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AZ AKASZTOTT IDEGEN

Délután ötkor Ed Loyce megmosakodott, magára dobta zakóját és kalap
ját, kiállt a kocsijával, és elindult a városon keresztül a tévéboltjába. Fáradt 
volt: a háta és a válla hasogatott, miután egész nap földet ásott ki a pin
céből, és talicskával a hátsó udvarba hordta. De negyven évéhez viszo
nyítva egész jól bírta. Janet vehet egy új vázát abból a pénzből, amit ezzel 
megspórolt, és büszke volt rá, hogy saját maga hozza rendbe az alapokat.

Sötétedett. A lenyugvó nap hosszú sugaraiban fáradt és komor arcú 
ingázók siettek hazafelé, táskákat és csomagokat cipelő asszonyok, az 
egyetemről kiszabadult diákok vegyültek bolti eladókkal, kereskedőkkel 
és hajszolt titkárnőkkel. Megállította Packardját egy piros lámpánál, majd 
újra elindult. Az üzlet nélküle is nyitva tartott; csak annyi időre szalad be, 
hogy elengedje vacsorázni a segédeket, átfussa a napi forgalmat, esetleg 
nyélbe üssön pár üzletet. Éppen a városi park mellett hajtott el: kis, zöld 
négyzet az utca közepén. A LOYCE TVELADÁS ÉS SZERVIZ 
előtt nem volt szabad parkolóhely. Káromkodott egyet az orra alatt, 
majd megfordult az úton. Ismét elhaladt a kis, zöld négyzet mellett, 
melynek közepén egy magányos ivókút, egy pad és egy szál lámpaoszlop 
árválkodott.
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Valami lógott az oszlopon. Egy alaktalan, sötét tömeg lengedezett 
enyhén a szélben. Mintha valami bábu volna. Loyce letekerte az ablakot, 
és kilesett. Mi a fene ez? Valamiféle kiállítási tárgy? Néhanapján a keres
kedelmi kamara ki szokott állítani eztazt a téren.

Megint megfordult a kocsival. Ahogy elhaladt a park mellett, a sötét 
tömegre összpontosította figyelmét. Nem bábu volt. Kiállítási tárgynak 
pedig elég furcsa. A nyakán felborzolódott a szőr, és görcsösen nyelt egyet. 
Verejték folyt végig az arcán és a kezén.

Egy test volt. Egy emberi test.

– Ezt nézzétek! – kiáltotta Loyce. – Gyertek ki!
Don Fergusson bukkant elő lassan a boltból, méltóságteljesen begombolva 
halszálkás zakóját.

– Komoly vevőm van, Ed. Nem hagyhatom a kuncsaftomat faképnél.
– Látod? – mutatott Ed a sűrűsödő homályba. A lámpaoszlop élesen 

elvált az ég hátterétől a rajta lengő tömeggel együtt. – Azt ott. Mióta lóg 
az a valami ott? – A hangja izgatottan felcsattant. – Mi a franc van itt 
mindenkivel? Hogy sétálhatnak el mellette csak úgy?

Don Fergusson lassan rágyújtott egy cigarettára.
– Ne izgasd fel magad, öregem! Nyilván jó oka van, különben nem 

lenne ott.
– Oka? Miféle oka?
Fergusson vállat vont.
– Mint amikor annak idején a Balesetmegelőzési Tanács odarakta azt 

a totálkáros Buickot. Valami közérdekű dolog. Honnan tudjam?
Jack Potter bukkant fel a cipőboltból.
– Mi újság, srácok?
– Egy test lóg a lámpaoszlopon – mondta Loyce. – Hívom a zsarukat.
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– Biztosan tudnak róla – mondta Potter. – Különben nem lenne ott.
– Vissza kell mennem. – Fergusson a bolt felé vette az irányt. – Előbb 

a munka, aztán a szórakozás.
Loyce kezdett hisztérikus lenni.
– Nem látod? Nem látod, ahogy ott lóg? Ez egy emberi test! Egy 

halott ember!
– Persze, Ed. Láttam már délután, amikor kiugrottam egy kávéért.
– Úgy érted, hogy ott volt egész délután?
– Persze. Mi a baj? – Potter az órájára pillantott. – Rohannom kell. 

Viszlát, Ed.
Potter elsietett, és pillanatok alatt eltűnt a járókelők között. Férfiak és nők 

haladtak el a járdán a park mellett. Néhányan kíváncsian felnéztek a sötét 
tömegre – aztán továbbmentek. Senki nem állt meg. Senkit nem érdekelt.

– Megáll az eszem – suttogta Loyce. A járdaszegélyről az úton haladó 
autók közé lépett. Dühösen harsantak fel a dudák. Elérte a szemközti 
szegélyt, és máris a kis, zöld szigeten találta magát.

A férfi középkorú volt. Tépett és szakadt ruhát viselt, szürke öltönyét 
sárfoltok pettyezték. Egy idegen. Loyce még sosem látta. Nem idevalósi. 
Az arca félig elfordult, és az esti szellő lágyan, finoman forgatta a testét. 
Bőrén szúrások és vágások. Vörös sebhelyek, mély, alvadt vérrel borított 
horzsolások. Egy acélkeretes szemüveg lógott le nevetségesen az egyik 
füléről. A szeme kidülledt. Nyitott száján kitüremkedett vastag és ijesz
tően kék nyelve.

– Az isten szerelmére – motyogta Loyce, rosszulléttel küszködve. Nagy 
nehezen legyűrte hányingerét, és visszabotorkált a szemközti járdára. 
Egész testében remegett az undortól és a félelemtől.

Miért? Ki ez az ember? Miért lóg ott? Mit jelentsen mindez?
És… miért nem törődik vele senki?
Egy alacsony, siető férfi nekiütközött a járdán.
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– Nem tud vigyázni?! – csattant fel. – Ja, te vagy az, Ed?
Ő kábán bólintott.
– Helló, Jenkins.
– Mi bajod van? – A papírbolt eladója megragadta Ed karját. – Rosszul 

nézel ki.
– A test. Ott, a parkban.
– Persze, Ed. – Jenkins odatámogatta a LOYCE TVELADÁS ÉS 

SZERVIZ bejáratához. – Ne izgasd fel magad!
Margaret Henderson lépett oda hozzájuk az ékszerboltból.
– Valami baj van?
– Ed nem érzi jól magát.
Loyce kirántotta a karját.
– Hogy ácsoroghattok itt? Nem látjátok? Az isten szerelmére…
– Miről beszél? – kérdezte idegesen Margaret.
– A holttest! – kiabálta Ed. – A holttest, ami ott lóg!
Egyre többen gyűltek köréjük.
– Rosszul van? Hisz ez Ed Loyce. Minden rendben, Ed?
– A holttest! – üvöltötte Ed, és megpróbált utat törni közöttük. Kezek 

nyúltak feléje. Kiszabadította magát. – Engedjetek el! Rendőrség! Hívjátok 
a rendőrséget!

– Ed!
– Valaki hívjon orvost!
– Biztosan rosszul van.
– Vagy részeg.
Loyce átverekedte magát a tömegen. Megbotlott, és kis híján elesett. 

Mintha ködön keresztül látta volna maga körül a kíváncsi, aggódó, 
együttérző arcokat. Egyre többen torpantak meg a felfordulás láttán. 
Nagy nehezen átvergődött rajtuk a boltjához. Odabenn Fergusson egy 
Emerson tévékészüléket mutogatott egy férfinak. Pete Foley hátul, a 
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pult mögött egy új Philcót szerelt össze. Loyce kétségbeesetten kiabált 
feléjük, de hangját elnyelte a forgalom zúgása és a körülötte állók moraja.

– Csináljatok valamit! – üvöltötte. – Ne álljatok már ott! Csináljatok 
valamit! Ez nincs rendben! Valami történt! Valami van emögött!

A tömeg tiszteletteljesen utat engedett a két tagbaszakadt zsarunak, 
akik határozott léptekkel Loyce felé tartottak.

– Neve? – morogta a jegyzetfüzetes zsaru.
– Loyce – törölgette ő a homlokát kimerülten. – Edward C. Loyce. Ide 
figyeljen! Ahol felvettek…

– Lakcíme? – kérdezte a zsaru. A rendőrautó gyorsan vágott át a forgal
mon, sorra előzte a kocsikat és a buszokat. Loyce belesüppedt az ülésbe, 
kimerülten és zavarodottan. Mély, reszkető lélegzetet vett.

– Hurst Road 1368.
– Az itt van Pikevilleben?
– Igen. – Loyce erőt vett magán, és kihúzta magát. – Ide figyeljen! Ahol 

felvettek. A téren. A lámpaoszlopon…
– Hol volt ma? – kérdezte a kormány mögött ülő zsaru.
– Hogyhogy hol? – hőkölt vissza Loyce.
– Nem az üzletében volt, igaz?
– Nem. – Megrázta a fejét. – Nem, otthon voltam. Lenn a pincében.
– A pincében?
– Ástam. Új alapot. Kiástam a földet, hogy kiönthessük betonnal. Miért? 

Mi köze van ennek…
– Volt ott valaki más is magával?
– Nem. A feleségem a belvárosba ment. A gyerekek meg az iskolában 

voltak. – Loyce egyik tagbaszakadt zsaruról a másikra nézett. Remény 
villant át az arcán, egy vad reménysugár. – Úgy értik, hogy mivel én ott 
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lent voltam, lemaradtam… a magyarázatról? Nem szereztem tudomást 
róla? Mint mindenki más?

Némi szünet után a jegyzetfüzetes megszólalt:
– Így van. Lemaradt a magyarázatról.
– Akkor ez hivatalos? Az a test… szándékosan lóg ott?
– Szándékosan lóg ott. Hogy mindenki lássa.
Ed Loyce kimerülten mosolygott.
– Uramisten! Azt hiszem, egy kicsit kivertem a biztosítékot. Azt hittem, 

talán történt valami. Tudják, valami KuKluxKlanféle dolog. Valami 
lincselés. Jönnek a kommunisták vagy a fasiszták. – Remegő kézzel megtö
rölte arcát a zsebkendőjével. – Örülök, hogy végül is minden rendben van.

– Minden rendben van. – Az autó a rendőrség épületéhez közeledett. 
A nap már lement. A sötét utcákon sűrűsödött a homály. Az utcai lámpák 
még nem kapcsolódtak fel.

– Jobban vagyok – mondta Loyce. – Egy pillanatra talán kissé felizgat
tam magam. Azt hiszem, kicsit kiborultam. De most már, hogy mindent 
értek, nincs értelme bevinniük, nem igaz?

A két zsaru nem szólt egy szót se.
– Vissza kéne mennem a boltomba. A fiúk még nem is vacsoráztak. 

Most már tényleg rendben vagyok. Semmi bajom. Igazán nincs szükség 
rá, hogy…

– Nem fog sokáig tartani – vágott a szavába a kormány mögött ülő 
zsaru. – Rutineljárás. Néhány perc az egész.

– Remélem is, hogy hamar megy – motyogta Loyce. Az autó lelassított 
egy piros lámpánál. – Azt hiszem, valamiféle csendháborítást követtem 
el. Tényleg fura, hogy az ember így felizgatja magát, aztán…

Loyce kivágta az ajtót. Elvágódott az úttesten, aztán gyorsan talpra 
ugrott. Mindenfelé autók zúgtak el mellette, egyre gyorsabban, ahogy a 
lámpa zöldre váltott. Átugrott a járdára, és rohanni kezdett a járókelők 
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között, befurakodva a nyüzsgő tömegbe. A háta mögött kiáltások, futó 
léptek zaja hallatszott.

Nem zsaruk voltak. Erre azonnal rájött. Minden zsarut ismert Pikeville
ben. Ha az ember húsz éven át vezet egy kisvárosi boltot, elkerülhetetlenül 
megismerkedik minden helyi rendőrrel.

Nem zsaruk voltak, és nem volt semmiféle magyarázat. Potter, Fergusson, 
Jenkins – egyikük sem tudta, miért lógott ott a tetem. Nem tudták, és nem 
is érdekelte őket. Ez volt az igazán furcsa.

Loyce beszaladt egy vasáruboltba. Átrohant az üzleten, el a döbbent 
eladók és vásárlók mellett, be a raktárba és ki a hátsó ajtón. Megbotlott 
egy szemeteskukában, és felsprintelt egy betonlépcsőn. Átmászott egy 
kerítésen, és lihegve, levegő után kapkodva földet ért a túloldalon.

Nem hallott zajt maga mögött. Sikerült eltűnnie.
Egy sötét sikátor egyik végénél állt: körülötte szakadt kartondobozok, 

deszkák, ócska gumiabroncsok hevertek szanaszét. A túlsó végén kilátott 
az utcára. Egy utcai lámpa szaggatottan felfelvillant, majd felkapcsoló
dott. Emberek. Boltok. Neonreklámok. Autók.

És jobbra – a rendőrség.
Nagyon közel volt, borzasztóan közel. Egy vegyesbolt rakodóemelvé

nyén túl már látszott a rendőrség épületének fehér betonoldala. A rácsos  
ablakok. Egy rendőrségi antenna. Hatalmas betonfal magasodott a sötét
ben. Nem épp a legjobb hely ebben a helyzetben. Túl közel volt. Mozgásban 
kellett maradnia, minél távolabbra kerülni tőlük.

Tőlük?
Loyce óvatosan lopakodott végig a sikátoron. A rendőrség épületén túl 

a Városháza állt, régimódi, sárgára festett faépület aranyozott rézdíszíté
sekkel, széles lépcsősorral. Látta az irodák végtelen sorát, a sötét ablakokat, 
a cédrusfákat és a virágágyásokat a bejárat két oldalán.

És – még valamit.
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A Városháza felett valami masszív feketeség volt, egy homályos kúp, 
amely sűrűbb volt, mint az őt körülvevő éjszaka. Egy szurokfekete prizma, 
amely kiterjeszkedett, majd beleveszett az ég hátterébe.

Figyelt. Atyaisten, hallott is valamit! Egy hangot, amit kétségbeesett 
küszködéssel próbált kirekeszteni a füléből, az agyából. Valamilyen zúgást. 
Távoli, fojtott zümmögést, mint egy méhraj duruzsolása.

Loyce a rettenettől dermedten bámult felfelé. Az a sötét folt ott a 
Városháza felett. Olyan sűrű sötétség, hogy szinte szilárdnak látszott. 
Az örvényben valami mozgott. Vibráló alakok. Valamik leereszkedtek az 
égből, egy pillanatra megálltak a Városháza felett, sűrű rajban cikáztak 
felette, aztán hangtalanul leszálltak a tetőre.

Alakok. Repkedő alakok az égből. A feje felett lógó sötét hasadékból.
Látta őket.

Loyce sokáig figyelte az alakokat egy düledező kerítés mögül, egy mocskos 
tócsában kuporogva.

Most szálltak le. Csoportokban jöttek, a Városháza tetején landoltak, 
és eltűntek az épületben. Szárnyuk volt. Mintha óriási rovarok lennének. 
Repkedtek, cikáztak, aztán leszálltak – majd rákszerűen, oldalvást haladva 
végigmásztak a tetőn és be az épületbe.

Émelyegve, megbabonázva bámult. Hideg szél fújt keresztül a sikátoron: 
Ed reszketni kezdett. A döbbenettől kábán, kimerülten meredt maga elé. 
A Városháza főlépcsőjén szétszórtan emberek álltak. Csoportokban jöttek 
ki az épületből, és egy pillanatra megtorpantak, mielőtt elindultak volna.

Több is van belőlük.
Az egész lehetetlenségnek tűnt. A fekete szakadékból leereszkedő 

lények  nem emberek voltak, hanem idegenek – valamilyen másik világ
ból, másik dimenzióból. Átsiklottak ezen a hasadékon, az univerzum 
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foglalatának  e repedésén. Szárnyas rovarok hatolnak be egy másik világból 
a miénkbe ezen a résen keresztül.

A Városháza lépcsőjén egy kisebb csoport felbomlott. Néhányan egy 
várakozó autó felé indultak. Egyikük visszafordult, a Városháza bejárata 
felé. Aztán meggondolta magát, és mégis a többiek után indult.

Loyce szorosan becsukta a szemét az iszonyattól. Forgott vele a világ, 
kétségbeesetten kapaszkodott az ócska kerítésbe. Az alak, az emberalak 
hirtelen felröppent, és a szárnyaival csapkodva a többiek után szállt. Földet 
ért a járdán, és csatlakozott a többiekhez.

Álemberek. Pszeudoemberek. Rovarok, amelyek képesek arra, hogy 
embernek álcázzák magukat. A Földön ismert rovarok közül is sokan 
képesek ilyesmire. Rejtőszín. Mimikri.

Loyce elengedte a kerítést, és lassan kiegyenesedett. Leszállt az éj. 
A sikátort belepte a sötét. De lehet, hogy ők úgy is látnak. Lehet, hogy 
számukra nem is létezik sötétség.

Óvatosan kiosont a sikátorból, és kiment az utcára. Emberek mászkál
tak körülötte, de most már kevesebben. A buszmegállókban csoportosan 
várakoztak. Nagy busz dübörgött végig az utcán, fényei villództak az esti 
homályban.

Loyce előrelendült. Utat tört magának a várakozók között, felugrott a 
buszra, majd leült hátul, az ajtó mellett. Egy pillanat múlva a jármű újra 
életre kelt, és zörögve nekiindult.

Loyce egy kicsit kiengedett. A körülötte ülőket nézegette. Üres, fáradt 
arcok. Munkából hazafelé tartó emberek. Egészen közönséges arcok. 
Egyikük sem törődött ővele. Csendben üldögéltek, mélyen az ülésbe 
süppedve, a zötyögő busz ritmusára billegtek.

A mellette ülő férfi kinyitott egy újságot. A sportrovatot kezdte betűzni 
mozgó ajkakkal. Egy átlagos férfi. Sötétkék öltöny. Nyakkendő. Üzletem
ber vagy ügynök. Hazafelé tart a feleségéhez és a családjához.
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A busz másik oldalán fiatal nő, húsz körüli. Sötét szem és haj, az ölében 
csomag. Harisnya, magas sarkú cipő. Vörös kabát és fehér angórapulóver. 
Üresen bámul maga elé.

Egy gimnazista fiú farmerben és fekete dzsekiben.
Egy nagydarab, tokás nő, hatalmas bevásárlótáskája dobozokkal és 

csomagokkal tele. Kövér arca tompa a kimerültségtől.
Közönséges emberek. Ilyenek utaznak a buszon minden este. Hazafelé 

a családjukhoz. Vacsorára.
Hazafelé tartanak – és az agyuk halott. Irányítja őket, saját maszkját 

húzta rájuk egy idegen lény, amely felbukkant a semmiből, és birtokba vette 
őket, a városukat, az életüket. Loyceot is elkapta volna, ha véletlenül épp 
nincs a pincéje mélyén a boltja helyett. Valamiért elkerülte a figyelmüket. 
Nem vették észre. Az uralmuk nem tökéletes, nem hibátlan.

Talán akadnak mások is.
Remény parázslott fel Loyceban. Ők sem mindenhatók. Egy hibát már 

elkövettek, amikor nem vették birtokba az agyát. A hálójuk, az ellenőr
zésük átsiklott felette. Ugyanúgy bukkant fel a pincéből, ahogy lement. 
Ezek szerint tehát az ő hatalmuk is korlátozott.

Néhány üléssel előrébb egy férfi figyelte. Loyce kizökkent a gondolat
menetéből. Sudár férfi, barna hajú, apró bajszú. Jól öltözött, barna öltöny, 
fényes cipő. Apró kezében könyv. Merőn bámulta Loyceot, alaposan 
megfigyelte. Most sietősen elfordult.

Loyce teste megfeszült. Közülük való? Vagy talán egy másik, akiről 
elfeledkeztek?

A férfi ismét őt nézte. Apró, sötét szemek, élénkek és okosak. Ravasz. 
Egy ember, aki túl ravasz volt nekik – vagy az egyik közülük, egy idegen 
rovar valahonnan odaátról.

A busz megállt. Idős férfi szállt fel lassan, és bedobta a pénzérmét a 
dobozba. Végigsétált a folyosón, és leült Loyce mellé.



AZ AKASZTOTT IDEGEN

73

Az öregember elkapta az éles szemű férfi tekintetét. A pillanat tört 
része alatt valami történt kettejük között.

Egy pillantás, amiben sok minden rejlett.
Loyce talpra ugrott. A busz már haladt. Az ajtóhoz futott. Leugrott az 

alsó lépcsőre, és megrántotta a vésznyitót. A harmonikaajtó kinyílt.
– Hé! – kiáltotta a sofőr, és rátaposott a fékre. – Mi a francot…?
Loyce átfurakodott az ajtón. A busz lelassított. Mindkét oldalon házak. 

Lakónegyed, szépen ápolt gyep és magas bérházak. Háta mögött felpattant 
a csillogó szemű férfi. Az öregember szintén talpon volt már. Mindketten 
utánaindultak.

Loyce elrugaszkodott. Hatalmas erővel csapódott az aszfalthoz, és nekigu
rult a járdaszegélynek. Testét elöntötte a fájdalom. A fájdalom és egy hatal
mas, fekete hullám. Elkeseredetten visszaverte mindkettőt. Kínkeservesen 
térdre emelkedett, de újra összecsuklott. A busz megállt. Többen leszálltak.

Loyce körbetapogatózott. Ujjai ráfonódtak valamire. Egy kő hevert az 
út szélén. Talpra vergődött, nyögdécselve a fájdalomtól. Egy alak maga
sodott föléje. A férfi, a csillogó szemű férfi a könyvvel.

Loyce feléje rúgott. A férfi felnyögött, és elterült. Loyce lesújtott a kővel. 
A férfi felüvöltött, és megpróbált elfordulni.

– Ne! Az istenért, ide figyeljen…
Újra ütött. Hátborzongató reccsenés. A férfi szava hirtelen megszakadt, 

és bugyborékoló nyöszörgésbe fulladt. Loyce hátratántorodott. Most már 
a többiek is odaértek. Minden oldalról körülvették. Esetlenül futni kezdett 
a járdán, aztán fel egy kocsibejárón. Senki sem követte. A másik férfi köré 
gyűltek: a ragyogó szemű férfi teste mozdulatlanul hevert.

Lehet, hogy hibázott?
Most már túl késő volt ezen aggódni. El kellett tűnnie – el a szemük 

elől. Ki Pikevilleből, el a sötét szakadéktól, ami utat nyitott az ő világuk 
és Loyceé között.
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– Ed! – Janet Loyce döbbenten hátrahőkölt. – Mi baj? Mi van…
Ed Loyce becsapta maga mögött az ajtót, és beszaladt a nappaliba.

– Húzd le a redőnyöket! Gyorsan!
Janet az ablak felé lépett.
– De hát…
– Tedd, amit mondtam! Ki van még itt rajtad kívül?
– Senki. Csak az ikrek. Fent vannak a szobájukban. Mi történt? Olyan 

furcsának tűnsz. Hogyhogy itthon vagy?
Ed bezárta az utcai ajtót. Átosont a lakáson, be a konyhába. A mosogató 

alatti fiókból elővette a nagy konyhakést, és végighúzta rajta az ujját. Éles. 
Nagyon éles. Visszament a nappaliba.

– Ide figyelj! Nincs sok időm. Tudják, hogy elszöktem, és nemsokára 
keresni fognak.

– Elszöktél? – Janet arca eltorzult a zavartól és a félelemtől. – Ki elől?
– Elfoglalták a várost. Ők az urak. Elég jól megfejtettem az egészet. 

A csúcson kezdték, a Városházán és a rendőrségen. Hogy mit csináltak a 
valódi emberekkel, azt…

– Mi a fenéről beszélsz?
– Megtámadtak minket. Valamilyen másik univerzumból, egy másik 

dimenzióból. Rovarok. Mimikri. De ez nem minden. Képesek uralni az 
agyakat. A te agyadat is.

– Az én agyamat?
– Az átjáró itt van Pikevilleben. Birtokba vettek mindenkit, az egész 

várost… kivéve engem. Elképesztően hatalmas ellenséggel állunk szem
ben, de nekik is megvannak a korlátaik. Ebben bízhatunk. Ők sem töké
letesek! Ők is hibázhatnak!

Janet megrázta a fejét.
– Én ezt nem értem, Ed. Neked elment az eszed.
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– Az eszem? Dehogy. Csak szerencsém volt. Ha nem lettem volna 
lenn a pincében, én is úgy járok, mint a többiek. – Loyce kipillantott az 
ablakon. – De ne ácsorogjunk itt! Fogd a kabátod!

– A kabátom?
– Le kell lépnünk innen. El kell tűnnünk Pikevilleből. Segítséget kell 

találnunk. Harcolni ezek ellen. Le lehet győzni őket. Nem mindenhatók. 
Nehéz lesz… de kijuthatunk, ha igyekszünk. Gyerünk! – Durván megra
gadta felesége karját. – Fogd a kabátod, és szólj az ikreknek! Elmegyünk 
innen. Ne bajlódj a pakolással! Arra nincs idő.

Az asszony falfehéren odament a gardróbhoz, és leemelte a kabátját.
– Hová megyünk?
Ed kirántotta az íróasztal fiókját, és kiszórta a tartalmát a padlóra. 

Felkapott egy térképet, és kihajtogatta.
– Az országutat biztosan figyelik. De van egy földút Oak Grove felé. 

Egyszer már jártam arra. Gyakorlatilag senki sem használja. Talán elfe
ledkeztek róla.

– A régi traktorút? Atyaisten, azt teljesen lezárták. Senki sem hajthat be rá.
– Tudom. – Ed komor arccal a zsebébe gyömöszölte a térképet. – Ez a 

legjobb esélyünk. Most hívd az ikreket, és induljunk! A kocsidat teletan
koltad, ugye?

Janet kábán állt.
– A Chevyt? Tegnap délután tankoltam fel. – Elindult a lépcső felé. 

– Ed, én…
– Hívd az ikreket! – Ed kinyitotta az utcai ajtót, és kilesett. Semmi 

mozgás. Életnek semmi nyoma. Eddig minden rendben.
– Gyertek le! – szólt fel Janet az emeletre reszkető hangon. – Egy kis 

időre… elmegyünk.
– Most? – felelt Tommy hangja.
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– Siessetek! – sürgette őket Ed. – Gyertek le mindketten!
Tommy jelent meg a lépcső tetején.
– Éppen a házi feladatomat csinálom. Most vesszük a törteket. Miss 

Parker azt mondta, hogyha ezt nem csináljuk meg…
– Felejtsd el a törteket! – Ed megragadta a fiát a lépcsőn, és az ajtó felé 

lódította. – Hol van Jim?
– Mindjárt jön.
Jim lassan indult el lefelé.
– Mi történt, apu?
– Elmegyünk kocsikázni.
– Kocsikázni? Hová?
Ed Janethez fordult.
– A villanyt égve hagyjuk. A tévét is. Kapcsold be! – A készülék felé 

lökte. – Hadd higgyék, hogy még mindig…
Ekkor hallotta meg a zümmögést. Azonnal a földre vágódott, és elő

kapta a konyhakést. Iszonyodva látta a lépcsőről feléje tartó lényt, verdeső 
szárnyai elmosódtak, miközben célba vette Edet. Halványan még mindig 
hasonlított Jimmyre. Kicsi volt, nem kifejlett példány. Egy gyors pillantás 
– a lény feléje röppent, hideg, embertelen összetett szemek. Szárnyak, a test 
még mindig sárga pólóban és farmerben, a rejtőalak még mindig látszott. 
Furcsa félfordulatot tett, amikor odaért Loycehoz. Mit akar?

Egy fullánk.
Loyce vadul feléje döfött. A lény visszahőkölt, hevesen zümmögött. 

Loyce megpördült a padlón, és az ajtó felé kúszott. Tommy és Janet 
szoborszerű merevségbe dermedt, arcuk kiüresedett. Kifejezéstelenül 
figyelték. Loyce újra döfött. Ezúttal a kés célba talált. A lény felvisított, 
és imbolyogni kezdett. A falnak csapódott, és szárnyait verdesve lezuhant.

Valami átsuhant az agyán. Egy erőtér, egy energia, egy idegen tudat 
az övét fürkészte. Hirtelen megbénult. A másik tudat behatolt az övébe, 



AZ AKASZTOTT IDEGEN

77

röviden, sokkolóan megérintette. Egy totálisan idegen jelenlét telepedett 
rá, aztán hirtelen kihunyt, ahogy a lény összecsuklott a szőnyegen.

Halott volt. Loyce megfordította a lábával. Rovar volt, valami légyfé
leség. Sárga póló, farmer. A fia, Jimmy… Szorosan összezárta a tudatát. 
Most már túl késő ezen gondolkodni. Vadul felmarkolta a kést, és elindult 
az ajtó felé. Janet és Tommy kőmereven álltak, egyik sem moccant.

Az autó kinn áll. Sosem fog átjutni. Várni fogják. Tíz mérföldnyi gya
logút. Tíz mérföld nehéz terepen, vízmosásokon, mezőkön és erdős dom
bokon át. Egyedül kell nekivágnia.

Kinyitotta az ajtót. Egy pillanatra visszanézett feleségére és fiára. Aztán 
becsapta az ajtót maga mögött, és lerohant a veranda lépcsőin.

Egy perc múlva már úton volt a város pereme felé a sötétség leple alatt.

A kora reggeli nap vakítóan tűzött. Loyce megtorpant, levegő után kap
kodott, előrehátra dülöngélt. Izzadság csorgott a szemébe. A ruhája 
cafatokban lógott rajta: kúszás közben megszaggatták a bozót tövisei. 
Tíz mérföld négykézláb. Csúszvamászva jutott át az éjszakán. A cipőjén 
rászáradt sár. Testét horzsolások borították, sántikálva haladt, teljesen 
kimerült.

De előtte a völgyben ott terült el Oak Grove.
Vett egy nagy levegőt, és elindult lefelé a domboldalon. Kétszer is 

megbotlott és elesett, de feltápászkodott, és továbbbotorkált. A füle 
zúgott.  Szeme előtt elhomályosult és imbolygott a világ. De ideért. Kiju
tott Pikevilleből.

A mezőn egy farmer alaposan megbámulta. Az egyik házból egy fia
talasszony csodálkozva nézte. Loyce elérte az utat. Valamivel odébb egy 
benzinkút és egy büfé állt. Néhány teherautó, egy láncra kötött kutya, 
arrébb néhány csirke kapirgált a porban.
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A fehér overálos kutas gyanakodva figyelte, amint odavonszolta magát 
a töltőállomáshoz.

– Hála istennek – kapta el a falat. – Nem hittem volna, hogy sikerül. 
Csaknem végig követtek. Hallottam a zümmögésüket. Ott zümmögtek 
és cikáztak a hátam mögött.

– Mi történt? – kérdezte a kutas. – Baleset? Rablótámadás?
Loyce kimerülten megrázta a fejét.
– Elfoglalták az egész várost. A Városházát és a rendőrséget is. Fel

akasztottak egy férfit a lámpaoszlopra. Ezt láttam meg először. Az összes 
utat lezárták. Láttam, ahogy az érkező kocsik felett repkedtek. Hajnali 
négy körül sikerült túljutnom rajtuk. Azonnal tudtam. Éreztem, ahogy 
eltűnnek. Aztán meg feljött a nap.

A kutas idegesen megnyalta az ajkát.
– Magának elment az esze. Jobb lesz, ha hívok egy orvost.
– Vigyen Oak Groveba! – lihegte Loyce. Lerogyott a kavicsra. – Neki 

kell látnunk… kifüstölni őket. Azonnal neki kell látnunk.

Folyamatosan ment a felvétel, miközben beszélt. Amikor befejezte, a rend
őrfőnök kikapcsolta a magnót, és felállt. Egy pillanatig mélyen a gondola
taiba merült. Végül elővette a cigarettáját, és lassan rágyújtott, húsos arcán 
gondterhelt kifejezés.

– Nem hisz nekem – mondta Loyce.
A rendőrfőnök cigarettával kínálta. Loyce türelmetlenül ellökte a 

kezét.
– Ahogy óhajtja. – A rendőrfőnök átsétált az ablakhoz, és egy ideig Oak 

Grove házait bámulta. – Hiszek magának – szólalt meg hirtelen.
Loyce elernyedt a széken.
– Hála istennek.
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– Szóval elmenekült. – A rendőrfőnök megrázta a fejét. – Lenn volt 
a pincéjében, és nem a munkahelyén. Micsoda fatális véletlen! Egy a 
millióhoz.

Loyce belekortyolt a rendőröktől kapott kávéba.
– Van egy elméletem – dünnyögte.
– Miről?
– Róluk. Hogy micsodák. Egyszerre csak egy bizonyos területet foglal

nak el. A csúcson kezdik… a legfőbb hatóságokkal. Onnan terjeszkednek 
tovább, egyre táguló körökben. Amikor szilárdan átvették az uralmat, 
továbbmennek a következő városba. Így terjeszkednek, lassan, fokozatosan. 
Szerintem már jó ideje tart ez a dolog.

– Jó ideje?
– Több ezer éve. Nem hiszem, hogy új dologról van szó.
– Miért gondolja?
– Amikor gyerek voltam… A bibliaórán mutattak nekünk egy képet. 

Vallásos kép volt, egy régi metszet. Azokat az ellenséges isteneket ábrá
zolta, akiket Jehova legyőzött. Moloch, Belzebub, Moáb, Baal, Asztarte…

– Na és?
– Mindegyiket egy konkrét alakban ábrázolták. – Loyce felnézett a 

rendőrfőnökre. – Belzebubot… egy hatalmas légyként.
– Egy ősi küzdelem – dünnyögte a rendőrfőnök.
– Legyőzték őket. A Biblia a vereségeik története. Sikereket is aratnak… 

de végül vereséget szenvednek.
– Miért?
– Mindenkit nem tudnak elkapni. Engem sem kaptak el. A zsidókat 

sem tudták. A zsidók elvitték az üzenetet az egész világnak. A veszély 
tudatát. Az a két férfi a buszon. Azt hiszem, ők megértették. Megmene
kültek, ahogy én is. – Ökölbe szorította a kezét. – Az egyiket megöltem. 
Hibáztam. Nem mertem kockázatot vállalni.
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A rendőrfőnök bólintott.
– Igen, kétségkívül ők is megmenekültek, ahogy maga is. Kiszámítha

tatlan véletlenek. De a város többi részét szilárdan uralják. – Elfordult az 
ablaktól. – Nos, Mr. Loyce, a jelek szerint mindenre rájött.

– Nem mindenre. Az akasztott ember. A halott, aki a lámpaoszlopon 
lógott. Azt még mindig nem értem. Miért? Miért akasztották őt szánt
szándékkal oda?

– Ez elég egyszerűen megválaszolható. – A rendőrfőnök halványan 
elmosolyodott. – Csalinak.

Loyce megmerevedett. A szívverése hirtelen elakadt.
– Csalinak? Hogy érti ezt?
– Hogy előcsalogassák magát. Hogy elárulja magát. Így megtudhatták, 

ki van a hatalmukban… és kit hagytak ki.
Loyce iszonyodva hátrahőkölt.
– Akkor tehát számítottak az esetleges kudarcokra! Felkészültek rá… 

– Elakadt a szava. – Készen álltak a csapdával.
– És maga egyenesen belesétált. Úgy reagált, ahogy várták. Színt vallott. 

– A rendőrfőnök hirtelen az ajtó felé indult. – Jöjjön, Mr. Loyce! Sok 
dolgunk van. Tüstént neki kell látnunk. Ne vesztegessük az időt!

Loyce lassan, merev tagokkal feltápászkodott.
– És a férfi? Ki volt az a férfi? Sosem láttam azelőtt. Nem idevalósi volt, 

hanem idegen. Sáros, piszkos, a fején vágások és horzsolások…
A rendőrfőnök arcán furcsa kifejezés jelent meg.
– Talán – mondta lágyan – ezt is megérti rövidesen. Jöjjön velem, Mr. 

Loyce! – Kitárta az ajtót, a szeme megcsillant. Loyce kipillantott a rend
őrség előtti utcára. Rendőrök, valamilyen állványzat. Egy telefonpózna… 
és egy kötél! – Erre tessék – mondta a rendőrfőnök hideg mosollyal.
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Napnyugtakor az Oak Grovei Kereskedelmi Bank alelnöke kilépett a 
páncélteremből, bezárta a súlyos időzárakat, felvette zakóját, kalapját, és 
kisietett az utcára. Alig néhányan jártak arra, mindenki hazafelé tartott 
vacsorázni.

– Jó éjszakát! – mondta az őr, és bezárta mögötte az ajtót.
– Jó éjszakát! – dünnyögte Clarence Mason. Elindult a járdán a kocsija 

felé. Fáradt volt. Egész nap lenn dolgozott a páncélteremben: az érték
megőrzők elhelyezését méricskélte, hátha lenne hely még egy sor számára. 
Örült, hogy befejezte.

A sarkon megtorpant. Az utcai lámpák még nem kapcsolódtak fel. 
A környék homályba borult. Mintha minden elmosódott volna. Körül
nézett… és megdermedt.

A rendőrség előtti telefonpóznán valami nagy és formátlan tömeg 
lógott. Egy kicsit himbálódzott a szélben.

Mi a fene az?
Mason óvatosan közeledett feléje. Haza akart menni, fáradt volt, és éhes. 

Felesége, gyerekei, a forró étel a vacsoraasztalon. De volt valami abban a 
sötét csomagban, valami baljós és fenyegető. A rossz megvilágítás miatt 
nem tudta megmondani, mi az. De valamilyen okból vonzotta a dolog: 
közelebb húzódott, hogy jobban megnézze. A formátlan tömegtől valami 
rossz érzése támadt. Megrémítette. Megrémítette és megbabonázta.

De a legfurcsább az egészben az volt, hogy rajta kívül senki más nem 
vette észre.

Pintér Károly fordítása


