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Azon a napon nem volt  semmilyen különleges  csillagászati  esemény,  a  Hold csak másnap

hajnalban fedte el a Jupiter bolygót és annak négy legnagyobb holdját. Glen szokásos munkanapját,

szokásos utálattal vegyes egykedvűségben töltötte. Tizenegy óra körül kiment kicsit a levegőre. 

- Szerda – fortyogott magában. - Ez a tetves szerda az agyamra megy.

Emberek a délelőtt kellős közepén kóvályognak az utcán, keresztbe-kasul. Mindenki a dolgára, ki ezt

visz, ki azt. Vagy épp semmit, csomagja sincs, csak sétál. Nem is kevesen.

- Nincs ezeknek dolguk? -  gondolta – Nem létezik, hogy minden nap egyszerre ennyi ember legyen

épp szabadságon. Ezeknek látszólag semmi dolguk sincs, mégis költik a pénzt.

Zsebre  dugott  kézzel  és  behúzott  nyakkal  állt  a  bejárat  előtt  és  hunyorítva  vizsgálta  az

embereket. Akadt, aki valamivel szimpatikusabb volt a többinél, de többnyire droidoknak látta őket. A

levegő már csípősen hideg volt, s az alacsony szögben érkező napsugárban Glen sűrű leheletfelhőt

sóhajtott maga elé. Minden arra járót alaposan megnézett. Ha visszanéztek, szemével épphogy csak

mögéjük pillantott, hogy azt higgyék, nem őket nézi. Mindegyik embernél erősen koncentrált, hogy

belé  lásson.  Megérezze,  mivel  foglalkozik,  van-e  családja,  gyereke.  Némelyik  talán  mégis

munkaügyben jár-kel. De a többség inkább nem. Nem jutott semmire, visszament a pincébe dolgozni.

Egy óra körül, mint rendesen, kezdett megéhezni, de még nem tudott elmenni ebédelni. Mire minden

olyan munkafolyamatot befejezett, amivel időben végezni kellett, már fél három volt és csak ekkor

szabadulhatott el végre enni.

Az  étkezde  öt  percre  volt,  szeretett  oda  átsétálni.  Közben  a  járókelőket  elemezgette  és

nagyokat szippantott a városi levegőből. Ha szembejött egy nagyobb csapat ember, vagy ha zebrán

kelt  át,  mindig  ugyanazt  a  játékot  játszotta:  akármennyien  voltak,  mindegyik  arcra  vetnie  kellett

legalább egy rövid pillantást, míg felfoghatta formájukat és valamilyen benyomást kelthettek. Minél

többen  voltak,  annál  jobban  élvezte.  Volt,  hogy  tíz  ember  arcát  kellett  két  másodperc  alatt

megfigyelnie. Nem szándékosan találta ki a dolgot, csak úgy magától jött és már szinte kényszeresen

csinálta, de örömét lelte benne és izgalmasnak tartotta.

Az ebédlőben a szokásos menüvel a szokásos asztal felé indult, de ültek már ott. Nem nagyon

szeretett egyedül a sok ismeretlen közt ebédelni, de nem sok választása volt. Azért szeretett ott ülni,

mert onnan legalább kifelé nézhetett az utcára. Leült tehát egy másik helyre és próbált nem a többi

emberre nézni. Az emberek nem szeretik, ha nézik őket. Glen viszont képtelen volt megállni, hogy

egytől-egyig  legalább  egyetlen  gyors  pillantást  ne vessen mindenkire,  aki  őt  körülvette.  Ha szánt

szándékkal  a  tányérjába  meredt,  de  valaki  közeledett  felé,  vagy  új  arcok  léptek  a  helyiségbe,

ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy megnézze, kik azok. Úgy érezte, szemvillanás alatt képes elemezni

az arcokat és azt a pillanatot is érzi, mikor fordítják rá a tekintetüket, ezáltal pont félre tud nézni még a

szemkontaktus előtt.

A levessel végzett és a szalvétáért nyúlt, eközben valaki nyitotta a bejárati ajtót. Odapillantott,

de csak egy nő ment kifelé. Visszanézett, hogy nekifogjon a főételnek, mikor rászólt valaki a háta
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mögül:

- Hé, bu**gyerek, kinyomjam a szemed?

Glen nem reagált. Talán nem is neki szólt a fenyegető mondat. A tányérért nyúlt.

- Hozzád beszélek, kis**csög!

Görcsbe rándult a gyomra, pulzusa megugrott, nem mozdult. Az éhség elillant, torka lüktetni kezdett

és fülében is hallotta felgyorsult szívverését.

- Azt kérdeztem, mi a fa**t bámulod a barátnőmet? – Hirtelen vaskos tenyér fogta körül koponyáját s

taszított rajta jókorát az asztal felé, de azonnal el is engedte.

Glen füle sípolni kezdett és elfelejtett mindent. Hogy ki ő, hogy mit csinál, honnan jött, hová

megy, hogy mi történik.. az összes gondolata eltűnt és velük együtt megszűnt ő maga is. Egy valami

maradt csak: iszonytató düh. Glen abban a pillanatban nem volt ember, csak összpontosult harag és

düh.

Bal kezével még az incidens előtt megfogta a porcelántányért, amiben púpozásig állt a langyos

étel, és azóta el sem engedte. Ahogy figyelmét a testére fordította, hirtelen megállíthatatlannak érezte

magát. Felpattant, kinyújtott lábával kirúgva maga alól a széket, miközben felsőtestével már hátrafelé

fordulva,  baljában  lévő  tányért  egy  mozdulattal  fordította  pofával  lefelé  és  sújtott  retteneteset  a

nyomorult halántékára. A tányér szilánkokra tört, s cserepei még a csempén csörögtek, mikor Glen

már a legközelebbi székért nyúlt, felemelte, két karjával válla fölül horgas lendületet vett és a bajt

kereső asztaltársának arcába törölte.

Mindketten egyből kifeküdtek. Glen az ablakpárkányon sorakozó, dísznek tartott, kőkeményre

szikkadt,  vaskos  bambuszrudak  közé  nyúlt,  majd  teljesen  magán  kívül,  őrültként  vetette  magát  a

földön  kínlódó kakaskodóra,  ki  a  fejét  fogta  és  ujjai  közül  rubinvörös  vér  bugyogott.  Szemernyi

gondolat nélkül, vérben forgó szemmel és tökéletesen üres fejjel, programozott gépként látott neki és

addig verte a fickó fején a bambuszbotot, míg teljesen kirojtolódott és vékony hasábokra omlott. Nem

tökélte  el,  hogy kivégzi  a  barbárt,  nem volt  benne szándék.  A körülötte  kialakult  pánikról  és  az

emberek sikoltozásáról teljesen lemaradt. Nem érzékelte őket. Már csak a csend vette körül, mikor a

bot használhatatlanná vált és a vadbarom is elnémult.

Egy darabig  zihálva  állt  a  tetem fölött,  míg  végül  pallosát  kiejtette  kezéből  és  kisétált  az

ebédlőből. Felszállt az első helyijáratra, azzal a végállomásig ment, onnan pedig addig gyalogolt, míg

ki nem ért a városból. Erdőn-mezőn át, egész délután és egész éjjel vitte a lába, érzelmeknek nyoma

sem volt benne. Végül egy szélesebb fajta csatornához ért és már nem bírta tovább. Belegázolt és

háttal  felfeküdt a víz tetejére. Egész testében remegett  az idegtől és a fájdalmas hidegtől. Az eget

nézte, a még pislákoló csillagokat, és tovasiklott az árral.

A hajnali derengésben pedig a Hold, a Vénusz és Jupiter bolygó, valamint a Fiastyúk és az

Aldebaran látványos együttállása.
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