
- Ó, odanézz, ébredezik! – hallottam egy idegen hangot a fejem fölött,
de semmit nem láttam. A hang nagyon mély volt, ám barátságos, 
csevegő és kissé reszelős is.

- Éppen ideje volt – szólalt meg egy másik, hűvös, üveghang.

- Volt itt egy lány, szőke, aranyos – mesélte, még mindig csevegő 
hangsúllyal a másik. – Érdeklődött a hogyléte felől. Egy órája van, 
hogy elmehetett – csicseregte tovább a hang, amikor végre 
kinyitottam a szemem. Kuncogott.

Sötét volt. Egyedül egy asztali lámpa fénye világított mellettem kissé, 
laza, sejtelmes fénykörbe vonva ezzel a szobát. Minden fehér volt, fehéret
láttam. Akkor döbbentem rá, hogy egy kórházi szobában vagyok. Este 
volt, odakint már nagyon késő lehetett és én ott feküdtem infúzióval a 
kezemben, sajgó tagokkal és fogalmam sem volt, miért.

A szoba ajtaja csukva volt, a reluxák lehúzva, hatalmas ablakai résnyire 
nyitva voltak, hogy beengedjenek egy kis friss levegőt. A szoba tele volt 
virágokkal, és ha jól ki tudtam venni a sötétben volt egy hatalmas, arany 
serleg is néhány plüssmackó mögött. Nem tudtam biztosan, mit látok. 
Kicsit homályos volt minden, nemkülönben, pedig fejfájós; úgy sajgott 
minden porcikám, mintha kalapáccsal vertek volna el.

Az ágyam mellé húzott széken két fehérköpenyes alak ült.

- Oh – nyögtem, és megpróbáltam feljebb kászálódni az ágyban, mire 
a jobb oldali orvos azonnal felpattant és vállamhoz nyomta a kezeit. 
De ez a mozdulatsor mégis valahogy furcsa volt, még ha olyan 
átlagos is; a kezei furcsán mozdultak, finomak voltak, vékonyak, 
ápoltak, ujjain hatalmas pecsétgyűrűket viselt… Nem látszott egy 
orvos kezének. 

Az orvos rám mosolygott, amikor azt mondta:

- Maradjon csak fekve, maradjon csak – és láttam, hogy az elülső két 
foga között van egy hatalmas hézag. Haja kócos volt és sötétbarna, 
bőre kreol. Kerek, sötét színű szemei voltak, huncutul megcsillant 
bennük a lámpa gyér fénye. Felkavarodott a gyomrom, amikor rám 
mosolyodott, volt benne valami nyugtalanító. – Nagyon kemény 
meccs volt, de végül győztek, amikor Franzet kiállították.

- Győztünk? – hangom reszelős suttogássá halkult. Hirtelen szomjas 
lettem. – És Franzet kiállították? Mikor? Hogyan?

- Ó, igen – mondta a foghézagos orvos mély hangján. - Voltak itt a 
csapattársai, de hál’ Istennek már mind hazamentek, így nem tudják
elmesélni magának. Nagy kár, ugye – megértően mosolygott és ettől
összerándult a gyomrom.



Miután ezt kimondta, még az eddiginél is rosszabbul éreztem magam. A 
tarkóm iszonyatosan sajgott ott, ahol Sid belevájta a körmeit, a fejemben,
pedig olyan erős fájdalmat éreztem, mintha csak égő tőrt mártottak volna 
bele. Arról nem is beszélve, hogy most, itt az ágyon fekve, kiszolgáltatva, 
minden rúgást és könyökölést megéreztem, amit a meccsen kaptam. 
Ráadásul még ez is…

- Az igazat megvallva – szólalt meg a másik hang is, és egy arc 
bontakozott ki a sötétből -, azt hittem ennél egy kicsit többre vagy 
képes, Norris.

A hang tulajdonosa is fehér köpenyt viselt, de láttam, hogy alatta finom 
fényű, sötét színű, drága zakó van. Lakkcipő kopogását és fél szemmel 
elkapott megcsillanását véltem felfedezni a padlón, ahogy felállt és székét 
közelebb húzta az ágyamhoz. Nyúlánk alak volt, széles vállakkal, vékony 
testtel. A nyaka olyan hosszú és kecses volt, mint egy hattyúnak és az 
arca is hasonlóan fenségesnek mutatkozott. Amikor ránéztem nem tudtam
eldönteni, hogy fiú-e vagy férfi, nem lehetett pontosan megállapítani élete
melyik szakaszában járhatott. Szemei rendellenesen nagyok voltak, kissé 
ki is fordultak üregükből, őrületes kék színük volt, bőre, pedig hasonlóan 
szokatlan fehér színt öltött. Szája vonala egy penge, arcvonásai keserűek,
ugyanakkor tekintélyt parancsolóak voltak, akárcsak egy hercegnek. 
Szőke haja egészen hátra volt nyalva a koponyáján. Hangja nagyon 
lenéző volt, barátságtalan és őszintén szólva, kivert tőle a víz. Volt az 
egész személyben valami síron túli, mégis fenséges.

- Szégyen, amit produkálsz. Egy szégyen lett belőled és ezt iszonyúan 
fáj látnom – köpte oda a szavakat lenézően, de arca mindvégig 
kifejezéstelen maradt.

- Hagyd már szegényt – nevetett fel a másik férfi, akinek hangja 
meleg volt és barátságos. Ahogy rájuk néztem láttam a köztük 
feszülő kibékíthetetlen ellentéteket. – Robin azt mondta nem 
emlékszik semmire.

- Nem a teljes memóriáját töröltük ki! – sziszegte a másik.  

- Ó, a picsába Rio! – rázta meg a fejét rosszallóan a fogközes. – Nem 
figyeltél a tulajdon gyermekedre? Nagyobb a baj, mint gondoltuk és 
ezt a kis kalapos érthetően elmondta. Nem emlékszik semmire. 
Nestorék semmit sem hagytak benne, semmit, egy centet se. Én is 
azt hittem, hogy ennél azért egy kicsit precízebben csinálják majd… 
de teljesen üres. – Két kézzel a testem felé intett. – Üres! – 
ismételte. - Te ez idő alatt hol voltál?

- Dare nem az én édes gyermekem - közölte kurtán a Rio nevű és 
elgondolkodva rákönyökölt a térdére, de a gúnyos fenn-hangú 
megjegyzéseket, mintha meg se hallotta volna. Engem bámult sötét 
szemekkel, de nem szólalt meg.



Ismét kezdtem magam egyre kellemetlenebbül érezni, de a félelem már 
oldódott bennem kissé. Nem tudtam miért, de valami okból kifolyólag 
olyan érzésem támadt, hogy nem fognak bántani; legalább is még nem. 
Valamire kellettem nekik, bárkik is legyenek ezek… Bárkik is…

- Lovasok vagytok? – kérdeztem hirtelen, de hangom még mindig 
erőtlen volt és rezegős. Nem ismertem magamra.

Nem válaszoltak azonnal. A kócos, barna hajú jókedvűen felnevetett 
mellettem, míg a Rio nevű a lovas szó említésére jeges arcát két 
tenyerébe temette, mintha valami pocsék viccet hallott volna, amit meg 
kell emésztenie. Azonnal el akartam menekülni innen, de túlságosan 
szédültem még ahhoz, hogy egyáltalán lábra álljak.

- Hát ez jó! – nevetett jóízűen a fogheges és a térdére csapott 
örömében. – Igen, így is mondhatjuk. Lovasok… Robinnak igaza volt,
tényleg jól hangzik!

- Nem, nem mondhatjuk, hogy ez jó – közölte Rio hűvösen és 
leengedte a kezeit az arcából. Felém fordult, de még mielőtt 
folytathatta volna ismét megszólaltam.

- Sid Franz is lovas volt? És ti is azok vagytok? Mit akartok tenni 
velem? Robin mit akart? Miért nem hagytok békén? Sid mit tett 
velem?

- Sid Franz nem volt lovas – közölte tömören Rio, hangjával még 
mindig torkokat lehetett volna elvágni, olyan éles volt. – Siddhart 
Franz csak Robin Dare egyik ostoba pajtása volt, aki beléd eresztette
a körmeit és te meg elájultál. Arra számított, hogy védekezel majd, 
ahogy egykor védekeztél volna. Egyikünk sem fogta fel igazán, hogy 
más idők járnak…

- Ezt úgy mondtad, mintha te nem Robin és Sid egyik játszópajtása 
lennél – közölte a másik és láthatóan élvezte bosszantani Riót.

- Gok – nagy szemeivel Rio a társára meredt -, éppen beszélek.

Gok nem szólt csak vidoron magasba emelte a kezeit, mintha csak a fehér
zászlót lengette volna, ezzel jelezve, hogy nem szól többet közbe.   

- Ezek ketten, Siddhart és Robin, nem eszik forrón a kását. Robin 
óvatos, megfontolt és aprólékos, amíg Siddhart bárddal esik neki 
azoknak a területeknek, ahol inkább egy finom pengéjű kést kellene 
használni. Hogy elejét vegyem a kérdésednek, nem, nem vagyunk 
lovasok, csak néhányan így hívják magukat… Gyerekesek. Mert 
jobban hangzik. Mi csak küldöttek vagyunk. 

Próbáltam megemészteni a hallottakat, bár fogalmam sem volt, hogyan is 
kezdhetnék hozzá, mert túl kevés volt még az információ. Ahogy 
védekeztél volna… egykor? Mégis mikor? Így hát csak kérdeztem:



- Kinek a küldöttei?

Rio a homlokára csapott, mintha csak egy gyengeelméjűvel beszélne.

- Édes égbolt, hogy is emlékezhetnél! – kiáltott fel fáradtan és innen 
hallottam az ideges fogcsikorgatását. –Az nem számít. Csak az 
számít, hogy velünk gyere, amíg nem késő neked is, nekünk is.

- Hogy értetted azt –folytattam makacsul -, hogy egykor? Egykor 
védekeztem volna… Hogy értsem ezt?

Sem Rio sem Gok nem szóltak, csak sokatmondóan egymásra meredtek. 
Bár szöges ellentétei voltak a másiknak, valahogy mégis szövetségesnek 
láttam őket… De nem tudtam miféle beteges dolog lehet ez, amiben 
mindnyájan munkálnak, és amibe engem is bele akarnak rántani. Akkorra 
már semmit sem értettem és a fejembe mártott forró késpenge, mintha 
elkezdett volna forogni.

- Mindent megtudsz, ha velünk jössz – szólalt meg egy darab idő 
elteltével Gok, majd ő is felállt, de azért tartotta a közötte és Rio 
között feszülő távolságot. Kezet nyújtott és diplomatikusan a 
szemembe nézett. – Gok von Montgomery. Csak a szélsőséges 
formaságok kedvéért.

Néztem egy ideig a felém nyújtott kezet. A hosszú ujjakat és a rajtuk ülő 
megszámlálhatatlan sok, hatalmas gyűrűt. Amikor Gok észrevette, hogy a 
jobb kezembe infúzió van kötve, a bal karom felé nyúlt. Nem emeltem fel,
mert egész testemben őrülten remegtem és ez a félelem meggátolt 
minden mozdulatban. Nagyon finoman, laza csuklóval, szinte nőiesen 
emelte oda a kezét bénán tartott bal karomhoz és fogta meg. Tenyere 
puha volt és párnás, kézrázása szinte semmilyen, olyan gyengécske. Gok 
szórakozottan felnevetett az ügyetlen és megilletődött kézrázásunkon. 

- Ő pedig itt – mutatott a mellette álló Rióra, aki mellkasán fonta 
össze a karjait. – Ő…

- Ne merészeld! – hörögte ingerült tekintettel és úgy meredt Gokra, 
mint aki képes lenne bámulással vért fakasztani. – Ne mer…

-  André Lothario Lindmann – röhögte el magát Gok és Rióra bökött. – 
Most mondd meg, ilyen nevet, egy ilyen csávónak! André!

De egyáltalán nem érdekelt a neve. Ahogy Gok elengedte a kezem az 
erőtlenül esett vissza a takaróra. Csendesen néztem, ahogy Rio leveszi az 
orvosi köpenyét és megigazítja ingét és zakóját. Gok is hasonlóan volt 
felöltözve a köpeny alatt; fekete öltönyt viselt, fehér inget, fekete vékony 
nyakkendővel, de kék farmer volt alatta meg piros tornacipő. Ahogy 
végignéztem rajtuk egy gondolat furakodott a fejembe és Robin Dare 
szavait hallottam a fülemben csengeni.

- Montgomery – mondtam ki hirtelen, mire Gok felém fordult.



- Parancsolsz velem?

- Montgomery, Lindmann, Evon és Owen – ismételtem és hirtelen 
felkaptam a fejem. – Robin mesélt rólad! – szaladt ki a számon. – 
Azt mondta, elviszed a lelkem. A tündér-lelkem. Ez mégis mit…

De még mielőtt befejezhettem volna a kérdést, Gok durván félbeszakított.
Éles szavait nem hozzám, hanem Rióhoz intézte. Hangulatváltozása olyan 
gyors volt és hangos, hogy követni sem voltam képes; egy pillanat alatt 
megrettentett.

- Hányszor elmondtam már, hogy ez nem így működik? – szólalt meg 
bőszen. Hangja a nyájas kedvességből egy pillanat alatt fenyegető 
lett és ideges. – Az üzlet, az üzlet, lelket nem lopok el!

- Ó, Gok, ezt rajtad kívül senki sem érti, de nem is érdekli őket – 
legyintett felé gúnyosan Rio. – És nem is veszünk róla tudomást… 
Rólad meg a Pokolbéli kis ügyes-bajos dolgaidról.

- Én vagyok a Fej- közölte Gok szikrákat hányó szemekkel és 
egyszerre nem is tűnt olyan barátságosnak. – Üzletember vagyok, 
fejvadász vagyok, révész vagyok, de üzletet én nem indíthatok. 
Csak, ha Kalmár leszek. Ahhoz vevőre van szükségem. 
Számtalanszor elmondtam már a kis aranyosaidnak is, de nem 
értenek a szóból, mint ahogy te sem érted, Lindmann, te ostoba.

Rio nem válaszolt csak egyik szemöldökét dühösen felvonta és a zakója 
zsebét kezdte markolászni, majd elővett belőle egy szál cigarettát és egy 
fém öngyújtót. Még az is iszonyúan fennkölt volt és arisztokratikus, ahogy
ajkai közé szorította a cigarettát. Az öngyújtónak hatalmas lángja volt, az 
ajkától majdnem a homlokáig ért, de láthatóan ez nem zavarta őt. 
Rágyújtott a cigaretta végére, majd egy kattanással lezárta a tüzet és 
visszasüllyesztette a gyújtót a zsebébe. Füstkarika lebegett végig a 
szobán, ahogy nemtörődöm módon körbesétálta az ágyam. Arcán látszott,
hogy ezzel ki is vonta magát kellemetlen, megerőltető beszélgetésünk 
alól. Azt kívántam, bárcsak én is kiléphetnék ebből a beszélgetésből, ebből
a helyzetből és visszaléphetnék oda, ahol még csak egy átlagos kölyök 
voltam, aki csak egy csókot akar Holland Edwardstól.

- Nem vitatkozom veled többet – közölte Lothario és úgy tűnt, mintha 
nem is lépne, hanem végiglebegne a szobán.  

Gok ingerülten követte sötét szemével, ahogy Rio nyugodt, hosszú 
léptekkel végigsétál a kórtermen, és közben szabályos köröket fúj a 
levegőbe, míg végül dühösen mordult egyet és ismét rám meredt, 
leszakítva a szemét az infúziós állvány mellett álló Rióról, aki a lecsöpögő 
folyadékot nézte.



- Tehát – erőltetett bájjal meredt rám, és előbbi behízelgő modorának 
röpke árnyékát tudta csak felvillantani ezúttal – nem viszem el a 
lelked, tündérem. Ha csak nem adod nekem.

- Tessék? – néztem rá értetlenül és egy gombóc gyűlt a torkomban. – 
Nem adom-e neked? Mit?

Gok fáradtan megforgatta a szemét.

- Mit, mit… a lelkedet Jordan, a kibaszott lelkedet! – csapott a 
homlokára. – Kit vagy mit szeretnél a legjobban a világon a 
markodban tartani? – tette fel a kérdést és gyűrűit kocogtatta az 
ujján. – Ki az, akit a legjobban kívánsz minden teremtmény közül e 
földön, holtan látni? Kire neheztelsz és kire haragszol halálosan? 
Megoldom a problémáidat. Azért vagyok, hogy enyhítsem az 
egyszerű emberek bánatát, egyszerű emberek halála révén. Lelket a 
lelkedért. Én így üzletelek.

Úgy meredtem rá, mintha csak egy másik nyelven beszélt volna. Pedig 
ropogós skót akcentusán kívül nem volt benne semmi szokatlan.  Nem 
nagyon tudtam eldönteni, hogy a lélek szó, jelen esetben szinonima-e a 
pénzre, drogokra, vagy valami hasonlóra. Végül megkérdeztem.

- Te valami… valami fejvadász vagy? –kockáztattam meg, bár iszonyú 
hülyének éreztem magam, miután a szavak elhagyták a nyelvem. – 
Vagy díler?

Gok elmosolyodott és két tenyerét összecsapva nagyot bólintott.

- Zongorista vagyok, de neked aztán van eszed fiam – közölte 
mosolyogva és arcán bujkált valami ijesztő ravaszság. – Nem 
tapogatsz a sötétben… Talán maradt még belőled valami, amit 
Nestor otthagyott. És ez reményt ad mindnyájunknak.

- Remény – horkant fel a szoba másik sarkában Rio. – Kinek? Minek? 
A helyzet már most halva született. Nestor belepusztul. 

- Ugyan, mi a fenéért volna halva született? – nézett fel rá Gok 
dühösen. 

- Nézz csak rá, Gok. Ott fekszik tehetetlenül és összetörve Siddhart 
miatt – széles mozdulattal végigmutatott a szobán, a virágokon, a 
kupán és minden apró ajándékon . – És ezeket a játékokat tényleg 
fontosnak tartja. És mi van azzal a sok emberrel, akik itt voltak? Mi 
történt azzal a Jordannel? Akitől mindenki félt, aki legenda volt, és 
egyedül szembeszállt egész Erdőméllyel? Még mi sem mertünk a 
szemébe nézni olyan hatalmas volt és fenséges. És sohasem állt 
volna szóba ilyen söpredékkel. 



- Kit érdekel most ez a sok baromság? Az a múlt. A lényeg, hogy 
eljöjjön velünk, azért vagyunk itt, hogy azt a Jordant 
visszaszerezzük. 

- Hé! – szólaltam meg, és hangom ezúttal kicsit élesebbnek hatott. 
Tudtam, hogy Hollandról és a többi barátomról beszélnek. Tudtam. 
És ez egyszerűen csak feldühített, de Rio egy mozdulattal belém 
intette a szót. Bár a gyomorgörcsöm és idegességem szűnni nem 
akart, kezdtem biztos lenni benne, hogy nem akarnak megölni vagy 
elrabolni. Ugyan minek is tennék? Ahogy szavaikból ki tudtam venni,
nagyon kellek nekik valamire.

- Egyelőre nem tudom elhitetni magammal, hogy valaha 
visszakaphatjuk – hangja ezúttal nem csak mérges volt, de panaszos
is volt. Miközben beszélt, dühösen hadonászott füstölgő 
cigarettájával, amibe már egy ideje nem is szívott bele. – Mondd, 
mégis mit tegyünk?! Nem rabolhatjuk el!

- Én nem, de te igen! Nem bánthatjuk, de valahogy megoldható lenne,
csak van valami ezeréves trükk a tarsolyodban! – kiáltott vissza Gok 
reménykedő hangsúllyal. 

- Nem vagyok képes rá - szólalt meg Rio kerekre tágult szemekkel. – 
Nem tudok rá úgy nézni, mint amilyen most. Még csak hozzáérni is 
képtelen volnék, mert aki itt fekszik egy senki. Senki, akit valaha 
ismertünk.

- Kritikus vagy vele! – rivallt rá Gok szikrázó tekintettel. – Megtett 
mindent azért, hogy segítsen. Mi juttattuk őt ide!

- Nem! Ő és Nestor juttatták magukat ide! Még mindig hálásak 
vagyunk, de neked is be kell látnod, hogy…

- Fogd már be te élősködő! – sziszegte Gok és látszott rajta, hogy 
iszonyat dühös. – Mindent neki köszönhetünk, és most szüksége van
ránk! Nekem meg egy rohadt kávé kell, mert teljesen kiborítasz!

- A Pokolba veled! – mordult fel Rio indulatosan. A gyomrom ugrált. – 
Mind tudjuk, hogy nem neki van ránk szüksége, hanem nekünk rá! 
Mert megint cseszett nagy bajban vagyunk, az a helyzet, és nélküle 
nem megy! Se nekünk, de főleg nem a Földnek és Nestornak 
egyedül! 

Gok nem szólt csak remegő tagokkal vett egy mély levegőt és úgy bámult 
először Rióra, majd rám, hogy felállt a hátamon a szőr. Csak néztem, a 
gondolataim egymást kergették, képtelen voltam bármin is agyalni. Ez a 
helyzet annyira abszurd volt és érthetetlen, hogy fájt még csak hallgatni 
is. Egyedül akartam végre lenni egy életben, ami normális, egy életben, 
ahol nem veszekszik fölöttem se egy hercegforma pszichopata, se egy 
kétes szándékú zongorista sem.



- Boldog vagy, Jordan? – fordult felém Rio váratlanul, hangja ezúttal 
csendes volt, mint a sír, de szúrt, mint egy kés.

Nem tudtam mit feleljek, így végül csak erőtlenül bólintottam.

- Aha.

- Miért vagy boldog? 

- Hát… nem tudom.

- Van barátnőd?

- Van, de ez miért…

- És szereted őt?

- Igen, de…

- És a kosárlabda. Szereted?

- Persze, de mi…

- Barátok? Vannak barátaid? 

- Vannak, de nem értem miért kérdezed mindezt. Mit számít nektek?

Rio mély levegőt vett.

- Ott akarnád őket hagyni? A nőd, a barátaid… őket.

- Tessék? – szisszentem fel értetlenül. – Nem! Miért akarnám? Miért 
akarnék veletek menni bárhova is?… Azt se tudom, kik vagytok. 
Hogy értettétek, hogy a régi Jordan?

- Csak te vagy, senki más. nincs itt semmiféle régi Jordan. Ne törődj a
szavainkkal – ismételte Rio fáradtan és a földre hamuzott. – Csak te.
– Nem értettem.

- Gyere velünk, Jordan – szólalt meg Gok is, aki leroskadva ült 
mellettem az egyik székben. – Gyere velünk. 

- Különben? – kérdeztem és lemondásukat látva kicsivel bátrabb 
lettem. – Mi lesz?

- Különben jön érted a „negyedik lovas”, ha már így benne vagyunk a 
játékban. Az utolsó lovas. – A negyedik lovas után idézőjelre emelte 
kezeit, amik utána fáradtan vissza is estek az ölébe. Fülemben még 
most is hallottam a pecsétgyűrűk csilingelését. Gok arca kimerült 
volt, Rio, pedig csak lesütötte a szemét és beleszívott a 
cigarettájába, mintha valami olyan dologról hallana, amitől 
legszívesebben elmenekülne.– Ő azt mondta nekünk, mi nem 



érhetünk hozzád. Azt mondta, nem hozhatunk magunkkal sem 
erőszakkal, sem üzlettel. 

Kicsit felvillanyozott a hír, hogy megérzésem beigazolódott és nem 
ölhetnek meg, de még csak el sem rabolhatnak. El sem tudtam képzelni, 
ki lehet Nestor, vagy ki lehet az a régi Jordan, akit mindenki keres. Robin,
Sid, Gok és Rio… Volt bennük valami hátborzongató, dühös, de 
legfőképpen kétségbeesett. Magukkal vinni? Pont engem? És vajon hová? 
Annyira zavaros volt, mintha nem is rólam forgott volna a szó, hanem 
valami idegenről. A gondolatok úgy verték a koponyám oldalát, mintha 
csak egy fakopáncs ülne a vállamon és férgek után kutatna odabent. 

Ki a negyedik lovas? 

Mire újra észbe kaptam Rio és Gok az ágyam végénél álltak. Gok egy fél 
fejjel alacsonyabb volt Riótól. Kissé hátat fordítottak nekem és olyan 
halkan beszélgettek, hogy egy szót sem értettem belőle. Megpróbáltam 
felülni, de a nyakamon lévő karcolások ismét sajogni kezdtek, mintha csak
tűvel szurkálták volna a gerincem. Az agyam forrott a saját vérében.

- Elárulná valamelyikőtök, hogy mégis miért vagytok itt? – kiáltottam 
feléjük és borzalmasan tehetetlennek éreztem magam. – Mármint 
azon kívül, hogy el akartok vinni.

- A segítséged kéne – felelte Rio egyenesen a szemembe nézve.

- És vissza akarjuk adni a boldogságod. Nem azt a felületes szart, amit
most annak nevezel… az igazi boldogságod – felelte Gok is, és most 
mindketten rám meredtek, mintha csak választ várnának tőlem.

Miféle régi boldogság? - akartam kérdezni, és én hülye, még mindig azt 
hittem, hogy választ kaphatok rá. Mindig válaszoltak, de valahogyan 
sohasem lettem ettől okosabb. Sőt, mi több, egyre csak ködösebb lett az 
egész mizéria, amit ezek a félőrültek a fejemre csődítettek. De még 
mielőtt hármunk közül bárki mondhatott vagy tehetett volna valamit, 
kinyílt az ajtó és egy fehérruhás nővér jelent meg az ajtóban, kezében 
egy kis gyógyszeres dobozkával, amiben két színes kapszula csörgött.

- Mr. Norris, beszédet hallottam. Örülök, hogy végre felébredt, már 
aggódtam – mondta és hangja valóban barátságos volt, ami egy 
kisebb felüdülést jelentett, Rio jeges és Gok kiszámíthatatlan, idegen
modorához képest. De amint becsukta maga mögött az ajtót és 
meglátta a két vadidegent, akik a szoba közepén ácsorogtak 
lehervadt az arcáról a mosoly.

- Elnézést uraim, de mit keresnek itt?... Van fogalmuk róla, hány óra?

Gok és Rio nem szóltak csak sokatmondóan és ráérősen egymásra néztek.
Rio arca végtelenül gúnyos volt; beleszívott cigarettájába és karikát fújt a 
levegőbe az ápoló felé, Gok pedig a gyűrűket csörgette az ujján, arcán 
kaján mosollyal. Egyikük sem szólalt meg, a hirtelen csend, ami rájuk 



ereszkedett, szinte a húsomba vágott. Éreztem, hogy a váratlan 
elnémulásuk nem jelenthet semmi jót. 

- Itt tilos a dohányzás!

Ezalatt a nővér ijedten az ajtó felé tipegett és rámarkolt a kilincsre.

- Hívom a biztonságiakat, ha nem távoznak innen azonnal! – kiáltotta 
és hangja megvonaglott a rémülettől, ahogy Gok ránézett és 
higgadtan megszólalt.

- Drága asszonyom – hangja ünnepélyesen csengett–, nem hiszem, 
hogy maga bárkinek is szólni fog! 


