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Fogász 

Tudta, hogy álmodik, mert körmei kékre voltak festve. 
– Anya sosem engedné ezt – hallotta alvás közben saját 

gondolatait, miközben még így, öntudatlanul is valamiféle 
keserűség szállta meg emiatt. Egy halványzöld váróteremben 
ült. Mellette, a széles bőrkanapén női magazinok hevertek. 
Egy viszonylag friss Elle, meg pár régebbi Marie Claire. Az 
egyik címoldalán Emma Stone vigyorgott teli szájjal. Fogai 
szinte világítottak a papíron. 

Szemben, egy falra akasztott giccses csendélet alatt sárga 
dzsekis, fiatal srác üldögélt. Lara látta, hogy néha felé pillant-
gat. Más helyzetben valószínűleg nem lett volna ellenére a 
dolog, ezúttal azonban kissé idegesítette. Talán mert fogalma 
sem volt arról, hol van. Talán a fertőtlenítő szag miatt. Talán 
a kis piros pöttyök miatt, melyek itt-ott a padlót „díszítet-
ték”. A bal oldali ajtó körül különösen sok volt belőlük. Úgy 
gyülekeztek arra, mintha az volna a piros pöttyök országos 
találkozóhelye. A kanapé környékén csak pár darab volt. Azt 
úgy látszik nem kedvelték annyira. 

– Vííííííííííúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú! 
A csendet valami irtózatos visítás törte meg, Lara feje 

még álmában is majdnem belefájdult. Egy pillanatig azt hitte, 
emberi hang, de ahhoz túl magasan szólt. Fúró. Igen, ez egy 
fogorvosi fúró lesz. Akkor ez a váróterem bizony… Talán 
nevetett volna magán, ha látja, hogy rángatózik az ágyban. 
De ott bent, agya titkos, felfedezhetetlen zöld várótermében 
nem nevetett. Fogorvos! A világ leggyűlöltebb szavainak 
egyike. Sőt, talán nem is szó ez tulajdonképpen, inkább 
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valami életre kelt satu, ami a szívhez settenkedik, körbeöleli 
és addig szorul, addig szűkül, míg végül két oldala középen 
összeér. Lara körbenézett, hátha lát valami kiutat, de nem 
volt ilyen. A helyiségben egyetlen ajtó akadt csupán: a rende-
lőé. A fúró úgy visított mögötte, mint egy leszúrt disznó. És 
ennyi. Középen egy sárga asztal, szemben egy festmény, 
alatta barna bőrkanapé, rajta a srác (vajon eddig is vigyor-
gott?), jobbra meg (egy ajtó, kérlek, hogy ajtó legyen, ugye 
mégis egy újabb ajtó az?) egy halom újabb vörös pötty. Egy 
újabb országos találkahely, pont a fal kellős közepén. 

A fúró hirtelen elhallgatott, majd léptek közeledtek. Lara 
hátrébb csúszott a heverőn, felhúzta lábait, aztán átkarolta 
őket. Nem érdekelte, hogy szoknya van rajta, hogy a srác 
esetleg belát oda, ahová nem kellene. Kit izgat? Valaki köze-
ledett odabentről, a satu pedig megint a szívére préselődött. 
Csak ne engem, csak ne engem, csak ne engem… Meglepő-
dött, hogy mindháromszor hangosan mondta ki. A fohász, 
melyet az iskolapadban is gyakran elmormogott, ha nem 
tanult és kiderült, valakinek felelnie kell, ide-oda repkedett az 
apró teremben. A kis Lara szinte látta, ahogy a betűk elhagy-
ják a száját, átszállnak a szobán, visszapattannak a pöttyös 
falról (pár cseppecske mintha meg is ragadt volna rajtuk), 
majd a túloldali ajtó felé veszik az irányt. Szurkolt nekik. 
Remélte, hogy ezúttal célhoz érnek. Nem úgy, mint a suli-
ban. Ott általában elvétették a dolgot. 

Az ajtó időközben kitárult. Éles, vöröses fény áradt oda-
bentről, amit hirtelen egy emberi alak takart el. Egy nő. 
Hullámos, szőke haját vörös pettyek borították, Lara szinte 
csak ennyit látott belőle. A nő a kanapén ücsörgő srácra 
bámult, a lányt mintha észre sem vette volna. Igen, ezúttal 
hatni fog, a fohász ezúttal végre célhoz ér! A fiút választja 
majd. A betűk, Lara gondolat-betűi az asszony feje felé 
siklottak… Aztán… Aztán valahogy eltűntek. A nő váratla-
nul a kislány felé fordult, tekintetével szinte felhorzsolta Lara 
pupilláit, majd így szólt. 

– Te következel, kis drágaságom! 
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Pokolian mély, reszelős hangja volt, olyan, mint mikor va-
lami programmal lelassítják az emberi beszédet. Kinyújtott 
mutatóujjával vigyorogva Lara felé bökött. A kislány pedig 
ment. Nem tudott mit tenni. Megpróbálta ugyan lábait visz-
szafogni, megpróbált feléjük nyúlni, hogy valahogy, bárhogy, 
akárhogy lelassítsa őket, de mindhiába. Csak ment, ment a 
kinyújtott kéz és a csontos mutatóujj felé, mintha az valami 
varázspálca volna, ami megbűvölte őt. 

A srác, mi van a sráccal? Hát nem segít? Ez jutott hirtelen 
Lara eszébe, miközben lopva oldalra pillantott. A srác neve-
tett. A száját körülvevő borosta úgy rángatózott, mintha 
áram rázta volna. Kék szemei – melyeket abban a pillanat-
ban Lara akár kisujjal is képes lett volna kikotorni – azt 
üzenték: 

– Már azt hittem, én jövök. Elvégre én órák óta itt gub-
basztok. De nem… Téged hívtak. Ez nagyon jó! Nagggyon 
jó!! 

Lara elhaladt a fiú előtt, és úgy gyűlölte, mint még soha 
senkit. Aztán elérte a nőt. Látta a tekintetét közvetlen közel-
ről. Káröröm volt benne az alsó szempilláktól egészen a 
felső szemhéjakig. Semmi részvét, semmi sajnálkozás. Aztán 
továbbment. Bár titkon reménykedett ebben, lábai nem 
álltak meg a küszöb előtt. Az ajtó következett. A határ, 
ahonnan – és ebben majdhogynem biztos volt – nem lesz 
visszaút. Ha belép a helyiségbe, maximum sok ezernyi piros 
pöttyként juthat ki onnan. 

Végül nem úszta meg, tehetetlenül maga mögött hagyta a 
küszöböt. Noha kintről úgy tűnt, egész világos lesz a szoba, 
bíborszínű, halvány fény fogadta odabent. Csodálkozott a 
dolgon. Tudta persze, hogy az álmok csalnak olykor-olykor, 
de hogy így átverhetik, nem gondolta volna. A helyiség be-
rendezése szegényes volt: balra egy konyhabútor szerűség 
(pöttyös, hát persze, hogy pöttyös), szemben üres fal (úú, 
mennyi piros pontocska!), jobbra pedig egy fogorvosi szék 
terpeszkedett. Lara utóbbinak csak csápos, polipszerű szilu-
ettjét látta. Arrafelé valahogy még sötétebb volt. 
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Az ajtó ekkor hirtelen becsapódott mögötte, lábai pedig 
lassan jobbra fordultak. A félelem első igazán nagy hulláma 
akkor öntötte el, mikor automatikusan el is indult arrafelé. 
Lépett egyet és több száz vörös, sűrű csepp terítette be. Egy 
adag a szemeiben, egy másik pedig az orrában landolt. Alig 
kapott levegőt néhány pillanatig. Nem volt képes letörölni 
őket. Kezeit egyszerűen nem sikerült mozgásra bírnia. Csak 
a lábai működtek. Azok viszont hajthatatlanul. A fény egyre 
gyérült, ahogy haladt a szék felé, aztán… Aztán egyszer csak 
ott volt, benne ült. Érezte a combjaihoz tapadó hideg, ke-
mény műbőrt. Koromsötét volt körülötte, és valami furcsa, 
nehéz szag terjengett. A kislány úgy érezte magát, mintha 
egy búra alatt ülne, amit épp gázzal töltenek meg. „Döglött 
csirke vagy egy letakart tálcán. De lehet, hogy hamarosan 
még döglöttebb leszel.” Hirtelen ez ötlött az eszébe, és bár 
kissé bizarrnak találta, tudta, a bizarr dolgok is valóra válnak 
néha. 

A szemeit szinte átszúró éles reflektor tövig húzta a satut 
szíve körül. A feje felett kapcsolódott fel hirtelen, és hason-
lóan éles csend követte. Aztán valaki megszólalt: 

– Szia Lara! 
Férfihang volt. Rideg és metsző, akár egy kés. Gazdáját 

ugyan takarta a reflektor, Lara képzeletét azonban nem 
zavarta mindez. A kislány szinte látta maga előtt a férfit: látta 
a nagy tenyeret, amint felkapcsolja felette a lámpát, a pupilla 
nélküli, fekete szemeket, melyek csak az ereiben keringő vért 
érzékelik, és persze a nagy, nyers hússzagú szájat is, mely pár 
pillanat múlva újra mozogni kezdett: 

– Akarsz pötty lenni nálunk, kislány? Nagyon szép pötty 
lennél, tudod? 

Váratlanul két óriási kéz nyúlt a lámpák vakító fényköré-
be. Látszólag nem tartoztak senkihez. Olyanok voltak, mint 
fényes nappal a Földre támadó idegen űrhajók. És ezúttal 
Lara volt a Föld. Az egyik tenyér a kislány állára, a másik az 
orrnyergére tapadt, majd lassan, de könyörtelenül szétfeszí-
tették a száját. Bár már csak agyának legpókhálósabb sarkai-


