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Ez a történet teljes mértékben a képzelet szüleménye.

Bármilyen hasonlóság élő, vagy élőholt személyekkel

pusztán a véletlen műve.

 

I.
 

Az egész az ördögi fekete hajú nővel kezdődött. Valójában már
zajlott  egy ideje,  de Daniel  pontosan nem tudott meghúzni egy
határvonalat azt illetően, hogy mióta.

 

Változtatni akart az életén.

Harminchat éves volt, sikeresen

beilleszkedett a társadalomba, volt egy egészen jól fizető állása,
és a személyisége megállapodott egy méltóságteljes szinten.

 

Megvolt a maga baráti köre, és a fiatalkori mohóságokon és



szeleburdiságokon is túltette magát.

 

Azt is mondhatnánk, körbe ért.  Már mindent kipróbált,  amit
akart, és nagyon úgy tűnt, hogy a fizikai világ az ismétlődő halálba
rohanásával már nem tud újat mutatni neki.

 

Megvolt a maga kis lakása is.

Nem mondhatni, hogy jól felszerelt, még csak nem is komfortos,
de a falak megvoltak, volt egy ágy, mosógép, hűtőszekrény és sütő.
A  fürdőszobában  egy  villanybojler  és  egy  elektromos  radiátor.
Tudta,  hogy ha bármikor  figyelmet  szentelne  neki,  egy  nagyon
egyedi,  elegáns,  de  a  személyiségét  mégis  tükröző  otthont
varázsolhatna belőle.

Egyetlen dolog hiányzott. Persze az is a közelében volt, de még
csak észre sem vette. Tévutakon járt. Évek óta voltak ugyanabban
a baráti társaságban egy lánnyal, akit Caroline-nak hívtak. Érdekes
módon nem figyelt fel rá különösebben, mint nőre.

 

Daniel eléggé zárkózott volt. Meg művész.

Leginkább festett,  meg szobrászkodott.  Ez volt  az ő profilja.
Persze nem ebből élt.

 

Valamikor  gyerekkorában  még  azt  gondolta,  ebből  fog  élni.
Aztán feladta. A szülei lebeszélték arról, hogy képzőművészetire
menjen,  úgyhogy  elment  dolgozni.  Benne  sosem  volt  akkora
hajtóerő,  hogy csak úgy kapásból  elérje  a  céljait.

 



A  nőkkel  sem  volt  szerencséje.  Volt  néhány  kaland,  meg
hosszabban tartó  kapcsolat,  de  semmi komoly.

 

Azt mondják, itt a földön egy lélek több ember életét is élheti.
Ha ez így van, akkor ő csak az egyik mellékága lehet a fickónak.

Már  elképzelte,  ahogyan  a  legerőteljesebb  énje  tényleg
kifejezésre juttat minden benne rejlő késztetést, rengeteg pénzt
keres,  és  úgy  váltogatja  a  jobbnál  jobb  nőket,  mint  más  az
alsógatyáját.

 

Neki ez azért hiányzott az életéből.

Nem egy nő, hanem A NŐ. Korábbi kapcsolataiból azt tanulta
meg, hogy ha a nő nem igazán az, amit ő keres, annál az egyedüllét
is jobb. Egy művésztől egy rossz kapcsolat elveheti az inspirációt.

 

Egy időt,  energiát,  figyelmet  követelő  nő megöli  a  művészt,
lerángatja  az  esztétika  szférájából,  beleragasztja  a  földi  élet
minden nyűgébe, bajába, aztán csodálkozik, hogy hová tűnt az az
ember, akibe az elején beleszeretett.

 

Daniel olyan nőt akart,  aki képes részt venni az alkotásban,
elfogadja, és táplálja a tüzet, ami benne van. Ami igazán ő.

Erre vágyott, ezt kereste már nagyon régóta. És nagyon úgy
tűnt, hogy nem létezik ilyen.

Legalábbis nem Sunset City-ben, ahol élt, ahol dolgozott.

Sunset kisváros volt, három órányi vonatozásra a legközelebbi



nagyvárostól.

 

Azelőtt  Daniel  oda  járt  tanulni,  és  munkát  is  talált  ott.
Albérletben lakott. A hosszabb kapcsolataival együtt is élt.

Szerelmes  bolond  volt,  aztán  beletörődött  barom,  és  végül
kidobatta  magát  velük.

Legvégül  visszaköltözött  Sunset  Citybe,  és  egy  közeli
kisvárosba járt át dolgozni, ahol gyárak voltak, és a környékbeliek
túlnyomó többségének ezek biztosítottak munkalehetőséget.

 

Addigra már a szülei is odaköltöztek, így mindig csak munka
után látogatta meg őket, és amikor hazaért Sunsetbe, már nem
várta otthon senki. Így alakult, hogy elkezdett újra lejárni a helyi
kocsmákba.

 

Voltak alkalmak, amikor kikészült  idegileg,  és az alkoholban
talált megnyugvást.

Itt  futott  össze  gyerekkori  ismerőseivel,  osztálytársakkal  az
általánosból,  és  általuk  megismert  új  arcokat  is.

 

Az emberek itt  bandákba verődtek, és úgy mászkáltak egyik
helyről  a  másikra.  Végül  akárhova  mentél,  úgyis  belefutottál
valakibe.

Daniel így abba is beletörődött, hogy egy társaság részévé vált.

 

Rockerek voltak, ahogy az emberek legtöbbje Sunset Cityben.



A  nagyvárosokban  javában  dúlt  a  gépzene  különféle
változatainak  korszaka,  míg  a  külterületeken  egyfajta
hagyományőrzésként megmaradt a rock. Itt ugyanolyan gyakran
került '70-es évekbeli gitártépés a zenegépekbe, mint az 1-2 évvel
ezelőtti legelvetemültebb hardcore metál darabok.

 

Ez  a  társaság,  amibe  Daniel  belekerült,  kétségkívül
véleményformáló  hatással  volt  Sunset  éjszakai  életére.

 

Mike volt a vezére ennek a bandának, ő vette a szárnyai alá, és
vezette be a társaságba. Valamiért Mike már iskolás korukban is
kedvelte  őt.  Daniel  ezt  nem  értette,  mert  teljesen  különböző
egyéniségek voltak.  Mike egy nagyképű durr-bele fazon,  Daniel
pedig egy visszahúzódó művészlélek. Már a suliban sem volt egy
igazi barátja sem.

 

Valahogy nem találta meg az összhangot senkivel. Elvont volt.

 

A művészetében is. A témái leginkább a pokol, az angyalok, a
sárkányok közötti bestiális, és olykor szexuális megnyilvánulások
voltak. Kétségei voltak afelől, hogy bárki megvenné ezeket.

 

De visszatérve a nő iránti vágyra, Caroline valószínűleg azért
nem is  tűnt  fel  neki  sokáig,  mert  leginkább saját  magával  volt
elfoglalva.

 

Aztán egy este valami megváltozott.  Korábban is  észrevette,



hogy  Caroline  gyönyörű  nő,  de  minden  ebbéli  elképzelését
elfojtotta  amiatt,  hogy Mike volt  az  embere.

 

Egyrészt azért, mert Mike volt az, aki bevezette a társaságba,
másrészt azért, mert Daniel világképében soha nem szerepelt az,
hogy  elhódítsa  valakitől  a  barátnőjét.  De  a  vágy,  az  őrült,
gondolkodás nélküli vágy minden erkölcsi megfontolást felülmúlt,
és idővel kész volt bevállalni mindent, ami vele jár, annyira akarta
a nőt.

 

Hogyan történhetett ez?


