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Az Úrnő 

Először csak azt a csikorgó, süvítő hangot hallottam, 
mellyel egyazon időben vad, hűvös huzat vágott az 
arcomba. 
Akkor már tudatosult bennem, hogy rohadt kényelmet-
lenül ülök valami keményen, fejemet a hideg falhoz 
támasztva. Amikor felnyitottam a szemeimet, láttam, 
hogy egy metro állomás peronján ülök a padon. Egy 
metronál voltam, és hirtelen rádöbbentem, hogy fo-
galmam sincs, miért. 
Teljes értetlenséggel egyenesedtem fel, és néztem kör-
be. Balomon egy öreg néni rosszalló fejcsóválással 
mustrálgatott, bizonyára azt gondolta, hogy valahol 
szétbuliztam az agyam, azután végül hulla részegen és 
bedrogozva itt kötöttem ki… 
„Jézusmárja… Létezik, hogy valóban ilyesmi történt?! 
Mi történt velem?! Mi a szart keresek itt, és… Hogy 
kerültem ide?!”  
Kezdtem komolyan megijedni. Talpra ugrottam, és 
kóvályogva megindultam a peronon, az embereket 
kerülgetve. A következő, ami eszembe jutott, hogy 
azonnal felkeresem a rendőrséget. „Telefonálnom kell! 
Hol egy kurva telefon?!” 
Végre kijutottam a peronról a mozgólépcső előtti fo-
lyosóra, és mivel elhatalmasodni akaródzó pánikhangu-
latom miatt egyre szaporábban vettem a levegőt, félre 
kellett állnom, és nekidőltem a falnak, hogy összeszed-
jem magam, és némileg lehiggadjak. 
„Oké. Nyugi, nyugi… Gondolkodjunk! Rosszul va-
gyok? A fejem fáj? Kavarog a gyomrom? Nem, semmi 
ilyesmi. Akkor viszont nem lehetek másnapos. Tök jól 
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vagyok, leszámítva, hogy be vagyok pánikolva. Ez csak 
pánik.” 
Lenéztem a kezemre, ami úgy remegett, hogy egy gyu-
fát képtelen lettem volna meggyújtani vele. 
„Szóval. Az teljesen biztos, hogy nem buliztam az éjjel 
(Ugyan, kikkel?!), hacsak máshol nem estem áldozatául 
valami seggfejnek, aki ártalmatlanná tett, és beadott 
nekem valami drogot. De hol történhetett velem 
ilyesmi?! Hol voltam, merre jártam?!” 
Nem emlékeztem, nem tudtam felidézni egyáltalán 
még a tegnapi napomat sem, nem hogy az éjszakát. 
Ez hihetetlen. Ez képtelenség. Egyszerűen olyannak 
éreztem belül a fejem, mintha egy teljesen üres szoba 
volna, ahonnan kirámolták a bútorokat. A tökéletes 
semmi! 
Lassan lecsúsztam a fal tövébe, és csak meredtem előre 
üres tekintettel. Nem. Semmi sem jutott eszembe. 
Otthon akartam lenni. Otthon, Marlockban. 
„Uramisten… Mi a jó bánatos szart keresek én egyálta-
lán itt, a városban? Hol is?!” 
A fejem fölött a mozgólépcsőnél lévő irányjelző táblán 
az állt, hogy „Astor Square”. 
„De hiszen ez Borderhill! Borderhillben vagyok!!” 
A tábla hitetlenkedő bámulásából egy csörrenő kis 
hang zökkentett ki hirtelen. Valaki pénzérmét dobott le 
nekem. A húszas kis ívben gurult körbe a lábam előtt, 
majd peregve megállt a kövön. Néhány röpke másod-
percig most a pénzérme került a fókuszom középpont-
jába, majd vadul kotorászni kezdtem a saját zsebeim-
ben. 
„Hé! Várjunk csak, itt aztán tényleg rohadtul nem 
stimmel valami! Hiszen nincs nálam a pénztárcám! És 
a mobiltelefonom?! Az sincs meg!!!” 

– Úristen… – suttogtam rekedten – Engem kiraboltak. 
Jaj ne… Még ki is raboltak… 
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„Semmi pánik, semmi pánik… Oké… Nyugalom.” 
Elkezdtem mély levegőket venni, közben a halántéko-
mat masszíroztam. Fogalmam sem volt, miért csiná-
lom, gondoltam, hátha segít… 
„Van egy belső zsebem is!” – ötlött fel bennem hirte-
len. Mohón és gyorsan túrtam bele, őszintén remény-
kedve, hogy ott találok valamit, amitől egy fokkal job-
ban érezhetem magam ebben a fejvesztett helyzetben. 
Talán közelebb juthatok ahhoz, hogy megértsem a 
jelenlegi kínos állapotot… 
És igen! Van Isten! Egy összehajtogatott papír lapult a 
kabátom belső zsebében. Olyan hévvel hajtottam szét, 
hogy kis híján kettétéptem közben. 
„Mi ez?! Egy lista!!” 
Félhangosan olvastam magamnak: 

– „Egyes pont: Kérlek, ne ess pánikba. Hallgass rám és 
nyugodj meg! Légy józan.” – cinikusan, és fölháborod-
va horkantottam föl. 

„Hát ez kész… Mi ez a marhaság?” 
Óvatosan fölnéztem a papíros fölül, és körbesandítot-
tam. Arra gondoltam, mi van, ha ez valami idióta kandi 
kamerás átverés, ami egy kicsit túl lőtt a célon. Mégis 
kitől kaphattam ezt a levélkét? Mi van, ha néhány tú-
lontúl vicces fószer, akik mindenemet elvették, amíg 
maga tehetetlen voltam, valahonnét szemmel követik 
ébredezésem minden percét, és éppen halálra röhögik 
magukat rajtam, a rejtekhelyükön. 
Kezdeti pánikrohamom enyhült, most már a dühöm 
kezdett felülkerekedni. Fölálltam végre a fal tövéből és 
hirtelen bemutattam a középső ujjamat a láthatatlan 
ellenség felé, de azért kíváncsi voltam a folytatásra, és 
tovább olvastam: 

–„Kettes pont: Ez nem átverés.” – „Hmmm…” 
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–„Hármas pont: Amúgy a mobilodra és a pénztárcádra 
a testvéred vigyáz.” 

„Felpofozom Dianat.” – döntöttem el azonnal. Akármi 
legyen is ez az egész, Diana ezekszerint benne volt, és 
nagyon nem tetszett a játék, amit játszott velem, akár-
kikkel is közreműködött. Vagy esetleg… Diana talán 
maga is áldozat volt, úgy, ahogyan én… Elvégre nem 
Diana írta ezt a levelet, hanem egy harmadik személy… 
„De hol lehet Diana?” 

–„Négyes pont: Ne légy ideges!” 

„Hm. Jófej vagy…” 
A legelső utam a rendőrségre fog vezetni, ezt eldöntöt-
tem. 

–„Ötös pont: Camilo de Guerra.” 

A nevet olvasva összerándultam, forrongó dühöm 
azonmód elpárolgott. 
Megjelent magam előtt az arca. Tudtam ki az. Ez Ő. 
Az egyetlen ember, akihez rögtön el akartam menni. 
Ott akartam lenni mellette, és semmi sem érdekelt már 
többé. Ott volt az én helyem. Vége volt a lidércnyo-
másnak, tudtam, minden rendben lesz most már. 
A listát összegyűrtem, és lazán elhajítottam. Nem kel-
lett az a papírdarab, nem volt rá szükségem. Határozott 
léptekkel a mozgólépcső felé vettem az irányt. 

– Camilo… – suttogtam. Mérhetetlen megkönnyebbü-
lés áradt szét bennem. Ezt kellett tennem. Meg kellett 
keresnem, és tudtam, hogy megtalálom. Szükségem 
volt rá, és neki szüksége volt énrám. Az Úr mellől hi-
ányzott az Úrnő. 
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Mert egyébként én egy Úrnő voltam. Gattitrad Úrnője. 
„Mekkora hülye vagyok, hogy ez az előbb nem jutott 
eszembe!” 
Akkor hallottam meg a hangját a fejemben: 

– Hát hozzám akarsz jönni végre? – izgatott suttogásra 
emlékeztetett. A legnagyobb természetességgel fogad-
tam. Nem találtam semmi kivetnivalót, félelmeteset, 
vagy furcsát abban, hogy egy hang beszélt a fejemben, 
hiszen csak ő szólt hozzám. 
– Igen – válaszoltam hangosan, az előttem álló nő 
pedig hátrafordult, és jól megnézett magának. – Nem 
magához szóltam. – vetettem oda ingerülten, az szem-
öldökét felhúzva, sértetten fordult vissza. 

Valahogy idegesített ez a rengeteg közömbös, vadide-
gen ember. Mintha fogalmuk sem lett volna róla, hogy 
ki vagyok én. 

– Itt vagyok a Blade Squaren – susogta a hang – A 
Menage-ban megtalálsz. Siess! 
– Rögtön ott leszek. – feleltem ismét úgy, mintha a 
hang tulajdonosa mellettem állna a mozgólépcsőn. 

A Blade Square nem volt messzire. Miután feljöttem az 
Astorra, csupán egy szélesebb háztömbnyit kellett jön-
nöm a következő térig, ahol már a Blade Square volt. 
Körülbelül úgy törtem át az emberek tömegén át az 
aluljárón, majd az utcai forgalmon keresztül egyenesen 
ahhoz a saroképülethez – melynek fotocellás ajtaja 
fölött a piros-fehér csíkos cirkuszi sátor kapuja formáz-
ta a nagy piros „M” betűt, amely, mint büszke bálvány 
magasodott minden ember feje fölé –, mint valami 
zombi. Visszagondolv a történtekre, ez az elnevezés 
illett rám akkor a legjobban… 
A Blade Square téri Menage. 


