Először egy újabb
rémálomnak tűnik.
Ebben az álomban hosszasan kanyargó úton sétálok
egy eltorzult Gothamen át.
Korábban már álmodtam
ezzel az úttal. Láttam a
borzalmakat, amelyek
a végén várnak rám.
És mégis, mindig
sétálok tovább.
Mindig azt
hiszem, ezúttal
más lesz.
És most nem
tévedek.

A többi éjszakán a köd eloszlott,
és egy vigyorgó szörnyeteg emelkedett ki belőle, hogy felfaljon.
Ma éjjel nincs ördögi nevetés.
Nincs fogakkal teli száj, amely
éhesen rám mosolyog.
Nem, most csak
denevérek vannak.
Denevéreknek néznek ki, de
álmodó elmémben keselyűk.

Hirtelen egy dolgot
biztosan tudok:
valaki meg fog
halni.

Elvezetnek az elkerülhetetlen helyre…
…az út végére, ahol felszáll
a kavargó köd, és mint mindig,
ott van ő.
De ezúttal másképp történik.
Ezúttal a
szörnyeteg
másmilyen.

Feléjük
futok…
A férfi felé
a földön…
A hatalmas bestia…
…és a denevérek felé.
Ha a nagy varjúcsapatot
gyakran hívják varjúseregnek, akkor ez
álmomban egy légió.
Denevérlégió.
De hiába éhesek, nem
támadnak. Ehelyett
sikoltanak, nevetnek
és ujjonganak.
Őt akarják rávenni, hogy
megtegye helyettük.
A hatalmas bestia vérre
szomjazik. A hatalmas
bestiának ölnie kell,
hogy elkezdődjék
a tobzódás.
Álmomban bűntudatot érzek.
Hogy én vagyok
a felelős.

Elvégre…
ő itt az én
betegem.

HAGYJÁTOK
BÉKÉN!

Mondjon
le róla!
menthetetlen!

Legyen hát
a maga felelőssége…

Nem!
Ezt…
…nem
tehetem!

A hatalmas bestia
távozik, nyomában
denevéreivel.

Elborít a csend.

Jól…

Jól
vagy?

Soha
többé.

Te…
…miért nem
futottál el?

Az orvosod
vagyok.

El kellett
volna futnod.

Segíteni
jöttem.

igen, ez az
álom más.

Most először az arca
nem iszonyatos.
Mosolyog… és én
elkövetem életem legnagyobb hibáját…

…visszamosolygok.

Volt idő, amikor visszagondoltam erre az álomra, és el
kellett fojtanom a nevetést.
Az egész olyannak tűnt, mint a gagyi romantikus sztorik, ahol az egyszerű, hétköznapi
lány találkozik a szívdöglesztő rosszfiúval.
A fenevaddal, a szörnyeteggel, akinek csak
egy gyengéd érintés és némi iránymutatás kell.
Ezekben a sztorikban a lány segít
a szörnyetegnek visszatalálni
emberi mivoltához…
Ezekben a sztorikban
a szörnyeteg szereti
a lányt…
Biztosíthatlak, hogy
az enyém nem ilyen sztori.
Nem, az én történetem
nagyon másként alakult.

Ebben a sztoriban a lány táncra kel
az ördöggel, majd együtt elindulnak a pokolba vezető hosszú úton.

És az út, mint
oly gyakran…

