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Minden jog fenntartva!

 

Ha az ember választ rossz utat, akkor azt mondják rá,
hogy rossz. Ha az Isten, akkor azt, hogy kifürkészhetetlen.

 

I A Vénusz-máglya
 

A fülledt Rómában megkezdődött a péntek délután. Az
iskola ablakai befogadták az éles fényt és a tompa szellőt. Az
emeleti folyosón egy jól fésült, ébenfekete hajú kisfiú sétált
egymagában. Azon vette észre magát, hogy hazafelé
igyekszik, miközben minden kortársa szórakozni készülődik.
Hiába várta a pénteket, a hétvége szokás szerint unalmasnak



és magányosnak ígérkezett számára. Lógó orral poroszkált a
folyosó végi ajtó irányába. Egyetlen vigasza volt, hogy otthon
eldicsekedheti szüleinek újabb kiváló eredményét.
Megtorpant, és előkereste iskolatáskájából az ellenőrzőjét. A
füzet borítóján gyöngybetűkkel állt fenn neve: „Pjetër Bulku”.
Szerette nézegetni értékeléseit. Az egész évfolyam
legkiválóbb tanulójának mondhatta magát.

Sok diáktársa irigykedett rá emiatt, de egyébként se
fogadták be olasz osztálytársai. Leginkább Alexandro De
Luca utálta, ugyanis Pjetër régóta szerette Alexandro
barátnőjét, Bettina Morettit, ezért Alex iszonyúan berágott rá.
A többiek se kedvelték őt. Nem találta helyét, pocsékul érezte
magát ebben a közösségben.

Visszacsúsztatta a táskába az ellenőrzőt, és leverten
baktatott tovább, ám igazán levert csak ezután lett. Amint
kilépett a folyosó végi ajtón, valaki váratlanul kirúgta a lábát,
aminek következtében hasra esett a padlón. Táskája lebukott
válláról. Amikor felkeltéből fölpillantott, nem lepődött meg:
Alexandro, és egy másik fess fiatalember támadta le, őt
Francesco Ferrarinak hívták. Miközben Francesco a falnak
lökte, és ütötte-vágta, Alexandro fölkapta a földről
iskolatáskáját, és behajította a lánymosdóba. Pár másodperc
múlva éles sikkantás hallatszott a hátuk mögül.

– Jézus! Mit műveltek?! – rikkantotta egy mosdóból kilépő,
lenszőke hajú leány, kezében Pjetër táskájával. –
Takarodjatok innen! Ezt nem fogjátok megúszni!

A két verekedős ördögfajzat a tündéri intelem hatására
odébbállt, és otthagyta az eltángált fiút. Alexandro azért még
búcsúzóul belérúgott egy lazát.



– Egy szemét tuskó vagy, Alex! – a kislány fölháborodottan
pislogott a távozó balhézók után.

Aztán odasietett a fetrengő Pjetërhez, és a táskát
visszanyújtotta neki. A vézna kisfiú föltápászkodott, és
megigazította félrecsúszott szemüvegét.

– Nem esett bajod? – kérdezte oly sajnálkozó és esedező
hangnemben az oltalmazó lány, mintha saját magát tenné
felelőssé a történtekért.

– Á, nem – felelte maradék méltóságát összekaparva
Pjetër, noha csontjai sajogtak kissé. – Semmi bajom.
Katonadolog.

Felismerte a lányt, ami megdobbantotta szívét. A fiú
rendszeresen látta őt Bettinával. Éppen Bettina legjobb
barátnője, Mariele Hille bukkant rá. Ez a kislány Pjetër után
egy nappal született, május 27-én, mindkettejük nemrég
vehette át személyi igazolványát.

– Falas lett az inged – tájékoztatta tapintatosan, miközben
halványrózsaszín kis kezével a fiú hátát söpörte.

Csakugyan mészfoltok tarkították a fiú fekete felsőjét,
miután a fehér falhoz kenték. Kínosan érezte magát, amiért
egy lánynak kellett megmentenie őt. Ráadásul Mariele
nyilván el fogja pletykálni Bettinának, úgyhogy mostantól
még inkább szégyellheti magát előtte is.

– Szólni fogok az igazgató úrnak – jelentette ki Mariele
elszántan.

Szinte komikusnak hatott, ahogy e tündéri kis leányzó
arckifejezése megszigorodott. Nem illett hozzá a mérgelődés.



– Ne, légy szíves, ne tedd. Akkor csak még jobban
utálnának engem.

A lányka szürke szemei bosszúsan csillogtak. Őszintén
sajnálta Pjetërt. A fiú ismét vállára vette visszaszerzett
táskáját, azonban hanyagul cipzározta be azt, így kihullott
belőle egy tömzsi, fekete könyvecske, mely lábaik előtt
kinyitódott. Mindketten lehajoltak érte, de a fiú fürgébbnek
bizonyult. Eldugta a könyvet, és bezárta a táskát.

– Hol nyílt ki? – kíváncsiskodott Mariele halkan.

Pjetër meghökkent, elszégyellte magát. Mert a lány
eszerint rajtakapta őt, amint lopva megnézte, hogy melyik
részénél tárult ki a bőrkötésű Szentírás.

– „Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is” –
ez volt a legfrappánsabb válasz, ami hirtelen Pjetër eszébe
jutott.

Mariele gyanította, hogy a fiú nem ezt olvasta, ennek
ellenére nem akadékoskodott, ráhagyta. Pjetër indulni
készült. Persze nagyon szeretett volna még Bettina
barátnőjével lenni, de nem merte tovább feltartani őt. A fiú
túlságosan zavart volt; bátortalan és tehetetlen. A kislány
szerencsére kevésbé.

– Ráérsz máma? Esetleg... van kedved egy kicsit
beszélgetni velem? – próbálkozott Pjetërnél kedvesen csengő
hangon.

A fiú szíve megint nagyot vert. Innentől végképp olyannak
tűnt ez az egész, mintha álmodná. Mintha Mariele olvasná
szíve privát naplóját. Akármennyire félt, nem hagyhatott ki



egy ilyen lehetőséget.

– Van... ha neked is – válaszolta izgatottan. – Miért ne
lenne – tette hozzá.

A leány felragyogott, mivel előtte tartott attól, hogy Pjetër
el fogja utasítani közeledését. Ez a fiú olyan
hozzáférhetetlennek tűnt; a beleegyezés fölvillanyozta
Marielét.

– De te biztosan ráérsz? – előzékenykedett Pjetër.

Ez az a teljesen felesleges hiperudvariaskodás.

– Óóó, hát persze! – mosolygott érzékien a lány. – Soha
jobban! Hová menjünk?

– Rád bízom a választást.

– De én nem akarlak olyan helyre magammal hurcolni,
ahova nem szívesen mennél…

– Most szinte bárhova szívesen mennék. Csak javasolj
valamit bátran.

Ez a „bátran” állapothatározós utasítás legalább annyira
nevetségesnek hangzott ettől a gyáva, félszeg fiútól, mint a
galamblelkű Marielétől a dühöngés.

– Hááát... szerintem elsétálhatnánk a parkba, úgyis olyan
kellemes parkidő van. Nem? Ha te is szeretnéd – vetette föl a
lány derűsen.

– Jó választás. Részemről rendben.

Pjetër meglehetősen megilletődött, jóformán
cselekvésképtelen volt. Nem is ő, hanem a kislány indult



végre le a lépcsőn. Szerencsére senkivel se találkoztak,
eddigre nagyjából kiürült az iskola. Lassacskán totyogtak,
miközben főként Marielének járt a szája. Pjetër eleinte csak
óvatosan, a szóteát alaposan megszűrve válaszolgatott neki.
Nem hitt abban, hogy a szó elszáll.

– Tudod, én is hívő vagyok – vallotta a leány csöndesen.

– Igen. Gondoltam – zavarában csupán ennyit tudott
hozzáfűzni a fiú ehhez a magasztos témához.

– Miből gondoltad?

Mariele időnként annyira hirtelen kapta tekintetét a fiúra,
hogy hosszú haja meglibbent közben. Pjetër ezúttal vette a
bátorságot, és mélyen a lány szürke szemébe nézett.

– Sugárzik rólad. Hogy mondjam... Túl jó ember vagy.

– Nem igaz – csóválta fejecskéjét a kislány. – Csak
néha-néha, nagyritkán teszek valami olyasmit, ami jónak
mondható. Honnan veszed, hogy jó ember vagyok?

– De, dehogyisnem igaz – erősködött a fiú. – Bármennyi
jótett se meggyőzőbb a kisugárzásnál.

Ezt persze nem a legmegfelelőbb ember jelentette ki. A
szerény lány meg ragaszkodott szerény véleményéhez,
ilyesmit a világért sem állított volna magáról, mindenesetre
nem ellenkezett tovább, hálásan iskolatársára mosolygott.
Örömöt okozott neki ez a merész megállapítás, valamint
csodálta Pjetër érett gondolkodását. Ezt követően azonban
eltorzult kerámiaarca.

– Te voltál a vérvételen? Nem láttalak. Annyira gyűlölöm a



vérvételt! Nem merek ránézni a karomra, mert nem akarom
látni a szúrás nyomát – nyilatkozta szégyenkezve-undorodva.

Pjetër nem becsülte alá azt a tényt, hogy Mariele számon
tartotta, hogy ő részt vett-e a programon.

– Voltam. Én se rajongok érte.

– Én borzongok a vértől... – fokozta elsápadva Mariele. –
Pedig orvos szeretnék lenni, úgyhogy előbb-utóbb kénytelen
leszek erőt venni magamon.

– Én a vértől nem félek, csak a tűtől – mondta Pjetër. – A
szúrástól.

– Én mindkettőtől...

A fiú szokatlanul, empatikus határozottsággal, magabiztos
szelídséggel nézett rá.

– Csak túléltük valahogy – nyugtatta csendesen a kislányt,
amiért jutalma egy hálás mosoly lett.

– Egyáltalán miért kellett vért venniük? – bolygatta
Mariele. – Te biztosan tudod.

– A D-vitamin-szérumszint megállapításához kellenek
vérminták. Remélem, nem klónoznak bennünket.

A klónozás ötletén nevetett a lány.

– Pedig belőled nem ártana még néhány – kedveskedett
Mariele.

– Bölcsebb volna a minőségre törekednem – vélte a fiú.

– Minőségre már nincs hová fejlődnöd. Azt mondják, és



már én is tapasztalom, hogy te vagy a legokosabb az egész
isiben.

– Kik? Kik mondják ezt?

– Tanárok.

Pjetër az effajta elismeréshez már hozzászokott az
iskolában; jobban örült volna annak, ha inkább a külsejét
méltatják a lányok. Persze ez a bók se jött rosszul, némileg
növelte önbecsülését.

Természetesen nem csupán ők ketten voltak, akik
igyekeztek kihasználni a péntek délestet, amelynek jótékony
napfénye ráadásul a kívánt D-vitamin forrása. Sétájuk közben
távolról ráismertek több évfolyamtársukra, ám a kisfiú
óvakodott attól, hogy összefussanak velük. Mariele a
lehetőséggel élve ezt-azt elpletykált Pjetërnek, aki keveset
tudott a többiekről, mindössze fél füllel hallott néha egyet s
mást.

– Nincs meleged ebben a sötét ruhában? – kérdte később
a lány.

A fiúnak ettől a kérdéstől olyan érzése támadt, mintha
állandóan aggódó szülei kísérnék éppen.

– Ne, ne kezdd már te is... Apám folyton ezzel nyaggat.
Úgy szólít, hogy „Fekete Péter”.

Mariele kuncogott. Azután elcsodálkozott egy kis érdekes
egybeesésen: Bettit időnként „Fekete Özvegy”-nek szólították
társai, mivel az olasz lány egy ronda pókot tartott szobájának
terráriumában. Marielének nincs gúnyneve, mert rajta nincs
mit gúnyolni. Még beceneve se nagyon akad, legfeljebb Betti



szólította „Marie”-nak.

– Tényleg találó ez a név. „Fekete Péter”... – ismételte
vidáman.

– Ne próbálj meg így hívni – utasította
szigorúan-kesernyésen-tréfásan a fiú, akinek nem hiányzott
egy újabb célkereszt a homlokára.

– Jól van na!

– Amúgy meg egyáltalán nincs melegem, jól bírom a
hőséget – tért vissza a problémához Pjetër, aki valóban csupa
feketét: fekete vászonnadrágot, fekete rövid ujjú inget, fekete
sporttáskát hordott.

Észre se vették, vadonatúj kapcsolatuk mikor csapott át
megbízható barátságba. Miután megérkeztek a zöld parkba,
kerestek ott egy kényelmes „sátorhelyet”, ledobták a fűre
táskájukat, és lustán elterpeszkedtek. Ez az állapot
mindennél kielégítőbbnek bizonyult számukra, semmi
egyebet nem kellett tenniük, az idill itt adott volt. Rövid ideig
hallgatták, majd óvatosan felszólalt a kislány:

– Tudom, hogy... mit érzel Betti iránt – árulta el
szégyenlősen.

Szerette volna megvigasztalni a fiút, egyúttal remélte,
hogy az szívesen kiönti neki a lelkét. Még nem lehetett
teljesen biztos ebben, de hátha.

– Gondoltam, hogy tudod – reagált Pjetër „nem leptél meg”
stílusban.

– Miből gondoltad? – értetlenkedett Mariele.



A lány jellemzően rengeteget és feleslegesen kérdezett,
mindig meg akarta hallgatni partnere álláspontját, még ha az
magyarázat nélkül is egyértelmű.

– Tudtommal a legjobb barátnők vagytok. Nyilván említett
engem.

– De én nem vagyok pletykás! – riadt meg a kislány. –
Nehogy azt hidd! Nem szokásom másokat a hátuk mögött
kibeszélni. Mindig az illető szemébe mondom, amit kell.

(Az osztályról nyilván csak most, csak Pjetër kedvéért
pletykálkodott.)

– De azért gondolom, Bettinával alaposan kielemeztetek
engem – morogta a fiú.

– …Csak mesélte, hogy te is szenvedsz. Annyira
sajnálom... De értsd meg, nem tud mit tenni.

– Megértem, én mindent megértek – förmedt indulatosan
Pjetër, aki ennél azért hathatósabb vigasztalásra számított.

– Bocsáss meg, beszélgessünk másról! Csak annyit
szerettem volna közölni, hogy nagyon sajnálom, hogy így
alakult. Ha átérezni nem is tudom, elhiszem, hogy nagyon
rossz most neked.

– Ne, nem kell másról beszélgetnünk – jelentette ki a fiú,
hiszen másra se vágyott, csak hogy valakivel Bettináról
cserélhessen eszmét.

Pedig minden tisztázva volt régen. Alexandro és Bettina
kisgyermekkoruk óta együtt „éltek”, szüleik már akkor
ismerték egymást, amikor ifjabb Pjetër Bulku még meg sem



született – valamint olaszok voltak. Egyszerűen egymásnak
szánták őket. Mindezt Mariele is tudta.

– Nem szeretnélek felbosszantani... talán milliószor
mondták már neked, de... előbb-utóbb úgyis találsz
magadnak valaki mást.

– Biztos, hogy nem – makacskodott ingerülten Pjetër. – És
tényleg milliószor mondták már nekem.

Szúró pillantást szegezett a lányra. Mariele nem feszítette
tovább a húrt. Belátta, hogy egyelőre reménytelen, hogy
Pjetër elengedje plátói szerelmét. Ehelyett megpróbált belé
önbizalmat önteni.

– Pedig sokkal jobban megérdemelnéd Bettit, mint az az
alávaló Alexandro – jelentette ki hetykén, és ismét haragvóan
csillantak szürke szemei.

Ezzel elérte célját. A fiúnak pezsdítő volt ezt hallania,
amellett, hogy jóval kevesebbnek érezte magát Alexandrónál.
Örömöt okozott számára, ha valaki azt fejtegette, hogy ő
méltóbb Bettinához, jobban megérdemli Bettit, mint
Alexandro. Csakhamar eszébe jutott valami, amire furdalón
kíváncsi volt.

– Neked van barátod? – kérdezett rá.

És ezzel párhuzamosan szurkolt, hogy ne Francesco vagy
valamelyik hasonszőrű tapló legyen az.

– Nem... nincsen – vallotta elpirulva a kislány.

Ennek Pjetër – fogalma sincs, miért, de – megörült.

– Hogyhogy nincsen?



A kérdés jogos. Nehéz egészséges fiút elképzelni, akinek
ne tetszene Mariele Hille.

– Hát... nem is tudom… Csak úgy... – babrált ujjaival a
lány.

Mariele soha nem tette fel magának ezt a kérdést, ezért a
választ sem ismerte rá. Pedig szerette a fiúkat, mégis úgy
hozta a sors, hogy még nem választott maga mellé senkit
közülük.

– Ez meglep, mert majdnem olyan jól nézel ki, mint
Bettina – szemtelenkedett Pjetër.

– Na ne mondd!

– De. Tényleg – erősítette meg a fiú mosolyogva, mindezt
persze elismerésnek szánta.

Mellesleg igaza volt. Mariele germán, világos alakja úgy
tündökölt a napfénnyel, akár a Nap maga, mely orcáit, karjait
és szoknyájából kinyúló lábszárait éppen elkezdte barnítani.
Idefelé a szembejövő tinédzser srácok rendre megbámulták
őt, ámbár az ilyesmi neki soha nem tűnt föl.

– De gondolom, azért csókolóztál már – „támadott” tovább
a fiú.

– Jaj... Hát... nem... Még nem... Na és te...? – passzolta
vissza a labdát a lány.

– Nem. Soha.

Mariele erre végképp nem mert reflektálni. Alaposan
megfontolta a dolgot, de végül egy szót se szólt, nehogy
valamilyen félresikerült kommentárjával megbántsa az



érzékeny fiút.

– Miért költöztetek Németországból épp Rómába? –
érdeklődött később Pjetër.

Azt mindenki tudta, hogy a Hille família német
származású.

– A szüleim mindig is vonzódtak Olaszországhoz, és jó
üzleti lehetőségeket is jelentett számukra; a nagy privatizáció
idején kerültek kapcsolatba az állammal.

– Mondjuk most pont nagy válság van, és Németország a
legmegbízhatóbb gazdaságilag.

– Igaz, de a válság a szüleimet nem annyira érinti. Nem
akarok dicsekedni, de apámat dicsérem, amikor azt mondom,
hogy dörzsölt üzletember. Ráadásul emellett rendőrtisztként
is dolgozik. Szóval ideutaztak, és én már Rómában születtem.
Magát a várost nagyon szeretem, de nem minden ember
jóindulatú – tette hozzá Mariele.

– A várost én is szeretem. Van testvéred?

– Ó, nincs, egyke vagyok sajnos. Pedig úgy szeretnék egy
fiútestvért! Ha volna egy öcsikém vagy egy bátyóm, sokkal
boldogabb lennék. Neked sincs testvéred, ugye?

Mivel Bettina sokszor mesélt Marielének Pjetërről, a
német lány is sok mindent tudott az albán fiúról.

– Nem, nincs. Én is itt születtem. Néha haza szoktunk
látogatni szüleim szülőhelyére, Koszovóba. Én egyszerre
tartom magam olasznak és albánnak.

– Mi is hazautazunk Berlinbe néha. „Nekem két szívem



van: német és olasz.” Ez apám szavajárása. Egy csomó
dologban hasonlítunk, észrevetted? – lelkendezett a leány.

Pjetër ezt a párhuzamvonást zavarba ejtőnek találta,
sokkal semmirekellőbbnek érezte magát Marielénél. Azon a
megfogalmazásán is megakadt, hogy: „te is szenvedsz”.
Lehetséges volna, hogy Bettina is miatta...? Pjetër közérzete
gyászos volt, mégis újabb és újabb reményforrásra lelt,
amellyel ideig-óráig csillapíthatta lelki szomját. Mariele
elkomorodva sandított rá, majd feszülten, halkan ezt kérdezte
tőle:

– Sokszor előfordult már, hogy bántottak, ugye? – nyilván
Alexékre és a ma délutáni bántalmazásra célzott.

– Kinek mi a sok. Igen. Viszonylag sokszor – ismerte el a
fiú.

Immár nemigen érezte szükségét annak, hogy titkolózzon
a lány előtt. Jobban már úgyse szégyellhette volna magát
előtte.

– És biztosan nem szeretnéd, hogy az érdekedben szóljak
valakinek? Az igazgató úrnak? Vagy legalább az
osztályfőnöknőnek? – próbálkozott megint Mariele.

– Nem akarom. Ne szólj.

– De miért ne?

– Csak rontanál a helyzeten.

– A szabályt be kell tartani. A házirend tiltja a verekedést
– mondta diplomatikusan Mariele.

– Nem lenne értelme, ne csináld, ne csináld. Hamarosan



úgyis vége az iskolának – zárta le az ügyet Pjetër.

A lány csalódottan sóhajtott. Vonakodott olyat tenni a fiú
háta mögött, amire az nem adott felhatalmazást, ugyanakkor
mindenáron meg akarta óvni őt.

– Ahogy szeretnéd – kapitulált, és komolyan nézett maga
elé. – De azért szerintem te is haragszol rájuk. Vagy neked
sose fordult meg a fejedben, hogy bosszút állj rajtuk?

Pjetër csöppet habozott, azután szemlesütve bevallotta:

– De. De tudom, hogy bosszút állni helytelen. A bosszú
nem gyógyítja, hanem mérgesíti a sebet.

A jóravaló Marielének mégsem állt szándékában így
hagyni ezt az égbekiáltó helyzetet. Először is eltervezte, hogy
mostantól a lehető legtöbbet fog Pjetër mellett lenni, hiszen
ha együtt vannak, nyilván nem merik megtámadni a fiút.
Illetve bízott benne, hogy látványos támogatásával tekintélyt
szerez számára.

– ...Van kedved holnap feljönni hozzám? – fordult a fiú felé
a lány.

Ez a kérdés a kihagyhatatlan ajánlatoknak olyan magas
szintjét képviselte, hogy még a félénk fiú is alig habozott a
válasszal.

– Persze, nagyon szívesen... Köszönöm a meghívást.

Pjetër ettől fogva az élet egyszeri és megismételhetetlen
fődíjaként tekintett Marielére. Ez a lány pártfogolja őt, még
talán tiszteli is, ráadásul valami azt súgja, idejét őszintén
szereti vele tölteni, szóval tényleg igazi barátnak tűnt. Pjetërt



idáig soha senki nem hívta meg magához. Sőt mi több:
visszaemlékezett elvetélt ötödikes „házibulijára”, melyre
mindegyik osztálytársának küldött meghívót – csak épp
semelyik nem ment el rá.

– Jaj, úgy örülök! – örvendezett Mariele, akár egy váratlan
ajándéknak. – Szerintem minél korábban gyere, hogy sok
időnk legyen.

– Semmi akadálya. Én foglak ébreszteni.

A meghívás az érzelmeit elsötétítő Pjetërt is szemmel
láthatóan boldogabbá tetté. Egymásra kacagtak.

– Egy pillanat, és megadom a címemet – serénykedett a
leány, matatva a táskájában. – Meg fogod találni a házam?
Szívesen elkísérlek – előzékenykedett Mariele.

– Ha pontos címet adsz meg, bizonyára meg fogom találni.
De nem bánnám, ha elkísérnél.

A lány sokadjára is rámosolygott.

– Bocsáss meg, csak magamból indulok ki, én pocsékul
tájékozódom. Egyedül szinte mindig eltévedek. Apa szokott
kísérgetni mindenhová.

– Elsőre néha én is eltévedek. De ha egyszer eljutok
valahova, bármikor visszatalálok – mondta Pjetër.

Marielének ezen kívül az az ötlete támadt, hogy ne a
fűben töltsék a fél napot, mint a mezei nyulak, hanem
menjenek el a közeli moziba. Mellesleg ezen a pénteken az
iskola apraja-nagyja oda készülődött. Eredetileg a
Bettina-Mariele duó is közéjük tartozott, azonban Betti



magával akarta vinni barátját, Alexet is.

Mindezt Mariele elővigyázatosan nem közölte Pjetërrel –
ha az albán fiú tudna róla, hogy Bettina ott lesz Alexandróval,
nyilvánvalóan semmi pénzért nem menne el. Ezért Mariele
Bettinek innen a parkból suttyomban pötyögött
programátszervező SMS-t. Ennyit:

 

En Pjeterrel megyek filmet nezni.

 

Eközben forrón remélte, hogy Pjetërnek nem jut eszébe
megérdeklődni, hogy várhatóan kik lesznek ott a moziban.
Hazudni nem akart neki. A fiú nem kérdezett rá, és végül
ráállt a dologra. Úgyis régen nézett filmet, mivel egyedül
nem a legfantasztikusabb.

Pjetër és Mariele jól eltrécselték a délutánt itt a parkban.
A kora este beköszöntével indulniuk kellett jegyet venni, hogy
ne késsék le a vetítést. Még mielőtt a fűről fölkeltek,
megadták egymásnak lakcímüket, e-mail címüket,
telefonszámukat. A moziépület innen egy kurta sétányira
helyezkedett el, a lány addig is igyekezett még jobban
megismerni új barátját.

– Szereted egyáltalán a romantikus filmeket? – kérdezte
tőle ez alatt.

Mariele önzőnek érezte magát, mivel egymaga választott
előadást, bár ennek megvolt a sajátos oka: abban bízott, hogy
ez a film – melynek előzetesét már ismerte – erkölcsi győztes
főhősén keresztül a rokon sorsú Pjetërnek fog igazat adni.



Ugyanakkor Mariele nagyot kockáztatott: egyrészt ez a
fegyver visszafelé is elsülhet, másrészt egy intelligens,
komoly fiú talán sehogy se kíváncsi egy olyan nyálas filmre,
mint amilyen neki, a lánynak tetszik.

– Igen, végül is nincs bajom velük – válaszolta Pjetër.

– Figyelmetlennek érzem magam, mert ki se kértem a
véleményed. Biztos, hogy ezt te látni szeretnéd? – torpant
meg a leány.

– Szólnék, ha nem szeretném. De ha amúgy nem
érdekelne, akkor is megnézném, hogy bővítsem filmtörténeti
ismereteimet.

– Oké – somolygott csodálattal a lány, akit a fiú érett,
felelős gondolkodása egyre-másra letaglózott. – Te vagy a
főnök.

Mire megérkeztek a moziépülethez, az előtérben már
tömörültek a fiatal csoportok. A Mariele-Pjetër duó
látóterében megjelentek az osztály- meg évfolyamtársak, akik
úgy bámultak rájuk, mint borjú az új kapura; némelyik
susmusa el is hallatszott hozzájuk.

– Figyeljétek, az ott nem Mariele Bulkuval? – hunyorított
és mutogatott az egyik srác.

– Mióta mászkálnak ezek együtt? – méltatlankodott egy
diáklány.

– Mariele komolyan vele jött el?

Efféle beszédfoszlányok sodródtak fülükbe; Pjetër szíve
szerint menten elhúzott volna innét, de nem tehette meg,



hogy megfutamodik előlük. Mariele dacosan, ő félszegen
vonult a morajló közönség előtt a jegypénztárhoz. Pjetër
röstelkedése csakhamar éktelen haraggal vegyült.

– Igazán említhetted volna, hogy itt lesz az évfolyam –
dörmögte a fiú, aki korábban feltételezni se merte az egész
iskola jelenlétét. – Nem tudtál róla, mi?

– Bocsáss meg, attól féltem, hogy akkor nem jössz el
velem... – suttogta sajnálkozva-mentegetőzve a lány.

Mariele megfogta Pjetër karját, azonban az morcosan
elrántotta tőle. Ennek ellenére a fiú kénytelen volt szorosan
követni a lányt, hogy legalább ne vesszen bele a tömegbe, ne
maradjon magára.

– Megmondtam, világosan megmondtam neked a parkban,
hogy nem akarok olyan helyre menni, ahol ők is ott vannak,
nem akarok velük találkozni. Gondolom, boldog vagy, hogy
leégettél. Francesco oda van érted, ha nem tudnád. Most azt
hiszi, hogy nyomulok rád.

– Nem érdekel Francesco! Különben sincs nálam esélye.
Nem fogom hagyni, hogy bántsanak! – fakadt ki Mariele. – Ha
kérdezted volna, hogy itt lesznek-e, akkor nem tagadtam
volna le…

– Abban bíztam, hogy magadtól is van annyi eszed, hogy
nem hozol el közéjük. Ezért nem kérdeztem – tisztázta Pjetër.

Átnyújtották a frissen váltott jegyeket a jegyszedőnek (aki
egy takaros lány volt, de Pjetër kerülte a tekintetét), azután
bevonultak a terembe, és ülőhelyeket választottak. Alexandro
és Bettina sajnos valamivel később érkezett be a nézőtérre. A



latin szépség aggódott, amiért legjobb barátnője közelébe se
ment.

– Olyan kimért volt Marie SMS-e, nem ilyen szokott lenni.
És most is kerül bennünket. Valamiért megorrolt ránk, vagy
miért nem tart velünk? – súgta nyugtalanul Betti, akinek
párja nem dicsekedte el mai, gyalázatos afférját Pjetërrel.

– Nem hiszem – alakoskodott Alex, noha pontosan tudta,
hogy Marielének nyomós oka akad megvetésére.

Mariele és újdonsült barátja ekkor már egymás mellett
csücsültek. A német lány minden fohásza ellenére Alex és
Betti éppen előttük foglaltak helyet. Mariele szégyellte magát
Pjetër előtt, az albán fiú pedig Bettináék miatt feszengett. De
túl sok idejük nem maradt tépelődni, ugyanis elkezdődött a
film.

„A Vénusz-máglya” volt a film címe. A nézőtéri
elcsöndesüléssel Pjetër biztonságérzete fokozatosan tért
vissza, sőt eleinte tulajdonképpen élvezte, hogy egy
barátnővel meg egyéb kortársakkal tölti szabadidejét, és
érdeklődve figyelte a vásznat. Viszont ahogy teltek a percek,
és a filmkockák egyre mélyebbre süppedtek a szomorúság, a
melankólia mocsarába, kezdte tűrhetetlenül feszélyezve
érezni magát.

Ott ült az orra előtt Bettina Moretti. Ez önmagában
örömteli élmény lett volna Pjetër számára, ha élete szerelmét
nem karolta volna át leendő férje, Alexandro De Luca. E
látvány – a kínálat elérhetetlensége – egy amputáció
átélésével ért fel, mintha a szervet egy keselyű tépné ki.
Ezért az albán fiú inkább törekedett tekintetével kirekeszteni



Bettinát. Csak kevesek, a legmániákusabb szerelmesek érzik,
értik azt a létállapotot, melynek során olyan az illető
személytől elfordulni, mint ha szikár sivatagban szomjazó
vándor buja oázisra bukkanna, ám szándékosan elkerülné azt.
Valami rosszmájú bábmester – Ámor? Kupidó? – zsinóron húz
a tiltott gyümölcs irányába.

Hasonló játszódott a vászon virtuális világában is.
Zsigertépő sóvárgás... Lélektipró csalódás... Reménytelen,
szívrothasztó szerelem... Pjetër egyszerre A Vénusz-máglya
főszereplőjének bőrében érezte magát. A vizuális ingerek
hipnotizálták, lassan nem tudta, hogy kicsoda ő valójában.
Biztosra vette, hogy happy end lesz a vége, azt hitte, hogy
feldobja és kielégíti a műsor. Mégis tragédia következett.

A film főszereplője nem bírta elviselni a múzsa
hozzáférhetetlenségét, ezért végső kétségbeesésében olajat
locsolt magára, és felgyújtotta magát. Azért tette, hogy
bebizonyítsa szerelmének és a világnak: kevésbé fájdalmas a
lángoló test, mint a lángoló lélek.

Mialatt a fikció hőse a tűz martalékává vált, a valóság
hősjelöltje vetett még egy tiltott pillantást Bettinára. Neki is
milyen ragyogó, selymes, fekete a haja... Annyira illenek
egymáshoz... Felderengett Pjetërnek egy nyári emlék, midőn
koszovói nagyszülei kölcsönkérték tőle az osztályképet, és
noha akkor még nem tudtak unokájuk Bettinához fűződő
érzületeiről, nagyanyja rögtön rámutatott, hogy
ugyanolyanok a szemeik...

2006-ban, Az ellenállás vége című film vetítésén egy
huszonnégy éves elkövető lőtt le valakit, aki ellen az egyetlen
vádja az volt, hogy jelen volt. Lám, ennyi érv is elég lehet a



végzethez, pedig ennél rendre sokkal több van.

Pjetër nem bírta tovább. Szívén a Mariele forrasztotta seb
felszakadt, és iszonytató fájdalom örvénylett benne. A kisfiú
reszketett, teste felforrósodott, szemét marta a hirtelen
kibuggyant sós könny, és már-már nyöszörgött a kíntól.

– Mariele... – nyögte a sötétben lenhajú társnőjének.

A fiú arca verejtékezett a szenvedéstől, a szorongató,
fullasztó szívbörtönben.

– Jesszus, rosszul vagy? – fordult felé riadalommal Mariele,
aki figyelmét eddig abszolút lekötötte a bemutató.

Olyan gyötrelmet vázolt elé pártfogoltjának arca, milyet a
lányka valóságos emberen még soha nem tapasztalt.

– Menjünk... vagyis megyek... El kell mennem... – rebegte
remegve a fiú.

Mariele egyik karjával a fiúért, másik kezével féltő
szívéhez kapott.

– Pjetër, mi a baj?

– Csak ki kell jutnom innét...

Barátnője szerfölött megrémült, látta és érezte, hogy
súlyos a teher. Megragadta Pjetër forró tenyerét, és kivezette
őt a sorból. Amíg a fiú már most szégyellte magát a jelenet
miatt, addig a csakis érte aggódó lányt kicsit sem izgatta a
kamaszok kíváncsi falanxa. Kettesben kirohantak a teremből,
átszelték az előteret, és elhagyták az épületet.

Ami a moziszékek között nem történhetett meg, az a



szabad levegőn bekövetkezett: Pjetër keserves sírásra fakadt.
Nagyot lendített a szégyen, a felfedettség, a leleplezettség
ezen, ezzel együtt is jóval vállalhatóbb volt ez itt a benti
emésztődésnél. Mint tán még sohasem, a könnyzivatar úgy
zuhogott sötét szemének egéből, összegörnyedt, összeroskadt,
és – nem zavartatva magát többé semmitől – a szeme, a szája,
a szíve, a lába és testének minden íze zokogott.

Mariele megrökönyödve figyelte könnyben ziháló barátját.
A lány tekintete odaadó aggodalmat tükrözött, szándéka a
tartózkodás és a beavatkozás között ingadozott. Nem tudta,
hogy mit engedhet meg magának a fiúval szemben. Átkarolja?
Megpuszilja? Vagy mindössze szavakkal vigasztalja? Még félt
attól, hogy ha hirtelen túl közel férkőzik hozzá, akkor
tolakodónak találja társa. Végül mégiscsak lehajolt hozzá,
megragadta karját, és egy közeli padhoz vonszolta őt.

Mariele eztán igyekezett határozottan kezelni, és
magához szorította a borús fiút, akinek orra mellett egy-egy
kiáradt patak csordogált. A lány úgy találta, hogy a fiú
gesztenyebarna szemei még szebbek kivörösödve, és jól áll
neki a sírás.

– P… Pjetërkém... – szólította meg gyöngéden. – Mi lelt
téged odabenn…?

Először kis híján kicsúszott a száján, hogy „Pjetikém”, de
eszébe jutott, hogy a fiú rühelli, ha „Pjeti”-nek szólítják.
(Valamint a „Marie” se tetszik neki, hiába kérte meg rá, hogy
becézze. Bettit is mindig csak Bettinaként emlegeti.)

„Pjetërkém” – ilyet a fiú csupán édesanyjától hallott, és
amint feküdt Mariele Hille ölében, egyszerre úgy érezte,



mintha az anya szólna hozzá ily ölelőn – annak dacára is,
hogy valódi anyja hangja inkább fátyolos, mély, Mariele
hangja pedig szélsőségesen nőies, csilingelően magas.
Marielének mindene gyönyörű szép, viszont ennek a fiúnak
különös módon legjobban mégis a hangja tetszett. Élvezte
hallgatni a lenszőke leányt, és a hangját ritka kincsnek
tartotta.

– Nagyon... fáj... a... szívem... – bökte ki szaggatva Pjetër.

– Betti…? – Mariele szánakozva nézett a kisírt
gesztenyeszemekbe.

– Igen... ő.

– Nem szabadott volna elmennünk a moziba, dőreséget
tettem, bocsáss meg. Abban reménykedtem, hogy jó hatással
lesz rád… És nem szerettem volna, ha a film témája miatt
kihagyjuk ezt a közös időtöltést.

– ...A közelében akarok lenni... de ha a közelembe kerül...
az nagyon fáj...

– Hogy tudnék segíteni? – a lány szemében is megjelent a
könnycsöpp, annyira sajnálta barátját. – Áruld el!

– Mariele... – nyökögte a fekete hajú fiú. – Én ebbe
belepusztulok.

– Bárcsak tudnám pótolni valahogy... Mit tehetnék? –
immár Marielét is rázta a sírógörcs. – Imádkozom érted.

Pjetërből erre megújított erővel tört ki a zokogás. Amikor
Bettinát és a többi ismerőst meglátta, dühös lett német
barátnőjére, ez a düh azonban hamar elpárolgott. Talán



amiatt is, amit az albán fiú maga mondott: vágyott rá, hogy
találkozzék Bettinával, még akkor is, ha nem mehet tovább
vele. Most bűntudatot is érzett, hiszen a kirohanással
egyrészt botrányba sodorta Marielét, másrészt kidobott pénzt,
elrontott szórakozást, elpocsékolt időt okozott részére.

– Mariele... ne haragudj... Miattam nem nézhetted végig a
filmet, ráadásul...

– Ugyan már! – dorgálta a lány. – Kit érdekel ez? Már
kezdtem is elfelejteni, honnét jöttünk. Csak az a fontos, hogy
meggyógyulj – úgy értem, hogy jobban érezd magad.

Mariele véletlenül rátapintott a nyers igazságra: Pjetër a
szerelemtől valódi fanatikussá vált, elvonási tüneteket mutató
szenvedélybeteg lett, már szakorvosi szintű kezelésre várt. A
fiú nem neheztelt a lány e freudi elszólásáért, sőt örült neki,
hogy végre valaki fölismerte nyűgjét, és törődik vele.
Valamennyire megkönnyebbült, de így is jó néhány percnek
kellett eltelnie ahhoz, hogy teljesen megnyugodjék.

Jobb a lelki béke; és jobb, ha nem kísérti a sorsot, és a
mozit mostantól messzire elkerüli. Hisz ő is érhet csúnya
véget. Tavaly, a Benjamin Button különös élete közben egy
fiatal gyilkos azért lőtt le egy apát, mert annak családja
beszélgetett a mozielőadás alatt. Ennyi erővel ő is járhat így,
ha megzavarja más műsorát.

– Pjetër... ugye én nem zavartalak... vagy... nem
bántottalak meg semmivel?

– Hova gondolsz, dehogy – a fiú megdöbbent, hogy
ilyesmit feltételez a lány. – Boldogít, hogy velem vagy.



Mariele szeretete karjaiban sírdogáló barátja iránt
nőttön-nőtt. Eddig attól rettegett, hogy terhére van a fiúnak,
hogy csupa kellemetlenséget szerzett számára. Várta az
őszinte kitörést, amikor Pjetër mindezt a szemére hányja. Ám
ez nem történt, nem történhetett meg.

– Tudod... én még soha nem láttam fiút sírni... Nem tudom,
hogy ilyenkor... mint lánynak… mit kellene csinálnom... –
vallotta kissé zavartan.

– Egyelőre az is megteszi, hogy itt vagy velem – súgta
Pjetër olyan szenzációs gyengédséggel, hogy a kislány
nyugtalanságának maradéka is elillant.

Pjetër eztán kitartóan kémlelte a lány szürke szemeit.
Mariele pedig bágyadt mosollyal újra magához szorította a
fiút. Érezte, hogy frissen mosott selymes hajának igen finom
illata van.

– Akkor... ha szeretnél, akár már ma este aludhatsz nálam
– ajánlotta Mariele.

A kisfiú örült az előrehozott látogatásnak. A rémálomból
egy valódi álom bontakozott ki. Eddig az egyetlen nő, akinél
aludt, drága édesanyja volt.

– Persze, hogy szeretném, örömmel. Előtte azért hívd föl a
szüleidet – tanácsolta barátnőjének az illendőség kedvéért.

A világ minden kincséért se merészkedett volna
lábatlankodni egy ilyen előkelő családnál. Nem volt
hozzászokva a szíves fogadáshoz, azzal is megelégedett, ha
környezete megtűrte.

– Minek? Felvihetek magammal bárkit bármikor, sose



szólnak bele. Örülnek, ha társaságban vagyok – világosította
fel Mariele.

– Jó-jó. Ahogy gondolod.

Pjetër természetéből adódóan nem nagyon tudott
szívélyes hangnemben kommunikálni, még szeretteivel sem,
stílusa viszont egyáltalán nem bántotta Marielét, ő nem várta
el a gügyögést, imponált neki a fiús vadság. Ráadásul a fiú
mély, búgó hangját a lány rendkívül kellemesnek, férfiasnak
és vonzónak találta. A többi fiúismerőse sokkal „kisfiúsabb”
hanggal rendelkezett.

– Bocsi, összekócoltam a szép hajadat...! – kért elnézést a
fiú fejét simogató lány.

Marielét Betti hajára emlékeztette Pjetër ébenfekete,
vastag szálú, selymes haja, bár e benyomását inkább nem
zúdította rá a sérült fiúra. Pedig Mariele momentán annyira
hasonlóknak látta kettejüket, hogy ha nem ismerte volna
életrajzukat, azt hitte volna, édestestvérek.

– Engem nem zavar – reagált könnyedén Pjetër. – Anyám
mániája, hogy mindig úgy nézzek ki, mintha skatulyából
húztak volna ki, én csak nem akarok csalódást okozni neki.

Mariele helyresimította. A gondoskodás extra jól esett a
fiúnak, mivel ugyancsak édesanyjára emlékeztette. A Bulku
asszony szokott így, ennyire sokat törődni Pjetër
egészségével, ápoltságával. Pjetër és Mariele néhány szót
még váltottak a padon, azután útnak eredtek Mariele háza
felé. A kislány szívesen megfogta volna a kisfiú kezét a séta
alatt, de nem merte megkísérelni, nehogy Pjetër félreértse,
rámenősnek higgye. Komótosan baktattak, minthogy élvezték



egymást a nyáresti Rómában. Pjetërt meglepte, mikor
megtudta, hogy barátnője viszonylag sok időt tölt egyedül
otthon, ugyanis a német leány szülei gyakran vannak üzleti
úton, és ilyenkor mindössze Mariele, meg az öreg komornyik
vigyáz a házra. Az albán fiút szülei sosem hagyták egyedül,
sőt egymást sem, egymása eleresztése náluk elképzelhetetlen
lett volna. Ezen a ponton Pjetër érezte magát éretlennek és
gyermeknek e látszólag önálló, felelős lány mellett. A Hille
família nem lakott messze.

 

II Vércsepp a tengerben
 

A prológus

 

A kerubok nem teljhatalmúak. Kettő azonban valóban
teljhatalommal rendelkezik – ez a két dzsinn őrzi azt a
tárgyat, amelyik által akárki három kívánságát teljesítik,
legyen az az akárki démon, ember vagy angyal. A szent tárgy
majdnem annyi névvel bír, amennyivel a Sátán:
„Bizonyságláda”, „Frigyláda”, „Szövetségláda”… Nem elég
megtalálni a mirákulumládát; használatához szükség van
néhány elrejtett ereklyére és egy személyre. Egy személyre,
aki leszármazottja az egyiknek a három lény közül, akiket
Isten a legjobban kedvel. Ő vezethet el a Frigyládához…

***



 

A harmadik

 

Vörös és fekete falú, kupolás palota ékeskedett a
citromsárga égboltozat alatt. Három kupolával, melyek
sajátos módon növekvő sorrendben álltak egymás mellett.
Ablakai élénkzölden csillámlottak, kapuját kétoldalt kígyót és
sárkányt illusztráló domborulatok díszítették. A fekete
kapunál egy-egy piros páncélos, dárdás őr strázsált. A
takaros udvart többek közt metszett, lila bokrok, faragott, kő
padok és szobrok tették hangulatossá.

Bent, az alapvetően török stílusú épületben, annak egy
vörös hálószobájában, vörös lepedős ágyon hanyatt fekve
töprengett a király. Feketéskék köpenye (palástja), kesztyűje
és a koronája az ágy melletti hintaszékre volt helyezve,
csizmája a szék alá. A korona egyik fele szürke, másik fele
kék színű volt, középütt zöld smaragd csillogott, afféle
harmadik szemként.

Az uralkodó lehunyt szemeit részint betakarta kusza,
sötétvörös sérója. Karjai hátravetve, lábai előrenyújtva
pihentek. Hektikus elméjében nevek – szellemek és emberek
nevei – kavarogtak. A három lény, akiket Isten a legjobban
kedvel... kik ők?

1. Az első Mikhael arkangyal, ez vitán felül áll. (A király
arca szinte eltorzult a gyűlölettől, amikor rágondolt.)

2. A második... Gabriel, minden bizonnyal Gabriel.

3. De vajon ki lehet a harmadik?



A harmadikra van szükség. Hiszen Mikhaelnek nincsen
ivadéka. Gabrielnek sincsen (a legjobb tudomás szerint). Ki
lehet a harmadik?

 

*

A véreb

 

„Vérképes csövek” az asztalon. Lázasan dolgozott egy
őszülő, hátrafésült hajú tudós a laboratóriumban. Valamennyi
munkaeszköze közül a legérdekesebb a társa volt, aki a
sarokban szobrozott. A fémszínű, humanoid robotgép
infravörös szemekkel. Működött, de mozdulatához meg
kellett várnia gazdája parancsát, a nélkül nem cselekedett.
Érzelmei nem lévén, nem vált türelmetlenné az órákon át
tartó néma álldogálástól sem. A tudós gazda 188
centiméteres testmagassággal és 166-os IQ-val rendelkezett.

A véres csövek sündisznó tüskéiként ágaskodtak az
asztalon, ragasztott címkék különböztették meg egymástól
őket. Egyetlen hézag akadt közöttük, ahonnét az imént vett
vizsgálat alá egy példányt a fehér köpenyes férfi. Tekintete
minden iránt a legnagyobb komolyságot és érdeklődést
tükrözte, karakteres arcára ülepedett valamiféle rokonszenv.
Céljához minél közelebb került, annál sűrűbben pislogott,
valamint annál nagyobb teret nyert ez a sajátos félmosoly.

Ez történt most is, amikor a kiemelt csőbe fogott vért
megismerte. Tudniillik DNS-vizsgálatot végzett, személyek
rokonsági fokának feltárása végett. Fehér kesztyűs kezével



hátrasimította haját, hogy meggyőződjön róla, nem csupán
szemeit zavaró fürtjeinek köszönheti, hogy azt lát, amit. Úgy
tűnt, ez a kutatás rendkívül eredményesen zárul.

Nem rajta múlt, hogy az eredményre ily sokáig kellett
várni. Egymaga kereste a gyöngyszemet az óceán közepén,
mégis meglelte. Az attraktív férfi egyszerre volt biológus,
fizikus, kémikus, pszichiáter zseni. A híres Dr. Carlo Canino,
közkeletű nevén „Ezermester Carlo”. 1966-ban született,
robotemberét 2006-ban alkotta meg.

– Bisonka, mondd meg az Úrnak, hogy mielőbb fáradjon
be hozzám – osztotta ki a feladatot annak.

A doktor hangja erős, emellett kedves és barátságos volt.
A „Bisonka” nevű rezdületlen gépezet szó nélkül megindult,
és dinamikus sétával távozott. A magára maradt tudós
elégedetten és várakozástelien őrizte tapasztalt szemeivel a
kis, véres csövet. Pár perc múlva megint nyílott a bejárati
ajtó, és egy sötétvörös hajú fiú lépett be rajta a robot előtt.

A látogató egész lénye különcséget, titokzatosságot
sugárzott. Bozontos haja jobb oldalt eltakarta szemét.
Feketébe hajló sötétkék ruházata álláig mindenét befedte:
hímzéses, testhezálló nadrágjához és hasonló, hosszú ujjú
ingéhez ugyanolyan színű csizmát és kesztyűt viselt, elegáns
gallérja keveset láttatott nyakából. Elbűvölően szép vonású,
ravaszkás arccal büszkélkedhetett, amely fiús vagányságot
kölcsönzött neki. Fején praktikus kis koronát hordott.

– Hívatott, nagyságos úr – üdvözölte Caninót.

Hangja fiatalos, magas, karcos volt.



– Nem hiába, felség. Magam is alig hittem a szememnek,
azonban úgy tűnik, végre előkerült az ön embere.

A király szája résnyire nyílt, pupillája kikövéredett. Egy
lépést tett a báró felé.

– Komolyan beszél, carissime? – ámuldozott.

– Nézze csak meg, felség, a saját szemével. Minden jel
arra mutat, hogy megtaláltuk, akit kerestünk – mutatta az
utat a külön asztalra helyezett cső irányába.

Carlo Canino jóval magasabbra nőtt, mint a koronás srác,
aki kesztyűi közé vette a csövet. Az örömtől szinte elállt
lélegzete.

– Maga találta meg, doktor. Megvan az illetőről minden
ismeret? Legyen oly kedves, nyomtassa ki nekem egy lapra az
információkat. Név, lakcím, minden, amit tudni lehet.
Innentől kezdve személyes gondom lesz róla. Magát pedig,
Canino, ezennel kinevezem gróffá. Annak jeléül, hogy
továbbra is roppant elégedett vagyok a munkájával. Nagyobb
lelkesedéssel és alázattal teszi itt a dolgát, mint a legtöbb
magamfajta.

– Lekötelez, felség – billentette előre fejét szerényen a
megdicsért ember.

– Megmondom őszintén, Én már-már lemondtam arról,
hogy valaha találkozom vele. Ebben igazán csak maga hitt,
méltóságos úr, van mit tanulnom magától.

A „nagyságos” a bárók, a „méltóságos” a grófok
megszólítása.



Dr. Canino közben átnyújtotta a privát adatokat. Az
uralkodó felvillanyozva távozott a laborból, karjával magához
szorítva az aranyat érő dokumentumot. A gróffá kinevezett
orvos elégedett, ám szelíd mosollyal fordult a szürke
robotemberhez, amely újra a sarokban cövekelt.

– Látod, Bisonka, nem hiábavaló a fáradozásunk.

– Gratulálok, gazdám – szólalt meg az jellegzetes
géphangján.

 

*

 

A Kígyókard Ligete

 

A citromsárgára mázolt égboltozat bágyadtan meredt az
árválkodó sziklatömbökre, a csenevész almafákra, a lila
fűszálakra. Elszórtan fekete tavacskák, kísérteties
emlékművek, vérveres épületek foltozták a szárazföldet. Úgy
tűnt, nem a Nap, nem a Hold és nem is a csillagok
szolgáltatják a fényt, hanem mesterséges világosság teszi
áttekinthetővé e meseszerű és különlegesen borzongató tájat.

Körben kőpadok szegélyeztek egy olyan sziklatömböt,
amelybe szúrva egy kígyó ábrázolatú, görbe markolatú kard
ágaskodott. A sötétszürke kígyó így felfelé nézett,
smaragdszeme zöld parázsként izzott. Az emlékmű övezetét
szépen lekövezték. Úgy nevezték e parkot, hogy a Kígyókard
Ligete.



A galléros király ücsörgött az egyik kőfaragott padon, és
mélázva bámulta a kardmarkolatot. Valakire vagy valakikre
várakozott. Eközben gondolt egyet, s egyik kezéről levette
sötétkék bőrkesztyűjét. Fölpattant helyéről, és a fegyvert
fogó sziklához cammogott.

Körmei nőiesen hosszúak voltak, ráadásul éppen olyan
feketéskékre mázolva, mint ruházata. A pengét rejtő
sziklához érve csupaszított kezével megszorította a
markolatot, majd egy könnyed mozdulattal kirántotta onnan a
szúrófegyvert.

A markolat smaragdjai ekkor kihunytak; az energiát a
kőszikla alatti csakrából kapták. A penge hullámos, hét
kanyarulatos volt. A fiú maga előtt megpörgette a kriszt,
szabad mutatóujját végigsimította sötétszürke pengéjén,
végül visszacsúsztatta a szikla hüvelyébe. A kígyószemek
ismét zöld lángra lobbantak.

Szerette ezt a fegyvert, mint anyját a gyermek, mintha
életét biztosítaná. Szerette, mintha saját gyermeke lett volna.
Lehet, hogy jobban bízott fegyverében, mint bárkiben, és az
is lehet, hogy igaza volt ebben.

A fiatal, nem kimondottan magas férfi a távolba fordult.
Ha őt laikus látta volna, nehezen hitte volna, hogy ez a kócos
kissrác az Univerzum egyik legnagyobb hatalmú és
legnagyobb tekintélyű uralkodója. Inkább valami csalafinta,
elkényeztetett kis királyfinak tűnhetett, aki egy nála jóval
idősebb és jóval tapasztaltabb királynak és királynénak a
gondozott, óvott fiacskája.

Kígyószerű szemével egy messzi szobor felé nézett,



mégpedig egy róla mintázott szobor felé. Szeme, pillantása
egyszerre volt szúrós és érzéki. Nem annyira gonoszság,
inkább elszántság és érzékenység csillogott benne. Sokszor
nézegette saját szobrait. Furcsa volt magát kívülről látnia.

Magányosnak mutatkozott ezen a kétségtelenül szép,
mégis szívszorítóan elhagyatott, halott, sötét tájon. A király
magánya, „méltatlan” melankóliája kiváltotta a külső
szemlélő sajnálatát. Tekintete elfojtott, fortyogó és kitörni
készülő vágyak, no meg szívsérülés belső jelenlétét tükrözte.

Ifjonc teste sértetlennek és frissnek látszott, pedig mennyi
mindenen ment már keresztül! Mennyiszer csapódott a
Napba hosszú-hosszú szavatosságú üstökösként! Bőre
hibátlan és gyönyörű volt, akárcsak orcája. Tökéletes volt –
kívülről. Belül, szívén annál több horzsolódást, heget őrzött.

Ő, a Kígyókard tulajdonosa visszaült a kőpadra, újból
felvette levetett kesztyűjét, és folytatta várakozását.
Csakhamar két másik alak, egy magas és egy még magasabb
jelent meg a ködben. Ő ezt hajszálpontosan érzékelte annak
ellenére, hogy hátra se fordult.

A várva várt illetők közül a „kisebbik” karcsú, elegáns
fickónak nézett ki, fekete öltönyt cilinderrel hordott; lazán,
zsebre vágott kézzel, félrebillentett fejjel, de tempósan
közlekedett. A nagyobbik robosztus testalkatú, barna
bőrruhát viselő, gőgös ábrázatú barbár volt. Fej fej mellett
haladtak, mindketten közvetlenül kőpadon üldögélő koronás
uruk mögött állapodtak meg, aki továbbra se pillantott háta
mögé. A cilinderes kezdeményezett.

– Megérkeztünk, felség. Elnézést, hogy



megvárakoztattunk.

A fekete forma tárgyilagos hangnemben beszélt.

– Foglaljatok helyet – javasolta színlelt földúltsággal,
gúnyosan nyájas kézmozdulattal a sötétvörös hajú király,
mindenféle szemkontaktust mellőzve.

A fekete öltönyös az uralkodó jobb, a bőrruhás az
uralkodó bal oldalán húzódó padra huppant.

– Nyugtalanítóan feszültnek tűnsz, felség. Valami gond
van? – érdeklődött visszafogott aggodalommal a jobb oldali.

A király nem bírta tovább a tettetést, ravaszkásan
elmosolyodott.

– Ellenkezőleg. Csodálatos hírem van. Canino barátunk
talált egy Leszármazottat. Mielőtt kétkedni kezdenél,
Thanatos, közlöm, hogy ellenőriztem a dolgot, valóban ő az,
akit kerestem, mi több a lehető legjobb paraméterekkel
rendelkezik. Mindent tudok róla. Megtaláltam.

A meglepetés csendje telepedett a ligetre. Egy keselyű
hasított a sötétsárga fellegek között.

– Erre tényleg nem számítottam – ismerte be őszintén a
Thanatos nevű, cilinderes fickó.

– Én se nagyon, ezért rögvest ki is neveztem Caninót
gróffá. Nem árt tudnotok róla – pillantott szigorúan a király a
némileg szemtelen Thanatosra, mivel annak zordon vonásai
megrándultak a hír hallatán. – Érdekes egybeesés, hogy
éppen szülővárosában találta meg…

– Afelől nincsen kétségem, hogy akit megtalált, az egy



leszármazott. De mire alapozod, hogy biztosan a Vérvonal
leszármazottja? – akadékoskodott Thanatos.

– Kizárásra, carissime.

– Hány személyt zártál ki, felség?

– Ahány esetében föl se merül, hogy Isten kedvencei közé
tartozhat.

– Tegyük fel, hogy megvan a megfelelő ember, és rajta
keresztül a Frigyláda is. Miként állítod szolgálatodba?

– Ó, ebben egy szerelmes angyalherceg lesz a
segítségemre – köntörfalazott a vörös fiú.

– Egy angyalherceg? Az angyalhercegek kihaltak – először
szólt bele a beszélgetésbe a bal oldali melák, aki
elévülhetetlen érdemeket szerzett azoknak kipusztításában.

– Nem haltak ki mind, Taurus. Egy még meg sem született
– cáfolt a király. – Kilencvenegy darab létezett összesen,
ebből „csak” kilencven halt meg.

– És azt mondod, a maradék angyalherceg éppen téged
fog támogatni? – bizonytalankodott Thanatos.

– Mondanám, ha nem volnék róla meggyőződve? Komplex
és precíz tervet készítettem. Én számítok rátok. Hát ti Rám?

Lucifer, a Tartarosz és a Föld királya valóban számíthatott
rájuk, bármikor és bármiben. Kizárólag afféle alattvalókat
tűrt meg maga mellett, akik kifogástalanul hűségesek és
szolgálatkészek. A Tartarosz-Föld perszonáluniónak
mindössze két hercege volt (Taurus, Thanatos), két szellem,
akiket Lucifer szívesen látott két oldalán.



A király és két hercege tovább társalogtak. Még ha nem is
értettek egyet, Taurus és Thanatos akkor is szerették
hallgatni uruk, Lucifer szenvedélyes hangját, amely egyszerre
tudott energikus és sejtelmes lenni. Mikor a két
démonherceg dolgára indult, Lucifer Thanatos után kiáltott:

– Thanatos. Beszédem van az ikertestvéreddel is. Küldd
ide Hozzám, amint mód van rá.

– Rövidesen, felség.

 

Az Álomgyűrű

 

A citromsárga égboltozat sötétebb árnyalatú köntöst vett
föl. Egy erősebb szellő libbentette meg a borzas, vörös hajat.
Miután alattvalói magára hagyták, a király tovább bambult a
Kígyókardra, melynek egy-egy smaragdszeme már-már
lámpásként világított az elesteledett ligetben. Hamarosan
megérkezett a következő vendég, aki testileg megszólalásig
hasonlított Thanatosra, viszont testvérével ellentétben fehér
színbe burkolta magát.

– Miben tudok segíteni, felség? – ez a démon Thanatosnál
halkabb, lágyabb hangon beszélt.

Tekintete ábrándos, szeme álmatag volt. Amikor csak
tehette, a távolba, a magasba nézett, igyekezett a
szemkontaktust kerülni. Szemhéját jellemzően teljesen
lezárta, de mikor nem, akkor is félig.

– Ülj le Mellém, Hypnos – kívánta Lucifer könnyed



kézmozdulattal.

A Hypnos nevezetű férfi kényelembe helyezte magát
amott, ahol nemrég még Thanatos ült. Talán megérezte
testvére korábbi jelenlétét, illetve saját helyét az Úr oldalán.

– Egy végtelen, dimbes-dombos területet csak fehér és
fekete színek színeznek. Néhol fehér, néhol fekete hegyek
látszanak. A dombok, a rétek között találni fehéret is, feketét
is. Az egyik patak fehér, a másik fekete. Az egész tájék ebből
a két színből áll. Egyszer csak lepottyan az égből egy
aranyhajú újszülött. Hirtelen felcseperedik, tejfehér ruhát
kap. Végigszeli a felemás tájat, és ahol eddig feketeség volt,
ott is fehérré válik minden. Ezt álmodtam. Mit jelentsen ez? –
firtatta Lucifer.

Hypnos elmélázott, majd rákérdezett:

– Mely égitesten található ez a táj?

– A Földön – felelte Lucifer meggyőződéssel, de nem
örömmel.

– Milyen színű az ég, amelyből lehull a gyermek?

– Mindenütt tisztán fehér.

– Tiszta sor. Az álom arról szól, hogy a Menny lebocsát
valakit a Földre, aki megdönti földi uralmad.

– És ez a várható jövő?

Gondterheltségét nem rejtette véka alá Lucifer, testét
megadóan, kiszolgáltatva fordította Hypnos irányába.

– Áh, nem úgy van az. A szorongás pesszimista, túlzó,



szürreális álmot képez. Láthattad akár a múltat is: az
újszülött talán a kis Krisztus… A gond elsősorban a
szorongásod.

Lucifer elgondolkodott.

– Mit javasolsz?

– Az álom egy szimbolista kollázs azon gondolatok
ihletésére, melyek ébren a fejben kavarognak. Légy bölcsebb,
felség. Csakis az előrenézés szolgálja érdekeid. Irtsd ki a
haszontalan gondolatokat a hasznosak közül, így
megtisztulhatsz traumáidtól. Ha olyan gondolatokat
telepítesz magadba, melyek kedvedre valóak, meglásd,
álmaid is kedvesek lesznek veled.

– Tudod, időnként nem is akarok álmodni. Mert a rémálom
sokáig nyomja a lelkem. És korlátozza a teljesítményem.

– No, ameddig nem vagy képes nappal megváltoztatni
éjjeled, fogadj el tőlem egy csekélységet. Ha valamikor,
valami oknál fogva nem akarsz elaludni, használd ezt a
gyűrűt; Álomgyűrűnek hívom. Álmodik helyetted, ezért
Álomgyűrű. Míg ez rajtad van, nem alszol el.

Lucifer a Hypnostól kapott ajándékot megforgatta ujjai
közt. Egyikre felhúzta azt. Az ékszer fekete alapú üveggyűrű,
belül színejátszó üveggel.

– Köszönöm, carissime! – hálálkodott.

Egész éjjel zavartalanul elmélkedett a padon, és figyelte,
ahogyan a Kígyókard szopja magába az energiát. Amikor
hajnalodott, és a Tartaroszt a citromsárga égboltozat újra
bevilágította, ugyanolyan frissnek és üdének érezte magát,



mint előző nap, pedig egy percet sem aludt. Lehúzta ujjáról a
gyűrűt, és valóban: rövidesen elborította testét a fáradtság,
az ernyedtség.

Megtapasztalta hát, hogy a gyűrű pótolja a pihenést és az
alvást. Elhatározta, hogy ma nappal fog aludni.
Visszabandukolt a királyi palotába, a Rókalyukba és vörös
bútorzattal berendezett, tágas hálószobájában lefeküdt az
ágyra. A gyűrűt a hintaszékre helyezte. A követelődző álom
súlya szinte rögtön ránehezedett.

Vulkanikus, tűzviharos égitesten jár... A piros-fekete égből
lángoló meteoritok hullanak alá... Kiszáradt, korhadt fákat
emészt a tűz, a talaj szénből, parázsból tevődik össze...
Angyalok és démonok elhaló csatazaja szűrődik hozzá a
távolból... Sebesülten hever a földön... Előtte egy izzó
hasadék tágul, egyre kövéredik... A hasadék túloldalán
keserves női sírás hangzik... A tündért kezénél szorítva
próbálja magához húzni... Csakhogy az törekszik kiszabadulni
a démon markából... Lucifer már a tátongó hasadék fölött
hasal... A tündér hirtelen kirántja rózsaszín kezét a
szorításból, mire a démon a hasadékba zuhan... Végig csak a
nő kezét látja, képtelen arcára pillantani... A mélységbe
hullva hallja annak siralmas zokogását...

 

A Szívsugár-tó

 

Lucifer felriadt álmából, s fektéből szorongva pillantott a
széken heverő gyűrűre. Némi emésztődés után kikászálódott
az ágyból, felöltötte csizmáját, kesztyűjét, köpenyét,



koronáját, és elhagyta szobáját. Roppant zaklatottan.

A festményekkel dekorált főfolyosón egy szolgával futott
össze, kinek külseje már kevésbé hasonlított emberre, mint
Lucifer, Taurus vagy Thanatos teste. A démonszolgának
feltehetően nem kellett emberek előtt mutatkozni. Sötétlila
haja, citromsárga szeme és világoskék bőre ugyanis egy
emberből nem kis megütközést váltott volna ki. Mindezzel
együtt harmonikus, kellemes volt a megjelenése, még ha nem
is teljesen emberi. Egyszerű, szürke vászonruhát viselt,
amely nyilván a palota szolgáinak viselete.

– Jó, hogy jössz. Kérlek, kerítsd elő a hercegeket – kérte
tőle a király.

– Nyomban, Királyom – hajolt meg a szolga, aztán sarkon
fordult.

Lucifer ezalatt le-föl sétált a folyosón, és olykor egy-egy
kósza pillantást vetett a festmények valamelyikére.
Legtöbbjük a Mennyország elleni háborút idézte meg, melyet
Lucifer kiűzetését követően vívott. Külön festmény lógott
Thanatosról, amint végez egy befolyásos kerubbal, Taurusról,
aki bikaseregével majdnem áttörte a Mennyország kapuját.
Továbbá ott figyelt a falon Belzebub, akit Mikhael, Uriel és
Zachariel csak hárman összefogva tudtak legyőzni. Belzebub
végül életben maradt, ám azóta már Lucifernek is ellensége.
Valamint természetesen akadt festmény Lucifer és Mikhael
döntő párbajáról is.

Az indulattól fűtött Lucifer letépte a falról a gyűlölt
Belzebubot. Utólag meggondolva nem is értette, hogy eddig
mit keresett az a szobája közelében. Lucifer eleve irigyelte



Belzebub bizonyos képességeit, tudniillik Belzebub az
egyetlen szeráf származású démon. (A szeráf a kerubnál
eggyel magasabb rang.) Egy darabon Lucifer oldalán harcolt,
aztán nagyobb utálattal fordult ellene, mint amilyet tán
Mikhael ellen érez.

A király már a lehasított kerettel a kezében fogadta az
érkező Taurust, Thanatost, és a nyomukban visszasiető
szolgát. Lucifer legelőször legutóbbihoz fordult:


