
 

 

 

                                                               VÉRSZINT 

 

 

Álmaink netovábbja, a kis családi ház tele volt zsúfolva szeméttel. Mindenféle haszontalan limlom állt 

nagy kupacokban felhalmozva a pincétől a padlásig, por, pókháló, egérszar mindenütt. Ki kellett 

takarítanunk, ha azt akartuk, hogy beférjen az a néhány holmi, amit a garzonból hoztunk magunkkal. 

Az idő pedig sürgetett. Azt sem tudtuk, hol kezdjük a munkát, csak tébláboltunk Bandival, miközben 

elkeseredetten kerülgettük a rengeteg ócskaságot. Aztán fogtuk magunkat, és nekiálltunk veszekedni.  

Ő kezdte azzal, hogy mindenért engem okolt, én meg nem hagytam magam.   

-A te hibád! – támadt nekem mérgesen. – Miért egyeztél bele, hogy a tulaj itt hagyja a nekünk a vén 

banya cuccait? Ez a némber rosszabb volt, mit egy szarka, minden vackot összegyűjtött! Most aztán 

törheted a fejed, hogy hova rakjuk ezt a sok szart! 

-Kikérem magamnak! Azt hittem, valami használható berendezésről van szó, ami jól jön majd a 

háztartásban, de arra nem gondoltam, hogy még a véres ágynemű is itt marad a nyakunkon! Mit 

csináljunk vele? Én bizony hozzá nem nyúlok! Mégiscsak itt ölték meg azt az öregasszonyt…  

Vegyes érzelmekkel küzdve álltunk az ágy felett, amelyben a néni meghalt. A foltok a párnán már 

kezdtek rozsdabarnára fakulni, ám a falon még mindig vörösnek tűntek. Mintha csak tegnap történt 

volna, hogy az átvágott nyaki ütőérből feltörő vér sugárban spriccelt a mennyezetig. Igaz, hogy áron 

alul jutottunk az ingatlanhoz, de most már nem tartottam olyan jó ötletnek, hogy egy bűntény 

helyszínén fogunk családot alapítani.  

-Nekem innen nem kell semmi! Kidobunk mindent!  – jelentettem ki határozottan, és ezzel lezártam a 

vitát.  

 

Kimondani könnyű volt, megvalósítani annál nehezebb. A ház előtti szemetes hamar megtelt. 

Megpróbáltunk egy nagyobb adagot becsempészni az utca végén álló társasház kukájába, de a lakók 

panaszt tettek, a városi rendőrség kinyomozott minket, és jól megbírságolt. Bandi káromkodott, én 

meg nagy bölcsen hallgattam. Közben eszembe jutott valami. Az összes éghető lomot kihordattam 

vele az udvar közepére, máglyát raktam belőle, és meggyújtottam. A zsaruk szinte azonnal 

megjelentek.  

-Nem tudják, hogy tűzgyújtási tilalom van? – kérdezte a szigorú egyenruhás, aki már írta is az újabb 

cédulát.  

-Ennyi pénzből már három konténert rendelhettünk volna! – dohogott Bandi, miközben vizet locsolt a 

füstölgő szeméthalomra.  

Első éjszakánk nem sikerült túl romantikusra. Hajnalig vitatkoztunk a szemét miatt, aztán jónak láttam 

vérig sértődni valami apróságon, hogy végre álomba sírhassam magam.  

Másnap megérkeztek a szemetesek, lerakták a ház elé az üres konténert, amit Bandi intézett. 

Kijelentette, hogy nem hajlandó tovább szemétdombon lakni, és dobozokból öltözködni. Itt az ideje 

egyszer s mindenkorra megoldani ezt a szemét ügyet.  



Egész nap a mocskot cipeltük kifelé, míg végül csak a csupasz falak maradtak. Este hullafáradtan 

dőltünk az ágyba. Még veszekedni se volt kedvünk, nemhogy összebújni.  

Álmomban vért láttam. Sok vért. Először csak a padlóból folydogált, pocsolyákba gyűlt a lábam körül, 

később már a falakból is csorgott. Az ablakszemek vérkönnyeket sírtak. A szoba kezdett megtelni a 

vörös folyadékkal, lassan már bokáig álltam benne. Felriadtam. Bandi ágya üres volt. Kicsit 

furcsállottam, hiszen nem szokott éjjelente mászkálni. Úgy alszik, mint a bunda, ráadásul a prosztatája 

is rendben van. A keresésére indultam. A szomszédos helyiségben találtam rá, ez volt az a hálószoba, 

ahol eredetileg a véres ágy állt. Most kongott az ürességtől, Bandi egyedül rámolta ki, mert én a 

lábamat sem voltam hajlandó betenni ide addig, amíg a festők ki nem meszelik. Most a fal felé 

fordulva állt háttal nekem, nem is vette észre, hogy benyitottam.  

-Mit keresel itt? – kérdeztem, de nem válaszolt.  

Odaléptem hozzá, és azt hittem, menten elhányom magam. A férjem a falat nyalta. Ahol a nyelve a 

foltokat érintette, a fehér festék rozsdaszínre, majd élénkvörösre váltott. Nem zavartatta magát 

miattam, csak nyalt tovább. A szeme csukva volt. Megmarkoltam a vállát, hogy elrántsam onnan, 

aztán egy hatalmas pofont kentem le neki. Olyan bárgyún pislogott rám, mint aki mély álomból riadva  

azt se tudja, hol van. Átkaroltam a vállát, gyengéden vezetni kezdtem az ajtó felé. Imbolyogva indult 

el, akár egy robot, aminek berozsdásodtak az ízületei. Megfordultam, hogy lekapcsoljam magunk után 

a villanyt, ám a jeges rémület összeszorította a szívemet. Bandi véres lábnyomokat hagyott maga után.  

-Álmodtad. Nincs itt semmi, nem is volt. Nyugodj már meg! Bevallom, az utóbbi napok eseményei 

engem is megviseltek, egyszerűen rossz éjszakánk volt, azért még nem kell rémeket látni – vigasztalt.  

Alaposan átvizsgáltam a talpát, de nem találtam rajta sérülést. Már kezdtem kételkedni abban, hogy a 

dolog valóban megtörtént, amikor a szája sarkában megpillantottam valamit. Egy pici odaszáradt 

vakolatdarab volt az.  

 

-Aú! A fenébe… szívem, hoznál nekem ragtapaszt? Azt hiszem, elvágtam az ujjam! 

Mindig tartok itthon egy jókora készletet, Bandi nem a kézügyességéről híres. Most egy kicsit tovább 

tartott, míg megtaláltam egy kartondoboz fenekén. Mire odaértem vele, a mosdó már vérben tocsogott.  

-Mutasd a kezed! – parancsoltam rá, mert úgy láttam, hogy ezt nem lesz elég leragasztani. 

Leöblítettem a bőrét, aztán szemügyre vettem. Az apró seb szinte azonnal vérezni kezdett. Biztosan 

nagyobb eret ért a vágás. Nem is hittem volna, hogy az ember kisujjának végén ilyen komoly erek 

vannak... 

-Nagyon csúnya? – kérdezte elfordított fejjel. Nem mert odanézni, nehogy rosszul legyen a látványtól.  

-Áá, dehogy. Csak egy karcolás az egész, bekötni sem kell! 

Tévedtem. A tapasz fél perc alatt leázott. Kénytelen voltam kimenni fásliért. Bandi utánam jött az 

ujjával a szájában. Az ádámcsutkája ütemesen mozgott, ahogy a saját vérét szopta. Az ajkán egy 

elmaszatolódott vérfolt piroslott.  

-Te meg mit csinálsz? – néztem rá meghökkenve. 

- Miért, mit csinálok? – kérdezett vissza értetlenül. Beszéd közben kivette a kezét a szájából. A vére 

rögtön kibuggyant, és végigcsorgott a karján. Bandi rápillantott, aztán a mosogatóba hányt. 

 



Aznap éjjel megint álmodtam. Vér folyt a csapból a mosdóba meg a kádba. Megpróbáltam elzárni, de 

csak még jobban ömlött, végül túlcsordult a peremen, elöntéssel fenyegetve a fürdőszobát. A vécében 

is vér volt. Micsoda szégyen, csak nem én hagytam ott magam után? Ijedten kaptam a fogantyúhoz, 

hogy leöblítsem, ám a tartályból még több vér jött. Istenem, ennyi vér a földön nincs… 

Arra ébredtem, hogy fázom az átizzadt hálóingben. Kibotorkáltam a mosdóba, ahol minden a 

legnagyobb rendben volt. A tengernyi vérnek nyoma sem maradt, pedig nem is takarítottam. Aztán 

földbe gyökerezett a lábam. Bandi a vécé lehajtott ülőkéjén gubbasztott csukott szemekkel, és evett. A 

szája mozgásából egyértelműen arra következtettem, hogy rág. Nyelt egyet, aztán bekötött kezével 

lenyúlt a lába melletti szemétkosárba, és kivett belőle valamit, hogy a pofájába tömje. A dolog úgy 

nézett ki, mint egy használt tampon. 

,,álmodom biztosan álmodom ilyen nincs a valóságban ez nem történik meg az az undorító zombi 

disznó nem az én férjem hát persze hogy nem az”  

Sarkon fordultam, és visszatántorogtam az ágyba.   

 

Bandi a konyhában lábatlankodott azzal az ürüggyel, hogy segít a főzésben, de inkább csak feltartott. 

Idegesített, hogy beledumál a dolgomba, miközben arra próbál rávenni, hogy félig véresen tálaljam a 

húst. Már azon gondolkodtam, hogy kitessékelem, mikor beleszagolt egy üvegecskébe, amiben 

egzotikus fűszert tartottam, aztán nagyot tüsszentett. Igyekezett elfordulni, de nem sikerült neki. Az 

arcomat meg a kötényruhámat vörös pettyekkel hintette tele. Elnézést kérni sem maradt ideje, máris 

jött az újabb tüsszentés. Az egész teste beleremegett, orra elé tartott tenyere csupa vér lett. Gyorsan 

benedvesítettem egy törölközőt, hogy borogatásként a tarkójára tegyem.  

-Ülj le!  

-Vérzik az orrom… - nyögte fuldokolva.  

-Látom. Maradj nyugton, majd eláll.  

Akkor már tényleg nagyon vérzett. Bandi előrehajolt, lába között a kislavórral, a kövér cseppek pedig 

egyre sűrűbben hullottak. Vattacsomót dugtam az orrlyukába, aztán hívtam a mentőket.  

 

-A férje vérzékeny. A vizsgálatok kimutatták, hogy a vérében alig találhatók alvadást elősegítő 

anyagok. Ezt egy hibás gén okozza, ami anyai ágon öröklődik, de csak férfiakat betegít meg – 

magyarázta a fiatal doktornő. 

-Tudom – vágtam a szavába ingerülten.  

-Előfordult már valakinél a családban?  

-Nem! És Bandinál sem fordult elő soha.  

-Ez felettébb érdekes. A tünetek általában már kisgyermekkorban jelentkeznek. Jó lenne, ha nálunk 

maradna néhány napig megfigyelésre.  

Egyetértettem, de Bandi addig cirkuszolt, míg saját felelősségére hazaengedték. Kapott gyógyszert is, 

amit az orvos szerint ezentúl egész életében szednie kell.  

-Képzeld, valami forrasztópisztollyal elégették az érfalat az orromban! – panaszkodott a kocsiban 

hazafelé menet.  

-Fagyasztották – javítottam ki.  



-Hát én forrónak éreztem! Mindegy, most már soha többé nem fogok vérezni. 

Nem lett igaza. A vér még aznap éjjel újra eleredt, és rosszabb volt, mint előtte bármikor. 

 

-Kívánlak… - suttogta a fülembe röviddel lefekvés után. 

-Nee, most nem alkalmas…  

-Dehogynem, annál jobb lesz! Nem is képzeled, mennyire felizgat. Nekem lassan már rendszeres heti 

vérzésem van, te meg ilyen semmiség miatt aggódsz?  

-Miattad  aggódom. A megerőltetés árthat neked! A doktornő megtiltotta, hogy hajlongj, súlyt emelj…  

-Nem emelgetni akarlak, csak szeretni, te kis buta! 

Megpróbáltam lefogni a kezét, aztán engedtem a szelíd erőszaknak. Amikor felemelte fejét a lábam 

közül, és megláttam az arcát, akkor még azt hittem, hogy az az én vérem…  

 

Azon az éjszakán nem álmodtam semmit. A kórházi váróban virrasztva lestem az ajtót, amely mögött 

Bandi feküdt. Majdnem elvérzett, alig tudták megmenteni az életét. Megmagyarázhatatlan módon 

nemcsak az orrán, de szinte minden testnyílásán keresztül dőlt belőle a vér. Az orvosok utánpótlást 

adtak neki, miközben igyekeztek megállapítani a baj okát. Az együttlétünkre gondoltam, és furdalt a 

lelkiismeret. Milyen jó is a vallásos embereknek, van kihez fordulniuk, imádkozhatnak fűhöz-fához 

feloldozásért, én meg itt emésztem magam… Csak abban bízhattam, hogy erős fiatal szervezete 

legyőzi a kórt.    

A ház idegennek, kihaltnak tűnt nélküle. Ez lett volna az első közös otthonunk, mégsem éreztem 

otthonosnak. Olyan volt, akár egy óriási élőlény, ami beborít, de nem azért, hogy védelmezzen, hanem 

hogy foglyul ejtsen, és kiszívja az életerőt szerencsétlen áldozataiból. Egy darabig fel-alá lézengtem a 

szobákban, aztán úgy döntöttem, hogy befejezem a nagytakarítást. Akadt még bőven tennivaló. Két 

megtömött szemeteszsákot cipeltem épp a konténer felé, mikor észrevettem, hogy valami mozog 

benne. 

-Ki van ott? – kiáltottam el magam.  

-Csak én vagyok az, panyika aranyos, ne haraguggyon. Gondóltam, mán nem köll magának ez a sok 

gyüle… 

Borzas fej emelkedett ki a kacatok közül, aztán a hozzátartozó test is előkerült. Egy hajléktalan. 

Csonttá aszott öreg cigányember, aki híd alatt alszik, napkörben pedig mások hulladékában guberál. 

Megesett rajta a szívem. 

-Nyugodtan vigyen bármit, amire szüksége van, csak ne csináljon rendetlenséget.  

-Nincsen nekem szükségem semmire.  

Megvontam a vállam, aztán mentem a dolgomra. Hagytam, hadd turkáljon magának kedvére. Fél óra 

elteltével, amikor két újabb zsákkal tértem vissza, még mindig ott volt.  

-Panyika aranyos! Hozzon nekem egy kést!  

-Minek az magának? Csak nem akar nyakon szúrni?  

Az öreg elsápadt, aztán remegő hangon megkérdezte:  

-Hát ez meg hugyan jutott az eszibe? 



-Nem is tudom… talán arról, hogy a házunk előző tulajdonosa is így halt meg. Soha nem fogták el a 

tettest.  

A vénember kimászott a járdára, és megállt előttem. Volt valami a tekintetében, amitől 

megborzongtam. 

-Tud valamit az esetről? – kérdeztem tőle. 

-Többet, mint szeretném. 

-Ha gondolja, jöjjön be, egy kávé mellett elmesélheti. Érdekelne, vajon ki lakott itt, és mi történt vele. 

-Nem! Nem, én osztán be nem teszem mégeccer a lábamot a boszorka házába! 

Észrevette, hogy meglepett a heves reakció, mert elszégyellte magát, és gyorsan hozzátette: 

-Jóvan, nem bánom, leűlhetünk a teraszon is.  

Kávét és kekszet tettem az asztalra. Mohón nekilátott, nem is hagyta abba, míg az utolsó morzsát is el 

nem tüntette. 

-Hogy halt meg az öregasszony? – firtattam. 

-Hát úgy. Nyakonnszúrta a fija. 

-Jézusom, de hát miért? 

-Boszorkányságért. Azért.  

-Boszorkányok csak a mesében vannak.  

-A magácska házában is van. Visszajár. 

-Ugyan már, ez hülyeség. 

-Nem az. Bebújik az álmaiba, megmérgezi a vérit, halálba taszítja, hogyha nem kapja meg, amit akar.  

Megdermedtem. 

-Mit akarhat tőlem?  

-Azt, hogy aggya vissza neki, amit elvettek tűle. 

-Hogy micsoda? Nem vettünk el senkitől semmit! Megvásároltuk a házat a berendezéssel együtt. A nő, 

aki árulta, azt mondta, hogy semmit sem akar megtartani a nagyanyja hagyatékából. 

-Nem is csudállom. No és maguk? Micsinátak vele? 

-Kidobtuk az összes kacatot. Van belőle a konténerben, talán még a kertben akad is egy kupac, amit el 

akartunk égetni. 

-Elégették? 

-Nem lehetett.  

Az öreg megkönnyebbülten felsóhajtott. 

-Miért olyan fontos az a szemét? Van benne valami értékes? 

-Van bizony, és mink megkeressük. 

-Micsodát? 



-Egy kis tárgyat. Csontbul faragott, kinyitható sátánfejes amulettet. Amit belegyugott, az az övé, és 

köll neki, mer nélküle nem nyughat a sírba. A boszorkák sötét lelke addig kísért, míg a testük minden 

eggyes porcikája bele nem kerül a koporsójokba. Ha csak egy apró csontocska is hibádzik belőlök, 

visszagyünnek érte.  

-Nézze, én meghallgattam. Bevallom, ennél hihetetlenebb történetet még életemben nem hallottam. 

Most menjen el kérem! Nem zavar, ha átkutatja a szemetemet, csak hagyjon nekem békét. Van elég 

gondom maga nélkül is. Jöjjön, kikísértem. 

Nem mozdult, én pedig rájöttem, hogy megbotlott a nyelvem.  

-Akarom  mondani, kikísérem. Na jöjjön! 

-Vannak furcsa álmai? 

-Semmi köze hozzá. 

-Minő magosan áll már a vérszint?  

Értetlen arccal bámultam rá, aztán világosság gyúlt a fejemben. Lelki szemeimmel láttam magam, 

ahogy álmomban ott állok a hálószoba közepén térdig érő vértóban… 

-Térdig – válaszoltam olyan természetesen, mintha csak az időjárásról beszélgetnénk.  

Bólintott, aztán felkászálódott. Az ablakpárkányra tévedt a tekintete, ahol a kerti késemet tartottam, 

amit palántázás után felejtettem ott. Marokra fogta, és felém intett vele. 

-Fogjunk mostmán hozzá a munkához, a vérszint gyorsan emelkedik.  

Meghűlt a vér az ereimben. A pengére tapadt sarat néztem, miközben átfutott az agyamon, hogy 

nekem annyi. Ha a hagyományos nyakonszúrást valami módon túlélném, akkor a vérmérgezés visz el.  

-Mire vár? – sürgetett a késsel hadonászva az orrom előtt. - Kutassuk át, amit lehet. 

Erőt vettem magamon, és felemelkedtem a székről. A fenekem alatti párnán hatalmas sötét folt 

terjengett. Az öreg észrevette, én meg elvörösödtem szégyenemben.  

-Ne pironkoggyon, nem tehet róla. Elkezdődött… 

 

Berohantam átöltözni. Sietősen dobáltam le magamról a mocskos ruhadarabokat. Amíg vetkőztem, a 

vér újra végigfolyt a lábam szárán, bele a zoknimba. A mennyisége megijesztett. Mintha rákos lennék, 

vagy mi a fene. De hiszen én fiatal vagyok és egészséges! Igaz. Bandi is az volt nem is olyan régen. 

Most pedig eszméletlen, és az életéért küzd! Én is küzdeni fogok érte! Felkaptam egy tiszta otthonkát, 

a kivágott fenekű tangámat kivágtam a szemétbe, lábam közé dugtam két extra méretű betétet, aztán 

szaladtam a konténerhez. 

Az öreg fószer alapos munkát végzett. Éppen a kidobott bútorok kárpitozását hasogatta fel a tőlem 

zsákmányolt késsel. Sötétedésig átkutattuk az egész rakást. Kimentünk a kertbe is, hogy a félig 

elszenesedett máglya maradványait átturkáljuk. Minden eredmény nélkül, koszosan, reményvesztetten 

ültünk le a teraszon pihenni.  

-Maga szerint miért gyűlölte az anyját az a férfi annyira, hogy képes volt megölni? – kérdeztem tőle.  

Nekünk még nem volt gyerekünk. Naivan abban az illúzióban ringattam magam, hogy a szülő-

gyermek kapcsolatában kizárólag szeretetnek van helye. 



-A boszorkák gyermekvért hasznának a varázslataikhoz. Neki meg csak az az egy fija vót, hát annak a 

vérit csapólta. Osztán levágta magának a kisujja utólsó percit, forró vízbe kifőzte, hogy a hús meg a 

köröm lemennyen róla, a levit meg megitatta a gyerekkel. Az osztán nem szabadúlt az annyától, amíg 

a vérit nem vette. De tán még utánna se.  

-Úristen… 

-A csontot kiszárította, beletette az amulett belsejibe, a gyerek vérivel meg lepecsétőlte. Jaj annak, aki 

kinyittya, mert ez a legerőssebb boszorkányátok.   

-Honnan tudja maga mindezt?   

-Hát az anyámtól.  

Elakadt a lélegzetem, és megpróbáltam nem nézni a szemébe. Elképzeltem magamat, ahogy egy 

anyagyilkos boszorkányfival teázgatok a kellemes kis szombat délutáni guberálás után. A madarak 

csicseregnek, a virágok illatoznak, vér szivárog a combomon, a teámban kevés a cukor, egy halott 

ujjcsontját keresem a szemétben, megőrültem, itt haljak meg, ha normális vagyok… 

Nem haltam meg. Minden ment tovább a maga módján, csak a tea fogyott el. Közben felhívtam a 

kórházat, hogy végighallgassam a cseppet sem bíztató beszámolót. Igen, kap vért, nem, nem tért 

magához, nem, fogalmunk sincs. Köszönöm a nincs mit.  

-Mit tehetnénk? – kérdeztem nagy sokára.  

-Ha meg akarja menteni a férjit, sietnie köll. Őkelme kezd türelmetlen lenni, a vérszint gyorsan 

emelkedik.  

-De hát hol lehet az az átkozott bizsu? 

-Amulett.  

-Mindegy! Rohadjon meg ott, ahol van! Holnap elköltözünk innen. 

-Az nem segít. Gondólkoggyon! Hazahozta a férje holmiját a kórházból?  

-Nem, minden ott maradt.  

-Hát a többi vacak?  

-A társasház lerakatában, az utca végében. Azóta még nem jártak arra a szemetesek. 

-Holnap visszalopja, oszt átnézi. 

-Igen. 

-Hallgasson az álmaira. Talán a banya megmutattya magának a helyet, hiszen neki is érdeke, hogy 

végre egészbe legyen.  

-Na és ha megtalálom? Komolyan mondta, hogy exhumáljam, és a kisujját tegyem a koporsójába? 

-Komolyan panyika, véresen komolyan. 

 

Másnap reggel már alig álltam a lábamon a gyengeségtől, de azért derekasan helytálltam. A társasház 

nyugdíjas lakói az erkélyről nézték végig, ahogy a társadalom perifériájára süllyedek. Tettem a 

dogom, Bandira gondoltam, nem éreztem szégyent. Mondanom sem kell, hogy semmit se találtam. 

Aznap éjjel kritikusra emelkedett a vérszint. A nyakamig ért, és minden pillanatban fulladással 

fenyegetett. Úgy evickéltem benne, mint a légy egy csupor mézben. Ébredés után végignéztem az 



ágyon. Hihetetlennek tűnt, hogy ennyi vért vesztettem, és még mindig élek. Nem volt erőm, hogy 

tiszta huzatokat cseréljek, mellesleg nem is akadt már tiszta ágyneműm. Átöltöztem, aztán rohantam a 

kórházba. A hallba még bevergődtem valahogy, de a lépcsőn megszédült a fejem, és elvesztettem az 

egyensúlyomat. Emberek futottak hozzám, köztük ápolók, orvosok. Erős kezek emeltek fel.  

-Te jó ég, ez a nő csurom vér! Ilyet én még nem is láttam! – kiáltotta valaki. 

-De hát honnan vérzik ennyire? 

-Nem tudom, nem látok rajta sérülést.  

-Vágd le róla azt a nadrágot!  

Gyorsan megszabadítottak az átázott ruhadarabtól, aztán tanácstalanul méregettek. 

-Hölgyem, mi történt magával? 

Képtelen voltam válaszolni. Elhomályosuló szemem előtt egy foltos lepedővel letakart hordágy tűnt 

fel, amit egy ápoló tolt végig a folyosón. Sejtelmem se volt, ki fekszik rajta. Ez lehetett az utolsó 

dolog, amit életemben láttam. 

 

                                                                   Epilógus 

 

A fiatal nővér kinyitotta a kis trezort, hogy átnézze az elhunyt személyes holmiját. Karóra, jegygyűrű, 

mobiltelefon, kulcscsomó. Csupa közönséges apróság. Egy furcsa nyakbavaló azonban felkeltette a 

figyelmét. A korong alakú medál épp elfért a tenyerében. A tetejét aprólékosan kidolgozott véset 

díszítette, mely egy vigyorgó kecskefejet ábrázolt szétágazó szarvakkal.  

,,Biztosan állatövi jegyet szimbolizál” – gondolta a nővér, aki a kos jegyében látta meg a napvilágot, 

és igen babonás volt. Gyorsan megnézte az átvett tárgyak listáját, ám a medál nem szerepelt benne. Az 

ügyeletes valószínűleg kifelejtette a leltárból. Ha pedig nincs felírva, az olyan, mintha soha nem is lett 

volna. Hirtelen mozdulattal a nyakába akasztotta, majd az egyenruha alá rejtette. A hideg csont a 

bőréhez ért, lecsúszott alig észrevehetően domborodó pocakjára. Bezárta a trezort, és elindult a mosdó 

felé. Furcsán gyengének érezte magát, de hát ez gyakran előfordul, amikor az ember lánya az első 

babáját várja.     

  

 

 

  

    

 

 

 

 

 


