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A titokzatos asszony
 

Az asszony szemei előtt már összefolyt a kép, alig bírta magát tartani, teljesen kiborulva a két kezére dőlt és
a  leégett  cigarettavég  a bárpultra  hullott.  A  fiatal  jóképű csapos  igyekezett  elvenni  tőle  és  mihamarabb
elnyomni, nehogy kárt tegyen a berendezésben. „Ez már megint totál KO” - nézegette a nőt fejcsóválva, de mit
tehetett volna? Neki az volt a dolga, hogy eladja a piát, a vevőnek meg az, hogy fizessen, és ha leissza magát a
sárga földig,  az már legyen az ő gondja.  Ezzel  az indíttatással  mosogatta tovább a poharakat,  miközben
kiszolgált és fél szemmel az ittas nőt leste. A klubban egyre hangosabbá vált a zűrzavar. Péntek este volt,
legtöbben ilyenkor engedték ki a fáradt gőzt. Az újságíróbárban általában a férfi riporterek élvezték inkább ezt a
fajta kikapcsolódást, nők ritkán tértek be oda, akkor sem egyedül. Ám az a furcsa, hallgatag asszony napok óta
vissza-visszajárt inni. Senki sem tudta, honnan jött, kicsoda, talán senki nem is ismerte. A csapos is csak annyit
tudott, hogy néha hónapokra eltűnik, majd ismét visszatér, kíváncsi lett, nem értette, miért pont odajár, miért
inni  és  miért  egyedül?  Szívesen  megérdeklődte  volna  tőle.  Viszont  már  megtanulta,  jobb,  ha  nem
kérdezősködik, „Ne szólj szám, nem fáj fejem!” És mosogatott tovább. A többiek alig győzték kiszolgálni a
vevőket, de nem bánták, mert mint mondták: ez jó, mert ilyenkor dől a lé. Az asszony még mindig a két kezére
borulva feküdt, mint egy szobor, azt sem fogta fel, hogy cigaretta volt nála, később üveges tekintettel nézett fel,
fél szeme félig csukva maradt, körbepásztázta a pultot és megakadt a szeme a csaposon:

- Pincér! Egy whiskyt! – nyögte alig forgó nyelvvel.

– Hölgyem, azt hiszem, mára elég volt annyi!

- Egy whiskyt kértem, nem tanácsot! – dadogta.

– Ahogy gondolja… - dünnyögte a csapos és töltött egy kicsit a pohárba.

– Ne… nem fél em-ber vagyok! Teli! Az áldóját, én fizetek! – hörögte dühösen.

– Nekem mindegy! – töltötte tele a poharat és megállapította, hogy egy idősödő asszony rém randa tud lenni,
ha iszik és még sokkal kötözködőbb is, mint egy férfi. Pedig úgy tűnt, valaha szebb napokat is megélhetett,
valamikor bizonyára szép volt.  A nő egy húzásra felhajtotta a pohár tartalmát, aztán újra mély letargiába
zuhant. Körülötte vadul, egyre hangosabban nyüzsgött az élet, de mintha észre sem vette volna. Kisvártatva
újra megszólalt.

- Pincér! Egy whiskyt! – nyögte még kevésbé forgó nyelvvel. Akadt a bárban egy másik férfi is, aki kiszemelte
magának a magányos asszonyt. Erre a pillanatra várt, hogy odalépjen hozzá. Úgy tett, mintha ismerné, de
miután az nem reagált:

– Kérem, fejezze be! – próbálta csillapítani az ivás iránti vágyát.

– Egy whiskyt kértem! – erősködött tovább a nő és a csapos már öntötte volna, de a férfi óva intette, majd a
nő felé fordult.

– Hölgyem, elárulná, mi nyomja a lelkét?

– Mi? – bámult rá bambán, mint aki semmit sem ért az egészből.

– Szerintem mára elég lesz ennyi, engedje meg, hogy hazakísérjem!

– Miért, ki vagy te? – nézett rá olyan szemekkel, mint aki ölni tudna.

– Az őrangyala vagyok, hölgyem.



– Az őrangyalom? Az őrangyalom? Jó, hogy jössz! Elárulnád, hol voltál eddig?

– Én mindig önnel vagyok. – jelentette.

– Egy nagy frászkarikát vagy velem, és amiért eddig nem voltál itt, pláne, mikor rohadt nagy szükségem lett
volna rád, most már ne is legyél! Tűnj el, amíg szépen mondom, különben én magam nyírlak ki! – azzal bódult
állapotban előkapott a zsebéből egy kézi pisztolyt. Hirtelen megfagyott a levegő körülötte, mindenki tudta, hogy
egy beszámíthatatlan állapotú össze-vissza lövöldöző embertől kell a legjobban tartani, mert nem tudja és nem
is érdekli, mit csinál, hova lő, ezért bárkit bárhol eltalálhat. A férfire tartotta a fegyvert. Célzott. Remegett a
keze.

– Kérem, ne tegye, ha most megkíméli az életem, olyat mondok, aminek nagyon fog örülni. – ígérte. A nő
még mindig imbolyogva tartotta a pisztolyt,  keresztbeálltak  a szemei,  haja kócosan lógott  az arcába,  de
kisvártatva feladta és leengedte a pisztolyt. A férfi óvatosan odalépett hozzá és elvette tőle. A bárban lévők
fellélegeztek, de ettől a kis közjátéktól többeknek elment a kedve a további szórakozástól, felhajtották az utolsó
italt és távoztak, mielőtt megtörténik a tragédia és nekik kell majd tanúskodniuk. A férfi és a csapzott hajú nő
maradtak. A csapos szívesen kitessékelte volna őket, de tartott tőle, hogy a nő újra előveszi a fegyverét. Az
ilyeneknél nemcsak egy pisztoly szokott lenni, látott ő már ilyet. A férfi nagy érdeklődéssel fordult a nő felé.
Melléült és kérdezgette. A csapos ismét csóválta a fejét. „Még ilyet! Még egy ilyennek is akad udvarlója? Van
olyan, akit érdekel a sorsa? Most őszintén.” – csodálkozott. Ám a férfi nem törődött senkivel, tovább folytatta, a
nő  hébe-hóba  válaszolgatott,  néha  az  asztalon  feküdt,  néha  üveges  tekintettel  bámult,  vagy  bambán
imbolyogott, esetleg keserűen vigyorgott. Unalmában igyekezett rágyújtani reszketeg kézzel. A csapos, nem
teljesen véletlen, ismét meghallotta a kérést:

– Kérem, hölgyem, engedje meg, hogy hazakísérjem!

– Mit akarsz tőlem? A szüzességemet már rég elveszítettem.

– Távol álljon tőlem az ilyen, abszolúte úriember vagyok.

– De mit érdekel téged a sorsom? Velem már senki sem törődik, te miért?

– Látom, ma már többet ivott a kelleténél és szeretném megmenteni a további atrocitásoktól. – felelte
nyugodtan a sármos, őszülő halántékú, barna hajú, barna szemű férfi. Különösen jól állt neki az a két homlokába
lógó rafinált hajtincs.

– Miféle atrocitásoktól? - hebegte a nő.

- Például a további ivástól, amivel súlyosan rombolja az egészségét, egy nő sokkal hamarabb tönkremegy a
piálástól, mint egy pasi.

– Kit érdekel? Mi van, ha éppen az a célom?

– Ilyen fiatalon még nem teheti meg!

– Dehogynem, még fiatalabban is! Különben meg nincs szeme? Elmúltam ötven!

– Én is, miért, az már kor?

– Na, hagyjon békén! – legyintett lenézően.

– Jöjjön velem, nem bánja meg! – fogta meg a karját.

– Miért erőszakoskodik velem? Azt akarja, hogy rendőrt hívjak?

– Ugyan, én csak jót akarok.



- Tudja, mit, akkor hívjon meg egy italra.

– Egy habos kávé jó lesz?

– Ha whisky is lesz benne.

– Oké, rendben! Pincér, két habos kávét kérünk, whiskyvel! – és kacsintott, mutatva, hogy whisky nélkül. A
csapos értette a nyelvet, bólintott és csak aromát tett a gőzölgő feketébe.

– Parancsoljanak!

– Köszönjük! – mosolygott a férfi  és búsás borravalóval  jutalmazta a tettét.  A csapos zsebre vágta és
dolgozott tovább.

– Nos, meséljen, hogy érzi magát?

– Áh, szóval a kávéért cserébe diskurálnom kell?

– Elnézést, dehogyis, ha nem akarja, ne mondjon semmit! – szabadkozott.

– Ezt megbeszéltük, nem mondok semmit! – azzal belekortyolt a kávéba. Rögtön érezte, hogy nincs benne
whisky, de kivételesen szó nélkül hagyta. Nagy mogorván megitta és néhány perc múlva felállt.

– Most pedig, ha megbocsát, távozom, köszönöm a kávét és az érdeklődést! – és elindult a kijárat felé. Egyik
széktől a másikig dülöngélt, minden elérhető dologba belekapaszkodott, ide-oda imbolygott, végül a kijáratnál
megbotlott és elterült, mint egy krumplis zsák, de úgy, hogy már fel sem bírt állni. A csapos még fél szemmel
látta, amikor a férfi felnyalábolta és magával vonszolta. Azon tűnődött, talán értesítenie kellene a rendőrséget.
De mielőtt még tárcsázott volna, eszébe jutott, jobb, ha nem ártja bele magát, egyszer már járt így. Akkor még
majdnem ő lett a hibás. A pasas a nő férje volt, csak úgy adták elő magukat, mintha nem ismernék egymást. „A
fene a jó dolgukat,  unalmukban már nem tudják, mihez kezdjenek, mit csináljanak. Talán erre gerjednek,
előadják, hogy aznap szedték fel egymást és beindul, ami már régen elveszett? Jaj, csak ilyen ne legyek öreg
koromban! Nem, inkább most nem tárcsázom. Nem vagyok köteles. Nem az én dolgom, van nekem elég bajom.
Nem láttam semmit!” – döntötte el és vállvonogatva folytatta a munkát. A bár nemsokára bezárt. Amikor az ifjú
csapos szétnézett a sötét utcán, már nem látta az iménti párocskát. Elköszönt a többiektől, beült a kocsijába és
hazahajtott.

Hajnalodott, a piaszagtól bűzlő, füstillatú rendetlen szobába besütöttek a nap első sugarai. A levegőben izgő-
mozgó pihecsíkok úszkáltak a vakító fényben. A franciaágyon két személy hevert. Egy úriembernek látszó trikós
alvó férfi és egy lezüllött másnapos nő feküdtek egymásnak háttal. A nő hatalmasat ásított és a kinyitotta fél
szemét. „Nahát! Még mindig élek, vagy már meghaltam?” – kérdezte magától csalódottan – „Á, nem ez az én
szobám.” - állapította meg, majd észrevette a fényt – „Hiába, a nap nem válogat. Még ide is besüt!” – gondolta.
Aztán mérgesen felmordult, mert égett a gyomra, hasogatott a feje és fájtak az ízületei. Megnézte a kézfejét, és
ismét elcsodálkozott, mennyire ráncos a bőre, kidagadnak az erei, göcsörtösek az ujjai. Aztán rálegyintett,
mondván ez már úgysem érdekel senkit. Egy italra vágyott. Reggelire egy jó nagy pohár whisky, aztán egy jó
erős fekete és egy cigi, igen, ez kellene most, akkor nem remegne annyira. Szívesen felugrott volna az ágyból,
mint  régen,  amikor  még  sztár  volt,  de  most  képtelennek  érezte  magát.  Az  életét  unottan  adta  át  az
enyészetnek. Ha nincs cél, nincs élet. De miért nem távozhat? Miért? Hiszen már semmi sem köti e világhoz.
Végtelen önmarcangolásában a hátára fordult. Akkor vette észre a férfit. Ijedtében magára rántotta a takarót.
Hiába kutatott az emlékeiben, ki lehet az, nem jutott eszébe. Első reakciója az volt, hogy feláll, és rávág egyet a
lepedővel, aztán mást gondolt. A neszre a férfi is felébredt.

– Jó reggelt! – mosolygott a nőre.

– Neked jó? – csodálkozott.

– Határozottan, nézd, milyen szépen süt a nap, kialudtam magam, egyszóval elégedett vagyok. – pislogta
kedvesen és hátrasimította a haját.



– Ki vagy te?

– Hát ez jó kérdés, azt gondoltam, majd te megmondod!

– Miért én?

– Mert nagyon hasonlítasz egy régi ismerősömre. – kacsintott huncutul.

– Na, jó, nem bájcsevegek veled tovább. Azonnal öltözz fel és hordd el magad innen, mielőtt hívom a
rendőrséget! Komolyan, neked ez a legjobb ötleted, hogy kihasználj egy magányos asszonyt?

– Elnézést, nem értem, miről beszélsz?

– Nem vagy normális? Hát itt fekszel mellettem, pedig sosem láttalak!

– Csak segíteni akartam…

- Ja, persze! Én is ezt mondanám, tűnj el! – mérgesedett be a nő, felugrott és a takarójával vonta körbe
magát, miközben ráordított a férfire. Konokul mutatta az ajtót. A férfi hiába vigyorgott tovább, látta, hogy
túllépte a határt, kénytelen-kelletlen felkelt, magára kapta az ingét, öltönyét, cipőjét és elindult az ajtó felé.

– Azért gondold meg, kedves…

-  Hordd  el  az  irhád,  különben  lelőlek!  Meg  sem  büntetnének,  önvédelemből  tettem!  Egy  ámokfutó
megerőszakolt és betört a lakásomba! – sikította, a férfi még mindig mosolyogva elővette a fegyvert a kabátja
zsebéből.

- Ezzel akarsz lelőni? Tájékoztatásul közlöm, nincs benne a tár, és csak, hogy tudd, köztünk nem történt
semmi. Minek nézel engem?

– Oké, akkor mit keresel itt?

– Mondom, csak segíteni akartam!

– Ne szórakozz velem! Ki küldött?

– Mi?

– Ne játszd nekem a hülyét! Ki küldött? Mit akarsz tőlem, miért éppen tőlem?

– Most már végképp semmit sem értek!

– Azt érted, hogy kotródj el innen? – a férfi bólintott – Akkor csináld végre! Mit bámulsz azzal a bárgyú
képeddel? Mit akartál tőlem? Nézz körül, innen már semmit sem tudsz elvinni, csak engem, én meg úgysem
kellenék neked!

– Megyek, vigyázz magadra, szép napot! – felelte a férfi és kilépett az ajtón. Az asszony pár percig tétován
várta, hátha visszatér, de úgy tűnt végleg elment. Egy pillanatra megrémült az egyedülléttől, mivel fogalma
sem volt, kicsoda és hol van. Aztán körülnézett a szobában. Mint akit hideg vízzel öntöttek nyakon. Te jó ég,
ekkora disznóólat, és mégis befeküdt mellém az ágyba? Megtapogatta magát, jeleket keresett, de nem talált
semmit. Úgy tűnt, az ismeretlen igazat mondott. Meg is jegyezte magában: Jó, hogy hozzám sem ért, ahogy
kinézek, akárcsak a lakás. Azonnal eldöntötte, hogy kevesebbet fog inni,  ha a piától  ennyire kiüti  magát.
Gondolta, mielőtt megkezdi a szokásos semmittevést, összetakarít, mert így szégyen, ha belép valaki, akárki,
talán visszajön az ismeretlen. Ágyat húzott, kitárta az ablakot. Mélán bámulta az utcai forgatagot. Ismerős volt
minden, és mégsem. Mintha annak idején nem is itt lakott volna. De minek az idején? Nem talált magyarázatot,
ezért folytatta. Felszedte a csikkeket, kiporszívózott,  illatos öblítővel feltörölt,  aztán a többi helyiségben is
folytatta. A konyhában már hegyekben állt a mosatlan edény, és a különféle ételes dobozok, belepenészedett



maradékokkal,  mindenütt  üres  whiskys  üvegek,  műanyag  poharak.  Az  egészet  bedobta  egy  zsákba  és
kihajította a szemétbe. Az egyik üveg alján még akadt pár korty ital. Első reakciójában letekerte a tetejét és a
szájához emelte az üveget. Ám mielőtt kiitta volna, hirtelen meggondolta magát és a csapba öntötte, hogy
onnan már ne tudja visszacsinálni. Az az üveg is a szemétben landolt. Áldásos tevékenysége nyomán egyre
illatosabbá és tisztábbá vált a lakás. Csaknem dél lett, mire végzett, pedig a kis garzon nem is volt akkora. A
kosz  annál  inkább.  Ledobta  az  ócska  gönceit,  megfürdött,  beillatosította  magát  és  szépen  felöltözött.
Farkasszemet nézett a tükörrel, de nem ismerte fel, ki lakik odabenn. Még a ruhák sem voltak ismerősek.
Közben eltűnődött az élet nagy kérdésein. Pillanatnyilag nem emlékezett arra, valójában kicsoda, hol dolgozik,
van-e családja, egyébként is, most mit kellene tennie? A tükörben olyat látott, amitől végleg eldöntötte, egy
kortyot se többet. A maradék cigit is kihajította. Bekapcsolta a laptopot, hogy megnézze, milyen napot írunk.
Majdnem leesett az álla. 2017. május 5. Mint az őrült, rohant, hogy előkeresse az emlékeit. „Mit csináltam két
teljes  évig?  Nem  emlékszem  semmire!”  –  kiáltozta  rémülten.  Feltúrta  az  egész  íróasztalt,  de  semmi
érdemlegesre nem bukkant rá. Néhány napilap, színes magazin, más semmi. Majd kilépett a folyosóra, hátha
összefut egy ismerőssel. Egy idős néni sétált a lifttől az ajtóig az unokájával, aki egyfolytában csacsogott. Nem
tűntek ismerősnek.

– Jó napot kívánok! – köszönt illendően, hátha.

– Jó napot! – felelte a néni, de látszott rajta, hogy igyekszik mielőbb az ajtón belül kerülni. Mintha menekült
volna előle, már csak azt nem értette, miért? Visszalépett a saját lakásába és leült az asztalhoz. Erősen törte a
fejét, hogy kiderítse, ki is valójában és mi történhetett vele. Néhány emlékkép fájdalmasan beugrott, köztük az
is, hogy ő egyáltalán nem iszik, nem dohányzik és nagyon pedáns ember, aki egész életében fegyelmezetten
élt, ehhez mégsem tudott semmit hozzákapcsolni. Nála mindennek megvan a helye, és mintha hallotta volna a
szót: tisztaságmániás. Felnevetett, igen, és egy tisztaságmániásnak így néz ki a lakása? Na, ne, ez kész röhej!
Legyintett,  és rutinból a laptop elé ült.  Elkezdett egy cikket írni.  Ki  vagyok én? – címmel. Feltette a fura
kérdéseit. Aztán gőzerővel verte a billentyűket és estig meg sem állt. Akkor már alig látott és a tagjai annyira
elgémberedtek, hogy kénytelen volt felállni. Nyújtózott egy nagyot és észrevette, hogy bedagadtak a lábai.
Kiment a mosdóba. Arcot, kezet mosott, ám ott ismét szembetalálkozott a tükörrel. Valami nagyon sötét felhőt
látott, ezért rálegyintett és meglátogatta a konyhát. Iszonyúan korgott a gyomra. Megevett egy natúr joghurtot,
hozzá egy barna zsemlét. Aztán rácsodálkozott az ételekre, hisz nem emlékezett rá, mikor vette őket. Vállat
vont. Ivott egy pohár narancslevet és visszament a laptophoz. Amikor elkezdte átolvasni, mit írt, még a vér is
meghűlt benne. Olyan dolgokat írt meg, amit rég elfelejtett, amit nem is tudott magáról. Életének jelenetei
rajzolódtak ki a szeme előtt, de még mindig nem tudta, hogy hívják és valóban ő-e az a nő, akit akkor annak
hitt. Mikor végre sikerült elolvasnia a saját írását, döbbenten ült mozdulatlanul. Jó pár percig merengett, mire
eszébe jutott, hogy megkeresi az iratait. Az előszobában a telefonszekrénykén talált is egy kisebb női táskát.
Szerencsére benne voltak az iratok. Eü. kártya, jogosítvány, slusszkulcs. Ebből tudta meg, hogy vezetni is tud,
és valószínűleg autója is van valahol. Reszkető kézzel tartotta a személyi iratait. Csukott szemmel fogdosta, alig
merte megnézni. A kíváncsiság azonban mindennél erősebb volt. Nagy bátran kinyitotta a szemét és rámeredt a
névre: Claire Mindell? Szóval ez lennék én? Érdekes, egyáltalán nem emlékszem! Az iratait bedobta a kistáskába
és kezében a slusszkulccsal elindult a parkolóba. Mintha ismerte volna az utat. A lábai vitték, ameddig vitték, és
egyszer leálltak. Ott megnyomta a kulcson lévő érzékelőt és az egyik autó jelzett, hogy nyitva áll. Akkor nézte
meg, melyik az. Egy háromajtós metálkék Ford Fiesta. Ez valóban egy igazi női autó, amibe rajtam kívül semmi
és senki sem fér bele. – mosolygott rá és beült, hogy elhajtson a … apropó, hova is? Mindegy, csak innen el!
Rábízta magát az érzékeire. Azt mondta az autónak: Vezess! Vigyél valahová, ahová sokszor mentem veled! És
rutinból elindult. Addig-addig kanyargott a városban, ahol akkor gyúltak ki az esti fények, amíg a szerkesztőség
előtt kötött ki. Leparkolt és elindult felfelé a lépcsőn. Ekkor két fekete öltönyös férfi fogta karon, majd feltűnés
nélkül betoloncolták egy fekete autóba és durván elindultak. Az egyik mogorván bekötötte a szemeit.

– Megmondtam, hogy nem lesz így jó, megint kikupálódott, ráadásul emlékszik.

– Most már mindegy, a főnök majd eldönti!

– A főnök? Megáll az eszem, mit számít neki, egyel több, vagy kevesebb? Miért nem engedte, hogy kinyírjuk
és kész?

– Látod! – egyezett a vezető, aki iszonyú sebesen, ráadásul elég veszélyesen hajtott. Az asszony hallotta,



mennyire nem jó szántukból cselekednek, de megtették, mivel volt egy főnökük. Vajon ki lehet az? Ezek rólam
csevegnek? – gondolta, miközben fülelt, vajon merre mehetnek. A külső városi zajok egyre csendesedtek, az
autó most sokkal simábban haladt, nem kellett annyit fékeznie, mintha az autópályán repesztettek volna. És
valóban úgy is volt. Az autópályán száguldoztak egy jó félórát, mikor letértek róla. Begördültek egy kavicsos
részre, majd leálltak. A két férfi sietve kiszállt és a nőt is kitépték. Levették a rongyot a szeméről. Az asszony
pislogott, és megnézte, hol lehetnek. Már sötétedett, de a lámpák olyan világosat csináltak, mintha nappal lett
volna. A kastély ismerősnek tűnt. A két férfi nem hagyta nézelődni, megmarkolták a karját és tolták felfelé a
lépcsőn. A dolgozó szobában egy idősebb pocakos, tokás jól öltözött úriember elé citálták, aki fölényesen nézett
le rájuk, miközben rágyújtott egy márkás kubai szivarra. Talán egy maffiavezér? – gondolta a nő. A főnök
gondterhelten csóválta a fejét, úgy tett, mintha nagyon meg lenne lepve.

– Nocsak, nocsak, nocsak, hát megint találkoznunk kellett? Nem megmondtam, hogy nem szeretném itt látni
többé?

– A fogdmegjei hurcoltak ide, nem én akartam jönni! – morogta a nő, közben beugrott neki egy emlékkép.
Ugyanaz a kellemetlen férfihang szólt hozzá, amely régebben utasította a többit, hogy mit tegyenek, hogyan
kínozzák. Látta önmagát egy sötét pincében, amint lebilincselve szenved. Talán hetekig, de lehet, hónapokig
tartott, amíg rászoktatták a whiskyre és a dohányzásra, ráadásul úgy rémlett, mintha kábítószert is használtak
volna.  Amúgy mindig normálisan élt,  sosem használt  ilyen szereket.  Ám ezeknek még az sem volt  elég,
különböző eszközökkel kínozták is. Vallatták, de nem jutott eszébe, vajon mit akartak tudni. Eltorzult az arca. A
főnök észrevette.

– Látom, már tudja, ki vagyok.

– Ö… maga az ördög? – pislogott rá ironikusan.

– Nagyon vicces, csakhogy én nem vagyok vicces kedvemben.

– Mit akarnak tőlem?

– Ó, semmi különöset, még mindig ugyanazt!

– Pontosabban?

– Azt a fájlt, amit olyan gondosan rejteget előlünk, de hiába, mert ha ezer évig él, mi akkor is megtaláljuk!

– Miféle fájlt?

– Tudja azt maga nagyon jól!

– Fogalmam sincs, milyen fájlról van szó, arról sem tudok, kik maguk, sőt, még arról sincs fogalmam, ki
vagyok én. Hát hogy a búbánatba tudnám, mit keresnek rajtam? – eredt meg a nyelve.

– Igaza van, az ön helyében én is ezt mondanám. Pillanatnyilag azonban nincs abban a helyzetben, hogy
eldöntse, mit válaszolhat a kérdésünkre. Tehát, ha jót akar magának, kérem, mondja meg végre, hová rejtette a
fájlt!

– Miért, különben mi lesz? Megkínoztat? Tegye, hisz máskor is megtette már! Megölet? Felőlem, így úgysem
élet az élet! Megettem már kenyerem javát, nem számít, mi lesz tovább, meg akarok halni! – kiáltotta feldúltan.

– Csakhogy bármennyire szeretném, addig nem teljesíthetem ezt a kívánságát, amíg el nem árulja a fájl
helyét!

– Hát ez kész! Ilyen nincsen! – röhögött fel a nő idegesen.

– Úgy? Majd mindjárt elvesszük a jókedvét! – intett a fogdmegeknek, akik ismét megmarkolták két oldalt, és
elindultak vele a folyosó végén lefelé a pincébe. Az asszonyt már nem érdekelte, hová viszik és miért. Annyira



mindegy volt. Egy kínzással több, vagy kevesebb már nem számított. Érdektelenül tette a lábait egymás után.
Úgy vélte, ha belepusztul, legalább vége lesz. Nemsokára meg is érkeztek a pincerészbe, ahol előzőleg alaposan
megkínozták. Felismerte a helyet. Érezte a levegőben. Megborzongott és felfordult a gyomra. A két férfi jó
erősen belesatuzta a középen lévő fogorvosi székbe és elővették az infúziót.

– Vallasz végre? – kérdezte az egyik, miközben benyomta a tűt a karjába. A nő hirtelen megszédült, a kép
elnyúlt, elhomályosult, imbolygott, többet is látott.

– Na, ez már megint bekómált! – jegyezte meg az egyik fogdmeg.

– Áh! Csak az időnket pocsékoljuk, lehet az a fájl nem is létezik, ennyitől már rég ki kellett volna köpnie!

– A tüdejét is, de szívós egy banya ez! Vajon még hányszor kell, kiüssük?

– Ha jól számolom, ez már legalább a hatodik agymosás, más már régen beledöglött volna, de ez itt? Ez
nem! Mindig magától befejezi az ivást, leszokik a dohányzásról és visszatér a helyszínre!

– Vissza bizony. Az emlékezetéről nem is beszélve! Tényleg. Más már rég feladta volna, két éve nyüstöljük és
még mindig nem mondta el, hol az a fájl. Vajon miért ragaszkodik ennyire a tyúkszaros életéhez?

– Az az érzésem, nem is  fogja  elárulni.  Nyírjuk ki  a  rohadt  életbe,  és  le  van a gond róla!  –  hörögte
vérszomjasan.

– Igazad van, én is nagyon unom már! Ez hihetetlen, és mindig mi? Bezzeg a piszkos meló a mienk? Nyiff! –
mutatta a torkán.

– Jó, de a főnök kinyír minket, ha direkt kinyuvasztjuk.

– Ez a szerencséje ennek az átkozott ribancnak, csak legalább vallana már!

– Azt vettem észre, egyre hamarabb hat a szer, jóformán még be sem indult, ő máris megadta magát. Látod,
ártott neki, a végén még tényleg magától kinyúlik.

– Csak nehogy a mi kezeink között! Meg is kérdezem a főnököt, hogy mennyivel emeljem a dózist?

– Szerintem mára elég lesz ennyi, hagyjuk itt, totál kész van!

– Rendben, menjünk a másikhoz! – kiléptek a folyosóra és rázárták az ajtót. Neki épp teljesen mindegy volt,
hol fekszik. Se kép, se hang, se múlt, se jövő, se emlékek, se semmi. Arra riadt, amikor valaki pofozgatta.

– Helló, ébresztő, én vagyok, nyisd ki a szemed! – felnyögött és tiszta erejéből megpróbálta kinyitni a
szemét. Nagy sokára sikerült, egy elnyúlt, homályos arc mosolygott fölötte, de nem ismerte fel, ki az, sőt a
hangja sem volt ismerős. Újra elalélt, minden kiesett az emlékezetéből. A pofozgató ember azonban nem adta
fel, addig-addig élesztgette, amíg fel nem nyitotta a szemét.

– Ébredj! Lábra bírsz állni? – kérdezte, és feltámogatta. A nő kócosan a távolba meredt, gőze sem volt róla, ki
ő, hol van, és mi történik vele, mint aki nem is e világon él, de mit tehetett volna? Nem ellenkezett, hagyta
magát, a férfi azt tehetett vele, amit akart. Látta, hogy nem bír járni, ezért hirtelen ölbe kapta és kiosont vele a
hátsó ajtón, majd a sötét folyosókon bujkálva eljutott egy hátsó kijáratig. Ott rászólt a nőre, hogy ne nyögjön
annyira hangosan, körülnézett és óvatosan ellopakodott a bokrokig. Onnan nem messze egy dzsip parkolt, abba
hátulra beültette és igyekezett minél gyorsabban elhajtani. A nő időnként fel-felnyögött, nagyon rosszul érezte
magát. Nemsokára hányt egy nagyot, de az autó nem állt meg, egyre gyorsabban hajtott. A férfi idegesen
kapkodta a kormányt, miközben bosszúsan dühöngött.

–  Ez kész,  észrevettek,  társaságot  kaptunk!  –  és félrerántotta a volánt.  Úgy tűnt,  elég vad lehetett  a
társaság, mert többször is nekik ütköztek, majd lőttek is. Kitört az első szélvédő, majd a hátsó, és az oldalsó.
Menekülés közben hátranyúlt, lehajtotta az ülést, hogy megvédje a nőt, ő pedig hol jobbra, hol balra hajtotta a



fejét, hogy megússza a találatokat. Egy félórányi országúti hajsza után úgy látszott, lerázta az üldözőket, be is
hajtott  a  sűrűbe  és  ott  vezetett  tovább.  A  nő  hangosan  nyöszörgött,  minden egyes  rázkódás  borzalmas
fájdalmat okozott neki, de nem tehetett ellene, önkívületben szenvedett. Amikor végre megálltak, egy sűrű
bozótok között rejtőző vidéki kúria bontakozott ki a tisztáson, ahová a férfi bekísérte. Bevezette egy szobába,
megtörölgette az arcát, a kezét és lefektette, majd betakargatta. Felszívott egy injekciót, beadta a bal kezén
lévő vénájába.

– Így ni, ettől majd újra emlékezni fogsz. Pihenj csak, majd holnap beszélünk!

A nő reggel  felkelt  és körülnézett.  Fogalma sem volt,  hol  lehet és mi történt vele.  Talán órákig tartó
merengés után a férfi lépett be, aki szintén nem tűnt ismerősnek.

– Hogy aludtál? – a nő nem válaszolt – Tutira kipihented magad, hiszen három napja egyfolytában durmolsz!
– vigyorogta - Nézd, itt a fürdő! Megfürdesz egyedül, vagy segítsek? – kérdezte és letett az ágyra egy adag
tiszta női ruhát egy szép puha rózsaszín törölközővel, és egy fürdőpapucsot tolt a lába elé.

– Ki vagy te? – kérdezte a nő bambán.

– Reggeli után beszélünk.

– Azt kérdeztem, ki vagy, nem azt, mit csinálunk! – dünnyögte morcosan.

– Még mindig az őrangyalod vagyok, és most igyekezz!

– Miért?

– Mert minden perc számít!

– Hol vagyok?

– Nálam, ne aggódj, itt biztosan nem találnak rád! Menj fürödni, öltözz át és a konyhában találkozunk!
Készítek reggelit, jó éhes lehetsz, siess! – kacsintott rá csábosan és távozott. A nő tétován körülnézett, totál
megsemmisülten bámult a levegőbe. Minden tagja sajgott, mint akin átment egy úthenger. Ez a férfi meg úgy
tesz, mintha ismerné, pedig ez sem számított már, annyira fájt minden porcikája, alig élt. Fel sem akart kelni, de
mégis megpróbálta összeszedni minden maradék erejét,  mert a jóképű őrangyal  várta. Gondolta, biztosan
ismeri,  ha így ajnározza.  Nagy nehezen feltápászkodott,  érezte,  hogy annyira gyenge,  mindjárt  összeesik.
Jártányi ereje sem maradt, mégis ledobta a ruháit és elindult a fürdő felé a törölközővel. A fürdő a szobából
nyílt. A szoba csendes, nyugodt helynek tűnt. Az ablakból hajlongó fenyőfák látszottak a rendezett udvarból,
amelyet magas fakerítéssel vettek körbe. Bujkálásra ideális. Ezekkel a gondolatokkal lépte át a küszöböt. A
tükör ismét egy idegen arcot mutatott, és a szemei, azokból teljesen kiveszett a tűz. Úgy emlékezett, régebben
egy izgő-mozgó,  minden lében kanál  ember  volt,  aki  szerette  a  társaságot,  sőt,  mindig  a  középpontban
fürdőzött. De vajon ez mikor volt? Talán ezer éve, mintha nem is ő lett volna ő, az is lehet, csupán álmodta az
egészet. Vállat vont és beállt a zuhany alá. Hosszú, göndör festett vörös haját alaposan megmosta, leöblítette,
az utóbbi napok eseményei közül ez az élmény volt az, amelyik először töltötte el jó érzéssel. Hiába, egy fürdés
minden mocskot lemos az emberről. Ettől újjá lehet születni. Gondolta, és addig állt a zuhany alatt, amíg volt
meleg víz. Amikor csaknem teljesen kihűlt, elzárta a csapot és kilépett a zuhanyfülkéből, magára terítette a
törölközőt és visszacsoszogott az ágyhoz. Bár fürdés közben egészen jól érezte magát, mégis, mikor kijött,
teljesen kimerült. Bedőlt az ágyba és magára húzta a takarót. Elpilledt, arra eszmélt, amikor a férfi szólongatta.

– Gyere, enned kell, minden van, amit szeretsz! – támogatta fel, majd öltözni is segített, végül kikísérte a
konyhába. Az asztalon mézet, frissen főtt tojást, sajtot, lekvárt, vajat, kenyeret, teát és kávét szolgált fel. A nő
komótosan leült és nekilátott. Végül szinte mindenből evett egy kicsit. Aztán alig bírt megmozdulni, úgy tele lett
a pocakja. A férfi is jóízűen csemegézett, majd elpakolt, mint akinek mindig ez volt a dolga. Otthonosan mozgott
a saját lakásában. A nő egyre kíváncsibb lett, ki lehet valójában és miért tartja itt? Még nem szóltak semmit,
reggeli alatt csendben eszegettek. Amikor a férfi mindent elpakolt, kérte, menjen vele. Átsétáltak egy faborítású
dolgozószobába, ahol mindenféle számítógép, tablet, laptop, webkamerák, kamerák, mikrofonok, hangfalak,



tévék, monitorok és hasonló híradástechnikai eszközök sorakoztak az asztalokon és a falakon. Az oldalfalon
térfigyelő kamerák képeit láthatták, és hasonló kamerák sorakoztak a másik oldalon, de azok jelen pillanatban
sötéten tátongtak. A férfi rámutatott az egyik forgószékre, ő pedig levágódott a másikba.

– Nos, bizonyára kíváncsi vagy rá, ki vagy te, ki vagyok én, miért vagy itt és mit akarok tőled? – a nő bólintott
– Örülök, hogy végre eljutottunk eddig, és vendégül láthatlak a titkos dolgozószobámban! Íme, Lukrécia, a
mesterséges intelligencia! – mosolyogta és bekapcsolta a számítógépet, amivel az egész rendszer beindult.

– Minő szerencse, titkos dolgozószoba, mesterséges intelligencia, hogy oda ne rohanjak! Ha lehet, ne húzzuk
tovább az időt, mondd el, mit akarsz tőlem, ki vagyok, és hadd menjek a dolgomra!

– Mert tudod, mi a dolgod? – tettette a meglepettet.

– Még nem világos, de érzem, hogy valamit meg kell tennem.

– Ebben segíthetek, tessék, az irataid. – adta át a kis táskát. A nő kinyitotta és kiszedte belőle a személyi
iratait, ezeket mintha már látta volna.

– Claire Mindell? – nézte hitetlenkedve.

– Ezek szerint, de nyugi, nem az az igazi neved, ezt ők akarták elhitetni veled.

– Kik?

– A fogva tartóid! Emlékszel rájuk? – a nő megborzongott.

– Azt hiszem, halványan rémlik valami, de mit akartak tőlem?

– Azt a bizonyos fájlt.

– Miféle fájlt?

– Ezt neked kellene tudnod!

– Persze. Emlékszem, agyon kínoztak, de nem tudtam semmit, olyasmi nem rémlik, amit akartak, pedig
annyit szenvedtem, biztos odaadtam volna, ha tudom!

– Te? Soha! Az életed árán sem! – nevette a férfi.

– Rendben, ha ennyire biztos vagy benne, áruld el végre, ki vagyok, ha tudod, és azt is mondd meg, ki vagy
te! Különben itt a vége a beszélgetésünknek!

– Erről beszélek, látod, milyen erős jellem vagy? Ha te valamit akarsz, vagy nem akarsz, az tutira úgy van! –
vigyorogta.

– Mi a neved? – kérdezte erélyesen és rutinból az öve felé nyúlt.

– Nos, elárulnád, mit keresel ott? – a nő zavartan pislogott és látszott rajta, hogy ő maga is elcsodálkozott.
Vállat vont és tétován nézett. – Majd én elárulom, a fegyveredért nyúltál.

– Micsoda? A fegyveremért? Miért, van, illetve volt fegyverem? – hökkent meg.

– Bizony, ez egy olyan rutinos mozdulat, amit nem lehet elfelejteni, bármennyi GHB után sem!

– GHB?

– A Gina, nem ismered?



– Gina-t tudtommal nem ismerek.

- Hahaha, ez vicces, pedig főleg neked illene tudnod! A Gina a GHB, a gamma-hidroxibutirát beceneve, ez a
hidroxivajsavakhoz tartozó, a  természetben  is  előforduló szerves vegyület,  amelyet ma már széles körben
mesterséges úton is előállítanak. Sok mindenre használják, főleg illegálisan, például különböző bódult eufórikus
á l l a p o t o k  e l ő i d é z é s é r e ,  v a g y  r a n d i d r o g k é n t  n e m i  e r ő s z a k  e l k ö v e t é s é h e z ,
merthttps://hu.wikipedia.org/wiki/GHB  -  cite_note-dea-daterape-5  bűncselekmény  esetén  ellenállás
képtelenné  teszi  az  áldozatot.

– Áh, tudom már, ez az a kábítószer, amely emlékezetkiesést is okoz?

– Majdnem. De most nem akarok belemenni a GHB elemzésébe, a lényeg az, hogy neked infúzióban adták
nagy dózisban és más anyagokkal is keverték, melyek késleltetett felszívódásúak voltak, együttesen azt a
hatást hivatottak ellátni, hogy megtörjenek téged. Vagyis egyrészt emlékezetkiesést okoztak, amely által azt is
elfelejtetted, ki vagy, másrészt olyan engedelmessé tettek, hogy azt tehettek veled, amit akartak, képtelen
voltál ellenállni. Ehhez egyre nagyobb dózisokra volt szükség, mert amikor szabadon engedtek, hogy elvezesd
őket a fájlhoz, időnként feleszméltél és ott folytattad volna, ahol abbahagytad, ám ezt nem engedhették.


