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Mikor még kicsi voltam, egyszer megvágtam magam játék közben.
Kölcsönvett dolgok, utánzatok, játékszerek...
A játékkések közé egy igazi keveredett.
Miközben ezzel az éles játékkal játszottam, megvágtam magam az ujjaim között.
Véres kézzel mentem anyámhoz.
Emlékszem, leszidott, aztán sírni kezdett, és szorosan megölelt.
Azt mondta, biztos fájt.

Boldog voltam, de nem a szavak miatt, amiket nem értettem; inkább attól voltam 
boldog, hogy anyám megölelt, és én is elkezdtem sírni vele.

- Fujino, a fájdalom el fog múlni, amint a seb begyógyul.
Nem tudtam, mit jelentenek ezek a szavak...
Mert soha nem éreztem még fájdalmat.

Lappangó fájdalom – Asagami Fujino – 
örök könnyek, üres élet.
0.

- Rendhagyó ajánlólevelet hozott nekem.
Egy egyetemi laborban vagyok. Egy gyíkmosolyú idős ember, akinek jól áll a fehér köpeny 
a kezét nyújtja felém.

- Na de természetfeletti képességek? Ilyesmik érdeklik?
- Annyira nem, csak szeretném tudni valójában micsodák.
- Ezt nevezik érdeklődésnek. De nem számít. A névjegykártyáját levélnek használni... 

ez rá vall. Nagyon jó diákom volt, érdekelne, mi van vele. Egyre kevesebb kompetens 
ember jön ide, ezért létszámhiánnyal küszködünk. Soha nincsenek elegen.

- Szóval a természetfeletti képességekről...
- Természetfeletti képességek... de ezen belül is többfajta képesség létezik. Itt nem 

vizsgáljuk őket rendesen, szóval nem tudom, segíthetek-e. Az én területemen egy kevés-
bé népszerű téma, ezért csak néhány laboratóriumban foglalkoznak vele Japánban. Ez 
a hely olyan, mint egy fekete doboz, érti, szóval részletes adatok nem jutnak el hozzám. 
Igen, hallottam, hogy vannak gyakorlati kutatások is, de ezzel kapcsolatban kételyeim 
vannak. Ez olyasmi, amivel születni kell...

- Nem igazán érdekelnek a definíciók. Igazából én úgy tekintek rájuk, mint mentális 
képességekre. Az érdekel, mi lesz az emberekkel, akik rendelkeznek velük.

- Ez valahogy úgy van, mint a csatornákkal. Néz tévét?

- Igen, de mire akar kilyukadni?
- Az emberi agyat a csatornákhoz lehet hasonlítani. Melyik csatornát nézi általában?
- Hát... azt hiszem a 8-as csatornát.
- Azaz. Biztos annak a csatornának a legnagyobb a nézettsége, ugye? Tegyük fel, hogy 

az emberi agynak 12 csatornája van. A mi agyunk mindig a 8-as csatornán van, aminek a 
legnagyobb a nézettsége. Vannak más csatornák is, de nem tudunk átkapcsolni. A csa-
torna, amit mindenki néz... vagy nevezzük józan észnek? A 8-as csatornán kell lennünk 
ahhoz, hogy józanon tudjunk gondolkodni. Érthető?

- Tehát azt mondja, rá vagyunk kényszerítve, hogy a biztonságos műsorokat nézzük?
- Nem, nem. Ez így van jól. A 20. században a józan ész, a legnézettebb csatorna a 8-as. 

Mivel rajta lehetünk, ez a legbékésebb csatorna, ugye? A józan ész által élünk és meg is 
véd minket. Nem nagyszerű?

- Azt akarja mondani, a többi csatorna nem békés?
- Azt nem tudnám megmondani. Tegyük fel, a 3-as csatorna egy olyan csatorna, ami a 

növények szavait fogja az embereké helyett. Vagy mondjuk a 4-es csatornán az agyhul-
lámok, amik a testet mozgatják, valójában valami mást mozgatnak. Ilyen csatornákkal 
rendelkezni lenyűgöző. Ezeken a csatornákon a 8-as csatorna ésszerűsége nem létezik.   

Mivel a legnépszerűbb csatornán azt a gondolkozási módot sugározzák, ami szükség-
es ebben a világban, a többi csatorna mást sugároz.

- Tehát aki nem rendelkezik a 8-as csatornával, az mentálisan beteg?
- Pontosan. Mondjuk valakinek a 3-as csatorna van meg. Ez az ember tud beszélni a 

növényekkel, de nem tud beszélni az emberekkel. Ezért a társadalom fogyatékosként 
fogja kezelni, és szanatóriumba zárják. Ezt jelenti az, ha valakinek természetfeletti képes-
ségei vannak. Az ilyen embereknek már születésétől fogva más csatornái vannak. Viszont 
a legtöbb képességgel rendelkező ember birtokában van egyszerre a 4-es és a 8-as csa-
tornának, és váltani is tud közöttük. Váltani is lehet az ilyen csatornák között, világos? Ha 
a 4-est nézed, nem látod a 8-ast. Mikor a 8-ast nézed, nem látod a 4-est. A természet-
feletti erőkkel bíró emberek a társadalomban egyszerre rendelkeznek egy normális és 
egy nem normális énnel.

- Értem. Szóval értelmetlen a józan ész annak, akinek csak a 4-es csatorna van meg... 
mivel ott nem is létezik ilyen.

- Így igaz. A társadalom az ilyeneket őrülteknek és gyilkosoknak tartja, mi viszont 
„deviánsnak”1 nevezzük őket. Sok ember képtelen beilleszkedni a társadalomba, de ezek 
az emberek már kezdettől fogva képtelenek rá. Vannak emberek, akiknek nem kellene 
léteznie... nem, nem képesek létezni a társadalomban. Ez most csak egy feltevés lesz, 
rendben? Mondjuk, van valaki, aki rendelkezik a 4-es és 8-as csatornával, de ha valami 
történne a testével, amitől véglegesen a 4-es csatornán ragadna, ez a véget jelentené 
számára. Még ha képes is volt a józan gondolkodásra, ha nem tud ugyanazon a csatornán 
lenni, mint mi, akkor kommunikálni sem tud velünk, mivel egy másik csatornán van.

1 Az  angol fordításban abnormal. Azért döntöttek a deviáns mellett, mert ugyanúgy kife-
jezi az elfogadottól való eltérést, viszont eltávolodik a normális fogalmától, ami elég bi-
zonytalan. A szerző normális alatt a társadalmilag elfogadottat érti, az ettől való 
eltérést pedig jobban kifejezi a deviáns szó, és ezt is szoktuk rá használni.       
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- Van rá mód, hogy a deviáns létből normális lét legyen?
- Véget lehet vetni az életüknek. Pontosabban, meg kell semmisíteni a deviáns csa-

tornát, de ezt az agy elpusztításával lehet csak elérni, szóval mindenképpen meg kell ölni 
őket. Nem lehet elpusztítani egy csatornát anélkül, hogy elpusztítanánk a testet. Ha le-
hetséges lenne, akkor ez is egy természetfeletti képesség lenne. Talán a 12-es csatorna, 
azt hiszem. Az a csatorna szinte bármire képes lehet.
A professzor felnevet, mintha valami nagyon vicceset mondott volna.

- Köszönöm, ez nagyon informatív volt. Egyébként a kanálhajlítás a leggyakoribb 
képesség?

- Micsoda? Kanalak hajlanak?
- Ha kanalak nem is, de legalábbis emberi karok.
- Úgy érti, egy felnőtt karjai? Ez elég rendkívüli. A torzítás inkább a tárgy méretétől 

függ, mintsem a keménységétől. Úgy gondolom kb. 7 napba telhet meghajlítani valami 
olyasmit, mint egy emberi kar. És merre? Balra? Jobbra?

- Számít ez?
- Hát persze. Valami köze van a tengelyhez. A Föld forgásának is megvan az iránya, 

nem? Hogy nem állandó? Hmmm... létezhet ilyen képesség? Akkor jobb lenne, ha nem 
közösködne egy ilyen emberrel. Neki valószínűleg több mint két csatornája van. Ez a 
deviáns egzisztencia valószínűleg mindkét irányba tudja hajlítani a dolgokat. Nem hal-
lottam még olyanról, hogy valaki két csatornát használt volna egyszerre; túl erős lenne.

- Hát azt hiszem, ideje lenne mennem. El kell jutnom Naganóba még ma... köszönöm 
a segítségét.

- Nincs mit. Ezzel az ajánlással jöhet, amikor csak szeretne. És egyébként hogy van 
Aozaki?

1.

Asagami Fujino kicsit még mindig szédülve kelt fel. Fujinón kívül senki nincs a 
szobában. A lámpák nem égnek... eleve nem is volt világítás. Csak a mély sötétség veszi 
körül.

- Hmmm...
Ahogy kifújja a levegőt, Fujino érzi ahogy megmozdulnak a hajszálai. Egy tincs bal olda-
lon le lett vágva. Valószínűleg az a férfi volt a késsel, aki pár perccel ezelőtt még rajta 
volt. Ahogy lassan eszébe jutnak a dolgok, körbenéz a szobában. Egy bárnak beren-
dezett pincehelyiségben van. Fél éve nem használták, mivel csődbe mentek, és idővel 
itt kezdtek lógni az iskolakerülők. A sarokban egy csővázas szék... a szoba közepén egy 
billiárd asztal... a közértben vett étel szétszórva hever, a szemét kupacokba gyűlt. Úgy 
tűnik, ezekből árad valami zavaró szag. Fujinot felzaklatja a szoba émelyítő bűze. A hely 
romokban áll... talán egy távoli ország nyomornegyedében van? Nehéz elképzelni, hogy 
egy normális város létezik a lépcsőn túl. Az egyetlen normális dolog lent az alkoholos 
lámpa szaga, amit ők hoztak.

Óvatosan körülnéz. Még nincs teljesen magánál. Még nem dolgozta fel, mi történt ed-
dig. Felvesz egy kezet, ami épp a lábánál hevert. Van egy karóra a csuklóján. A digitális 
kijelző 1998. július 20-at mutat. Este nyolc óra van, kevesebb, mint egy órával a történtek 
után.

- Aú...
Fujino felnyög a hirtelen fellángoló fájdalomtól. A hasa környékén nagy fájdalmat érez. 
Összegönyed a kíntól, amit alig bír elviselni. A kezei a padlónak csapódnak loccsanó 
hangot kiadva. Körbenéz és ráeszmél, hogy az egész szoba elázott.

- Tényleg, ma esős idő van.
Magában beszélve Fujino feláll. A hasára néz. Vérnyomokat talál... azok az emberek 
valahol a hasa tájékán késelték meg.

A férfi, aki megkéselte Fujinót hírhedt volt a városban. Jobban kitűnt a tömegből, 
mint a többiek, akik kibuktak az iskolából, és a bajkeverők vezérének tekintették a 
környéken. Olyan társakat gyűjtött maga köré, akiknek hozzá hasonló ízlése volt, és azt 
tettek amit csak akartak. 

A szórakozás részeként megerőszakolták Fujinót. Nem volt rá különösebb okuk. 
Valószínűleg azért, mert Fujino a Reien Lányakadémia tanulója volt és elég csinos. 
Elég kegyetlenek és esztelenek voltak, nem elégedtek meg azzal, hogy csak egyszer 
erőszakolják meg. Bár úgy tűnt, tudják, hogy a törvény bünteti, amit tesznek, nem 
riadtak vissza, mikor látták, hogy Fujino nem szól senkinek, hanem inkább magában 
tart mindent. Felismerték, hogy hatalmuk van a lány felett és többször elhozták erre 
a helyre. A mai este is egy ilyen alkalom volt, és teljesen gyanútlanok voltak, bár már 
kezdték unni a hétköznapivá váló programot. A fiú biztos azért hozta a kést, hogy vala-
mivel feldobja a szokásos rutint. A fiúk vezérének büszkeségén folt esett, mivel Fujino 
folytatta tovább hétköznapi életét, miután megerőszakolták. Bizonyítani akarta, hogy 
teljesen uralkodik felette. Felkészülve az erőszakos tettre előkészítette a kést, de a lány 
nyugodt arccal nézett rá. Mérges lett rá, mert soha nem változott az arckifejezése, még 
akkor sem, mikor az arcához nyomta a kést, leteperte és...

- Nem mehetek így ki.
Fujino lesüti a tekintetét, és ráébred, hogy mennyire eláztatta a vér. A saját vére csak a 
hasán van, de a hajszálai végétől a cipője talpáig mások vére borítja. Látszik, hogy nehéz 
lesz lemosni. Fujino magában motyog.

- Milyen ügyetlen vagyok... így összepiszkolni magamat.
Belerúg az egyik földön heverő végtagba.
Jobban feldühít az, hogy bepiszkoltak a vérükkel, mint hogy eddig többször 
megerőszakoltak?

Gondolja Fujino meglepődve saját haragján. Odakint esik... biztos kevesen vannak kint 
ilyen későn. Bár esik, nyár van, biztos nincs olyan hideg. Kiállok az esőbe és egy parkban 
majd lemosom magamat. Ahogy elhatározásra jut, hirtelen lenyugszik. Kilép a vértócsá-
ból és megszámolja a szerteszét heverő testeket. Egy, kettő, három, négy... négy... 
négy... négy, nem számít hányszor számolja újra! Megrendül. Egy hiányzik...

- Egy megszökött?
Suttogja halkan.
Akkor el fog kapni a rendőrség. Ha elmegy a rendőrségre, letartóztatnak. 
De vajon elmegy a rendőrségre? Hogyan tudná elmagyarázni a történte-
ket? Azzal fogja kezdeni, hogy megerőszakoltak és megfenyegettek, 
hogy ne beszéljek róla senkinek?
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Nem valószínű. Ez lehetetlen, és ezek az emberek nem elég okosak, hogy kitaláljanak 
egy hihető történetet.

Fujino lenyugszik egy kicsit és felkapcsolja a lámpát a billiárd asztalon. A lámpa fé-
nye megvilágítja a szobát... a 16 szétszórt kar és láb világosan kirajzolódik. Ha valaki 
körbenéz, könnyen megtalálhatja a négy testet és a fejeket is. A narancsszínű fény egy 
rémálomszerű festménybe illő, frissen vörösre festett szobát világít meg. Fujino nem 
törődik a felkavaró látvánnyal. Egy megszökött. A bosszúja még nem teljes... Szerencsé-
re még nem ért véget.

- Muszáj bosszút állnom?
Elborzasztja a gondolat, hogy meg kell ölnie egy embert. A teste remeg, ami azt sugallja, 
hogy képtelen lenne megtenni; de ha nem teszi meg, bajba kerülhet. Mégsem akar töb-
bé semmi rosszat tenni... Ezek az igazi érzései.
...A vértócsában tükröződik mosolyra görbülő szája...

Lappangó fájdalom / 1

Július a végéhez közeledik, és a környezetemben mindenféle furcsa dolog történik, 
például egy két éve kómában fekvő barátom magához tér; vagy hogy befejeztem a 
második nagyobb megbízásomat a munkahelyemen; és a húgom, akit öt éve nem lát-
tam meglátogat. A tizenkilencedik nyár Kokutou Mikiya számára ilyen felfordulással 
kezdődött.

A mai nap egyike volt a ritka szabadnapjaimnak, de egy középiskolás barátommal kel-
lett inni menjek. Elszalasztottam az utolsó vonatot. Mások ilyenkor taxit hívnak, de mivel 
a fizetésemet csak holnap kapom, nincs nálam elég pénz. Nincs mit tenni, eldöntöm, 
hogy gyalog megyek haza. Szerencsére a lakásom csak két megállóra van innen. Közben 
július 20-ból július21. lett.

Éjfél után vágok keresztül az éjszakai városon hazafelé. Mivel holnap munkanap lesz, 
a bevásárló negyed is alszik. Ma este sokat esett. Elállt még éjfél előtt, de az aszfalton 
még mindig látszanak az eső nyomai, és a cipőm nedves hanggal tapad a földhöz. Nyár 
közepe van, jóval 30 fok fölötti meleg. A meleg levegő és az eső miatti pára zavar. Egy 
lányt látok guggolni a járda szélén. A lány fekete iskolaegyenruhát visel és a hasát fogva 
guggol a korlátnál... felismerem az apácaruhaszerű egyenruhát. Az egyszerű de elegáns 
ruha a Reien Lányakadémiáé. Gakuto szerint ez egy elég népszerű ruha bizonyos körök-
ben, akik például a szobalányok egyenruháit is kedvelik. Nem mintha én is ilyen lennék, 
csak onnan tudom, hogy a húgom is oda jár.

- Úgy tudom, hogy minden diák kollégista.
Furcsa ilyen korán itt látni a lányt. Biztos valami bajba került, vagy problémás diák, aki 

nem követi az iskola szabályait. Mivel a húgom is oda jár meg minden, úgy döntök, meg-
szólítom. Mikor megszólítom, lassan felém fordul, hosszú haja meglibben.

- ...
Mintha nagyon halkan sóhajtott volna. Elég hosszú haja van. A tekintete nyugodt és ő 
is higgadtnak tűnik. Az arca kicsi... aranyos, és a vonásai csinosnak is nevezhetőek. Ez 
az egyensúly olyan, mint a japán szépségideál. Hosszú haja egyenesen omlik a hátára 
és egy kis rész a füle körül el van választva, elöl a mellére simul. A bal oldalon mintha 
belevágtak volna a hajába. 

Az egyenes választék a fején egy előkelő családból származó elegáns hölgy frizurájára 
emlékeztet.

- Igen, tessék?
A lány sápadt arccal kérdez vissza. Az ajkai lilák. Egyértelmű, hogy kihűlt az esőben. Az 
egyik kezét a hasán tartva az arca fájdalmas grimaszba rándult.

- Fáj a hasad?
- Nem... én...

Próbál nyugodtan beszélni, de látszik, hogy nehezére esik. Olyan törékenynek tűnik. Úgy 
néz ki, mint aki bármelyik pillanatban összeomolhatna, pont mint Shiki, mikor először 
találkoztam vele.

- A Reien akadémián tanulsz, ugye? Lekésted a vonatodat? Az az iskola messze van 
innen. Szeretnéd, hogy hívjak egy taxit?

- Nem, nem kell. Nincs nálam pénz.
- Hát nálam se.

A lány meglepetten néz rám... Leesik, hogy ez egy elég buta mondat volt.
- Értem. Akkor biztos a közelben laksz. Azt hallottam, ott mindenki kollégiumban lakik, 

de úgy látszik kijárhattok.
- Nem, innen messze lakok.

Töprengés közben oldalra billentem a fejem.
- Akkor talán világgá mész?
- Igen, azt hiszem, azt kell tennem.

Zavarban vagyok. Látszik, hogy a lány bőrig ázott. Talán a korábbi eső elől nem talált 
menedéket, mindenesetre most csuromvizes. Azóta az éjszaka óta utáltam lányokat 
elázva látni. Talán ezért is jutottak eszembe ezek a szavak.

- Nincs kedved feljönni hozzám csak ma estére?
- Mehetek...?

Még mindig guggolva kétségbeesetten néz rám. Bólintok.
- Egyedül lakom, szóval nem gond. De nem ígérhetek meg semmit. Nincsenek rossz 

szándékaim, de ha olyan helyzetbe kerülök, nem biztos, hogy tudok majd uralkodni ma-
gamon. Egészséges felnőtt férfi vagyok, ezt vedd figyelembe. Ha részedről is rendben 
van, akkor nyugodtan jöhetsz. Sajnos épp a fizetésemre várok, szóval nem sok minden-
nel szolgálhatok, de legalább néhány fájdalomcsillapítót tudok adni.
A lány felvidul. Gyámoltalan, tiszta mosolya engem is jobb kedvre derít. Mikor kinyújtom 
felé a karomat, elegánsan feláll.
… Mintha vörös foltok lettek volna ott, ahol eddig guggolt...
Magammal viszem ezt az ismeretlen lányt az éjszakai városba.

- Sétálnunk kell még egy kicsit, de nyugodtan szólj, ha nem bírod. Elbírok vinni egy 
lányt a hátamon.

- Rendben, de a sebem már begyógyult, szóval nem fáj.
Mondja, de a keze még mindig a hasán van. Egyértelmű, hogy fájdalmai vannak. Újra 
megkérdezem.

- Fáj a hasad?
A lány tagadja és megint csöndben marad. Egy darabig sétálunk. Rövid 
szünet után a lány megrázza a fejét.

- ... Igen. Nagyon, nagyon fáj. Mindjárt sírni fogok... sírhatok?
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Mikor bólintok, a lány elégedetten becsukja a szemeit. Mintha álmodna.

A lány nem árulta el nekem a nevét, úgyhogy én sem mondtam meg neki az enyémet. 
Úgy éreztem, van ebben valami romantikus. Mikor megérkezünk a lakásomhoz, a lány 
szól, hogy használni szeretné a zuhanyzót. Száraz ruhát is kér tőlem, ezért jobbnak látom, 
ha kint várakozok. Egy ócska kifogással, hogy leugrok cigit venni, távozok a szobából. 
Kifejezetten előzékenynek érzem magam, amiért csak emiatt nem dohányzó létemre 
cigit veszek. 

Miután körülbelül egy óra bóklászás után visszaérek, a lányt a díványon találom. Alszik. 
Beállítom az ébresztőórát hét harmincra és lefekszem az ágyamba. Ahogy álomba merü-
lök, eszembe jut a vágás a ruháján, hastájékon.

Mikor másnap reggel felébredek, a lány a nappaliban ül, mint akinek éppen semmi 
dolga. Enyhén meghajol felém, mikor észreveszi, hogy felébredtem.

- Köszönöm, hogy maradhattam estére. Nem tudom mivel viszonozni, de tényleg hálás 
vagyok.
A lány feláll és távozni készül... Bűntudatom van amiatt, hogy várnia kellett rám, hogy 
felébredjek, csak hogy ezt elmondhassa.

- Várj, legalább maradj reggelire.
A lány engedelmesen teszi, amit mondtam. Már csak tészta és egy kis olívaolaj maradt a 
konyhában, így a reggeli spagetti lesz. Gyorsan elkészítem, és az asztalhoz viszem. Mivel 
nagy a csönd, bekapcsolom a tévét, amiben borzasztó hírek mennek.

- ... ez pont olyan történet, ami Toukónak tetszene.
Mormolom magamban félhangosan, ha itt lenne, biztosan megdobna valamivel... de épp 
ilyen furcsa történésekről van szó a hírekben. Figyelem a bemondót, amint az előző este 
történtekről beszél.

Tegnap este egy pincebárban, ami már fél éve üres volt, négy holttestet találtak. Mind 
a négy áldozat végtagjait leszakították és a helyszínt elöntötte a vér. A hely elég közel 
van ide, talán négy megállónyira attól a helytől, ahol tegnap voltam. Furcsa, hogy azt 
mondják, a végtagokat leszakították, nem levágták, de a hírekben nem részletezik ezt, 
hanem inkább az áldozatokról beszélnek.

Mind a négy áldozat középiskolás volt, helyi fiatalok, akik a közelben lógtak. Úgy tűnik, 
drogoztak is és az ember, akivel riportot készítettek, beszélt az áldozatok hétköznapi 
életéről is.
… Azt hiszem, megérdemelték a halált azok a gyerekek.
Ilyen szavak hangzanak el a tévében és idegesít, hogy így beszélnek halottakról, ezért 
kikapcsolom. A lányra nézve látom, hogy a kezét a hasára szorítja. Egy falatot sem evett, 
talán fájdalmai vannak. Nem látom az arcát, mert lefelé fordítja a fejét.

- ... Senki nem érdemli meg a halált.
Mondja két szaggatott lélegzetvétel között.

- Miért... már meggyógyult, akkor miért?!
A lány feláll és az ajtóhoz rohan. Gyorsan követem, de feltartott kezével megállít. Úgy 
tűnik, nem akarja, hogy a közelébe menjek.

- Várj. Jobb lenne, ha lenyugodnál.
- Semmi baj. Tudtam... nem mehetek vissza.

Az arca eltorzul a fájdalomtól. A fájdalmas arckifejezés hasonlít Shikiére. A lány lehiggad 
és meghajol előttem, mielőtt kinyitja az ajtót.

- Ég veled. Nem akarlak többet látni.
És ezzel távozik. Az arca olyan, akár egy japán bábué, kivéve a szemét.
A szemei olyanok, mintha mindjárt sírna.

Lappangó fájdalom / 1

Az ismeretlen lánnyal történt incidens után a munkahelyemre tartok. Nincs hivatalos 
neve a helynek, ahol dolgozom. Főként bábukészítéssel foglalkozik, de a legtöbb meg-
bízatás, amit kapunk építkezésekkel kapcsolatos. A főnök, Aozaki Touko a húszas évei 
végén járó nő, és egyben különc is, aki képes volt egy elhagyatott épületet megvenni az 
irodájának. Ez azt jelenti, hogy ez igazából nem is egy vállalat, hanem inkább a hobbija 
kiterjesztése. Több oka is van annak, hogy úgy döntöttem, itt fogok dolgozni, de mos-
tanra már hozzátartozik a hétköznapjaimhoz. Lenne mire panaszkodnom, de nincsenek 
komolyabb gondjaim. Azt hiszem, szerencsés vagyok. Vannak nehézségek, de semmi 
olyasmi, amit ne tudnék elviselni.

Mikor belépek az irodába, egy oda nem illő embert látok a szerteszét heverő meg-
szokott lomok között. A szúrós tekintetű lány fekete kimonóban felém fordul... a kimo-
nón halas minta van...

- Shiki? Te meg mit keresel egy ilyen helyen?
- Sajnálom, hogy ez egy ‘ilyen hely’, de éppenséggel itt dolgozol Kokutou.
Touko, aki Shiki mögött ül, rám néz. Hétköznapi öltözetéhez hozzátartozik a cigi a 

szájában. Fekete nadrágot visel fehér blúzzal, és az egyik fülében fülbevaló van: ter-
mészetesen narancssárga. Nem tudom miért, de valamiért mindig visel valami narancs-
sárgát.

- Viszont ma korán jöttél. Mondtam, hogy egy ideig nem lesz semmi munka, szóval 
elég, ha délután jössz be.

- Nem, azt nem tehetem.
Valóban. A pénztárcám nem engedi meg. Kényelmetlenül érint, hogy a pénztárcámban 
csak a bérletem és a telefonkártyám van.

- De miért van itt Shiki?
- Mert hívtam. Szükségem van rá valamihez.

Shiki nem mond semmit, csak álmosan dörzsöli a szemét... Vajon megint sétált éjszaka? 
Még csak egy hónap telt el azóta, hogy magához tért a kómából. Valamiért csak nehezen 
tudunk beszélni egymással. Úgy tűnik Shiki nem akar megszólalni, ezért leülök az 
asztalomhoz... nincs mit csinálni, ezért próbálok beszélgetést kezdeményezni. 
Szerencsére kéznél van egy téma.

- Touko, láttad a reggeli híreket?
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- Biztos a Széles Hídra* gondolsz (*le van fordítva angolra, az eredeti japán szöveg 
nincs meg, a filmben nem említik a nevét). Itt nem olyan a helyzet, mint valami külföldi 
országban, nem hiszem, hogy Japánnak szüksége lenne egy ilyen nagy hídra.

A szavai hallatára megtorpanok. Egy nagy hídról beszélt, ami kb. 800 méter hosszú 
és jövőre tervezik a befejezését. A város, amiben élünk közel van a kikötőhöz. Autóval 
20 perc az út a kikötőhöz, de az útvonallal van baj. Valójában az út alakja a lényeg. A 
térképen látszik, hogy egy holdsarlóra emlékeztető forma az út, és nagy kitérőt kell ten-
ni egyik pontból a másikba. A város építészeti csapata összefogott egy nagy építészeti 
céggel, hogy helyrehozzák a problémát, ami miatt szerintük sokan panaszkodtak. Egy 
egyenes útvonalat építenek a sarló két vége között egy híddal. Persze a pénz nagy része, 
amiből építik, a mi adónkból származik.

Szerintem ez egy tipikus példa arra, mikor a kormány nem létező problémákat old 
meg, ami miatt csak még több panasz lesz. A hídban vannak múzeumok, akváriumok, 
nagy parkolók meg ilyesmik, szóval nehéz megmondani hogy híd, vagy vidámpark lesz. 
Öbölhídnak hívták sokáig, de ahogy Touko mondta, úgy tűnik, megváltoztatták a hivata-
los elnevezést Széles Hídra. Toukónak és nekem se tetszik a híd ötlete.

- De Touko, annak ellenére, hogy te se pártolod az ötletet, már foglaltál helyet egy 
ottani galériában.

- Nem volt szándékos. Egy ismerősöm fizetségként adta nekem azt a helyet. Eladhat-
nám, de mivel vannak kapcsolataim az Asagami Építkezési Vállalattal, nem tehetem. Az a 
hely semmi pénzt nem fog hozni nekem, haszontalan.
Abból, ahogy beszél, az szűrődik le, hogy pénzügyi gondjai vannak. Kezd rossz 
előérzetem lenni.

- Ööö, nem akarok udvariatlan lenni, de megkaphatnám a fizetésemet?
- Kokutou, az az igazság, hogy... sajnos nincs semmi pénzem. Sajnálom, de csak jövő 

hónapban tudlak kifizetni.
Jelenti ki nyugodtan Touko. Úgy tálalja, mintha én lennék a rossz fiú.

- Várjunk csak! Tegnap még volt 1,12 millió jened a bankban! Azt akarod mondani, hogy 
az mind eltűnt?
Touko a székével hintázva azt válaszolja, hogy elhasználta mindet. Shiki némi irigységgel 
néz Toukora... Valóban, úgy tűnik, Touko jól elszórakozik a székkel. De most nem ez a 
fontos.

- Mire használtad a pénzt, Touko?
- Csak ezt a kis apróságot vettem meg. Egy ouija tábla a viktoriánus korból. Nem várok 

sokat tőle, de nem teljesen haszontalan, mert több mint száz éves. Bármilyen jelenték-
telen is, némi mana és a kora értékessé teszi. De nem számít még az se, ha használhatat-
lan. Ha valami okot keresel, miért vettem meg, mondhatjuk, hogy ez a hobbim.

Nem értem ezt az embert. Ez az ember, Aozaki Touko egy varázsló. Mindig arra gon-
dolok, mennyivel jobb lenne, ha inkább bűvész lenne vagy valami ilyesmi, de ez az igaz-
ság, ezért el kell fogadnom. A varázsló folytatja a mentegetőzést.

- Csak úgy hirtelen tűnt fel, és rögtön meg kellett vennem. Ne legyél már olyan mér-
ges. Nekem sincs pénzem.
… Ne legyek mérges? Ez túl nagy kérés. Mivel már elég sok csodát láttam tőle, azt gon-
doltam volna, hogy csak viccelődik, de most nem tudok higgadt maradni.

- Szóval ennyi? Ebben a hónapban nem kapok fizetést?
- Ja. Szerezz pénzt máshonnan.

Felkelek a helyemről.
- Akkor ma korán elmegyek, hogy keressek pénzt, amiből megélek ebben a hónapban. 

Rendben?
- Persze. Egyébként Kokutou, kérhetnék egy kis szívességet?

Touko ezt más hangnemben mondja. Talán mert Shiki is itt van... megállok és lehigga-
dok.

- Mit, Touko?
- Kölcsön tudnál adni egy kis pénzt? Mint láthatod leégtem.
- ... Erre mindenképpen nemet kell mondanom.

Becsapom magam után az ajtót és elhagyom az irodát.

Miután végignézte a párbeszédet Mikiya és Touko között, Shiki végre kinyitja a száját.
- Touko az előbbi dologgal kapcsolatban.
- Igen. Nem igazán kedvelem az efféle megbízásokat, de pénz nélkül nem lehet 

megélni. A pénz miatt aggódom, pedig nem vagyok alkimista. Ez csak azért van, mert 
Kokutou nem ad kölcsön.
Touko a hamutálba nyomja a cigijét, ami azt jelenti, hogy rossz kedve van. Shiki szerint 
Mikiya valószínűleg rosszabb hangulatban van nála.

- Szóval a tegnap esti esetről...
- Eleget hallottam. Tudom, mi történik.
- Értem... csak a gyilkosság helyszínét írtam le, és már ennyiből megértetted? Jól vág 

az eszed.
Touko jelentőségteljesen néz Shikire. Csak a tegnap este 7 és 8 óra között történt 

gyilkosságok végeredményét mondta el, és Shiki már ennyiből megértette, milyen 
bűntény történt. Ez határozott bizonyíték arra, hogy Shiki közelebb van ahhoz a világ-
hoz, amiben Touko él.

- Az ügyfelünknek van elképzelése arról, ki lehet a gyilkos. A feladatod az lesz, hogy 
elfogd őt, de ha csak kicsit is ellenáll... az ügyfél azt mondta öld meg.
Shiki bólint. A feladat egyszerű. Megtalálni a gyilkost és megölni.

- De mi lesz azután?
- Ha megölöd, akkor beállítják balesetnek. Az ügyfél számára ő már lényegében 

halott. Nem ütközik törvénybe megölni egy halott embert. Mit fogsz tenni? Szerintem 
ez a munka illik hozzád.

- Erre nem is kell válaszolnom.
Ezzel Shiki a kijárat felé indul.

- Sietsz. Nem voltál éhes?
Shiki nem válaszol. 

- Itt a fényképe és az adatai. Mihez kezdenél, ha nem tudod, hogy néz ki?
Shiki Toukora néz, aki odadobja neki a dossziét. A földön landol.

- Nincs rá szükségem. A gyilkos az én fajtám... ha találkozunk, rögtön 
egymás torkának esünk.
Shiki elhagyja az irodát, a kimonó suhogó hangját és egy hideg 
tekintetet hátrahagyva.
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Nincs mit tenni. Miután otthagytam az irodát, úgy döntök, hogy kölcsönkérek az egyik 
barátomtól. Annak az egyetemnek a büféjében találkozunk, amelyiket júniusban ott-
hagytam. Nem sokkal dél után Gakuto megérkezik. Sokat nőtt a gimis éveink óta. Mikor 
elmondom, miért hívtam zavart arcot vág.

- Hát ez meglepő. Csak azért hívni valakit, hogy kölcsönkérj tőle? Te tényleg Kokutou 
Mikiya vagy?

- Igen. De te különleges barát vagy. Örülnöd kellene neki.
- Hah, mégis miért? És miért nem kérsz a rokonaidtól?
- Nem találkoztam a szüleimmel, mióta összevesztünk amiatt, hogy abbahagytam az 

egyetemet. Mégis hogy mehetnék vissza hozzájuk ilyesmit kérni?
- Milyen makacs vagy. Veszekedés volt?
- Az nem rád tartozik. Akkor adsz kölcsön vagy nem?
- Úgy látom, elég rossz napod van.

Csak bámulok rá, jelezve, hogy ez sem tartozik rá, de Gakuto végül beleegyezik a kölcsön-
be.

- Ha megemlítem a neved, biztos könnyen összegyűjthetnék ötven vagy hatvan ezret... 
és ha ez még nem elég, a saját pénzemből is adhatnék. De nem ingyen.
… Úgy tűnik ő is szívességet akar kérni tőlem. Gakuto körbenéz, hogy megbizonyosodjon 
róla, senki nem figyel ránk.

- Lényegében azt szeretném, ha megkeresnél valakit. Az egyik alsóbb éves még 
gimiből, egy ideje nem ment haza. Valószínűleg valami furcsa ügybe keveredett.

Amit Gakuto mond, az zavaró. Az eltűnt fiú neve Minato Keita. Tegnap este óta nem 
látták, és Gakuto azt mondja, hogy tagja annak a bandának, akiket megöltek tegnap. Mi-
nato Keita felhívta az egyik barátját tegnap este, de furcsán viselkedett, ezért a barát 
Gakutóhoz fordult segítségért.

- Keita valami olyasmit hajtogatott, hogy meg fogják ölni. Egyszer hívta csak a barátját, 
és azóta nem veszi fel a mobilját. A barátja szerint biztos bekattant.

Bekattant... biztos drogra gondol. A könnyű drogok olcsók és viszonylag könnyű besze-
rezni őket manapság. Még gimnazisták szerezhetnek L-t ha megpróbálják; persze jobb 
lenne, ha nem próbálkoznának...

- ..Várjunk csak. Szerinted hozzám illenek ilyen veszélyes dolgok?
- Miről beszélsz? Az emberek felkutatása a specialitásod.

Csöndben maradok.
- Az a fiú, Keita, drogozik?
- Nem, akiket megöltek, azok drogoztak. Nem emlékszel Keitára? Egyike volt azoknak, 

akik felnéztek rád.
… Gimiben néhány alsóbb éves felnézett rám valamiért. Talán mert Gakuto barátja vol-
tam, vagy ilyesmi.

- Könnyebb lenne az ügy, ha kiderülne, hogy csak valami új drogot próbált ki. Milyen 
drogokat használnak? Nyugtatókat vagy élénkítőket?

Kétféle drog van: az élénkítőktől felpörögsz és jól érzed magad; a nyugtatóktól nyo-
mott lesz a hangulatod. Amit Gakuto megnevez, az egy élénkítő.

- Szomorú, ha arra használ drogokat, hogy elmeneküljön a félelmei elől. A gyilkos talán 
tényleg rá vadászik. Rendben, utána nézek. Beszélj a barátairól.

Gakuto egy listát ad át emberek számaival, mintha készült volna. Annál a bandánál 
megszokott volt, ha valakinek sok az ismerőse, és úgy tűnik Keita sem kivétel. Sok név 
telefonszámokkal; mellettük az adott banda kedvelt helyei is le vannak írva.

- Hívlak amint megtaláltam. Talán biztonságos helyre tudom juttatni, gondolom, nem 
zavarna, ugye?

Biztonságos hely alatt azt értem, hogy Daisuke nagybátyámnak, egy rendőrnek adom 
át. Gakuto bólint, megértette. Megegyeztünk. A kereséshez húszezer jent kérek kölcsön 
tőle.

Miután elköszönök Gakutótól, meglátogatom a gyilkosság helyszínét. Úgy érzem, ko-
molyan kell igyekeznem, ha tényleg meg akarom találni. Bár tudom, hogy nem kellene 
ilyen dolgokba beleártanom magam, azzal is tisztában vagyok, hogy a fiú veszélyben 
van, ezért nem utasíthattam vissza Gakutót.

2.

Megszólal a telefon. Öt csöngés után abbahagyja, és üzenetrögzítőre vált. A sípoló 
hang után egy ismerős hangot hallok üzentet hagyni.

- Jó reggelt, Shiki. Megtennél egy szívességet? Találkoznom kellene Azakával egy 
Ahnen Erbe nevű kávéházban az állomás közelében délben, de nem hiszem, hogy oda 
fogok érni. Nincs semmi dolgod, ugye? El tudnál menni és megmondani neki, hogy ma 
nem tudok találkozni vele?

A hívó leteszi... megmozdítom fáradt testemet és az ágyam melletti órára nézek.... 
„Július 22., 7:23”. Még csak négy órája, hogy hazaértem. A testem még aludni akar, talán 
mert hajnali háromig a városban sétáltam, miután elfogadtam a munkát, amit Touko 
adott. Magamra húzom a takarót. A nyár melege nem zavar. Gyerekként elég jól bírtam 
a hideget és a meleget is, és úgy látszik most is ez a helyzet. Ahogy fekszem egy darabig, 
a telefon megint csörög. Az üzenetrögzítőre vált, és ezúttal egy olyan hangot hallok, 
aminek nem örülök.

- Én vagyok az. Láttad a híreket? Nem láttad, ugye? Nem kell megnézned. Én se láttam.
… Mindig is sejtettem, de most már biztos vagyok benne. Ahogy gondolkozik, az telje-
sen más, mint ahogy én gondolkozom. Az ember nem értheti meg egykönnyen Touko 
szavait.

- Tegnap este hárman haltak meg. Egyikük leugrott egy épület tetejéről, és két 
erőszakos halál. Egyikről sincs szó a hírekben, szóval szerintem mindet balesetként ke-
zelték. De van egy különös eset. Ha többet akarsz tudni, gyere el hozzám. De igazából 
nem kell. Talán ennyi is elég lesz. Rendben... elmondom érthetően, hogy megértsd az 
álmos fejeddel. Épp most lett egy újabb áldozat.

A hívó leteszi. Felidegesített. Semmi közöm nincs hozzá, hogy van még egy áldozat. 
Rengeteg dolog körülöttem bizonytalan, ezzel az információval sem tudok mit kezdeni.

Valakinek a halála, akit nem is ismertem még annyira sem érint, mint a testemet érő 
napfény.

Miután elszáll belőlem a fáradtság, felkelek. Reggelit csinálok, pont úgy, 
ahogy az előző Shiki tette élete 16 évén keresztül. Megeszem, és készülő-
döm. Egyszerű narancssárga kimonót veszek fel. Mivel a városban fo-
gok járkálni, ez épp megfelel. Még az öltözködésem is a múltban
rám ragadt szokás. Folytatás a következő oldalon!
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Olyan, mintha nem a saját akaratomból mozognék. Mindig olyan érzésem támad, hogy 
a 16 éves Ryougi Shiki dróton rángat, mint egy bábot. De ez biztosan csak egy érzés. 
Nem számít, mennyit panaszkodokm amiatt, hogy üresnek érzem magam és hamisnak, 
végeredményben mégis a saját akaratomból cselekszem. Lehetetlen, hogy rajtam kívül 
bárki más beleszóljon ebbe.

Mire felöltözökm, már majdnem 11 óra van. Újrajátszom az első üzenetet az 
üzenetrögzítőn. A hang, amit annyiszor hallottam a múltban megismétli magát. A 
levegőben elhaló szavak így őrződnek meg.
… Kokutou Mikiya.
Az utolsó ember, akit két éve láttam...
Az osztálytárs, akit közel engedtem magamhoz két éve...

Tudok a közös múltunkról, csak az utolsó pillanat hiányzik. Nem, mégis tele van lyukak-
kal az emlékezetem az egy évről, ami alatt ismertem. Sok fontos részlet hiányzik. Miért 
volt Shikinek balesete... Miért látta Mikiya arcát abban a pillanatban... Jól jönne, ha ezek 
a hiányzó emlékek valahol rögzítve lennének. Zavarnak a hiányzó emlékek és emiatt nem 
tudok természetesen beszélgetni Mikiyával.
… Az üzenetrögzítő elhallgat. Furcsa, ahogy megnyugszom, mikor hallom a hangját. 
Olyan érzést ad, mintha lenne egy stabil támaszom, de nem lehet támasznak nevezni 
olyasmit, mint egy hang. Ez is biztos valami illúzió. Valószínűleg egy illúzió. Az egyetlen 
valóság számomra most az izgalom, amit akkor érzek, mikor embereket ölök.

Kiderül, hogy az Ahnen Erbe egy antik kávézó. Megnézem a német nyelvű feliratot 
és belépek. Már elmúlt dél, de még nincs sok vendég. Nem tudom, hogyan építhették, 
de elég sötét van bent. Csak az ajtóhoz közeli ablakokra esik fény – a kávézó hátulja a 
pultokkal a sötétségbe vesz. Csak a falakon a négyzet alakú ablakokból jön egy kis fény. 
Az ablakok melletti asztalok is világosban vannak, mintha a sötétből vágták volna ki őket. 
Talán az erős napfény miatt, az erős kontraszt fenséges hatást kelt. Kokutou Azaka egy 
leghátul lévő asztalnál ül. Két nyugati stílusú egyenruhába öltözött lány vár Mikiyára 
egymás mellett.

- Ketten...?
Nem erről volt szó. Mikiya azt mondta, csak Azaka vár rá. Nem beszélt erről a másik 

lányról. Jobban szemügyre veszem őket, ahogy az asztal felé tartok. Mindkettejüknek 
hosszú sötét haja van. Hasonló vonásaik vannak és elegánsak, ahogy az illik egy lány-
akadémia diákjaihoz, még ha teljesen más légkör is veszi őket körül. Azakának szigorú 
tekintete van és elég ereje, hogy bármivel szembenézzen: még illedelmes viselkedése 
sem képes ezt elrejteni. Mikiyát a személyes kisugárzása miatt kedvelik, Azaka viszont 
inkább az a típus, akit a makacssága miatt tisztelnek. A lány Azaka mellett viszont gyen-
gének tűnik. A tartása feszes és elegáns, de azt a benyomást kelti, mintha bármelyik pil-
lanatban összeomolhatna.

- Azaka.
Közelebb lépek az asztalhoz és megszólítom. Azaka rám néz és összevonja a sze-
möldökét.

- Ryougi... Shiki.

A hangja tele van ellenszenvvel. Nem is próbálja elkendőzni. Az udvarias viselkedés csak 
színjáték.

- A bátyámra várok éppen. Semmi dolgom veled.
Mondja Azaka megőrizve higgadtságát.

- Üzenetet hoztam a bátyádtól. Azt üzeni, ma nem tud eljönni. Lerázott.
Azakának eláll a lélegzete. Talán nagyon meglepte, hogy Mikiya nem tudott eljönni, vagy 
talán azért, mert én jöttem ezt elmondani neki.

- Shiki, biztos a te kezed van ebben...
Azaka ökle remeg. Gondolom, inkább az zavarja, hogy én jöttem.

- Ne hülyéskedj. Én is áldozat vagyok. Önző módon engem bízott meg vele, hogy 
eljöjjek ide az üzenetével.
Azaka lángoló tekintettel néz rám. A mellette ülő lány próbálja lenyugtatni, mintha kész 
lenne bármelyik pillanatban hozzám vágni dolgokat, ha nem nyugtatgatná valaki.

- Mindannyiunkat hirtelen ért ez, Kokutou.
Egy vékony hang. Hátralépek.

-... Igazad van, ma miattad vagyunk itt. Sajnálom Fujino, nem kellett volna felkapnom 
a vizet.
Azaka bocsánatot kér a Fujino nevű lánytól. A nyugodtnak tűnő lányra nézek. Ő is engem 
néz.

- Nem... nem fáj?
Kérdezem akartlanul. A lány nem válaszol, csak bámul rám. Érdeklődés nélkül, mintha a 
tájat nézné, vagy egy rovart. Most már két meggyőződésem van. A megérzés, hogy ez a 
lány az ellenségem és a konkrét érzés, hogy nem lehet az.

-... Nem, te nem lehetsz.
Végül úgy döntök, az érzéseimre hallgatok. Nem lehet, hogy ez a Fujino nevű lány 
élvezze a gyilkolást. Nem lehet rá oka. Nem, először is nem lenne képes a vékony kar-
jaival leszakítani emberek végtagjait. Más lenne a helyzet, ha különleges szemei len-
nének, mint nekem... Hamar elvesztem az érdeklődésemet a lány iránt, és Azakához 
fordulok.

- Ez minden. Üzensz valamit neki?
- ‘Bátyám, légy szíves szakíts meg a kapcsolatodat ezzel a nőszeméllyel.’

Azaka tényleg ilyesmit üzen.
- ‘Bátyám, légy szíves szakíts meg a kapcsolatodat ezzel a nőszeméllyel.’

Ezt mondta a Shiki nevű kimonóba öltözött nőnek. Zavar a nyomasztó légkör közöttük. 
Mintha késeket szegeznének egymás torkának várva a lehetőséget a támadásra. Elbá-

tortalanít ez a feszült légkör. Most már csak reménykedhetek, hogy semmi nem fog tör-
ténni. Szerencsére hamarosan befejezik a beszélgetést és a kimonót viselő nő távozik. A 
hátát nézem, ahogy elsétál. Shiki elég férfias hangon beszélt. Nem tudtam volna meg-
mondani a korát emiatt, de talán velem egyidős. A vezetékneve Ryougi... talán 
abból a Ryougi családból; így érthető a drága kimonója. Láttam az egyedi sza-
básmintát a kimonóján. Ha abból a Ryougi családból származik, az se lep-
ne meg, ha saját szabója lenne.

-... milyen szép volt.

Folytatás a következő oldalon!
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Azaka bólint a motyogásomra. Lenyűgözőnek tartom, hogy őszintén reagál még akkor 
is, ha utálja azt a lányt.

- De egy kicsit ijesztő is... nem kedvelem őt.
Azaka meglepettnek tűnik. A meghökkenése teljesen természetes. Még én is 
meglepődöm az érzésein. Talán mert életemben most először találok valakit taszítónak.

- Ez furcsa. Azt hittem, olyan ember vagy, aki képtelen gyűlölni másokat, de úgy tűnik 
tévedtem.

- Gyűlölni...?
… Nem kedvelni nem ugyanaz, mint gyűlölni? Soha nem így gondoltam. Nem tudok jól 
kijönni vele. Becsukom a szemem. Ryougi Shiki. A baljós fekete haja, a baljós fehér bőre 
és a baljós, feneketlen mély, üres tekintete. Mikor rám nézett, én is végigmértem. Meg-
láttuk, mi rejlik a felszín mögött. Ő csak a vért ismeri. Ő saját akaratából öl. Szándékosan 
bánt másokat... az a nő egy gyilkos.

De én más vagyok. Szerintem más vagyok. Én soha nem akartam ilyesmit tenni. Le-
csukott szemhéjaim sötétségében újra meg újra elismétlem ezt. De az ő alakja nem tűnik 
el... egyszer sem beszéltünk egymással, a képe mégis az elmémbe égett.

- Sajnálom Fujino. Tönkretettem a szabadnapodat.
Azaka hangjára kinyitom a szemem. Mosolygok, ahogy már begyakoroltam.

- Semmi baj. Egyébként se volt kedvem semmihez.
- Elég sápadtnak tűnsz. Nehéz megmondani, mert alapból szép fehér a bőröd.

Más miatt voltam kedvetlen, de bólintok a szavaira... Tudom, hogy a testemmel valami 
baj van a reakcióiból, de nem vettem észre, hogy ez már az arcomon is látszik.

- Hát, nincs mit tenni. Majd megkérem Mikiyát én. Nincs kedved hazamenni?
Azaka aggódik az egészségem miatt. Megköszönöm a figyelmességét.

- De nem lesz baj az üzenetedből a bátyádnak?
- Nem, dehogy. Nem is tudom, hányszor mondtam ezt már neki. Már biztos megszokta. 

Igazából ez egy átok. Szavak, amiket megismételnek újra meg újra megváltoztatják a 
valóságot úgy, hogy a szavakhoz idomuljon. Mondjuk elég lányos átok. Kicsit szomorú.

Nem tudom megállapítani, mennyire gondolja komolyan, amit mond. Hozzászoktam 
már a közvetlenségéhez. Úgy döntök, hogy csak csöndben hallgatom Azaka kellemes 
hangját... mindig ő a legjobb tanuló az iskolában, még országos szinten is a legjobb tíz 
között van. Azaka egy kicsit furcsa, de van egy előzékeny oldala is. Ő az egyik barátom 
a Reien Akadémiáról. Mindketten gimnáziumból mentünk oda. Mivel a Reienben álta-
lános iskola is van,2 ritka, hogy valakik más középiskolából jöjjenek, mint mi. Emiatt ta-
lálkoztunk, és elég közel kerültünk egymáshoz, hogy néha hétvégenként így kijárjunk. 
Ma Azakának össze kellett volna hoznia egy találkozót a bátyjával, hogy keressen meg 
nekem valakit.

Egy helyi középiskolába jártam, és ott egy másik iskolából jövő felsőssel beszélgettem 
egy rendezvényen... mostanában elég lehangolt voltam, de segített, mikor erre a 
felsősre gondoltam. Mikor meséltem róla Azakának, azt mondta meg kellene keresnünk. 
Történetesen a bátyja is ezen a környéken él, és ismer embereket.

2 A  Reien valójában egy „escalator school” - olyan iskola, ami általánostól akár egyetemig tanítja 
a diákokat.       

Folytatás a következő oldalon!

Azt mondta, könnyen meg tud találni korunkbelieket... nem mintha annyira találkozni 
szeretnék vele, de végül úgy döntöttünk, hogy megkeressük, mivel nem tudtam ellen-
kezni az agresszív Azakával. A bátyjára vártunk ma, de úgy tűnik, nem fog jönni... valahogy
megkönnyebbültem.

Nem igazán érdekel ez az egész, mert... Két napja véletlenül összefutottam vele. Ak-
kor el tudtam mondani neki azt, amit három évvel ezelőtt nem. Mivel megtettem, amit 
akartam, nincs értelme már megkeresni ezt a fiút. Talán Azaka testvére azért nem tudott 
jönni, mert Isten tudta, hogy nincs már rá szükség.

- Induljunk. Nem illik itt maradni több mint egy óráig, ha csak italokat veszünk.
Azaka feláll. Bár szomorúnak kellene lennie, amiért nem találkozhat a bátyjával, mégis 
könnyeden áll fel. Néha nagyon férfias tud lenni. Talán amiatt, ahogy beszél. Az udvarias 
beszédstílusa eltűnik és határozott lesz, mint egy férfi. Nem tetteti magát, ez is hozzá 
tartozik a személyiségéhez. Kedvelem ezt a barátomat... ezért nem szabad többet ta-
lálkoznom vele.

- Azaka. Kérlek, menj vissza a kollégiumba egyedül. Ma este is a szüleimnél fogok 
aludni.

- Tényleg? Felőlem rendben, de a nővér csúnyán fog nézni rád, ha sokáig maradsz ki. 
Vissza kellene fognod magad.

Azaka búcsút intve lép ki a kávézóból. Immár egyedül vetek egy pillantást a feliratra. 
„Ahnen Erbe”: németül azt jelenti „ősi örökség”.

Miután Azaka távozik, elkezdek céltalanul bolyongani. Hazugság volt, hogy a szüleim-
nél fogok aludni. Most nincs ahova mehetnék. Azután a két nappal ezelőtti éjszaka után 
az iskolában se voltam. Az apámat már valószínűleg értesítették az igazolatlan hiányzá-
saim miatt. Meg fogják kérdezni, hol voltam, ha hazamegyek. Nem tudok jól hazudni, 
úgyhogy valószínűleg mindent elmondanék. Ha ez megtörténne... apám megvetne.

Anyám előző házasságából származom. Apámnak csak az anyám háza és földje kel-
lett, azóta is csak fölösleges tartozék vagyok számára. Ezért dolgoztam keményen azért, 
hogy ne utáljon meg. Hogy tisztességes nő legyek, mint az anyám, olyan tanuló, akire 
apám büszke lehet, egy átlagos lány, akiről senki nem gyanítana rosszat.... Mindig ilyen 
szerettem volna lenni.

Nem másért, hanem magam miatt. Mindig erről álmodoztam, és ez megvédett. De 
ennek vége van. Már semmi nyoma nincs ennek a bűbájnak, bárhogy is keresem. Tovább 
sétálok, miközben alkonyodni kezd. Elsétálok sok jelentéktelen ember és érzéketlenül 
villogó közlekedési lámpa mellett. Nálam idősebbek, fiatalabbak, mind olyan boldognak 
tűnnek. A szívem összeszorul a fájdalomtól. Próbálok másra gondolni és belecsípek az ar-
comba.... nem érzek semmit. Erősebben csípek... semmi. Mikor feladom és abbahagyom, 
észreveszem, hogy az ujjaim vörösek. Úgy tűnik olyan erősen csináltam, hogy a körmeim 
a bőrömbe vájtak. De semmit nem érzek. Nem érzem, hogy élek.

- Haha...
Nevetek ezen a vicces helyzeten. Hogy fájhat a szívem, ha nem érzek fájdalmat? 
Egyáltalán mi a szív? A szívem fáj vagy az agyam? Mikor szavak közvetlenül ár-
tani akarnak, Asagami Fujinónak, akkor egy seb jön létre önvédelmi reak-
cióként.
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Mivel a seb tudatja az emberrel a fájdalom tényét, bármivel is próbálom vigasztalni 
magam, az csak gyógyszer lesz a fájdalomra. Ezért van az, hogy bár nem érzek fájdalmat, 
mégis megértem a fájdalmat a szívemben. De ez valószínűleg csak egy illúzió. Biztosan 
illúzió. A valódi fájdalmat nem lehet csak szavakkal gyógyítani. Az ember könnyen meg-
feledkezik a szívében lévő fájdalomról, mert az olyan egyszerű; de a testen lévő seb ad-
dig fáj, ameddig be nem gyógyul. Ez egy fontos bizonyítéka az életnek.

Ha a szívem az agyam, akkor az agyamnak kellene megsebesülnie. Akkor érezhetnék 
fájdalmat; a közelmúlt napjainak fájdalmait is. Ha az emlékeim azokról a napokról, mikor 
megtámadtak sebekké válnának...

… Visszaemlékszem a nevetésükre és az ijesztő arcukra. Állandóan bántottak és fe-
nyegettek. Mikor az a fiú a késsel nekem esett, forróságot éreztem a hasamban és a 
ruhám is szétszakadt hastájékon. Mikor arra gondoltam, hogy le fognak szúrni megvadul-
tam. Csak azután, hogy végeztem velük, jöttem rá, hogy a forróság a hasamban fájdalom 
volt. A szívem megint összeszorul. „Nem bocsátok meg nekik”. Ezeket a szavakat ismét-
lem a fejemben újra meg újra.

- Ahh...
A térdeim megremegnek. Megint kezdődik. Ég a hasam. Mintha egy láthatatlan kéz 
markolna a belsőmbe.
Hányingerem van... pedig nem szoktam így érezni. Szédülök... Ilyenkor általában 
rövid időre el is vesztem az eszméletemet. A karom zsibbad... rá kell pillantsak, hogy 
meggyőződjek róla, még ott van. Nagyon fáj... igen, érzem, hogy életben vagyok.
A hely, ahol megszúrtak fájni kezd. A már begyógyult seb fájdalma ilyen váratlanul jön. 
Régen anya azt mondta, hogy a sebek már nem fájnak, ha begyógyultak. De ez hazugság. 
A kés által ejtett seb még mindig fáj, pedig már begyógyult a seb.
… De anya, én szeretem ezt a fájdalmat. Nekem, aki soha nem érezte magát élőnek, 
semmi nincs, amitől élőbbnek érezném magamat. A lappangó fájdalom nem illúzió.

- Meg kell találnom gyorsan.
Suttogom szaggatott lélegzeteim közben. Bosszút kell állnom. Meg kell ölnöm a fiút, 
aki elmenekült. Idegesítő, de ha nem teszem meg, ki fog derülni, hogy gyilkos vagyok. 
Nem akarom ezt, mert végre érzek fájdalmat. Még tovább akarom érezni, hogy életben 
vagyok. Felemelem a testemet, ami sajog minden egyes mozdulattól, és elindulok a 
törzshelyük felé. Sírok a hasamban maradt fájdalom miatt. De most még ez a rossz érzés 
is isteni.

3.

Miután elválok Azakától, hazamegyek. Mikor beesteledik, kimegyek a városba. Eddig 
öt embert öltek meg. Négy a pincebárban volt két napja. Touko szerint egy másik egy 
építkezésen volt minden este. A négyen kívül, akit két napja öltek meg, semmi összefüg-
gést nem látok az áldozatok között; de nem biztos, hogy csak egy gyanútlan járókelő 
volt. Talán nagy valószínűsége van annak, hogy az eddigi négy és a tegnapi áldozat között 
valami kapcsolat van.

- Az a lány...
Hirtelen eszembe jut a lány, aki Azakával volt... halál légköre vette körül, mint apró

Folytatás a következő oldalon!

hajszálerek hálózata. Mivel még nem szoktam hozzá a szemeimhez, bármiféle előzetes fi-
gyelmeztetés nélkül láttam... nem volt normális látvány. Talán még idegenebb volt, mint 
én. De a lány normális volt. Vérszaga volt és a szemei olyanok voltak, mint az enyémek, 
nem lehetett belőlük megállapítani melyik világba tartozik. Biztosan a prédám, de még 
nem vagyok benne teljesen biztos. Annak a lánynak nincs indítéka. Nincs rá oka, hogy 
élvezetből gyilkoljon, mint én, semmi sötétség a szívében, ami miatt élvezné a gyilkolást.

Élvezni a gyilkolást... vajon mit mondana Kokutou Mikiya, ha ezt hallaná? Megszidna, 
mert embert ölni rossz?

- Hülye.
Nem vagyok benne biztos, hogy ez neki szólt, vagy nekem. Kokutou Mikiya azt állí-

totta, hogy nem változtam semmit. Talán ugyanolyan vagyok, mint a kóma előtt. Akkor 
régen is mindig sétáltam éjszakánként?... Mindig ilyen különc voltam, és kerestem valakit, 
akit megölhetek?

- ...
De nem. Shiki nem volt ilyen. Egy kicsit talán igen, de nem ez volt a fontos számára. 

Ez inkább SHIKI érzékenysége. A férfié, Ryougi SHIKIé – a yang; belül a nőben, Ryougi 
Shikiben – a yinben. A következtetésemen töprengek. Bennem volt, de már nincs. Ez 
csak azt jelentheti, hogy meghalt. Akkor... ez a gyilkolási vágy csak az enyém lehet. Touko 
azt mondta, ez a munka illik hozzám; mivel bizonyára örömmel tölt el, hogy megölhetek 
valakit.
… Mindjárt éjfél. Felszállok a vonatra, és egy olyan állomáson szállok le, ahol ritkán járok. 
Ebből az állandóan éber, zajos városból egy nagy kikötőt látok a távolban.

Miután elválok Azakától, máshová indulok. Nem tudom, hol lehet az utolsó, de tudom, 
hogyan kereshetem meg. Akikkel közvetlen kapcsolatban voltam, az a négy volt, akiket 
megöltem és egy, aki megszökött, de több helyre is elvittek. Ha körbejárok ezeken a he-
lyeken, és megkérdezem, hol van az utolsó, talán rájöhetek, hová menekült. Mivel nem 
bízhatnak meg a rendőrségben, vagy az iskolában, csak a saját fajtájukra számíthatnak. A 
fájdalomtól égő hasamra szorítom a kezem, miközben végigsétálok az éjszakai városon. 
Kicsit haboztam, amiért ilyen kellemetlen helyekre kell mennem, de most már hozzájuk 
szoktam, annyi ideje kínzott a fájdalom és a rossz emlékeim ezekről a helyekről.

A harmadik helyen találkozom egy fiúval, aki azt mondja, hogy Minato Keita barátja. 
Egy nagy épületben dolgozik, amit karaoke klubnak alakítottak át, és egy kellemetlen 
mosollyal egyezik bele, hogy néhány szót váltson velem. Kilóg a munkahelyéről, és sétál-
ni kezdünk; azt mondja egy csendes helyre kellene mennünk, ahol tudunk beszélgetni... 
az eddigi számos tapasztalatomból meg tudom állapítani, hogy az egyik megszokott 
helyükre visz. Ezek ki tudják szagolni a gyengeséget. Ez az ember a hamis mosolyával 
valószínűleg rögtön észrevette bennem a könnyű áldozatot, akit megerőszakolhat... biz-
tosan azt is tudja, hogy eddig Minato Keita bandája zaklatott. Ezért visz magával 
gyanútlanul. Bár tisztában vagyok a helyzettel, nem utasítom vissza, továbbra is 
követem. Ez a nálam pár évvel idősebb fiú egy elhagyatottabb terület felé 
tart. 
A hasamra teszem a kezem, ahogy elkezd jobban fájni, és felkészülök.
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… Majdnem éjfél van. Miközben ezzel a férfival sétálok, magamban újra meg újra arra 
gondolok, hogyan erőszakoltak meg. Ebből az állandóan éber, zajos városból egy nagy 
kikötőt látok a távolban.

A fiú érzi, hogy szerencséje van. Keita dicsekvéséből tudja, hogy a bandájuk eljátsza-
dozott ezzel a lányakadémiába járó lánnyal. Keita szeretett dicsekedni róla, hogy miket 
csinál a lánnyal; de ennek a fiúnak semmi köze nem volt hozzá. Nem kötődött szorosan 
Keita bandájához, más helyeken lógott. Ezért hallgatta mindig különösebb érdeklődés 
nélkül Keita beszámolóit. De hogy végül eljöjjön hozzá a lány!

Ha az élet felkínál valamit, élni kell a lehetőséggel. A fiú elhatározza, hogy lelép 
a munkahelyéről és elviszi Fujinót valahová... nem mintha ki lenne éhezve a szexre. A 
magafajtájánál nem szokatlan, hogy négyen-öten megerőszakolnak egy lányt. Megvan 
az oka, hogy most nem hívja a barátait. Azért, mert Fujino az Asagami Építkezési Vál-
lalat elnökének a lánya. Ha megerőszakolja és fenyegetőzik, hogy nyilvánosságra hozza 
a dolgot, elég szép pénzt zsarolhat ki. Keita bandája elég hülye az ilyen dolgokhoz. Talán 
mert a vezetőjük se valami okos. Vagy talán nem is volt szükségük pénzre? Végül is nem 
számít. Akárhogy is, a fiú örül a szerencséjének. Nem szól a barátainak, mert azt gondolja, 
így több pénz marad neki.

Asagami Fujino, a lány, aki Minato Keitáról jött kérdezősködni, csendesen követi. Nem 
lenne jó a szokásos helyre vinni. A fiú a raktárak felé veszi az irányt a kikötőben. Mivel 
majdnem éjfél van, a raktárak környéke kihalt. Mivel az összes raktár ugyanúgy néz ki, az 
egész olyan, mint egy nagy gyár. Nincs sok lámpa és senki nem jönne a raktárak közé. Az 
egyetlen zavaró dolog a hullámok hangja lesz és a fény, ami az öböl másik oldalán épülő 
hídról jön. Mikor Fujinóval a sötét helyre érnek, a fiú végre megszólal.

- Ez a hely jó lesz. Szóval miről akartál kérdezni?
A fiú úgy dönt, előbb válaszol a kérdésére. Az a megérzése van, hogy nem lenne okos 
dolog rögtön támadni.

- Nem tudnád megmondani, hol van Keita?
Fujino a földet nézi, miközben kezét a hasán tartja. Egyenesre vágott haja elől lelóg, a 
fiú nem látja az arcát.

- Nem láttam mostanában. Nincs saját helye, ezért mindig másokkal lóg. Nem lehet 
elérni telefonon se, mert nincs mobilja.

- Nem... fel tudom hívni.
- Mi?

A lány furcsákat mond. Fel tudja hívni, de nem tudja hol van? Talán bekattant a sok 
szextől? Ha ez a helyzet, akkor sincs gond, de kicsit kiábrándító. A fiú összeszedi magát 
és újra higgadt lesz.

- Értem. Ha fel tudod hívni, kérdezd meg, hol van.
- „Hát... Keita nem akarja elárulni, hol bujkál. Ezért keresem fel a barátait. Kérlek, vála-

szolj... nem érdekel, hogy tudod vagy nem tudod hol van.
- Na várjunk csak. Hogy érted, hogy bujkál? Valami bajba keveredett?

A fiút idegesítik a lány szavai. Bujkál... ez azt jelenti hogy a rendőrség tud róla, hogy 
megerőszakolta Fujinót? Nem, ha ez lenne a helyzet, akkor nem jött volna kérdezősködni 
egyedül. A fiú gondolkozik, de nem jut eszébe semmi, mivel... mivel nem látta a híreket.

Folytatás a következő oldalon!

- Végül is nem számít. De hogy érted, hogy nem érdekel, hogy tudom vagy nem? Nem 
éppen ezt akartad megtudni? Nem Keitát keresed, hanem csak egy új pasi kell vagy ilyes-
mi?
A fiú őszintén nevet ezúttal - Tényleg szerencsés vagyok, így még fenyegetés nélkül is 
megkaphatom a pénzt. Ráadásul Asagami Fujino egy gyönyörű lány, akit nem lehetne 
egykönnyen megszerezni másképp. Egy rakás pénz és egy csinos lány. Mi ez, ha nem 
szerencse?

- Bocsánat, akkor nem kellett volna ide hozzalak. Vagy talán kedveled az ilyen helyeket?
A fekete egyenruhás lány bólint.

- De előtte mond meg, tudod hol van Keita?
- Jaj te kis butus, nem kell mentegetőznöd, hogy miért jöttél velem. Különben is, hon-

nan tudhatnám, hogy hol van?
A lány felnéz, az arcán elégedett kifejezéssel. A szemei, amikkel a fiúra néz nem normáli-
sak. Nincs érzelem a borostyánsárga szemekben, amik fénylenek és örvénylenek.
… nem normális...

- ...?
A fiú megfeledkezve a szemekről valami furcsát tapasztal. A karja magától mozogni kezd! 
Az ízülete hajlik. A könyöke körülbelül 90 fokban elfordul, és tovább hajlik... végül eltörik.

- Mi... micsoda...?!
Esetlen kiáltás. A fiú sorsa megpecsételődött. Tényleg szerencséje volt. A balszerencse 
is szerencse.

A sötét sikátorban, amit a hold sem világít meg, egy tragédiához gördülnek fel a füg-
gönyök.

- ...!
A kiáltás állatias hörgéssé változik. A fiú karjai már nem is tűnnek karoknak. Egy kirakós 
játék... vagy egy gumiszalag összecsavarva egy kis repülőgép modellhez... Már nem 
működhettek emberi karokként.

- S-s-segítség...!
A fiú próbál elfutni a lánytól, aki csak áll előtte. Ekkor a teste felemelkedik a földről, 

és a jobb lába térdből leszakad. Vér fröcsköl, mintha csak vödörből öntenék. A falakon 
szétömlő vér úgy néz ki, mint valami festék. Asagami Fujino tovább nézi kifejezéstelen 
tekintettel.

- E-el ha-ha-hajlott...!!!
A szavai kivehetetlenek. Fujino nem törődik velük.
… Suttogva mondja, - Görbülj meg!
Ezt mondogatja végig. A barátnője azt mondta, hogy a megismételt szavak átkokká vál-
hatnak. A fiú a földön csak a nyakát tudja mozgatni. Mindkét karja kicsavarodott és a 
jobb lába hiányzik. A vér a lábából eláztatja a földet. Fujino belelép. Egy vörös szőnyeg. 
A cipői beisszák a vörös folyadékot. A nyári este forró és a bőréhez tapadó párás 
levegő kezdi zavarni. A levegőben terjengő vérgőz hasonló érzést vált ki.

- ...
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Ahogy lenéz a féregként vonagló fiúra, Fujino felsóhajt. Utálja magát, amiért ezt kell ten-
nie; de tudja, hogy már az elejétől fogva ezt akarta tenni. Tudta a viselkedéséből, hogy 
ez az ember nem tudta, mi történt a pincebárban. De idővel rájöhet. Akkor pedig gyana-
kodna Fujinóra, amiért Keita után kutat. Tehát nincs mit tenni. A fiú is azt akarta már az 
elejétől fogva. Bár nem közvetlenül, de ez is része Asagami Fujino bosszújának. Bosszú 
azokon, akik megerőszakolták.
De az ő képessége sokkal erőszakosabb, mint amilyen erőszakosak ők voltak vele.

- Sajnálom... de ezt meg kell tennem.
A fiú megmaradt bal lába leszakad, amitől a benne maradt utolsó csepp életnek is 

vége szakad. Fujino lenéz a rázkódó testre. Tudja, mit érez a fiú. Eddig még nem tudta. 
Nem értette az emberek reakcióját a fájdalomra. De most, hogy tudja, mi a fájdalom, 
nagyon is együtt tud érezni ezzel az emberrel. Ez örömmel tölti el. Életben lenni annyit 
jelent, mint megsérülni.

- És végre... normális lehetek.
Az én fájdalmam, mások fájdalma. Én okoztam neki fájdalmat. Én adtam neki ezeket a 
sebeket. Ez azt jelenti, hogy én, Asagami Fujino erősebb vagyok. Ezt jelenti élni, hogy el 
kell követnem ezeket a visszataszító tetteket, hogy érezzem az élet örömét.

-... Anya. Annyira visszataszító vagyok, hogy ezt kell tennem?
A fájdalom a hasában elviselhetetlenné válik. A szíve gyorsabban kezd verni. Hideg fut 
végig a gerincén...

- Nem akarok embereket ölni...
- Tévedsz.

Fujino megfordul a hirtelen elhangzó szóra. A két raktárépület közötti sikátor bejáratánál 
egy kimonóba öltözött lány áll, mögötte a kikötő vize veri vissza a hold fényét...
… Ryougi Shiki áll ott...

- Shiki...?
- Asagami Fujino... Biztos valami közöd van Asagami istenhez.

Egy könnyed lépéssel Shiki közelebb jön. Összeszűkül a tekintete a vér szagára. Nem a 
haragtól, hanem az örömtől.

- Mióta...
Fujino félbeszakítja a kérdését. A válasz egyértelmű.

- Már a kezdettől. Azóta követlek, hogy idehoztad ezt a darab húst.
Fujinót kirázza a hideg a kegyetlen szavaktól. Shiki látott mindent. Látta, mégis előjött. 
Látta, mégsem állította meg. Tudta, hogy ez fog történni, de csak nézte...
… Ez az ember nem normális...

- Ne mondd azt hogy ‘darab hús’. Ez egy ember. Egy ember holtteste.
Mondja Fujino, ellentmondva annak, amit gondol. Úgy érzi, túl sok volt egy darab húsnak 
nevezni a fiút. Shiki bólint.

- Igen, az emberek még akkor is emberek maradnak, miután meghaltak. Nem lesz egy 
darab hús belőlük, ha meghalnak. De ez nem emberi halál, ugye? Az emberek nem így 
halnak meg.
Shiki tesz még egy lépést előre.
- Egy ember, aki nem emberi módon halt meg, már nem nevezhető embernek. 

Folytatás a következő oldalon!

Még ha az embereknek, akiket megöltél épen is marad a feje vagy sértetlen marad a 
testük, nem lehet normálisnak nevezni a halálukat. Akik kikerülnek a kategóriából, azokra 
már nem érvényes a megnevezés. Ezért ez csak egy darab hús.

Fujino hirtelen támadt ellenszenvet érez Shiki iránt. Shiki azt állítja, hogy ő és a holttest 
nem normálisak, csakúgy, mint Ryougi Shiki, aki végignézte a tragédiát anélkül, hogy az 
arca megrezzent volna.

-... Nem. Én normális vagyok. Nem vagyok olyan, mint te!
Kiáltja Fujino minden ok nélkül. Shiki nevet, mintha ez tényleg vicces lenne.

- Ugyanolyanok vagyunk Asagami.
- Ne hazudj!

Fujino Shikire néz. A szemében a fény örvényleni kezd... Az „erő”, ami gyerekkora óta 
benne szunnyad működésbe lép.
De hirtelen el is enyészik.

-...!?
Fujino és Shiki is meglepődnek. Asagami Fujinót az ereje hirtelen eltűnése lepi meg. 
Ryougi Shikit pedig Asagami Fujino hirtelen megváltozása.

- Megint...? Mi a fene van veled?
Shiki mérges lesz. A fejét vakarja, mintha épp most rontották volna el az estéjét.

- Ha olyan maradtál volna, megöllek. A kávézóban is ez volt... rendben. Csalódtam 
benned. Most már nem érdekelsz.
Ezzel Shiki megfordul és távozik. Lépteinek hangja egyre távolabbról hallatszik.

- Menj haza. Ha ezt teszed, akkor többet nem találkozunk.
Az alakja eltűnik. Fujino mozdulatlanul áll a vértócsában.
… Megint a régi énem vagyok. Megint nem érzek semmit.

Fujino még egyszer a fiúra néz. Már nyoma sincs az érzelemnek, ami benne volt 
ezelőtt. Csak a bűntudat kezdi befúrni magát az elméjébe. A szavak maradtak csak, 
amiket Shiki hátrahagyott. A szavak, amik szerint Fujino és Shiki ugyanolyanok, gyilkosok.

- Nem... én nem olyan vagyok, mint te.
Suttogja Fujino, mintha sírna. Valójában Fujino gyűlöli a gyilkolást. Reszketni kezd attól 
a gondolattól, hogy folytatnia kell ezt, hogy megtalálja Minato Keitát. Mivel embereket 
ölni megbocsáthatatlan bűn. Ezek a valódi érzelmei.
… A vértócsában visszatükröződő arcán látszik, hogy az ajkai mosolyra görbülnek...

Fájdalom / Hátramaradt 

3

Július 23-án korán reggel jutok el Minato Keitához. A barátaitól szerzett információk, 
az eddigi tettei és a gondolkodásmódja alapján képes voltam leszűkíteni a lehetséges 
búvóhelyeit egy nap alatt. Az egyik épületben, nem messze a lakónegyedtől... betört és 
beköltözött egy üres lakásba a hatodikon. Csöngetek és visszafogott hangon szólí-
tom.

- Keita. Gakuto küldött, segíteni jöttem. Bemegyek.
Az ajtó nincs zárva, úgyhogy csöndesen belépek.
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A szobában nincs világítás, ezért sötét van még ilyenkor, reggel is. Átsétálok a lambé-
riázott előszobán és a nappaliba lépek. Az üres nappaliból be lehet látni a konyhába és 
a hálószobába.

- Ott vagy hátul, ugye? Jövök.
Van egy másik szoba a hálószoba után. Mikor kinyitom az ajtót, koromsötét fogad, mivel 
az összes függönyt elhúzták. Csöndes nyöszörgés hallatszik, mikor kinyitom az ajtót... 
ahogy gondoltam, a szoba üres. Egy bútorozatlan szoba olyan, mint egy doboz, teljesen 
üres. Egy ilyen szobában találok rá a 16 évesnek kinéző fiúra, szeméttel körülvéve egy 
mobillal a kezében.

- Te vagy Minato Keita, ugye? Nem egészséges így bezárkózni. És nem lenne szabad 
csak úgy beköltöznöd ide, még akkor se, ha nincsenek otthon. Ugye tudod, hogy ez 
betörésnek számít?

Mikor belépek a szobába, Keita a falhoz hátrál... Az arca beesett és megviselt. Még 
csak három napja történt az incidens, de láthatóan lefogyott és a szemei vörösek. Látszik, 
hogy nem aludt. Azt mondták, drogozik, de ez nem igaz. Drogok nélkül is megőrült... 
Egyszerűen nem mer szembenézni a valósággal, miután végignézte a gyilkosságot. Épp-
hogy józan tud maradni azáltal, hogy bezárkózik ebbe a sötét szobába. Veszélyes módja 
a védekezésnek, de pár napig talán hasznos lehet. Felsóhajtok megkönnyebbülésemben, 
hogy időben megtaláltam.

-... Te ki vagy?
Még mindig van egy kis elővigyázatosság a hangjában. Megállok. Még mindig össze 
van zavarodva a történtek után. Retteg a gyilkostól, ki tudja, hogy fog reagálni, ha kö-
zelebb megyek hozzá. A kétségei miatt ellenségnek fog tekinteni. Viszont... ha csak 
beszélgetünk, akkor nem lesz gond. Ha beszélgetünk, akkor értelmesen fog gondolkod-
ni. Inkább állva maradok és úgy beszélek vele, minthogy megpróbáljam lenyugtatni kö-
zelebb lépve hozzá.

- Ki vagy?
Mindkét kezemet felemelem, hogy lássa.

- Gakuto barátja vagyok. Én is felsőbb éves voltam ugyanabban az iskolában. Kokutou 
Mikiya vagyok, emlékszel rám?

- Kokutou?
Biztos nem számított rám. Egy pillanatig meghökkenve néz, aztán elkezd sírni.

- Miért kellett idejönnöd?
- Azért jöttem, mert Gakuto megkért, hogy védjelek meg. Aggódtunk, hogy valami 

bajba keveredtél.
Megkérdezem, hogy közelebb mehetek-e, de Keita hevesen megrázza a fejét.

- Nem megyek el innen. Megöl, ha megtalál.
- Akkor is megölnek, ha itt maradsz.

Keita szemei elkerekednek. Ellenségesen kezd rám nézni. Előveszek egy cigit és rágyúj-
tok... nem dohányzok, de ez hasznos gesztus, segít lenyugtatni másokat.

- Tudom, mi történt. Ismered a gyilkost, Keita?
Kérdezem, miközben kifújom a füstöt, de ő csöndben marad.

- Akkor csak beszélek magamban egy kicsit. 20-án éjszaka a szokásos helyeteken vol-
tatok, a Shinkirou bárban.

Folytatás a következő oldalon!

Aznap este esett. Én is ittam valahol éppen, de ez nem számít. Sokféle sztorit hallottam, 
mióta Gakuto megkért, hogy segítsek neked. Azt hiszem, tudom, mit csináltatok aznap 
este. A rendőrök szerintem még nem tudják. Akiket kérdeztem, nem szoktak segíteni a 
rendőröknek.
Megvonom a vállam. Keita most másféle félelmet mutat. Már nem attól fél, hogy mi fog 
történni, hanem attól, hogy kiderülnek a tettei.

- Aznap este rajtatok kívül volt ott még valaki. Egy középiskolás lány, akit megfe-
nyegettetek. Nem tudom a nevét, de valaki látta lemenni a bárba. A lány nem járt a 
rendőröknél, és sehol nem látták az eset óta. De a holttestét se találták meg, mint a 
másik négynek. Tudod, mi történt vele?

- Nem tudom... nem tudom, kiről beszélsz.
- Akkor viszont csak te lehetsz a gyilkos. Hívom a rendőrséget.
- Várj, nem én voltam...! Én nem tudnék olyasmit tenni...
- Igen, én is így gondolom. Szóval ott volt a lány?

Rövid csönd után Keita bólint.
- Ez viszont felvet még egy kérdést. Ami történt, arra egy lány egyedül nem lenne 

képes. Drogoztatok?
A fiú megrázza a fejét. Nem arra a kérdésre, hogy a lány volt-e a gyilkos, hanem arra, hogy 
maguknál voltak-e vagy nem.

- Egy lány nem ölhetett meg egyedül öt férfit.
- De ez az igazság...! Már az elejétől fogva gondoltam, hogy furcsa, de teljesen őrült 

volt! Egy szörnyeteg... egy szörnyeteg volt!
Elkezd remegni és eltakarja az arcát a kezeivel. Gondolom, most visszaemlékszik a tör-
téntekre.

- Csak állt ott és mindenki elkezdett kicsavarodni. Hallottam ahogy eltörtek a csontjaik 
és nem tudtam, mi folyik körülöttem... Miután kettőnket megölt, tudtam, hogy Fujino 
nem normális; tudtam, hogy meg fog ölni ha ott maradok!
Keita szavai tényleg furcsák. Azt állítja, hogy a lány – akit Fujinónak hívnak – leszakította 
mindenkinek a végtagjait úgy, hogy végig egy helyben állt és nézte őket. Nem tudom, 
miért gondolta így, de Keita valószínűleg rögtön megérezte... a különbséget gyilkos és ál-
dozat között. De... meghajlít dolgokat azzal, hogy rájuk néz? Nehéz elhinni, de elfogadom 
tényként. Ismerve Shiki szemeinek képességét és Toukót, a varázslót, hogyan is kételked-
hetnék? Ezt leszámítva azonban még egy szó megragadt a figyelmemet.

- Rendben. Azt hiszem, ez a Fujino a tettes.
-... Hogy?

Ketia meglepetten felkapja a fejét.
- Ez.. nem igaz. Senki nem hinne el egy ilyen történetet. Ugye csak hazudsz?
- Akkor tegyük fel, hogy valami trükk, mondjuk hipnózis vagy ilyesmi. A lényeg, hogy 

ne nagyon gondolkodj rajta. Ne próbáld elfogadni, amit sehogy se tudsz megérteni. De... 
hogy érted hogy már az elejétől fogva furcsa volt?
Úgy néz ki, Keita visszanyerte az integritását. Kezd kevésbé feszült lenni.

- Egyszerűen csak... furcsa volt. Mintha mindig megjátszotta volna magát, a 
reakciói mindig késtek. Nem változott az arckifejezése akkor sem, mikor 
a vezér fenyegette. Akkor sem változott meg, mikor bedrogoztuk, és
nem mutatott fájdalmat, mikor megütöttük.
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-... értem.
Tudtam, hogy bántották Fujinót, de mikor ezt így nyíltan be is vallja, nem tudok mit 
reagálni. A Fujino nevű lányt fél évig terrorizálták, ezért aztán bosszúból megölte őket. 
Nevezhetjük ezt igazságosnak, vagy az igazságos és a törvényes nézőpont ellentmond 
egymásnak egy ilyen helyzetben? Akárhogy is, most nem akarok ezen gondolkodni.

- Szóval jól nézett ki, de nem volt olyan jó vele. Mintha egy bábuval csináltad volna. 
Ja tényleg, egy alkalommal másmilyen volt. Nemrég került be ez az ütődött fickó a 
bandába. Azt élvezte, hogy nem változik a lány arckifejezése akárhányszor is üti meg, és 
végül hozott egy baseball ütőt és a hátára vágott vele. Csak úgy megsuhintotta, puff, és 
a lány elrepült. Akkor fájdalmas arcot vágott. Kicsit megkönnyebbültem, hogy ő is érez 
fájdalmat. Emlékszem rá tisztán, mert azon az estén elég emberi volt.

- Fogd be egy kicsit.
Keita becsukja a száját. Nem hiszem, hogy nyugodt tudok maradni, ha ezt tovább kell 
hallgatnom.

- Minden világos. Ismerek valakit a rendőrségnél, hozzá mehetünk. Ez a második legbiz-
tonságosabb hely, amit ismerek.
Közelebb lépek hogy felsegítsem, de Keita hátrál előlem.

- Nem, ne megyek a rendőrökhöz. Különben is... ha kimegyek megölnek. Inkább itt 
maradok, ha már úgyis darabokra fognak szakítani.

- Megölnek, ha kimész...?
Különösen fogalmazott. Úgy néz ki, van egy nagy félreértés köztünk... azt megértem, 
hogy megtalálhatják, ha kimozdul. De furcsa, hogy rögtön azt mondja, hogy meg is 
fogják ölni. Mintha... figyelnék. Végül rájövök, hogy a mobil a lábánál mit jelent.

-... Asagami Fujino hívni szokott.
Keita megint remegni kezd ezektől a szavaktól.

- Tud már erről a helyről?
A fiú nemet int.

- Magamhoz vettem a vezér mobilját, mikor elfutottam. Felhívott, miután mindenkit 
megölt. Azt mondta meg fog találni, bármibe is kerül! El kellett bújnom!

- Miért tartottad meg a mobilt?
Tudom a választ, de azért megkérdezem.
„Mert azt mondta, hogy megöl, ha eldobom! Azt mondta, tartsam magamnál, ha nem 
akarok meghalni! Azt mondta, elenged, ha magamnál tartom!”
… Milyen kegyetlen... de az átka erős.

- De így is hív minden este... Teljesen őrült. Két napja találkozott Shonóval, Kouhei-el 
tegnap... azt mondta megölte őket, mert nem tudták hol vagyok. És azt mondta, hogy 
így még jól jártam! És hogy ha nem akarom, hogy meghaljanak a barátaim, akkor menjek 
el hozzá... ezt nem tudom megtenni!”
… Vajon mitől fél valójában? A telefonhívások, amiket minden este kap, attól érkeznek, 
aki meg akarja ölni.

… Ma nem találtalak meg.
Az egyik barátod halt meg helyetted.
Gyere el hozzám, ha nem akarod, hogy meghaljanak. Nem kell jönnöd, de akkor ezek a 

gyilkosságok tovább folytatódnak...

Folytatás a következő oldalon!

… és a végén úgyis megtalállak...
- Mit kellene tennem? Nem akarok meghalni. Nem akarok úgy meghalni! Sírtak fájdal-

mukban. Vért köhögtek fel és a nyakuk csak úgy kitekeredett!
- Dobjuk el a telefont. Így csak több áldozat lesz.
- Nem érted? Mondtam, hogy megöl, ha eldobom!”

Két ártatlan ember halt meg emiatt. Asagami Fujinonak két értelmetlen gyilkosságot kel-
lett elkövetnie csak emiatt.

- Ha itt maradsz, így is úgy is megöl.”
Elnyomom a cigimet a földön és elkezdek felé sétálni. Felrántom a karjánál fogva.

- Kérlek ne tedd ezt. Most semmit nem tudok csinálni. Hagyj békén... hagyj békén... 
nem, tényleg, félek. Nem akarok tovább egyedül lenni. Kérlek, segíts...!
Bólintok.

- Segítek neked. Nem megyünk a rendőrökhöz. Elviszlek a legbiztonságosabb helyre, 
amit ismerek.
Az egyetlen helyre vihetem, Toukóhoz. Bízva benne, hogy ez a legjobb megoldás, el-
hagyom a lakást Keitával

Fájdalom / Hátramaradt 
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Elmondom Toukónak a helyzetet, és rábízom Keita védelmét. Ő a díványon hagyja a 
fiút, aki a történtek óta nem aludt, és visszajön az irodába, ahol Shiki és én várakozunk. 
Touko a székébe ül, Shiki pedig a falak támaszkodik. Én a díványon ülök Toukóval szem-
ben. Miután Keita elalszik, mindketten megemlítik, milyen tipikus jófiú vagyok. Morcosan 
fogadom kritikájukat.

- Tudtam, hogy viccelődni fogtok velem.
- Ha tudtad, akkor nem kellett volna belekeveredned ebbe a felfordulásba. Az ilyen 

emberek könnyen ki tudnak használni.
- Nem tehetek róla. Ez különleges helyzet volt.

Touko a válaszomat mérlegeli. Bár sértő szavakat használ, beleegyezett Keita védelmé-
be. Shiki viszont ellene van. Talán mérges is, ahogy csak szótlanul bámul.

- Különleges? Beismerem, tényleg nem hétköznapi, de most mihez fogsz kezdeni? Ta-
lán megkeresed és megpróbálsz beszélni vele?

-... Erre gondoltam. Keita nem maradhat itt örökké, és Asagami Fujino talán tovább 
folytatja a gyilkolást. Azt hiszem, az egyetlen megoldás az, ha beszélek vele.

- Te idióta. Ezért mondtuk, hogy jó természeted van.
Shiki nem fogja vissza magát. Soha nem szokta, de ma különösen agresszív. Tényleg mér-
ges rám.

- Nem fogsz tudni beszélni vele, már túl késő. Nem áll meg, amíg el nem éri a célját. 
Nem, talán még akkor sem áll le. A módszerei fontosabbak számára, mint a célja.

- Shiki, úgy beszélsz, mintha ismernéd.
- Ismerem és már találkoztam is vele. Azakával volt tegnap.

Ez meglep. Vajon miért volt Azaka Asagami Fujinóval? Semmi közük 
nincs egym... vagy mégis. Csak annyit tudtam, hogy középiskolás, 
de ha ő is a Reien Akadémiára jár, akkor más a helyzet.
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- Lassú vagy Kokutou. Még nem nyomoztál Asagami Fujino után?
- Hé, még csak két órája hallottam először a nevét. Az volt a feladatom, hogy megvéd-

jem Minato Keitát, szóval nem volt időm ilyesmire.
… De van egy rossz előérzetem ezzel kapcsolatban. Nem amiatt, hogy Azaka is beleke-
veredett... inkább olyan érzés, mint mikor rá vagy kényszerülve, hogy olyasmiről gon-
dolkozz, amit eddig kerültél.

-... Akkor Asagami Fujino még jár iskolába?
- Nem, nem volt otthon vagy a kollégiumban a gyilkosságok estéje óta. Az iskolából 

hiányzik: teljesen felszívódott. Azaka azt mondta, tegnap óta nem látta.
- Touko, mikor néztél utána ennek?
- Nemrég. A szüleitől kaptam egy megbízást, hogy találjam meg. Hallottam Shikitől, 

hogy Asagami Fujino Azakával volt tegnap, de úgy tűnik Azaka semmi furcsát nem vett 
észre rajta.
Milyen ironikus, ha a megbeszélt találkám Azakával egy nappal később lett volna, vagy 
Keitát hamarabb találom meg, akkor a tegnapi áldozat nem halt volna meg.

- Tehát Minato Keita védelme nem értelmetlen számunkra. Ha nem találjuk meg a 
lányt, akkor használhatjuk csalinak. De onnantól veszélyessé fognak válnia dolgok, szóval 
te és Keita itt maradtok.

Ekkor végre megértem... az okot, amiért Shiki itt van.
- Veszélyes...? Mit fogsz tenni Asagami Fujinóval?”
- A körülményektől függően rákényszerülhetünk a harcra. Először is mert az ügyfél is 

ezt akarja. Nem akarja, hogy a lánya gyilkosként álljon a nyilvánosság elé. Azt mondta, 
szabaduljunk meg tőle, mielőtt bármi kiderülne.

- Mi? De ő nem értelmetlen gyilkosságokat követ el...! Tudnánk beszélni vele.
- Ez lehetetlen. Még nem ismered a teljes igazságot. Nem tudsz az utolsó sérüléséről, 

mielőtt megölte őket. Kifaggattam Keitát, mielőtt elaltattam. Azt mondta, a vezérük egy 
késsel támadta meg Fujinót aznap este. Beledöfték a kést. Emiatt akar bosszút állni.”
… Kés... szóval egy késsel fenyegették azután, hogy már megerőszakolták? Hogy lehet ez 
az oka annak, hogy már menthetetlen?

- És itt van a probléma. Hasba szúrták 20-án este. Shiki látta két nappal később. Akkor 
már nem volt rajta seb... teljesen meggyógyult.

- Hasba szúrták...
Várjunk csak. Ne gondold tovább! Az agyam próbálja nem továbbvinni a gondolatot, de 
nem sikerül. 20-án este a Reien Akadémia egy diákját hasba szúrták...

- Ezt mondta Keita, de Fujino a telefonban azt mondta, nem tud felejteni, mert még 
mindig fáj a sebe. Egy begyógyult seb fáj neki. Valószínűleg minden alkalommal, mikor 
visszaemlékszik azokra az alkalmakra, mikor bántották, a késelés fájdalma is visszatér. A 
borzalmas emlék erős fájdalmat hoz létre. Szerintem a fájdalom illúzió, de ő valódinak 
érzi. Ez olyan, mint egyfajta roham. Minden alkalommal, mikor Asagami Fujino visszaem-
lékszik a fájdalomra, ami már nem létezik, gyilkol. Ki tudja, hogy nem akkor történik ez 
meg, mikor épp beszélsz vele?
De ez azt jelenti, hogy beszélhetünk vele, ha nem érez fájdalmat. Mielőtt ezt elmond-
hatnám, Shiki megszólal.

- Ez nem igaz Touko. Tényleg érez fájdalmat. Még a testében van.

Folytatás a következő oldalon!

- Az nem lehet. Akkor tévedsz abban, hogy a sebe begyógyult?
- A seb a hasán begyógyult. Nem maradt benne fémszilánk vagy ilyesmi. A fájdalma 

egyszer csak megjelent, majd eltűnt. Ha már érzi a fájdalmat, akkor már késő, de mikor 
nem, akkor unalmas. Mondtam, hogy azért hagytam ott, mert nem érte meg megölni.

- Ha egy fémszilánk maradt volna benne akkor már halott lenne... de egy seb, ami azu-
tán is fáj, hogy begyógyult?
Touko elővesz egy cigit, mintha ezzel jelezné, hogy nem érti. Engem is gondolkodóba 
ejtenek Shiki szavai. Az rendjén van, hogy egy seb fáj, amíg be nem gyógyul. De egy be-
gyógyult seb fájdalma miért jönne vissza időről időre a seb begyógyulása után? Ez olyan, 
mintha csak a fájdalomérzet maradt volna a testben.

-...Ó.
És akkor eszembe jut. Nem ad választ a tüneteire, de talán megmagyarázza, miért nevez-
te furcsának a viselkedését Keita.

- Kokutou, ez valami új egészségmegőrző gyakorlat, hogy magánhangzókat kántálunk 
hangosan?
… Nem hiszem, hogy ezt bárki csinálná, még ha létezne is ilyen gyakorlat.

- Nem, rájöttem, mitől lehet furcsa Asagami Fujino.
Touko felvonja a szemöldökét. Eddig csak a nyomozásom végeredményét mondtam el 
neki, úgyhogy erről valószínűleg még nem hallott. Elmondom neki Fujino furcsa visel-
kedését.

- Nem furcsa? Minato Keita mondta, hogy bármit is tettek vele, úgy tűnt semmi nem 
hat rá. Azt gondoltam először, hogy biztos erős lány, de ez nem igaz. Ő nem olyan elszánt 
személyiség.

-... Úgy beszélsz, mintha ismernéd őt, Mikiya.
Shiki rám bámul. Az ösztöneim azt súgják jobb, ha figyelmen kívül hagyom... talán a saját 
síromat ásom, ha másképp teszek.

- Talán lehetséges... nem tudok róla sokat, de azt hiszem paresztéziája3  van, vagyis 
érzéketlen a fájdalomra.
Érzéketlen a fájdalomra, vagyis ez egy olyan rendellenesség, amitől az ember nem érez 
fájdalmat. Nagyon ritka, ezért nem is nagyon találkozni vele, de ha az ő esetében ez a 
helyzet, akkor az megmagyarázza a furcsa tüneteit.

- Értem. Ez megmagyaráz pár dolgot, de a rendellenességnek kell legyen valami oka 
is. Ha hasba döfték és érzéketlen a fájdalomra, akkor egyáltalán nem kellene fájdalmat 
éreznie most sem. Az sem mindegy, hogy ezzel született, vagy az idegeivel van valami 
baj. Ha tegyük fel, érzéketlen a fájdalomra, akkor esetleg történt valami, ami miatt ez az 
érzéketlenség megszűnt, mint például egy erős ütés a hátra vagy szteroidok?
Erős ütés a hátra... biztos arról van szó.

- Nem tudom, mennyire volt erős, de hallottam, hogy megütötték egy baseball ütővel.
Olyan tárgyilagosan mondom, amennyire csak tudom. Touko felnevet.

- Értem. Valószínűleg teljes erőből ütötték meg. A gerince is lehet, hogy eltört. Még 
egy kis repedés is törésnek számít. És még azután is verték, miután a gerince eltört, 
mialatt neki fogalma sem volt róla, mit érez. Szóval ez lehetett az első alka-
lom, hogy fájdalmat érzett? 

3 Paresztézia (görög): érzékelési zavar, téves érzékelés. Gyakran
gerincvelői vagy idegi károsodáshoz köthető.             
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Biztos nem értette meg rögtön mi okozza a rossz érzést. Meglep, hogy úgy döntöttél, 
megvéded Minato Keitát.
Mondja Touko vigyorogva. Rossz szokása, hogy sarokba szorítja az
embereket a szavaival.
Talán szeret mentálisan inzultálni másokat, és gyakran vagyok én a célpont. Általában 
visszavágok, de most nem tudok válaszolni... nincs hozzá elég önbizalmam. Ezért csak 
lesütöttem a szemem és nem válaszoltam.

-... Szóval Touko, a gerincnek mi köze van az érzéketlenséghez?
- A gerincben futnak az idegek, ugye? Ha valami gond van a fájdalomérzettel, akkor 

általában a gerinccel van probléma. Hallottál már a Syringomyelia4 nevű betegségről?”
… Ilyen szakszavakat persze nem ismerhetek. Touko megvonja a vállát csalódottságában, 
mikor megrázom a fejem.

- A Syringomyelia a leggyakoribb oka a fájdalomra való érzéketlenségnek. Figyelj Ko-
kutou, kétféle érzékelés van: az automatikus érzékelés, amivel érzékeled a fájdalmat, a 
hőt és a nyomást, és az aktív érzékelés, amivel érzed a testrészeid mozgását és a hely-
zetét. Általában ez a két érzékelés egyszerre működik. Tudod mit jelent az, ha valaki 
egyáltalán nem érez semmit?

- Meg tudom fogalmazni. Nem érzel semmit, amit megérintesz és nem érzed sem-
minek az ízét, amit megeszel, igaz?
Touko mosolyogva bólint.

- Ez a normális reakciója olyannak, aki érzi ezeket a dolgokat. Azt gondolod, hogy 
nincsenek érzékeik, de van testük, tehát olyanok, mint te. De ez nem így van. Ha nem 
érzel semmit, nem is nyerhetsz semmit Kokutou.

Nem nyerhetek semmit...? Az nem lehet. Még így is megfoghatnak dolgokat és beszél-
hetnek másokkal. Csak nem érzik, amit megérintenek. Hogy következhet ebből, hogy 
nem nyerhetnek semmit? Nem mintha nem lenne testük. Sőt, ez még sokkal jobb annál, 
mintha hiányozna egy testrészük. És akkor rájövök... nincs testük. Még ha meg is érin-
tenek valamit, nem érzik, hogy megérintenének valamit. Csak odanéznek és látják, hogy 
megérintettek valamit. Ez olyan, mint könyvet olvasni. Miben más könyvet olvasni vagy 
elképzelni egy történetet? Mikor sétálnak, akkor is csak mozgatják a testüket. Nem érzik 
a földet, csak a lábukat mozogni. Nem, még ezt is csak onnan tudják, hogy látják a saját 
lábukat mozogni. Aki nem érez semmit, az olyan, mintha nem lenne teste. Ez olyan, mint-
ha valaki szellem lenne. Számukra a valóság pusztán az, amit a szemükkel látnak. Ez olyan, 
mintha nem érinthetnénk meg semmit még akkor sem, ha tényleg megfogunk valamit...!

- Szóval ez az érzéketlenség?
… Azon az estén találkoztam egy zavart lánnyal.

- Így van. Tegyük fel, Asagami Fujino érzéketlensége átmenetileg elmúlt, mikor hátba 
vágták. Ez azt jelentené, hogy már tudja, mi a fájdalom. Az érzés, ami új volt számára a 
kiváltó oka lehetett a gyilkosságoknak.

4 Ritka rendellenesség, a gerincben ciszta vagy üreg képződik, ami károsítja az itt futó idegeket, 
fájdalmat, bénulást vagy gyengeséget okozva. Emellett a hideg, meleg és a fájdalomérzetet is 
tompíthatja főleg a kezekben. A ciszta helyétől függ, milyen tünetek alakulnak ki.     

Folytatás a következő oldalon!

Vajon az a lány, mikor rájön, milyen a fájdalom, gyűlölné az érzést? Nem, nem gon-
dolkozhatott így... mivel olyan, mint egy szellem, nem tudnám elképzelni, mennyire örül-
hetett, mikor fájdalmat érzett. Ugyanígy nem értette volna meg a boldogság érzését 
sem.

-... Talán az érzéketlenség átmenetileg elmúlt, és a fájdalomérzete miatt megtudta, 
mit jelent gyűlölni. A fájdalom, amit először érzett bosszúhoz vezetett...
… Milyen ironikus.
- Ez a kérdés. Fujino azt mondta, azért áll bosszút, mert még fája sebe, de valami itt nem 
világos. Hogy pontosak legyünk, a fájdalom miatt visszaemlékszik mindarra, amit tettek 
vele, ami miatt bosszút akar állni. Azt hiszem így van, de valami nem stimmel. Először is 
Shiki szerint megint érzéketlen, ugye? Ez viszont elvenné az okát a bosszúra. A sebének 
nem kellene fájni, mivel begyógyult.

- Ez így nem igaz Touko. Aki nem érez semmit, az a szexuális stimulációra is érzéketlen, 
tehát akkor sem érzett semmit, mikor megerőszakolták. Neki ez csak annyit jelent, hogy 
a testét megerőszakolták. De... nem, éppen emiatt ahelyett, hogy a teste fájt volna, a 
szívében érzett fájdalmat. A seb szerintem nem a testén van, hanem a lelkében. Ezért 
jön vissza a fájdalom az emlékkel, mert fáj a szíve.
Touko nem válaszol. Helyette Shiki kezd nevetni.

- Ez hülyeség. Nincs olyasmi, hogy lélek. Hogy fájhat az, ami nincs?
Nem jut eszembe semmi válasz arra, amit mond. Nyilvánvaló, hogy valami olyan szen-
timentális dolog, mint a lélek, nem bizonyítható, hogy létezik. Miközben csöndben áll-
dogálok, Touko ellenvetést fogalmaz meg.

- Viszont az emberek szíve, a tudatuk könnyen sérül. Nem tekinthetjük nem létezőnek 
a fájdalma okát, csak azért, mert nincs kézzelfogható formája. A valóságban vannak em-
berek, akik azért halnak meg, mert a tudatuk sérült. Nem számít, milyen gyenge tévkép-
zet, aki hisz benne, annál ez a téveszme igazi fájdalomnak nevezhető.
Ez egy elég szokatlan válasz tőle. De most legalább valaki az én oldalamon áll. Shiki 
persze mérges lesz.
- Mi az, Touko most már te is Asagami Fujino mellé állsz? Ő nem ilyen.
- Igen, ezzel kapcsolatban én is így érzek. Nem hiszem, hogy Asagami Fujino ilyen 
érzelgős lenne. Bosszút áll, mert fáj a szíve? Nem hiszem. Ha érzéketlen vagy a fájdalom-
ra, a szíveddel sem érzel fájdalmat.
Rögtön ellenem fordul.
- Nézd, a személyiséget orvosilag úgy definiálhatjuk hogy az ember hogyan reagál a 
külső hatásokra. Az ember érzelmei, mint a szeretet és a gyűlölet nem jöhetnek csak 
úgy belülről. Nem lenne mi kiváltsa őket, ha nem lenne külső inger. Ilyen a fájdalom is. A 
fájdalom hiánya lehetetlenné teszi mindezt. Aki nem érez fájdalmat, annak nincs szemé-
lyisége. Ő nem úgy gondolkodik, mint te vagy én. Nem értik meg a hétköznapi érvelést. 
Ezért nincs értelme beszélni Fujinóval.
Ezzel röviden összefoglalja, miért nem érdemes a békés megoldást választani. A közöm-
bössége egyfajta utolsó figyelmeztetésnek tűnik, és kirántja a talajt a lábam alól.
-... Kérlek ne mond ezt úgy, hogy még nem is találkoztál vele.
Felállok a díványról, mert már nem bírok ülve maradni.
- Végig azt feltételeztük, hogy Asagami Fujino születése óta érzéket-
len a fájdalomra. Pedig lehet, hogy nincs így.
- Te hoztad fel, hogy érzéketlen lehet a fájdalomra.
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Olyan hidegen mondja ezt... tényleg nem törődik másokkal. Hogy lehet nő létére ilyen 
közömbös Asagami Fujinóval szemben? Vagy talán éppen azért ilyen kegyetlen, mert nő?

- De végül is van néhány dolog, ami érdekelne. Asagami Fujino talán csak egy áldozat. 
A kérdés, hogy mi volt hamarabb.
… hogy érti, hogy mi volt hamarabb? Touko elkezd töprengeni és nem folytatja a magya-
rázatot.

- Mit gondolsz, Shiki?
Anélkül kérdezi, hogy felé fordulna. Shiki épp azt válaszolja, amit vártam tőle.

- Azt amit Touko. De nem hagyhatom, hogy Asagami Fujino folytassa ezt, attól füg-
getlenül, mit gondol Touko. Rosszul vagyok a gondolattól, hogy megint ölni fog.

- Gyűlölet a hozzád hasonlókkal szemben? Bár az is igaz, hogy a te fajtád nem szeret 
csoportokba szerveződni.
Reagál Touko Shiki szavaira. Megértem, miért mondta ezt Shiki... Mikor fogja végre 
beismerni, hogy nem szereti a gyilkolást? Asagami Fujino és Ryougi Shiki azt hiszem, 
hasonlítanak egymásra. Mivel hasonlítanak, nem hagyhatják figyelmen kívül a lényeges 
különbséget. Ha végül szembekerülnek egymással... vajon Shiki ráébred igazi érzelmeire? 
Nem, nem hagyhatom, hogy harcoljanak.

-... Értem. Utánajárok a dolgoknak a magam módján. Láthatom az adatokat róla, ha 
vannak?
Touko ideadja a dossziét. Shiki félrenéz, jelezve, hogy felőle tegyek, amit akarok. A 
papírokba belenézve látom, hogy Asagami Fujino Naganóban élt általános iskolás koráig. 
A vezetéknevét ott másképp írták, nem Asagami-nak (浅上), hanem Asakami-nak (浅神)5. 

A jelenlegi apja nem a vér szerinti, vagyis mikor az anyja újraházasodott, vele ment. Azt 
hiszem itt kellene kezdenem a nyomozásomat.

- El kell utaznom, elég messze. Talán nem érek haza ma vagy holnap. És Touko, tényleg 
léteznek természetfeletti képességek?

- Nem hiszed el, amit Minato Keita mondott? Asagami Fujinónak biztos van valami 
képessége. De a természetfeletti képesség túl tág fogalom, tehát nem is pontos. Ha 
érdekel, bemutathatlak egy szakértőnek.
Ezzel Touko leírja a címét a képességekkel foglalkozó szakembernek a névjegykártyája 
hátuljára.

- Várj, te nem tudsz róla eleget?
- Persze, hogy nem. A mágia tudomány. Hogyan is érthetnénk olyan veleszületett 

dologhoz, aminek nincs történelme vagy elmélete? Az olyan képességeket utálom a leg-
jobban, amiket csak kiválasztottak szerezhetnek meg.
Biztos tényleg utálja, mivel úgy beszél, mintha rajta lenne a szemüvege. Elveszem a név-
jegykártyáját és Shikihez fordulok.

- Indulok Shiki, kérlek ne vidd túlzásba.
- Te viszed túlzásba. Úgy tűnik, a hülyeséget tényleg nem lehet gyógyítani.

5 A második kanjiban van az eltérés, az első 上 fejet, felső részt jelent, míg a második 神     istent. 
Mindkettőt olvashatjuk kami-nak  ejtve, de az első kanjinak több jelentése és olvasata is van (pl. ha 
határozószó akkor ue, és a jelentése fenn, fent). A továbbiakban Fujino régi családját Asakami-nak, 
a jelenlegit pedig Asagami-nak fogom írni.  

Folytatás a következő oldalon!

Shiki sértő szavakat használ, de aztán rábólint a kérésemre. Megkönnyebbülve hagyom 
el az irodát. Semmi gond, még nem haltam meg, de egyszer majdnem megöltek. Még 
nem mondtam meg neki, hogy aki majdnem megölt, az ő volt. Elfelejtette a történteket, 
miután felébredt a kómából – de rendben is van így, hogy nem emlékszik.
Valószínűleg soha nem fogom elmondani neki.

4.

Július 24-e. Még csak egy napja, hogy Kokutou Mikiya nyomozni indult Asagami Fujino 
után. Nem sok minden történt ezalatt. Az egyetlen jelentős esemény egy nagy hurrikán 
érkezése estére, ami egészen holnap reggelig fog tartani, és az hogy egy 17 éves jogosít-
vány nélkül vezető fiú meghalt egy ütközésben. Legalábbis ennyi történt a nyilvánosság 
számára.
Ryougi Shiki céltalanul bámul kifelé Aozaki Touko irodájának ablakán. A nyári égbolt 
olyan hatalmas, hogy az ember rögtön elfárad, ha felnéz rá. A felhőtlen égen ragyog 
a nap. Valami rossz álomnak hangzik, hogy ez a tiszta ég hamarosan viharfelhőkkel fog 
megtelni ma este.
Katt! Katt!
A zaj visszhangzik. Az iroda mögött egy kohászat van. Mivel Shiki az ablak mellett áll, a zaj 
folyamatosan ostromolja a fülét. Toukóra néz, aki épp telefonál. Rajta van a szemüvege.

- Igen, rendben. A balesettel kapcsolatban... Értem, tehát már az ütközés előtt halott 
volt. A halál oka fulladás? Ez nem tévedés. Ha a nyak kicsavarodik, az fulladásnak számít. 
Nem számít, milyen erősen csavarodott ki. Minek vették ezt, balesetnek? Karambol, ér-
tem... ez helytállónak tűnik. Az autóban ülő ember volt az egyedüli áldozat. Egy nyomozó 
se tudná megoldani egy mozgó lezárt szoba rejtélyét. Nem, csak erre az információra 
volt szükségem. Köszönöm szépen. Meghálálom majd valahogy ezt a szívességet Akimi 
nyomozó.

Touko udvariasan és kedvesen viselkedik a telefonban. Ez nagyon más, mint a szokásos 
hangja, amitől kirázza a hideg az embereket. Miután leteszi a telefont, Touko megigazítja 
a szemüvegét kifejezéstelen szemei előtt.

- Van hetedik áldozat is, Shiki. Ez több mint amit a két évvel ezelőtti gyilkos tett.
Shiki kissé felindulva eljön az ablaktól. Szerette volna látni, ahogy az eget elfoglalják a 
fekete felhők.

- Már mondtam. Ezúttal egy értelmetlen gyilkosság lesz.
- Úgy tűnik. Minato Keita nem ismerte ezt a Takagi Shouichi nevű fickót, aki meghalt a 

balesetben. Ennek a gyilkosságnak semmi köze a bosszúhoz.
Shiki fehér kimonójában a fogát csikorgatja. Felveszi a vörös bőrdzsekijét.

- Értem. Nem tudok tovább várni. Tudod, hol van Touko?
- Nem. De fel tudnék sorolni pár helyet, ahol elbújhatott. Ha meg akarod keresni, akkor 

ezeket a helyeket kell felkeresned.
Touko elővesz néhány kártyát az asztalfiókból és Shiki felé hajítja őket, aki gyorsan el-
kapja mindet.

-...Ezek... az Asagami vállalat azonosító kártyái? Ki ez az Araya Souren?
Mindhárom kártya belépőkártya építkezési területekre, amiket az 
Asagami Építkezési Vállalat felügyel. Biztosan elektronikus zárok-
hoz valók, mivel egy mágneses csík van mindegyik kártyán.
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- Ezt az álnevet az egyik ismerősöm használja. Nem jutott eszembe más név, úgyhogy 
ezt mondtam be, mikor valakivel megcsináltattam a kártyákat. De nem számít. Asagami 
Fujino az egyik ilyen helyen bújhatott el. Baj lehet belőle, úgyhogy gyorsan intézd el, 
mielőtt Kokutou visszaér.
Shiki Toukóra bámul. Általában üres tekintete szúróssá válik. De egy rosszalló pillantás 
után szó nélkül elfordul Toukótól. Nem siet, a megszokott kimért léptekkel távozik. Miu-
tán egyedül maradt, Touko kinéz az ablakon.

- Úgy tűnik, Kokutou elkésett. Vajon melyik vihar tör ki előbb?6 Shiki talán nem éli 
ezt túl, Ryougi.
Suttogja magában a varázsló.

Rögtön dél után az időjárás elkezd megváltozni. A kék eget már szürke felhők borítják. 
A szél is egyre erősebb lesz. A járókelők között egy közelgő vihar híre kering.

- Aú...
Tovább sétálok égő hasamat szorítva. Nem gondoltam a viharra. Talán mert túlságosan is 
lefoglalt, hogy kerestem valakit. A város lármás, de egyre kevesebben vannak az utcákon. 
Úgy néz ki, ma nem lesz rá alkalmam. Az lesz a legjobb, ha mára visszavonulok.

Több órába telik, mire gyalog a kikötőhöz érek. Az ég már sötét hét órakor, pedig még 
nyár van. Egy vihar össze tudja zavarni az évszakokat. Megmozdítom a testemet, ami 
idővel egyre nehezebbé válik, mire elérem a híd bejáratát. Ez az a híd, amin apám a leg-
keményebben dolgozott. Egy nagy híd, ami összeköti ezt a kikötőt az öböl másik oldalán 
lévő kikötővel. A híd egy négysávos út, alatta számos úttal. Az alsó szint olyan, mint egy 
bevásárló központ. Bár a tengeren úszik, alsó szintnek nevezem, mivel a híd alján van. 
A felső részen őrök vannak, ezért oda nem mehetek; de az alsó szint területe üres, így 
bemehetek, ha nálam van a belépőkártya. Előveszem az egyik kártyát, amit otthonról 
hoztam és kinyitom az ajtót.
… Sötét van bent. Bár a belső szerkezeti elemek már elkészültek, még nem vezették be 
az áramot. Az üres bevásárló központ egy bezáráshoz készülődő állomáshoz hasonlít. 
Több különböző bolt terül el a folyosó két oldalán, ami látszólag a végtelenbe tart. Körül-
belül 500 métert sétálok és egy parkolóba jutok. Ezt még mindig építik, ezért elég nagy 
a felfordulás. A falak nincsenek befejezve, és az esőtől védő ponyva zajosan csapkod a 
kinti széltől... Majdnem nyolc óra van. A szél erősen süvít. Legszívesebben bedugaszol-
nám a füleimet a szél és az összecsapó hullámok hangja elől. A falakhoz csapódó eső zaja 
erősebb, mint egy géppisztolyé a filmekben.

- Eső...
Azon a napon is esett. Az első gyilkosság után az esőben mostam le magam. Aztán ta-
lálkoztam vele. Azzal a fiúval, akivel egyszer már találkoztam középiskolában és akivel 
csak egy röpke pillanatra beszéltem.
… Igen, emlékszem. A nap lemenőben volt. Egy iskolai rendezvény után egy másik isko-
lába járó felsőbb éves fiú, aki még a pályán maradt megszólított. Nem tudtam mozdulni, 
mert kificamodott a bokám. Mivel érzéketlen vagyok a fájdalomra, tudtam mozgatni, 
bár tudtam, hogy nem szabad, a fájdalom nem akadályozott volna meg benne. Viszont a 
feldagadt bokámon láttam, hogy rosszabb lesz, ha mozgatom. Nem tehettem mást, csak 
néztem a naplementét anélkül, hogy bármit is éreztem volna. 

6 Lefordíthatatlan szójáték.   
Folytatás a következő oldalon!

Nem kértem segítséget. Nem akartam kérni segítséget. Ha kérek, akkor olyasmiket 
mondtak volna, hogy „biztos nehéz volt kibírni a fájdalmat.”, „Nem fáj?”, „Nem fájt?”, 
„Nem érzel fájdalmat?”. Nem akartam ezt. Ezért ültem csak egyhelyben normális arckife-
jezéssel. Elég makacs voltam, nem akartam, hogy bárki is észrevegyen. Anyám, apám, a 
tanárok, a barátaim... senki nem vette észre. El kellett hitetnem mindenkivel, hogy Fujino 
normális. Egyszer csak valaki a vállamhoz ért. Nem éreztem, inkább csak hallottam. Mikor 
megfordultam, ő állt ott. Kedvesen nézett rám, bár nem tudhatta, mi jár a fejemben. Azt 
hiszem az első benyomásom róla az volt, hogy nem kedvelem.

- Nem fáj?
Váratlanul értek az első szavai. Honnan tud a sérülésről, amiről senki sem tudhat? Meg-
ráztam a fejem. Makacs voltam, nem ismertem be. Elolvasta a nevemet a ruhámon 
hangosan. Aztán megérintette a sérült bokámat és savanyú arcot vágott. Tudtam, hogy 
mondani fog valamit, ami nem tetszene, ezért becsuktam a szemem. Nem akartam ér-
zéketlen szavakat hallani normális emberektől, mint hogy „ugye nem fáj?” vagy „nagyon 
fáj?”; de ő valami teljesen mást mondott.

- Ez butaság. A fájdalom nem olyasmi, amit csak el kell viselni. A fájdalmat a világ tud-
tára kell hozni, Fujino.
… Ezt mondta nekem az a felsőbb éves fiú, mikor középiskolába jártam. Ezután az orvosi-
ba cipelt a hátán. Olyan volt, mint egy bizonytalan álom. Most hogy így belegondolok, 
talán Asagami Fujino szerelmes lett akkor. Az a mosoly és az aggódás egy szenvedés mi-
att, amit senki nem vett észre...

A fájdalom a hasamban még álmomból is felébreszt. De nem álmodozhatok, mikor 
mások vére borít. De... az eső talán lemossa a bűneimet. Ki akarok menni a hídra. A vihar 
már itt van. Odakint már biztos olyan, mintha dézsából öntenék. Kezdek izgatott lenni. El-
kezdem vonszolni a testemet, ami most már folyamatosan sajog, és felsétálok a feljárón.
Asagami Fujino felmegy a hídra. Hogy elázzon a ismerős nyári esőben.

A nagy híd egy sekély tóvá változott. A négy aszfaltsávot eső borítja, ami egészen a 
bokáig ér. A zuhogó eső ferde szögben esik, és a szél olyan erősen fúj, hogy utcalámpákat 
is kidöntene. Az ég sötét. A kikötő fénye távoli és elérhetetlen, akár a hold. Asagami 
Fujino ebbe a viharba lép ki. Fekete egyenruhája beleolvad az éjszakába. Átázva lépked 
lila ajkain kifúva a levegőt. Mikor eléri a lámpát, a halállal találkozik.

- Végre megtaláltalak, Asagami. - A viharban Ryougi Shiki áll fehér kimonóban. A vörös 
bérdzsekiről lepereg az eső. Ő is átázott.
Úgy néz ki, mint egy szellem.

- Ryougi... Shiki.
- Haza kellett volna menned, ahogy mondták. Egy szörnyeteg vagy, ami csak a vér ízét 

ismeri. Élvezed a gyilkolást.
-... Ez te vagy. Én nem élvezem a gyilkolást.

Fujino még mindig nehezen lélegezve Shikire néz.
Ellenségesség. Vérszomj.
Fujino csendesen eltakarja az arcát bal kezével... szemei az ujjai között 
csillognak. Válaszként Shiki felemeli a jobb kezében tartott kést. 
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Ez a harmadik találkozásuk. Shiki felnevet, ahogy eszébe jut a mondás „a három szeren-
cseszám”. Ez az Asagami Fujino pont megfelelő most, hogy a célpontja legyen.

-... Érzem. Igen, hasonlítunk egymásra. Igen... amilyen most vagy, meg tudlak ölni.
Ezekkel a szavakkal mindketten hátrahagyják minden gátlásukat.

5.

Shiki elkezd futni. A sebessége meghazudtolja az erős szelet és a vízszintet. Nem kerül-
het három másodpercbe sem, hogy a köztük lévő tíz méter távolságot nullára csökkent-
se. Elég idő, hogy Fujino törékeny testét a földre terítse és átdöfje a szívét. De még ez 
a sebesség sem veheti fel a versenyt a szem sebességével. Shikinek közel kell kerülnie a 
célpontjához, míg Fujinonak csak rá kell pillantania. Kettejük számára ez a három másod-
perc túl hosszú.

-...
Fujino szemei felcsillannak. A bal szem a baloldali fordulathoz. A jobb szem a jobb-
oldali fordulathoz. Shiki fejét és bal lábát tengelynek használva csavarja ki a teret. A 
furcsa jelenség azonnal megtörténik. Amint Shiki megérzi a láthatatlan erőt magán, 
robbanásszerűen oldalra vetődik. De az erő Shikin nem gyengül. Fujino ereje nem egy 
lőfegyver. Még ha az ember elsőre ki is kerüli, nem lehet teljesen megszabadulni tőle, 
ameddig a látóterében marad.
…Francba ...!

Shiki felismeri, hogy Fujino ereje nagyobb, mint gondolta. Elfut. Hogy kikerüljön Fujino 
látóteréből, körbefutja a lányt.

- Azt hiszed elmenekü-
Suttogja Fujino, de aztán ledöbben. Shiki eltűnt! Hihetetlen módon leugrott a híd 
széléről az óceánba. Egy betörő ablak hangja hallatszik. Micsoda atletikus képesség... 
Shiki leugrott a hídról egyenesen az alatta lévő parkolóba.

- Micsoda képtelen alak!
Shikinek sikerült elmenekülnie. De Fujino látta Shiki bal karját egész végig. Azt is látta, 
ahogy a bőrdzsekije csavarodik. Shiki már nem használhatja a bal karját. Fujino ráeszmél...

- Én vagyok... az erősebb.
A fájdalom a hasában minden másodperccel erősebb lesz. A fájdalommal küzdve, Fu-

jino lesétál. Le kell rendeznie a dolgokat Shikivel.
Sötétség tölti ki a parkolót. A rossz látási viszonyok miatt nehéz továbbmenni. Mint-

ha egy miniatűr város volna. A fém gerendák és az építőanyagok halmai épületeknek 
tűnnek. Pár perccel aztán, hogy Shikit üldözve ideér, Fujino megbánja, hogy ezt a helyet 
választotta csatatérnek. A képességének szüksége van a látásra, hogy meghatározza a 
forgás tengelyét. Még ha Fujino tudja is, hogy Shiki egy gerenda mögé bújt, ha nem látja, 
csak a gerendát tudja elhajlítani. Abban a pár pillanatban a híd tetején Shiki megértette 
Fujino képességét. Ezért menekült ide, ahol a legtöbb esélye van győzni... Fujino rájön, 
mennyivel kevesebb tapasztalata van a harcban. De mégis... a képessége erősebb. Ha 
nem lát, akkor csak el kell pusztítania mindent, ami zavarja a kilátásban. Fujino kiválaszt 
minden fémgerendát, ami az útjába kerülhet, és meghajlítja őket. Ahogy egyenként ki-
csavarja őket, a fájdalom a hasában egyre rosszabb lesz, és a remegése is egyre erősebbé 
válik a parkolóban.

Folytatás a következő oldalon!

- Nevetséges vagy.
Shiki hangja visszahangzik a sötétségben. Fujino a hang irányába fordul. A törmelékha-
lom, ami mögött Shiki bujkál, rögtön szétzúzódik. Abban a pillanatban... egy fehér alak 
ront elő a törmelék közül.

-...Ott!
Fujino szemei Shikire fókuszálnak. A fehér kimonót és vörös bőrdzsekit viselő lány Fujino 
felé rohan, bal karját előre tartva.

-...!
Fujino tétovázik egy kicsit, aztán hajlít. Egy száraz roppanással Shiki bal karja eltörik.A 
nyaka a következő; de mire Fujino odanéz... Shiki már hatótávon belül van. A kés útja, 
mint egy fehér fénysugár. Egy fényes suhintás, ami nyomot hagy a sötétségben. A 
kés habozás nélkül csap le, de nem éri el Fujinót. Lebukik, kikerülve a nyakára célzott 
csapást... nem, csak véletlen volt. Asagami Fujino csak félrefordult, mert megijedt 
Shikitől, aki törött karral rohant felé.

- Fenébe...
Shiki visszahúzza a kést. Fujino őrjöngve Shiki testére fókuszál.

-... Tűnj innen...!
Shiki mozgása gyorsabb Fujino sikolyánál. Habozás nélkül visszafut a sötétségbe. Nem-
csak az atletikus képességei meglepőek, hanem a gyors döntése is, hogy a menekülést 
választotta.

-... Ez az ember...
Suttogja Fujino. Szaggatott lélegzete nem csak a fájdalmának köszönhető. Óvatosan 
átvizsgálja a sötétséget maga körül. Nem tudhatja, Shiki mikor ugrik elő újra. Fujino a 
nyakához ér. Egy karcolást szerzett az előző támadásban. A 4 milliméter széles seb nem 
vérzik... nem vérzik, de Fujino nehezen veszi a levegőt.

- Miért nem hagyja abba, ha egyszer eltört a karja?
Mondja Fujino hangosan, és képtelen visszafogni a félelmét. Nem tudja elfelejteni azt 
a pillanatot. Shiki szemeit, aki tovább rohant felé, miután eltört a karja. Shiki élvezte a 
helyzetet. Ez a lány élezi ezt a helyzetet, miközben én, bár előnyben vagyok, összerop-
panok a nyomás alatt. Talán... Ryougi Shiki számára a törött kar nemcsak fájdalmat jelent, 
hanem boldogságot is. Fujino eddig nem élvezte a gyilkolást. Nem akart ölni. De ő más. Ő 
biztos szeret embert ölni. Minél szélsőségesebb a helyzet, annál boldogabb. Fujino bele-
gondol... ha Ryougi Shiki olyan ember, akiből hiányzik bármiféle életre irányuló érzelem, 
akkor mivel helyettesíti azokat? Fujino számára ez a gyilkolás volt. Mikor embereket lát 
meghalni, egy leírhatatlan érzés keríti hatalmába... mivel megtudta, mi a fájdalom, ezért 
meg tudja érteni mások fájdalmát. A helyzetek, amikben ő irányít másokat megerősíti 
benne saját létezése érzetét. A kegyetlen gyilkos Fujino másik énje. Még ő se tudja, de 
Fujino élvezi a gyilkolást. De akkor mi lehet Ryougi Shiki másik énje...?

- Ez veszélyes volt.
Suttogja magában Shiki egy halom törmelék mögött rejtőzve. A karjában 
semmi erő nem maradt, miután a hídon kicsavarodott. Mivel használhatatlan
 volt, elhatározta, hogy pajzsnak használja, és egy döntő csapásra tesz 
fel mindent; de a terv megbukott, mert Fujino gyávább volt még an-
nál is, mint amire Shiki számított. 
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Shiki leveszi a dzsekijét és levágja az ujját. Szorosan a bal felkarjához kötözi az anyagot, 
hogy elállítsa a vérzést. Felületes kezelés. Semmit nem érez kicsavarodott karjával. 
Valószínűleg soha nem fog mozogni. Shiki megborzong a gondolattól.

- Asagami, te vagy a legjobb...!
Sok vért veszített. Érzi, hogy kezd szédülni.
… Mindig is forrófejű voltam. Egy kis vérveszteségtől csak tisztábban tudok gon-
dolkodni...
Shiki koncentrál. Asagami Fujino talán a legerősebb ellenfél, akivel vala-
ha találkozni fog. Egyetlen hiba is az életébe kerülhet.
Ez jóleső érzéssel tölti el, most érzi igazán, hogy életben van. A múltja által kísértett Shiki 
számára csak ez a pillanat tűnik valódinak. Csak akkor érez így, mikor az életét kockáz-
tatja. Azt jelentéktelen kis életet, amit a sajátjának nevezhet. Ölni vagy meghalni. Mivel 
a hétköznapi élete üres, vissza kell térnie az ilyen ősi ösztönökhöz. Ha Asagami Fujino az 
élvezetet keresi a gyilkolásban... akkor Ryougi Shiki számára a gyilkolás pusztán az élet-
ben lét érzetét jelenti. Fujino retteg ilyenkor... Shiki viszont keresi az ilyen helyzeteket. Ez 
a különbség a vadász és a préda között. A kettejük közti különbség most már nyilvánvaló.
… Fujino szaggatott légzése visszhangzik... nehéz, erőltetett, fájdalmas hang, a félelem 
hangja...

Ő is kapkodja a levegőt, mint Shiki, bár ő még meg sem sérült. A sötétben egyszer-
re veszik a levegőt. Talán a szívverésük, a gondolataik, a létük is egységben van? A híd 
bölcsőként ringatózik a viharban. Shiki most először érez valamiféle kötődést Fujinóval. 
Olyannyira, hogy úgy érzi, saját kezével kell véget vetnie Fujino életének.

- Bár tudom, hogy fölösleges...
Suttogja Shiki. Már akkor is tudta, mikor látta a kávézóban. Tudja, hogy Fujino belső szer-
vei bármikor felmondhatják a szolgálatot. Most már értelmetlen lenne megölni. De ilyen 
az élet. Talán az értelmetlen tettekből is származhat valami. Eszébe jutnak Touko szavai, 
hogy az emberek értelmetlen dolgokat tesznek. Shiki is így érez most. Pont, mint a híd. 
Az emberek lenéznek egy értelmetlen dolgot, mert haszontalan, míg egy másikat dicsé-
rik, mint művészetet. Hol a határvonal? A határok bizonytalanok. Mindig az egyén ha-
tározza meg őket, de mindig külső befolyásoló tényezők hatására. Így igazából nincsenek 
is határvonalak. A világ tele van nem létező határokkal. Éppen ezért nincs a társadalom-
ban sincs semmilyen határvonal, ami elválasztaná a normálist az abnormálistól.
… Mi állítunk falakat. Ahogy én is el akarok zárkózni a világtól. Ahogy Mikiya nem tart 
normálisnak... Ahogy Asagami Fujino menekül a halál elől...
Ha így nézzük, Shiki és Fujino ugyanolyanok. Hasonlítanak. Ebben a kis térben nincs szük-
ség kettőre, ugyanabból a fajtából.

- Gyerünk. Már értem, hogyan működik a kis bűvésztrükköd.
Miután megrázza a fejét, hogy elűzze a vérveszteség zsibbasztó hatását, Shiki felkel. A 
kését szorosan a jobb kezében tartja. Ha Fujino nem dönti le a saját határait... akkor csak 
meg kell ölnie.
Shiki lassan láthatóvá válik. Fujino nem hisz a szemeinek. Shiki közvetlenül előtte jelenik 
meg elég nagy távolságban. Fujino nem veszi észre, de a láza már 39 fok fölött van. Nem 
tudja, hogy a fájdalmat a hasában egy bizonyos rendellenesség okozza.

-... Értem... biztos nem vagy normális.
Fujinónak csak ez jut eszébe. Shikire néz és hajlít. A tekintete eltorzul. 

Folytatás a következő oldalon!

A Shiki fején és lábán létrehozott tengelyek ellentétes irányban fordulnak, kicsavarva 
Shiki testét, akár egy szőnyeget.
… Ki kellett volna csavarnia.

Shiki semlegesíti Fujino tértorzítását a jobb kezében tartott kés egyetlen suhintásával. 
Nem... megöli.

- Nehéz az alak nélküli dolgokat látni, de már elég sokszor használtad a képességedet. 
Most már látom. A képességed két örvény egy vörös és egy zöld. Nagyon... szép.
Fujino nem érti Shiki szavait. Csak azt érti meg, hogy Shiki biztosan meg fogja ölni. 
Ismételgeti, mint egy imát.
Görbülj meg, görbülj meg, görbülj meg!
Fujino szeme láttára, Shiki suhint a késével, semlegesítve a képességét. A fájdalom Fujino 
hasában kezd elviselhetetlenné válni.

- Mi... vagy?
Shiki válaszol a szemeiben végtelen mélységgel.

- Minden létező dolog tökéletlen. Főleg az emberek, de még a levegő, a gondolat és 
az idő is. Természetes, hogy aminek kezdete van, annak egyszer vége szakad. A szemeim 
látják a dolgok halálát. Különlegesek, mint a tieid.
Shiki Fujinóra néz azzal a baljós tekintettel, amit a lány már korábban is érzett.

- Éppen ezért... ha létezik Isten, őt is meg tudnám ölni.
Shiki rohanni kezd. Olyan könnyeden, mintha csak sétálna. Közel kerül Fujinóhoz és a 
földre nyomja. Kiteríti a földön. Fujino torka remeg, ahogy szembenéz a hozzá oly közeli 
halállal.

- Meg fogsz... ölni?
Shiki nem válaszol.

- Miért akarsz megölni? Csak azért gyilkoltam mert fáj a sebem.
Shiki nevet.

- Ez hazugság. Akkor miért mosolyogsz? Akkor is és most is. Miért tűnsz olyan vidám-
nak?
Fujino habozik. Lassan a szájához emeli a kezét.
… Görbe.
Nem tudhatott róla, mivel nem érez semmit, de határozottan mosolyog...

Az első gyilkosságom... hogy nézhetett ki az arcom a vértócsa tükrében?
A második gyilkosságom... hogy nézhetett ki az arcom a vértócsa tükrében?
Nem tudom miért, de mindig zavart valami. Mindig valami zavart éreztem magamban, 

mikor megöltem valakit. Talán ez a zavar... boldogság volt? Nem éreztem semmit akkor 
sem, mikor megerőszakoltak, de élveztem, mikor gyilkoltam...?

- Végül is élvezted. Szeretsz fájdalmat okozni másoknak. Ezért nem múlhat el soha a 
fájdalmad.
Ha a fájdalom elmúlna, Fujinónak már nem lenne oka gyilkolni. De a seb továbbra is fájna, 
hogy Fujino boldog lehessen.

-... Ez lenne... a válasz?
Suttogja Fujino. Nem akarja elfogadni. Nem akar gondolni rá. Neki másnak kell 
lennie, mint Shikinek...

- Mondtam, hogy hasonlítunk.
Shiki kése megmozdul. Fujino felsikolt teljes erejéből... hogy minden 
görbüljön meg. A parkoló megrázkódik. 
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A viharos óceán képe jelenik meg Fujino tudatában. Tűrve a lángoló érzést a fejében, 
Fujino két tengelyt hoz létre a híd két oldalán...
… és hajlít...

Fülsértő morajlás hallatszik, akár a mennydörgés. A fém alapzat csikorog, szinte sikolt. 
A talaj megdől és a mennyezet elkezd beomlani. Fujino üres tekintettel néz az épület-
re, ami hamarosan összedől. A rajta ülő lány lezuhant, mikor a világ hirtelen megdőlt 
körülötte. Kint vihar tombol, lent az óceán kavarog. Ha lezuhan anélkül, hogy megka-
paszkodhatna valamiben, biztosan meghal. Fujino megpróbálja visszanyerni az uralmat 
a teste felett, aminek már a lélegzés is gondot okoz. Azt parancsolja neki, hogy el kell 
menekülnie innen, mert minden össze fog omlani. Kiégett testét vonszolva Fujino el-
hagyja a parkolót. A bevásárló központ viszonylag ép maradt. A négyzet alakú folyosó 
most inkább rombusz.

Fujino továbbmegy, legalábbis azt hiszi, hogy továbbmegy... aztán elesik. Nem tud 
lélegezni. A lábai nem mozognak. A feje kábult, nem tud gondolkodni sem. Csak egyet-
len dolog... igen, csak az erős fájdalom maradt benne. Most először gondolja, hogy meg 
fog halni. Annyira fáj. Elviselhetetlen. Jobb lenne meghalni, mint tovább élni ezzel a 
fájdalommal.

Arccal lefelé feküdve Fujino vért köhög fel. Kábultan fekszik a földön. Homályos 
tekintetével csak a saját vérét látja. Vörös vér... vörös szín. A lemenő nap mintha égne... 
mindig olyan, mintha égne...

- Nem... nem akarok... meghalni.
Fujino kinyújtja a karjait. Ha a lábai nem mozognak, akkor a karjait kell használja. A tes-

tét vonszolva centiméterről centiméterre halad előre. Ha nem tenné, utolérné a halál. 
Ezért tovább vonszolja magát. Csak a fájdalmat érzi. Fáj, fáj, fáj... csak erre a szóra tud 
gondolni. Végre megszerezte ezt a fájdalmat, de most gyűlöli. De... ez az igazság. Fáj... 
nagyon fáj, ezért tovább könyörög. Nem akar meghalni. Nem akar eltűnni. Tovább kell él-
nie, és megtennie dolgokat. Mert eddig semmit nem tett, semmit nem hagy maga után...
Ez túl szánalmas.
Ez túl üres.
… ez túl szomorú
De annyira fáj. Annyira fáj, hogy az életösztöne eltompulhat és el is tűnhet. Fáj, fáj, fáj, 
fáj, fáj, mégis... Fujino tovább mozgatja a karjait, miközben vért köhög fel. Ugyanazokat a 
szavakat ismétli magában. Életében először vágyik valamire teljes szívéből.
… még akarok élni.
… még akarok beszélni.
… még akarok szeretni.
… még itt akarok maradni...
De már semmi nem mozog. Csak a fájdalom ismétlődik. Ez az igazi formája annak, amit 
eddig élvezett. A valóság jobban fáj bárminél Asagami Fujinónak. Most érti meg igazán, 
mit jelent a bűn, amit elkövetett, mit jelent a vér, amit kiontott. A súly olyan nagy, hogy 
még bocsánatot se lehet kérni. Csak egy kedves mosoly jut eszébe. Ha itt lenne... vajon 
megölelne? A teste megrázkódik. 

Folytatás a következő oldalon!

A torkán feltörő vér jelzi számára, hogy hamarosan jön az utolsó fájdalom. A becsa-
pódástól minden elsötétül. Már csak azt látja, ami benne maradt. Nem, még az is kezd 
elhalványulni... nem bírja elviselni az eltűnés magányosságát, ezért megszólal. Az igazi 
hangján, amit olyan makacsul elrejtett... egy apró kívánság, amiről kiskora óta álmodo-
zott.

-... fáj. Nagyon fáj. Annyira fáj... azt hiszem sírni fogok... Anya, sírhatok?
… ezt akarta elmondani másnak.
… ha ezt elmondhatta volna azon a napon három éve...
Sírni kezd. Annyira fáj, annyira szomorú és olyan magányosnak érzi magát, hogy csak sírni 
tud. De már ez is enyhíti a fájdalmat. Ő mondta, hogy a fájdalom nem olyasmi, amit csak 
el kell viselni, hanem ki kell mutatni valakinek, aki szeret. Fujino hálás, hogy találkozott 
vele... nagyon hálás, hogy újra láthatta még ez előtt...

- Fáj?
A fájdalom végén Shiki áll. Egyik kezében kés van. Fujino felé fordul.

- Szólnod kellett volna, ha fáj.
Mondja végül Shiki... ugyanazok a szavak, mint Fujino emlékeiben. Tényleg, gondolja 
Fujino. Ha ezt korábban belátta volna, talán nem jutott volna ide. Annak a kellemetlen, 
de normális életnek a képe sejlik fel az tudatában, de már nem mehet vissza. Túl sok 
bűnt követett el. Túl sok embert ölt meg... túl sok embert ölt meg a saját boldogságáért.
Asagami Fujino lassan abbahagyja a lélegzést. A fájdalma gyorsan eltűnik. Gyorsan.
Nem érzi a mellkasába hatoló kés okozta fájdalmat.

Lappangó fájdalom / 5

Amint a vihar eléri a várost, visszatérek az irodába. Az esőtől nedvesen lépek be, és 
Touko a cigijét eldobva üdvözöl.

- Gyors vagy. Még csak egy nap telt el.
- Hallottam, hogy jön a vihar, ezért visszasiettem, mielőtt még leállt a közlekedés.

Touko zavart arccal bólint. Vajon mi történhetett... nem, most...
- Touko, utánanéztem Fujinónak. Nem volt születésétől fogva érzéketlen a fájdalomra. 

Normális volt körülbelül hat éves koráig.
- Tessék? Az nem lehet. Még ha érzéketlen is a fájdalomra, nincsenek más fizikai 

tünetei. Ha az érzéketlenség születés után alakult ki, akkor az okozója egy üreg lehetett 
a gerincben; de az más tünetekkel is járna. Csak ebben a ritka esetben mondhatnánk, 
hogy az érzéketlenség nélkül született.

- Igen, ezt mondta a háziorvosa is.
El akarom mesélni, mi történt Naganóban, de nincs idő. Beszélek neki az Asagami csa-
ládról... nem, az Asakami családról röviden.

- Az Asakami egy megbecsült család volt, de csődbe mentek, mikor Fujino 12 éves 
volt. Fujino az anyjával ment a mostani Asagami családba. Úgy tűnik, az Asagami
család az Asakami család egyik mellékága, és mivel kellett nekik a föld, átvál-
lalták az adósságokat. Fujino még érezte a fájdalmat kiskorában;  de ezzel 
együtt volt egy furcsa képessége is. Azt mondják, meg tudott hajlítani 
dolgokat anélkül, hogy hozzájuk ért.

-... és?
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- Úgy kezelték mint valami szörnyet. Folyamatos fenyegetettségben élt. De mikor 
hat éves lett, hirtelen eltűnt a képessége a fájdalomérzetével együtt.

-...
Touko arckifejezése megváltozik. Látszik a mosolyán, hogy izgatott.

- Ezután magánorvosa lett, de erről semmi papír nincs az Asa-
gami-házban. Semmi nincs már ott.

- Ez minden? Nem kutattál tovább!?
- Dehogynem. Megtaláltam a magánorvost és beszéltem vele.
-... értékes munkaerő vagy, Kokutou.
- Követtem a nyomokat és felkerestem Akitát. Ő egy illegálisan praktizáló orvos, ezért 

egy napba tellett, hogy eljussak hozzá.
-... Ámultba ejtesz. Ha innen elmész lehetnél magánnyomozó. Még fel is bérelnélek.

Azt válaszolom, hogy még meggondolom, és folytatom a történetet.
- Úgy tűnik, ez az orvos csak a gyógyszert adta. Azt mondta, nem tudja, miért lett Fu-

jino érzéketlen a fájdalomra. Azt mondta, az apja tehet róla.
- Az apja? Úgy érted ő kezelte, vagy csak ő adta neki a gyógyszert?

Felismerem a kis különbséget a két lehetőség között.
- Ő adta neki a gyógyszert. Az orvos szerint az apja nem akarta meggyógyítani Fujino 

érzéketlenségét. A gyógyszerek többsége, amit felírt aszpirin, indometacin és szteroidok 
voltak. Az orvos diagnózisa szerint Fujinónak neuromyelitis opticája volt.”

- Neuromyelitis optica... devic kór?
Devic kór. A myelitis egy típusa, ami az érzékek tompulásával is járhat. Gyakori tünetek 
a végtagokban észlelhető zsibbadás és a látásromlás. Akár meg is lehet vakulni tőle. Ez 
a betegség korai kezelést igényel szteroidokkal. Azokkal a szteroidokkal, amiket Touko 
korábban említett... adrenocorticoszteroiddal.

- Emellett indometacint használnak, ami fájdalomcsillapító hatású. Értem már. Ettől 
tényleg érzéketlenné válhat. Az érzéketlensége nem veleszületett vagy később kialakult. 
Asagami Fujino mesterségesen vesztette el az érzékeit. Pont az ellentéte Shikinek!
Touko nevetni kezd. Kicsit ijesztő, olyan mint a professzor, akivel tegnap találkoztam.

- Touko, mi az az indometacin?
- Fájdalomcsillapító. Nem számít, hogy neuropátiás vagy nociceptív a fájdalom, 

mindkettő az életet veszélyeztető külső hatásra adott reakció. Egy fájdalmat kiváltó 
anyag képződik a testben, ami stimulálja az idegeket, amelyek érzékelik a fájdalmat. Ezt 
fájdalomként értelmezi az agy. Az agy innen tudja, hogy a test meg fog halni, ha nem 
tesz valamit. Tudod mik ezek a fájdalomkeltő anyagok? Olyasmik, mint a kinin és az amin 
vagy az arachidonsav, ami erősíti a kettőt. Az aszpirin és az indometacin szabályozzák a 
prostaglandint, ami az arachidonsavban van. A kinin és amin által okozott fájdalom nem 
nagy, ezért sok indometacin a fájdalom nagy részét elmulaszthatja.
Touko kifejezetten feldobottnak tűnik.
Hogy őszinte legyek az arachidon meg a kinindon leginkább úgy hangzanak számomra, 
mint szörnyek nevei.

- Szóval egy fájdalomcsillapító?
- Nem közvetlenül. Ha teljesen meg akarod szüntetni a fájdalmat, az opioid hatáso-

sabb lenne. Ott van az endorfin ugye? Ezt az agy választja ki, hogy enyhítse a fájdalmat. 
Az opioid is hasonlóan működik, a központi idegrendszerben szünteti meg a fájdalmat... 

Folytatás a következő oldalon!

Bár mindennek igazából semmi köze nincs a témához. De most már értem. Fujino apja 
úgy döntött, korlátozza a képességeit úgy, hogy korlátozza az érzékeit. Ez a család pont 
az ellentéte a Ryougi családnak, akik épp hogy fejleszteni akarják a képességeiket. De a 
legszomorúbb az, hogy ettől a korlátozástól csak erősebb lett a képessége. Egyiptomi 
varázslók bevarrják a szemüket, ha a mana ne távozhasson a testükből. 
Különbözik ez attól, amit az Asagamik tettek Fujinóval?
… Fel voltam készülve Touko szavaira, mégis megráztak. Tudtam már, hogy az Asagami 
családban születnek gyermekek különleges képességekkel, mint Fujino... akik más csa-
tornákkal születnek. Az ilyen gyerekeket megvetették és próbálták korlátozni a képes-
ségeiket, ahogy csak tudták. Ennek az eredménye pedig... érzéketlenség a fájdalomra. 
Azzal hogy kikapcsolták a „különleges képességek csatornáját”, megszüntették a fájdalo-
mérzetét is. Ezért képes használni Fujino a képességeit, mikor a fájdalma visszatér... mivel 
az elnyomott érzékei is visszatérnek.

- Ez rémes. Az egyetlen módja, hogy normális legyen az, ha nem normális.
Így van. Asagami Fujino csak úgy lehet jelen a mi világunkban, ha érzéketlen marad a 
fájdalomra. De ha nem érez semmit, akkor nem is gyarapodhat semmivel. Csak szellem-
ként létezhet a mi világunkban.

- Ha nem érzett volna fájdalmat, nem ölt volna meg senkit.
- Hé, azért ne kezeld a fájdalmat valami rossz dologként. A fájdalom egy jó dolog. A 

seb a rossz, ne keverd össze vele. Szükségünk van a fájdalomra, bármennyire is elvisel-
hetetlen. Az emberek a fájdalom miatt veszik észre a veszélyt. Csak azért lépünk hátra a 
tűztől, mert látjuk, hogy lángra kapott a kezünk? Nem. Azért, mert ha ég a kezünk az fáj. 
Ha nem így lenne, nem lennénk tudatában a veszélynek, amíg el nem égett a kezünk. A 
fájdalomnak az a dolga, hogy fájjon, Kokutou. Bárki, aki nem rendelkezik vele, nem ért-
heti meg más emberek fájdalmát. Fujino fájdalomérzete átmenetileg visszatért, mikor 
hátba vágták. Ettől a fájdalomtól védte magát aztán. Azok az emberek, akiket eddig 
nem tekintett veszélyforrásnak, hirtelen veszélyesekké váltak a fájdalom miatt... mégis, 
megölni őket kicsit túlzás volt.
… De Fujino nem érez fájdalmat. Azok az emberek azért haltak meg, mert védte magát, 
és részben felelősek is a történtekért, mert ők támadták meg a lányt. Nem lehet minden 
felelősség Fujinóé.

- Meg lehet gyógyítani, Touko?
- Nincs olyan seb, amit ne lehetne begyógyítani. A gyógyíthatatlan sebet nevezhet-

nénk halálnak.
Touko közvetett módon halálnak nevezi Fujino sebét. De a kiváltó oka ezeknek a gyilkos-
ságoknak a szúrt seb a hasán. Ha a fájdalom visszatér, ha a fájdalom oka ismert...

- Kokutou, a sebét nem lehet gyógyítani. Tovább fog fájni.
- Mi?
- Eleve nem sérült meg.

… Touko meglepő dolgot állít.
- Ezt meg hogy érted?
- Gondolj csak bele. Ha hasba szúrnának, a seb begyógyulna magától egy-két 

nap alatt?
… Ez igaz, de...
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Összezavar, amit Touko mond. Ellenkezik a feltételezéseimmel. Touko próbálja vissza-
fogni a nevetését.

- Ahogy te kinyomoztad Asagami Fujino múltját, én kinyomoztam a jelenét. Fujino 
20-a óta nem volt orvosnál. Még a magánorvosához se ment, akivel titokban szokott 
találkozni.

- Magán... mi!?
Touko a szemöldökét ráncolja meglepettségében.

-... Jó vagy a dolgok keresésében, de hiányzik belőled a körültekintés. Nézd, egy 
fájdalomra érzéketlen ember attól fél a legjobban, hogy valami baj van a testével. Mivel 
nem érez fájdalmat, nem tudhatja, hogy megbetegedett-e. Emiatt orvoshoz kell járnia 
időről időre.
Értem. Teljesen igaza van. Akkor viszont... Asagami jelenlegi szülei nem tudnak az 
érzéketlenségéről?

- Egy félreértés indította el az eseményeket, Kokutou. Egy férfi késsel a kezében lete-
rítette Fujinót, aki azt hitte meg fogják késelni. Valószínűleg majdnem bele is döfték a 
kést. Mivel a fájdalomérzete akkor már visszatért, tudta használni a képességét is. Vágni 
vagy hajlítani... Fujino volt gyorsabb. Így a férfi nyaka kicsavarodott és a vére Fujino tes-
tére fröcskölt. Fujino biztos azt hitte, hogy hasba szúrták.
Tisztán látom magam előtt a jelenetet... megrázom a fejem.

- De ez nem stimmel. Ha visszatért a fájdalomérzete, akkor nem tévedett volna. Nem 
érzett volna fájdalmat, ha nem döfik belé a kést.

- Fujinónak már a kezdettől fogva fájdalmai voltak.
… Hogy?

- Az orvos megmutatta a kórlapját. Krónikus vakbélgyulladása van... amit az em-
berek tévesen kevernek az appendicitisszel. Végül is ezért járt az orvoshoz. A fájdalom 
a hasában nem kés okozta sebtől származott, hanem belső fájdalom volt. Időről időre 
megjelent. Ha a fájdalom épp azelőtt jelent meg, hogy hasba szúrták, biztos azt hihette, 
hogy tényleg hasba szúrták. Ha úgy nősz fel, hogy nem érzel fájdalmat, nem is tudnád 
megkülönböztetni egy seb okozta fájdalmat a belső fájdalomtól. Fujino csak ránézett a 
hasára és még ha nem is látott rajta sebet, azt hihette, hogy már begyógyult.

- Szóval... egy félreértés?
Mondom óvatosan.

- A seb az. De a tények nem változnak. Már el volt veszve. Nem számít, hogy a kés ott 
volt vagy sem. Csak úgy szabadulhatott, hogy megölte őket. Ha nem teszi meg, őt ölik 
meg előbb. Nem a testét, hanem az elméjét. De sajnos Minato Keita elmenekült. Nem 
hiszem, hogy ilyen rosszra fordultak volna a dolgok, ha akkor beteljesíti a bosszúját. A-
hogy Shiki is mondta. Már túl késő.

- Miért van túl késő.
- Shiki a mentális dolgokra értette, hogy késő. Az első öt embernél még beszélhetünk 

gyilkosságról. A többi már mészárlás. Nincs oka, indítéka. Ezért volt Shiki mérges... van 
érzéke a gyilkoláshoz, de tudat alatt megérti a halál jelentőségét. Ezért nem öl ok nélkül, 
mint Asagami Fujino. Shiki nem tudja megbocsátani Fujinónak, hogy kedvére gyilkolhat.

Fujino tényleg azt teszi, amit szeretne? 
Számomra inkább úgy tűnik, hogy menekül valami elől. Touko folytatja.

Folytatás a következő oldalon!

- Én viszont orvosi szempontból értem úgy, hogy túl késő. A gyulladt vakbél felszakad-
hat és hashártyagyulladás alakulhat ki. Ez sokkal nagyobb fájdalommal jár a szokásos 
vakbélgyulladásnál. Mondhatjuk azt is, hogy megfelel annak, mintha hasba döfnének 
egy késsel. Aztán jelentkezik a láz és a cianózis. Még akár sokkos állapotba is kerülhet az 
alacsony vérnyomás miatt. Ha a gyulladás eléri a duodenumot, fél nap alatt meghalhat. 
Öt nap telt el huszadika óta. Már biztos felszakadt. Sajnos ez már életveszélyes állapot.
Hogy mondhat ilyesmit ilyen nyugodt arccal?

- Még nincs késő. Gyorsan meg kell találnunk...!
- Kokutou, a megbízónk Asagami Fujino apja. Biztosan tud Fujino képességéről. Hallott 

a gyilkosságokról és biztos rájött, hogy Fujino tette. Az apja azt mondta, ‘öljük meg azt a 
szörnyet’. Az egyetlen, aki a védelmébe vehetné, a halálát kívánja. Látod Kokutou, semmi 
esélye nincs a menekülésre. És különben is, Shiki már elment.

-... Fenébe...!
Ordítom a levegőbe.

Lappangó fájdalom / 6

A híd alakja eltorzult, mintha egy óriási kéz facsarta volna ki. Miután ideértünk, Touko 
autójával és vitatkozni kezdtünk az őrrel, Shiki tűnik fel a híd alól véres karral. Az őr Shi-
kihez rohan, de ő csak leüti.

- Helló. Valahogy éreztem, hogy itt leszel.
Mondja Shiki sápadt arccal. Hirtelen sok dolgot akartam mondani egyszerre, de mindet 
elfelejtem, mikor meglátom, milyen gyenge. Futok, hogy segítsek neki, de Shiki nem 
hagyja.

- Szóval egy kézzel is megoldottad, Shiki?
Touko meglepettnek tűnik. Shiki elégedetlenül néz rá.

- A végén képes volt a távolbalátásra. Túl nagy lesz az ereje, ha így hagyod.
- Távolbalátás? Valóban, ezzel tényleg legyőzhetetlen lenne. Akkor is képes lenne lét-

rehozni tengelyeket, ha elrejtőzöl... Ha így hagyom?...
- Visszatért az érzéketlensége a legvégén. Ez csalás. Asagami Fujino ebben az állapot-

ban nem lehet a célpontom. Nem tehettem mást, ezért csak megöltem a betegséget a 
hasában. De lehet nem éli túl, ha nem siettek.

Shiki nem ölte meg Asagami Fujinót. Ezt hallva rögtön hívom a mentőket. Nem vagyok 
benne biztos, hogy kijönnek ebben a viharban, de ha nem, akkor nekem kell elvinnem a 
kórházba. Szerencsére az orvosa idejön. Aggódott, mikor Fujino eltűnt, és úgy hallatszott 
a telefonban, mintha sírt volna. Talán nincsenek sokan, de néhányan még Fujino oldalán 
állnak. Ez meghatott. Mögöttem a két nő veszélyes dolgokról beszél.

- Elállítottad a vérzést a karodban? Úgy néz ki, egyáltalán nem vérzik.
- Igen, megöltem, mert használhatatlan volt. Tudsz csinálni karokat, nem? 

Végül is bábukat készítesz.
- Rendben. Ez lesz a fizetséged ezért a munkáért. Mindig is úgy 

gondoltam, hogy a tested túl hétköznapi a szemeidhez képest. 
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Meg tudom csinálni a karodat olyanra, hogy meg tudd ragadni a szellemeket.
… Nem akarom hallani, hogy ilyesmiről beszélnek.

- Hamarosan itt lesz a mentőautó. Nem lenne szerencsés itt maradni, nem indulunk?
Touko bólint, de Shiki csöndben marad... valószínűleg biztos akar lenni abban, hogy Fu-
jinót biztonságban elviszik.

- Mivel én hívtam őket, itt maradok. Majd elmesélem mi volt, neked nem kell itt marad-
nod.

- Ebben az esőben? Furcsa vagy. Rendben, menjünk vissza az irodába, Shiki.
Shiki visszautasítja Touko ajánlatát. Touko kicsit gonoszan mosolyog, és visszaszáll az au-
tójába, ami egy illegálisnak tűnő terepjáró.

- Shiki. Nehogy megöld Kokutout csak azért, mert nem ölhetted meg Fujinót.
Mondja komolyan Touko és elhajt. A nyári esőben Shiki és én egy közeli raktárban 
keresünk menedéket.

A mentőautó hamar ideér, és elszállítja Fujinót. Ebben az esőben nem látom az arcát. 
Nem tudom megállapítani, hogy vajon ő az a lány, akivel este találkoztam, de talán így a 
legjobb. Shiki üres tekintettel néz az éjszakába, az esőtől nedvesen. Végig Fujinót bámul-
ta. Az eső zajában az érzelmeiről kérdezem.

- Shiki, még mindig nem tudsz megbocsátani Asagami Fujinónak?
-... Már nem foglalkozom azzal, akit megöltem.

Mondja Shiki. Nincs benne gyűlölet vagy harag. Shiki számára Fujino olyasvalaki lehet, 
akit már nem ismer... Szomorú, de talán így a legjobb kettejük számára. Shiki rám veti 
a tekintetét.

- És te? Azt mondtad a gyilkosság helytelen, bármi is az oka.
Mintha magának tenné fel a kérdést.

-... Igen, de együtt érzek vele. Hogy őszinte legyek, nem tudok haragudni Fujinóra, 
amiért megölte azokat a fickókat, akik bántották.”

- Ez szokatlan. Valami hozzád jobban illő véleményt vártam.
… Azt várod, hogy hibáztassalak Shiki? Nem öltél meg senkit. Behunyom a szemem és 
hallgatom az esőt.

- Tényleg? De ez a véleményem. Mert bár elveszett, azért Fujino még egy átlagos lány. 
El fogja fogadni, amit tett, anélkül, hogy kedvére változtatná meg a tényeket. Még ha 
fel is adja magát a rendőrségen, senki nem bizonyíthatja a tetteit, így a társadalom nem 
ítélheti el. Emiatt lesz bonyolult a dolog.

- Miért?
-... Úgy gondolom, a bűn olyan teher, amit az ember önként elfogad. A bűn maga egy 

teher, amit az ember magára szab ki a nézeteinek megfelelően. Minél könyörületesebb 
valaki, annál nehezebben nyomja a bűn súlya a vállait. Minél átlagosabban gondolkodik 
valaki, annál nagyobb tehernek érzi a bűnt. Asagami Fujino bűnei egyre nehezebbé és 
fájdalmasabbá váltak, ahogy boldogabb lett.
Shiki azt mondja tipikus jófiú vagyok.

- Szóval akik nem könyörületesek, azok nem tudják, mi a bűn?

- Nem hiszem, hogy bárki is létezne valamiféle bűntudat nélkül. Ez csak azt jelenti, 
hogy a bűneiket könnyebben viselik, de akkor is érzik. Csak számukra kicsinek tűnik a 
bűn. Egy bűn számunkra lehet bármilyen hétköznapi, mint megbotlani az úton; de más 
számára ez teherré válhat. Még egy kis fájdalom is kellemetlenné válhat azoknak, akik 
nem bírják. Nem számít milyen nehéznek érzik, a bűn akkor is bűn marad.
… Igen. Például Minato Keitát szinte az őrületbe kergette, mikor felismerte a bűnei 
súlyát. Nem tud megszabadulni a kétségeitől, a bűntudatától, a félelmeitől vagy a 
türelmetlenségétől; csak megpróbálhat vezekelni értük.

- Valóban könnyebb lehet, ha a társadalom nem ítél el a bűneidért. De ha senki nem 
büntet meg, akkor magad kell hordoznod a bűneidet. A lelkiismeret-furdalás nem múlik 
el csak úgy magától, igaz? Emlékszel rá. Mivel senki nem bocsátott meg, ezért nem tudsz 
megbocsátani magadnak. A seb a szívedben soha nem gyógyul be, tovább fáj. Mivel a 
fájdalomérzete megmaradna, a seb se gyógyulna be soha. Ahogy mondtad, a léleknek 
nincs kézzel fogható alakja... ezért nem lehet a sebeit se kezelni.
Shiki csöndben figyel. Talán mert utánajártam Fujino múltjának, szokatlanul költői 
vagyok. Shiki hirtelen kilép a raktár takarásából, és kilép az esőbe.

- Szóval azt mondod, hogy minél hétköznapibb módon gondolkozol, annál erősebb 
benned a bűntudat érzésének képessége. Ezért nincsenek rossz emberek a világon. De 
én nem ilyen vagyok. Hogy hagyhatsz egy ilyen embert szabadon járkálni?

- Értem. Akkor nincs mit tenni. Nekem kell hordoznom az összes bűnöd terhét.
Ezek a valódi érzelmeim. Shikit láthatóan készületlenül érte a vallomásom, mivel csak 
meglepődve áll egy helyben. Miután már egy ideje zuhog rá az eső, Shiki halkan meg-
szólal.

-... Már emlékszem... ilyen vicceket mondtál komoly arccal régen is.
Igazából Shikinek nehezére esett kezelni az ilyen dolgokat.

-... Jól van. Szerintem elég erős vagyok, hogy legalább egy lányt elbírjak.
Érvelek bátortalanul, és Shiki felnevet.

- Bevallok még valamit, azt hiszem még egy bűnt követtem el ma. Viszont rá is jöttem 
valamire. Hogy mit jelent az életem, mit akarok az élettől. Még bizonytalan és törékeny 
gondolat, de azt hiszem egyelőre ezt kell követnem. Úgy néz ki, amit követek, nem is 
olyan rémes dolog, mint gondoltam. Egy kicsit boldoggá tesz. Egy kicsi... egy nagyon kicsi 
gyilkolási vágy, ami a feléd irányul.
… Csak ráncolni tudom a homlokomat az utolsó mondatán, de Shiki gyönyörű, ahogy 
mosolyog az esőben. A viharnak reggelre el kell múlnia.

Tovább nézem Shikit a nyári esőben. Most, hogy belegondolok, ez az első alkalom, hogy 
mosolyogni látom, mióta felébredt a kómából...

VÉGE
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