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Prológus 
 

– Rohadj meg! – üvöltötte Ratla, és bevágta az ajtót. Na ezért tuti feljön a Sárkány ma is. Emma 
néni nem tűrte, hogy nyílászárók adjanak ki alapértéknél nagyobb zajt a feje fölött. A hárpia! Fifi 
kutya bezzeg ugathat este tizenegykor, amikor hascsikarása van, és gátlástalanul odapiszkíthat 
mások lábtörlőjére. Még jó, hogy egy emelettel alattuk lakik az Emi-Fifi duó, mert az a korcs túl 
lusta ahhoz, hogy feljöjjön a negyedikre. Csak az első két szinten potyogtatja a szeretet-
csomagokat. Mert annyi esze azért van, hogy a harmadikon a saját küszöbére nem bogyózik. Persze 
mindez semmit nem változtat azon, hogy Gerti egy görcs, a testvérek szégyene. 

– Bárcsak lenne egy bátyám helyetted – ordított Rat egy utolsót a még mindig rezgő ajtónak. – 
Te vagy minden nővérek leggonoszabbika. 

– Ha szemhéjfesték kell, vegyél magadnak. Ne merészelj többé az enyémhez nyúlni. Meg 
vagyok értve? – zárta le a vitát Gertima, és a fülére húzta a fejhallgatót. – A húgok egyetlen 
ellenszere – dünnyögte elégedetten, és feljebb csavarta a hangerőt. 

 
 
 

Szösszenet 
 

– Mindenkiért eljönnek az angyalok? – kérdezte a lány. 
– Mondtam már, hogy nem vagyok angyal. És nem, nem kap mindenki saját életőrt. 
– De én kiérdemeltem egy személyi testőrt – grimaszolt Ratla. – Mondd, az összes életőr ilyen 

vadító pasi? 
– A testvéred kért hozzám hasonlót a számodra. 
Rati megpróbált felülni a kórházi ágyon, de éles fájdalom hasított a törött bordáiba, társulva 

ahhoz a kínhoz, amit az előbbi grimasz miatt újra felrepedő szája okozott. Visszaengedte a fejét a 
párnára és megadóan bámulta a plafont. 

– Idevonszolnád a szárnyaidat mellém? Nem látok belőled semmit, ha továbbra is az ablaknál 
álldogálsz.  

– Nincsenek szárnyaim. Az életőrök nem repülnek, hanem átrezegnek, ha el akarnak jutni 
valahová. 

– Akkor rezegtesd ide magad, angyalom. 
Viluhi reménytelen sóhaj kíséretében az ágyhoz rezzentett. A véraláfutásokkal teli, feldagadt 

arcú lányt nézte elkeseredve. Hát ezt kifogta! Még hogy az életőrök létének értelme a nekik rendelt 
védencükben testesül meg! Ez egy vicc. Tényleg egy őt „leangyalozó” tizenhat éves fruska 
jelentené számára a belépőt a Védelmezők sorába? 

– Szóval a nővéremnek köszönhetlek. Mégis hogy csinálta? 
– A tesvtéri ragaszkodás az egyik legerősebb érzés. Elég hatalom rejlik benne egy ilyen ügy 

elintézéséhez. 
– De mégis, hogy szabadított rám? - kötötte az ebet a karóhoz Rat. – Fohászkodott az égiekhez, 

hogy legyen végre egy jóképű barátom, aki lefoglal, és ne őt nyaggassam folyton? 
– Valami olyasmi. 
Vilu elég szűkszavúnak bizonyult. Még neki is fel kellett dolgoznia a történteket. Egész eddigi 

életében erre a küldetésre készült, hosszú éveket töltött azzal, hogy elsajátítsa az „A” kategóriás 
életőrséget. Aztán végül itt kötött ki. Az addig okés, hogy a csajt alaposan helybenhagyták. 
Figyelembe véve, hogy négyen kapták el egyszerre, és agyba-főbe verték, csoda, hogy egyáltalán 
túlélte a támadást. Ilyen trauma után nyilvánvalóan jár az őrző-védő kíséret. Na de „A” kategóriás? 
Ahhoz általában csonkítás, megerőszakolás vagy egyéb ínyencségek szükségeltetnek. És hogy pont 
ő kapja! Ez a lány úgy gáz, ahogy van. 

De legalább megmaradhatott a saját életkorának megfelelő alakban. A tizennyolc évével éppen 
passzol erre a szerepre. Nem lett volna túl kellemes egy hatvanéves védenc mellett hasonlókorú 
alakot ölteni, és úgy dolgozni. 
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– No, gyorsítsunk egy kicsit a tempón - dünnyögte maga elé, és a lány fölé emelte a kezét. 
– Most valami hókuszpókusz jön? - kérdezte a lány gyanakodva, és lekicsinylően lebiggyesztette 

a száját. 
– Valami olyasmi. 
– Kicsit szegényes a szókincsed, nem gondolod? Mire készülsz, meg fogsz gyógyítani egyetlen 

érintéssel? 
– Valami olyasmi – na jó, ez már provokáció volt, de meglepő módon élvezte ugyanannak a 

mondatnak az ismételgetését, szándékosan heccelte a csajt. 
– Ne mozdulj, mindjárt kész. 
 Teljes gyógyulást nem tudott elérni, de képes volt megszüntetni a fájdalmak nagy részét, és 

megduplázta a regenerálódási folyamat sebességét. Közben mellékesen megkérdezte:  
– Meguntad az életedet, hogy este tizenegykor egyedül mászkáltál azon a gyanús környéken? 
– Valami olyasmi – Ratla szeme gyanúsan csillogott. Hát jó, talán mégse lesz unalmas a 

küldetés, humora legalább van a nőnek. Kezdetnek megteszi. 
Egy mosolygós nővérke lépett a szobába. 
– Hogy érzed magad? – kérdezte kedvesen. A kedvességét leszámítva, átlagos ápoló kinézete 

volt, ám a kísérője nem tűnt átlagosnak. Mögötte egy szédítően jól festő férfi trappolt be, aki 
biccentett egyet Vilu felé. Az visszabólintott. Ezek ismerik egymást! Sőt ennél megdöbbentőbb, 
hogy ezek látják egymást. Rati kikerekedett szemmel, leesett állal bámult hol az egyikre, hol a 
másikra. 

– Mit csodálkozol? Az életőrök látják egymást, ahogy mi is látjuk őket – magyarázta a nővérke, 
mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. – És most, hogy melléd is kirendeltek egyet, te is 
látni fogod mindegyiket, amelyik szolgálatban van. 

– Na ne, ez őrület. 
– Ahogy vesszük drágám. Szerintem inkább mázli. A múlt éjszakai véres kaland volt 

pályafutásod utolsó durva élménye. Ők mindentől meg fognak óvni minket, életünk végéig. 
A nővérke félrehúzta a blúzt a nyakán, amely eltakarta a fülétől a válláig húzódó mély seb nagy 

részét. 
– Csak befizeted a belépődíjat, és a maradék ötven-hetven évre biztosított a nyugalmad. 
– Nyugalom? - Ratla fejhangon cincogott a feszültségtől, és Viluhi felé bökött az ujjával. – Ugye 

nem azt akarod mondani, hogy ez az alak a nyomomban fog koslatni napi huszonnégy órában, amíg 
élek?! 

– Hamar megszokod, higgy nekem. Megvannak a helyzet előnyei, később még hálás leszel érte, 
hogy valamelyik szeretted kívánt neked egy védelmezőt. Kinek köszönheted őt? 

– Állítólag a nővérem műve ez az egész. 
– Nagyon szerethet téged. Szerencsés vagy, hogy ilyen testvéred van. 
– Hogyne. Először irtózatos patáliát csap egy kis szemhéjfesték miatt, aztán a nyakamba varr egy 

non-stop pesztrát. Sirály! 
– Én a helyedben maximálisan kihasználnám a lehetőséget. Tudtad, hogy ha úgy akarod, 

mindenki számára láthatóvá válik? Előnyös lehet például csomagcipeléshez a bevásárló körutadon, 
vagy ha táncpartner kell egy buliba. 

– Ne adj neki tippeket, ha kérhetem – szűrte összeszorított fogai között a szót Viluhi ingerülten. 
– Egy héten belül úgyis fel kell világosítanod mindenről – jelentette ki az ajtónak lazán 

nekidőlve várakozó másik életőr. – Hidd el, jobb ezen minél hamarabb túlesni, ha nem akarsz 
kalamajkát az első napokban. Személyes tapasztalat, hallgass az öregebbre. 

Vilu morgott valami beleegyezésnek beillőt az orra alatt. 
– Meg tud tanítani rezegtetni is? – kíváncsiskodott Ratla. Eddig egyedül ez piszkálta fel az 

érdeklődését. Meg persze az se hagyta hidegen, hogy milyen dögösen néz ki. Végig kellene sétálnia 
vele a gimi folyosóján kezén fogva, csak egyszer legalább! Szrevi és a sleppje bezöldülnének az 
irigységtől. Szri pasija a nyomába se ér Vilunak. Hihi! Lenne nagy felfordulás. Ő, a rút kiskacsa, 
egy félistennel az oldalán.  
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A testőr, továbbra is az ajtófélfát támasztva, kajánul vigyorgott a háttérből, és nemet intett. 
Védence, a nővérke belenézett a kórlapjába, a személyes adataihoz és megrázta a fejét.  

– Még két évig szó se lehet róla. 
Viluhi a füle tövéig vörösödött. 
– Utána se. Ki van csukva, felejtsd el. 
Az életőr az ajtóban már hangosan nevetett. 
– Ne írd le mindjárt az elején. Ki tudhatja, talán szép pár lesztek. 
Rat elvesztette a fonalat. Ennél jobban csak az dühítette, hogy rájött, valamibe akaratlanul is 

nagyon beletenyerelt. Hogy zavarát leplezze, egy vállrándítással kísérve felmordult. 
– Kit érdekel? Rezegjen veled a nénikéd. 
Az ajtó felől érkező nevetés átment fuldokláshoz hasonlító röhögésbe. 
– Szép kilátások, öcsi. 
– Dugulj el – sziszegte Vilu az életőrnek, majd a nővérke felé fordult. – Mikor jöhet haza? 
– Elég súlyosak a sérülései, de a te közreműködéseddel talán tíz-tizenkét nap. 
– Remek. Mindig arra vágytam, hogy a szolgálatom első két hetét egy kórteremben töltsem. 
– Lehetne rosszabb is – figyelmeztette a másik életőr. – Meg is halhatott volna a hajnali órákban. 
– Nem – sápadt el Viluhi egész testében remegve, és maga sem volt tisztában vele, hogy 

megragadja és erősen szorítja Ratla jobb kezét. – Azt mindenképpen megakadályoztam volna. 
– Bocs, ezt nem kellett volna – igyekezett visszaszívni meggondolatlan szavait az életőr. – Hát 

persze hogy nem hagynád. 
 
 
 

Epilógus 
 
– Ha a szüleid meglátogatnak, nem csinálhatod ezt. Nem csak őket rémíted meg, hanem 

lehetetlen helyzetbe hozol minket is – korholta Viluhi a lányt, aki felettébb élvezte, amit művelt. 
Egész délelőtt váltogatta a kívánságát, újra és újra azt kérve, hogy életőre jelenjen meg mindenki 
számára látható módon, majd hogy ismét csak ő láthassa. Leginkább az a fényes, aranyos ragyogás 
bűvölte el, amely körülvette az életőrt, ahányszor alakot váltott. A fiút – maga is meglepődött rajta 
– nem bosszantotta fel ez a csínytevés. Mosolyát elfojtva, igyekezett rosszallóan csóválni a fejét. – 
Anyukád elájul, ha a jelenlétében is folytatod ezt. 

– Nincs anyukám, a születésem után lelépett a kórházból. Apa pedig három éve halt meg. Csak a 
nővérem fog bejönni, Gertima a hivatalos gyámom. 

Ekkor értette meg Viluhi, miért kapott Ratla „A” kategóriát. Anyátlan gyermeknek lenni 
kegyetlenebb dolog, mintha összevernek és véres kupacként ott hagynak egy járdaszélen. 

Az életőr tekintete ellágyult, ahogy a párnába süppedő elgyötört arcra nézett, gondolatban 
megismételte az elmúlt éjjel letett eskü szövegét: „Megvédem. Oltalmazó kéz, hű kísérő, igaz barát 
leszek, szükségletei szerint. Létemet hozzákötöttem, amíg csak élünk, és útitársa is én leszek, 
amikor Továbblép.” 


