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Senjougahara Hitagit beteges lányként ismerték; ezért nem is meglepő, hogy fel-
mentést kapott testnevelés órák alól. Még a reggeli gyülekezőkön is az árnyékban 
szokott ülni gyengesége miatt. Bár már három éve a gimnáziumban ugyanazokra az 
órákra járok, mint ő, még soha nem láttam aktívan mozogni. Gyakran látogatja az orvosi 
szobát, és a kórházi vizsgálatok miatt vagy későn jön órákra, vagy korábban megy el, 
vagy be se jön. Több osztálytársunk is azzal viccelődik, hogy a kórházban lakik.

Bár beteges, mégsem olyan, mint egy szellem. Mintha olyan vékony lenne, akár egy 
szál cérna, olyan benyomást keltett, mintha a legfinomabb érintéstől is összetörhetne. 
Talán emiatt a fiúk az osztályunkban azon viccelődtek, hogy talán valami nagyvállalat 
örököse. Ez majdnem hihetőnek tűnt. Még szerintem is illene ez Senjougaharához.

A terem sarkában Senjougahara mindig egyedül olvas. Néha egy kemény fedeles 
könyvet, de néha azokat az agysorvasztó mangákat. Úgy tűnik, nem nagyon válogat 
az olvasmányok között. Talán bármit elolvas, de az is lehet, hogy figyel a minőségre.

Okos, és a legjobb tanulók között van az osztályban.
Mindig a legjobb tíz között van a vizsgák után kihirdetett listákon minden tantárgy-

ból. Bár merész dolog lenne olyasvalakihez hasonlítani, mint én (aki mindenből rossz, 
kivéve matekból), de talán az agyunk máshogyan épül fel.

Úgy néz ki, nincsenek barátai.
Egyetlenegy sem.
Soha nem láttam beszélgetni másokkal. Az én szempontomból azzal, hogy könyvet 

olvas – magával az olvasás aktusával – egy falat von maga köré. Emiatt bár már kicsit 
több, mint két éve mögötte ülök, magabiztosan ki tudom jelenteni, hogy egy szót sem 
váltottam vele. Sajnos. Ami a hangját illeti, csak annyit hallottam tőle hogy „Nem tu-
dom.” a tanárnak adott válaszaiból órán. (Bár nem tudhatom, hogy tudta-e a választ 
vagy sem, mindig azt mondta, hogy „Nem tudom.”.) Az iskolai környezetben meg-
szokott, hogy a barátok nélküli emberek közösséget formáljanak a hozzájuk hasonlók-
kal (vagyis egy klikket). Valójában én is egy ilyen közösségben voltam tavalyig. Akárhogy 
is, Senjougahara kivétel a szabály alól. Természetesen nem is zaklatják. Bármi történt is, 
még soha nem láttam, hogy ő lett volna az áldozat. Már-már természetesnek vettem, 
hogy mindig ott ül abban a sarokban egy könyvet olvasva. Egy falat hozott létre maga 
körül.

A jelenléte természetes volt.
A hiányzásai megszokottak.
Bár nem számít.
Miután eltöltöttem három évet a gimnáziumban, kétszáz diákkal évfolyamonként 

elsőtől harmadikig, felsőbb évesekkel, alsóbb évesekkel, osztálytársakkal és az összes 
tanárral együtt körülbelül összesen ezer emberrel ugyanazon a helyen, elkezdtem gon-
dolkodni, hogy vajon hány embert ismerek személyesen ezek közül. Valószínűleg min-
denki lesújtónak találná a választ.

Még ha valami csoda folytán egy osztályban maradhatnál is valakivel három évig, nem 
hiszem, hogy magányosnak éreznéd magad, amiért nem beszélsz vele. Végül csak egy 
emlék marad, hogy az illető létezett. Bár nem tudom, mi fog velem történni, miután 
befejezem a gimnáziumot, valószínűleg semmi okom nem lesz rá, hogy emlékezzek Sen-
jougahara arcára, és nem is leszek képes rá.
De ez nem zavar. Biztos ugyanez a helyzet Senjougaharával. Nem csak vele, biztos min-
denkivel ez a helyzet az iskolában. Talán rossz lenne erre úgy gondolni, mintha valami 
nyomasztó dolog lenne.
Legalábbis én így gondoltam.
De.
Egy bizonyos napon.

Hogy őszinte legyek, épp véget ért egy pokoli tavaszi szünet, harmadikos lettem, és túl 
voltam egy rémálomba illő Arany Héten1. Május nyolcadika volt.

Ahogy már kiderülhetett, hajlamos vagyok a figyelmetlenségre, ezért rohantam 
felfelé a lépcsőn az iskolában. És akkor egy lány zuhant felém az égből...
A lány Senjougahara Hitagi volt.

Bár valószínűleg nem az égből zuhant. Biztosan csak elcsúszott a lépcsőn és hátrafelé 
esett. Kikerülhettem volna, de úgy döntöttem, hogy elkapom és megtöröm a zuhanását.
Jobb döntésnek tűnt, mint kikerülni.
Nem, ez valószínűleg tévedés volt.
Mert...
Mert Senjougahara, akit elkaptam, ezzel megszakítva a zuhanását nagyon, lehetetlenül 
könnyű volt. Nem viccelek, rejtélyesen, hátborzongatóan könnyű.

Mintha ott sem lenne. Igen. Senjougahara olyan könnyű volt, mintha nem is lett volna 
súlya.

002
- Senjougahara? - Hanekawa félrebillentette a fejét, nyugtalansággal a tekintetében. 

- Mi van Senjougaharával?
- Hát izé... - haboztam. - Csak kíváncsi vagyok.
- Nem mondod.
- Hát például elég furcsa neve van, nem?

 
1 Arany Hét: május elsejével kezdődő időszak, melyre 
több ünnep is esik. Ez számít Japánban a leghosszabb 
nyaralási időszaknak.

// Fordította: 
            Morwen

HITAGI RÁK

Folytatás a következő oldalon!
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- Senjougahara egy helységnév.2

- Nem arra gondoltam, hanem a keresztnevére.
- Ha nem tévedek, a keresztneve Hitagi, ugye? Nem olyan furcsa név. Ha jól tudom a 

közmunka szóhoz van valami köze.3

- Te tényleg mindent tudsz...
- Nem tudok mindent. Csak tudom, amit tudok. - Bár Hanekawa nem tűnt elége-

dettnek a válaszommal, nem faggatózott, csak könnyeden megjegyezte: - Ritka, hogy 
érdeklődsz mások iránt.
Megmondtam neki, hogy semmi köze hozzá.
Hanekawa Tsubasa.
Ő az osztályfelelős.4

Körüllengi egy osztályfelelős aurája, szemüveges, követi a szabályokat, mindent komo-
lyan vesz és jól kijön a tanárokkal, azon ritka egyedek közé tartozik, akik csak az animék-
ben és mangákban léteznek manapság.

Egész életében osztályfelelős volt és a kisugárzása azt sugallja, az is marad egész 
életében, sőt, ő az osztályfelelősök osztályfelelőse. Azt pletykálják, hogy talán egy isten 
választotta ki, hogy osztályfelelős legyen (igazából csak én gondolom így).

Az első és a második tanévben más osztályban voltunk, csak a harmadik évben 
kerültünk egy osztályba. De már korábban is hallottam Hanekawáról. Adott tény volt 
számomra a létezése; ha Senjougahara osztályelső volt minden évben, Hanekawa az 
iskola legjobb tanulója. Színtiszta ötös mind az öt-hat közismereti tantárgyból olyan 
könnyedén, mintha csak egy séta lenne a parkban, szinte emberfeletti tudása még ma 
is lenyűgöz. A félévi vizsgákon a második évben a testnevelést és a vizuális kultúrát is 
beleértve csak egyetlen hibát vétett egy beugratós kérdésnél történelemből. 
Olyan híres volt, hogy még ha nem is akartam volna, akkor is hallok róla.
És...

Sajnos, vagyis talán mégis inkább jó dolog, de akkor is zavaró. Hanekawa egy kedves 
ember, törődik másokkal. És tényleg sajnálatos, hogy emellett elég makacs is. Annyira 
komolyan veszi a dolgokat, hogy ha eldöntötte, mit akar tenni, semmivel sem lehet 
eltántorítani. A tavaszi szünetben pusztán egy apró incidens miatt, aminek már vége 
kellett volna legyen, bár nem tudta, hogy egy osztályba fogunk kerülni vagy sem, azt 
mondta: 

- Segíteni fogok neked megváltozni.

2 Egy mitikus csatamező neve, ahol a Nantai-hegy és az Akagi-hegy istene összecsapott.
3 A közmunka kanjival: 土木 (termőföld+fa), a Hitagi név kanjival: 肥田木 
(trágya+mező+fa). Tehát jelentésben hasonló, de a Bakemonogatariban minden 
szereplő neve hiraganával van írva, ezért nincs külön jelentésük, csak sima személy-
nevek.
4 Japánul iinchou, nálunk nem létező iskolai tisztség. Képviseli az osztályt a hivatalos 
gyűléseken, segít a névsorolvasásban és iskolai rendezvények szervezésében és le-
bonyolításában, valamint egyéb adminisztratív és hivatalos feladatokat bíznak rá a 
tanárok. A sztereotípia szerint jó tanuló, rendszerető lányok töltik be a tisztséget.

Egy olyan embernek, mint én, aki nem bajkeverő és nem is problémás gyerek, hanem 
inkább csak egy dísz az osztályteremben, ez a kijelentése sokkoló volt. Bárhogy is próbál-
tam lebeszélni, rákényszerített, hogy a helyettese legyek.
Ez az oka, hogy ma, május 8-án mindketten bent maradtunk órák után, hogy meg-
tervezzük a kulturális fesztivált 5 , ami június közepén lesz.

- Lehet, hogy ez egy kulturális fesztivál, de mi már harmadikosok vagyunk. Nem enged-
hetünk meg magunknak semmi nagyszabásút, mert közel lesznek a vizsgák - mondta 
Hanekawa.

Ahogy az elvárható az osztályfelelősök osztályfelelősétől, fontosabbnak tartja a vizs-
gákat a kulturális fesztiváloknál.

- Ahelyett, hogy felmérések készítésével pazarolnánk az időnket, mi lenne ha kitalál-
nánk néhány ötletet, és aztán az osztály szavazhatna róla?

- Jól hangzik, elég demokratikus.
- Már megint olyan negatívnak tűnsz. Mintha vesztettél volna.
- Nem is vesztettem. Ne használd ki a gyenge pontjaimat.
- Szóval akkor csak példaként Araragi, ti mit csináltatok a kulturális fesztiválokon az 

előző két évben?
- Kísértetházat és kávéházat.
- Értem... elég átlagos. Túl átlagos. Talán hétköznapinak is nevezhetnénk.
- Azt hiszem.
- A hétköznapi talán megfelel.
- Ne mondd ezt.
- Hahaha.
- A legtöbb stand hétköznapi lesz, de mi a rossz ebben? Nem csak a vendégeket kell 

szórakoztatnunk, de nekünk is jól kell éreznünk magunkat... Erről jut eszembe, Senjouga-
hara – ő nem vesz részt kulturális fesztiválokon, ugye?
Tavaly legalábbis nem – és azelőtt sem.
De ez nem csak a kulturális fesztiválokra igaz. Senjougahara valószínűleg semmiben 
nem vesz részt a rendes órákon kívül. A sportnapok érthetőek, de még az osztálykirán-
dulásokon se vesz részt és táborba sem megy. Azzal a kifogással, hogy az orvosa megtil-
totta vagy valami ilyesmi. Bár ha így belegondolok, ez furcsa. A testnevelés még érthető, 
de hogy semmi fizikai erőfeszítést ne végezhessen...
De mi van ha...
Mi van, ha tévedtem.
Mi van, ha Senjougaharának nincs súlya.
A rendes órákon kívül, mikor sok emberrel van körülvéve, mint a tornaórákon is, nagyobb 
rá az esély, hogy hozzáérnek, és emiatt nyilván nem tud részt venni ezeken.

- Nagyon érdekel Senjougahara?
- Nem igazán.

5 Minden évben megtartott rendezvény a japán iskolákban. Minden osztály
készülni szokott valami kis műsorral, programmal, amivel a többieket szó-
rakoztathatja. Ezeken a napokon az iskolákba szabad a
bejárás a szülők és más iskolák diákjai számára is. Folytatás a következő oldalon!
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- A férfiaknak a gyenge, beteges lányok tetszenek. Ez elég perverz - cukkolt 
Hanekawa.
Egy kivételesen kellemes helyzet volt.

- Beteges...
Talán nevezhetjük betegesnek.
De vajon ez betegségnek számít?
Tényleg le lehet ezt írni betegségként?
Érthető, hogy betegségektől az ember lefogy, de ez túlmegy egy betegség szintjén.

A legfelső emeletről, mintha csak táncolna, egy karcsú lány leesett. Ez olyan helyzet 
volt, amiben az, aki el akarja kapni mindenképpen megsérült volna.
Ennek ellenére nem éreztem becsapódást.

- Nem kellene többet tudnod Senjougaharáról nálam? Végül is te voltál vele egy osz-
tályban három évig.

- Ez igaz, de a lányok többet tudnak egymásról.
- Nem is tudom...

Cinikus nevetés.
- Ha egy lánynak gondjai vannak, nem beszél róla fiúknak, nem igaz?
- Ez igaz.

Persze, hogy igaz.
- Éppen ezért... vedd úgy, hogy helyettesként kérdezem az osztályfelelőstől. Milyen 

ember Senjougahara?
- Nos.

Hanekawa, aki eddig meg sem állt az írásban, miközben beszéltünk (leírta, kitörölte 
és újra leírta a „kísértetház” és „kávéház” szavakat az „ötletek a kulturális fesztiválra” 
elnevezésű listán), megállt és összefonta a karjait.

- Senjougahara, nos, a vezetékneve alapján elsőre veszélyesnek tűnhet, de valójában 
egy mintadiák problémák nélkül. Okos és nem bújik ki a takarítás alól. 6

- Gondoltam. De ezeket már eddig is tudtam. Olyasmik érdekelnének, amiket nem 
tudok.

- De még csak egy hónapja vagyunk egy osztályban. Nyilván rengeteg dolog van, amit 
nem tudhatok. És ott volt az Arany Hét is.

- Ó igen, az Arany Hét.
- Történt valami az Arany Héten?
- Nem, semmi, kérlek folytasd.
- Ja igen. Senjougahara nem valami beszédes, és nincsenek barátai sem. Bár próbál-

tam közeledni hozzá, olyan érzést kelt, mintha egy falat épített volna maga köré...
- ...

Ahogy sejtettem, keresztül lát mindenkin.
Persze vártam is ezt a választ a kérdésemre.

- Ez... elég nehéz dolog - mondta Hanekawa.
Egyfajta baljós szimpátiával.

6 Japán iskolákban a diákok takarítják az osztálytermüket órák után, erre minden héten 
másokat jelölnek ki az osztályból.

- Talán a betegsége miatt, gondolom. Középiskolában  aktívabb volt és vidámabb.
- Középiskola alatt azt érted... Hanekawa, te egy középiskolába jártál Senjougaharával?
- Hmm? Hát nem emiatt kérdeztél? - Meglepettnek tűnik. - Mindketten a Kiyokaze 

Középiskolába jártunk. Bár más osztályban voltunk, Senjougahara híres volt.
Úgy érted sokkal inkább, mint te, akartam mondani, de nem tettem. Hanekawa utálta, 
ha hírességként kezelték. Habár úgy gondolom, lehetne magabiztosabb, ő úgy gon-
dol magára, mint „egy normális lányra, akinek az egyetlen kitűnő erénye a szorgalma”. 
Számára a tanulás olyasmi, amire bárki képes.

- Nagyon szép volt és jó sportoló.
- Jó sportoló...
- Ő volt a futópálya sztárja. Több rekordot is megdöntött, ha jól tudom.
- Futópálya...

Ez azt jelenti...
Nem volt ilyen középiskolában.

Aktív és vidám – ez azt jelenti, hogy közvetlen, ami teljesen elképzelhetetlen, ha Sejou-
gaharára nézel; teljesen hihetetlen, ha a mostani Senjougaharára nézel.

- Éppen ezért sokat halottam róla.
- Mit hallottál?
- Azt, hogy nagyon előzékeny. Hogy nem kivételez senkivel, mindenkit egyenlőként 

kezel, és hogy jómódú családból jött. Az apja egyike a vezetőknek egy külföldi vállalat-
ban, egy villában lakik, és bár nagyon gazdag, egyáltalán nem sznob. Fölöttünk áll és 
még magasabbra tör.

- Olyannak hangzik, mint valami szuper nő.
- Hát valószínűleg van benne valami igazság.

A pletykák csak pletykák.
- Persze ilyesmiket csak akkoriban mondtak.
- Akkoriban.
- Miután bekerültünk a gimnáziumba, hallottam, hogy megbetegedett. Ennek ellenére 

meglepett, mikor idén egy osztályba kerültünk és találkoztunk. Végül is ő soha nem volt 
az a típus, aki a sarokban olvasgatna.
Csupán önző feltételezéseim voltak, mondta Hanekawa.
Biztosan önző feltételezések voltak.
Az emberek változnak.
Természetes, hogy az emberek másmilyenek gimnáziumban, mint középiskolában vol-
tak. Én megváltoztam és Hanekawa is biztos változott. Ezért érthető, hogy Senjougahara 
is megváltozott.
Bizonyára megvoltak a saját problémái, és ezért. Meglehetett az oka, hogy eltűnt a 
vidám Senjougahara.

7 A japán iskolarendszerben az első 6 osztály az általános iskola (shougakkou), ez-
után pedig a középfokú oktatás két 3-3 részes szakaszra oszlik. Az első 7-től 
9-ik osztályi tart (chuugaku), majd a második a 10-12 osztályt foglalja magá-
ban (koukou). Az érthetőség kedvéért a chuugaku-t 
középiskolának, a koukou-t gimnáziumnak fordítottam. Folytatás a következő oldalon!
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Biztos elvesztette az életkedvét. Mindenki letört szokott leni, mikor beteg. Főleg ha 
korábban vidám volt. Ezért a feltevésemnek helyesnek kell lennie.
Ha nem történt volna az meg reggel.
Csak ennyit tudok mondani.

- De... igazából nem lenne szabad ilyesmiket mondanom Senjougaharáról.
- Mit?
- A múltbeli énjéhez képest most sokkal szebb.
-...
- A létezése olyan... törékennyé vált.

Csend... fején találta a szöget.
Pontosan.
Egy törékeny lét.
Nincs... jelenléte.
Mintha egy szellem lenne?
Senjougahara Hitagi.
Egy lány... súly nélkül.
Szóbeszédek tárgya.
Egy városi legenda.
Pletykák témája.
Minden csak félig igaz.

- Á... eszembe jutott még valami.
- Hmm?
- Oshino hívott.
- Oshino? Miért?
- Valamiért... gondolom szeretné, ha segítenék neki valamiben.
- Értem - Hanekawa kifejezése kifürkészhetetlen volt.

A hirtelen témaváltás, vagyis inkább a nyilvánvaló törekvés, hogy lezárjam a témát fel-
kelthette a gyanakvását. Az, hogy segítenem kell neki valamiben hirtelen jött ötlet volt. 
Ezért nem tudok könnyen kezelni okos embereket.
Valószínűleg átlát rajtam
Felálltam és erőltettem magam, hogy őszintének tűnjek.

- Szóval mennem kell. Rád bízhatom a többit, Hanekawa?
- Ha beleegyezel, hogy pótolni fogod a mai munkát akkor rendben. Nincs sok hátra, 

úgyhogy mehetsz. Nem lenne jó, ha megváratnád Oshinót.
Hanekawa szívességet tett nekem.

Úgy tűnik, Oshino nevét használni jó ötlet volt. Oshino segített már mindkettőnkön, 
és nem akartunk hálátlannak tűnni. Igazából erre is gondoltam, és nem is volt teljesen 
hazugság, amit mondtam.

- Akkor jó lesz, ha én hozom meg a döntést a kulturális fesztivállal kapcsolatban? Bár 
a papírokat úgyis együtt kell kitöltenünk később.

- Igen, rád bízom.
- Add át üdvözletemet Oshinónak.
- Úgy lesz.
És kiléptem a teremből.

003
Kiléptem a teremből, fél kézzel becsukva magam mögött az ajtót, és tettem még egy 

lépést, mikor mögülem...
- Miről beszéltél Hanekawával?

Kérdezte egy hang.
Megfordultam.
Miközben fordultam, még mindig nem tudtam megbizonyosodni a mögöttem álló sze-
mély kilétéről – egy ismeretlen hang volt. Bár már hallottam korábban... Igen, órák alatt, 
egy halk hang volt, ami mindig azt mondta „Nem tudom”...

- Ne mozdulj.
Ebből a két szóból rájöttem, hogy Senjougahara volt az.
Amint szemtől szembe álltam vele, azt is észrevettem, hogy egy papírvágó kést tett a 
számba, mintha direkt ez lett volna a célja, mintha a keresztülvágott volna téren és időn.
A papírvágó kés éle.
Az arcom bal oldalát érintette belülről.

- !
- Hadd javítsam ki magam. A ‘mozdulhatsz, ha akarsz, de veszélyes lenne’ pontosabb 

felszólítás lenne ebben a helyzetben.
Bár nem hagyta, hogy mozduljak, ez még nem volt erőszak, de már annak a határán állt 
– a penge csak érintette az arcomat belülről.

Álltam egy helyben, mint egy idióta, nyitott szájjal, reszketve, de egyébként mozdu-
latlanul.
Arra gondoltam, hogy megijedtem.
Nem a papírvágó késtől.
Hanem Senjougaharától, aki, miközben egy késsel fenyegetett, hidegen, érzéketlenül 
bámult rám. Volt már...
Láttam már valaha ilyen veszélyes arckifejezéssel?
Most már biztos vagyok benne.
Senjougahara szemeiből már biztos vagyok benne, hogy bár még nem vágott meg, a 
számat nem a papírvágó kés tompa oldala érinti belülről.

- A kíváncsiságod akár egy csótányé – beleásod magad mások titkaiba. Kibírhatatlanul 
irritáló. A gyenge pontomra tapintottál, te szánalmas kis ízeltlábú.

- H-hé...
- Mi az? A jobb orcád magányosnak érzi magát? Hamarabb is szólhattál volna.

Senjougahara felemelte a bal kezét.
Olyan gyorsan, mintha csak fel akarna pofozni. Felkészültem rá, de nem éreztem sem-
mit. Nem, valami mégis történt.
Egy tűzőgépet tartott a bal kezében.

Mielőtt még felismertem volna a tárgyat, már be is helyezte a számba. Persze 
nem tette be az egészet a számba, csak úgy tartotta, mintha használni akarná 
a tűzőgépet a számon –  mintha valamit hozzá akarna tűzni a számhoz belül-
ről.
És finoman lenyomta.
Mintha valamit oda akarna tűzni. Folytatás a következő oldalon!
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-... ah.
A nagyobb, nehezebb vége a tűzőgépnek teletöltve hegyes tűzőkapcsokkal a 

számba hatolt, képtelenné téve a beszédre. Ha csak a kés lett volna, nem tudtam volna 
megmozdulni, de beszélni még tudtam volna – de most még megszólalni sem mertem. 
Nem volt mit megfontolni.
Először kinyitotta a számat a papírvágó késsel, aztán jött a tűzőgép – olyan szintű 
előretekintés volt a tervében, ami már ijesztő.

A legutóbbi alkalom, mikor valamit a számba nyomtak akkor volt, mikor fertőzés mi-
att kezelték a fogamat. Hogy soha ne történhessen hasonló, minden nap fogat mostam 
és rágóztam, hogy eltüntessem a kórokozókat. De most egy hasonlóan rossz helyzet-
ben találtam magam... csakhogy ezúttal nem volt olyan rágóm, amivel megszabadul-
hattam volna egy tűzőgéptől. Vagy egy késtől.
Micsoda módszer egy ember ártalmatlanná tételére.
Egy szempillantás alatt teljesen csapdába estem.

Egy gimnázium folyosóján egy annyira abszurd helyzetbe kerültem, hogy lehetetlen-
nek tűnt elképzelni, hogy a fal másik oldalán Hanekawa éppen az osztályunk kulturális 
fesztiválon tartott programjáról dönt.
Hanekawa...
Mit értesz az alatt, hogy „a vezetékneve alapján veszélyesnek tűnhet”?
Nagyon is veszélyes.
Furcsa, hogy Hanekawa rosszul ítélte meg.

- Miután kikérdezted Hanekawát az életemről a középiskolában, tovább akarsz menni 
Hoshina tanár úrhoz? Vagy kihagyod az osztályfőnököt és rögtön doktor Harukamihoz 
mész, az iskolaorvoshoz?

- ... - Nem tudtam megszólalni.
Nem tudtam, Senjougahara mit gondol mit akartam mondani, de mélyet sóhajtott.

- Micsoda figyelmetlenség. Bár odafigyeltem, mert felfelé mentem a lépcsőn, ez tör-
tént. Egy olyan ócska baromság, amit mindenhol elsütnek.

- ...
Talán a jó természetem miatt nem fűztem hozzá semmit a szóhasználatához, ami a 
legtöbb jól nevelt lányt zavarba hozta volna.

- Soha nem gondoltam volna, hogy egy banánhéj lesz a lépcsőn.
- ...

Az életem egy lány kezeiben van, aki elcsúszott egy banánhéjon. Egyáltalán mit kere-
sett egy banánhéj a lépcsőn az iskolában?

- Most már rájöttél, ugye? - kérdezte Senjougahara veszélyes pillantásával.
Biztos egy gazdag családból származik.

- Igen, nincs súlyom.
Súlytalan.

- Bár ez nem teljesen így van, teljesen súlytalannak lenni lehetetlen. A magasságom 
és a testfelépítésem alapján körülbelül negyvenvalahány kilónak kellene lennem.
Valószínűleg ötven kiló.
A szám bal oldala fájdalmasan megfeszült és a jobb oldalra is erősebb nyomás került.

- ...!

- Nem bocsátok meg semmilyen perverz fantáziát. Biztosan elképzeltél meztelenül, 
ugye?
Bár nagyot tévedett, a megtorlás hatása nem maradt el.

- Negyvenvalahány kiló lehetek - erőltette. Nem engedett.
- De a súlyom jelenleg öt kilogramm.

Öt kilogramm.
Nem sokkal több, mint egy újszülött súlya.

Egy ötkilós súlyzó képe jelenik meg a fejemben, ami egyáltalán nem tűnt súlytalannak. 
De hogy öt kiló egy emberi testben oszoljon el, a sűrűség – számára biztos olyan érzés 
lehetett, mintha súlytalan lenne.
Könnyű lenne elkapni, ha zuhanna.

- Bár a mérleg szerint öt kiló vagyok, én nem úgy érzem. Nem érzem magam máshogy, 
mint amikor negyvenvalahány kiló voltam.
Ez azt jelenti, hogy...
Ez azt jelenti, hogy a gravitáció nem hat rá? Súly nélkül, de tömeggel rendelkezik – mivel 
az embert főleg víz alkotja, amire hat a gravitáció, mint egészre – vagy egyszerűbben 
fogalmazva, a sűrűsége egy tizede a normálisnak.

Ha a csontok sűrűsége egy tizede a normálisnak, akkor súlyos csontritkulásban szen-
vedne. A szervei, az agya nem tudnának rendesen működni.
Szóval ez teljesen lehetetlen.
Nem a számokról van szó.
Ha ilyen könnyű lenne, meghalna.

- Tudom, mit gondolsz.
- ...
- Csak bámulod a melleimet, gusztustalan vagy.
- ...!

Esküszöm nem bámultam!
Úgy látszik, Senjougahara egy elég öntudatos lány. Nem elképzelhetetlen a külseje 

alapján – csak jó lenne, ha Senjougahara rendelkezne Hanekawa erényeinek legalább 
egy ezredével.

- Ezért utálom a közönséges embereket.
Lehetetlennek tűnik, hogy tisztázzam a félreértést kettőnk között – de fontosabb, 

hogy már azon a véleményen voltam, hogy Senjougahara nem is volt igazából beteg, 
az egészet csak kitalálta.  Öt kilós súllyal nem lehet beteg. Az ereje alapján talán egy 
földönkívüli egy másik bolygóról, ahol a gravitáció a földi tízszerese, és biztos nagyon jó a 
sportokban. Pláne, mivel futott. Habár nem tűnik harciasnak a testalkata...

- Azután történt, hogy elballagtam középiskolából, mielőtt gimnazista lettem - mond-
ta Senjougahara.

 - Abban a köztes időszakban, mikor nem voltam már középiskolás, de még nem voltam 
gimnazista sem, bár még nem volt tavaszi szünet, ilyenné váltam.

- ...
- Találkoztam – egy rákkal.

Rákkal?
Azt mondta rákkal? Rákkal – mint amiket télen szok-
tunk enni? Páncéllal és tíz lábbal – egy vízi ízeltlábúval. Folytatás a következő oldalon!
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- Ellopta a súlyomat.
- ...
- Igazából nem is kell megértened. Zavarna, ha tovább kérdezősködnél, ezért most 

szólok. Araragi. Araragi, hé Araragi.
Senjougahara a nevemet ismételgette.

- Nincs súlyom – nincs tömegem. Semmi, aminek köze lenne a súlyhoz. De egyáltalán 
nem zavar. Mint Yousuke Rejtélyes Világában. Szereted Takahashi Yousukét? 8

- ...
- Egyedül az iskolaorvos tud erről az iskolában, doktor Harukami. Jelenleg csak dok-

tor Harukami. Sem az igazgató, Yoshiki, sem Shima, sem a higgadt Irinaka. Csak doktor 
Harukami – és te, Araragi.

- ...
- Tehát mit kellene tennem, hogy megtartsd a titkomat? Mit kellene tennem a saját 

érdekemben? Azon túl, hogy széttépem a szádat, hogy ne tudj beszélni, mit kellene 
tennem, hogy rávegyelek, tartsd csukva a szád?
Papírvágó kés.
Tűzőgép.
Ez normális? Milyen erőszakos bánásmód egy osztálytárssal. Egyáltalán, hogy viselked-
het valaki így? Ha arra gondolok, hogy egy teremben ültem egy ilyen ijesztő emberi 
lénnyel több mint két évig, kiráz a hideg.

- Az orvosok szerint a kórházban az ok ismeretlen – vagyis inkább semmi oka nincs 
az állapotomnak. Miután kedvükre vizsgálták a testemet, milyen sértő válasz. Mintha 
már kezdettől fogva tudták volna, hogy semmit se tudnak majd kideríteni - mondta 
Senjougahara rosszallóan.

- Nem gondolod hogy ez abszurd? Egy teljesen normális, helyes lány voltam a 
középiskola végéig.

- ...
Hagyjuk figyelmen kívül, hogy helyesnek nevezte magát.
Tényleg volt a kórházban.
Késések, korai távozások, hiányzások.
És – az iskolaorvos.
Vajon ő mit gondolhatott erről.
Olyan helyzetben van, mint én voltam, pont mint én, de én csak a tavaszi szünet két 
rövid hetében,  ő viszont általában.
Mit adott fel?
Miről mondott le?
Elég sok idő eltelt.

- Meg fogsz sajnálni? Milyen kedves tőled.
Mintha csak a fejembe látott volna, gúnyos hangnemben válaszolt. Mintha mocskos 
lennék.

- De nincs szükségem a sajnálatodra.

8 Elsősorban horror mangákat készítő híres mangaka.

- ...
- Amire szükségem van, az a hallgatásod és a közönyöd. Gondolod, hogy képes vagy rá? 

Megbecsülöd a sértetlen arcodat, ugye?
Senjougahara mosolygott.

- Araragi, ha meg tudod ígérni a hallgatásodat és a közönyödet, akkor bólints kétszer. 
Minden más tettet támadásként fogok értelmezni és ennek megfelelően cselekszem.
Milyen egyoldalú beszélgetés.
Miután nem volt más választásom, bólintottam kétszer.

- Értem.
Senjougahara láthatóan megkönnyebbült a döntésemtől. Bár nem hagyott más 
lehetőséget, bár egyedül ő alkudott, bár a kérésére nem mondhattam nemet – meg-
könnyebbültnek tűnt, hogy elfogadtam.

- Köszönöm - amint ezt mondta, kivette a számból a papírvágó kést, de nem óvatosan, 
hanem kínzóan lassan. Eltette a kést.
A következő a tűzőgép volt...

- ... Aúú!?
Katt.
Hihetetlen.
Senjougahara erősen lenyomta a tűzőgépet.
Mielőtt reagálni tudtam volna a fájdalomra, elvette a tűzőgépet.
A földre rogytam.
A számat markolásztam azon az oldalon, ahol belehasított a fájdalom.

- Aúú.
- Nem ordítasz? Bámulatos - mondta Senjougahara érdektelen tekintettel nézve rám.
- Most ennyivel megúszod. Ha gyűlölöd a tehetetlenségedet, akkor nem is lesz olyan 

nehéz  megtartani az egyezségünket.
-... T-Te...

Katt.
Mielőtt bármit mondhattam volna, Senjougahara lenyomta a tűzőgépet, mintha vala-

mit össze akarna tűzni.
Egy tűzőkapocs hullott ki a szemeim előtt.
Ösztönösen megremegtem.
Feltételes reflex.
Egyetlen próbálkozással – létrehozott egy feltételes reflexet.

- Rendben, Araragi, akkor holnaptól vedd úgy, hogy nem létezek. Számítok rád.
Ezután anélkül, hogy megvárta volna a válaszomat lement a lépcsőn. Mielőtt feltápász-
kodhattam volna, már be is fordult a sarkon, eltűnve a látóteremből.

- Micsoda ördögi nőszemély.
Biztosan máshogy épül fel az agyunk.
A történtek ellenére a tudatom egy része még mindig nem akarta elhinni, hogy képes 
ilyesmire. Bár a tény, hogy a tűzőgépet használta a kés helyett reménykedésre adhat 
okot.
Megdörzsöltem az arcomat, nem a fájdalom miatt, hanem hogy megbi-
zonyosodjak az állapotáról.

-... Folytatás a következő oldalon!
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Rendben.
Nem lyukasztotta át.
Ezután benyúltam a számba egy ujjal. A bal ujjammal, mert a jobb oldalon volt a seb. 
Megtapintottam a seb helyét.
A fájdalom nem múlt el, és elég erős volt, hogy meg tudjam találni a tűzőkapcsot – csak 
egyet találtam. Ahogy gondoltam, csak fenyegetésnek szánta, és ez még mindig békés 
megoldásnak nevezhető... de igazából ebben is reménykedtem.
Ez van.
Ha nem fúrta át teljesen az arcomat, az azt jelenti, hogy nem hajlott be a kapocs vége... 
még mindig az eredeti formájában volt, a hegyes végével kifelé. Ez azt jelenti, hogy 
nem teljes erőből nyomta le a tűzőgépet.
A hüvelyk- és mutatóujjammal egy rántással kihúztam.
Az éles fájdalom a vér fémes ízével keveredett.
Úgy tűnik, vérezni kezdett a seb.

- Aú...
Rendben.
Ezzel nem lesz gond.
Megnyaltam a két lyukat a szám belsejében, behajtottam a kapocs két végét és az 
ingem zsebébe tettem. Felvettem a földről a kapcsot, amit Senjougahara leejtett, és 
azzal is ugyanezt tettem. Veszélyes lenne itt hagyni, valaki cipő nélkül beleléphetne. 
Hirtelen a kapcsokat olyan veszélyes tárgyakként kezeltem, mintha magnum lövedékek 
lettek volna.

- Hmm? Miért vagy még mindig itt Araragi? - kérdezte Hanekawa, mikor kijött a 
teremből.
Úgy látszik, befejezte a papírmunkát.
Elég sokáig tartott.
Vagy úgy is mondhatnám, jó időzítés.

- Nem kellene sietned Oshinóhoz? - kérdezte Hanekawa.
Mintha nem tudná, mi történt.
A fal másik oldalán volt végig. A fal elég vékony. Ennek ellenére, anélkül, hogy 
Hanekawa bármit is észrevett volna, sikerült megfenyegetnie. Senjougahara Hitagi rá-
szolgált, hogy rettegjenek tőle.

- Hanekawa... szereted a banánt?
- Mi? Hát nem mondanám, hogy utálom. Tápláló és ha választani kellene akkor igen, 

azt hiszem szeretem.
- Bármennyire is szereted, ne egyél banánt az iskolában!
- Mi?
- Vagy ehetsz, de ha a héját a lépcsőn hagyod, azt soha nem bocsátom meg!
- Te meg miről beszélsz Araragi? - kérdezte Hanekawa értetlenül.

Érthető volt az értetlensége.
- És mi lesz Oshino...
- Épp oda indulok - mondtam.

Ezután ott hagytam Hanekawát és elrohantam. 
- Hé Araragi! Nem szabad futni a folyosókon! Szólok a tanárnak! - hallottam magam 

mögött Hanekawát, de nem törődtem vele.

Futottam.
Akárhogy is, futottam.
Befordulok a sarkon a lépcsőházba.
A negyediken voltam.
Még nem lehetett túl messze.
Ugrás, lépés, ugrás, leugráltam a lépcsőkön, puhán landolva, mintha csak táncolnék.
A becsapódás érzése a lábamban.
A nehézkedés érzése.
Még ez a becsapódás is... 
Senjougahara nem érezheti.
Nincs súlya.
Nincs tömege.
Bizonytalan lépések.
Egy rák.
Egy rákról beszélt.

- Erre – nem, arra.
Nem próbálna elbújni. Nem gondolná, hogy utána rohanok, úgyhogy biztos egyenesen 
az iskola kapujához tart. Nem jár szakkörökre, tehát azok közé tartozik, akik iskola után 
rögtön hazamennek. Még ha lenne is valami dolga, az iskolában már semmit nem le-
het csinálni. Miután ezt végiggondoltam, lementem a lépcsőn a harmadik és a második 
emeleten habozás nélkül. Nagy ugrásokkal.
És a másodikról az elsőre.
Senjougahara ott volt.
A zajból, amit csaptam, biztos már tudhatta, hogy én jövök, mert bár a háta mögül érkez-
tem, már felém fordult.
Azzal a fagyos tekintettel nézett rám.

- Lenyűgöző - mondta.
- Nem, tényleg megdöbbentem. Te vagy az első, aki ilyen hamar meggondolja magát 

Araragi.
- Az első...

Tehát mások is voltak.
Annak ellenére, hogy ennyire vigyázott, hogy ne derüljön ki semmi.
Bár érthető, ha belegondolok, a titka, hogy „súlytalan” könnyen kiderülhet egy egyszerű 
érintéstől. Annyira hihetetlennek tűnt.
Azt mondta, hogy eddig.
Talán tényleg ő az ördög.

- Igazából nem számítottam rá, hogy ilyen hamar összeszeded magad. Elvileg 
mozgásképtelenné kellett volna válnod.
A tapasztalat hangja volt.
Túl ijesztő volt.

- Rendben, értem. Megértelek, Araragi. A szemet szemért hozzáállásod nem jön 
be nekem. Remélem, felkészültél - mondta Senjougahara, amint kinyújtotta karjait.

- Harcoljunk.

Folytatás a következő oldalon!
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A papírvágó késektől kezdve a tűzőgépeken át mindenféle írószer megjelent a 
kezeiben. Kihegyezett HB ceruzák, körzők, golyóstollak több színben, töltőceruzák, 
pillanatragasztó, befőttes gumik, gemkapcsok, filctollak, biztosítótűk, töltőtollak, hiba-
javító, ollók, ragasztószalag, varrótűk, háromszög vonalzók, harminc centis vonalzók, 
szögmérők, ragasztó, favéső szerszámok, rajzeszközök, papírnehezékek, tintatartók.
…
Olyan érzésem volt, hogy már csak azért is üldöznének a jövőben, mert egy osztályban 
voltam egy ilyen emberrel.
Számomra talán a pillanatragasztó volt a legijesztőbb.

- ... tévedsz. Nem harcolni akarok.
- Nem? - csalódottnak tűnt.

De nem engedte le a karjait.
A válogatott fegyvertáron megcsillant a fény.

- Akkor mit akarsz tőlem?
- Ez csak egy lehetőség, de – mondtam -, talán segíthetek rajtad.
- Segíteni rajtam? - érezni lehetett a hangján, milyen nevetségesnek tartja az elkép-

zelésemet.
Nem, talán felháborítónak tartja.

- Ne nevettess. Biztos vagyok benne, hogy már mondtam, megvetem azokat, akik 
sajnálnak. Mégis mit gondolsz, mit tehetsz? Éppen elég lesz, ha befogod a szádat és 
nem teszel semmit.

- ...
- Mindenféle kedvességet a részedről támadásként fogok értelmezni – mondta, a-

hogy felém lépett.
A habozás hiányát már megszoktam tőle az előbbi találkozásunk során. Egy élmény, 

amit szívesen feledtem volna.
Éppen ezért.
Éppen ezért anélkül, hogy bármit mondtam volna, az ujjammal szélesre feszítettem a 
számat és megmutattam belülről.
A jobb ujjammal megmutattam neki a szám jobb oldalát.
Felfedve a belsejét.

- Mi?
Ahogy sejtettem, Senjougahara meglepődött. A fegyverei nagy csörömpöléssel hullot-
tak a földre.

- Te... ez meg hogy... - nem tudta befejezni a kérdését.
Így van.
Egy csepp vér sem volt ott.
A seb, amit Senjougahara ejtett a tűzőgéppel már nyom nélkül begyógyult.

004
Az egész a tavaszi szünet alatt történt.
Megtámadott egy vámpír.

A mobiltelefonok és autók korában, mikor megszokott volt a tengerentúlra menni osz-
tálykirándulásra... elég kínos ezt mondani, de megtámadott egy vámpír.
Lélegzetelállítóan gyönyörű volt.
Egy gyönyörű szörnyeteg.
Egy nagyon gyönyörű szörnyeteg.

Általában az iskolai egyenruhám gallérja elrejti, de a nyakamon még ott van a harapás 
nyoma. Talán megnövesztem a hajam, hogy eltakarja, mielőtt felmelegedik az idő, de 
emellett – valószínűleg sok történet van, amiben ha megtámad valakit egy vámpír, akkor 
vámpírvadászok, szörnyek megölésére specializálódott emberek, a keresztény egyház 
egy különleges szervezete vagy a sajátjukra vadászó vámpírok egy másik csoportja jele-
nik meg, hogy megmentsék; engem viszont egy arra járó idegen mentett meg.

Ezért tudtam újra emberré válni – nem zavar a napfény, a feszület és a fokhagyma 
– de maradtak mellékhatások; a testi képességeim jobbak lettek. De testi képességek 
alatt nem az erőt vagy ügyességet értem, ehelyett az anyagcserém lett gyorsabb; az 
önregeneráló képességem. Nem tudom mi történt volna, ha a papírvágó kés széttépte 
volna a számat, de kevesebb mint harminc másodpercbe telt, hogy a tűzőgép ejtette seb 
begyógyuljon. Ez más élőlényekhez viszonyítva elég gyors.

- Oshino... Oshino?
- Igen. Oshino Meme.
- Szóval Oshino Meme... úgy hangzik, mint egy mangaszereplő neve.
- Ne legyenek előítéleteid. Ő egy harminc feletti férfi.
- Értem. De fiatal korában biztos olyan volt, mint egy manga karaktertípus.
- Ne így ítéld meg az embereket. Egyáltalán tudod mit jelent az, hogy manga karak-

tertípus?”
- Ezek alapvető dolgok - mondta Senjougahara higgadtan.
- Az én karakteremnek az elnevezése ‘tsundere’ 9 ha nem tévedek.
-...

A személyiséged alapján inkább tundrának mondanám.
Fecsegés.
A Naoetsu Gimnáziumból, ahová Hanekawa, Senjouogahara és én járunk, körülbelül húsz 
perc az út egy felkészítő iskolába,  ami a lakónegyeden kívül működött. 
Legalábbis a múltban.
Néhány éve a sok híres felkészítő iskola megjelenése következtében ez az iskola bezárt 
anyagi okok miatt. Mire megismerhettem ezt a négy emeletes épületet, már kísértetie-
sen lerobbant állapotba került, a történetét csak pletykákból lehetett ismerni.
Veszélyes.
Magánterület.
Tilos a belépés.
Bár az épületet drótkerítés vette körül és hirdetőtáblák összevisszasága, rengeteg lyuk 
volt a kerítésen, ezért könnyű volt ki-be járkálni.

9 Tsundere: olyan mangákban és animékben előforduló jellemtípus, aki látszólag 
goromba, sértő, de valójában csak így titkolja a vonzalmát valaki iránt.
10 Gakushuu juku, olyan japán iskolák, amik vizsgákra, fel-
vételikre készítenek fel. Délután és kora este tartják a 
csoportok óráit.

Folytatás a következő oldalon!
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És a romok között élt Oshino.
Itt rendezte be a lakhelyét.
A tavaszi szünettel együtt már egy hónapja élt itt.

- Fáj a fenekem. És összegyűrődött a szoknyám.
- Nem az én hibám.
- Ne gyere a kifogásaiddal. Feldarabolom.
- Mit darabolsz fel?!
- Nem kellene kedvesebbnek lenned velem, ez az első alkalom, hogy másnak a bicikli-

jére ülök.
Nem azt mondtad, hogy minden kedvességet támadásként értelmezel?
A szavai és a tettei ellentmondanak egymásnak.

- Rendben, akkor mit kellene tennem?
- Hát kezdetnek ideadhatnád a táskádat, hogy párnának használjam.
- Másokra nem is gondolsz, ugye?
- Ki engedte meg, hogy ilyen közvetlen legyél velem? Csak mondtam egy példát.

Mit lehet erre mondani?
Remek kérdés.

- Marie Antoinette valószínűleg sokkal szerényebb és kedvesebb volt nálad.
- Ő a tanítványom.
- És mi van a köztetek eltelt évszázadokkal?!
- Lennél szíves nem félbeszakítani állandóan? Túl barátságosan viselkedsz velem. Ide-

genek akár azt is hihetnék, hogy osztálytársak vagyunk.
- De hát azok vagyunk!

Mennyire akarja tagadni, hogy bármi köze lenne hozzám?
Ez már túlzásnak tűnt nekem.

- Hát nem kevés türelem kell majd ahhoz, hogy elviseljelek...
- Araragi, ugye tudod, hogy ez a mondat úgy hangzott, mintha velem lenne a prob-

léma, nem veled? - mondta Senjougahara.
- És egyébként hol a táskád? Nem láttam nálad. Nincs táskád?

Erről jut eszembe, még soha nem láttam Senjougaharát bármit is hordozni.
- A könyveket már fejből tudom. Ezért mindent az iskolában hagyok a szekrényem-

ben. Ha az írószereim nálam vannak, nincs szükségem táskára. Még váltás ruhára sincs 
szükségem a tornaórák miatt.

- Értem.
- Ha nem tartom szabadon a kezeimet, akkor nem tudok harcolni, ha eljön az ideje.
-...

Az egész teste egy fegyver.
Egy emberi fegyver.

- Nem tartom jó ötletnek, hogy tisztálkodási szereket tartsak az iskolában, de nem 
tehetek mást. Nincs kitől kölcsönkérnem, mivel nincsenek barátaim.

- Ne beszélj ilyesmiről ilyen fesztelenül!
- Mi a baj? Csak személyes higiéniáról van szó, semmi szégyellnivaló nincs ebben. Elha-

nyagolni meg gusztustalan lenne, nem gondolod?
Igen elhanyagolni se lenne jó.
Az egyéntől függ.

Nem az én dolgom, hogy hozzászóljak.
Ami viszont megragadta a figyelmemet, az az, ahogy a barátok hiányát említette.

- Erről jut eszembe.
Nem mintha annyira izgatott volna, de az előbbi megjegyzés a szoknyájáról eszembe 
juttatta, hogy Senjougahara mégiscsak egy lány, és nem szeretné bepiszkolni a ruháit. 
Ezért megpróbáltam egy nagyobb bejáratot találni, és mikor odaértünk felé fordultam.

- Majd én viszem az írószereidet.
- Mi?
- Majd én viszem őket, add ide.
- Mit mondtál?

Olyan arcot vágott, mintha valami lehetetlen dolgot kértem volna tőle. Mintha valami 
baj lenne a fejemmel.

- Lehet, hogy Oshino furcsa fazon, de megmentette az életemet.
És különben is.
Hanekawát is megmentette.

- Nem szeretném, hogy bármi gond legyen, úgyhogy majd én viszem az írószereidet.
- Nem gondoltam, hogy ezt fogod mondani, amint ideérünk - nézett rám Senjouga-

hara. - Át akarsz verni, ugye?
-...
Muszáj így fogalmaznia?
Senjougahara nem mondott semmit, de az arckifejezésén elmélyült gondolkodás és 
tépelődés tükröződött. Egy lábához közeli pontra bámult a földön, de többször rám 
vetette a tekintetét.
Már azt hittem, nem fogunk bemenni, mikor kis idő múlva Senjougahara megszólalt.

- Értettem - mintha döntést hozott volna magában.
- Tartsd a kezed.

Ezzel elkezdett hullani a sok írószer, mintha ezer virágszirom lett volna, mintha egy 
bűvész előadásán lennék és varázslatot látnék. Amikkel a folyosón megfenyegetett, csak 
a jéghegy csúcsa volt. A zsebei talán négydimenziósak lehetnek. Talán huszonkettedik 
századi technológia. Lehet, hogy azt mondtam, hogy majd én viszem őket, de a meny-
nyiség láttán elkezdtem aggódni, hogy be fog-e férni mind a táskámba.
A kormány elhanyagolhatja a közbiztonságot, hogy szabadon járkálhatnak ilyen emberek 
az utcákon.

- Nehogy félreértsd. Csak hogy tudd, ez nem azt jelenti, hogy megbízom benned - 
mondta Senjougahara, mikor odaadta az összes írószert.

- Mit értesz bizalom alatt...
- Ha azt hiszed, hogy egy elhagyatott helyre hozhatsz, hogy bosszút állj a tűzőgéppel 

ejtett sérülésért, akkor nagy tévedésben vagy.
-...

Végül is szerintem is tévedés lenne.
- Ide figyelj. Ha nem telefonálok öt percenként, ötezer szolgám fog a családodra 

vadászni.
- Nem lesz semmi baj.
- Azt akarod mondani, hogy neked egy perc is elég?
- Te valami kutyának nézel? Folytatás a következő oldalon!
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És különben is, hogy merészeled fenyegetni a családomat.
Felháborító.
Ötezer ember, micsoda átlátszó hazugság.
Merész húzás valakitől, akinek barátai sincsenek.

- Van két középiskolás húgod, ugye?
-...

Tud a családomról.
Még ha hazudott is, ez nem vicces.

Úgy néz ki, miután megmutattam neki a gyógyulóképességemet, egyáltalán nem 
bízik bennem. Ha belegondolok, hogy Oshino azt mondta, a bizalom létfontosságú, 
nem állnak jól a dolgok.
De nincs mit tenni.
Innentől már ez is Senjougahara problémája lesz.
Én csak mutatom az utat.

A drótkerítés után beléptünk az épületbe. Bár még csak kora este volt, már sötét volt 
bent. Mivel az épületet már nem használták, a padló egyenetlen volt, könnyen meg 
lehetett botlani.
Ekkor jöttem rá.
Ha egy üres üdítős doboz leesik, az csak egy üdítős doboz, de Senjougahara számára ez 
egy tízszer nehezebb üdítős doboz lenne.
Ha mindent az ő szemszögéből veszünk...
Tízszeres gravitáció, egytized gravitáció, a probléma az, hogy nem lehet pontosan 
meghatározni, mint egy mangában. Az egyszerű megközelítés, miszerint a kisebb súly 
nagyobb gyorsaságot, ügyességet jelent nem helyes. Ráadásul ez egy ismeretlen hely 
neki. Senjougahara nem tehet róla, hogy olyan, mint egy óvatos vadállat.
Még ha tízszer is gyorsabb, az ereje csak az egytizede a réginek.
Már értem, miért tétovázott annyit az írószerei átadásával.
És hogy miért nem hord magánál táskát.

- Erre.
Kinyújtottam a kezem Senjougahara felé, aki megállt a bejáratnál, megragadtam a csuk-
lóját és mutattam neki az utat. Senjougahara űzött tekintettel reagált hirtelen mozdu-
latomra és morgott magában valamit, de aztán követett.

- Eszedbe se jusson, hogy megköszönöm.
- Persze, értem.
- Inkább neked kellene megköszönnöd.
- Ezt nem értem.
- Végül is direkt úgy terveztem, hogy a seb a szád belsejében legyen, hogy ne látsszon.
-...

Nem számít, hogy nézzük, ez úgy hangzik mintha a támadód olyasmit mondana: „hogy 
ne legyen feltűnő, a gyomrodba húzok be az arcod helyett.”

- Ha átlyukasztottad volna az arcomat, az is feltűnő lett volna.
- De úgyis vastag a bőröd, szóval gondoltam, hogy rendben leszel.
- Ettől nem vagyok boldog. És mi az, hogy ‘gondoltad’?
- A megérzéseim tíz százalékban helyesek.
- Az kevés.

- Hááát... - mondta Senjougahara tartva tőlem a távolságot.
- De úgy tűnik felesleges óvatosság volt.
- ... úgy tűnik.
- Sértőnek éreznéd, ha azt mondanám, a halhatatlanság hasznos dolog?

Senjougahara kérdése.
Azt válaszoltam:

 - Már nem.
Nem így a tavaszi szünet alatt.
Ha valaki ezt mondta volna nekem... meghalhattam volna. Halálos sértés lehetett volna.

- Mondhatjuk, hogy hasznos. Mondhatjuk azt is, hogy nem hasznos. Ennyi az egész.
- Azt akarod mondani, egyik se? Ezt nehéz megérteni - vonta meg a vállát Senjouga-

hara.
- Ez is olyan, mint hogy a lehetséges veszély veszélyes-e vagy sem.
- A ‘lehetséges’ a lehetséges veszélyben rendben van, ugye? 11

- Az lenne?
- Akárhogy is, már nem vagyok halhatatlan. Csak egy ember vagyok, aki az átlagnál 

gyorsabban gyógyul, ez minden.
- Hmm, értem - mondta unottan Senjougahara.
- Pedig kipróbáltam volna mindenféle dolgot rajtad. Milyen kiábrándító.
- Szóval mindenféle furcsa tervet szőttél a megkérdezésem nélkül...
- Micsoda sértő feltételezés. Csak szerettem volna ______ és ______ téged, ez minden.
- Mi az a ______?
- Csak szerettem volna kipróbálni ezt meg azt.
- Magyarázd meg a dőlt betűs részt!

Oshino általában a negyediken volt.
Volt lift, de ahogy várható volt, nem működött. Ezért csak úgy lehetett feljutni, ha a lift 
tetejére mászva a drótokon kapaszkodtunk fel a negyedikre, vagy a lépcsőn mentünk. 
Akárhogy is néztem, a második megoldás tűnt jobb ötletnek.
Senjougahara kezét fogva megmásztuk a lépcsőket.

- Araragi, még egy dolgot szeretnék mondani.
- Mit?
- A ruhámon keresztül talán nem látszik, de a testem nem éri meg a börtönbüntetést.
-...

Senjougahara módfelett gyanakszik rám.
- Nem érted az utalást? Akkor világosabban fogalmazok. Ha felfeded a valódi énedet, 

levetkőzöl és megpróbálsz megerőszakolni, akkor bosszút fogok állni rajtad, ahogy a 
BL 12  mangákban szokták.

-...
Semmi szégyenérzet nincs benne.

11 Lehetséges veszély japánul: ourai kikan. Az ourai úgy hangzik, mint az angol all right 
kifejezés (rendben van), amit egyébként a japánok egy az egyben átvettek, és pl. így jel-
zik, ha autóval lehet még tolatni. 
12 BL: Boys Love. Homoerotikus mangák egyik elnevezé-
se.

Folytatás a következő oldalon!
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 Ez ijesztő.
- Nekem úgy tűnik, de szerintem mások is így gondolhatják, hogy neked üldözési 

mániád van.
- Van amiről lehet beszélni és van amiről nem.
- Ezzel te is tisztában vagy?
- Viszont ez az Oshino barátod egy elég lerobbant helyen lakik.
- Igen, hát... eléggé furcsa figura.

Még mindig nehezen tudok csak válaszolni Senjougaharának.
- Nem kellett volna előre szólnunk, hogy jövünk – bár ezt már későn mondom – mivel 

mi kérünk szívességet?
- Meglepő ilyen ésszerű javaslatot hallani tőled, de sajnos nincs mobiltelefonja.
- Úgy hangzik, mint aki nem fedi fel könnyen a valódi arcát. Elég gyanús. Mit dolgozik?
- Nem ismerem a részleteket, de egyfajta szakértője az olyan eseteknek, mint a 

miénk.
- Hmmm.
Bár a válaszom nem sokat árult el, Senjougahara nem kérdezett tovább. Talán azt 

gondolja, hogy úgyis találkozni fog vele, úgyhogy felesleges kérdezni. Ésszerű hozzáál-
lásnak tűnt.

- Araragi, látom a jobb kezeden hordod a karórád.
- Hmm? Igen.
- Valami baj van az agyaddal?
- Miért nem azt kérdezted, hogy balkezes vagyok-e?
- Értem. Tehát balkezes vagy?
-...

Neki van valami baj az agyával.
A negyedik emelet.
Mivel ez eredetileg egy felkészítő iskola volt, három tanterem van az emeleten – mind-
egyiknek be van törve az ajtaja, így a folyosóra nyílnak. Benéztem az első terembe, 
Oshino után kutatva.

- Helló Araragi. Már vártalak.
Oshino Meme ott volt.
Törökülésben ült egy rögtönzött ágyon, ami műanyag szalagokkal összekötött lehar-
colt asztalokból állt.
Mintha tudta volna, hogy jövök. Már megszoktam – átlát mindenen.
Senjougahara pedig látványosan megrökönyödött. Bár említettem neki, Oshino ren-
detlen külseje elég meghökkentő lehet egy modern lány divatérzékének. Bárki, aki 
egy romhalmazon él elég lerongyolódottá válik, de Oshino még nekem is piszkosnak 
számított. Szóval őszintén megállapíthatjuk, hogy nem volt tiszta. Ezenkívül pedig a 
pszichedelikus mintázatú hawaii ing volt az utolsó csepp a pohárban.
Mindig megdöbbentett, hogy ez az ember a megmentőm...
Semmiben sem hasonlít Hanekawára.

- Ó látom, ma egy másik lánnyal jöttél. Soha nem látlak kétszer ugyanazzal a lánnyal, 
ugye? Büszke vagyok rád.

- Hagyd abba, tudod, hogy nem vagyok olyan.

- Hmm, tényleg nem?
Oshino Senjougaharát nézte átható tekintetével.
Mintha mögötte nézett volna valamit.

- Üdvözletem kislány, Oshino a nevem.
- Örülök a találkozásnak. Senjougahara Hitagi.

Legalább a bemutatkozáson túl voltunk.
Legalább nem mondott semmi sértőt. Úgy látszik, tiszteli az idősebbeket.

- Araragi osztálytársa vagyok. Ő beszélt magáról.”
- Á, értem - mondta Oshino jelentőségteljes hangon.

Lesütve a tekintetét elővett egy cigit és a szájába tette anélkül, hogy meggyújtotta 
volna. Az ablakok, amik már rég nem funkcionáltak ablakokként, csak üvegszilánkokból 
álltak, és Oshino elég messze elláthatott rajtuk keresztül.
Hosszú csönd után felém fordult.

- Araragi, szereted a lányokat, akiknek egyenesre van vágva a frufrujuk?
- Már mondtam, ne tégy úgy, mintha olyan ember lennék. Csak pedofilok izgulnak fel 

az egyenes frufrutól. Ne keverj össze a te generációddal, akiknek kamaszkorában a Bír-
lak 13  ment a tévében.

- Hát persze - nevetett Oshino.
Senjougahara összevonta a szemöldökét.
Úgy tűnt, zavarja a pedofil szó.

- Szerintem jobb lenne, ha ő mondaná el, de ez a lány...
- Nem vagyok ez a lány - mondta Senjougahara elszántan.
- Akkor mit szeretnél, hogy nevezzelek.
- Senjougahara-sama.  14

-...
Ez normális?

-... Sen-jou-ga-ha-ra-sa-ma – szótagolva, nem kevés szarkazmussal.
- Nem tetszik ahogy hangsúlyoztad. Mondd rendesen!
- Senjougaharácska.

Az ujjait a szemembe vájta.
- Megvakulhattam volna!
- Te tehetsz róla, mert bunkó voltál.
- Ez a kölcsönösség elve?
- A sértő megjegyzéseim negyven gramm rezet, húsz gramm cinket, tizenöt gramm 

nikkelt, öt gramm szégyenérzetet és kilencvenhét gramm megvetést tartalmaznak. 15

13 Amerikai sorozat (Full House, 1987), melyet Japánban is vetítettek szinkronosan. A 
sorozatban többek között szerepeltek az Olsen ikrek (Mary-Kate és Ashley Olsen), akik 9 
hónapos koruktól voltak a sorozat sztárjai, és végigkövethettük gyerekkorukat egészen 
1995-ig.
14 A -sama tiszteletet kifejező utótag, melyet nevekhez toldanak hozzá.
15 Utalások a Fullmetal Alchemist című mangára/animére. A kölcsönösség elve (touka 
koukan) az alkímia egyik alapelve, lényegében azt jelenti, 
hogy nem lehet a semmiből új dolgokat létrehozni, csak 
meglévő dolgokat átalakítani. Folytatás a következő oldalon!
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- Ez nagyrészt megvetés, nem?
- Egyébként a szégyenérzettel csak vicceltem.
- De az a legfontosabb összetevő!
- Elég zavaró vagy. Ha nem veszed halkabbra magad, akkor el foglak nevezni ‘men-

struációs fájdalomnak’.
- Ez úgy hangzik, mint egy öngyilkos szörny neve.
- Mi a problémád? Minden szót meg kell magyaráznod?
- Eközött és a megvetés között azért van különbség!

Senjougahara elégedettnek tűnt ennyivel, ezért Oshino felé fordult.
- Szeretnék kérdezni valamit - a hangsúlyozásából inkább úgy tűnt, hogy 

mindkettőnket kérdez, ahogy a terem sarka felé mutatott.
A sarokban egy fiatal lány – annyira fiatal, hogy még általános iskolának tűnt – ült 

a földön térdeit átkarolva. Nyolcévesnek nézett ki, egy régi repülős sisakot viselt 
védőszemüveggel, a bőre fehér volt, a haja szőke.

- Mi az a gyerek?
„Mi” ahelyett hogy „ki”, vagyis Senjougahara a kérdésfeltevése alapján jó megfigyelő 
volt. Még ha nem is Senjougaharáról lenne szó, a legtöbb figyelmes ember észrevette 
volna, hogy valami nincs rendben a lánnyal, aki Oshinót nézte bizonytalan tekintettel.

- Miatta nem kell aggódnod – mondtam, mielőtt Oshino megszólalhatott volna.
- Csak ott ül, nem fog csinálni semmit – szóval semmi gond. Nincs árnyéka sem alakja. 

Egy gyerek név nélkül, létezés nélkül.
- Nem, nem, Araragi - szakított félbe Oshino -, Abban igazad van, hogy nincs árnyéka, 

alakja, sem létezése, de tegnap adtam neki nevet. Szomorú lenne, ha nem kapna nevet.
- Hmm... egy név. Milyen nevet adtál neki?
- Oshino Shinobu.
- Shinobu... hmmm.

Igazi japán név.
Bár nem hiszem, hogy ez számítana.

- A pengében rejlő szív. Jó név, illik hozzá, nem gondolod? A saját vezetéknevemet 
adtam neki. A Shinobu névben lévő kanji az én nevemben is szerepel. Így három olva-
sata is van. Ugye milyen stílusos? Nekem tetszik.

- Tényleg olyan fontos ez?
Pontosabban nem igazán érdekel.

- Elég sokat gondolkodtam rajta, és leszűkítettem a lehetséges nevek körét az O-
shino Shinobura és az Oshini Oshinóra, de aztán azt választottam, amelyik jobban hang-
zik, ahelyett, ami inkább szójáték. Szerintem az osztályfelelős kisasszonynak tetszene a 
kanji, amit választottam.

- Jól van.
Nem igazán érdekelt.
Bár az Oshino Oshino név szóba se jöhetett.

- Ahogy gondoltam.
Türelmetlenséggel a hangjában Senjougahara még egyszer megkérdezte.

- Micsoda az a gyerek?
- Ahogy mondtam, semmi.

Egy vámpír maradványa.
Egy gyönyörű szörnyeteg kiüresedett héja.
Nem számít, hogyan fogalmazzuk meg. Lényegében semmi köze nem volt Senjougaha-
rához, inkább az én gondom volt. Egy olyan teher, amit hordoznom kell ameddig csak 
élek.

- Szóval semmi. Rendben.
-...

Milyen közönyös.
- Az anyai nagymamám mondta, hogy nem számít, ha közömbös vagyok, ha közön-

ségesen neveltek fel, akkor rendben van.
- Hogyhogy közönségesen?

Talán inkább azt akarta mondani, hogy tisztességesen. 16

Mintha a hagyományos helyett hatóságit mondana.
- Térjünk a lényegre.

Senjougahara levette a szemét az ex-vámpírról, a fehér bőrű szőke lányról, Oshino Shi-
noburól és Oshino Memére nézett.

- Azt hallottam, tudna nekem segíteni.
- Én? Az lehetetlen - mondta Oshino nevetve.
- Csak te segíthetsz magadon kislány.
-...

Hűha.
Senjougahara összevonta a szemöldökét.
Láthatóan gyanakszik.

- A mai napig öt ember mondta nekem pont ugyanezeket a szavakat. Mind csalók vol-
tak. Ön is egy csaló, Oshino?

- Haha. Milyen élénk vagy. Csak nem történt valami jó dolog?
Miért használsz ilyen provokatív szavakat? Vannak, akiknél működik ez a stílus, mint 
például Hanekawa, de Senjougaharánál nem.
Ő az a típus, aki ezt kihívásnak veszi.

- Jól van, jól van.
Kelletlenül közbeléptem.
Beléptem kettejük közé.

- Ne szakíts félbe. Megöllek.
-...

Épp most ez a lány elég közvetlenül arról beszélt, hogy megöl.
Miért vagyok mindig a célkeresztjében?
Akár egy időzített bomba.
Nem tudom, milyen szavakkal lehetne leírni őt.

- Hát akkor... - mondta Oshino elég szórakozottan a korábbi feszültséghez képest.
- Ha nem fejted ki a helyzetet, akkor nem tudok mit tenni. Nem vagyok jó a gondola-

tolvasásban. Ha nem beszélsz, nem tudok a dolgok végére járni. Megőrzöm a titkai
dat, emiatt ne aggódj.

16 Lefordíthatatlan közmondás, de lényegében egy szó-
tagot rosszul ejtett. Folytatás a következő oldalon!
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-...
- Jó, előbb én elmondom...
- Rendben van, Araragi.

Senjougahara megint félbeszakított.
- Majd én megteszem.
- Senjougahara.
- Képes vagyok rá magamtól is - mondta.

005

Két órával később.
Senjougahara lakásán voltam, miután Oshinót és Shinobut a romos iskolában hagytam.
Senjougahara otthona.
Tamikura-lakótelepnek hívták.

Egy kétemeletes könnyű szerkezetű épület, amit harminc éve építettek. Bádog 
postaládák az ajtónál. Fürdőszoba és vécé mindegyik lakáshoz járt. Egy hat tatamis szo-
ba17 egy kis mosdókagylóval. Húsz perc séta a legközelebbi buszmegállóhoz. A bérleti 
díj harminc és negyvenezer között mozgott a szobától függően (beleértve a lakbért, 
rezsit, és a közös költséget).
Nem épp az, amire Hanekawa elmondása alapján számítottam.
Ez valószínűleg az arcomon is meglátszott. Kérdeznem sem kellett, Senjougahara 
egyszerűen ezt mondta: 

- Az anyám egy szektához csatlakozott.
Mintha egy mentség lenne.
Egyértelmű volt, hogy sok mindent elhallgatott.

- Nemcsak az összes pénzünket adta oda nekik, de nagy adósságokat is felhalmozott. 
A házunk is erre ment rá.

- Egy szekta?
Valószínűleg egy azok közül az új vallások közül.
Mind ugyanarra hajtanak.

- Végül tavaly év végén elváltak a szüleim. Engem az apám kapott meg, és azóta itt 
élünk.
Legalábbis én... az apám éjjel-nappal dolgozik, hogy visszafizesse az adósságokat, amik 
a nevére kerültek, szóval ritkán van itthon. Kb. olyan, mintha egyedül laknék itt. Ez elég 
sok szabadsággal jár.
Jól hangzott.

- De az osztálynaplóban még a régi lakhelyem van megadva. Hanekawa nem tud-
hatott erről.
Ööö...

17 Japánban a szobák területét négyzetméter mellett úgy is mérik, hogy hány tatami 
borítja a padlót. 1 tatami 1m x 2m, tehát 2 négyzetméternek felel meg.

- Nem kellene megváltoztatnod?
- Jobb így, hogy a lehetséges ellenségek nem tudják, hol lakok.
- Szóval mindenki lehetséges ellenség?

Normális esetben ez túlzásnak hangozhatott volna. De ha van egy titkod, amit minden-
képpen meg kell őrizned, akkor érthető az elővigyázatosság.

- Senjougahara, mikor az anyád csatlakozott a szektához... neked próbált segíteni?
- Milyen borzasztó kérdés - mondta nevetve. - Nem tudom. Talán nem.

Borzasztó válasz.
Valószínűleg ezt érdemlem, amiért kérdeztem.

Tényleg tapintatlan kérdés volt. A gondolattól is összeszorul a gyomrom. Nem kel-
lett volna megkérdeznem, de mivel megkérdeztem, Senjougaharának igaza volt, hogy 
letorkolt.
Persze, hogy a családja észreveszi, hogy a lányuk súlytalan lett. Különösen az anya. 

A család nem olyan, mint az iskola, ahol megvan a saját kis terünk az asztalunk körül. 
Ha valami történne az egyetlen lánygyermekkel, észrevennék. És mikor az orvosok nem 
tudtak segíteni, és a vizsgálatok csak folytatódtak, senki nem hibáztathatta az anyját, 
hogy máshová fordult segítségért.
Nem, talán mégis hibáztathatnánk.
De ezt nem az én tisztem volt eldönteni.
Nem kellene úgy beszélnem, mintha mindent értenék.
Tehát.
Tehát ott voltam Senjougahara lakásán, Tamikura-lakótelep 201, egy párnán ülve, 
előttem gőzölgő tea, amit ő adott.
A személyisége alapján azt feltételeztem, hogy kint kell majd megvárnom, de behívott, 
és teát is főzött nekem. Ez meglepett.

- Meg foglak kínozni.
- Ööö...
- Úgy értem, isten hozott.
- Persze...
- Nem, azt hiszem, mégis inkább meg foglak kínozni.
- Nekem jobban tetszett az isten hozott. Mást nem fogadok el. Nem mindenki tud 

ilyen gyorsan helyesbíteni. Szép volt Senjougahara.
És mindössze ennyit beszélgettünk. Ezután csak ültem idegesen a helyemen. Nehéz volt 
beismernem, hogy zavarban voltam, amiért egy lány lakásán vagyok, akit épp csak megis-
mertem. Csak bámulni tudtam a teára.
Senjougahara zuhanyzott.
Megtisztította a testét.
Oshino mondta, hogy zuhanyozzon le hideg vízzel, és öltözzön át – nem kell semmi új 
ruha vagy ilyesmi, csak legyen tiszta.
Én pedig hazakísértem. A biciklimen utazott az iskolából Oshinóhoz, ezért érthető volt a 
szerepvállalásom, de Oshino még néhány utasítást is adott.
Körbenéztem a szobában. Elég kopár volt – nehéz elhinni, hogy egy tizenéves lány lakik 
itt. A fiókos szekrénynek dőltem a hátam mögött.
Oshino diagnózisára gondoltam.

Folytatás a következő oldalon!
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Miután Senjougahara elmagyarázta neki az állapotát, Oshino bólintott, a plafont 
bámulta egy darabig, és végül azt mondta: 

- A Teher Rákja.
- És az micsoda? - kérdezte Senjougahara.
- Egy népmese Kjúsú hegyeiből. Néhány helyen a Teher Rákjának hívják, máshol Ne-

héz Ráknak vagy Holtsúly Ráknak, és néhány helyen akár istennek. Isten és rák nem 
hangzik annyira másképp.  A részletekben eltérések vannak, de mindegyikben megjele-
nik a motívum, hogy emberek elvesztik a súlyukat. Azok, akik találkoznak velük – és a 
találkozás rosszul sül el – már nem úgy léteznek, ahogy eddig.

- Megváltoztatja az emberek létezését?
Törékeny leszel.
Kifinomult.
És szebb.

- Néhány esetben az emberek meg is szűntek létezni. Ha északabbra megyünk az 
országban, megjelenik a Teher Sziklája, de nem hiszem, hogy köze lenne hozzá. Az egyik 
egy rák a másik egy szikla.

- Szóval... tényleg egy rák?
- Buta vagy, Araragi - Oshino türelmetlennek tűnt. -, A Miyazaki prefektúráról van 

szó... talán Oitáról is. Itt nincsenek rákok. Ez csak egy történet. És olyasmikről, amivel 
ritkán találkoznak, könnyebben találnak ki dolgokat az emberek. Ahogy könnyebben 
terjednek a pletykák és álhírek is.

- Egyáltalán japán Rákról van szó?
- Talán ettél már amerikai rákot. De többet kellene olvasnod japán történeteket Ara-

ragi. Nem ismered A rák és a majom történetét? Oroszországban is van egy történet 
egy rákról és Kínában is. Japán sem kivétel.

- Ja igen, azt a történetet ismerem. Vagyis hallottam róla. De... miért Miyazaki?
- Kit támadott meg egy vámpír egy kisvárosban? A hely nem nagyon számít. Csak a 

körülményeknek kell megfelelőnek lenniük.
Bár még Oshino is elismerte, hogy a helyi tényezők szerepet játszottak. 

- Igazából nem is kellett ráknak lennie. Lehetett volna nyúl is. Néhány történetben 
egy gyönyörű nő – persze nem olyan, mint Shinobu, de ilyen történetek léteznek.

- Hmmm... mint a hold mintái.
Máris Shinobunak hívja?
Hirtelen megsajnáltam.
Valaha egy legendás vámpír volt...
És most így beszélnek róla.

- De ha azt mondod, egy rákkal találkoztál, akkor tegyük fel, hogy egy rák volt. Úgyis 
az a leggyakoribb.

- De mi az? - Senjougahara türelmetlen volt. - Nem érdekel, hogy nevezik.
- Dehogynem érdekel. A név minden. Ahogy Araraginak is mondtam, Kjúsú hegyei-

ben nincsenek rákok. Északra vannak, de nem sok jut el Kjúsúig.

18 Isten: kami, rák: kani

- Édesvízi rákok azért vannak.
- Talán, de ez nem lényeges.
- Akkor mi a lényeges?
- Hogy nem rákok voltak. Régen istenek voltak – kami nem kani. A teher istenéből rák 

lett. Bár ez csak az én feltevésem. A legtöbb ember azt gondolná, fordítva történt. Vagy 
legalábbis feltételeznék, hogy mindkettő jelen volt már a kezdetektől.

- Egyikről se hallottam.
- Dehogynem - mondta Oshino -, Hiszen találkoztál eggyel.

Ettől elhallgatott.
- És még mindig veled van.
- Maga látja?
- Nem látok semmit - mondta Oshino kuncogva. Egy rosszul időzített kuncogás, ami 

rossz hatással volt Senjougaharára.
Ahogy rám is.
Láthatóan ingerelte.

- Nem ez lenne a dolga?
- Ez lenne? A szellemek lényege az, hogy nem lehet látni őket. Sem látni, sem megé-

rinteni. Ez a  normális.
- Normális, de...
- A kísérteteknek nincs lábuk, a vámpíroknak nincs tükörképük, de nem ez a lényeg, 

ugye? Az ilyen lényeket nem lehet így körülírni. És erre válaszolj – ha senki nem látja és 
senki nem érintheti őket... akkor vajon léteznek?

- Vajon... épp most mondta, hogy léteznek!
- Igen. De mivel senki nem láthatja és senki nem érintheti meg őket, ezért tudományos 

értelemben nem léteznek. Igazából nem számít, hogy valódiak vagy sem.
Ezt akarta mondani.
Senjougahara nem tűnt elégedettnek.
A gondolatmenet logikus volt, de nem tudta elfogadni.
Az ő helyzetében nem.

- Hát kislány, talán balszerencsés vagy, de azért mégiscsak volt egy kis jó szerencséd is. 
Araragi nem csak összefutott valamivel, őt megtámadták. Ráadásul egy vámpír. Hát van 
ennél zavarba ejtőbb dolog egy mai ember számára?
Hagyd abba.
Ezt most hagyd abba.

- Jobban jártál, mint ő.
- Miért?
- Mert az istenek mindenhol ott vannak. Mindenhol és sehol. Már azelőtt veled volt, 

hogy ebbe az állapotba kerültél volna... de azt is mondhatnák, hogy nem volt veled.
- Ez valami zen bölcsesség?
- Sintó. Pontosabban sugendó - mondta Oshino. - Meg kell értened. Nem valami más 

miatt kerültél ebbe a helyzetbe. Csak megváltozott a nézőpontod.
Mindig ez történt vele.
Majdnem ugyanaz, mint amit az orvosok mondtak, mikor bedobták a törülközőt.

- A nézőpontom? Mit akar ezzel mondani?
Folytatás a következő oldalon!
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- Azt akarom mondani, hogy ne viselkedj úgy, mint egy áldozat - vigyorgott Oshino 
hirtelen hévvel a szavaiban.
Ilyen volt velem is.
És Hanekawával is.
Aggódtam amiatt, Senjougahara hogyan fog reagálni, de nem mondott semmit.
Csak elfogadta.
Ez egy kicsit meglepte Oshinót. 

- Helyes. Úgy néz ki, nem csak egy önző kislány vagy.
- Miből gondolta, hogy az vagyok?
- Ilyen a legtöbb ember, aki a Teher Rákjával találkozik. Nem olyasmi, amivel csak úgy 

összefuthatsz, ha akarsz, de nem is ártalmas. Nem mint a vámpírok.
Nem ártalmasak?
Nem ártanak neked... vagyis nem támadnak meg?

- Nem szállnak meg. Csak léteznek. Ha nem akarsz te magad megváltozni, akkor 
semmi nem változik. Persze nem akarok a magánéletedben turkálni. Végül is nem is 
akarok segíteni.
Neki kell segítenie saját magán.
Ahogy Oshino mondta.

- Szólj, ha már hallottad ezt. Van egy történet a tengerentúlról. Volt egyszer egy 
fiatalember. Jó ember volt. Egy nap a fiatalember találkozott egy öregemberrel a 
faluban. Az öregember megkérdezte a fiatalembert, hogy eladná-e neki az árnyékát.

- Az árnyékát?
- Igen. Az árnyékát, ami a lábaitól nyújtózott ki a földön, mikor a nap rásütött. Tíz 

garast adott érte az öregember. A fiatalember rögtön belement az üzletbe. Eladta az 
árnyékát tíz garasért.

-... és?
- Te mit tettél volna?
- Nem tudom. Nem tudom, mivel még nem történt ilyesmi velem. Talán eladnám, 

talán nem. Attól függ, mennyit adnak érte.
- Ez a helyes válasz. Ha megkérdeznék, mi a fontosabb a pénz vagy az életed, ak-

kor... de ez alapvetően egy rossz kérdés. A pénz semmit nem jelent. Elég nagy különb-
ség van egy jen és egy trillió jen között. Az egyik többet ér a másiknál. Az élet többet 
jelent egyeseknek, mint másoknak. Minden élet egyenlő? Ezt az elképzelést megvetem. 
Szóval a fiatalember nem gondolta, hogy az árnyéka többet érne tíz garasnál. Miért 
érne többet? Mégis miről maradnál le az árnyékod nélkül? Milyen gondokat okozhatna 
a hiánya?
Oshino megborzongott.

- De miután elvesztette az árnyékát, mindenki a faluban, még a családja is megu-
tálta. Nem tudott kijönni senkivel sem. Az árnyék hiánya... ijesztő. Persze, hogy az volt. 
Nagyon ijesztő. Az árnyékok is elég ijesztőek tudnak lenni, de ha valakinek nincs, az még 
ijesztőbb. A hiánya valaminek, amivel rendelkezned kellene. Vagyis a fiatalember elad-
ott valamit, amivel rendelkeznie kellett volna... tíz garasért.
Egy ideig lebegni hagyta ezt a gondolatot.

- A fiatalember próbálta megkeresni az öregembert, hogy visszavásárolja az árnyékát. 

De bármerre is járt, bárkit kérdezett, soha nem találta meg az öregembert. Itt a vége, 
fuss el véle.

- Tehát - kezdte Senjougahara kertelés nélkül - ennek mi a tanulsága?
- Semmi különös. Csak gondoltam, jelenteni fog valamit számodra. A fiatalember 

eladta az árnyékát, te elvesztetted a súlyodat.
- De én nem adtam el.
- Nem. Nem azt tetted. Elcserélted. A súlyodat elveszíteni nem olyan nagy dolog, mint-

ha az árnyékodat vesztetted volna el... de sok problémát okozhat a közösségi életedben. 
Ez minden.

- Hogy érti?
- Úgy értem, befejeztem a beszédet - mondta és tapsolt egyet. - Oké. Ha szeretnéd 

visszakapni a súlyodat, megteszem, amit tudok. Végül is Araragi mutatott be nekem.
- Segít nekem?
- Nem segítek. Csak megteszem, amit tudok - mondta Oshino az órájára pillantva.. A 

bal kezén. 
- Még világos van, szóval menj haza. Zuhanyozz le hideg vízzel, és vegyél fel valami 

tisztát. Nekem is el kell végeznem néhány előkészületet. Ha Araragi osztályába jársz, 
akkor valószínűleg jó diák vagy, ezért megkérdezem... el tudsz jönni otthonról éjszaka?

- Igen, ha a helyzet megkívánja.
- Akkor találkozunk itt, amint éjfélt üt az óra.
- Rendben. A tiszta ruha pontosabban mit jelent?
- Nem kell újnak lennie. De nem is az egyenruhád. Azt mindennap hordod.
- És mivel tartozom?
- Hmm?
- Ne játssza a hülyét! Nyilván nem puszta jó szándékból segít.
- Hmm...- Oshino rám pillantott, mintha csak felmérne. - Hát ha ettől jobban érzed 

magad, akkor legyen mondjuk százezer jen.
- Százezer jen. - mondta megerősítésképpen.
- Ha egy gyorsétteremben ledolgozol egy-két hónapot, könnyen megkeresel ennyi 

pénzt. Így tűnik igazságosnak.
- Jó üzlet az enyémhez képest.
- Jó üzlet? Az osztályfelelős lánytól is százezret kértem.
- Tőlem ötmilliót kértél!
- De te vámpír voltál.
- Nem foghatsz mindent a vámpírokra! Nem számít, hogy most épp divatosak.
- Tudsz fizetni? - kérdezte figyelmen kívül hagyva engem.
- Természetesen - mondta. - Bármit is kell tennem érte.

És aztán...
Két órával később a szobájában.
Senjougahara lakása.
Körülnéztem újra.
Százezer jen általában nem tűnhet olyan soknak, de a szoba állapotából ítélve 
valószínűleg sok lehetett Senjougaharának
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Egy fiókos szekrény, egy kis asztal, és egy kis könyvespolc. Ahhoz képest, milyen sokat 
olvas, elég kevés könyv volt a szobájában. A legtöbbet biztos könyvtárakból veszi ki.
Mint egy szegény tanuló.
Gondolom, Senjougahara is annak számít.
Azt mondta, ösztöndíjból jár az iskolába.

Oshino azt mondta, Senjougahara szerencsésebb nálam, de ebben kételkedem.
Valóban nem volt veszélyben az élete, és kevesebb veszélyes dologgal volt körülvéve 
– kevés olyan veszélyes dolog van, mint egy vámpír. Már nem is számolom hányszor 
kívántam, bárcsak meghalnék, és időnként még most is ebbe a hibába esek.
Szóval igen.

Senjougahara balszerencséjébe talán egy kis jó szerencse is vegyült. De annak a fé-
nyében, ahogy Hanekawa leírta az életét a középiskolában, nehéz így tekinteni rá.
Nem volt igazságos összehasonlítás.
Hanekawa... vajon Hanekawa Tsubasa helyzete hogyan esne latba ebben az összeha-
sonlításban?
Egy nő, egy roppantmód különös élménnyel.

Engem egy szörnyeteg támadott meg, Senjougahara egy rákkal találkozott, 
Hanekawát egy macska szállta meg. Az Arany Hét alatt. Annyira erőteljes élmény volt, 
hogy úgy éreztem, mintha réges-rég történt volna. Pedig csak pár nappal ezelőtt tör-
tént.
Viszont Hanekawa azt állította, semmire nem emlékezik az Arany Hétről. Csak annyit 
tudott, hogy Oshino segített rajta, szóval tényleg nem sejtheti milyen rosszul álltak a 
dolgok. De én mindenre emlékszem.
Tiszta káosz volt.
Még azután is, hogy túléltem egy szörnyeteggel való találkozást. Nem gondoltam 
volna, hogy egy macska ijesztőbb lehet egy szörnynél.
Ha az életveszély fokát nézzük, Hanekawa esete rosszabb volt, mint Senjougaharáé. 
De mivel Senjougahara sokkal hosszabb ideig szenvedett, a dolgok nem voltak ilyen 
egyszerűek.
Az idő számít.
Figyelembe kell venni.
Mennyi időnek kell eltelnie, hogy bármiféle kedvességet támadásnak fogj fel?
A fiatalember, aki eladta az árnyékát.
A lány, aki elvesztette a súlyát.
Nem tudhatom.
Nem is érthetem meg soha.

- Kész vagyok a zuhannyal - mondta Senjougahara, amint kilépett a fürdőszobából.
Meztelenül.
Rémülten hátráltam.

- Menj arrébb. Nem tudok hozzáférni a ruháimhoz.
Senjougahara a fiókos szekrényre mutatott a hátamnál. Úgy tűnt, sokkal jobban zavarja 
a nedves haja, mint hogy láthatom fedetlenségét.

- Vegyél már fel valamit!
- Úgy terveztem.
- Csak tervezted?!

- Jobban szeretnéd, ha meztelen maradnék?
- Miért nem öltöztél fel eddig?
- Elfelejtettem ruhát vinni magammal a fürdőszobába.
- Akkor tekerj magadra egy törölközőt vagy valamit.
- Az túl közönséges lenne.

Nem gondoltam, hogy ilyen kényes ízlése van ilyesmikben.
Világos volt, hogy nem lehet vitázni vele, ezért elhúzódtam az útjából és a könyvespolc 
előtt kuporodtam le, egyenként megszámolva a könyveket magam előtt. Próbáltam 
kontrollálni a tekintetemet és a gondolataimat.
Még soha nem láttam meztelen nőt... legalábbis élőben nem.
Nem olyan volt, mint amilyennek elképzeltem. Úgy gondoltam, elég megalapozott 
elképzeléseim vannak ilyen téren, de egyáltalán nem számítottam rá, hogy ilyen hely-
zetben szembesülök először a valósággal... egyszerű nudizmus, tiszta közömbösség 
formájában.

- Tiszta ruhák... talán a fehér jobb lenne?
- Passz.
- Minden bugyim mintás.
- Nem érdekel!
- Csak a tanácsodat kértem. Nem kell így felkapni a vizet. Komolyan, mintha klimaxos 

lennél.
Hallottam a fiókot nyílni.
Ruhazörgés.
Ez nem jó.
Beleégett az agyamba. Nem tudom elfelejteni.

- Araragi, csak nem izgultál fel attól, hogy meztelenül láttál?
- Még ha tegyük fel igen, akkor sem az én hibám.
- Merj csak hozzám érni. Azt hallottam, ha leharapják a nyelvet, az mindig halálos sé-

rülés.
- Igen, igen, tudom, mennyire véded magadat.
- A te nyelvedet terveztem leharapni.
- Az valóban borzalmas lenne.

Hűha.
Úgy tűnik képtelen a helyzetet az én szemszögemből látni.
Olyan nehéz egy embernek, hogy megértsen másokat?
Vagy csak hozzá kellene szoknom az ilyen megnyilvánulásaihoz?

- Nyugi most már megfordulhatsz.
- Oké, helyes.

Megfordultam.
Még mindig fehérneműben volt.
Még zokni sem volt rajta.

- Mit akarsz ezzel elérni?
- Mégis mit gondolsz? Megjutalmazlak a mai segítségedért. Örüljél.
-...

Jutalom?
Nevetséges.
Egy bocsánatkérésnek jobban örülnék.

Folytatás a következő oldalon!
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- Örüljél!
- Most meg mérges vagy?
- Úgy illik, hogy kifejezd a véleményedet.
- A véleményemet?

Úgy illik?
Mit kellene mondanom?
Ööö...

- Jó tested van...?
-... szánalmas.

Úgy nézett rám, mint ahogy romlott ételre szokás.
Egy kis sajnálattal vegyítve.

- Örökké szűz maradsz.
- Örökké...? Talán a jövőből jöttél?
- Próbálj nem köpködni. A szüzességed fertőző.
- A szüzesség nem betegség!

Ha egyszer elveszted, nem jön vissza.
- Ha már itt tartunk, honnan vetted, hogy szűz vagyok?
- Mert az vagy. Egy gyerek se feküdne le veled.
- Két ellenvetés! Először is nem vagyok pedofil. Másodszor, biztos találnék egyet, ha 

nagyon keresnék.
- Ha az első igaz, akkor a második nem lehet igaz.
-...

Ott a pont.
- De beismerem, kicsit merész kijelentés volt ez tőlem.
- Örülök hogy beismered.
- Ha egy hivatásosnál voltál...
- Rendben, rendben, beismerem! Szűz vagyok!

A legmegalázóbb dolog, amit valaha be kellett ismernem.
Senjougahara elégedettnek tűnt.

- Már az elején ezt kellett volna mondanod. Az életedben rendelkezésedre álló sze-
rencséd felét elhasználtad, szóval maradj csak nyugton és légy hálás.

- Talán titokban sinigami19  vagy?
Köss szerződést egy sinigamival, és láthatsz egy meztelen lányt.
A legjobb üzlet.

- Ne aggódj - mondta. Miközben beszélt, egy fehér blúzt vett elé a fiókból, és felvette 
a világoskék melltartóra. Értelmetlennek tűnt újra megszámolni a könyveket a polcon, 
ezért csak néztem. - Nem mondom el Hanekawának, mi történt.

- Hanekawának...?
- Bele vagy zúgva, nem?
- Ez nem igaz.
- Nem? Olyan sokat beszéltek. Ezért is használtam rávezető kérdést.

19 Halálisten, a japán folklór alakja, látja kinek mennyi idő van hátra a haláláig.

- Ki használna rávezető kérdést a hétköznapokban?
- Csitt. Azt akarod, hogy kitöröljelek?
- Mégis mekkora hatalmad van?

Kicsit meglepett, hogy Senjougahara ennyire figyelt ránk. Abban is kételkedtem, hogy 
egyáltalán tudja-e, hogy az osztályfelelős helyettese vagyok. Vagy talán csak feltételez-
te, hogy egy nap az ellenségei leszünk, ezért nyomozott utánunk.

- Igazából nem beszélgetünk, hanem csak ő beszél hozzám.
- Mégis mit gondolsz, ki vagy? Azt akarod sugallni, hogy Hanekawa titokban szerelmes 

beléd?
- Ez egyáltalán nem igaz - mondtam. - Hanekawa csak... vigyáz rám. Olyan törődő típus. 

Gondoskodó. Az a vicces elképzelése van, hogy megéri sajnálni a veszteseket. És próbál 
segíteni nekik.

- Ez tényleg vicces elképzelés - mondta Senjougahara. - A vesztesek azért vesztesek, 
mert hülyének születtek.

-... Ezt azért nem mondanám.
- Pedig az arcodra van írva.
- Nem is!
- Gondoltam, hogy ezt fogod mondani, ezért az arcodra írtam egy perccel ezelőtt.
- Ennyire nem lehet előre tervezni!

De tényleg.
Igazából nincs is mit mondanom; Senjougahara biztos megérti Hanekawát, ahogy én is. 
Az alapján, amit iskola után mondott, Hanekawát egy kicsit foglalkoztatta, mi van Sen-
jougaharával.
De talán csak ennyi az egész.

- Oshino segített Hanekawának is?
- Hmm? Igen.

Senjougahara végzett a blúza begombolásával, és felvett rá egy fehér kardigánt. 
Láthatóan úgy tervezte, hogy előbb felül öltözik fel, mielőtt alulra bármit felvenne. Gon-
dolom mindenki máshogy szokott öltözködni. Senjougaharát egyáltalán nem zavarta, 
hogy nézem. Sőt úgy tűnt, direkt előttem akart öltözni.

- Hmm.
- Tehát... azt akarom mondani, megbízhatsz benne. Nem a legkomolyabb ember a vi-

lágon; hetyke és lovagias meg amit láttál, de ért a dolgához. Nem kell aggódnod. Nem is 
kell hinned nekem. Hanekawának is segített.

- Szóval ezt mondod, Araragi - mondta Senjougahara. - De attól tartok, csak félig bízom 
meg benne. Már túl sokszor átvertek.

-...
Öt ember mondta ugyanazt.
Mind hazudtak.
És...
Nem ez tűnt a jéghegy csúcsának.

- Még a kórház is – csak tehetetlenségemben mentem oda. Igazából már rég feladtam.
- Feladtad...?

Mit adott fel?
Miről mondott le? Folytatás a következő oldalon!
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- Ez egy elég furcsa világ, de nincs benne sem Mugen Mamiya, sem Kudan Kumiko .20

-...
- A legtöbb, amivel elő tud rukkolni, az Touge Miroku - mondta Senjougahara undor-

ral a hangjában. - Tehát egyszerűen nem vagyok olyan gondatlan, hogy elfogadjam, 
hogy csak úgy véletlenül csúsztam meg, és hogy az osztálytársamat, aki elkapott tör-
ténetesen megharapta egy vámpír a tavaszi szünetben, és az ember, aki megmentette 
véletlenül az osztályfelelősnek is segített, és most épp nekem fog segíteni.
Ezután Senjougahara elkezdte levenni a kardigánt.

- Végre felöltöztél – most meg újra levetkőzöl?
- Elfelejtettem megszárítani a hajamat.
- Lehet, hogy igazából egy kicsit hülye vagy?
- Hé, ez sértő volt. Megbánthatod az érzéseimet.

A hajszárítója drágának nézett ki.
Úgy látszik, azért mégis foglalkozott a külsejével.
Jobban megnézve még a fehérneműi sem hétköznapi darabok voltak. Furcsa, hogy ami 
tegnap még a figyelmem középpontjában lett volna, most csak egyszerű ruhadarab a 
szememben. Gondolatban elmorzsoltam egy könnycseppet.

- Akkor szórakozott...?
- Nem vagyok az sem.
- Talán. És ha az lennél? - mondtam. - Mi lenne ha szórakozott lennél?
-...
- Nem olyan rossz dolog. Nincs miért szégyenkezned. Csak légy határozott, mint 

most.
- Mint most? - kérdezte Senjougahara zavartan.

Talán észre se vette, milyen furcsán viselkedik.
- Nem rossz dolog...?
- Vagy az?
- Azt hiszem, nem - mondta. Aztán - De talán tényleg rejtegetek valamit.
- Hmm?
- Mindegy.

Mikor a haja megszáradt, letette a hajszárítót, és újra nekilátott öltözködni. Mivel koráb-
ban a nedves hajára vette fel őket, a ruhái nedvesek voltak, ezért felakasztotta a blúzt 
egy vállfára, és elkezdett turkálni a fiókokban.

- A következő életemben - mondta Senjougahara - Kururu törzsőrmester21  szeretnék 
lenni.

-...
Nem tűnt ideillő megjegyzésnek, de volt benne valami.

- Tudom, mit akarsz mondani. Nem tűnt ideillőnek a megjegyzésem, és nem érted 
a választásomat.

- Félig eltaláltad.
- Gondoltam.

20 Anime szereplők (Mugen Shinshi)
21 Anime szereplő (Keroro Gunso)

- Úgy értem, inkább lehetett volna Dororo őrvezető. 22

- Az ő traumatikus visszaemlékezéseit23 zavaróan könnyen tudnám magamra vonat-
koztatni

- Jó, de...
- Csak semmi de. Vagy he.24

- He?
Nem is próbáltam rájönni ezzel mit akart mondani.
Már azt is elfelejtettem, miről beszéltünk igazából.
Valószínűleg egyetértett, mivel rögtön témát váltott.

- Kérdezhetek valamit, Araragi? Csak egy semmiség.
- Kérdezz.
- Mit értettél a hold mintái alatt?
- Hmm? Mikor mondtam ezt?
- Korábban. Oshinónak.
- Ööö...

Már emlékszem.
- Igen, Oshino arról beszélt, hogy lehet rák vagy nyúl vagy gyönyörű nő – akkor mond-

tam. Japánban az emberek többsége azt mondja, hogy a hold úgy néz ki, mintha nyulak 
mochit25 készítenének rajta, más országokban viszont egy rákot vagy egy női arcot látnak 
a holdban.
Erről még nem bizonyosodtam meg személyesen, de ezt hallottam. Úgy tűnik, Senjou-
gahara erről még nem hallott.

- Lenyűgöz milyen tájékozott vagy haszontalan információk terén. Életedben először 
sikerült lenyűgöznöd.
Haszontalan információkkal.
Elég gúnyos dicséret.
Úgy döntöttem, felvágok egy kicsit.

- Elég sokat tudok a csillagászatról és az űrről. Egy ideig nagyon elmélyültem benne.
- Ne próbálj dicsekedni nekem. Keresztül látok rajtad. Valójában semmi mást nem 

tudsz.
- A szavak fájhatnak, ugye tudod?
- Akkor hívd a szórendőrséget.
-...
Még az igazi rendőrök se bírnának vele.

22 ua.
23 A Keroro Gunso című animében a szereplők időnként olyan állapotba kerülnek (Trau-
ma Switch), amiben hirtelen lehangoltak, depressziósok lesznek. Ez általában képileg is 
megjelenik fekete aura formájában. Minden szereplőnél más váltja ki ezt az állapotot, 
Dororónál a gyerekkori megpróbáltatásokra való visszaemlékezés.
24 Itt igazából megint tévesen használt egy japán kifejezést.
25 Rizsből és cukorból készülő japán édesség.
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- Sok mindent tudok! Például, ööö, tudod miért gondolják, hogy nyulak vannak a 
holdon?

- Nincsenek nyulak a holdon, Araragi. Már gimnáziumba jársz, tisztában lehetnél ilyen 
dolgokkal.

- De azt mondják, vannak.
Várjunk csak, tényleg?
Csak mondták, hogy vannak?
Összezavarodtam.

- Egyszer volt egy isten, vagy Buddha, vagy valami ilyesmi, mindegy. Szóval volt egy 
isten, és egy nyúl feláldozta magát az istennek úgy, hogy a tűzbe ugrott és elégett. Az 
istent ez annyira meghatotta, hogy feltette a nyulat a holdra, hogy soha ne felejtse el 
az áldozatát.
Igazából ezt a történetet a tévében hallottam, mikor még kicsi voltam, és nem is na-
gyon emlékeztem már rá, tehát nem voltak olyan kimerítő ismereteim ezzel kapcso-
latban.

- Milyen szánalmas isten. A bolondját járatta szegény nyúllal.
- Igazából nem ez a történet lényege.
- És a nyúl is – egyértelmű, hogy nyalizni próbált az istennek, ezért áldozta fel magát. 

A kis szemét intrikus.
- Tényleg nem ez a lényege.
- Mindegy, igazából nem is értem - hagyta ennyiben és megint levette a ruháit.
- Oké, most már csak direkt mutogatni akarod a testedet.
- Nincs mit mutogatni a testemen. Csak kifordítva vettem fel.
- Az nem semmi.
- Beismerem, nem vagyok olyan jó az öltözködésben.
- Olyan vagy, mint egy gyerek.

- Nem. Nehezek.
- Ööö...

Erre nem gondoltam.
Ha a cipői nehezek, akkor a ruhái is.
Tízszer nehezebb ruhákkal lehetnek gondok.
Elszégyelltem magamat.
Felelőtlen megjegyzés volt a részemről, figyelmetlen voltam.

- Elég fárasztó tud lenni, és soha nem szokom meg. Te viszont tanultabb vagy, mint 
gondoltam, Araragi. Engedd meg, hogy kifejezzem mérsékelt meglepődésemet. Talán 
van valami kis agy a koponyádban.

- Persze, hogy van.
- Persze...? Az, hogy a te fajtád koponyájában agy is van, az szinte már csoda.
- Most csak sértegetni akarsz.
- Dehogy is, csak őszinte vagyok.
- Legalább egy ember ebben a szobában megérdemelné a halált.
-...? Hoshina tanár úr nincs itt.
- Csak nem a szeretett osztályfőnökünk halálát kívánod?
- A rákkal nem ugyanez a helyzet?
- Hogy?

- Egy rák is a tűzre dobta magát, mint a nyúl?
- Ja, nem, nem ismerem a rák történetét. De biztos van egy. Még soha nem gondolkoz-

tam rajta. Talán mert a Holdnak tengerei vannak?
- A Holdnak nincsenek tengerei. És már azt hitted valami okosat mondtál.
- Mi? Nincsenek? De...
- Az asztronómiai ismereteid lenyűgözőek. Csak tengerekről elnevezett síkságok.
- Ó.

Hmm.
Úgy látszik, nem versenyezhetek okos emberekkel.

- Íme feltárult az igazság, Araragi. Hanyagság volt a részemről azt hinni, hogy 
butaságon kívül bármit is remélhetek tőled.

- Te tényleg azt hiszed, hogy egy idióta vagyok, ugye?
- Ezt meg honnan tudod?
- És még meg is lepődsz?!

Azt hiszi, nem tűnt fel?
Tényleg?

- Ez mind az én hibám. Miattam jöttél rá, milyen borzalmas képességei vannak a kis 
agyadnak. Felelősnek érzem magam.

- Várjunk csak, tényleg olyan menthetetlenül buta lennék?
- Ne aggódj. Nem az osztályzatai alapján ítélem meg az embereket.
- Engem már el is ítéltél!
- Próbálj nem köpködni. A rossz jegyeid fertőzőek.
- Ugyanabba az iskolába járunk...
- De vajon mindketten el is fogjuk végezni?
- Ööö...

Ez tényleg kétséges volt.
- Én tovább megyek főiskolára. Te megbuksz.
- Már harmadikos vagyok! Csak ezt az évet kell kijárnom.
- Mégis hamarosan könyörögni fogsz, hogy megbukhass, patakzó könnyekkel orcádon.
- Még soha nem hallottam ezt a kifejezést mangákon kívül.
- Hasonlítsuk össze az átlagunkat. Az enyém 74.
- Ööö...

Már nyert.
- Csak 46.
- Az kerekítve 0.
- Mi? Nem, a hatot felfelé... várjunk csak, te a tízeseket kerekítetted! Mit műveltél az 

átlagommal?!
Majdnem harminc ponttal megvert, de azért még kínoz.

- Nem érezném győzelemnek, ha nem legalább 100 pont az előnyöm.
- A tiédet is a tízesekkel kerekítetted?

Kegyetlen.
- Rendben, akkor mostantól maradj legalább 20000 kilométer távolságra tőlem.
- Száműztél a Földről?!
- Egyáltalán megette a nyulat az az isten?

Folytatás a következő oldalon!
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- Hmm? Ja, vissza a történethez. Hogy megette-e? Ha ez lenne a történetben, az elég 
rémes lenne.

- Már így is az.
- Nem tudom. Nem emlékszel, buta vagyok.
- Ne duzzogj. Elveszed a jó kedvemet.
- Semmi sajnálat nincs benned, ugye?
- A sajnálat nem hoz békét a Földnek.
- Ha akár csak egyetlen lelken is segíteni tudsz, nem kell rögtön globálisan gon-

dolkodni. Csak segíts azokon, akik a közeledben vannak. Szerintem képes lennél rá.
- Oké, kész vagyok.

Senjougahara most egy fehér felsőt, egy fehér kabátot és egy fehér szoknyát viselt.
- Ha minden rendben megy, mindenképpen menjünk el rákot enni Hokkaidóban
- Nem kell ahhoz Hokkaidóba mennünk, hogy rákot együnk, és különben se most van 

a szezonja. De ha te akarsz, akkor csak menj.
- Te is jössz.
- Én? Miért?
- Hát nem tudtad? - kérdezte Senjougahara mosolyogva. - A rák nagyon finom.

006
Egy egyszerű kisvárosban éltünk.

Este elég sötét volt. Koromsötét. Az elhagyatott épületen belül ugyanolyan sötét volt, 
mint kívül.
Itt nőttem fel, ezért ez a sötétség nem tűnt olyan furcsának, vagy rejtélyesnek – 
valójában számomra ez volt a normális, a természetes – de Oshino, aki sok helyen 
megfordult már, azt mondta, hogy általában az ellentmondásosság az oka sok prob-
lémának.
Jó dolog, ha valaki ilyen könnyen a dolgok mélyére lát.
Legalábbis szerinte.
Akárhogy is...
Épp éjfél volt.
Senjougahara és én visszabicikliztünk a felkészítő iskolába. Hozott magával otthonról 
egy párnát, és a biciklim hátuljára tette, ahol ült.
Nem ettünk semmit és éhesek voltunk.

A szokásos helyen parkoltam le a biciklit, és bebújtunk a kerítésen tátongó résen. 
Oshino várt ránk az ajtóban.
Mintha végig ott állt volna.

-... hmm?
Oshino ruhái meglepték Senjougaharát.
Fehér papi ruha volt rajta -  egy joue. Még a haját is megfésülte; teljesen más embernek 
nézett ki. Egyáltalán nem látszott ápolatlannak.
A ruha teszi az embert.
Miért nézett ki így mégis furcsábbnak?

- Oshino, maga pap?
- Nem, dehogy - mondta. - Nem pap és nem is szerzetes. Elvégeztem az iskolát hozzá, 

de soha nem szereztem állást. Bonyolult.
- Bonyolult?
- Személyes okokból. Igazából belefáradtam. A ruhának ugyanaz a funkciója, mint 

tiéteknek. Csak nem volt nálam semmi más tiszta ruha. Egy istennel fogunk találkozni, 
ezért rendbe kellett szednem magam, ahogy nektek is. Megteremteni a megfelelő lég-
kört. A légkör fontos. Mikor Araragival harcoltam, az egyik kezemben egy feszület volt, 
a nyakamban egy füzér fokhagyma, és még szentelt víz is volt nálam. Illett a helyzethez. 
Lehet, hogy nem értek annyira a szertartásrendhez, de tudom, mit csinálok. Nem fogok 
bottal salapálni és sót szórni a fejetekre.

- Rendben - mondta Senjougahara.
Valóban meglepő volt így látni Oshinót, de Senjougahara reakciója valahogy rossz volt. 
Vajon miért?

- Szép tisztának nézel ki. Jó. Csak a biztonság kedvéért megkérdezem, ugye nincs raj-
tad smink?

- Rossz ötletnek tartottam, ezért nincs.
- Helyes. Jó döntés volt. Te is lezuhanyoztál Araragi?
- Igen. Semmi gond.

Szükséges lépés volt, ha én is jelen akartam lenni az eseményeknél. Nem említettem 
meg, hogy Senjougahara megpróbált meglesni zuhanyzás közben.

- Mégis ugyanúgy nézel ki.
- Igen, igen.

Mivel csak megfigyelő voltam, nem váltottam ruhát. Persze, hogy ugyanúgy néztem ki.
- Na essünk túl rajta. Előkészítettem egy kis helyet az emeleten.
- Egy helyet?
- Igen.

Oshino alakját elnyelte a benti sötétség. Még a fehér ruhája is rögtön eltűnt. Újra meg-
fogtam Senjougahara kezét és utána vezettem.

- Essünk túl rajta? Mintha nem vennéd komolyan - mondtam.
- Ezt meg hogy érted? Két fiatalt idehívtam az éjszaka közepén erre az elhagyatott 

helyre. Az én felelősségem, hogy mihamarabb biztonságban hazaérjetek.
- Csak arra gondoltam, vajon tényleg olyan könnyű lesz-e seggbe rúgni ezt a rákot.
- Milyen erőszakos feltevés, Araragi. Csak nem történt valami jó dolog? - mondta O-

shino anélkül,  hogy hátrapillantott volna.
- Nem az a helyzet, mint veled és Shinobuval, vagy az osztályfelelős lánnyal és a szexi 

macskával. És ne feledd, pacifista vagyok. Normális esetben mindenképpen kerülöm az 
erőszakot. Te és az osztályfelelős lány rosszindulatú támadás célpontjai voltatok, de a 
rákkal nem ez a helyzet.

- Nem?
Ha van áldozat, akkor nem feltételezhetünk támadást is?
- Ahogy mondtam, egy istennel van dolgunk. Az istenek csak vannak. Nem tesznek 

semmit. Csak léteznek. Olyan természetesen, ahogy te hazamész iskola után. A lány 
hibája, hogy ez történt vele.

Semmi ártalom. Semmi támadás. Folytatás a következő oldalon!
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Semmi megszállás.
Azt mondani, hogy az ő hibájából történt ez vele, nem a legszebb megfogalmazás, de 
Senjougahara nem mondott semmit. Talán megértette, vagy felkészült, hogy bármit el 
fog tűrni, amit Oshino mond neki, ha cserébe segít.

- Tehát nem űzzük el vagy rúgjuk seggbe, Araragi. Az ilyesmit verd ki a fejedből. Csak 
kérünk tőle egy szívességet. A kegyelmét kérjük.

- Kérjük...?
- Igen.
- És csak úgy bele fog egyezni? Csak úgy visszaadja majd Senjougahara súlyát?
- Azt nem tudom biztosan, de valószínűleg. Nem csak betévedünk egy szentélybe 

újévkor. Nem olyan érzéketlenek, hogy figyelmen kívül hagyjanak egy őszinte kíván-
ságot. Az istenek mindig a nagyobb képet nézik. A japán istenek pláne el vannak szállva 
maguktól. Az emberiséggel, mint egésszel törődnek, de az egyénnel? Az egyént nem 
igazán veszik észre. Egyáltalán nem számítunk nekik. Nem tudnak megkülönböztetni 
engem Shinobutól. Kor, nem, súly – ezek nem számítanak nekik. Csak emberek vagyunk. 
Mind ugyanolyanok számukra.
Ugyanolyanok.
Nem hasonlóak. Ugyanolyanok.

- Hmm. Tehát nem átokról van szó.
- Szóval - mondta Senjougahara, mintha próbált volna erőt gyűjteni, hogy megszólal-

jon. - A rák... a közelben van?
- Igen. Közel, közel mindenhez. De hogy ide jöjjön, meg kell tennünk néhány dolgot.

Elértük a harmadik emeletet.
Aztán bementünk az egyik tanterembe.

Az egész emeletet sintó kötelek díszítették. Minden asztalt és széket eltávolítottak, 
és a tábla előtt egy oltár állt És egy áldozat is az oltáron. Nem úgy nézett ki, mint amit 
sebtében összecsaptak, miután elmentünk. Mécsesek égtek a sarkokban, puha fénnyel 
árasztva el a termet.

- Egy erőtér lényegében. Rögtönzött megszentelt föld. Semmi extra. Megnyugod-
hatsz - mondta Senjougaharára nézve.

- Nyugodt... vagyok.
- Az jó - Beléptünk. - Süssétek le a szemeteket és tartsátok lehajtva a fejeteket.
-...?
- Egy isten előtt álltok.

Az oltár elé álltunk.
Ez teljesen más volt, mint ahogy az én vagy Hanekawa esetén dolgozott. Én voltam 
nyugtalan. A levegő feszültnek tűnt – annyira feszültnek, hogy meg lehetett őrülni tőle.
Leguggoltam.
Készen bármire.

Nem voltam vallásos; ahogy a legtöbb korombeli sem, csak nehezen tudtam volna 
megmondani a különbséget a sintó és a buddhizmus között, de volt bennem valami, 
ösztön vagy valami hasonló, ami reagált az ilyen helyzetekre.
Az ilyen alkalmakra.
És helyekre.

- Ööö... Oshino...
- Mi az, Araragi?
- Csak arra gondoltam... tekintve a helyzetet meg ezt a helyet, amit előkészítettél... 

nem baj, hogy itt vagyok? Úgy érzem, csak útban leszek.
- Nem leszel. Kétlem, hogy bármi probléma lesz, de ha mégis... gondolnod kell a 

legrosszabbra is. Ha ez megtörténik, akkor neked kell megvédened a testeddel.
- Nekem?
- Mégis mire való egy halhatatlan test?
-...

Ez valóban jól hangzott, de biztos nem csak ezért mondta.
És már nem voltam halhatatlan.

- Araragi - mondta Senjougahara -, ugye megvédesz?
- Mikor váltál hercegnővé?
- Ugyan már. Holnap úgyis öngyilkos lettél volna.
- Ez se tartott sokáig.

Ez olyasmi volt, amit még mások háta mögött sem mondanál, de ő az arcomba mondta. 
Komolyan el kellene gondolkoznom azon, hogy milyen rettenetes bűnt követhettem el 
előző életemben, amivel kiérdemeltem ezt a fokozott ellenszenvet.

- Persze nem ingyen kérem.
- Mit adnál cserébe?
- Anyagi ellenszolgáltatást szeretnél? Milyen felszínes. Nem túlzok, ha azt állítom, ez az 

egyetlen kérdés elárulja, mekkora kudarc vagy emberi lényként.
-... szóval mit kapok cserébe?
- Lássuk csak... talán lemondok a tervemről, hogy elterjesszem a pletykát, miszerint 

megpróbáltad ráadni Nerára a rabszolga ruhákat, mikor a Dragon Quest 5-tel játszottál.
- Ilyet soha nem tettem!

És ezt akarta elmondani mindenkinek?
Milyen szívtelen.

- Egyértelmű, hogy nem is lehet ráadni azokat a ruhákat. Ezt még egy majom is tudná. 
Nem, a te esetedben a ‘még egy kutya is tudná’ pontosabb lenne.

- Várjunk csak! Talán most azt hiszed, valami nagyon okosat mondtál, de volt szó eddig 
bármiről is, ami alapján egy kutyához lehetne hasonlítani?

- Igaz - nevetett Senjougahara. - Nem lenne igazságos a kutyával szemben.
-...!
Még egy ilyen sablonos szófordulat is fájdalmas lehet, ha jól időzítik. Ez a nő tényleg 

mestere a sértegetésnek.
- Jól van. Akkor legyél gyáva és fuss el behúzott farokkal. Menj haza és tedd azt, amit 

mindig szoktál: ülj egyedül és tegyél úgy, mintha sokkoltak volna.
- Ez meg milyen beteges hobbi?!
Hány rosszindulatú pletykát tervezett elterjeszteni rólam?
- Mikor elérsz az én szintemre, a te fajtádnak már semmi rejtegetnivalója nem marad. 

Ismerem a legmélyebb, legunalmasabb titkaidat.
- Rossz szavakat használtál, de így valahogy még sértőbb lett. Mi bajod van a világgal?!

Nem akarok engedni neki.
Inkább sötét titkaim legyenek, mint unalmasak. Folytatás a következő oldalon!
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- Szóval, Oshino, helyettem segíthetne a vámp... Shinobu. Mint Hanekawánál is.
- Shinobu már csicsikálni ment - mondta Oshino.
-...

Egy vámpír, aki éjszaka alszik.
Ez szomorú.
Oshino levette a szakét az oltárról, és Senjougaharának nyújtotta.

- Ööö... mit kell...? - mondta dadogva.
- Az alkohol csökkenti a távolságot az istenek és az emberek között. Legalábbis segít 

lazítani egy kicsit.
-... Még kiskorú vagyok.
- Nem kell olyan sokat innod. Csak egy kortyot.
-...

Egy hosszú pillanatig csak bámult rá, aztán elvette az italt. Utána Oshino elvette a tálat 
a kezeiből és visszatette az oltárra.

- Rendben. Először is lazítsunk.
Előrefordult...
Oshino hátát Senjougahara felé fordítva beszélt.

- Először is relaxálunk. A hangulat fontos. Ha megteremtjük a megfelelő környezetet, 
a szertartással nem lesz gond – minden csak attól függ, hogyan érzel.

- Hogyan érzek...?
- Lazíts. Engedd el magad. Ez a te helyed. Ide tartozol. Hajtsd le a fejed, hunyd le a 

szemeidet és számolj. Egy. Kettő. Három.
Talán...
Nem kellett ugyanazt tennem, de követtem az utasításokat, becsuktam a szememet és 
számoltam vele együtt. Közben rájöttem...
Ez mind azért kellett, hogy létrejöjjön a megfelelő légkör.
Oshino ruhái, a kötelek, az oltár, a zuhany – mind azért, hogy Senjougahara a megfelelő 
tudatállapotba kerüljön.
Hipnózis.
Lényegében hipnotizálta.
Elnyomta az öntudatát, elérte hogy elengedje magát, és meggyőzte, hogy bízzon 
benne – a megközelítés más, de ugyanezeken a lépéseken kellett keresztülmennie 
velem és Hanekawával. A megváltás azoké, akik hisznek benne – vagyis Senjougaha-
rának előbb el kell fogadnia a helyzetet.
Ő maga mondta...
Csak félig bízik meg benne.
De...
Ez nem volt elég.
Jobban kellett bíznia.
A bizalom fontos.
Ezt akarta mondani Oshino, mikor azt mondta, hogy nem fog segíteni neki, hanem neki 
kell segítenie magán.
Kinyitottam a szememet.
Körülnéztem.

Mécsesek.
A sarkokban pislákoltak.
Szellő az ablak felől.
A fények táncoltak, készen arra, hogy bármikor elaludjanak az első erősebb fuvallatra.
De nem tették.

- Lenyugodtunk?
- Igen.
- Akkor itt az idő néhány kérdéshez. Válaszolj a kérdéseimre. Hogy hívnak?
- Senjougahara Hitagi.
- Az iskolád?
- Naoetsu Gimnázium.
- A születésnapod?
- Július 7.

A kérdései céltalanok voltak, a tartalmuk lényegtelen.
Kérdés kérdés után.
A ritmus nem változott.
Oshino háttal áll neki.
Senjougahara szemei csukva, feje lehajtva.
Az arca a földre néz.
A terem annyira csendes volt, hogy hallani lehetett a légzésünket, és szinte a szív-
verésünket is.

- A kedvenc íród?
- Yumeno Kyusaku.
- Egy hiba, amit gyerekkorodban vétettél?
- Erre nem akarok válaszolni.
- Egy régi dal, ami tetszik?
- Nem hallgatok zenét.
- Mire gondoltál, mikor elvégezted a középiskolát?
- Csak továbbmentem egy másik iskolába. Egyik iskolából a másikba.
- Milyen volt az első szerelmed?
- Erre nem akarok válaszolni.
- Mi volt a legfájdalmasabb pillanat...- mondta Oshino változatlan hangon – az életed-

ben?”
-...

Senjougahara nem válaszolt.
Nem utasította el a válaszadást. Csak csöndben maradt. Könnyű volt felismerni, hogy ez 
volt az egyetlen fontos kérdés.

- Mi a baj? A legfájdalmasabb pillanatot kérdeztem életedben.
-... az...

Nem tudott tovább csendben maradni.
Nem tagadhatta meg a válaszadást.
A helyzet nem engedte meg.
A légkör nem engedte meg.
Rá lett kényszerítve a válaszadásra.

- Az anyám... Folytatás a következő oldalon!
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- Az anyád?
- Csatlakozott egy szektához.

Egy elég rosszhoz.
Már elmondta korábban...
… hogyan ürítette ki az anyja a bankszámlájukat, hogyan vett fel kölcsönöket csődbe 
juttatva a családot. Hogy még a válás után is az apja minden nap túlórázott, alig aludt, 
hogy vissza tudja fizetni azokat a kölcsönöket.
Ez volt a legfájdalmasabb emléke?
Rosszabb, mint hogy elvesztette a súlyát?
Természetesen.
Persze, hogy rosszabb volt.
De...
Csak...

- Csak ennyi?
-... ennyi?
- Ez nem túl sok. A japán törvények biztosítják a vallásszabadságot. Ez egy alapvető 

emberi jog. Bármiben is hisz az anyád, bárkihez imádkozik, csak a módszerekben van 
különbség.

-...
- Vagyis ez kevés - kötötte az ebet a karóhoz Oshino. - Mondd el, mi történt.
- Az tört... a-az anyám... értem. Csatlakozott a szektához és becsapták...
- Mi történt, miután csatlakozott a szektához?

Utána.
Senjougahara a száját harapdálta.

- Egy férfit hozott haza a szektából.
- Egy férfit a szektából. Mit csinált?
- Egy megtisztító szertartást, azt mondta.
- Megtisztítást? Mit tisztított meg?
- Azt mondta... engem kell megtisztítani. - Alig tudta kiejteni a szavakat. - Az-aztán 

rám támadt.
- Rád támadt? Megvert? Vagy... megerőszakolt?
-... megerőszakolt. A-az az ember - Senjougahara kényszerítette magát, hogy kimond-

ja. - Megpróbált megerőszakolni.
-... Értem - bólintott Oshino.

Ezért volt Senjougahara...
… olyan furcsán óvatos.
Senkiben nem bízott.
Olyan erősen védekezett, olyan agresszíven.
Ez mindent megmagyarázott.
És hogy miért reagált úgy, mikor meglátta Oshinót azokban a ruhákban.
Talán nem sokban különböztek a szekta ruháitól

- Annak ellenére, hogy pap volt.
- Ez a buddhista felfogás. Néhány vallás megengedi a gyilkosságot a családon belül. A 

vallási elvek nem univerzálisak. De azt mondtad ‘próbált’ – nem járt sikerrel?

- Megfogtam a stoplis cipőmet és megütöttem vele.
-... merész.
- Elkezdett vérezni. Fetrengett a fájdalomtól.
- És biztonságban voltál?
- Biztonságban voltam.
- Jó.
- De az anyám nem segített.

Végignézte az egészet.
Senjougahara hangja nem remegett meg.
Nem akadt el.

- Rám kiabált.
- Ez minden?
- Nem. Mivel bántottam azt az embert... az anyám...
-... megbüntették? - vágott közbe Oshino.

Ennyit még én is kitaláltam volna, de... úgy tűnt, ez segített Senjougaharának.
- Igen - mondta egyszerűen bólintva.
- A lánya bántotta egy feljebbvalóját. Nem meglepő.
- Igen. És ezért az összes pénzünket... az otthonunkat.. a tulajdonunkat... a kölcsönöket. 

Elpusztította a családunkat. Teljesen tönkretette, mindent tönkretett, és még tovább is 
folytatta. Még mindig...

- Hol van most az anyád?
- Nem tudom.
- Tudnod kell.
- Biztosan... még velük van.
- Még mindig hisz.
- Soha nem tanult a hibáiból. Nem bánt meg semmit.
- És ez fáj?
- Igen.
- Miért fáj? Ő már nem az anyád.
- Még mindig gondolok rá. Ha nem... ha nem ellenkeztem volna akkor. Akkor... mindez 

nem történt volna meg.
A családja még együtt lenne.
Soha nem váltak volna szét.

- Így gondolod?
- Igen... így.
- Tényleg?
-... igen.
- Tehát... ezt gondolod - mondta Oshino. - Nem számít, mennyire nehéz, viselned kell 

ezt a terhet. Mások nem cipelhetik helyetted.
- Mások...?
- Ne mozgasd a fejed. Nyisd ki a szemed... és láss.

És aztán...
Oshino kinyitotta a szemeit.
Senjougahara kinyitotta a szemeit.
Mécsesek a sarkokban. Folytatás a következő oldalon!
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A lángjaik pislákoltak.
Az árnyékaink...
… az árnyékaink táncoltak.
Remegtek..
Kavarogtak.

- ÁÁÁÁÁ!
Senjougahara sikoltott.
A feje még mindig lehajtva; a szemei tágra nyíltak, mintha nem hinne nekik. Az egész 
teste remegett. Izzadság csorgott le az arcán.
Pánikolt.
Senjougahara pánikolt.

- Látsz valamit? - kérdezte Oshino.
- Igen. Ez ugyanaz... egy óriási rák. Egy rákot látok.
- Jó. Én semmit nem látok - mondta körbenézve és felém fordult. - Te látod, Araragi?
-... nem.

Csak egy dolgot láttam...
A pislákoló fényeket.
Az árnyékokat.
Ugyanaz, mintha semmit nem látnék.
Nem láttam a rákot.

- Nem látok semmi különöset.
- Látod? - Oshino visszafordult Senjougahara felé. - Igazából nem is látod a rákot, 

ugye?
- De. Tisztán. Látom.
- Csak az elme trükkje.
- Nem, tényleg ott van...
- Rendben. Akkor...

Követte a tekintetét.
Mintha valami ott lenne.
Mintha valami ott lenne. 

- Akkor el kellene mondanod valamit.
- Mondanom...?

És akkor...
Biztos nem gondolkodott.
Biztos nem tudatos döntés volt.
De Senjougahara felemelte a fejét.
Talán...
Ez túl sok volt neki.
Csak egy hiba.
De az ok nem számított.
Az emberi okok nem számítottak.
Amint felemelte a fejét, Senjougahara hátrarepült.
Hátralökték.
Mintha semmi súlya nem lenne, a lába se érte a földet, olyan gyorsan történt. Aztán a 
táblának ütközött a terem végében.

Nekicsapódott...
… és ott maradt.
A falhoz szögezve.
Kifeszítve.

- Senjougahara!
- Mondtam, hogy védd a testeddel, Araragi. Mindig akkor sülsz fel, mikor a legjobban 

szükség lenne rád. Minek állsz ott?
Csalódottnak tűnt. Egy szempillantás alatt történt, úgyhogy nem hiszem, hogy megér-
demeltem volna a rosszallását.
Senjougahara a táblának préselődött, mintha a gravitáció iránya megváltozott volna a 
számára.
A táblának préselődött.
Repedések jelentek meg körülötte.
Nyögött, képtelen volt más hangot kiadni.
A fájdalomtól.
De még mindig nem láttam semmit.
A táblának préselődött, de semmi nem tartotta ott. De ő látta.
A rákot.
A Teher Rákját.

- Ejnye, ejnye. Milyen mogorva isten. Még nem is köszöntem neki. Milyen bújós. Csak 
nem történt valami jó dolog?

- Ööö... Oshino...
- Persze, persze. Változott a terv. Nincs mit tenni. Végül is nekem nem számít. Soha 

nem számított.
Sóhajtott, és odasétált.
Mint akinek elege van az egészből.
Aztán odanyúlt...
… és megfogta a levegőt pár centire Senjougahara arcától.
Aztán eldobta.

- Hórukk! - mondta és keményen a földhöz csapta azt a valamit egy cselgáncsos dobás-
sal. Semmi nem hallatszott. A por se kavarodott fel. De pont olyan erősen vágta a föld-
höz, ahogy korábban Senjougahara repült a falnak – talán erősebben is. És egy pillanat 
habozás nélkül ráugrott.
Rátaposott egy istenre.
Erősen.
Tiszteletlen és szentségtörő.
Ez a pacifista nem tisztelt egy istent sem.

-...
Az én szememben ez az egész úgy nézett ki, mintha Oshino pantomimezett volna. Egy 
elég vad pantomim volt. Most egy lábon állt, tökéletesen őrizve egyensúlyát. De Sen-
jougahara számára...
Neki biztos máshogy festett a dolog.
A szemei majd kiugrottak a helyükről.

Folytatás a következő oldalon!
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Bármi is szorította a falhoz, már elengedte, mert lecsúszott a földre. Nem volt olyan 
nagy esés, és mivel szinte nincs is súlya, ezért nem lehetett nagy a becsapódás, de várat-
lanul érte, ezért ügyetlenül esett a földre.

- Jól vagy? - kérdezte Oshino a saját lábára szegezve a tekintetét.
Összevonta a szemöldökét, mintha valaminek az értékét próbálná megállapítani.

- Rákok. Nem számít milyen nagyok – valójában a nagyobbra még igazabb – ha 
egyszer a hátukra fordítják őket, végük van. Az ilyen lapos testeket arra találták ki, hogy 
rájuk lehessen lépni, ha engem kérdezel. Mit gondolsz, Araragi? - kérdezte. - Kezdhetjük 
elölről. Időbe telne. Talán gyorsabb lenne, ha összeroppantanám.

- Összeroppantanád? Hát... - csak egy pillanatra emelte fel a fejét.
- Annyi elég volt. Több mint elég. Az érzelmek vezetnek miket. Ha nem tudunk va-

lamit szépen kérni, akkor a veszélyesebb játékot kell játszani. Ahogy a szörnyeteggel 
és a macskával is tettük. Ha a szavak nem működnek, harcolnunk kell. A kormány is így 
működik. Ha összeroppantom, a problémája megoldódik. Elméletileg. De nem aján-
lanám; a probléma gyökere megmaradna. A tünetek kezelése. Mintha levágnánk a gyo-
mot ahelyett, hogy gyökerestől tépjük ki. De talán ennyi is elég...

- Talán?
- Tudod, Araragi - mondta Oshino vigyorogva -, nagyon utálom a rákokat.”
- Túl nehéz megenni őket

Előre dőlt.
Ráhelyezte a testsúlyát.

- Várj!
Egy hang a háta mögül.
Senjougahara hangja.
Horzsolt térdeit tapogatva felült. 

- Kérem, várjon, Oshino.
- Várjak? - kérdezte visszanézve rá.

Még mindig mosolygott.
- Mire várjak?
- Csak meglepődtem - mondta -, de meg tudom csinálni. Megbirkózom vele.
- Aham.

Nem vette le a lábát.
A földhöz szegezve tartotta a rákot.
De nem roppantotta össze.

- Akkor tessék csak.
És Senjougahara...
Olyasmit tett, amit nagyon nehezen tudtam volna elhinni. Letérdelt, egyenes háttal, 
a kezeit a földre tette, és lassan, mély tisztelettel... meghajolt a dolognak Oshino lába 
alatt.
A feje majdnem érintette a földet.
Senjougahara Hitagi önként megalázkodott előtte.
Anélkül, hogy bárki mondta volna neki.

- Bocsánat.
Először bocsánatot kért.

- És... köszönöm.

Aztán kifejezte a háláját.
- De... ennyi már elég lesz. Ezek az én érzéseim. Az én gondolataim. Az én emlékeim. 

Visszaveszem őket. Soha nem lett volna szabad elhagynom őket.
És végül...

- Kérlek. Kérlek. Add vissza a súlyomat. A terhemet.
Az utolsó szavai egy fohász, egy ima szavai voltak.

- Add vissza az anyámat.
Egy tompa puffanással Oshino talpa a földhöz csapódott.
Nem azért, mert rátaposott a rákra.
A rák már nem volt ott.
Mintha soha nem lett volna ott.
Eltűnt.
Oshino Meme nem mondott semmit. Csak állt ott.
Bár tudta, hogy a rák már nincs ott, Senjougahara Hitagi nem állt fel. Csak elkezdett sírni. 
Araragi Koyomi pedig csak nézni tudta.
És azon töprengett, hogy Senjougahara vajon tényleg, vajon biztosan egy tsundere 
lenne.

007
Az események sorrendje.

Félreértettem az események sorrendjét.
Azt feltételeztem, hogy Senjougahara találkozott a rákkal, elvesztette a súlyát, és az 
anyja emiatt őrült meg annyira, hogy csatlakozott egy szektához. De fordítva a történt; 
Senjougahara anyja már jóval azelőtt belépett a szektába, hogy a rák elvette volna a lány 
súlyát.
Rájöhettem volna.

Tűzőgépek és kések heverhetnek szerteszét a házban, de stoplis cipők nem nagyon. 
Mikor említette, rájöhettem volna, hogy ez még akkor történt, mikor még sportolt és a 
futócsapatban volt – középiskolában. Mikor elkezdte a gimnáziumot, már nem járt tor-
naórára, a futócsapatban sem lehetett benne, így nem is lehetett otthon stoplis cipője.
Valójában az anyja akkor lépett be a szektába, mikor Senjougahara ötödikes volt. Jóval 
azelőtt, hogy Hanekawa ismerte.
Akkor még beteges lány volt.
Tényleg beteg, nem csak annak hitték.
Valami komoly betegsége volt – de nem olyan nagyon ritka. A túlélési esélye tíz 
százaléknál is kisebbek voltak, és az orvosok már készek voltak feladni.
A dolgok nagyon rosszul álltak...
Senjougahara anyjának haladékra volt szüksége.
Ezt használták ki.

Senjougahara operációja meghazudtolta az esélyeket – bár ehhez valószínűleg semmi 
köze nincs a szektának, Oshino rámutatott, hogy nincs rá mód, hogy ezt bizonyíthassuk. 

Folytatás a következő oldalon!
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Mikor Senjougahara lakásán voltam, ha úgy döntök, hogy közelebbről megvizsgálom 
a meztelen testét, talán észrevettem volna a halvány hegeket a hátán, amik az operáció 
után maradtak... de természetesen semmi ilyesmit nem tettem.
És ahogy felém fordult és először a blúzát vette fel... talán rosszul feltételeztem, hogy 
csak mutogatni akarja magát.
Csak érdekelte a véleményem.
Akárhogy is, miután Senjougahara élete megmenekült, az anyja... még inkább a szekta 
markába került.
Mivel azt hitte, hogy megmentették a lánya életét.
Elnyerték a bizalmát.
A szokásos módszer.
De a család együtt bukott. Nem tudok sokat annak a szektának a tanairól vagy a hitéről, 
de nagyrészt úgy tűnt, hogy nem avatkoznak bele a követőik életébe. Az apja eleget 
keresett, és alapból gazdagok voltak, ami segített; de ahogy az évek teltek, az anyja hite 
erősebb lett, és a szekta is jobban a hatalmába kerítette.
Már csak névleg voltak egy család.
Senjougahara már nem beszélt az anyjával.
Alsós korában még közel álltak egymáshoz, de később egyre feszültebb lett a kapcso-
latuk. Abból, ahogy Hanekawa leírta, hogy milyen volt akkoriban, nehéz volt elképzelni, 
hogy valami elemészti a családi életét.
De talán emiatt volt olyan, amilyen.
Ez tette naggyá.
Ez kényszerítette, hogy olyan tökéletes legyen, amennyire csak tud.
Hogy megmutassa az anyjának, milyen tökéletes tud lenni, hogy bizonyítsa, egy szekta 
segítsége nélkül is sokra képes.
Annak ellenére, hogy nem beszélt vele.
Alapvetően nem érdeklődött különösebben a sportok iránt.
Főleg akkor nem, mikor beteg volt.
Biztos erőltetnie kellett magát.
De az erőfeszítései a kárára váltak.
Csak romlott a helyzet.
Minél tökéletesebb lett Senjougahara, az anyja annál inkább meg lett győződve róla, 
hogy ez mind a szektának köszönhető.
És a végeredmény...
Mikor kilencedikes volt.
Közel volt az iskola vége.
Bár a lánya miatt csatlakozott a szektához, a fontossági sorrend annyira megváltozott, 
hogy felajánlotta a lányát a szekta egyik vezetőjének. Talán azt gondolhatta, ezzel jót 
tesz a lányának.
Senjougahara ellenkezett.
A stoplis cipő felsértette a vezető arcát.
És a végeredmény...
… elpusztította a családját.
Tönkretette őket.

Mindent elvesztettek.
Pénzt, házat, földet. Nagy kölcsönöket vettek fel.
Senjougahara azt mondta, hogy a válást tavaly véglegesítették; akkor költöztek abba a 
lakásba az apjával, mikor elkezdte a gimnáziumot. Mindennek vége volt, mikor elvégezte 
a középiskolát.
Vége.
És...
A köztes időben, a középiskola és a gimnázium között...
… találkozott a rákkal.

- A Teher Rákja más néven a Súly Istene - magyarázta Oshino. - A nevükben az omoi 
nemcsak súlyt, terhet jelent, hanem gondolatot, köteléket is. Azt is mondhatnánk, hogy 
ha elveszted a súlyodat, az olyan, mintha már ott sem lennél. Ha valami trauma éri az 
embert, akkor a tudata elzárja az emlékeket – ilyet minden nap láthatsz filmekben vagy a 
tévében. Itt majdnem ugyanarról van szó; az isten elveszi a gondjaidat.
Vagyis mikor találkozott a rákkal...
Megszakította a kapcsolatát az anyjával.
Már nem gondolt arra, hogy az anyja felajánlotta a szekta egyik vezetőjének, hogy nem 
mentette meg, és hogy ez tönkretette a családjukat. Nem tépelődött már azon, hogy mi 
lett volna, ha hagyja magát.
Megszabadult a terhétől.
Megszabadult attól, ami nyomasztotta.
Úgy döntött...
… hogy elrejti.
Haladékra volt szüksége.

- Egyszerű üzlet. Igazságos üzlet. A rákoknak páncéljuk van és elég kemények, ugye? 
Legalábbis mi azt gondoljuk. Kívülről héj fedi őket. Ez megvédi azt, ami a vázon belül 
található. Ezért nehéz megenni őket.
Tényleg úgy tűnt, hogy utálja őket.
Oshino furcsa módon bele tudott bonyolódni dolgokba.

- A rák kanjija a megértés a rovar fölött. Ugyanaz a megértés, mint ami a boncolásban 
van. Minden vízben élő dolog kanjiját így képzik, de a rákoknak van két nagy ollójuk is.
Tehát...
Senjougahara elvesztette a súlyát – a súlyát és az érzelmeit. Megszabadult a 
szenvedéstől, már nem kínlódott. Megszabadult mindentől.
És ez...
… könnyebbé tette a dolgokat számára.
Tényleg könnyebbé.
A terhe nélkül nem voltak valódi problémái. De mint a fiú, aki eladta az árnyékát, nem telt 
el nap, hogy Senjougahara ne bánta volna meg.
Nem azért, mert nem tudott barátkozni.
Nem azért, mert az életszínvonala leromlott.
Nem azért, mert már nem voltak barátai.
Nem azért, mert mindent elvesztett.
Csak egyszerűen azért, mert elvesztette az érzelmeit.

Folytatás a következő oldalon!
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Öt csaló.
Egyiküknek sem volt semmi köze az anyja vallásához, de mint Oshino esetében is, csak 
félig bízott meg bennük... viszont a tény, hogy valamennyire mégis megbízott bennük 
mutatja, mennyire megbánta. Azt is, hogy továbbra is bejárt a kórházba.
Tévedtem.
Tévedtem mindenben.
Mióta elvesztette a súlyát, Senjougahara...
… nem adott fel semmit.
… nem dobott el semmit.

- Nem tett semmi rosszat. Ha valami rossz történik veled, az nem jelenti azt, hogy 
szembe kell nézned vele. Nem tesz jobbá, ha szembenézel vele. Mindig el lehet elfutni. 
Főleg egy olyan anyával, aki egy szekta kedvéért elhagyta. A körülmények alapján az, 
hogy visszaszerezte a terhét, nem változtat semmin. Csak annyi változik, hogy a terhe 
újra rá nehezedik. De az anyja nem jön haza, a családja nem jön helyre.
Nem változtat semmin.
Oshino ezt nem sértésből mondta, vagy gúnyolódásból.

- A Teher Rákja elveszi a súlyodat, az emlékeidet, az identitásodat. De nem úgy, mint a 
vámpírok, vagy a szexi macska. Ő választotta ezt, csak teljesítették a kívánságát. Igazsá-
gos üzlet. Az isten mindig vele volt. Soha nem vesztett el semmit. Mégis...
Mégis...
Még akkor is.
Még inkább.
Senjougahara Hitagi vissza akarta kapni. 
Mindent vissza akart kapni.
Mindent, amire emlékezett az anyjáról.
Az emlékeit és a fájdalmat, amit okoztak.
Nem érthettem meg, ez pontosan mit jelent, és valószínűleg soha nem is fogom, de ah-
ogy Oshino is mondta, nem sokat változtatott a dolgokon. Az anyja nem fog visszajönni. 
Senjougahara pedig továbbra is szenved.
Semmit nem változtatott.

- De valami változott - mondta Senjougahara.
A szemei vörösek voltak és duzzadtak.

- Nem volt időpocséklás. Ha más haszna nem is volt, találtam egy jó barátot.
- Kit?
- Téged.

Tudtam a választ. De meglepett, milyen egyszerűen, közvetlenül és őszintén mondta.
- Köszönöm, Araragi. Nagyon hálás vagyok neked. Bocsánatot kérek mindenért, amit 

mondtam vagy tettem. Örülnék, ha továbbra is a barátom maradnál.
Bár nem jellemző rám...
Ez a váratlan megnyilatkozás mélyen szíven ütött.
Azt mondtuk, együtt megyünk rákot enni.
A tél még elég messzinek tűnt.

008
És másnap a poén.

A két húgom, Karen és Tsukihi a szokásos módon addig vertek, amíg fel nem ébredtem. 
A testemet nehéznek éreztem. Kikényszerítettem magam az ágyból. Nehezebbnek 
tűnt, mint máskor. Az izmaim fájtak, mintha lázas lettem volna. Nem olyan volt, mint 
a Hanekawa incidens idején; nem verekedtem és nem futottam, szóval semmi olyasmit 
nem tettem, amivel megerőltettem volna az izmaimat, de minden lépés fájt. Sikerült 
lejutnom a lépcsőn, de sokszor majdnem legurultam. Nem volt tiszta a fejem, de még 
biztos nem volt influenza szezon, szóval mi történhetett?
Ahogy ezen töprengtem, egy lehetetlen ötlet futott át az agyamon.
A fürdőszoba felé fordultam.
És ráálltam a mérlegre.
A súlyom 55 kiló.
De a mérleg 100 kilót mutatott.

-... komolyan?
Ahogy mondta...
Az istenek rendesen el vannak szállva maguktól.
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