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A gyűlölet neve: 666
Az ördög eredete kultúránkban ismeretlen; olyan univerzális kul
turális jelenség, amely meghatározhatatlan formákat ölthet, és min
denféle emberi konfliktus kovásza.

Az ördög egyszerre az emberiség saját hibáinak a megszemélyesi
tője, így nyílt, megmutatkozó, ugyanakkor örök rejtező; végtelen,
szüntelen újra testet öltés. Az ördög kétféleképpen reinkarnálódik: a
szokásos mindennapiban és a szokatlan-különösben, mely hely vagy
személy megmételyezése, megszállása. Aháromareú ördög (a rettentő,

a groteszk, a tragikus) rombol, ott hatol be, ahol elindul a testi-szel
lemi-lelki bomlás:

"A nagybátyám pap volt Szigetváron. Bármikor lementünk hozzá
juk, meg bármikor jött hozzánk, szóval állandóan szekált: sátáni fajzat
vagy, a Sátán el fog vinni, én a Sátáné leszek, én nem vagyok Isten
gyermeke, stb. Hát azért, mert dohányzom, azért mert koncertekre
járok, azért, mert mittudomén... Egy idő után elegem lett az egészből.

Mondtam neki, hogy én nem hiszem el, hogy van Isten. Szóval énne
kem ezt ne magyarázza be senki, én is tudnék olyan könyvet írni, mint
a Biblia, meg összeülnénk vagy öten, és mi is írhatnánk csodákról, mi
is írhatnánk mindenről.Nincs Isten, de ha van bűn, van minden, ak
kor mér ne lenne Sátán? És akkor így jött ez az egész! A célom pedig
az volt, hogy megmutassam az emberiségnek, meg mindenkinek,
nem kell ahhoz nagy embemek lenni, hogy legyen egy csapat, aki
csak rád hallgat, és az a csapat azt sugallja, amit egy közös szellem,
egy közös hit mond neki... Szóval én magamat imádom, s magamat
azért imádom, hogy a Sátánnak adjam magam. Szűlőket, testvéreket,
mindenkit kizártunk. Szóval mi teljesen elkerítettük magunkat. lé
nyegében mi egymást sem szerettük, hanem közösen a Sátánt szeret
tük, és azért voltunk együtt. Ésez a közösség, úgy ahogy voltunk, ez
formált egy embert és annak a Sátánhoz való szeretetét. Szóval mi
egymást megvédtük, hogyha valami volt, de ezt nem szerétetből tet
tük, hanem kötelességből." (Részlet egy sátánista vezetővel készült
beszélgetésből.)

Az önimádatot középpontba állító sátánkultuszoknak megvannak
az ókori (manicheizmus), illetve középkori (katar, bogumil) szellemi
előzményei, de valószínűleg ezek nem léteztek mélyen megélt ör
dögimádó okkult szektaként. A sátánizmus igazi atyja, főként teore
tikus értelemben, az 192Q-as évektől Aleister Crowley, aki azt a tu
datszint hármas fokozatú megváltoztatásában látja: 1. az erős ritmus
hatásai (sámánvallások, keleti pogány rítusok, woodov vallás); 2. a
teljes szexuális szabadosság; 3. kábítószerek, narkotikumok.

A sátánizmus újraélesztésének "fekete pápája" Charles Manson, a
sátánista szekták működésének elindítója. A csoport tagjai titoktartá
si kötelezettséget vállaltak. Életük egybeolvadt a Sátánnal való szö-
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vetségkötést jelképező szertartásokkal: fekete magla, véráldozat,
állat- és önkínzás, emberek megfélemlítése, rituális feláldozása. A
két legfontosabb rituáléban (fekete mise: lsten majmának arcát
magukra öltve kihívóan káromolják Jézust; TIerdrama: az ember
állati volta) rejlik a modem sátánizmus lényege. Sugalmazott-rej
tett üzenetekkel, képmágiával, a létet tagadó attitűddel kiválasz
tottsaguk célja a negatív angyali hírhozás: meg kell változtatni a
világot a felsőbbrendűség, sátáni tagadás erejével. "Fel kell szaba
dítani minden rosszat ahhoz, hogy az ember megint ember le
gyen, ne csak gerinctelen csúszómászó állat. Fel kell szabadítani a
legelemibb ösztönöket ahhoz, hogy elszabadulhasson a pokol.
Meg kell fordítani a világot. Meg kell újítani az emberiséget, kü
lönben valóban eljön a világ vége." (Révy Eszter: Sátánftúk).

Magyarországon a sátánkultusz regisztrálhatóan jelen van, de
hogy ez milyen mértékben hatja át a társadalmat s annak legveszé
lyeztetettebb tizen-, huszonéves rétegeit, arra nincsenek mérhető

adatok. Vagy azért, mert látens módon léteznek, a szektásság előtti

fázisban, vagy mert titkos, tudatosan megszervezett, földalatti cso
portként, proteuszi arculattal, képlékeny belső szabályzattal, nem
nyomon követhetők. Csak a legritkább, legszélsőségesebb esetekben
válik működésük láthatóvá, főként ha tevékenységük a közrendű

bűncselekményekkel, öngyilkosságokkal is összekapcsolódik, de ek
kor is ritkán mutathatók ki a tevékenység sátánista indítékai. Ma
gyarországon léteznek sátánista szekták, méghozzá annak radikális
változatai is! Csak néhány emlékeztető tény:

1. 1989. Egy tizenkét éves fiú öngyilkossága Szécsényben hasonló
körülmények között, mint az 1994. okt. 26-i.

2. 1990. Az egyik Nógrád megyei faluban megfenyegettek egy ti
zenhat éves lányt, hogy karácsonyra szüzet áldoznak a Sátánnak: s
ő lesz az.

3. 1990. október 6-án O. K. tizenhat éves mezőkovácsi fiú brutális
módon megölte és feldarabolta tizenhárom éves húgát, akinek a vé
rével a sátán nevét írta fel szobája falára.

4. 1990 októberében - két héttel az O. K. eset után - a tizenöt
éves F. J. Gárdonyban baltával meggyilkolta édesanyját. Szobájában
több sátánista rajzot, könyvet találtak, valamint egy verset, amely
ben jó előre megírta, hogyan fog édesanyjával végezni. A gyilkossá
gért a Sátánt okolta.

5. 1992-ben Piliscsabán L. F. - állítása szerint - a Sátán paran
csára ölte meg hetvennnyolc éves szomszédasszonyát.

6. 1992. Egy éjszaka fiatalok felkeltették a Balassagyarmathoz kö
zeli település plébánosát, hogy áldja meg azokat a tárgyakat, ame
lyeket a sátánista beavatásnál használtak.

7. 1993-ban egy gyáli fiatalasszony egy- és hároméves gyermekét
súlyosan bántalmazta, a Sátánnak engedelmeskedve.

8. 1994-ben Budaőrsön ölt meg két idős embert egy huszonhá
rom esztendős fiatalember - a Sátán akaratát követve.
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9. 1994. október 26-án Szécsényben két tizenhét éves fiú (Cs. I., L.
R) követett el öngyilkosságot (egyikük meghalt), akikről bebizonyo
sodott, hogy vonzódtak a black metál zenéhez és a sátáni eszmék
hez.

10. 1994. november elején Szécsény környékén többen élő állatok
véréből ittak.

ll. 1994 novemberében a balassagyarmati 217. sz. Ipari Szakmun
kásképző Intézet és Szakközépiskola 10-15 diákja öngyilkossággal
fenyegetőzött a Sátáura hivatkozva. A rendőrségi nyomozás során
nem mutattak ki a sátánizmusra vonatkozó okokat, bár közel álltak
hozzá.

12. 1995 áprilisában két középiskolás (Erik, Laci) öngyilkosságot
követett el: a sínekre feküdtek. A nyomozás során Erik lakásán egy
fadobozban sátánista szimbólumokat (kártya, pentagramma, sátán
kereszt) és könyvet (A sátánizmusról szóló tanok és a mágia), füzetet és
benne verseket, szövegeket találtak.

13. 1995-ben Oömösön az alkoholisták megmentéséért alakult lel
ki gondozóba, ahol 40-45 fős csoportok terápiája folyik jó ered
ménnyel, beépült egy sátánista. Esténként gyógyszert osztogatott a
betegek között, nagyon nagy veszélyt előidézve.

1993 májusában egyik tanítványom révén kerültem kapcsolatba
azzal a másodikos gimnazista sátánista lánnyal, aki vezetője volt
egy D.-i szektának, s onnan három hónapja kilépett. A bennmaradt
megbízott tagok állandóan követték: többször megfenyegették, utal
tak arra, hogy szüleit is kúnéletlenül elintézik, vérrel összemázolt
papírfecniket gyömöszöltek postaládájába, ablakuk alatt megnyúzott
macska tetemét hagyták, s mindenütt félreérthetetlenül sátánista je
leket: koponyát, fordított keresztet. 6 mégis vállalkozott a velem va
ló hosszabb beszélgetésre, már csak azért is, mert betörés és garáz
daság búntettével vádolták, nem lehet tudni tehát, elmond-e még
bármit is valaha a későbbiekben.

A gimnáziumban félt tőle mindenki (osztálytársai, a felsőbb éve
sek, tanárok, az igazgatónő). Minden ujján koponyás gyűrűt hor
dott, műkörmöket ragasztott koromfeketére kilakkozva. Sátánkeresz
tes pulóvert és sátánkeresztet viselt, 13 lánccal a nyakában. Néha
nyakörvet is feltett: egy nagy erős koponya függött rajta.

Felnőttnek tartotta magát, mint aki mindent átélt már a bűn, a
szörnyűségek, a halál közelében. Szülei negyedszerre házasodtak,
nyitott házasságban, gyakran élettársi kapcsolatban éltek. Az általá
nos iskola 8. osztályában, egy tornaórán derült ki, hogy a vállára sá
tánkereszt van rajzolva. Egyik lány osztálytársa elmondta az osztály
főnöknőnek, ő pedig az igazgatónőnek. Az osztályfőnök ezért meg
kapta a neki járó büntetést: az akkor már főnök kis nebuló két marco
na taggal megverette a tanárnőt úgy, hogy az hónapokig nem tudott
lábra állni. Az egyik cigarettáról a másikra gyújtó, szlengben beszélő,

magyarul alig tudó gimnazista lány állítása szerint volt osztályfőnöke

a mai napig nem tudja, hogy az ö keze van a dologban.
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Ezt aztán megiszod?

Hol folytak a szertartá
sok? A temetőben?

Előkészített hullák vol
tak?

Felnőtt ismerőst?

Bármilyen hulla lehetett?

D. városában három szekta működött egymással párhuzamo
san, kapcsolat nélkül. Ezek közül csak a lány által vezetett szekta
volt az, amely aktív volt a cselekvés és a szervezettség értelmé
ben (választott vezetők, avatási próba, eskütétel, szabályzat, ruha
és megkülönböztető jelek viselete, eszmeiség). 1990-ben 66 taggal
indultak, s számuk három év alatt 350 főre nőtt. Állandóan búj
káltak, Pestre is gyakran jártak; ismeretségi körük: kábítószeresek
és fegyvercsempészek. Részt vettek a hódmezővásárhelyi sátánis
ta kongresszuson, s ott az egyik legerősebb, leghatározottabb vi
déki csoportnak bizonyultak. Szinte mindenre képesek voltak,
nem volt határ. (Kilépése után két tagot emberölésért letartóztat
tak.)

Szóval hogyha valaki csúnyán nézett a kutyámra vagy rám, ha
akár egy szóval megbántott, azon is bosszút álltam... Hogyha va
lakinek volt valami gondja, hát volt olyan, hogy a gyerek szüleit
is megverték. Éjszaka, hajnali háromkor rájuk törték az ajtót, és a
700 forintos bőrövnek a csatját az anyja hátán szétverte, meg az
apját, meg a bátyját is összerugdosta... Szóval nem számított ne
künk, hogy kicsoda, hogyha miniszterelnök csinálta volna, még
őt is megvertük volna. Szóval nem számított nekünk, hogy ki az,
meg mi a pozíciója.

A Sátánnak, annak vér kell, szenvedés, nem pedig nyugalom.
Neki a szenvedés kell, meg a bűn. Szóval nem az, hogy nyugod
tan leülünk, meg megvagyunk magunknak. Volt olyan, hogy fecs
kendővel vért szívtunk magunktól, nekem a legtöbb fél liter volt,
amit levettem magamtól.

- Saját véremet nem. Ezzel írtunk a falra. A sátánnal így kommu
nikáltunk... De egyébként minden szertartáson iszunk vért, általában
egymásét. Vállaljuk az AIDS kockázatát is.

- Többnyire igen. Éjféltájban mentünk ki mindig. Sírokat törtünk
fel, ástunk ki. A hullákat simogattuk, puszilgattuk, kivettük a koporsó
jukból, és táncoltunk velük. Volt olyan, amelyiket darabokra vágtuk.
Máskor meg a krematóriumba mentünk be hullákat égetni.

- Igen... Hát nem mindig törtünk be, mert volt, amikor isme
rős volt ott, s az beengedett. Úgy engedett be, hogy megfenyeget
tük.

- Felnőttet, igen. Hát már ő el is ment onnan, mert nem bírta. A
vért, meg ilyeneket, amit levettünk magunktól, azt ráfröcsköltük a
hullákra, írtunk rájuk.

- Bármilyen. Nem érdekelt minket, hogy ki az, vagy mi az.
A beszélgetést amolyan puhatolózó levelezés előzte meg, amely a

következő dolgokra kérdezett rá: 1. fontosabb szokások; 2. ruházat,
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ékítmények; 3. szabályzat, a tagok kötelességei és az ezekkel
összefüggő egyéb információk, tények

1.Fontosabb szokások: Ha templom előtt halad el a tag, lehetőleg fennhangon, de leg-
alábbis magában monnolva gyalázza Istent (káromkodások is). Ebben
a csoportban a Biblia használata tilos, sőt ha a közelben van, el kell tá
volítani! Bármilyen zenét lehet hallgatni, kivéve komoly zenét például
Bachot, Mozartot, de a szertartásokon általában metál szól. Minden
nap gondolni kell a Sátánra, és ha esetleg az ember van olyan ,,szeren
esés", hogy bánni okból rosszul érzi magát, a lehetőségekhez mérten
vérrel kell neki áldozni. De áldozatot bánnikor be lehet mutatni!

2. Visele~ tartozékok: Legjobb a fekete ruházat, de a sötétebb színű is megteszi. Kívétel: a
pulóver, ami fehér is lehet, de például világoskék, sárga stb. nem. Az
ingnél megengedett az egyszínű mellett a kockás, de más mintázatú
nem lehet. A pólók legyenek halálfejesek vagy ábrázoljanak valami
horror-jelenetet. Ha lehet, ez a háromfajta ruhadarab legyen hosszú és
bő. Jellemző még a vérszínű viselet, de az árnyalatokat kerülni kell.
Ajánlott a fekete sztrecs nadrág. Lábbeliként pedig az edzőcipő (ma
gasszárú). A dzseki és a kabát is csak fekete lehet. A haj legyen egye
nes szálú és fejhez lapuló, vagy összefogott. Kötelező a nyakban jele
ket viselni (minél többet), például sátánkeresztet, bicskát, zsilettpengét
stb. Fülbevalót fiúk, lányok egyaránt hordhatnak, az előbb felsorolt
alakzatokban (lányoknál a nagy karika is megengedett). A szem, száj és
köröm festése kis mértékben engedélyezett, de inkább kerülni kell. Ele
gáns ruhákban jámi tilos! A kézre, csuklóra bőrszíjak kerüljenek. (Az
előbb felsorolt kellékeket bármelyik metál-butikban meg lehet kapni.)

3. Szabályzat: l. Ne engedd Istent magadhoz közeledni. Ne hagyd az Isten szellemét
a Sátán helyére férkőzni.

2. Ne félj a a gonosztól, a jót pusztítsd el magadból!
3. Mindig és csakis a Sátánt tisztelheted.
4. Ne félj meghalni a Sátánért.
5. Harcolj életeddel, vérrel a vérért: a Sátán életéért, és küzdj a kegyeiért.
6. Ne tagadd ahovatartozásod.
7. Ne félj hangoztatni, hogy a Sátán híve és követője vagy.
8. Mindig köteles vagy magadat a Sátán parancsainak alávetni: .Betartom
és Igérem, hogy mindig és mindenkor a Sátán törvényeit tisztelem."
9. Köteles vagy mindig viselni a Sátánjel~t Kezeden vésett keresztlegyen.
10. A Sátánt mindig így kell írni: SATAN.
ll. Az avatáson köteles vagy megjelenni és részt venni.
12. Köteles vagy sátáni ruhákat és fegyvereket hordani magadnál.
13. Köteles vagy a megbeszélt időbenmindig ott lenni, ahol a Sátán
akarja és üzeni neked.
14. Minden szertartáson köteles vagy részt venni.
15. Sohasem fázhatsz, mert a Pokol tüzének mindig melegítenie kell, ha
hiszel a Sátánban.
16. Köteles vagy dohányozni.
17. Nem zárkózhatsz el senunilyen alkohol elől.

18. A büntetéseken köteles vagy rész venni.
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19. Ha téged büntetnek, köteles vagy fájdalom kimutatása nélkül
elviselni.
20. Fel kell tudnod magad áldozni a Sátánnak. Tudnod és memed .
kell magad megcsonkítani (például ereidet felvágni).
21. Fel kell tudnod mást áldozni a Sátánnak.
22. Ha belépsz a sátánisták szektájába, örökre oda tartozol, onnan
sosem léphetsz ki.

Útvesztők: titkos, ellenőrizhetetlen, korrigálhatatlan kapcsola
tok szövevénye, a gyűlölet 666-os örvénye, s a mondat végén
gyilkos pont; az űzötten keresett HALAL. "Rohanok hozzád,
mert rövid az időm I S az évek múlásával megcsappan az erőm" (a
17 éves Cs. I. imája a Sátánhoz).

"Magamat imádom, hogy a Sátánnak adjam magam"

Szektának nevezted maga
tokat?

Nemrégiben volt azorszá
gos konjerenda, s itt a sá
tánizmusról is szó volt.
Elég erős hadjárat indult
a csoportok ellen. Nem in
kább vallásról vanitt szó?

Míknrtólléteztek?

Mit gondolsz, miért? E
három évelőtt nemvoltak
más csoportok, vagy
tudsz más csoportokról?

- Hát szektának is, nem is, lényegében szekta, ilyen sátáni szekta.

- Mi vagyunk a szekta. Lényegében szerintem a sátánizmus is
egy vallás. Ahogy mások Istenben hisznek, hogy Istent, vagy Jé
zust imádják, mi ugyanúgy imádjuk a Sátánt. Ugyanúgy megvol
tak nekünk a szertartásaink vele kapcsolatban. Akkor ugyanúgy
áldoztunk neki, mint állítólag a reformátusok áldoznak, vagy a
katolikusok, vagy mittudomén kicsodák. Ha mi is ugyanazt
tesszük, hogyha van nekünk szertartásunk, meg mi is áldozunk
neki, akkor ez már nem lehetne vallás, külön vallás. Csak hát ép
pen az, hogy ez nem olyan, mint Isten, hanem pont az ellentettie.
szóval ő a Sátán. És ez az egész. Úgyhogy nyugodtan mondhat
tunk magunkat szektának, mert elég szép számmal voltunk. Két
hónap leforgása alatt szedtük össze a 66 embert.

- Hát ez három éve kezdődött, és voltak olyanok, hogy elköl
töztek innen, mármint családjukkal, de mégis visszajártak hoz
zánk, de ők akkor már nem számítottak tagoknak. Sokan elmen
tek dolgozni, kimentek külföldre, lehet azért, hogy ne kelljen to
vább maradniuk, de attól függetlenül még jártak vissza hozzánk.
Szóval mindig meglátogattak minket, akkor lettünk volna úgy
kétszázan. Gyarapodott a számuk, mióta én leléptem; egy lánnyal
tartom a kapcsolatot, és mondta, hogy most 350 körül mozog a szá
muk. Szóval elég sokan lépnek be. Egyre többen, többen lesznek.

- Tudok. D.-ben három csoport van. A másik két csoport csak
olyan, hogy ők sátánistának mondják magukat, de nem csinálnak
ennek érdekében semmit. Szóval nincsen szertartásuk, nincsen
semmi, ami összetartja őket. Nincsen a Sátánba vetett hitük, ami
összetartsa őket, és ezért azok a csoportok kezdenek felbomlani.
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Ezek a csoportok holhe
lyezkedtek el térben?
Tudtak erről?

Ez hogy lehetséges?

Mertelhangzott afenye
getés?

A nevelőintézetben rend
fenntartók is vannak.
Férfiak.

Ezek szerinta nevelő- in
tézetben elég sok a sátá
nista.

Timegismeritekazilyen
embereket, akik ennyire
kiszolgáltatottak?

Milyen ez a belső sugal
lat?

Külső jelek nem fonto
sak?

- Hát össze-vissza. Szóval nincs, nekik nem volt meghatározott
helyük, mint nekünk. Ök össze-vissza, például hogyha elmentek,
mondjuk összejöttek egy kocsmának egy kis zegzugában, ittak egy
pár felest, aztán elmentek, össze-vissza kóboroltak a városban, falak
ra írtak, meg egyebek. Általában kimentek az állomásra, olyan he
lyekre, ahol nem nagyon járt rendőr. Minket a rendőrök se zavartak,
nem érdekeltek, hogy ott vannak. Voltak olyanok is köztünk. akik
intézetből szöktek meg. Például egy gyerek Kalocsáról szökött meg,
és odajött hozzánk. Tényleg nagyon rendes gyerek volt, együtt üzle
teltünk, meg minden: trafik, meg bolt, élelmiszerraktár stb. És hát
most bevittek a rendőrségre vele együtt, múlt héten. Vele tartom a
kapcsolatot, mer szóval már ő is kiszállt belőle. Még én mondom
neki, hogy hagyd az egészet a fenébe, és gyere el te is. Szóval ő is
onnan jött Kalocsáről, hát nagyon sokszor bevitték ide abegyűjtőbe.

Olyan, hogy bevitték reggel, és délután már hoztuk. Szóval a neve
lők se mertek semmit mondani.

- Hát úgy, hogy bementünk vagy négyen, aki mégis úgy néz ki.
Elkezdtünk beszélgetni a nevelőkkel. Hogyha szépen beszéltek, mi
is tudtunk rendesek lenni, de volt, hogy azt mondta az egyik neve
lő, hogy inkább kiengedi B-t, mert neki van két gyereke, akit fel sze
retni nevelni. És kiengedték.

- Hát lényegében nem fenyegetés, hanem amit ő mondott, mi csak
válaszolgattunk rá. Szóval egy ilyen párbeszédszerű, és végül hát a
párbeszéd elfajult, akkor ahogy ő beszélt, szóval mi ugyanúgy. És szó
val ezt nem mi mondtuk, hanem a Sátán diktálta, hogy mit mondjunk.

- Mi mindig a férfi nevelőtanárokkal mentünk beszélni, nem a
nőkkel. És ők, hát lényegébe ők megriadtak tőlünk. És kiengedtek
mindig.

- Nem! A nevelőintézetben nincsenek olyanok, csak azok közül,
akik már megszöktek onnan. Akik bent vannak, azok még nem tud
ják konkrétan, hogy mi ez, mert nekik nincs kimenőjük. Akik meg
szöknek, és nincs nekik hova menni, azok jönnek ilyen helyekre.

- A Sátánnak? Felismerjük rajta. Teljesen hirtelen jön. Hogyha
minekünk a Sátán valamit diktál, akkor mondjuk, hogy hát igen, ő

a mi emberünk. És ő kell nekünk, és meg is szerezzük magunknak.
Belső sugallatra jön, hogy igen, ő közénk tartozik.

- Ezt megérzi az ember. Mindig sugallatezerűen jön az egész.

- Nem, külső jelek nem.
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És akkor mit jelent a sá
táni magatartásmád?
Megérzi ezt a másik ha
sonló ember?

Az arcon?

Azarcon milyen jeleknek
kell szerepelni?

Mennyi volt ez a
mennyiség?

Ez szükségszerű volt a
szertartásban?

És hogyszereztedafüves
cigit?

Csouarlazüo?

Voltolyan tanár, akier
ról beszélt veled?

Ezt ti láttátok, éreztétek.
hogykiaz,akiX. Y. kör
nyezetéhez tartozik?

Miért?

Mit jelentezazuszítás?

- Külsőleg muszá], hogy a sátán jeleit hordja. Akárhogy van öl
tözve mondjuk, mer mi például tudjuk azt, hogy a mi csoportunkba
tartozik, szóval mármint sorszámszerűenmeg volt jelölve, hogy me
lyik testrészét vágja meg, vagy karcolja meg. Meg szóval így kiárad
belőle, szóval hát kimondom: gonoszság.

- Az arcon is, meg a tartásában.

- Hát például én most nem tudok gonosz lenni, de ilyen eltor
zult az arca. Szóval a szeme alatt karikák jelennek meg, mer mi
mondjuk alkoholt is fogyasztottunk szépszerivel.

- Hát az attól függ. A pénztől függ, meg hogy hogy tudtunk
dolgozni.

- Persze. Mer mondjuk állítólag a tízparancsolat vagy mi, ami a
tízparancsolatban benne volt, mi annak az ellenkezőjét csináltuk. Te
hát bementünk egy boltba, mert nem volt pénzünk. Az én szüleim
kb. 70 ezer Ft-ot keresnek havonta, és mégis elloptam, ami kellett,
mer voltak olyanok, akik intézetből jöttek, és nekik élelmiszerraktárt
feltörtünk, meg boltot, meg mindent. Szóval ittunk, füves cigit szív
tunk, akkor hát szipóztunk is.

- Hát volt egy tag, aki rendszeresen járt ki külföldre, Dániába,
meg ide-oda, meg ha nem volt füves cigi, hát akkor ragasztó.

- Igen. Pálmatex, minden, úgyhogy technokol. És szóval ezek
hatását is meg lehet látni az emberen, meg szóval úgy, hogy a tartá
sa, a természete. Szóval mi teljesen megváltoztunk, szóval átalakul
tunk lényegébe.

- Hát, próbáltak, de én úgy voltam vele, akik X. Y.-hoz közel
vannak, azok ugyanúgy az ellenségeim, mint ahogy én X. Y.-nak.

- Persze, én éreztem. Mondjuk, én a csoportomból, én egye
dül járok oda a Cs. gimnáziumba, de viszont én éreztem, hogy ki
az, akivel lehet beszélni, és ki az, akivel nem lehet. Mondjuk az
osztályfőnökömnek is megígértem, első osztály végén, hogyha le
érettségizek, akkor minimum gipszágyba kerül.

- Mert lényegében hát ő uszított rám két lányt, akiket én na
gyon megvertem az iskolában.

- Hát, ez azt jelenti, hogy az osztályfőnököm minden áron ki
akart rúgatni az iskolából. Csak nem tudta, hogy hogy. És hát
volt egy kis balhém, amiről nem tudom hogyan, de tudomást
szerzett, és akkor gondolta, hogy hát...
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Mi volt az a balhé?

Az osztályban vezető

szerepe van?

Fiúk is?

Iskolatársadat győztél-e

meg már ahitedről?

Nem neve? Száma?

Ésezaszámmitőlfügg?

Az e/sőember vezethette
a szertartást, mindentő
határozott meg?

Férfi volt?

Tudtátok, hogy ke/l fe/
vágni,hogyveszélyes ne
legyen?

- Hát, úgy megvertem egy tizenkilenc éves lányt meg egy ti
zenöt éveset. hogy meg kellett műteni a szemét, és a lépét ki kel
lett venni, mert szanaszét rúgtam. Aztán hát nem tudom hogyan,
de tudomást szerzett róla, és hát úgy gondolta, hogy ki fog en
gem rúgatni. De hát nem jött össze neki! Hiába megvertem a két
leányzót, de nem jött össze neki.

- Igen. Hát az iskolában is nagyon sokan félnek tőlem. Ren
getegen!

- Fiúk és lányok egyaránt. Hát van olyan tanárom, aki példá
ul fél tőlem. És nem tudom, hogy miért. Egyszeruen, hogy én ha
tással vagyok rá, fél tőlem, nem mer semmit mondani, vagy nem
mer ellenkezni velem.

- Nem. És nem is akartam az iskolából senkit, mert akkor
hogyha végül is nem lenne jó neki, X. y. beleszólhatna. meg min
den, akkor ebből baj lehetne. Vannak olyan emberek, akiket na
gyon szeretek az iskolában, szóval olyan gyerekek..., de a többsé
get nem szeretem.

***
Szóval hát volt nekünk hat ilyen törvényünk, amit betartot

tunk mindig. Akkor a szertartásunk az általában úgy zajlott, hogy
mindig meg volt számozva, szóval mindenkinek volt egy száma.

- Száma volt mindenkinek.

- Hogy hanyadik nap lépett be a tag. Ahanyadik nap belé
pett, annyiadik volt, szóval sorszámszerűenment az egész. Szó
val az első három ember volt a főnök. Az első a legnagyobb, a
második meg a harmadik, az is dönthetett. de maguktól semmit
nem csinálhattak.

- Igen.

- Én voltam az első ember! És én határoztam meg mindent.
Hiába voltak idősebbek nálam, meg hiába voltak fiúk, akkor is,
amit én mondtam, ott az történt. Szóval sorszám szerint volt ez,
hogy mikor összejöttünk egy szertartásra, akkor indult az első

ember. Hát ő felvágta az erét.

- Persze. De hát ez nekünk nem számított, egyáltalán nem
számított nekünk. Hát szereztünk egy szikét, meg ilyeneket. És
akkor, hát azzal alig értünk hozzá, szóval nagyon könnyen ment.
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Hozzájárult az illető?

Aki meg nem merte csinálni, annak befogtuk a szemét, és mi
vágtuk neki.

Persze, muszáj volt neki. Szóval így kezdődött a szertartásunk.
Ha volt valami állat, azt megkínoztuk, ugyanúgy, mint magun
kat. Hát volt amikor, eltörtük a kezünket, csak úgy, akkor eltör
tük az ujjunkat. Így üvegcserepet nyomtunk a tenyerünkbe, meg
mindenhová. Akkor volt, aki tűzbe rakta a kezét.

Egy másik sátánista lány

Tetoválásokat látok aka
rodon.

Az anyu és apugondo
lom a családi kötődés

miatt, de a sátánkereszt
az miért?

A szüleitek tudják ezt?

Melyik korosztály, s mi
lyeniskolai végzettséggel
kerül bele ebbe a körbe?

És márfel vannakvágva
az erei?

Igen, ide apu, ide anyu, Bill T., ide meg egy sátánkereszt.

- Az egy teljesen különálló vonzalom. A húgomat ez tette
tönkre. Én ezeket gyűlölöm és mégis szeretem. (...) Van egy nagy
társaság M-on. Szóval elcsaltam a húgomat csavarogni. Akkor si
került először. Oszt M. kellős közepén otthagytam. Ö ugyebár
nem tudott hazajönni, egy hét múlva keveredett haza. Szóval tök
dilis lett. Mellettem van a szobája. Éjszaka kaparta a falat és ordí
tott. És akkor másnap elmondta, hogy mi volt. De akkor égett
előttem! Valami sátánistákkal került össze. Kriptában kellett alud
ni. Akkor valami próbák voltak. Meg fel kellett vágni a kezét.
Neki is van egy csúnya vágás, de csak egy, s az mindig friss volt.
Engem idegesített. Így mondta el. Meg mostanában, ha bemegyek
a szobájába, úgy fordulok ki, ahogy csak tudok. Csontváz-kéz lóg
le csillár helyett. (...) Viszont nem tudok ellene mit csinálni, mert
ha a szobájába belépek, s ő észreveszi, akkor nekem lőttek. Mert
fordult a kocka: most ő üt engem, nem én őt. Szóval ő nem az Is
tent imádja, mint egyesek, hanem sátánimádó.

- Tudják. De nem tudnak ellene mit csinálni. A tesóm mit csi
nál? Azt mondja: no helló, megyek! Apu hiába szól rá, hogy: nem
mész, leülsz! A tesóm azt mondja: ne ugass, mert fejbe rúglak!
Egyáltalán nem fél senkitől, nem ijed meg.

- Járnak ők suliba. A többiek már szakmunkások. A hétköz
napjaik ugyanúgy telnek, mint a többieknek. Hétvégére viszont
olyanok, mint az állatok! A legfiatalabb N., ő most hatodikos.

- Igen. A bátyja is sátánista. Én is a húgom által lettem az.
Utána a húgom a legfiatalabb. Akkor van egy srác, ő most nyol
cadikos, s úgy jövök én.
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Hogyan lesz valakiből

sátánista?

Akriptálxmegyedül kellett
lenned?

Külso1eg miben különböz
nekasátánistákatöbbifia
taltól?

Éshogyan néz kiaSáron?

Van-e a sátánistáknak va
lamifr1e szertartásuk?

- Az első próba: nyers tojást kell reggelizni. Nohát ezzel nem
volt gond, csak mindig kijött belőlem. Utána meg azt mondta,
hogy: most kriptában kell aludnod! No, mit szólsz hozzá? Én
meg félek! Egész éjszaka ültem a koporsón. Utána mondják, hogy
ki kell nyitni egy koporsót, és amellett kell ülni, majd aludni.
Mondjuk én el lettem volna, de hogy pont a mi kriptánkat, hogy
pont abba, azt már nem! Olyan hülye azért még nem vagyok.
Aztán ki kell rabolni egy sírt. Felfedeztek egy olyan koporsót,
amiben vannak ékszerek is. Akkor próbáltam ki először asziput,
meg utoljára is. Pálmafix. Nekem az pont elég volt.

- Egyedül. Viszont a temető szélén ott hasaltak a többiek,
ahogyan elmondta a húgom. Mert kíváncsiak voltak rá, hogy ki
bírom-e, Meg éjfélkor meg kellett fordítani a keresztet a temető

ben a síron. Az Ú.-on volt. Kis temető, van ott két nagy kripta.

- Hosszú a hajuk, szűk nadrágban járnak, meg magasszárú
edzőcipőben.Aztán piros-fekete csíkos nadrág, meg bőrdzseki. te
hát télen-nyáron semmi póló, csak egy sima bőrdzseki. ezen vol
tak még fennakadva, hogy én mindig jól felöltöztem. De meg kel
lett szokniuk, mert a tesómat szerették.

- Én nem tudom, pedig már kérdeztem a tesómat. 6 sem tud
normális választ adni, csak hebeg-habog, a végén meg: mi közöd
hozzá? A többiek azt mondják, hogy egy mesebeli ördöghöz ha
sonlít, csak nincs szarva, és hosszú a haja. De én még sose lát
tam. Megmondom őszintén, én nem hiszek benne, csak talán ma
gát a képzeletet szeretem, ahogyan beszélnek róla, meg ahogyan
imádják. azt mondják, segít azoknak, akik hisznek benne. De sze
rintem ez egyáltalán nem igaz.

- Szóval összegyűltünk M.-on a B. téren. Van egy tizenötös
csoport. Köszöntjük egymást: Csaó! (A nagyujját és a mutatóujját
felemeli, majd csettint egyet.) Utána kézenfogva mindenki, de to
tál az út közepén elindulunk ki a B.-be. Egyiket sem érdekli,
hogy jön-e kocsi vagy nem, mert úgyis megállnak. Mert szomba
ton van a Sátán születésnapja. Mikor megyünk kifelé, akkor min
dig valamelyikünknek a kezében ott van a horogkeresztes zászló.
Általában P. viszi, ő a főnök. Mert a többiek nem vállalják. 6 már
ült érte három hónapot. (oo.) Van három nagy tölgyfa. Mert a töb
bi az mind fenyő. És ott van egy bálványszerű valami, amit
hogyha a tanács eltipor onnan, akkor mindig újabb és újabb van.
Tőlem valamivel magasabb, és irtózatosan csúnya. Agyagból van,
a többiek csinálták, és mindig tök egyforma. Volt olyan, hogy a
rendőrök már vártak kint, és szaladni kellett. (oo.) Amikor kiérünk,
le kell hajolni a bálvány előtt, és meg kell csókolni a lábát. És
utána a fő-fő, a P. elmondja a magáét. Olvassa egy könyvből. De
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Hogyan vágják/vágjá
tokfel az ereiteket?

És ez a beavatási szer
tartás?

Minden szombaton fel
vágják az ereiket?

Az imádkozás miként
történik?

ez rendes kiadvány, nem tudom, hol szerezte. És felolvas belőle:

'Most itt összegyűltünk, hogy téged imádjunk, mert a mindenha
tó Isten számunkra nem létezik, mi csak benned bízunk.' Szóval
ilyeneket. Aztán felvágják mindenkinek az erét. A kezét minden
kinek ökölbe szorítva, lefelé fordítva kell csepegtetni, hogy job
ban menjen a vér. Van egy ilyen pohárszerű valami, régies pohár.
Iszik mindenki belőle három kortyot. Utána bele kell rúgni min
denkinek külön-külön a pohárba, de hogy minek, azt nem tu
dom. Olyan furi az egész, hogy nem igaz! Utána beszélgetünk,
hogy otthon mi van, hogy fogadták ezt az egészet, meg hogy
megint későn mentél haza, meg ilyeneket. Szóval a többi már
rendes beszélgetésből áll: - Hol voltál tegnap? Milyen cucc ot
vettél magadnak? Mit kajáltok ma? - Egyszeru napi dolgok.

Mindig itt. (Az alkar középsö, belső részére mutat.) Angol zsettel,
azzal a picikével. Ráteszik, benyomják vaskesztyűvel. Belecsorgatják
a vért egy pohárba. Három kortyot kell inni. Nekem is inni kellett
volna. De én nem vagyok hülye. Én nem iszom meg a másik vérét.
Még az enyémet se, nem hogy még a másét! (oo.) Az én kezemet is
fölvágták. Nem állt el belőle a vérzés. Össze is kellett varrni.

- Nem, ez minden hétvégén megvan. Mert szombaton van a
Sátán születésnapja. De hogy honnan tudják, én azt se tudom. De
mikor velük voltam, akkor én is! Mutattam a szépet meg a jót l
De inni én soha nem ittam.

- Igen. Mindig ugyanazt a vágást kell felvágni, mert a Sátán
is egy valamiből lett, őt is egy valaki teremtette. Tehát mindig új
ra meg kell vágni. Van aki csak a varat szedi le róla. (.oo) A sebet
nem szabad bekötni. Nem szabad rátenni csak gézlapokat, addig,
amíg a vérzés el nem áll.

- Van egy totem, egy csontváz-fej. Csináltak rá parókát, és ki
van rakva egy karóra. Az előtt kell imádkozni. Az ima szövege
ugyanaz, mint a Miatyánk, csak úgy kezdődik, hogy: "Mi édes Sá
tánunk, ki vagy a pokolban, szenteltessék meg a te neved..." Az
tán megy tovább a Miatyánk. Csak Isten helyett Sátán meg Ördög
van. Nem tudom így egyedül, együtt szoktuk mondani. De azt
tudom, hogy szentelt víz nem lehet benne, meg nem a mennyben
van, hanem a pokolban. Ez úgy jó, ha ezt sokáig mondja valaki.
Úgy könnyű megtanulni teljes egészében. Azért nem lehet benne
szentelt víz, mert az Ördögnek és a Sátánnak úgy elmegy az ere
je. A templomba se járnak. Mert ha egy sátánista bemegy a temp
lomba, annak megtörik a szíve, és elmegy az ereje. Ez olyan,
mintha én hozzámennék feleségül a Sátánhoz. (oo.)

Meg kint a totem mellett van egy nagy sátánkereszt, de az is ál
landóan eltűnik. Viszont azt nem nehéz előszedni, mert bemennek a
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A sátánisták képesek ha
lottakat idézni?

S ez a temetőben volt?

Aki megjelenik a ezertar
tás folyamán, az nő vagy
férfi?

A haloiiidézésen mindott
voltatok?

Nemgondolod, hogy akik
elmentek, azok becsaptak
benneteket?

Amikor a sátánt megidé
zitek, akkor közösen mon
dotok valamiféle szöve
get?

temetőbe, kilopnak egyet, aztán felszentelik. Csinálnak belőle egy
fordított keresztet. Bevérzik az alját, és megfordídák. Beszúrják a föld
be. P., a főnök felvágja a karját, és a saját vérével keni be. Azért van
megfordítva, mert a Sátán lent van, az Isten meg fent. Ez az imádat
is tulajdonképpen egy tükörkép, egy fordított imádat.

- Igen, igen igen! Egy gyertyával egy négyszögletes lebetono
zott valaminek a tetején. Úgy kell ülni, hogy a könyökünk össze
érjen. Legalább öt ember kell hozzá. S erősen kell koncentrálni.
Középen van egy gyertyatartó, rajta gyertya, és a gyertya elkezd
úgy (-), valami kékes láng lesz belőle. Valami "totálkék", sötét
kék teljesen, mint az "indigóposztel". Először nem szól semmit, csak
zizeg, mint a hülyék. Szóval mint a ventillátor. Zizeg és csak utána
szólal meg. Mikor megkérdezi valamelyik, hogy: itt vagy már? Egy
szer csináltam, de én többet meg nem tenném!

- Nem feltétlenül. Ott, ahol nekünk jólesik, csak éjfél után legyen.
Valakinek meg kell, hogy jelenjen. Mindenféleképpen. Mikor megjele
nik, akkor megkérdezi, hogy miért háborgatjuk. ezt mindenki hallja.
Aki idézi, az hallja! És ez olyan hülyeség, hogy én eddig nem hittem
benne, és van!

- A hangjáról nem lehet ítélni. Az a hang olyan volt, mintha egy
szerre öten vagy hatan szólaltak volna meg. Olyan visszhangos hang.
Furi egy dolog, mert sokan nem hisznek benne. Én sem hittem. Rö
högtem állandóan, hogy ilyen marhaság, ugyan már, meg stb. Aztán
ledöbbentem. Azóta félek éjszakákon át.

Nem, csak öten voltunk. Már késő este volt, s a többiek már szó
ródtak széjjel.

- Szerintem nem. Mert én a gyertyából kék lángot akkor se
tudnék csinálni, ha a fejem tetejére állnék! (...) A gyertya kék szí
nű lett, furcsán táncolt, forgott. Egy helyben állt, s mégis úgy lát
tuk, mintha forgott volna az egész. Először azt hittem, hogy én
ezt csak beképzeltem magamnak. Viszont másnap, ahogy beszél
gettünk róla a többiekkel, hogy mit is mondott, akkor kapcsol
tam, hogy: jé, ezt én is hallottam. Hogy miért háborgatjuk? Mit
képzelünk mi magunkról? Mert valamit kérdeztek tőle a sátániz
musról. De azért válaszolt.

- Nem. Csak gondolni kell egy szemre. Egy akármilyen szem
re. És erősen. mert amikor valaki nem gondol rá, megszakítja az
áramkört. Vagy ugyanaz, ha a könyökét elhúzza. Ott akkor én
szakítottam meg. Teljesen véletlen volt. (oo.) A gyertyába kell gon
dolni a szemet. Viszont a halottat nem látni, csak a hangját halla
ni. Olyan, mintha a gyertya beszélne.
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Szabad a sátánistáknak
alkoholt fogyasztani?

Ajiú---lány Ixzráti kapcso
lat kialakításában, aszexu
áliséletben jelent-eezaval
lás valamiféle kötöttséget?

Végülis miért nem ma
radtál/lettél sátánista?

Éshogyan vélekednekasá
tánisták a cigányságról?

A sátánisták ankazászJfJju
kan viselik a horogkeresz1et?

- Szabad. De csak néha ittak. De E nem szokott. Ó is a toni
cot szereti, mint én. Viszont vegetáriánusnak kell lenni. Mondjuk
én amúgy se vagyok oda a húsért.

- Nem. Mindenki azt csinál, amit akar. Hogyha tetszenek egy
másnak, az oké. A múltkor például P. odajött hozzám. Mondtam ne
ki: húzzál el! Otthagyott és kész, elment. Ennyi volt. Mi hallgattunk
egymásra, megfogadjuk egymás tanácsait, azaz fogadtuk.

Először is meg akartak ölni, mert barna a hajam, barna a sze
mem. De most már zöldül a szemem hálaistennek! (...) A lényeg,
amiért én nem álltam be, az az, hogy nem egy gyereket megöl
tek. Mert én is tudnék mutatni. Én is börtönbe tudnám őket jut
tatni! Az unokahúgomat is berakták egy sírkő alá, hogy a franc
egye meg őket! Megfulladt! Azért fulladt meg, mert kevés volt a
levegő. Egy hét múlva találták meg egy sima sírkő, márványkő

alatt. Keresték sokáig a tetteseket, de nem találták meg. (...) Ó
sem akart sátánista lenni. Szóval ezek nagyon rámenősek. s ez a
rossz bennük! Én is M.-ra a lábam betenni nem merem, mert ak
kor nekem annyi! Lehet, hogy csak jól elkalapálnának, de nekem
az sem hiányzik. (...) Azt írták, hogy elvágják a torkomat: "Ide ne
lépj be soha többet, mert a torkodból semmi sem marad!" Szám
titkosírás, vonal-titkosírás. Csak én tudom olvasni. (...) No meg
akkor álltam ki végleg, amikor egy kisgyereket megkalapáltak
M.-on, kinn a B. téren. Négy-öt éves körüli volt. Az anyja átment
cigit venni az út másik oldalára. Mondta a gyerekének, hogy:
várjál meg itt! P. meg: nézzétek, ott egy kisgyerek! Komolyan,
csak néztük, hogy mit akar. És megverte. Mi nem is nyúltunk
hozzá, csak a E Mert gondolom erről már más is hallott, hogy
volt olyan idő, amikor a bama hajú, barna szemű hatosok, szóval,
akiknek hatos van a személyijében, azokat; a másik meg szőke, kék
szemű, hatos megint. Ezeket ütik, ütötték. (...) Kicsit kirepedt a szája,
meg kapott egy-két fülest, egyszer belerúgott. Ennyi elég volt, ez
volt az utolsó. Én azért nem tetszettem nekik valójában, mert véd
tem a védteleneket. A tesóm is azért utált meg. VISzont én nem te
hetek róla, hogy teljesen beilleszkedett abba a csoportba.

- A cigányokat, azokat agyonverjük. De csak azokat, akik késesek,
nagyképűek. Tehát azokat, akik valamire felvágnak, de semmijük
sincs. A becsületes embereket azokat csípjük Meg azokat, akik vissza
memek vágni. Aki nem üt vissza, azt leköpködik, és igazuk van. Ná
lunk az a szokás, hogy egy-egy ellen játszik mindig. (...) Az arabokat
és a négereket azokat nem bántjuk. Csak a cigányokat, a mocskosokat.
Abban tulajdonképpen minden benne van, hogy mocskosok.

- Nem, a vállukra is rajwlják. Mert a sátánizmus a náciktól szárma
zik. Nálunk csak P.-nek van horogkeresztje, a többiek nem voltak hajlan-
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Ezek szerint amit Hitler a
zsidókkal csinált...

Bántalmazzák-easátánis
ták azokat, akik nemhisz
nek a vallásban?

Toobször követtélelöngyil
kosságot, intézetbe kerül
te? .. Pedig a sátánisták el
ítélik az öngyilkosságot...

Lehet, hogy emiatt akartál
öngyilkos lenni?

Beszél is hozzád?

Svan, amikorengedelmes
kedsz neki?

A szertartások utángyak
ran beszélgetettekolyanfil
mekről,amelyekbenazerő
szak uralkodik?

És a horrorfilmekben mi
fogott megleginkább?

És közben is hallod azo
kat a lépteket?

S melyik erősebb: azok a
léptek, amelyeket a film
benlátsz, vagyazok,ame
lyek mögötted vannak?

dók összetetoválni magukat P. viszont tényleg nem normális. Az
anyja pszichológus, az apja doki, s tényleg normális, jó körülmé
nyek között élő családból származik, mégis tök hülye. Pedig
hányszor mondtam már én is neki, hogy hagyd abba, de nem.
Neki zöld a haja, s rajta nem fekete bőrdzseki van, hanem indi
gókék. Tehát fénylő kék, de feketének tűnik. Nem tudom, miért.
Neki talán ezt megsúgta a Sátán.

- Mi ehhez hasonlót csinálunk a cigányokkal, csak nem öljük
meg őket.

- Attól függ, hogy mennyire szimpatikusak. Hogy mennyire
lehet rábeszélni őket, hogy igenis van Sátán. Ha egyáltalán nem,
akkor köpnek rájuk. A sátánisták utálják a "brossosokat", a "de
pesmódosokat", a "kúrosokat", a "csöveseket".

- Igen, akkor én már nem voltam az, csak nyaggattak.

- Lehet. (...) Tehát én hiába egyedül megyek végig az utcán, tu
dom, hogy mögöttem jön valaki. Csoszog mint én.

Igen. "Gyere velem! Engedd el magad! Ne gondolj rosszra!" Meg
ilyen hülyeségeket.

- Igen. A múltkor éjszaka kicsalt a fűrdőszobába, de hogy mi
nek, azt nem tudom. "Gyere, gyere, gyere!" Én meg mentem utána.
Aztán vizet ittam, s mentem lefeküdni, mert már nem hallottam to
vább a hangját.(...) Egyik éjjel úgy bezártuk a háló ajtaját, hogy nem
bírtuk kinyitni. Tehát ráfordult az a valami. Aztán utána hirtelen ki
csapódott az ajtó. Meg néha mintha valaki húzogatná éjjel a füg
gönyt, el-vissza. Meg ott van a dédnagyanyám. Meghalt már, s
mégis tudom, hogy nem álmodom: beszél hozzám, beszélek vele.

Igen. A Rémá1om1xm, a második részben mondja Freddy a fiatal srác
nak, hogy neked van erőd, nekem meg van agyam. És akkor levette
a bőrt a fejéről. Azon voltunk megakadva, hogy ezt csak nem lehetett
megcsinálni, hiszen dobogott az egész feje. Olyan volt, mint egy szív.

- A félelem, maga a félelem. Én szeretek félni, de egyben mégis
utálom. Például olyan furi, ahogyan sétál a vámpír, meg olyan félel
metesen jó zene van.

Most is itt van, én ezt tudom. Én ezt érzem!

- Az, ami mögöttem van. Sokkal, sokkal!
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