
 

NICHOLAS SHEAR 

Kedves boszorkány 

Gyönyörű, bájos, 

okos és perverz. 

Történetem a sebészemmel. 
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David Block vagyok. Negyvenkettedik évemben járok, 
és ahogy múlnak az évek, egyre tisztábban emlékszem 
egy kapcsolatomra. Különös és felettébb érdekes, de 
valóban az történik velem, hogy az évek múlásával nem 
fakulnak, hanem kiélesednek az emlékképeim, mígnem 
abba a furcsa érzésekkel teli álomvilágba mélyülök, 
amelyet úgy élek meg, mintha maga lenne a valóság. 

Én akkor a Bostoni New England Revolution foci-
csapatában játszottam. A hetvenedik percben egy ha-
talmas lábrúgást kaptam, nyílt csonttöréssel szállítottak a 
Boston Medical Center-be. Ott kezdődött minden. 

Ahogy megláttam, rögtön tudtam, hogy a kórterem-
ben töltött napjaim kellemesen fognak telni, mert látha-
tom azt az angyali teremtést, aki azonnal az első pilla-
natban akkorát dobbantott a szívemen, hogy még az 
ágyam is beleremegett alattam. Nagyon tetszett. Őrüle-
tesen! Sosem felejtem el azt a pillanatot, amikor az ope-
ráció után magamhoz tértem és első, még szédelgő 
tekintetem őt fedezte fel. Az ágyam mellett állt. Gyen-
gén, kissé áttetsző fehér köpenye látni engedte csipkés 
melltartóját, ami izgatóan nagy melleket takart. Épp-
hogy ki tudtam nyitni a szemeimet, és máris úgy érez-
tem, hogy bolondulok ezért a nőért! Na, nem csak a 
mellei miatt, csupán ez volt az, első olyan inger, ami 
hatékonyan szervizelt szemgolyóim mozgatóizmain. 
Hosszú fekete haja volt, ami egyenesen omlott vállaira 
és vékonyka arcából gyönyörű hatalmas barna szemek 
néztek rám hosszú szempillák mögül. Pici orra hegye-
sen végződött és érzékien duzzadt ajkai megfogalmaz-
ták bennem a végső véleményt: ez a nő maga a csoda! 
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Ámulva bámultam és a kényeztető látvány pillanatok 
alatt magamhoz térített. Ő észlelte ébredésemet, barna 
szemei ragyogása az enyéimen csillant, s kedves mo-
sollyal egy kérdést küldött felém: 

– Hogy érzi magát Mr. Block? 
És én csak néztem tovább őt megbénulva és képtelen 

voltam válaszolni, mert annyira tetszett nekem, hogy 
már féltem tőle. És a hangja: kedvesen csilingelő bárso-
nyos ének, az életem szimfóniája, amit ezer wattal hall-
gatnék éjjel-nappal. Meg voltam merevedve ettől a 
tökéletességtől, ettől a kedves, tökéletes nőtől, akiről 
még akkor nem gondoltam, hogy amikor leszáll az est, 
és ránk borítja az érzelmek kéjjel teli leplét, kedves 
gyengédsége mögül perverz vonások bújnak elő. A 
bájos nő, aki nappal lenyűgözően szép és kedves sebész, 
de amint besötétedik, az érzelmek boszorkányává válik, 
aki a perverzióból és az élvezetekből olyan gyönyört 
alkot, hogy az ember úgy érzi, elrugaszkodott a földtől. 

Jennifer Moosnak hívják, de gondolataimban csak 
így él: Kedves boszorkány. 

*** 

Még másnap reggel is kába voltam. Nem tudom, 
mivel altattak, de úgy éreztem magam, mint aki másna-
pos egy alkoholban tocsogó szilveszteri buli után. Má-
sodik napja feküdtem a kórteremben, de csak most 
néztem körbe, hol is vagyok. Egészen picike szoba volt, 
az én ágyamon kívül még hármat láttam. Mindegyik 
ágy foglalt volt és a bennük fekvők mozdulatlansága 
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arra engedett következtetni, hogy a nap ásítós reggelén 
vagyunk. Még mindenki aludt. Pár percre én is vissza-
csuktam a szemeimet, hátha tudok aludni, de csukott 
szemeimmel is úgy éreztem, forog velem a világ. Nem 
próbálkoztam hosszasan, mert a forgás mellé társult az a 
bizonyos émelygés, ami gombócot varázsolt a torkom-
ba. Amennyire a gipszem engedte, felültem és az 
ágyam melletti kis szekrényből, előkotorásztam a kar-
órámat. Igyekezetem ellenére, csak nehezen tudtam az 
elmosódott számlapról értékelhető képet alkotni, de 
addig fókuszáltam, addig élesítettem az optikáimat, míg 
nagy nehezen a szükséges információhoz jutottam: 
háromnegyed hét volt. Félig ülő, félig fekvő testhelyze-
tet vettem fel és jobb híján a plafont kezdtem el bámul-
ni. A hófehér csupasz plafont és közben majd felfalt az 
unalom, ami csak fokozta a tétlenségemből burjánzó 
idegességemet. Úgy nyolc óra tájban egy dagadt nő 
tűnt fel, aki zörgő, csattogó kocsit tolt be a kórterembe. 
Borzasztóan örültem a zajnak, mert egy kis életet érez-
hettem magam körül az unalmas csend után. 

– Jó reggelt uraim, a nap felkelt odakinn! – szólt a 
hölgy és fémesen megcsörrentek az evőeszközök a 
kezei alatt. – Reggelit hoztam, vegyenek, jó étvágyat, 
egyenek! 

Valami sajtfélét kaptunk, zsemlét, vajat és kakaót. 
Szép lassan mind a három szobatársam felébredt és 

félig már a szánkba tuszkolt étellel üdvözöltük egymást. 
Velem szemben egy hatvan év körüli úr feküdt. Hom-
lokán és bal arcán kötések díszelegtek. Mulatságos arcot 
láthattam, ami mosolyt csalt ki belőlem. Ritkás haja 



8 

látni engedte fejtetőjét, amin már egy begyógyult heg 
éktelenkedett. Magas homloka alatt nagy golyó szemek 
dülledtek, és ami nagyon tetszett, hogy szünet nélkül 
oly gyorsan pislogott, mintha valami piszok, vagy más 
egyéb irritálná a szemgolyóit. Orra ívesen kanyarodott 
szája felé és álla, ami étkezés közben az orráig fel-
felcsúszott, a fogatlanságára utalt. Nagyon muris volt az 
öreg, és ami maximálisan növelte a látványt, az a szétál-
ló, hatalmas fülei. Ilyet én még nem láttam! Ekkora 
tölcsérekkel biztosan nagy kihívás egy szélviharban 
talpon maradni! Az öreg melletti ágyon egy nagyjából 
velem egykorú ember feküdt, éppoly átlagos külsővel, 
mint az enyém. Mellettem egy ugyancsak hatvan körüli 
férfi majszolta a reggelijét. Normális fej átlagos arccal. 
Semmi említésre méltó nem volt rajta. Legfeljebb any-
nyi, hogy irtózatosan csúnya, vastag fekete keretes 
szemüveg volt az orrán, amit a rágástól remegő fülei le-
föl mozgattak a szemei előtt. Mindegyikőnk teljesen 
csendben volt, csak majszoltuk a reggelit. Egyedül a 
velem szemben fekvő úr cuppogós csámcsogása hallat-
szott, ahogy csupasz ínyeivel próbálta felőrölni a kórhá-
zi kosztot. Nagyjából egy óra hossza telhetett el, míg a 
dagadt nő újból megjelent zörgő, csattogó kocsijával és 
összeszedte a tányérokat, poharakat. Amint a hölgy 
végzett és kitolta a zsúrkocsiját, mindenki lefeküdt az 
ágyába, mintha folytatni kívánnák az alvást. Gondol-
tam, fel fog zabálni az unalom, ha ezt hagyom, gyorsan 
felszólaltam: 

– Milyen volt a reggeli, urak? 
A mellettem fekvő férfi fordult felém. 


