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Gyilkossági elmélet (első rész)
I.

Ma este is gyalog fogok hazamenni; elég hűvös van egy nyár végi naphoz képest, már 
lehet érezni a közeledő őszt.

- Kisasszony, kérem időben érjen haza.
Emlékeztet Akitaka, a szolgám, miközben rám adja a cipőmet a bejáratnál. Milyen unal-
mas.
A monoton hangot figyelmen kívül hagyva kilépek az ajtón.
Átküszködöm magam a kerten és kilépek a kapun.

Amint kilépek a kúriából nincs világítás; csak sötétség vesz körül. Mély sötétség, hangok 
nélkül. A dátum nemsokára augusztus 31-ről szeptember 1-re vált. A házat körülvevő 
bambuszerdő susog a gyenge szélben, mintha próbálna megijeszteni. Az ilyen csendes 
séták az egyedüli dolgok amiket én, Shiki szeretek csinálni.

Az éjszakával együtt a sötétség is mélyebb lesz. Talán azért sétálok az üres városban, 
mert egyedül szeretnék lenni. Vagy mert azt akarom gondolni, hogy egyedül vagyok? … 
Ez mindenképpen egy buta kérdés. Számomra lehetetlen, hogy egyedül legyek ebben 
a világban.
… A főútról letérve egy kis mellékutcába lépek.

Idén leszek tizenhat éves. Az iskolarendszerben ez az első évem egy hétköznapi 
magángimnáziumban. De nem számít, hova járok iskolába, a jövőben is a családi kúriában 
fogok maradni, így az oktatásom szinte értelmetlen. Csak azért döntöttem amellett az 
iskola mellett, mert közel van: nyilvánvalóan egy rövid séta a legjobb választás.
De lehet, hogy valójában tévedés volt.
… A mellékutca sötétebb, mint a főút. Csak egy utcalámpa pislog idegesen.

Egy arc jut hirtelen eszembe és összeszorítom a fogamat. Manapság nyugtalannak 
érzem magam, még az ilyen séták közben is. Azért, mert időről időre csak úgy eszembe 
jut Ő.
… A hétköznapjaim még a gimnáziumban sem változtak. Nem számított hanyadikosok 
voltak, az emberek nem jöttek a közelembe. Nem tudom, pontosan miért – talán azért 
mert elég nyers a modorom. Nem kedvelem az embereket. Már gyerekkorom óta képte-
len vagyok megkedvelni őket. Ezért magamat sem kedvelem, hiszen sajnos én is ember 
vagyok. Ezért nem tudok kedves lenni az emberekhez, mikor beszélnek velem... Nem 
mintha megvetném őket, bár a körülöttem lévők ezt gondolják rólam. Hamar elterjedt 
a szóbeszéd az iskolában, és egy hónap múlva már senki nem próbált hozzám szólni.

Szeretem a csendet, úgyhogy részemről ideálisan alakultak a dolgok.
De ez az ideális állapot nem tartott sokáig. Volt egy diák az osztályomban, aki engem, 
Ryougi Shikit a barátjaként kezelt. Ez a fiú, akinek olyan neve van, mint egy francia 
költőnek, sok  kellemetlenséget okoz. Igazán zavaró tud lenni.
… Láttam egy embert messze egy utcalámpa alatt.

– Milyen furcsa, eszembe jutott a mosolya.
… Gyanúsan viselkedett.

– Bár ha visszagondolok rá, miért...
...Követni kezdtem valami oknál fogva.

– Miért éreztem azt a hirtelen rám törő izgatottságot?

A sikátor mélyén egy másik világ rejtőzik. A zsákutca inkább egy zárt szobára hasonlít 
– ez a házfalakkal körülvett keskeny út még napközben is mindig árnyékban lehet. Számí-
tok rá, hogy egy hajléktalanba botlok a városnak ezen az elszigetelt helyén, de valami 
más vár. Friss festék borítja a falakat, mindent beborít valami nedvesség. A szemét orr-
facsaró bűzét, ami itt mindig jelen van, elfedi egy még erősebb szag.

Vértenger kavarog körülöttem. Ami vörös festéknek tűnt, az valójában emberi vér; 
folydogál és lassan elárasztja az utcát. A vörös folyadéknak van ilyen szaga. Középen 
pedig egy ember holtteste fekszik. Nem látom az arckifejezését. Úgy tűnik, levágták a 
karjait és a lábait, így most inkább egy szökőkútra hasonlít, ami vért locsol szerteszét.
Ez a hely nem normális. Az éjszaka feketeségét is beszennyezi a vér színe.
– Mindeközben Shiki mosolyog. Világoskék kimonója ujjait átitatta a vér. Leguggolva 
hozzáér a földön folyó vérhez, és végighúzza ujját az ajkain. A vér lecsorog a szájáról, 
a teste megremeg az eksztázistól. Ez volt az első alkalom, hogy Shiki kirúzsozta magát.

II.

A nyári szünet véget ért és új év kezdődött.
Semmit nem változott az élet az iskolában. Talán csak az, ahogy a tanulók öltözködtek, 
mivel az ősz előrehaladtával vastagabb ruhákban kezdtek járni. Én soha nem hordtam 
mást, csak kimonót. Akitaka szokott hozni nekem csinos ruhákat, amiket egy 16 éves lány 
hordana, de soha nem jutott eszembe, hogy fel is vegyem őket.
Szerencsére ennek az iskolának nincs egyenruhája, szóval hordhatok kimonót. Igazából 
egy hosszú ujjú kimonót szerettem volna, de akkor az egész tornaórát az átöltözéssel 
tölthetném.
Végül egy yukatához hasonló egyrészes kimonót választottam. Gondoltam rá,
hogy télen vajon mit kellene felvennem, de tegnap megoldódott ez a problémám.
… Egy szünetben történt. A padban ülve kérdezett meg.

- Nem fázol Shiki?
- Most még nem, de hamarosan biztos hidegebb lesz.
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Az előttem ülő fiú a homlokát ráncolja, mintha tudná, hogy egész télen a kimonómat 
tervezem hordani.

- Télen is ezt fogod hordani?
- Valószínűleg, de nem lesz gond, felveszek rá valamit.

Feleltem gyorsan, hogy véget vessek a párbeszédnek. Ő pedig elsétál, láthatóan 
meglepetten, hogy kimonóra fel lehet venni még valamit, és engem is eléggé várat-
lanul ért ez a megoldás, amivel spontán módon jöttem elő. Végül elmentem venni egy 
kabátot. De aztán egy bőrdzsekit vettem, mert ez tűnt a legmelegebbnek. Majd télen 
hordani fogom, de addig a szekrényben marad.

Úgy esett, hogy ezzel a fiúval ebédeltem együtt, mivel meghívott meg minden. Az 
iskola főépületének a tetején vagyunk, és csoportokba rendeződve többen is vannak 
itt. Egy fiú és egy lány együtt; egy másik pár, olyanok, mint mi – miközben figyelem 
őket, a fiú hozzám beszél. Úgy teszek, mintha nem figyelnék rá, de egy szó felkelti a 
figyelmemet.

- ... Mi?
- Azt mondtam gyilkosság. A nyári szünet utolsó napján történt a bevásárló negyed 

nyugati részén. Még nem került be a hírekbe.
- Gyilkosság... ez durva.
- Ja, és a módszer is elég beteges volt. A gyilkos levágta a fickó karjait és lábait, aztán 

csak úgy otthagyta. Azt mondták, hogy az egész utca annyira el volt árasztva vérrel, hogy 
le kellett zárniuk, és a gyilkos még mindig szabadlábon van.

- Csak a karjait és a lábait? Egy ember ennyitől meghalhat?
- Hát persze, a vérveszteségtől. Bár ebben az esetben szerintem inkább a sokk volt 

halálos.
Tovább eszik, miközben beszél. Nyugodt arckifejezése ellenére szeret ilyesmikről beszél-
ni. Talán az egyik rokona rendőr lehet vagy valami ilyesmi... De biztos nem magas rangú 
rendőr, mivel bizalmas információkat szivárogtat.

- Elnézést Shiki. Úgy tűnik csak untatlak.
- Nem arról van szó, hogy ne érdekelne. De Kokuto...

Panaszkodom a fiúnak, miközben becsukom a szememet.
- Ez nem olyasmi, amiről evés közben kellene beszélnünk.
- Igazad van - bólint.

Most már el is ment az étvágyam a paradicsomos szendvicstől, amit épp ma vettem.

Az első nyár a gimnáziumban ilyen furcsa szóbeszédekkel ért véget. Az évszakok lassú 
változásával eljött az ősz. Ryougi Shiki élete csak egy kicsit más, mint eddig volt, de 
hamarosan a hideg tél felé fordul.

Már reggel óta esik. A hulló eső hangjától kísérve sétálok a folyosón. Mivel az óráknak 
már vége, kevesen maradtak az iskolában. A „gyilkosság” óta, amiről Kokuto mesélt, az 
iskola beszüntette az összes szakkört. Akitaka azt mondta ma reggel az autóban, hogy 
ez már a negyedik eset a hónapban. A hatóságoknak semmi ötlete nincs, mi lehet a 
gyilkos motivációja. Az áldozatok között semmi kapcsolat nincs, csak annyi, hogy mind 
késő este sétáltak az utcán. Talán nem lenne ekkora felfordulás, ha valahol messze tör-
ténne hasonló, de más a helyzet, ha a városban történnek a dolgok, ahol élsz. Minden 
diák sötétedés előtt hazamegy, és mindenki, még a fiúk is csoportokban mozognak. 
Mivel a rendőrök kilenc körül kezdenek járőrözni, mostanában elmaradtak éjszakai sé-
táim.

- Négy áldozat...
Mormolom magamban.
Mind a négy helyszínen ott voltam.

- Ryougi.
Valaki a nevemen szólít. Ahogy megfordulok, egy ismeretlen fiút látok. Kék farmert 
és fehér pólót visel, semmitmondó a külseje. Az arckifejezése is nyugodt... Biztos egy 
felsős.

- Igen? Mi az?
- Nem kell így nézned. Kokutót keresed?

Mesterkélten kedves mosollyal az arcán ezt a nevetséges kérdést teszi fel.
- Épp hazaindultam. Ennek semmi köze Kokutóhoz.
- Valóban nem? Tévedsz. Nem érted, ezért zavar. De nem kellene ezért másokon 

levezetned a feszültséget. Könnyű másokat hibáztatni... szokássá válhat. Hehe, négy 
alkalom nem sok egy kicsit?

- ...Mi?
Zavarodottságomban teszek egy lépést hátra.

Még mindig ott az a hamis mosoly az arcán. Egy olyan mosoly, mint az enyém – milyen 
elégedettnek tűnik. Mégis...

- Csak beszélgetni szerettem volna veled. Mivel ezt már megtettem, megyek is. Szia.
A fiú elsétál. Nem nézem a távozását, de hallom a léptei hangját lassan beleolvadni az 
eső zajába. A bejárat felé tartok. Miután cipőt cseréltem és kilépek, csak az eső fogad: 
Akitaka, akinek fel kellene vennie, még nem érkezett meg. Esős napokon általában au-
tóval jön értem, de úgy tűnik, ma késik. Túl fárasztó lenne megint átvenni a cipőmet, 
ezért úgy döntök, hogy itt várok a bejáratnál a lépcsőknél.

Az enyhe zápor félhomályba vonja az iskola környékét. A leheletem fehéren csapódik 
ki a decemberi hidegben... Nem tudom, mióta állhat mellettem, hirtelen észreveszem 
Kokutót.

- Van esernyőm.
- Nem kell, autóval jönnek értem. Hazamehetsz.
- Nemsokára megyek. De megvárnám, amíg érted jönnek... Ugye nem zavarna?

Nem válaszolok. Ő csak bólint és a falnak dől. Nem az a fajta ember, akit zavar, ha
piszkos lesz a ruhája. Nincs kedvem beszélgetni vele. Elhatároztam magam-
ban, hogy bármit mond, elengedem a fülem mellett, szóval teljesen 
mindegy, hogy itt van vagy sem.
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Várakozom, míg esik. Különös csönd van... csak az esőcseppek hangja tölti meg a füle-
imet. Kokuto nem szól. A falnak dől, szemei lehunyva. Elsőre azt gondoltam alszik, de 
aztán meghallottam, hogy halkan énekel magában. Talán egy népszerű számot. Később, 
mikor megkérdeztem Akitakát, azt mondta a szám címe „Ének az esőben”.
Kokuto nem szól. Kevesebb, mint egy méter van közöttünk. Ilyen közel lenni hozzá 
anélkül, hogy beszélgetnénk nyugtalanná tesz. Meglepően rossz érzés...
Milyen különös, ez a csend miért ilyen szívszorító?
Hirtelen kezdek megrémülni... Mert lehet, hogy ha így maradunk akkor előjön Ő.

- ... Kokuto!
- Igen?

Kokuto a falnál visszazökken a valóságba.

- Mi az? Valami baj van?
Magamat látom visszatekinteni a szemeiben. Talán ez az első pillanat, hogy valóban erre 
a személyre, Kokuto Mikiyára nézek, és nem csak futólag tekintek rá. Arcának lágy ido-
mai egy kicsit gyerekesnek tűnnek. Nagy sötét szemei vannak. A személyiségéhez illően 
természetes frizurája van... nem festett vagy zselézett. Fekete keretes szemüveget visel, 
amilyet ma már a gyerekek se vennének fel. Hétköznapi öltözete is fekete, tetőtől talpig. 
Talán ez stílusa. Gondolkodóba ejt... miért van ez az ember mindig körülöttem?

- Eddig...
Lesütöm a tekintetem, hogy ne kelljen a szemébe néznem.

- Hol voltál?
- A diáktanács szobájában voltam, mielőtt idejöttem. Az egyik felsős itt hagyja az 

iskolát, ezért szerveztünk egy kis búcsúbulit. Shirazumi Lio a neve, és eléggé meglepett, 
hogy elmegy. Azért iratkozott ki, mert azt mondta, van valami, amit el szeretne intézni, 
de egyébként csendes fickó volt meg minden.
Shirazumi Lio... Nem hiszem, hogy hallottam volna ezt a nevet. De tudom, hogy Kokuto 
sok embert ismer, akik el is hívnák egy ilyen bulira. Nemcsak hogy barátként gondolnak 
rá sokan, de valamennyire az idősebb lányok körében is népszerű.

- Téged is hívtalak. Tegnap szóltam, de nem jöttél a diáktanács szobájába. Még le is 
mentem az osztálytermünkbe megkeresni, de nem voltál ott.
Valóban beszélt valami ilyesmiről tegnap. De csak elrontottam volna a hangulatot, ha 
lemegyek... és azt gondoltam, hogy csak udvariasságból hívott meg.

- Ez meglepő. Tényleg komolyan gondoltad a meghívást?
- Természetesen. Mégis mit gondoltál Shiki?

Kokuto kezd mérges lenni. Nem azért, mert nem mentem el, hanem valószínűleg amiatt, 
ahogy gondolkodtam. Csak zavarni tud a dühe, mert ez olyasmi, amit még nem tapasz-
taltam.
Ettől fogva csendben maradok. Még soha nem kívántam annyira, hogy jelenjen meg 
Akitaka, mint azon a napon. Kicsivel később egy autó hajt elém és elköszönök Kokutótól.

Az eső végül eláll estére. Shiki felveszi a vörös bőrdzsekijét és kilép a házból. A sötét 
eget felhők takarják, csak néhány rést hagyva, amin a holdfény időnként átszüremlik. 
A rendőrség járőrözik a városban. Nem lenne jó beléjük botlani, ezért a folyópart felé 
indulok.
A nedves talaj visszaveri az utcalámpák fényét, és úgy fénylik, mint egy csiga után maradt 
nyálkás felület. Egy vonatot hallok elhaladni a távolban. A visszhangzó zúgás elárulja, 
hogy közel van a híd, ami a vonatnak épült, de nincs rajta gyalogos forgalom.
… Van ott valaki.
Shiki lassan a híd felé indul.

Újra elhalad egy vonat. Valószínűleg ez ma az utolsó. Most sokkal hangosabban lehet 
hallani, mint korábban, a környék szinte beleremeg. Shiki befogja a füleit, mintha véde-
kezni akarna a hang erejétől. Miután a vonat továbbszáguld, teljes csend ereszkedik a híd 
környékére. Mivel nincs utcai világítás és a holdfény sem juthat el idáig, koromsötét van.
Talán emiatt lehet, hogy a mindent elborító vörös folyadék is feketének látszik. Ez az 
ötödik gyilkosság helyszíne. A holttestet úgy rendezték el, hogy egy virágra emlékez-
tessen. Az arcával középen a karok és a lábak szirmokként szétszórva... levágott vég-
tagok, természetellenes pózba csavart nyak. Könnyű észrevenni, hogy valami virágra 
emlékeztetőt akartak csinálni... kár, hogy inkább a manji (卍) jelre hasonlított.
Egy félrehajított mesterséges virág a fűben. A vér miatt a virág vörös színű.
… Kezdek hozzászokni...
Ezt gondolta magában. Száraz torokkal nyelni próbált, észrevette, hogy nagyon szomjas. 
A feszültség vagy az izgalom miatt van? Az égető érzés a torkában nagyon erős. A hely 
tele van halállal, és Shiki ajkai mosolyra görbülnek. Tovább bámulja a holttestet, miköz-
ben épphogy csak képes kordában tartani az eksztázisát.
… Egy pillanatra úgy érzi, most él csak igazán.

III.

A Ryougi családban szokás, hogy az örökös minden hónap elején igazi karddal har-
col a ház feje ellen. A Ryougi ház feje generációkkal ezelőtt megunta, hogy külföldről 
különböző mestereket hívasson, ezért megépítette a saját dodzsóját és saját stílust 
alapított. Ezt a hagyományt követjük még ma is, és sajnos egy lánynak is, mint nekem, 
meg kell tanulnia kardot forgatni.

Miután véget ért a harc apámmal, aki erőben és technikában is felülmúlt, visszatérek 
a szobámba. A dodzsó és a főépület közötti távolság körülbelül annyi, mint mondjuk egy 
iskola és a tornaterme közti távolság lenne. Végigsétálok a fapadlón, ami egyszer sem 
nyikorog. Útközben találkozom Akitakával, aki már várt rám. Akitaka, a szolgám talán tíz 
évvel idősebb nálam. Valószínűleg segíteni akar átöltözni a kiizzadt ruháimból.

- Szép munka. Az apja mondott valamit?
- Csak amit mindig. Tűnj el Akitaka. Magamtól is át tudok öltözni. És nem 

vagy a személyes szolgám. Jobb lenne, ha inkább a bátyámhoz mennél. 
Úgyis ő lesz az igazi örökös.
Akitaka mosolyog nyers szavaimon.
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- Nem, csak ön lehet az örökös. A bátyja nem örökölte a természetét.
- Mi olyan jó ebben a természetben?

Otthagyom Akitakát és a ház felé indulok. Bezárkózom a szobámba és leveszem a gimet 
(gi: egyszerű vászonruha, amit különböző harcművészetekben edzőruhának használnak, 
pl. karate, judo). A tükörbe nézek... egy nő testét látom benne. Ha kicsit kisminkelném 
magamat és mogorva képet vágnék, talán fiúnak is nézhetnének; de nem tudnék mit 
kezdeni a testemmel. A testtel, ami napról-napra növekszik és ezzel kétségbe ejti Shikit.

- Talán fiúnak kellett volna születnem.
Magamban beszélek hangosan. Nem, van kihez beszélnem. Van bennem egy másik sze-
mélyiség, akit Shikinek hívnak. A Ryougi családban minden gyereknek két nevet adnak, 
amiket ugyanúgy kell kiejteni. Egy nevet a yin oldalnak, a férfinak. Egy nevet a yang oldal-
nak, a nőnek. Mivel nőnek születtem, Shikinek neveztek el, ami egyenletet vagy formát 
jelent. Ha fiúnak születtem volna, akkor Shikinek hívnak, ami azt jelenti, hogy szőni. Hogy 
miért tesszük ezt? Mert a Ryougi családban a gyerekek nagy eséllyel születnek hasadt 
személyiséggel.
Mint én is.

Apám azt mondta, hogy a Ryougi család egy felsőbbrendű faj örökségével bír. Azt is 
mondta, hogy ez egy átok. Valóban átok. Nekem legalábbis semmi felsőbbrendű nincs 
benne, inkább abnormális. Szerencsére több generáció óta nem volt örökös ezzel a 
természettel. Az ok egyszerű... mind elmegyógyintézetbe kerültek, mielőtt felnőttek 
volna. Veszélyes két személyiséggel rendelkezni egy testben. A határ a valóságok között 
elmosódik, és többen öngyilkosok is lettek. Mindezek ellenére én az őrültség bármiféle 
jele nélkül nőttem fel. Azért, mert én és Shiki nem veszünk tudomást egymásról.
A test feletti irányítás teljes mértékben az enyém. Shiki csak egy tartalék személyiség, 
amire például az előző harcnál váltottam át, mivel az ő agresszívebb természete jobban 
illett a helyzethez. Ha belegondolok, Shiki és én egy időben létezünk. Ez nem az, amit az 
emberek hasadt személyiségnek neveznek. Én Shiki vagyok, de ezzel egy időben Shiki is. 
Csak éppen az enyém a testem feletti irányítás.

Apám boldog volt, hogy az ő generációjában született egy jogos örökös a Ryougi csa-
ládban. Ezért kezelnek úgy, mint egy örököst, annak ellenére, hogy van egy bátyám. Nem 
zavar, elfogadom amit kapok. Valószínűleg úgyis ezt a furcsa életmódot fogom folytatni 
örökké. Tudtam, hogy nem élhetek másképp...
… Igen, még ha Shiki egy gyilkos szörnyeteg is, nem tudom eltüntetni. Mivel Shiki ben-
nem él, én is Shiki vagyok, mint ő.

Gyilkossági elmélet (első rész)
1.

- Mikiya, igaz hogy Ryougival jársz?
Majdnem kiköptem a tejeskávét, mikor meghallottam Gakuto szavait. Köpködve nézek 
körül, szerencsére ebédidő van, és senki nem hallotta Gakuto hülyeségeit. -
Mit értesz ez alatt Gakuto?

Gakuto eléggé meglepettnek tűnik a kérdésemtől.
- Miről beszélsz? Mindenki tudja, hogy Kokuto az 1C-ből szerelmes Ryougiba. Csak ti 

ketten nem tudtok róla.
Összevonom a szemöldökömet e szavak hallatán.
Hét hónapja, hogy először találkoztam Shikivel. Már november van, majdnem tél.
… Tényleg nem lenne furcsa, ha ilyen hosszú ismeretség után járni kezdene két ember.

- Ez csak félreértés Gakuto. Csak barátok vagyunk, semmi több.
- Tényleg?

A jövendőbeli cselgáncsos kételkedve néz rám. Nevével ellentétben – ami művelt em-
bert jelent – ez a fiú, aki már általános óta a barátom, valójában sportos típus. Régi is-
meretségünknek hála biztos tudja, hogy nem hazudok.

- De te a keresztnevét használod. Nem hiszem, hogy Ryougi egyetlen osztálytársának 
is megengedné, hogy így szólítsák.

- Ez nem így van. Shiki nem ilyen. Csúnyán nézett rám, mikor Ryouginak hívtam. 
Azt mondják az emberek a tekintetükkel is ölni tudnak, és Shiki biztos képes is rá. Azt 
mondta, nem szereti, mikor az emberek a vezetéknevét használják, szóval szólíthatom 
akár úgy is, hogy ‘hé te’. De ez nekem nem tetszett, ezért kiegyeztünk a Shikiben. Ez az 
unalmas igazság.
Miután elmondtam Gakutonak, mi történt áprilisban, egyetért velem abban, hogy tény-
leg semmi érdekes nem történt.

- Értem. Nem valami romantikus történet.
Mondja Gakuto csalódottan... Vajon milyen választ várt?

- Szóval az a dolog az iskola bejáratánál múlt héten szintén nem volt semmi? Micsoda 
időpocséklás volt idejönni. Ehettem volna a saját termemben is.

- Várj csak. Honnan tudsz ezekről?
- Már mondtam, ti ketten népszerűek vagytok. Mindenki az iskolában tudja, hogy te és 

Ryougi előző szombaton együtt álltatok az iskola bejáratánál, mikor esett. Mivel Ryou-
giról van szó, az ilyen jelentéktelen dolgok is felkeltik mindenki figyelmét.
Sóhajtok egyet és felnézek. Már csak abban reménykedhetem, hogy Shiki soha nem 
fogja meghallani ezeket a szóbeszédeket.

- Ennek az iskolának az a dolga, hogy felkészítsen az egyetemre, nem? Kezdek azon 
tűnődni, vajon tényleg mindenki tanul-e...

- A tanárok szerint az itt végzett diákok jó arányban találnak munkát.
… Kétségek támadnak bennem az iskola vezetését illetően.

- De miért éppen Ryougi? Nem illik hozzád.
Emlékszem néhány felsős már mondott nekem ilyesmit.
Azt mondták egy csendes, gyengéd lány illene hozzám. Azt hiszem Gakuto fejében is 

ilyesmi gondolatok járhatnak.
… Egy kicsit dühít.

- Shiki nem olyan ijesztő lány.
Csúszik ki a számon...
Gakuto vigyorog... mintha tudná, hogy ezt akartam hangosan kimondani.

- Hogy érted, hogy csak barátok vagytok? Mindenképpen nehéz eset. 
Az, hogy ezt nem látod, csak azt bizonyítja, hogy teljesen belezúgtál.
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Biztos makacsra gondol nehéz eset alatt. Tudom, hogy igaza van, de nem akarok csak 
úgy rábólintani.

- Ezt már én is tudom.
- Akkor mi olyan jó benne? A külseje?

Gakuto nem fogja vissza magát.
Shiki valóban gyönyörű. De ezen túl is vonzódok Shikihez. Mindig úgy néz ki, mint akinek 
bármelyik pillanatban baja eshetne. Valójában elég kemény fából faragták, hogy ne es-
sen baja, de törékenyebb, mint amilyennek látszik. Valószínűleg ezért nem tudok nem 
törődni vele. Nem szeretném, ha baja esne.

- Ez inkább olyasmi, amit te nem veszel észre. Shikinek is vannak aranyos tulajdon-
ságai... lássuk csak, ha egy állatként gondolnék rá, akkor elég aranyos ahhoz, hogy egy 
nyuszi legyen.
Rögtön megbánom, hogy ezt mondtam.

- Ne hülyéskedj. Mindenképpen a macskák családjába tartozik, és inkább a vadabbak 
közé. Egy nyuszi nagyon, nagyon messze áll tőle. Ryougi inkább az a típus, aki bele tudna 
halni a magányba, nem?
Gakuto jót nevet magában.
De szerintem akkor is egy nyuszihoz hasonlít abban, hogy nem kötődik nagyon az em-
berekhez, és hogy távolról figyeli őket. Hmm... de ha csak én gondolom így, az se baj.

- Rendben, inkább nem beszélek veled többet nőkről.
Gakuto abbahagyja a nevetést, mikor ezt mondom neki.

- Talán igazad van. Egy nyuszi illene hozzá.
- Gakuto, az utólagos beleegyezés nem ér sokat.
- De tényleg. A nyulak is veszélyesek. Vannak olyan nyulak is, amik levágják a fejedet, 

ha nem vigyázol.
Tétovázásra késztet ennek az állításnak a komoly hangvétele.

- Nem semmi nyúl lehet.
Gakuto bólint.

- Persze, hiszen egy játékban van.

2.

- Hello Kokuto.
Köszön Shiki, ahogy megérkezik. Egy vörös dzsekiben és a kimonójában érkezett az előre 
megbeszélt helyre, egy kutyaszoborhoz az állomásnál. A beszédstílusa jobban összeza-
var, mint a ruhája.

- Sokat vártál? Bocsi. Beletelt egy kis időbe, mire le tudtam rázni Akitakát.
Ezt úgy mondta, mintha mindennapos dolog lenne számára. 
Úgy beszél, mint egy fiú, nem úgy mint az a Shiki, akit ismerek. Szótlanul állva még egy-
szer végigfutok rajta a tekintetemmel. Semmi nem néz ki máshogy rajta. Elegáns, karcsú 
alakja van, de magabiztos testtartása és viselkedése erőt sugároz. Ez a bizonytalan ellent-
mondás egyfajta mesterséges légkört kelt körülötte. Mintha egy marionett bábu lenne. 
Jól kidolgozva, de csak kívülről.

- Mi az? Mérges vagy, mert késtem egy órát? Nehogy már ilyen türelmetlen legyél.
Szólít meg Shiki, miközben rám függeszti sötét szemeit. Rövid fekete haja keskeny arcot 
keretez és nagy csillogó szemeket. Azonban míg ezekben a szemekben Kokuto Mikiya 
alakja tükröződött vissza, úgy tűnt mintha valami sokkal távolabbi dologra fókuszál-
nának. Talán a távolban...
Igazából már az első találkozásunk óta vonzónak találtam ezeket a szemeket.

- Te ugye tényleg Shiki vagy?
- Ja. - nevet Shiki. A mosolya inkább vigyorgás.
- Miért minek néztél? Csak az időt pazaroljuk. Gyere, vigyél el valahová. Hagyom, hogy 

te döntsd el hová, Kokuto.
Ezzel Shiki belém karol és elkezd húzni, hogy menjek.
… Azt mondta én dönthetek, de annyira össze voltam zavarodva, hogy észre se vettem, 
hogy valójában ő vezetett...
Sokat sétáltunk.
Shiki nem nagyon vásárolt, de körülnézett több boltban, mindig újat keresve, mikor az 
egyiket már megunta. A javaslataim, hogy pihenjünk egy kicsit egy kávézóban vagy egy 
moziban mind visszautasításra kerültek, de igaza volt. Unalmas lett volna ilyen helyekre 
beülni úgy, hogy Shiki így viselkedik.
Sokat beszélt. Ha nem tévedek, valahogy izgatottnak tűnt. Vagy hogy is fogalmazzak... 
felpörögve?

A legtöbb bolt, amibe bementünk, ruhákat árult, és megkönnyebbültem, hogy mind 
női ruhát. Végül Shiki valószínűleg elfáradt abban, hogy négy óra alatt négy áruházat 
jártunk meg, és szólt, hogy együnk valamit.
Körbenéztünk és találtunk egy gyorséttermet. Shiki levette a dzsekijét és leült. A hely-
hez nem illő kimonója feltűnést kelt, de úgy tűnik ez őt nem zavarja. Lelkileg felkészülve 
felteszem neki a kérdést, ami egy ideje már a fejemben jár.

- Shiki, te tényleg mindig ennyit beszélsz?
- Én igen. De nem számít, hogy valaki mennyit beszél. Az ilyesmin lehet változtatni.

Shiki unottan eszi a hamburgerét.
- Bár ilyesmi eddig még nem történt. Ez az első nap, hogy kijöhettem. Eddig azért nem 

szóltam bele semmibe, mert a véleményem egyezett Shikiével.
… Semmit nem értek.

- Lássuk csak... ha egyszerűen szeretnék fogalmazni, olyan mint a hasadt személyiség. 
Én Shiki vagyok, akit ismersz az pedig Shiki. A Shiki név a szőttes szóból ered. De Shiki 
és én nem vagyunk különböző emberek. Az egyetlen különbség köztünk a fontossági 
sorrendjeink. Más dolgokat tartunk fontosnak.
Miközben ezt mondja, zsíros kezével a szalvétára rajzol. Ujjai a „Shiki” (式) és a „Shiki”  
(織)szót írják le.
- Szerettem volna beszélni veled Kokuto, ennyi az egész. Mivel Shiki nem akart ilyesmit, 
ezért én teszem meg helyette. Világos?
- Azt hiszem.
Bizonytalanul válaszolok, de valójában már régóta voltak megérzéseim ar-
ról, amiről Shiki beszélt most. Mielőtt felvettek volna az iskolába, találkoz-
tam Shikivel, de azt mondta nem emlékszik rá. Akkor arra gondoltam 
azért mondja ezt, mert utál, de most már értem mi történt.
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Nem, ennél többről van szó. Miután az egész napot vele töltöttem, ki tudom jelenteni, 
hogy ő Shiki. Ahogy Shiki, nem is, Shiki mondta, ő csak máshogy beszél, de a tetteik 
ugyanazok. Annyira hasonlítanak, hogy kezdem úgy érezni, nincs is különbség köztük.

- De miért mondtad ezt el nekem?
- Gondoltam úgyse tudnám sokáig rejtegetni előled.

Shiki belekortyol az italába. Egy pillanatra a szájába veszi a szívószálat, aztán gyorsan 
elengedi... nem szereti a hideg dolgokat.

- Lényegében én olyasmi vagyok, mint Shiki destruktív impulzusa. Ez is olyasmi, amit 
szeretett volna megtenni. De eddig nem volt senki, akivel szerettem volna megtenni, 
mert Ryougi Shiki nem érdeklődött senki iránt.
Mondja Shiki unott hangon. Átható tekintete a helyemhez szegez.

- De nyugodj meg, attól még Shiki vagyok. Csak arról beszélek, hogy ő mit gondol. 
Ahogy mondtam, csak máshogy beszélünk... bár mostanában nem mindenben értünk 
egyet, szóval lehet nem kellene komolyan venned.

- Nem értetek egyet?... Úgy érted te és Shiki összevesztek?”
„Ugyan, hogy tudnál veszekedni saját magaddal? Nem számít, mit teszek, az mindenkép-
pen olyasmi, amit mindketten akartunk, szóval egyikünk sem panaszkodhat. Bármit is 
teszek, ez a test Shikié. Azért lehetek most veled, mert Shiki is beleegyezett. Bár biztos 
meg fogja bánni, hogy így beszélt. Shiki nem ilyen, ugye?
Bólintok.
Shiki nevet.

- Szeretem benned az ilyen dolgokat. De Shiki nem. Ezt értettem az alatt, hogy nem 
értünk egyet.
… Ez meg mit jelenthet? Talán Shikinek nem tetszik, hogy meggondolatlan vagyok? Vagy 
talán Shiki nem örül neki, hogy szereti ezt bennem? Nem tudom miért, de valahogy a 
második lehetőség tűnik igaznak.

- De elég volt mára a magyarázatokból.
Shiki hirtelen felpattan és felveszi a bőrdzsekijét.

- Szia. Kedvellek, szóval hamarosan újra találkozunk.
A hamburger árát az asztalra téve Shiki gyorsan távozik.

Miután elváltam Shikitől, hazafelé tartok, miközben a Nap lassan lenyugszik. A ma-
napság történő gyilkosságok miatt kevesen vannak az utcákon, holott még nincs teljesen 
sötét.

Mikor hazaérek, az unokabátyámba, Daisukébe botlok. Kimerített a Shikivel való 
beszélgetés, ezért a kotetsuhoz (alacsony asztal a lapja alatt hősugárzóval; letakarják 
egy pokróccal és a köré helyezett párnákra ülve be lehet tenni alá a lábakat) megyek 
és beteszem alá a lábaimat. Daisuke is ott ül, egy darabig szótlanul harcolok vele egy kis 
helyért az asztal alatt. Végül nem tudok kényelmesen elhelyezkedni, ezért újra felállok.

- Nem vagy elfoglalt?
Kérdezem tőle, mialatt elveszek egy mandarint az asztalról. Daisuke válaszol:

- De. Három hónap alatt öt ember, persze hogy elfoglalt vagyok. Annyira elfoglalt 
vagyok, hogy még aludni se tudok hazamenni. Egy óra múlva mennem is kell.

Daisuke rendőrnyomozó. Egy ilyen lusta emberhez nem igazán illő hivatás.
- Hogy megy a nyomozás?
- Minden rendben. Eddig nem voltak nyomok, de végre hagyott nekünk valamit a gyil-

kos. Habár eléggé szándékosnak tűnik.
Daisuke felemeli az arcát. Rám függeszti komoly tekintetét.

- Amit most mondok, az bizalmas. Azért mondom el, mert téged is érint. Meséltem 
az első áldozatról ugye?
Elkezdi leírni a második és harmadik gyilkosság helyszínét... figyelmesen hallgatok ab-
ban reménykedve, hogy nem minden rendőr árul el bizalmas információkat ilyen köny-
nyen.
A második áldozatot hosszában vágták fel. Fejtől az ágyékig. A gyilkos fegyver is-
meretlen. A test egyik felét a falhoz állították.
A harmadik áldozat karjait és lábait levágták és a levágott karokat összevarrták a lábak-
kal.
A negyedik áldozatot is feldarabolták, és valami szimbólum volt rápecsételve.
Az ötödik áldozat karjait és lábait úgy rendezték el, hogy egy manji jelre hasonlítson.

- Nyilvánvaló, hogy az elkövető nem normális.
Mondom, miközben próbálom elfojtani rosszullétemet. Daisuke bólogat.

- Elég könnyű rájönni az ilyen tudatos tettekből, de mit gondolsz még?
- ... Hmmm. Nem hiszem, hogy különösebb jelentősége lenne, hogy mindegyiküket 

feldarabolták. Nem vagyok benne biztos de...
- De?
- Azt hiszem, a gyilkos kezd hozzászokni. A következő nem biztos, hogy kint fog 

megtörténni.
- Igazad van - takarja el az arcát.
- Nincs indíték és felismerhető minta. Eddig minden eset kint történt, de egy ilyen 

fickó képes lenne bemenni egy házba. Remélem, a feletteseim figyelembe veszik ezt 
és felkészülnek rá.

- Ezen kívül... - Daisuke témát vált.
- Ezt találtuk az ötödik áldozat mellett.

Az iskolánk jelvényét teszi le az asztalra. Nem tűnik olyan fontosnak, mivel az isko-
lánknak nincs egyenruhája, de az iskola jelvényét viselnünk kell valamilyen formában, 
mikor az iskolában vagyunk.

- Nem tudom, hogy a gyilkos nem vette-e észre, mivel a gyilkosság egy füves helyen 
történt, vagy hogy szándékosan hagyta-e ott. Akárhogy is, ennek nagy jelentősége van. 
Talán nemsokára ellátogatok hozzátok.
Jelenti ki sötét arccal.

3.

A téli szünet egy szempillantás alatt véget ért. Az egyetlen dolog, ami történt ve-
lem, hogy az új év első napján elmentem a templomba Shikivel. De ezen kívül
semmi különös nem történt.
A harmadik tanév kezdetével Shiki még jobban elszigetelte magát. 
Az elutasító kisugárzását még én is éreztem.
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Miután meggyőződtem róla, hogy mindenki elment, mindig Shikit találom ott. Nem 
csinál semmit, csak néz ki az ablakon. Nem szól hozzám vagy hív magához. De nem tudok 
egy ilyen törékeny lányt magára hagyni, ezért ott maradok mellette.

A nap korán megy le télen, fénye vörösre festi a tantermet. Fény és árnyék között Shiki 
az ablaknak támaszkodik.

- Mondtam már, hogy gyűlölöm az embereket?
Shiki ma szórakozottan szól pár szót.

- Ezt most hallom először... komolyan gondolod?
- Igen, Shiki gyűlöli az embereket. Már egészen kicsi kora óta... Tudod mikor gyerek 

vagy, még nem tudsz semmit. Azt hiszed, az egész világ feltétel nélkül szeretni fog. Mivel 
te szeretsz másokat, másoknak is szeretniük kell téged... ez elég magától értetődőnek 
tűnik.

- Igaz. Az ember kiskorában még semmit nem kérdőjelez meg. Önzetlenül sze-
retsz másokat és azt gondolod, természetes, hogy viszontszeressenek. Régen csak a 
szellemektől féltem. Bár ma már inkább az emberektől.
Shiki egyetértően bólint.

- És ez így is van jól. Ártatlannak kell maradnod Kokuto. Mivel kiskorodban csak magad 
miatt aggódsz, nem veszed észre mások gonosz gondolatait. Még ha csak félreértés is, 
a szeretet, amit másoktól kapsz képessé tesz rá, hogy kedves légy másokkal, mivel az 
emberek csak olyan érzelmeket képesek kifejezni, amiket ismernek.
A naplemente egy vörös fénypászmát vet az arcára. Most nem tudnám megmondani, 
hogy Shikit vagy Shikit látom, de nem is számít, mert tudom, hogy Shiki beszél.

- De én más vagyok. Én ismerek valakit, mióta csak megszülettem. Mivel Shiki belsejé-
ben ott van Shiki, tudta milyenek az emberek. Tudta, hogy vannak emberek, akik máskép-
pen gondolkoznak és nem szeretik önzetlenül. Mivel már kiskorában rájött, milyenek 
lehetnek az emberek, nem tudta szeretni őket. Idővel megtanult nem figyelni rájuk. Az 
egyetlen érzelem, amit Shiki ismer az elutasítás.
… Ezért gyűlöli az embereket. Ezt sugallják a szemei... valamiért úgy érzem sírnom kell.

- De nem érezte magát magányosnak?
- Miért? Shikinek ott vagyok én. Aki egyedül van, az magányos, de Shiki soha nem volt 

egyedül. El volt szigetelve, de nem volt egyedül.
Mondja Shiki határozottan. Nincs megtévesztés a szavaiban, és úgy tűnik, elégedett is 
a helyzettel.
De biztos ez?
Biztos így van?

- De Shiki mostanában furán viselkedik. Ott van a belsejében egy rendellenesség, én, 
mégis el akar utasítani. Az elutasítás az én dolgom lenne, Shikinek csak elfogadnia kel-
lene tudnia engem.
Shiki nevetve kérdez, vajon miért van így. A mosolya valahogy erőszakosnak tűnik.

- Kokuto, volt már olyan, hogy meg akartál ölni valakit?
Ebben a pillanatban a nap vörösre festi az arcát, és a látványtól hevesebben ver a szívem.

- Még nem. Legfeljebb megütni szerettem volna másokat.
- Tessék?
- Mondtam már. Az emberek csak olyan érzelmet képesek kimutatni, amit már megta-

pasztaltak maguk is. Én vállalom magamra a tiltott tabukat Shiki helyett. 

Ami őt kevésbé érdekli, nekem az lesz a fontosabb. És magamra veszem Shiki elfojtott 
vágyait is. Ezért mindig is meg kellett ölnöm a saját vágyaimat. Folyamatosan meg kel-
lett ölnöm a Shikinek nevezett sötét oldalamat. Újra meg újra megöltem magamat. 
Érted már? Az egyetlen dolog, amit megtapasztaltam a gyilkolás.
Elsétál az ablaktól. Miért rettenek meg ennyire a halkan felém sétáló alaktól?

- Tehát Kokuto, a gyilkolás definíciója Shiki számára..”
Suttogja a fülembe...

- ... megsemmisíteni önvédelemből bármit, ami kapcsolatba akar kerülni vele.
Shiki mosolyogva hagyja el termet. Ártatlan mosoly ez, amit akkor mutatunk, miután 
megtréfáltunk valakit.

A következő napon ebéd közben...
Mikor megkérdeztem Shikit, hogy lenne-e kedve velem ebédelni, meglepettnek tűnt. 

Most először látszott meglepettnek, mióta először találkoztunk.
- Fura hogy ezt kérdezed...

Ezzel elfogadja a meghívásomat. Arra kér, hogy menjünk a tetőre. Csöndesen követ. 
Néma tekintete a hátamba mélyed. Talán dühös rám... nem, biztosan dühös... megér-
tettem a tegnapi szavai jelentését. Az utolsó figyelmeztetés volt, hogy ne próbáljak 
közel kerülni hozzá, mert nem tudja, mit fog tenni, ha nem hallgatok rá.
De Shiki nem ért valamit.  Már eddig is mindig ezt sugallta tudat alatt, és már hozzászok-
tam. Megérkezünk a teljesen üres tetőre. Gondolom, mivel január van, senki nem akar 
hidegben enni.

- Hideg van, nem szeretnél máshol enni?
- Nem, itt akarok enni. Ha te nem, nyugodtan elmehetsz.

Meghajtom a fejemet Shiki udvarias hangvétele előtt. A falhoz ülünk le, hogy védve 
legyünk a széltől. Shiki csak ül egy helyben anélkül, hogy kibontaná a szendvicse zacs-
kóját. Én viszont már a második szendviccsel is végeztem.

- Miért szóltál hozzám?
Shiki olyan hirtelen szólal meg, hogy elvétem a szavait.

- Elnézést, mondtál valamit Shiki?
- Azt kérdeztem, miért vagy olyan nemtörődöm?

Szúrós szemekkel néz rám.
- Ez durva volt. Neveztek már rendkívül őszintének, de még senki nem mondta rám, 

hogy nemtörődöm lennék.
- Talán elhallgatták előled.

Miután meggyőzte magát, Shiki felnyitja tojásos szendvicsét. A kemény csomagolópapír 
ropogása illik a fagyos tetőhöz. Shiki csöndben falatozik a szendvicséből. Nekem nincs 
mit tennem, már megettem mindent. De szerintem úgy helyes, ha az étkezést beszélge-
tés kíséri.

- Biztos kicsit dühös vagy Shiki.
- ... Egy kicsit?

Rám bámul. Gondolatban megrovom magamat, amiért nem 
gondolkoztam, mielőtt megszólaltam.

Folytatás a következő oldalon!
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- Nem tudom miért, de valahogy mindig felidegesít a jelenléted. Miért avatkozol bele 
a dolgaimba, miért nem viselkedsz máshogy azok után, amiket tegnap mondtam, ezeket 
nem értem.

- Én se tudom miért. Jó veled lenni, de ha megkérdeznéd miért jó, nem tudnék vála-
szolni. Ha a tegnapról van szó, talán mondhatjuk, hogy optimista vagyok.

- Kokuto, megérted hogy nem vagyok normális?
Csak bólintani tudok erre. A kettős személyisége valódi, és tényleg nem normális.

- Igen, tényleg nem hétköznapi.
- Igen. Tehát megérted, hogy nem olyasvalaki vagyok, akivel normális kapcsolatod 

lehet.
- Normális vagy sem, nem számít, mikor együtt vagyunk.

Shiki megtorpan. Teljesen mozdulatlan, még levegőt se vesz, mintha elfelejtette volna, 
hogyan kell.

- De én nem tudok olyan lenni, mint te.
A hajába túr, ahogy ezt mondja. A kimonója feljebb csúszik a karján és észreveszem a 
kötést a könyöke közelében. A kötszer tisztának és újnak néz ki.

- Shiki, az a seb...
Mielőtt befejezhetném, Shiki feláll.

- Ha nem érted meg Shiki szavaival, elmondom neked én.
Miközben beszél, egy távoli pontra szegezi a tekintetét.

- Ha ezt így folytatjuk, előbb-utóbb valószínűleg megöllek.
… Mit válaszolhattam volna erre?
Ezután Shiki visszamegy a terembe hátrahagyva a szemetét. Elkezdem egyedül össze-
szedni.

- Pont mint ahogy Gakuto mondta.
Visszaemlékszek egy beszélgetésre Gakutóval. Ahogy mondta, lehet hülye vagyok. Nem 
tudtam megutálni Shikit még azután se, hogy teljesen elutasított. Ellenkezőleg, inkább 
tisztábban látom a dolgokat. Csak egy oka lehet, miért szeretek Shikivel lenni.

- Már régóta megőrültem.
… Miért nem vettem észre hamarabb?
… Annyira szeretem Shikit, hogy még azon is csak nevetni tudok, hogy azt mondta, meg 
akar ölni.

4.

Február első vasárnapja van. Felkelek és az ebédlőbe megyek. Daisuke éppen indulni 
készül.

- Nem is vettem észre, hogy itt vagy.
- Szia. Csak aludni jöttem, mert lekéstem az utolsó vonatot, de most mennem kell dol-

gozni. Irigyellek titeket diákokat, a beígért vakációt mindig megkapjátok.
Úgy néz ki, mint aki nem aludt eleget. Biztos elfoglalt a sok új adat miatt a gyilkossági 
ügyben.

- Mondtad, hogy jönni fogsz az iskolámba, azzal mi lett?
- Úgy tűnik megint el kell mennünk. Igazából volt egy hatodik áldozat három napja.

Folytatás a következő oldalon!

Valószínűleg ellenállhatott, megtaláltunk a körmei alatt a gyilkos bőrdarabkáit. A nőknek 
hosszú körmeik vannak, talán erősen belekarmolt a gyilkos karjába. Talán ez volt az 
utolsó tette, de a sebnek elég mélynek kell lennie; majdnem három centiméteren sér-
tette fel a bőrt.
Ez egy új fejlemény, még a tévében meg újságban sem említették. De más miatt lepődök 
meg...  Talán azért, mert az elmúlt pár napban Shiki elég gyakran használja a „gyilkolni” 
szót. Mi másért juthatott hirtelen eszembe, hogy Shiki lehet a gyilkos?

- Egy karmolás... vagyis a gyilkosnak van egy sebhelye?
- Igen. Az áldozat csak nem karmolhatta meg a saját karját. Már kiderítettük, hogy a seb 

a könyék közelében kell legyen és a vért is elemezték, szóval a gyilkosnak befellegzett.
Daisuke elindul. Kifut a lábaimból az erő és a székbe omlok. Három napja beszéltem Shi-
kivel a lemenő nap fényében. Azt hiszem, mikor másnap találkoztunk, a kötés a könyöke 
környékén lehetett...

Dél körül arra jutok, hogy nincs értelme itt ülni és gondolkozni. Inkább megkeresem 
Shikit és megkérdezem. Ha azt mondja, hogy a sebnek semmi köze a dologhoz, akkor 
elmúlik a bizonytalanságom.

Úgy döntök, meglátogatom Shiki házát, kikeresve a címét az iskola címjegyzékéből. A 
háza a város szélén van, egy megállóra innen. Mire megtalálom a házát, már lemenőben 
van a nap.

A bambuszerővel körülvett kúria hagyományos stílusban épült. Ahol állok, lehetetlen 
megállapítani a birtok méretét – legfeljebb egy repülőről, felülről nézve tudnám belátni 
az egészet. Végigsétálok egy ösvényen a bambuszerdőn keresztül és egy nagy kapuhoz 
érek: megkönnyebbülök, hogy ennek a régi kinézetű háznak van kaputelefonja. Miután 
megnyomom és elmondom, miért jöttem, egy fekete öltönyös ember jelenik meg. 
Kiderül, hogy ez a harminc körüli ember Shiki szolgája. Akitaka illedelmesen beszél még 
egy magamfajta idegennel is. Sajnos Shiki nincs otthon. Felajánlja, hogy várjam meg 
bent, de visszautasítom az ajánlatot. Hogy őszinte legyek, nincs hozzá elég bátorságom, 
hogy egyedül bemenjek erre a helyre.

Úgy döntök, hogy hazamegyek, mivel a nap már lement. Egy óra séta után érek az 
állomásra és belefutok Shirazumiba. A meghívására beülünk enni egy közeli étterembe 
és este tízig beszélgetünk. Vele ellentétben én még diák vagyok, szóval hamarosan haza 
kell mennem. 
Elköszönök és megveszem a vonatjegyet az állomáson. Már majdnem tizenegy óra van. 
Egy pillanatra eltöprengek, vajon Shiki hazaért-e már.
- Mi a fenét csinálok?
Kérdezem magamtól, miközben a lakónegyedben sétálok, ami kihaltnak tűnik ilyen 
későn. 
Nem értem, miért tartok Shiki háza felé ezen a számomra ismeretlen környéken. Bár tu-
dom, hogy úgysem találkozhatok vele, legalább látni akarom a fényt a szobája ablakában. 
A fagyos téli éjszakában vánszorogva kilépek a házak közül, és egy csoport fa felé tartok. 
Egy kis úton sétálok végig a fák között. Mivel nincs szél, a bambuszfák némák. Nincs
világítás, a hold az egyetlen útmutatóm.
Kicsit komolytalanul arra gondolok, mi történne, ha megtámadnának, és nem
hagy nyugodni a gondolat. A kép egyre erősebbé válik a fejemben annak
ellenére, hogy próbálok szabadulni tőle.
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Mikor gyerek voltam, féltem a szellemektől.
Az árnyékok a bambusz között szellemeknek néznének ki és megijednék. De most az 
emberektől félek. Félek attól a gondolattól, hogy valaki bujkálhat a bokrokban.
… Mikor változtak a szellemek hús-vér emberekké.
Minél inkább próbálok lenyugodni, annál erősebben motoszkál bennem a gondolat... 
ez a rettenetes érzés nem múlik el. Tényleg, mintha Shiki beszélt volna valami hason-
lóról korábban. Azt hiszem... miközben próbálok visszaemlékezni, megpillantok valamit 
magam előtt.
…
Földbe gyökerezik a lábam. Nem tudatosan álltam meg, a fejem most teljesen üres.
Egy fehér alakot látok pár méterre előttem. A szinte világító fehér kimonót vörös foltok 
borítják. A foltok egyre nagyobbak lesznek. Azért, mert előtte valami szerteszét fröcsköli 
a vörös folyadékot. Shiki az a fehér kimonóban, és nem egy szökőkút van előtte, hanem 
egy halott ember.
…
Nem tudok mit reagálni. De valahogy mindig ott kísértett a fejemben a kép, ahogy Shiki 
egy holttest előtt áll. Ezért nem lepődöm meg annyira. Teljesen kiürült a tudatom. Nem-
rég halhatott meg... nem lövellne ilyen erősen a vér, hacsak nem vágták át az artériákat, 
amíg még élt. Egy lyuk tátong a nyakán és egy vágás keresztben a testén. Shiki némán 
bámulja a halott testet. Már a vér is elég lenne ahhoz, hogy valaki rosszul legyen, de még 
a belső szervek is kitüremkednek a sebből, valami teljesen groteszk, embertől idegen 
lénnyé alakítva a testet.
Úgy néz ki, mintha egy nagy nyálkás teremtmény emberi alakot próbálna ölteni, és a 
hasonlóság olyan rettenetes lenne, hogy rossz ránézni... Egy átlagos ember nem bírná 
a látványt, de Shiki a holttestre szegezi a tekintetét. Vér fröccsen kísértetszerűen fehér 
kimonójára.
A foltok vörös pillangókra hasonlítanak.
A pillangók Shiki arca felé szállnak.
A vérrel borított arc torz grimaszba rándul.
A félelemtől, vagy a gyönyörtől?
Shiki vagy Shiki az?
…
Próbálok mondani valamit, de csak a földre rogyok. Hányni kezdek. Mindent kihányok 
a gyomromból, gyomorsavat is, mintha így próbálnék szabadulni az emléktől... addig 
hányok amíg könnyezni nem kezdek. De nem segít. Nem érzem magam jobban tőle. 
Olyan sok a vér és olyan erős a szag, hogy mélyen az agyamba ivódik.
Végül Shiki észrevesz. Felém fordítja a fejét. A kifejezéstelen arcon mosoly jelenik meg. 
Olyan ártatlan, hogy megnyugszom tőle. Az anyámra emlékeztet. Annyira nem illik ez a 
mosoly a jelenethez, hogy...
Kiráz a hideg.
Ahogy közelebb lép, elkezdem elveszteni az eszméletemet. Még meghallom Shiki utolsó 
szavait.
- Vigyázz Kokuto, egy rossz előérzet rossz valóságot vonz be.

Folytatás a következő oldalon!

Talán tényleg hülyeséget csináltam. Próbáltam nem gondolni a gonosz valóságra, amíg 
nem láttam a saját szememmel.

5.

Másnap hiányoztam az iskolából. Egy rendőr talált rám, üres tekintettel állva a gyilkos-
ság helyszínén, és bevitt, hogy kikérdezzenek.
Úgy hallottam, órákig meg se tudtam szólalni. Körülbelül négy óráig tartott, mire ma-
gamhoz tértem... azt hiszem, az agyam nem viseli túl jól a traumát. Akárhogy is, miután 
kikérdeztek és elengedtek, már késő volt iskolába menni. Az alapján, ahogy az áldozat 
meghalt, lehetetlen volt, hogy a gyilkosra ne kerüljön vér. Szerencsére rajtam nem volt; 
és mivel Daisuke rokona vagyok, a kihallgatás is zökkenőmentesen ment. Daisuke felaján-
lotta, hogy hazavisz, amit én örömmel elfogadtam.

- Szóval nem láttál senkit, Mikiya?
- Túl sokat akadékoskodsz. Mondtam már, hogy nem láttam senkit.

Mélyen az ülésemben fészkelődve Daisukére bámulok.
- Értem. A fenébe! Sokat segített volna, ha látod a gyilkost... de nem hiszem, hogy ak-

kor élve hagyott volna. Nem örülnék, ha meghalnál, szóval talán mégis jobb, hogy nem 
láttál semmit.

- Rossz rendőr vagy, Daisuke.
Utálom magam, amiért ilyen nyugodt hangon tudok válaszolni. Megvetem és hazugnak 
bélyegzem magamat. Nem hiszem el, hogy ilyen egyenes arccal tudok hazudni, főleg 
ilyen dolgokról. Ha nem mondom el az igazságot, a dolgok rosszabbra fordulhatnak... 
mégsem mondok semmit arról, hogy láttam Shikit a tetthelyen.

- Mindenesetre örülök, hogy nem esett bajod. És mi a véleményed az első 
holttestedről?

- Borzalmas volt. Soha többet nem akarok hasonlót látni.
- Ez különleges eset. Nyugodj meg, általában nem néznek ki ilyen rosszul.

Hogy tudnék lenyugodni ettől?
- Milyen kicsi a világ. Nem is tudtam, hogy ismered a Ryougi család lányát.

Derűs megjegyzésétől csak még lehangoltabb leszek... a Ryougi ház előtt történt 
gyilkosságot ugyanannak az elkövetőnek tulajdonítják, de ennél a pontnál megállt a 
nyomozás. A rendőrség elhagyta a Ryougik birtokát, miután végeztek a helyszíneléssel. 
Valószínűleg azért, mert nyomást gyakoroltak rájuk a Ryougik. A jegyzőkönyvbe az került 
bele, hogy a gyilkosság éjjel 11 és 12 között történt február harmadikán (vasárnap), és 
az egyetlen szemtanú Kukoto Mikiya volt. Azt is rögzítették, hogy a bűntett után voltam 
csak jelen, és sokkos állapotban találtak rám, miután láttam a gyilkosság helyszínét. Sem 
a Ryougi családról sem Shikiről nem történik említés.

- Nem nyomoztátok le a Ryougi családot?
Daisuke megrázza a fejét a kérdésemre.

- A család lánya te iskoládba jár, ezért kérdezni akartam róla, de visszautasítottak. 
Azt mondták, nem érdekli őket, mi történik a házon kívül. Ahogy én látom, ártat-
lanok, semmi közük nincs a bűntetthez.

- Hogyhogy?
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Gondolkozás nélkül kérdezek vissza. Megbízom Daisukében, még ha úgy is tűnhet, hogy 
nem. A munkahelyén is arról ismert, hogy a képességei miatt tölti be a pozícióját; ezért 
gondoltam, hogy valószínűleg gyanúsnak fogja találni Shikit.

- Miből gondolod, hogy ártatlanok?
- Hmm... gondolod, hogy egy ilyen szép lány megölne valakit? Nem, ugye? Szerintem 

se. Ez elég egyértelmű válasz egy férfinak.
… Miért döntött úgy, hogy rendőr lesz? Nem, inkább azon akadok ki, hogy még nálam 
is gondatlanabb.

- Értem. Ilyen felfogással agglegény fogsz maradni egész életedben.
- Hé, akár börtönbe is dughatlak, ha nem tudnád.

Elengednének bizonyíték híján... de egyetértek vele. Bár nincs olyan megérzésem, mint 
neki, szerintem sem Shiki a gyilkos. Még ha be is ismeri, nem hiszem, hogy ő lenne. Most 
már csak egy dolgot tehetek.
A nyomozás a végéhez közeledett.
Ezután egy három évvel későbbi napig a gyilkos eltűnt. Akkor úgy gondoltam, hogy az 
eset nem tartozik rám.
Ez volt az első és utolsó bűntény, amiben én is és Shiki is érintettek voltunk.

IV.

Egy gyilkosság történt az otthonom előtt. Az emlékeim az estéről, mikor sétálni mentem 
homályosak. De ha összekötöm a pontokat, nyilvánvalóvá válik, hogy mit tettem. Sem 
Shiki, sem én nem kedveljük a vért. Ha csak ránézek, teljesen kiürül a fejem. Ennek az 
áldozatnak a lassan csorgó vére szép volt. A kúriánkhoz vezető kikövezett úton a kövek 
közötti rések labirintushoz hasonlító mintáját kitöltő a vörös folyadék látványa elva-
rázsolt. 
De balszerencsét hozott rám. Mikor magamhoz tértem, valaki a hátam mögött éppen 
hányt. Kokuto Mikiya volt az. Nem tudtam, hogy került oda, és akkor nem is csodálkoz-
tam rajta. Azután azt hiszem... visszamentem a kúriába, és a rendőrök csak sokkal később 
érkeztek meg, úgyhogy senki nem tudott róla, hogy ott voltam. Lehet, hogy mindez csak 
álom volt? Az nem lehet, hogy egy tisztességes, őszinte osztálytársam semmit nem mon-
dott volna a gyilkosról. Miért kellett mindennek a házam előtt történnie?

- Shiki, te voltál az? 
Kérdezem hangosan, de nem jön válasz. Shiki és én nem vagyunk összhangban. Az érzés 
egyre erősebb lesz minden nap. Még ha engedem is, hogy Shiki használja a testemet, én 
döntök így, de miért mosódnak el az emlékeim ilyenkor? 
… Talán csak nem vettem észre, de már megőrültem, mint annyian mások a Ryougi 
vérvonalban. Shiki azt mondaná: „Ha azt gondolod, hogy abnormális vagy, akkor nem 
vagy az.” Egy abnormális ember számára mindenki más  abnormálisnak tűnik, ezért 
nem kérdőjeleznék meg, hogy egyedül ők a normálisak. Legalábbis én kételkedtem 
magamban. Ez talán azt jelenti, hogy rájöttem a különbségre köztem és a világ között 
tizenhat évem alatt. De kinek köszönhetem ezt?
- Elnézést kisasszony.
Akitaka kopog az ajtón.

Folytatás a következő oldalon!

- Mi az?
Kinyitja az ajtót az engedélyemmel. Már majdnem itt a lefekvés ideje, ezért nem lép be.

- Úgy tűnik, valaki figyeli a kúriát.
- Apám azt mondta, már minden rendőrt elküldött.

Akitaka bólint.
- Minden rendőr elhagyta a birtokot tegnap este óta. Ma valaki más van itt.
- Csinálj amit akarsz. Nem tartozik rám.
- Azt hiszem, a barátja van odakint az iskolából.

Rögtön felkelek az ágyból, amint ezt meghallom. Az kapura nyíló ablakhoz lépek és ki-
nézek. A bambuszerdőben egy alakot látok, aki jobban is elrejtőzhetett volna... ez fel-
idegesít.

- Hazaküldhetem, ha kívánja.
- Hagyd csak.

Gyorsan visszamegyek az ágyhoz és lefekszem. Akitaka jó éjt kíván és távozik. Nem tudok 
elaludni, miután lekapcsolom a lámpát és behunyom a szemem. Nem tudok mit tenni, 
ezért újra az ablakhoz lépek és kinézek. Barna kabátjában Mikiya reszket a hidegben. Úgy 
tűnik, a kaput figyeli. A lábánál egy üveg kávé van. Milyen felkészült.

El kell vetnem az gondolatot, hogy Mikiyát csak álmomban láttam. Tényleg itt volt, 
és most azért jött, hogy ellenőrizzen. Nem tudom, mik az indítékai, de gondolom, azt 
akarja kideríteni, ki a gyilkos... annyira mérges leszek, hogy öntudatlanul rágni kezdem 
a körmöm.
Egy ilyen éjszaka után is, Mikiya normálisan viselkedett.

- Shiki, van kedved együtt ebédelni?
Kérdezte, aztán felmentünk a tetőre. Kicsit olyan érzés, mintha étellel idomítanának, 
mivel mindig elfogadom a meghívását. Visszautasíthattam volna, de kíváncsi voltam, mit 
gondolt arról az éjszakáról. Ahogy követtem felfelé, azt gondoltam kérdezni fog róla, de 
Mikiya úgy viselkedett, mint mindig.

- Nem túl nagy a házatok? Akár dicsekedhetnék is a többieknek, hogy találkoztam egy 
cseléddel.
Mikiyának nincs joga a cseléd szót használni.

- Akitaka az apám titkára. És szolgálóknak hívjuk őket, nem cselédeknek Kokuto.
- Értem, szóval mégis vannak ilyen alkalmazottaitok.

… Ez az egyetlen alkalom, hogy a házunk szóba kerül. Ahogy ismerem, valószínűleg nem 
tud róla, hogy észrevettük, mikor este a kúriát figyelte; mégis, furcsán viselkedik. Látnia 
kellett vérrel borítva azon az éjszakán, miért tud mégis úgy tenni, mintha mi sem történt 
volna? Én hozom fel a témát.

- Kokuto, február harmadikán éjszaka...
- Ne beszéljünk róla.

Elkerüli a válaszadást.
- Mi a baj, Kokuto?

… Nem tudom elhinni, de anélkül, hogy észrevenném, úgy beszélek, mint Shiki. 
Mikiya is meglepődik, de ő is tudja, hogy még Shiki vagyok.
- Áruld el, miért nem beszéltél a rendőrségnek rólam.
- ... Mert nem láttam semmit.
Ez hazugság. Az nem lehet, hogy nem látott semmit. Shiki felé tar-
tott és aztán...
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- Csak véletlenül ott voltál, nem? Legalábbis én ezt láttam, ezért úgy döntöttem, hogy 
bízok benned.
Ez hazugság. Különben miért figyelte volna a kúriát?
… Shiki felé tartott és aztán...

- Hogy őszinte legyek, nem tudom most tisztán végiggondolni az egészet. Ha majd 
biztosabb leszek magamban, akkor meghallgatlak; de addig ne beszéljünk róla.
Az arckifejezését látva menekülni lenne kedvem.

… Shiki meg akarta ölni Kokuto Mikiyát...
Nem akartam ezt. Mikiya azt mondta, hogy bízik bennem. Ha én is tudnék bízni ön-
magamban, nem érezném ezt a számomra ismeretlen fájdalmat sem...

Attól a naptól kezdve teljesen levegőnek néztem Mikiyát. Két nap múlva már nem próbált 
beszélni velem, de továbbra is figyelte a kúriát. A hideg téli ég alatt a bambuszerdőben 
várt körülbelül hajnali háromig. Emiatt nem tudtam kimenni az esti sétáimra. Már két 
hete megy ez. Kinézek az ablakon azon tűnődve, vajon tényleg ennyire rá akar-e jönni 
a gyilkos kilétére.
Nagyon kitartó.
Már majdnem hajnali három van, de csak ott áll a kapunál. Nincs nyoma elszántságnak az 
arcán – sőt úgy tűnik mosolyog is, mikor távozik.
…
Ez felidegesít. Végre megértem. Nem azért van itt, hogy kiderítse, ki a gyilkos. Neki ter-
mészetes, hogy megbízik bennem, ezért nem is gyanúsít. Már eleve tudja, hogy nem 
fogok este kijönni. Csak azért van ott, hogy bizonyítsa az ártatlanságomat. Ezért mo-
solyog, mikor véget ér az éjszaka anélkül, hogy bármi is történne, bizonyítván, hogy az 
igazi gyilkos valójában ártatlan.

- ... Milyen boldog fickó.
Mormolom magamban. Mikor Mikiyával vagyok, megnyugszom. Mikor Mikiyával vagyok, 
úgy érzem, olyan vagyok, mint ő.  Mikor Mikiyával vagyok, úgy tűnik, átmehetek arra az 
oldalra. De az a fényes világ olyan hely, ahová soha nem tartozhatok. Egy világ, amiben 
nem létezhetek, egy világ, ahol nincs számomra hely... oda ráncigál a mosolyával.
Ezért idegesít fel mindig Mikiya, hogy ilyenekre gondolok miatta. A belsőmben egy Shiki 
nevű gyilkos van. Az a fiú, aki emlékeztet, hogy nem vagyok normális...

- Megvagyok magamban. Kezdesz útban lenni Kokuto.
Shiki nem akar megőrülni.
Shiki nem akar megsemmisülni.

Minden rendben lett volna, ha soha nem álmodtam volna arról, hogy normális életet 
éljek.

Folytatás a következő oldalon!

Március megérkezett, és a hideg múlni kezdett. A kilátás innen biztonságérzetet sugall. 
Egy kilátás, ami eleve kizárja, hogy bármiféle reményt érezzek. Mikiya belép a lemenő 
nap fényével festett terembe, mint mindig. Shiki szeret ilyenkor beszélni... és engem 
sem zavar.

- Nem gondoltam volna, hogy hívni fogsz. Most már nem fogsz levegőnek nézni?
- Azért szerettem volna beszélni, mert ezt nem lehet így tovább folytatni.

A lenyugvó nap fénye olyan erős, hogy nem látom az arcát.
- Sajnálom. Én vagyok a gyilkos. Miért nem teszel semmit azután, hogy láttad azt?

Mikiya tanácstalannak tűnik.
- Nincs mit tennem, mivel nem te tetted.
- Még akkor se hiszed el, ha beismerem?

Mikiya bólint.
- Te magad mondtad, hogy ne vegyelek túl komolyan. És te nem lennél képes ilyesmit 

tenni... soha.
Dühös leszek Mikiyára, amiért ilyet mond úgy, hogy fogalma sincs a helyzetemről.

- Hogy érted, hogy nem lennék képes?! Miből gondolod, hogy ismersz?! Miért tudsz 
megbízni bennem?!
Rázúdítom a haragomat. Mikiya zavart arcot vág, de így is csak mosolyog.

- Nincs rá semmi alapom, de továbbra is bízni fogok benned. Szeretlek, ezért bízni sze-
retnék benned.
Ennyi volt. Egy tiszta erő... a szavak tiszta ereje mindent eltörölt.
Ez az egyszerű kifejezésmódja számomra boldogság és pusztulás is egyben, amitől nem 
tudok szabadulni. Épp megmutatták a világot, amiben soha nem élhetek ezzel a boldog 
emberrel.
… Egy világ, amiben együtt élhetsz valakivel, boldog világ kell legyen.
… De én nem ismerek ilyen világot.
… De én valószínűleg nem ismerek ilyen világot.

Ha valakit megismerek, Shiki megöli, mert Shiki létezésének értelme a tagadás. És 
mivel az enyém az elfogadás, nem tudok létezni tagadás nélkül. Mivel még soha nem 
vonzódtam senkihez, távol tudtam tartani magam ettől az ellentmondástól. De most, 
hogy tudom, mit ajánl, minél inkább vágyok rá, annál inkább világosabb lesz, milyen 
reménytelen a vágyakozásom. Ez fáj és gyűlölöm a helyzetemet. Életemben először 
gyűlölöm Mikiyát tiszta szívemből.
... Mikiya nevet, mintha semmiség lenne.
Mégsem lehetek soha ott, vele.
Nem állhatom a létezését. Most már biztosan tudom. Mikiya a pusztulásba fog dönteni...

- Hülye vagy.
Tiszta szívből mondom neki.

- Igen, gyakran mondják.
Kimegyek a teremből. A naplemente vörösen lángol mögöttem. Anélkül kérdezem, hogy 
hátrafordulnék.

- Ma este is jössz?
- Tessék?

Meglepettnek tűnik. Gondolom, nem vette észre, hogy tudok a kiruc-
canásairól. Mikiya próbál lerázni, de nem hagyom.
- Válaszolj.
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- Nem tudom miről beszélsz, de ha kedvem lesz, akkor megyek.
Elsétálok. Szürke felhők kúsznak a vörös égbolton keresztül. A vastag, sötét felhőkből 
ítélve...
Azt hiszem, esni fog ma este.

V.

Éjszaka.
A sötét felhők elkezdenek esőt ontani a földre. Számtalan vízcsepp csapódik a talaj-

nak, lármájukkal felzavarják a ködös estét, és a tipikus márciusi időjárást meghazudtolva 
lehűtik a levegőt. A nedves bambuszlevelek között Kokuto Mikiya a Ryougi kúriát figyeli. 
Az esernyőt tartó keze már fáradt, és nagyot sóhajt – ő sem gondolja komolyan, hogy 
sokáig folytathatja ezt a kémkedős játékot. Jó lenne, ha a gyilkost akkor kapnák el, mi-
alatt ő itt kint van, de Mikiya úgy határozott, hogy abbahagyja ezt, ha még egy hétig 
nem történik semmi.
… Esőben állni valóban fárasztó. A hideg és az eső felerősíti egymás hatását. Mikiya nem 
nagyon tud hozzászokni.
… Sóhajt.
Nem az eső miatt, inkább Shiki mai viselkedése miatt. Hogyan tudna hatni rá, ha azt hiszi, 
nem bízik benne? Akkor Shiki nagyon sebezhetőnek tűnt, annyira, hogy Mikiya azt hitte, 
sírni fog.
Az eső nem áll el.
A fekete pocsolyák a földön vég nélkül hullámoznak.
Egy nagy loccsanás.
Mikiya a hang irányába fordul.
Egy vörös alakot lát felé fordulva.
Egy lány vörösbe öltözve. Az esőtől ázottan.
Esernyő nélkül a lány annyira el van ázva, mintha épp a tengerből lépett volna ki. Fekete 
haja a homlokára tapad, a szemei üresek.

- ...Shiki.
Mikiya gyorsan felé szalad. Mióta lehet a lány kint az esőben? Vörös kimonója jéghideg 
testéhez tapad. Mikiya odaadja neki az esernyőt és elővesz egy törölközőt a táskájából.

- Tessék, törölközz meg vele. Mit csinálsz? Itt van a házad.
Mikiya felé nyújtja a kezét. Shiki nevet a védtelenségén.

- ...Mi?
Még azelőtt megtörténik, hogy észrevenné. Kinyújtott karjában forróságot érez, meg-
torpan. A meleg érzet végigfolyik a karján.
Vágás?
A karomon?
Miért?
Nem mozog?
A fájdalom olyan éles, hogy nem is lehet normális fájdalomnak nevezni. Annyira erős, 
hogy az érzékei elzsibbadnak tőle. Nincs ideje gondolkodni. A vörösbe öltözött lány, 
akiről azt hitte, hogy Shiki, mozgásba lendül.

Folytatás a következő oldalon!

Talán mert Mikiya látott már hasonlóan borzalmas dolgokat, még nem pánikol be. Hig-
gadtan hátrébb ugrik és elfut.
… Nem, esélye sem lehetett elfutni.
Amint Mikiya megmozdul, Shiki felé szökken. A gyorsasága állatias. Mikiya suhanó 
hangot hall a lába felől. Vörös folyadék keveredik a tócsába gyűlt esőhöz. Felismerve, 
hogy az ő vére, Mikiya a földre hanyatlik arccal felfelé.

- Ahh.
Felnyög ahogy a teste a földnek csapódik. A lány rátelepedik Mikiya testére, szemeiben 
elszántság tüze ég. Mikiya torkának nyomja a kését. Mikiya nem tehet semmit, csak néz-
het felfelé és várhatja, hogyan alakulnak az események.
Csak a sötétséget látja... és őt.
Nincs nyoma érzelemnek a sötét szemekben. Komoly, elszánt. A kés hegye megérinti 
Mikiya torkát. Talán az eső miatt, de úgy tűnik, mintha a lány a sírna.
De az arca kifejezéstelen. Nincs rajta nyoma érzelemnek.
A kifejezéstelen, síró maszk félelmetes, de ugyanakkor sajnálatra méltó is.

- Kokuto, mondj valamit.
Meghallgatja az utolsó szavait. Remegő teste ellenére Mikiya tétovázás nélkül néz Shiki 
szemeibe.

- Nem... akarok... meghalni.
Ezek a szavak nem Shikinek szólnak, hanem inkább a gyorsan közelítő halálnak.
Nem Shikinek.
Mosolyog.

- Meg akarlak ölni.
Egy meleg mosoly.

Kara no Kyoukai – A kezdet
1998. Július

Sikeresen elvégeztem az első munkámat, mióta Toukónak dolgozom. Inkább titkári 
állás volt; csak érvényesíttetnem kellett egy ügyvéddel egy halom szerződést. Elégedet-
lenné tesz, hogy kezdőként kezelnek, de nem érdemlek mást, miután félbehagytam az 
egyetemet.

- Mikiya, nem ma szoktál a kórházba menni?
- De, majd munka után megyek.
- Elmehetsz hamarabb, úgysincs már mit csinálni.

Touko mindig kedves, mikor viseli a szemüvegét. Ma is ilyen szerencsés nap van, épp egy 
ritka autó kilincsét fényesíti.

- Akkor megyek. Úgy két óra múlva itt leszek.
- Hozz valami finomat!

Toukót otthagyva elhagyom az épületet.
Hetente egyszer, szombat délután meg szoktam látogatni. Meglátogatom
Ryougi Shikit, a lányt, aki nem tud beszélni azóta az éjszaka óta. Nem
tudom, mi zajlott le benne vagy mit akart csinálni.
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Azt sem tudom, miért próbált megölni, de a mosolya az utolsó pillanatban elég volt 
nekem. Ahogy Gakuto mondta, már rég belezúgtam Shikibe; egyetlen halálközeli élmény 
nem fog ezen változtatni.
Shiki a kórházi ágyában fekszik, nem változott semmit azóta.

Emlékszem a napra, mikor beszélgettünk a tanteremben miközben ment le a nap. Azt 
kérdezte, miért tudok megbízni benne. Megismétlem a válaszomat, amit akkor adtam.
… Nincs rá semmi alapom, de továbbra is bízni fogok benned. Szeretlek, ezért bízni sze-
retnék benned...
… Milyen gyerekes válasz. Azt mondtam, nincs rá semmi alapom, de igazából van. Ki 
tudom jelenteni magabiztosan, hogy ő soha nem lenne képes ölni, mert Shiki ismeri a 
gyilkolás fájdalmát.
Ő az áldozat és a támadó is egyben. Mindenkinél jobban tudja, milyen fájdalmas megölni 
valakit.
Ezért bízom benne. Shiki, akinek nem lehet ártani; és Shiki aki csak ártani tud.
Mindig olyan sebezhető volt, mintha bármelyik pillanatban baja eshetne.
Egyszer sem mutathattad ki a valódi érzelmeidet...

A három darab a helyén volt.
Egy ember két testtel, aki a halál markában lebeg.
Egy alkalmazkodni képtelen személyiség, aki örömét leli a halállal való találkozásban.
Egy ember felébredt eredettel, aki magába fordul azáltal, hogy a halál elől menekül.
A sorsuk egybefonódik és a kifejlettre várakozik a konfliktusok spiráljában.

VÉGE
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