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A testét lefejezve, a padlón találták meg a negyvenegyedik emeleten. A feje már 
korábban leutazott a lifttel, aztán kigurult néhány megdöbbent lány elé, akik 
a bemutatóteremben dolgoztak, és aznap reggel korán érkeztek, hogy még az 

első vevők érkezése előtt kicsinosítsák magukat. Érthető módon hisztérikussá váltak, oly-
annyira, hogy a nap hátralévő részére szabadságolni kellett őket. Ez sok kényelmetlensé-
get okozott volna, ha a rendőrség nem zárja le amúgy is az egész területet.

Ízléstelen bűntettre gyanakodtak egészen addig, amíg a liftben belsejében működő 
CCTV-kamerák felvételén az illetőn kívül senkit sem láttak. Ő későig maradt, hogy a mun-
káját befejezze. Hogy pontosan milyen munkát, azt senki nem tudta, pont elég dolgot 
kellett párhuzamosan intézni így is. Mivel a keze tele volt, a fejével igyekezett megállítani 
a liftajtók záródását, de mivel az érzékelő elromlott, az ajtók nem álltak meg mozgásuk-
ban, hanem satuba fogták, majd elvágták a nyakát.

A Lakhatási és Fejlesztési Hivatalban voltam akkor helyettes, így odaküldtek a terület-
re egyfajta mindenes hivatalnoknak. Az ilyen kiküldetések általában eseménytelenek vol-
tak, de tudtam, hogy ezt az incidenst arra fogják használni, hogy teszteljenek. A Harmó-
nia Lakópark egy kiemelt projekt volt, az a fajta luxustársasház, amelynek letisztult, tekin-
télyt parancsoló dizájnja építészeti díjakat nyer. Mindenki ellenérdekelt volt abban, hogy 
az épületet veszélyesnek nyilvánítsák.

Hála az égnek a másnapi sajtótájékoztató hangulata inkább komor volt, mint felhábo-
rodott. A vért feltörölték, amint a rendőrök távoztak, így a fényképeken semmi rémisztő 
nem látszott, csak egy átlagos liftbejárat, még ha az Új Hírlap megrögzötten úgy hivatko-
zott is rá, hogy „a halál felvonója”.

Az elhunyt egy kínai építőmunkás volt, vezetékneve Chen. Nem sokat lehetett tudni 
róla, nem vezetünk aktát ezekről az emberekről. „Legalább nincsen családja, akik balhéz-
nának”, mondta Li Hsia. Mikor felvetettem, hogy valakije mégis kellett legyen, ezt arra 
módosította, hogy „olyan családja, akiknek elérhető a média”.

Li Hsia szintén kutató volt. A Lakhatási és Fejlesztési Hivatal Oxfordba küldte földraj-
zot tanulni, és azóta kettesével vette a ranglétrán a fokokat. Nyilvánvaló volt, hogy már 
nem sokáig fogja azzal vesztegetni az idejét, hogy építési területeket látogat, de a Párt min-
dig figyel arra, hogy eltölts egy kis időt az emberek között, mielőtt magad mögött hagyod 
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őket. Így ha esetleg olyan messzire jutnál, hogy indulsz a választásokon, hivatkozhatsz ar-
ra, hogy alulról jövő támogatást élvezel.

Ahogy várták, túlteljesítette a feladatát : mire megérkezett, már megírta a sajtóközle-
ményt a Blackberryjén. Ezalatt én a rendőröket vezettem körbe, és igyekeztem visszaállí-
tani az eredeti állapotokat. Megállapításra került, hogy a szerencsétlen események lánco-
lata magáért beszél, nincs mit kivizsgálni, így másnap újra munkához láthatunk. A liftet 
természetesen senki nem használhatja a biztonsági ellenőrzés elvégzéséig.

Senki nem akart a munkásokkal beszélni, végül Soong vállalta magára. Úgy tűnt, őt 
kedvelik, néha munka után ott maradt velük az építési területen, és együtt fociztak, amit 
magamról például semmiképpen nem tudtam volna elképzelni. Tört angolsággal beszélt 
hozzájuk, egyszerű és mosolygós pidzsin mondatokban próbálta meggyőzni őket, hogy 
ez csak egy bizarr baleset volt. Chen valószínűleg nem hiányzott nekik ; túl kevés időt töl-
tött itt ahhoz, hogy barátokat szerezzen.

Már minden visszatért a szokott medrébe, amikor Seetoh rám telefonált, és arra uta-
sított, hogy találkozzam az özveggyel. „Te elég jól beszélsz kínaiul, nem ? De mindegy is, 
nem kell sokat mondanod.” Elképzeltem a kerek arcát, ahogyan a telefont a füle és a vál-
la közé szorítva kipipálja a nevemet a to-do listáján. Mielőtt válaszolhattam volna, letet-
te, feltételezve, hogy számíthat rám.

Vonakodtam attól, hogy egy ilyen nyilvánvalóan kényelmetlen dolgot kelljen csinál-
nom, így megpróbáltam Li Hsiát rávenni, vegye át a feladatot, de sajnos el volt foglalva 
a miniszterrel. Várható volt, hogy felmerül az eset a parlamentben, és kérdőre fogják von-
ni a minisztert, így az összes tényre és háttérinformációra szüksége volt, illetve arról is biz-
tosítani kellett, hogy a megnyitó időpontja nem fog csúszni. Elhessegetett, a dossziéra fi-
gyelt, amit épp összeállítani igyekezett.

Chen asszony idősebbnek tűnt, mint vártam, vagy az is lehet, hogy egyszerűen nem 
aludt az incidens óta. Egyenesen a reptérről jött, és még mindig a poggyászát szorongat-
ta, amely kopott húzós bőröndből és néhány kisebb csomagból állt. Nem volt időm fel-
készülni a találkozásra, így túlságosan hamar kifogytam a részvétnyilvánítás formuláiból. 
Mandarin szókincsem nagyja tévésorozatokból származott, de szerencsére elég sok halál-
eset volt bennük.

Baljós csöndjével aláfestve monológom hamar hebegésbe és dadogásba fulladt. Értet-
te vajon egyáltalán, amit mondtam ? Kínában máshogy beszélik a kínait. Éppen azt kér-
deztem, kér-e esetleg egy pohár vizet, mikor rám sem nézve egyszer csak megszólalt, és azt 
mondta : „Látni akarom a testét.”

„Biztos vagyok benne, hogy ezt meg tudjuk szervezni”, mondtam, amikor eszembe ju-
tott, hogy elvileg nem szabad semmit megígérnünk. „Úgy értem, valószínűleg. Nem tu-
dom, szükség lesz-e arra, hogy halotti vizsgálatot végezzenek.”

„Hol halt meg ?”
Gépiesen a háztömb irányába mutattam, ahol történt, és mondtam neki néhány szót 

a körülményekről. A cég semmi esetre sem hibáztatható, hiszen a legszigorúbb biztonsá-
gi előírások szerint dolgozunk, így eleve soha nem lett volna szabad egyedül tartózkodnia 
azon az emeleten. Valami pozitívabb kicsengésű állítást kerestem, amivel zárhatnék. Vé-
gül azt sikerült mondanom : „Fájdalom nélkül halt meg.”

„Honnan tudja ? Ott volt ?”
„Nem, természetesen nem, Chen asszony, senki nem volt ott. Ezért is történhetett így.”
„Szóval teljesen egyedül halt meg.”
„Sajnos.”
„Most mi várható ?”
Örültem, hogy kevésbé viharos vizekre értünk, így részletezni kezdtem a rá vonatko-

zó kompenzációs konstrukciót. Nem sok ideje dolgozott nálunk, így az összeg nem lesz 
akkora, mint lehetett volna, de a család számára havi segélyt folyósítunk. Félbeszakított. 

„A testével kapcsolatban mi várható, erre gondoltam.” Pislogni kezdtem, ízléstelennek ta-
láltam ezt. „El lesz égetve”, mondtam, egy pillanatra nem jutott eszembe, hogy van a ham-
vasztás mandarinul, „amint a halotti szemlén túl vagyunk.”

„Nem.”
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„Az előírás szerint kell eljárnunk.”
„Haza fog jönni velem.”
„Chen asszony”, megpróbáltam lágyabban beszélni, elképzelni, hogy az anyám, „kép-

telenség, hogy Kínába vigye a holttestet, ez elképesztő költségekkel járna. Engedje, hogy 
mindent elintézzünk, aztán visszaviheti a hamvakat.”

„Nem tehetik ezt vele.”
„Nem rajtunk múlik.” Úgy tűnt, ennyiben maradunk. Amint sikerült a felelősökre te-

relni a szót, viszonylag könnyű volt másokra hárítani a dolgot. A liftgyártó, a különbö-
ző minisztériumok. Visszafogtam magam, Chent magát nem említettem, pedig teljesen 
meg voltam győződve arról, hogy szerencsétlenségének valójában ő maga volt az okozó-
ja. A nő továbbra is hallgatott, én pedig úgy éreztem, elég idő telt el ahhoz, hogy a meg-
beszélés természetes módon véget érjen. Fölálltam, és határozottan az ajtó felé indultam. 

„Kedves, hogy eljött hozzánk, Chen asszony. Örülök, hogy alkalmam volt beszélni önnek. 
Tudja már, hol száll meg ?”

Válasz nélkül kiment az ajtón, amit nyitva tartottam neki. Mondtam valamit, hogy 
ne legyen kínos a csönd, aztán néztem, ahogy kisiet a tűző napra, a bőröndjét maga mö-
gött rángatva az egyenetlen talajon. Gondoltam, búcsúzóul utánakiáltok, de túl nagy volt 
a hangzavar. A gépek újra munkában voltak, a harmadik és negyedik szakasz cölöpverői 
már a talajt fúrták, míg az első két tömbön a végső simításokat végeztük el.

„Hogy ment ?” Míg nem figyeltem, Li Hsia odajött hozzám. Tudtam, hogy ő az, mie-
lőtt megszólalt volna : az izzadt építőmunkásokkal ellentétben őt alig érezhető leanderillat 
vette körül egész nap. Mikor megfordultam, az arcán kajánsággal vegyes aggodalommal 
nézett rám. „Nem volt vészes. Persze nincs valami jól.”

„Biztosan rendben lesz. Csak találkozni kellett vele, kimutatni, hogy számít nekünk, 
ami történt.”

„Azt hiszem, nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy a tágabb nyilvánosság tagjaival be-
széljek.”

„Nyilvánosság ? Elmosolyodott. „Várj, amíg egyszer valóban nyilvánosan kell megszólal-
nod, akkor meglátod, mit jelent egy igazán nehéz helyzet. A külföldi munkások nem szá-
mítanak. Szerinted kinek fognak panaszkodni ?”

„Nem hiszem, hogy segítettem neki bármit is.”
„Mégis mit kéne csinálnod, feltámasztani a férjét ?” Összeszűkült szemmel nézett. „Cal-

vin, nem veheted ennyire a szívedre. Nem te okoztad a balesetet, nem értem, miért van 
bűntudatod. Vannak ilyen dolgok, ez van.”

Lenyűgöző volt az érzéketlensége. Olyan szerettem volna lenni, mint ő, úgy éreztem, 
a határozottságára és a magabiztosságára van szükségem. Minden igaz volt, amit mondott, 
aligha vitathattam. Nem az én hibám volt.

„Mi van, ha boldogtalan ? Szerinted majd blogol róla ?”
„Meghalt a férje”, tiltakoztam.
„Nagyon szomorú, de nem állíthatunk le mindent egyetlen ember miatt.”
„Nem megyünk el ebédelni ?”
Valami védekezésféle jelent meg a tekintetében, úgyhogy tudtam, hogy rosszul időzítet-

tem. Rosszkor kérdeztem, vagy túl lelkes voltam. Az is lehet, hogy szép lányként egyszerűen 
hozzá van szokva, hogy gyanúsnak találjon minden meghívást, aminek jelentősége lehetett.

„Az asztalomnál fogok enni ma. Azt akarják, hogy küldjem el a módosított időbeosz-
tást ma délutánig.” Mosolygott, hogy tompítsa az ütést, és megérintette a karomat. „Va-
lamikor máskor menjünk, jó ?”

Néztem, ahogy elsétált. Pár évvel fiatalabb volt nálam, és már most annyira magabiz-
tos, hogy az elmúlt percek olyan természetesnek tűntek, mintha semmi kínos nem történt 
volna. Rögtön tudtam, hogy ha legközelebb találkozunk, egyikünk sem említ majd meg 
semmit, és pont olyan kedves lesz hozzám, mint általában. Ki kellett tisztítanom a feje-
met, úgyhogy arra jutottam, nem hívok senkit, hanem egyedül megyek ebédelni. Volt né-
hány kávézó és étkezde a közelben – a lakópark marketingjének épp ez volt az egyik fon-
tos eleme –, és tudtam, hogy ha most indulok el, nem fogok a kollégáimmal találkozni. 
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Ahogy átsétáltam a kapun, Chen asszonyt vettem észre, ahogy a bőröndjével küszködik, 
hogy felszálljon a buszra. Nem nézett felém.

  

Soong feje eltorzult, és fájdalmat tükrözött, amint nem is énekelt, inkább üvöltött a mikro-
fonba, de a közönségnek, úgy tűnt, tetszett. Két keze között tartotta a mikrofont, és a haja 
csatakos volt az izzadságtól. Soha nem értettem, mi a jó a karaoke-bulikban, de most úgy 
döntöttem, hagyom magam sodródni, mert az irodából mindenki eljött. Általában meg-
voltam egyedül, de az ilyen napokon olykor társaságra volt szükségem.

Aznap délután volt a temetés. A tisztelet jeléül lezárták az építkezést, hogy az összes 
munkás elmehessen, aki akart, és persze azok is az irodából, akiknek ott kellett lenniük. 
Senki nem gondolt arra, hogy váltóruhát hozzon, úgyhogy elég furcsa látványt nyújthat-
tunk, ahogy megjelentünk a bárban, feketébe öltözve, a férfiak nyakkendőben, a nők il-
lendően hátrafésült hajjal.

Senki nem érezte jól magát az aznapi történések után. Együtt jelentünk meg a Mandai 
krematórium hatalmas, fával borított csarnokában, és azonnal egyértelmű volt, hogy vala-
ki rossz termet foglalt le. A csarnok túl nagy volt az alig tucatnyi megjelentnek, akik véde-
kezően ugyanazokon a padokon szorongtak, amitől, ha lehet, még nagyobbnak tűnt a tér. 
Chen asszony tartotta a távolságot, a magányával tüntetett. Néhány munkás szót váltott 
vele a végén, kedvesek és bárdolatlanok voltak, és Seetoh úr is mondott valamit a ceremó-
nia alatt, de igazából senkit nem ismert az országban, és ezt nyilvánvalóvá is tette előttünk.

A teremben, ahol megtekinthettük az urnát, nem tudtam szabadulni az érzéstől, hogy 
valami természetellenes helyen vagyunk. Olyan volt, akár egy idegen templom. A magas 
mennyezet és a gránitfalak minden irányban ott magasodtak körülöttünk, hatalmasan és 
puritánul. Valószínűleg azzal a szándékkal tervezték őket így, hogy méltóságot kölcsönöz-
zenek az eseménynek. Önkéntelenül fellélegeztem, amikor a kinyíló ajtók résén át az ur-
na sima csusszanással eltűnt.

Soong szívszorítóan hamisan csengő hangja rázott fel a gondolataimból. Az utolsó, la-
pos és rekedt hang tovább szólt, mint a zene. Illedelmes tapsot kapott, ahogy visszakó-
válygott a székéhez, és néhányan a butább bemutatótermi lányok közül rá is vigyorogtak. 
Azoknak az embereknek a laza felvágása lengte körül, akik biztosak benne, hogy nem a tó-
nus, hanem a kivitelezés nyeri meg a hallgatóságot.

Örömmel láttam, hogy Li Hsiát hidegen hagyja ez a bohóckodás, és helyette józanul azt 
vitatja meg Seetohval, vajon illő lenne-e, hogy az irodából kedves gesztusként virágot küld-
jenek az özvegynek. Odamentem, hogy megkérdezzem, mit isznak, aztán kimentem ren-
delni. Mire visszaértem, Seetoh a mikrofonnál volt, és valamit lelkesen énekelt kantoniul. 
Megragadtam a lehetőséget, és leültem a székébe.

„Nem énekelsz ?”, kérdezte Li Hsia. Ő volt az első, dallamosan végigénekelt valami Adele 
számot, mielőtt kijelentette, hogy semmilyen más dalt nem ismer.

„Nem tudok énekelni”, válaszoltam. Úgy tűnt, elfogadja ezt, én pedig biztosan tudtam, 
hogy más, mint a többi lány, akik most húznának, hogy próbáljam meg, ne legyek félős. 
Li Hsia békén hagyott, a narancslevét kortyolta.

„Miért választottad a földrajzot ? Mármint az egyetemen”, folytattam, amikor túl sűrű-
vé lett a csend. A harmadik sörömet ittam, és a kontúrok kezdtek elmosódni.

Vállat vont. „Csak úgy. Az volt a legjobb érettségi jegyem.”
„Gondoltad volna, hogy itt kötsz ki ?”
Felugrottam. „A székeden ülök”, ösztönösen szabadkozni kezdtem, hálás voltam, hogy 

valaki érkezése elsöpörte a felgyűlt csendet. „Hock”, mondta Li Hsia, ahogy felnézett rá, 
„indulnunk kéne”.

„Máris ?”
„Fáradt vagyok.” Seetoh felmordult és anélkül, hogy levette volna rólam a tekintetét, 

odadobta neki a kulcsot. „Te vezetsz.” Megcsapta az orrom a parfümillat, ahogy felállt. 
Seetoh továbbra is engem bámult, de barátságosan. „Szerencse, hogy nem iszik. Nagyon 
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jó kislány. Hasznos, ha van, aki hazavigyen.” Túl száraz volt a torkom ahhoz, hogy valami 
választ préseljek ki, de azt hiszem, sikerült egyetértően bólintanom.

„Az irodában találkozunk, Calvin”, megveregette a vállamat. „Frissen és üdén.”
Nézem, ahogy távoznak, kíváncsi voltam, Li Hsia visszanéz és rám mosolyog-e. Nem 

úgy, hogy jelentősége legyen, csak annyira, hogy kihúzza az este méregfogát. Persze nem 
tette, Seetohra nézett végig. Ahogy kimentek az ajtón, láttam a fáradt pincérnőt, ahogy 
a folyosó falához dől, seprűvel és lapáttal a kezében. Amint elmegyünk, el fogja takaríta-
ni az este romjait, amilyen gyorsan csak lehet.

Ahogy bezárult az ajtó, észrevettem, hogy Soong gúnyosan méreget. Valamit odasú-
gott a mellette ülő lányoknak, úgy röhögtek, mint a majmok. Átnéztem rajtuk, ameny-
nyire csak tudtam, visszaültem, és felemeltem a sörömet. Hagyok nekik időt, hogy lecsil-
lapodjanak, aztán lelépek. Nem fog soká tartani, a parkoló csak egy emelettel van fölöt-
tünk. Öt perc. Elkezdtem fejben háromszázig számolni.

Mrs. Chen a temetés utáni éjszakán visszatért a Harmónia Lakóparkba. Régi ruhákat 
viselt, és egy nagy hungarocelldoboz volt nála. Meggyőzte az éjjeliőrt, hogy italárus, így 
beengedte. Később ez az állásába került, mert a területnek védelem alatt kellett volna áll-
nia, de a munkások ételt és italt akartak, és sokszor túl fáradtak voltak ahhoz, hogy ki-
menjenek szerezni valamit.

Alighogy látótávolságon kívülre került, végiglopakodott az épület oldalán, és beütöt-
te a biztonsági kódot, amit valószínűleg akkor lesett ki, amikor pár nappal korábban én 
beütöttem. Az irodában nem volt riasztó, minden gond nélkül be tudott sétálni. Mind-
ezt jóval később, a tárgyalás alatt tudtuk meg. Mire a terület vezetője felhívott, reggel öt 
óra múlt valamennyivel, és teljesen sötét volt. Arccal az ágyamon feküdtem, ruhástul. Egy 
pillanatra azt gondoltam, úgy megyek, ahogy vagyok, de az még annál is gusztustalanabb 
volt, mint ahogy éreztem magam, úgyhogy előbb lezuhanyoztam és átöltöztem. A fejem-
ben a tompa lüktetés mindenképpen elviselhetetlenné válik ebédre. Paracetamolt csúsz-
tattam a zsebembe, és kiléptem a lakásból, vigyázva, hogy senkit ne ébresszek fel.

Soha nem volt rá okom, hogy ennyire korán felüljek az MRT-re. Felszálltam az első vo-
natra, éppen csak világosodott, és meglepett, mennyire kevés ott az ember. Volt olyan állo-
más, ahol egyáltalán nem voltak fel- és leszállók, és az ajtók hanyag gyorsasággal nyíltak, az-
tán zárultak megint. Mindenki fázósnak és fáradtnak tűnt, de annyira senki nem émelygett, 
mint én. Azon kezdtem gondolkodni, honnan szerezhetnék kávét a lehető leggyorsabban.

Az építkezésen minden nyugodt, szinte békés volt, mikor megérkeztem. Így, hogy a mun-
kagépek álltak, az örvénylő por és a zaj nélkül, az épületek teljes nagyságukban látható-
vá váltak. Impozánsak voltak. Pár hónapon belül az emberi jelenlét mindennapi nyomai 
– szennyezett eső csíkjai, bambuszrudakon száradó mosott ruha, egymáshoz nem illő füg-
gönyök minden ablakban – közhelyessé teszik majd őket. De most, ahogy az első napsu-
garak megültek a hosszú üvegfelületeken, büszkén álltak a környezetükben, mint a mű-
emlékek, mint afféle magas és csöndes istenségek.

A biztonsági őr nem volt a helyén, úgyhogy egyenesen besétáltam, gépiesen emlékeztetve 
magamat, hogy ezt majd meg kell említenem. Értesítettek, hol van Chen asszony, de úgy 
éreztem, jobb, ha először az irodámba megyek, ha másért nem, a rutin miatt. A bemuta-
tóterembe belépve nyilvánvaló volt, hogy Chen asszony látogatása nem volt békés. Min-
den törékeny dolgot összezúzott – ilyenből rengeteg volt, tükrökkel borított felületekkel 
igyekeztek olyan hatást kelteni, mintha nagyobb lenne a tér. Mivel a miniszter minden-
áron a kulturált társadalmunkról és kifinomult vevőkörünk ízléséről árulkodó, letisztult 
légkört akart teremteni, megbíztunk egy helyi belsőépítész céget azzal, hogy filigrán lám-
pákat és vázákat helyezzen el a térben ; most megannyi törött, színes üvegcserép.

Ahogy végigmentem a szétvert bútorok között, hirtelen megütött a tény, hogy meny-
nyire nem számít ez az egész. Néhány telefonhívásomba kerül, és fél napon belül minden 
ki lesz javítva. Lehet, hogy nem tudunk minden egyes tárgyat pótolni, de a romokat szak-
értelemmel eltakarítják, és ebédre újra meg tudjuk nyitni a termet a közönség előtt. Min-
den pusztítása ellenére (amelyet, mint később megtudtuk, mindössze egy hányódó szer-
számosládából elvett kalapáccsal vitt véghez) Chen asszony nem okozott maradandó kárt.
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Egyelőre semmit nem tudtam tenni, így elindultam a legmagasabb torony felé, ahová 
bezárták. A lift hangtalanul siklott felfelé az épület külső oldalán, míg egyszer csak kiemel-
kedtem a környező zsúfoltságból, és szemem elé nyílt a kilátás, amelyért szerencsés lakóink 
extra árat fizetnek, s amelyet egyelőre nem takartak ki más épületek. Nem tudtam bele-
unni az East Coast Park zöld csíkja és a mögötte elterülő tenger látványába. Szingapúrban 
nagy dolognak számított kinézni valahol úgy, hogy csak tájat és vizet látsz, embereket nem.

Mikor a negyvenegyedik emeleten kinyílt a lift ajtaja, megpillantottam Chen asszonyt. 
Egy műanyag széken ült, a vállán a biztonsági őr keze. Aligha volt szükség ilyen elővigyá-
zatosságra, nyilvánvalóan nem maradt benne semmi ellenállás. Görnyedten ült, alig tar-
totta magát, a kezei és a feje úgy csüngtek alá, mintha törött lenne a nyaka. Káosz volt 
körülötte, a falak szétverve, a földön vastag törmelék. Az őr és az alacsony maláj rendőr-
nő biccentettek felém, a rendőrnő eltette a jegyzetfüzetét.

„Nem hajlandó semmit mondani. Tudja, hogy miért csinálta ezt ?”
„A férje”, mondtam.
„Tudom, uram, mi is követjük a híreket”, a hangja türelmes volt, de látszott, hogy na-

gyon fáradt, valószínűleg a műszakja végén lehetett. „De baleset volt, nem ? És a biztosí-
tó fizetni fog… ?”

„Talán. Még tárgyalnunk kell arról, hogy nem a saját figyelmetlensége okozta-e.” Hir-
telen fárasztott a saját hangom. Hogy tudná bárki megmagyarázni, miért történt ez az 
egész ? Chen asszony semmit nem fog mondani a tárgyaláson, aztán csöndben marad ak-
kor is, mikor a börtönbe viszik. Végül is mindent elmondott már, amit csak elmondhatott.

– Nem hajlandó elmozdulni innen. Várjuk, hogy erősítés érkezzen.
– Itt halt meg a férje – magyaráztam –, ezen az emeleten. Bólintott.
– Tudja, mit jelenthet ez ? – a falakra mutatott, amelyeket festéknyomok borítottak. 

(A hungarocelldoboz, mint kiderült, festékszórókkal volt tele. Az őr hallotta az egymás-
nak ütődő fémdobozokat, de azt gondolta, csak dobozos italok.) Kínai írásjelek voltak, 
de nem ismertem fel mindegyiket. Chen neve. Valami a megtorlásról. Dátumok. Olyan 
volt, mint egy nyilatkozat, egy kinyilatkoztatás, talán a saját története. Majd meg kell kér-
deznem Soongot erről.

Soong gondolata eszembe juttatta, mi vár rám az előző este után. Soong képtelen volt 
érzékelni az árnyalatokat, és amit célozgatásnak szán, az egészen biztosan nyers és egyér-
telmű lesz annyira, hogy az egész iroda tudja, mi történt a bárban. Tagadni fogok min-
dent, persze, de az emberek észre szokták venni az ilyesmit, én pedig egész héten furcsán 
néztem Li Hsiára.

– Uram ? – kérdezte a rendőrnő. Várta, hogy lefordítsam a falra festett szavakat. Nem 
akartam bevallani, hogy a mandarintudásom nem elég jó ahhoz, hogy egy kínai nő kiro-
hanását megértsem, úgyhogy blöfföltem. A férje halálának körülményeiről van szó benne, 
mondtam neki. Egy emberről szól, aki idejött, ebbe az országba, hogy pénzt keressen, az-
tán meghalt. A rendőrnő bólintott.

– De ezt mind hallottuk már a nyomozás során, uram. Emlékszem, hogy olvastam ró-
la. A kollégám bemutatta a bizonyítékokat. Nagyon szomorú történet, de megesik ilyes-
mi – körbemutatott. – Nem értem az ilyen embereket. Miért tesz ilyesmit ? Hogy fog így 
emlékezni rá ?

Ekkor értettem meg, hogy a por, amiben álltunk, nem por volt. Leülepedett, szürke 
szemcsék vettek körül minket nagyobb, fehér darabokkal. Elszórta a férje hamvait pont 
ott, ahol meghalt, és amikor az érkezésemkor kinyílt a liftajtó, egy részét befújta ide a hu-
zat. Soha nem fogunk az egésztől megszabadulni, annyira apró szemcsékből áll, egy kicsi 
mindig itt marad majd belőle.

– Biztos, hogy őrült – mondta a rendőrnő. – Miért viselkednek így ezek az emberek ? 
Mikor maghalt az apám, nyilván szomorú voltam, de nem viselkedtem így. Ezek az em-
berek egyszerűen nem fogják fel.

És ebben a pillanatban hirtelen úgy éreztem, értem, miért akarná valaki itt hagyni a fér-
jét egy ilyen furcsa, idegen országban, és semmit nem vinni haza belőle. Értettem, de nem 
lettem volna képes a rendőrnőnek elmondani belőle semmit, nem voltak megfelelő sza-
vaim hozzá. Ekkor már arra gondoltam, rossz helyen vagyok, nincs itt semmi dolgom. Le 
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kellene mennem oda, ahol van kávé, a dolgok normálisak, és a nap a megszokott módon 
elkezdődhet. Nehéz reggel lesz, de a romos bemutatóterem eltereli majd Soong figyelmét 
arról, hogy velem szórakozzon. Li Hsia a szokásos eleganciájával úgy tesz majd, mintha nem 
történt volna semmi tegnap este. Minden rendben lesz, gondoltam. Minden rendben lesz.

Azt mondtam a rendőrnőnek, hogy el kell intéznem a takarítást. Bólintott. Ura volt 
a helyzetnek. Megnyomtam a lift gombját, és kicsit zavartan vártuk, hogy megérkezzen. 
A csengő halk hangjára Chen asszony felkapta a fejét, az ajkai rángani kezdtek. Egy csap-
dába esett állat vad tekintetével nézett egyenesen felém, dühösen, tehetetlen energiától át-
fűtve. A szemei nem tűntek emberinek. Lassan a liftbe hátráltam, de a tekintete fogva tar-
totta az enyémet, míg a záródó liftajtó el nem vágta.   
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