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A rajongó

Sarah álmosan ébredt.
„Ilyesmi is csak velem fordulhat elő” – gondolta. Mert hogy úgy 

vélte: ha valaki valamennyi alvás után felébred, nem akkor érzi, 
hogy még nem aludt eleget, hanem majd később, délben, vagy 
délután… De ő egy ideje, ahányszor este a titokkal foglalkozott, 
mindig túl sokáig maradt a számítógép előtt. Nem volt képes abba-
hagyni a munkát, mert egyre csak jöttek a fejéből a gondolatok, 
a szövegszerkesztőn alig tudta követni. Így aztán mindig beleszaladt 
az éjszakába, és amikor végre bedőlt az ágyba, még akkor is telve volt 
egy másik világ izgalmával. 

„Ez is az Ő hibája!”, mondta ki most hangosan, és nagyot nyújtóz-
kodott. Felült az ágyban, és álmosan pislogva próbált körülnézni. 
Hirtelen elképzelte önmagát, szinte látta kívülről, amint gyermeki 
arckifejezéssel bambul az ágyban a takaróra tett kézzel. Nevetséges 
lehetek, jutott eszébe, és el is mosolyodott. Gondolatban visszatért 
a titokhoz. Nem csak ő nevezi így: valóban az. Most még nincs 
egyetlen ember sem a világon, aki tudna róla. Csak ő egyedül, 
aki készíti, aki esténként visszatér hozzá… Azt is tudta, ki lesz 
az első, akinek megmutatja majd, önként, sőt, nagy lelkesedéssel, 
ugyanakkor hatalmas szorongással is.

Megrázta a fejét, mint aki elhessegeti a gondolatokat. Még nem jött 
el ennek az ideje. De már csak pár nap, és akkor… 

Akkor!
Kiugrott az ágyból, és szaladt az apró fürdőszobába. Szerette ezt 

a lakást. Nem volt az övé, csak bérelte, de már majdnem két éve 
lakott itt, mióta elvégezte a főiskolát, és kikerült a kollégiumból. 
Bár pedagógusként végzett, de nem akart tanítani. Viszont volt 
egy állása, ami még tetszett is neki. Ám a legjobban a „mellékest” 
kedvelte, amely egyszerre volt munka, szórakozás, és feszült izgalom 
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is – a megbízó személye miatt. És most mindehhez még jött a titok 
is! Néha arra gondolt: talán túl sok ez. 

Kilépett a zuhany alól, beburkolózott a frottír törölközőbe, és 
kipillantott a keskeny ablakon. A negyedik emeleten lakott, nem 
kellett attól tartania, hogy valaki meglesi őt meztelenül. A város 
egyik parkja terült el ablakai előtt, a túloldali alacsonyabb házak 
pedig elvesztek a fák zöldjében. Sarah fürdőköpenybe bújt, és 
a mosdó elé állt. A fogmosás után alaposan megszemlélte az arc-
bőrét – még nagyító tükröt is használt, és elégedetten tette le. 
A bőre hibátlan. „Ahhoz képest, hogy huszonhét éves vagyok…”  
– gondolta vidáman. Élvezte, hogy szinte minden klappol az életében.  
Még a Férfi sem hiányzik – bár Ő olyan, mint a mesében: hol van, 
hol nincs, van is, meg nincs is; és jószerével sokszor nem is lehet 
tudni, hogy most éppenséggel van-e, és ha igen, milyen szinten.

„Ki vagyok, mi vagyok? Hogyan jellemezhetném magam… 
ha mondjuk életrajzot kéne írnom, vagy… inkább apróhirdetést 
adnék fel magamról. Mit írnék bele? Huszonhét éves tanítónő, aki 
soha nem tanított, teltkarcsú, gesztenyebarna, kékszemű, vidám 
alaptermészetű, vállal…” De mit is vállalna? Hiszen van munkája, 
kettő is. Hát abba is hagyta a fantáziálást. Reggeli után felöltözött 
és elviharzott. Közel lakott a belvároshoz, egy gyakran járó busz 
bevitte egészen a központba. Nem tartott autót – bár tudott vezetni. 
Nem volt rá szüksége, és nem is biztos, hogy a fizetéséből fenn tudna 
tartani egy kocsit. Ám a bankszámláján, ha nem is túl szaporán, 
de nőtt, növekedett egy bizonyos összeg. Persze, erről sem beszélt 
senkinek.

Az irodaépület halljában összefutott Frankkel. A főiskolán ismer-
kedtek meg, és amint ő kikerült, rövid ideig együtt éltek. Aztán mind-
ketten megértették, hogy ez nem nekik való. Ha nem is volt drámai az 
elválás, abban biztosak lehettek mindketten, hogy ezután százszor is 
meggondolják, összeköltözzenek-e bárkivel is. Frank később állítólag 
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inni kezdett, mesélték a közös ismerősök, de megemberelte magát és 
még időben abbahagyta. Úgy hírlik, most egy sovány fekete nővel jár.

– Szia, Sarah.
– Szia, Frank.
Ennyi volt. Még megtorpantak egymással szemben – azóta 

nem igazán beszéltek – és egymásra mosolyogtak: a társadalmi 
szokások igazán erősek tudnak lenni. De majdnem ugyanabban 
a másodpercben értették meg mind a ketten, hogy nincs mit 
mondani a másiknak, bármit is szólnának, erőltetett lenne, tehát 
fölösleges, esetleg fájó is. Márpedig egyik sem akart fájdalmat 
okozni a másiknak. Kényszeredett mosollyal, és teljesen egyszerre 
mondták:

– Hát akkor… szia.
– Szia!
Elmentek egymás mellett, és volt ebben egy nagy adag meg-

könnyebbülés is. Most már biztosak lehettek benne, hogy 
legközelebb, ha összefutnak itt vagy máshol, már csak egy bólintás, 
egy „szia” lesz az a vékony szál, ami egy másodpercre összekapcsolja 
őket, aztán már az sem.

A város nagy volt, benne majdnem száz iskola a kicsiknek, 
a nagyoknak meg két egyetem. Minden nap történt valami az isko-
lákban, hetente, havonta dőltek belőlük a statisztikai jelentések. 
Sarah dolga volt, hogy ezeket összesítse legalább tizenkét féle 
szempont szerint. Másnak talán unalmas lett volna, de ő még azt is 
élvezte, hogy a számítógépen különféle színű és célú diagrammokat, 
grafikonokat készíthet, és azokat rendszerekbe foglalva archiválja. 
Ha valakit az érdekelt, hogy a város középiskoláiban az elmúlt 
két évben hány külföldön született diák tanult, egy pillanat alatt 
megmondta, és persze ennél jóval fontosabb adatokat is elő tudott 
varázsolni.
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Sarah ilyen volt. A számok világában sem veszítette el a jókedvét, 
sőt. Semmiből nem csinált tragédiát: segített ebben a természete, az 
az „áldott jó”, ahogyan az anyja mondogatta annakidején. A szülei 
elváltak, apja elköltözött valahová Európa másik végébe, Sarah 
nem is tudta, hová. Utoljára négy éve kapott tőle egy képeslapot, 
még a régi címére, azóta semmit. Ha tudná az e-mail címét, talán 
írna neki – bár ebben sem volt biztos. Az anyja tavaly meghalt.  
Sokat dohányzott – a tüdőrák pedig az egyik legborzasztóbb halál. 
Sarah nem is szeretett erre gondolni.

„Az én igazi életem az irodalom”, mondogatta – önmagának. 
Soha senkinek nem beszélt sem arról, hogy létezik Ő – már vagy 
egy éve belépett a lány életébe, és ezzel Sarah körül és benne minden 
megváltozott. De arról sem tudott senki, hogy mivel foglalkozik 
szabadidejében. És főleg nem beszélt a titokról, ami az utóbbi 
hónapokat édesítette meg. 

Ma egyszerű hétköznap volt, a legrosszabb, mert hétfő. Mégis jó 
kedve volt, ha a titokra gondolt: már vagy tízszer gondolta végig, 
hogy még két napon át fogja csiszolgatni, és amikor készen lesz, 
hát… Nem merte befejezni a mondatot, annyira izgult, és egyben 
babonás is volt egy kicsit. Ha kimondja, vagy pláne ha másnak beszél 
róla, akkor biztosan kudarcot vall.

De kinek is mondaná el? Nincsen senkije! Ez egyszerre volt 
megnyugtató – most, hogy így a titok nem derülhet ki –, meg egy 
kicsit szomorú is. De hát huszonhét évesen az ember lánya már ne 
érzelgősködjön! – csitította magamagát.

A liftajtó kinyílt, a folyosón a bordó futószőnyeg ismerősen simult 
a lába alá. Találkozott néhány kollégával, legtöbbjüknek maximum 
a keresztnevét tudta, és talán egyikükkel sem beszélt mostanában 
két percnél többet. Néha úgy érezte magát, mint egy személytelen 
robot, aki csak egy számítógépes hálózat része, a klaviatúra 
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meghosszabbítása, szeme is csak azért van, hogy lássa, mit írt 
a monitorra, ellenőrizhesse magát… De ettől sem lett szomorú.

– Szia, Sarah!
– Szia… szia… szia.
Egyik fiatalabb kolléganő gyorsan elújságolta neki, hogy aznap 

randizik egy csinos fiúval. Sarah biztatóan bólogatott, sugallva, 
hogy remek, ezt így is kell csinálni, ne habozz, mindent bele! 
Egy pillantással mondta el mindezt, némán, aztán máris a kis 
kuckójában volt, és örömmel nyugtázta, hogy az aznapi jelentéseket 
már odatették a gépe mellé. Lesz mit csinálnia! – örült, és percekkel 
később már bele is merült a napi feladatokba.

A kitűzött napon munka után a belvárosba ment, hogy vegyen 
magának néhány kozmetikumot. Nem véletlenül éppen olyanokat, 
amilyeneket. Nem csak ő kedvelte őket: ezek voltak az Ő kedvencei 
is. Márpedig Sarah szeretett finom illatot árasztani és tudta Róla, 
hogy ugyanígy kedveli őket. Ha pedig a kedvese bőrén, testén 
érezheti, akkor a hatás biztos lesz… A lány tehát kedvére válogatott 
a pultok között, gondolától gondoláig ment a jókora áruházban, ahol 
mindig kellemes illatok terjengtek, és a zene is csöndes volt, andalító. 
Amikor leért a fölszintre a kasszához, hirtelen megpillantotta Őt! 
Nem a valóságban volt ott, hanem egy tévé képernyőjén. Az áruház 
műszaki osztályán vagy harminc különféle méretű tévé képernyőjén 
mind más és más műsor pergett. A kultúrcsatornán látta meg 
a férfi fejét: már szépen őszül a halántéka, állapította meg Sarah, 
nem először. Egy riporterrel beszélgetett, de hangot nem adtak 
a készülékekre, szörnyűséges kakofónia keletkezett volna, ha mind 
egyszerre beszél, zenél, zajokat ad ki. Így aztán Sarah sem tudta meg, 
vajon miről kérdezték éppen. Lehet, hogy ez felvételről megy, nem 
élőben. 
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Hát igen, ma lesz az a nap, amikor… bejelenti neki. Még két és 
fél óra, állapította meg gépiesen az órájára pillantva. Kellemes 
érzést okozott neki, hogy láthatta Őt, ma először, ha csak így is. 
Két dimenzióban, egy hidegen csillanó képernyőn, ez kicsit idegen 
volt, távolságtartó. No, de hamarosan másképpen beszélünk majd! 
– futott még át az agyán.

A sarki újságosbódét szinte ellepték a napilapok, színes hetilapok, 
itt-ott néhány folyóirat címlapja is kikandikált ebből az áradatból. 
A pulton persze főleg a bulvárlapok nagybetűi ordítottak: 

ELRABOLTÁK 
KIÉGETT 
MINDENÉT ELVESZTETTE 
KÜLFÖLDRE MENEKÜLT 
ELŐZETESBEN VAN
GYERMEKE FÉLÁRVA LETT
KOKAIN HATÁSA ALATT VEZETETT
TIZENHAT ÉVET KAPOTT A BOROTVÁS GYILKOS 
HARMADSZOR IS ELHAGYTA FÉRJÉT
ELSZENESEDETT HOLTTEST A LEÉGETT HÁZBAN
SIKKASZTOTT A POLITIKUS
Köztük látta a FUTÁR-t is. Annakidején ott olvasta a hirdetést, az 

Ő hirdetését. És még most is emlékszik arra a torokszorító érzésre, 
amikor az előzetes telefon után felment abba a házba, a hegytetőre. 
Akkor már tudta, kihez megy, és éppen ez okozta az izgalmat…

…Most estefelé ugyanolyan érzés lepte el, mint akkor. Pedig mi-
lyen régen is volt már!

Amikor a taxi elhajtott mögüle, és csönd lett, Sarah vissza-
em lékezett. Akkor is nyár eleje volt, mint most. Tavaly ilyenkor, 
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csaknem napra pontosan. Másoknak egy év talán semmi, neki 
viszont rengeteget jelentett. Annyi minden történt ezalatt!

De most nem remegett a keze, amikor megnyomta a gombot.
A környék csöndes volt. Errefelé már kevés a ház. A hegy szinte 

a város fölé magasodik, no, kis túlzással, hiszen nem több há-
romszáz méternél. Az itteni villákban lakik a város krémje, szokták 
mondani. Kis parkok mélyén megbúvó, nem túl kihívó házak, 
némelyiknek nincs úszómedencéje sem. Mindenesetre, ha valahol 
„odalent” a belvárosban azt mondják valakiről, hogy a „hegytetőn” 
lakik, az rögtön tiszteletet ébreszt. Aki oda viteti fel a megvásárolt 
árut, „virágos” címet diktál be bárhol, az előtt meghajolnak, és 
másképpen néznek rá. Pár évtizeddel korábban, amikor a város 
bekebelezte a Hegytetőt, telkeket jelöltek ki rajta, egy minden 
bizonnyal természetkedvelő városházi hivatalnok adta a leendő 
utcák nevét: Búzavirág, Vadrózsa, Levendula, és hasonlók. A ház, 
amelynek kapujánál Sarah most csöngetett, a Gyopár utcában 
volt. Igazán kevés ház állt itt, azok is szellősen, egymástól messze, 
ősfákkal tarkított kisebb-nagyobb ligetekben. Sarah szerette ezt 
a környéket, amit nem ismerhetett volna meg, ha…

Megreccsent a hangszóró:
– Ki vagy?
A férfi hangján érződött: nagyon is tudja, ki jött, azért szólalt meg 

tegeződve. Sarah pajkosan válaszolta:
– Egy fáradt vándor, aki ételre, italra és némi melegségre vágyik.
Larvino, persze rögtön megismerte a hangját, de azonnal átvette 

ugyanazt a stílust és hangnemet:
– Némi melegséggel nem szolgálhatok. – Majd kis hatásszünet 

után hozzátette: – Csak igen-igen nagy, szívből jövő melegséggel, 
ami aztán később esetleg el is fajulhat…

Sarah kellemesen megborzongott ennek hallatán. Volt a férfi mély, 
olykor szinte torokból áradó hangjában valami, ami így hatott rá. 



11

A tarkójától a sarkáig borzongott ilyenkor, a rá váró örömök előre 
bizsergették testét, lelkét. És nem csak a hangja: az egész lénye 
varázslatos volt Sarah számára. A puszta közelléte beindított valamit 
a nőben, ami nő volt, ami azzá tette őt, azonnal. Most is ezt érezte. 
Elég volt az a tudat, hogy a férfi itt van valahol a közelben, sőt, hogy 
mostantól kezdve felé közeledik, máris elszabadított benne mindent, 
amit máskor féken tart.

Az elektromos zár felberregett, Sarah belökte a tölgykaput, és 
máris a kertben volt. A kövezett úton halkan kopogott a cipője. 
Kedvelte az út mellett sorakozó fákat. A kert, amit Larvino persze 
nemegyszer dicsekedve „parknak”, sőt olykor „ősparknak” nevezett, 
nem volt nagy. Aminthogy a háza sem éppen egy palota, de még csak 
nem is egy valamikori nemesi kúria benyomását keltette. Egyszerű 
villa, ami a múlt században épült, kétszintes, hátul egy garázs, elől 
kis terasz, lépcsővel. A főbejárat nem pontosan középen nyílik, így 
a szimmetria mellőzése vizuálisan valamivel nagyobbnak mutatja 
a házat, mint amekkora. Persze az értékét elsősorban az határozza 
meg, hogy a Gyopár utcában van, vagyis: a Hegytetőn.

Friss szellő lengedezett, itt soha nem jelent meg a szmog, ami azért 
odalent olykor előfordult. Az égbolt ilyenkor estefelé acélszürkén 
borult a városra, kékségét lassan elveszítette. Keleten már közeledett 
a homály, de nyugaton még éppen hogy csak lement a nap. A fák 
már nem vetettek árnyékot, bár aki látta őket, talán önkénytelenül is 
odaképzelte a sötétebb foltokat. A férfi kocsija kint állt a garázs előtt. 
Ő maga nem jött a lány elé, bent a házban várta.

Sarah kopogtatás nélkül lépett be a földszinti előtérbe, amit 
Larvino hallnak szokott nevezni. A férfi mindent egy kicsit többnek, 
nagyobbnak, szebbnek láttatott, elnevezéseiben felsrófolta a dolgok 
értékeit. „Lehet, hogy én sem vagyok olyan csinos, amilyennek 
mondani szokott..?”, morfondírozott Sarah, de töprengeni nem 
maradt idő. A férfi, aki egy fehér, bolyhos frottírköpenyben az ajtó 
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mögött rejtőzött, most egy vérfagyasztóan váratlan és vad kiáltással 
előugrott, megragadta a lány egyik karját…

Nem volt ez élet-halál harc, máskor is megesett, hogy a házigazda 
rögtön érkezéskor letámadta a lányt – bár az udvaron, a kertben 
sohasem tette. Félt a lesifotósoktól, mint egyszer egy gyöngébb 
pillanatában bevallotta. A házban viszont űzték már ezt, és min-
denféle más játékot. Volt, hogy Sarah érkezésekor egy „halott” 
fogadta a hall közepén. Akkor a lány tényleg megijedt, rémült si-
kollyal szaladt hozzá, és térdre vetette magát mellette – mire  
a „halott” persze rögtön nagyon is élő lett, és végül a hall szőnyegén 
érezték jól magukat…

De megesett az is, hogy Larvino a terasz alatt lapult, és amikor 
a lány mit sem sejtve sietett a bejárat felé, mezítláb, és így nesztelenül, 
követte őt be a házba, és hátulról támadt rá… És volt, amikor 
egyenesen odafent a hálószobában várta, a mobilján irányította 
a lányt, olyan módon és szavakkal, mintha ő egy élettelen GPS-hang 
lenne: „Haladj tovább egyenesen… most fordulj jobbra… a második 
ajtón nyiss be… újratervezés”. No persze az „újratervezés” akkor 
következett be, amikor Sarah benyitott a hálószobába, és Larvino 
ott állt anyaszült meztelenül…

Most nem ez történt. Vagy csak majdnem. Mert amikor a lány 
nevetve-sikongva igyekezett szabadulni a férfi karjaiból, a köpeny 
veszedelmesen kezdett szétnyílni. Sarah-nak egyetlen pillanatig sem 
volt semmi kétsége, hogy megint AZ következik majd. A kapcsolatuk 
nem ezzel indult, de hamar rátértek a szexre, és azóta is uralja 
mindkettejüket.

Sarah – bár úgy tett, mint aki szabadulni akar – vetkőzni kezdett. 
Igaz, először még úgymond futtában: ledobta a táskáját egy 
fotelba, aztán gombolni kezdte a blúzát. A férfi ekkor vadállatot 
mímelt, amely lassan, de igen határozottan lopózik áldozata felé. 
Időt adott neki, hogy maga szabaduljon meg öltözéke most már 
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nagyon is fölösleges darabjaitól. A lány persze tudta, hogy erre 
kapott lehetőséget és élt is vele. Sarah az ablakhoz érve kipillantott 
a házból: egy villanásnyí ideig látta odalent a Várost, most kezdtek 
felgyúlni a fények. Aztán máris célba vette a lépcsőt. A férfi leoldotta 
a köpenye övét, az szétnyílott és láttatni engedte, hogy bizony már 
nagyon is készen áll arra, ami most már biztosan bekövetkezik. 
Efelől Sarah-nak sem voltak kétségei. Felfelé vágtatott most, irány 
az emelet! A lépcső tetején „elveszítette” a cipőit, és máris gombolta 
ki a farmernadrágját is. Mezítláb szaladt a hűvös padlón. A férfi 
hatalmas morgásokkal, továbbra is zsákmányát üldöző vadállatot 
imitálva, lassan, mint egy medve, lépkedett felfelé. Ő is biztos volt 
már abban, hogy elejti a zsákmányát, hát nem sietett. Különben 
is, időt kellett adnia Sarah-nak, hogy lekerüljön róla az összes 
ruhadarab. 

A lány a hálószoba ajtajában megtorpant, és a küszöbről vissza-
néz ve lassan, sztriptíztáncosnői mozdulatokkal, riszálva vette 
le a nadrágot. Mozgása lelassult, hogy még csábítóbbá váljon egy 
„vadállat” számára. Ősi volt ez a tudás, a csábító mozdulatok sora, 
egyetlen nő sem tanulja, mégis birtokában van már egy kislány 
is. Sarah előbb az egyik, majd a másik lába szárát szabadította ki 
a nadrágból. Amikor idáig jutott, a férfi ledobta a köpenyt, és teljesen 
meztelenül közeledett az ajtóhoz. Sarah még egyet sikkantott, 
mint akit sokkol egy meztelen férfi látványa, és elrúgta a nadrágot 
valahová. Mire az ágyon ülve lehúzta a bugyiját és kikapcsolta 
a melltartó pántját, a férfi már a küszöbön morgott, karjaival-
karmaival kaparta a levegőt, mint a tigris, „aki” már nagyon vágyik 
áldozatára… És ez így is volt…

…És mint a megvadult tigrisek, úgy is szeretkeztek. Látszólag 
dühödten, türelmetlenül, féket és illemet nem ismerve, harapdálva 
– de egyikük sem hagyott nyomokat. Minden harapásban több volt 
az imitálás, mint a hatás. De hát valamikor ebben egyeztek meg: 
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egyikük sem hagy nyomokat a másik testén. Nem mintha Larvino 
nős lett volna, vagy Sarah a férjétől szökött volna el lopakodva 
a szeretőjéhez, a Hegytetőre. De ez is része volt játékuknak. Úgy tet-
tek, mintha lopott szerelemben élnének, mintha a kapcsolatukat az 
egész világ előtt titkolni kellene. Sarah-nak ez nem is volt ellenére, 
hiszen ezzel csak fokozták a játék izgalmát. Tudta, hogy Larvino 
– ez vezetéknév volt, de mindenki így hívta őt – valaha nős volt, 
van is valahol egy nagykamasz fia, de soha nem mutatkoztak 
együtt, az egykori feleség pedig kitartóan süllyedt alá a feledésbe.  
Nem volt senkije, ezért „nyitva az egész világ a szívem előtt” – szokta 
mondani. Amikor a híres írót a magánélete, a család felől kérdezték, 
vagy patetikusan az iránt érdeklődtek, hogy egy író hogyan mutat 
utat az olvasóinak, talán legjobban a saját életével, mint egy messzire 
világító fáklyával… becsületére legyen mondva, Larvino kereken 
megmondta: ő bizony nem az a példakép, amit e tekintetben 
olvasóinak vagy bárki másnak követnie kellene.

Sarah egy dallamot hallott az agyában, rezgése szétáradt az 
egész testében. Egyszer már említette ezt Larvinónak, de a férfi 
akkor nem igazán figyelt rá. Ez a dallam nem volt része semmilyen 
zenedarabnak, amit Sarah valaha is hallott. Csak benne született, 
és csak akkor hallotta, amikor a férfival szeretkezett. Soha máshol, 
más férfival, más alkalommal nem jött elő. Most viszont teljes erővel 
zengett, szétterjedt benne, majdnem olyan erősen hatott rá, mint 
maga a férfi.

Larvino szeretkezés közben lassan levetkőzte tigrislétét, a vadállat 
megszelídült, illetve másféle állattá alakult át. A lény, amely szereti 
és műveli a szexet, ott lapul minden emberben – pápák, apácák, 
szerzetesek, remeték réme. De ott van mindenkiben. Kiben erős, 
kiben gyengébb, van, ahol alig él, és van, ahol tombol szüntelen. 
Larvino valahol középúton lehetett; ha alkalma nyílott rá, akkor 
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nagyon szerette – különösen Sarah-val, akiről a tapasztalatai azt 
súgták, hogy ő is így lehet ezzel…

…Sarah valahol a magasban repült.
„Larvino ért hozzá, hogyan kell egy nőt boldoggá tenni” – most 

megint ez a frázis jutott az eszébe. Nem tudott jobbat, most nem. 
Az agya különben sem a gondolkodásra volt beállítva. Most csak 
éreznie kellett, mert Larvino mozdulatokkal adta értésére, hogy 
ne tegyen semmit, ő majd „kiszolgálja”. Egyszer beszélgettek erről, 
illetve Sarah szóba hozta, dicsérte a férfit, de az csak valami olyasmit 
válaszolt, hogy ez a férfi dolga. De rögtön hozzátette, hogy hiszen 
ez kölcsönös, ő is elvárja, hogy Sarah dédelgesse őt, de csak utána, 
amikor már végzett az ő „dédelgetésével”…

Sarah most is azt érezte, hogy megkülönböztetett figyelem 
tárgya. Ezért rajongott annyira Larvinóért. A férfi mindig is nagy 
tisztelettel vette körül partnernőjét, mindenhol. Ha nagyritkán 
valahol emberek között jártak, megjelentek – akkor is. Akivel volt, 
arra figyelt, vagy legalábbis úgy tett, mintha rajta kívül a világon 
senki más nem lenne.

De most nem a világ előtt voltak. Most a világ elől elbújtak, és jó 
volt nekik így. A lány érezte maga fölött a férfit, és volt egy pillanat, 
amikor sehol sem értek egymáshoz. Mintha egy villamos ív feszült 
volna ki közöttük, Sarah szinte visszatartott lélegzettel várta, hogy 
vajon hol következik be az érintés, mi fog történni?

És amikor megtörtént – egy forró száj csapott le a jobb mell bim-
bó jára – valósággal felsikoltott. A kéj azonnal szétáradt benne, 
még jobban, mint eddig. Soha nem hitte volna, hogy így is lehet.  
Hogy a két test csak egy-egy ponton érintkezik a másikkal, mégis, 
ott folyik át az akarat és az öröm, amely megtölti mindkettőjüket… 
Ehhez képest aztán, amikor végre ismét egyesültek, már közel volt 
a felszárnyalás, majd a világgá kiáltó öröm. És végül a jóleső kábulat, 
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amelybe belezuhanni maga is legalább olyan örömöt jelentett, mint 
a többi, ami előtte történt meg velük.

Odakünn már sötét volt, talán az éjszaka kezdete?
Sarah felébredt. Az első érzés, ami ösztönösen mozdult benne: 

Larvino itt van..? Százezer év óta ezzel ébrednek az anyák és 
a feleségek, szeretők. Az első gondolata az asszonynak, ahogy eszmél: 
a másik megvan, semmi baja, itt van, alszik ő is..? Vagy ébren van 
már? – lesték őskori hajnalokon, és tízezer éveken át minden nap 
valahol ezen a földön.

Ott volt. Egyenletesen lélegzett. Sarah látta az ablakok négyszögét. 
Odakünn egyszerre volt éjszaka, de nem csak az, valami más is… 
A város fényei belopóztak, rejtélyesen mozdultak, csillantak a szoba 
mennyezetén. Itt soha nem kellett függöny a hálószoba ablakaira, 
és nemcsak azért, mert a ház emeletén nyíltak azok az ablakok.  
Pár méterrel odébb ért véget a kert, arra már fák sem nőttek, 
ott indult meg a nagy ligetes lejtő, amely alul a szerpentin útba 
csatlakozott egyre meredekebben. A Larvino-házból, csakúgy, mint 
a Gyopár utca többi villájának keletre nyíló ablakából a városra 
lehetett látni. Amely ősszel ködös szmogba burkolózott, de nyáron 
millió hunyorgó fényével űzte el az éjszakát.

Sarah felkelt, és ahogyan volt, meztelenül az ablakhoz ment. 
A látvány olyan volt, mint máskor. Havonta legalább három éjszakát 
töltött Larvinónál, immár nyolc hónapja, ha jól számolta. Ám iga-
zából nem akarta számolni. A széles ablakpárkányhoz dőlt, és nézte 
a fényeket. Utcai lámpasorok rajzolták ki számára a Szabadság-teret, 
a Leona-utcát, a Jakab-templomot, akárha egy térképet nézett volna 
felülről. A többi utcát csak sejtette. Idelátszott a Belváros egy része is.

Eszébe jutott az a bizonyos első nap, amikor idejött. A FUTÁR-ban 
böngészte a hirdetéseket. Nem volt szüksége még egy állásra, szépen 
keresett a statisztikával, de azért szívesen csinált volna valamit, 
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aminek van köze az irodalomhoz. Rengeteg olvasott már fiatalon is, 
és most is sokszor erre áldozta a szabadidejét.

És egy napon meglátta: „Író keres korrektort…” A részletek 
nem nagyon érdekelték Sarah-t, akkor nem. Igaz, a hirdetés sem 
bővelkedett magyarázatokban. Csak egy e-mail címet adott meg 
valaki, freemail-cím volt, olyan, amit ingyen bármikor bárki 
kérhet, akár csak egyetlen alkalomra is. Sarah jelentkezett egy 
rövid levélben. Csak annyit írt, hogy megpróbálná a korrektúrát. 
Még aznap este kapott egy meglehetősen zavaros, hibákkal teli 
szöveget. Tíz vagy tizenkét oldal volt az egész, és mellé a kísérő 
levélke: „Javítsa ki legjobb tudása szerint. Ezt a szöveget megkapta 
az összes jelentkező. Aki a leggyorsabban visszaküldi a legkevésbé 
hibás szöveget, az kapja meg a munkát. Sok sikert!” – ennyi volt 
a levél, aláírás nélkül.


