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Ébredés
Magabiztosan,  feltartóztathatatlanul  kúszik  fel  a  nap

Silverlake  hegyvonulata  mögül,  a  havas  csúcsokat  gyatra
fénnyel  világítva meg,  melyek felerősítve szórják tovább a
sugarakat  a  kicsiny,  alvó  város  irányába.  A  hegyláncolat
levegője rózsa és narancs színárnyalatban úszva köszönti az
új  napra  ébredőket.  Ki  korán  előmerészkedik,  eme  festői
látványban  gyönyörködhet,  mely  nap,  mint  nap
megunhatatlan káprázatot nyújt az emberi szem számára, oly
mértékben, hogy magasztos, felsőbbrendű eredetet tulajdonít
számára.

A  határvidéken  elterülő  tó  felett,  a  hajnal  hűvös
levegőjében gerjedt ködfellegek lassan oszladozni kezdenek
és elillannak a levegőben, mintha sosem jártak volna arra,
létezésük  minden  nyoma  elvész.  A  tó  tükre  kitisztulva,  a
hegycsúcsokról  érkező  fényt  verve  vissza  egyre  tisztább
képet fest a környezetéről, mígnem a nap feljebb kúsztával
megmutatja igazi kristály tiszta arcát, melynek a mélységei
otthont ad a gazdag élővilágnak.

Csupán a  hegy lábánál  elterülő  fenyves  marad sötétbe
burkolózva, hosszas négyzetkilométereken keresztül, elrejtve
a benne menedéket lelő állatokat a nem kívánatos szemek
elől,  ezzel  egy  határvonalat  húzva  és  még  inkább
kihangsúlyozva  a  hegyláncolat  tarka  színezetét.  A
megfoghatatlan  természeti  erő  éles  kontrasztba  állítja  két
festői  művet,  a  magasztos,  kitárulkozó  láncolatot,  a  vele
szembe helyezkedő sötét,  zárt  és  titokzatos erdővel.



A fenyves mellett sorakozó házakról eltünedeznek a fekete
árnytengerek, ahogy a nap egyre feljebb kúszik, és már csak
apró  foltokban  lelhető  fel.  Az  alvók  számára  menedéket
nyújtó árnyék lassan visszaszorul  és győzedelmeskednek a
nap felkelő fényei, bevilágítva a városka minden szegletét,
jelezve egy új nap kezdetét.

Ed Thompson háza a város szélén, közel az erdőhöz, az
utolsó  épületek  között  terül  el.  A  frissen  festett  falon
felkúsznak  a  fénynyalábok,  igyekezvén  az  ablakot  minden
erejükkel  elérni,  ott  a  roló  keskeny  résein  utat  találva
maguknak be-bekukucskálnak a nyíláson és megszaporázva
eddigi tempójukat az ágy irányába kúsznak tovább, melyen
Ed mélyen alszik.  Apró lélegzetei  jelzik,  hogy messze van
még az ébredés kezdeti szakaszaitól is.

Árnyék vetül a szobába merészkedő napsugarakra, melyek
mintha  riadtan  visszakúsznának  az  ablak  túlsó  felire,
megrémülve az ismeretlentől.

Az óra digitális kijelzője élénk zölden mutatja a hét óra
huszonkilenc percet, az árny megrebben és közelit, Ed egy
furcsa selymes,  bizsergető simítást  érez az arcán,  melytől
szemei kipattannak és egyenesen az órára merednek, mely
hangos sípolásba kezd, jelezvén a fél nyolcas ébresztőt.

Hirtelen  ébredésével  eltűnt  az  álom  minden  cseppje
szemeiből  és  gyorsan reflektálva  rácsap a  kioldó  gombra.
Lendületesen  az  ágy  oldalán  átveti  két  lábát  és  talpra
szökken. Érzi, ahogy ereiben szétárad az energia, melyet a
pihentető alvás nyújtott számára új otthonában töltött első
éjszakáján. Gyors pillantásokkal körbehordozza tekintetét a
háló  helyiségen,  elégedettség  tölti  el,  szája  sarka



megemelkedik és egy halovány mosoly jelenik meg arcán.

Nem  tétovázva  tovább,  a  nappali  felé  indul  hosszú
lépésekkel,  ahol  ismét  meg  kell  torpannia  a  bensőjéből
fakadó  késztetésnek  engedve.  Szemrevételezi  a  frissen
tapétázott falakat,  a parkettát és a helyiség új  bútorzatát,
melyek gondos munkájának eredményei. Mosolya erőt merít
és beteríti arcát. Elégedettségben és jókedvben fürödve indul
meg a  zuhany  irányába,  telve  életerővel,  mely  mintha  az
újjászületés első napját jelentené számára.

***

Üdén, ha lehet még frissebben lép ki a fürdőhelyiségből,
az álom utolsó morzsáit is kimosva szeméből. Energiája még
fokozottabban  kering  ereiben,  testének  minden  sejtjében
lüktetéssel eltelve. Rögvest a konyha felé veszi az irányt, egy
friss kávét készíteni. Menet közben laptopjának bekapcsoló
gombjára helyezi ujját és óvatosan ránehezedik. Amíg a gép
bekapcsol, lefőzi kávéját, melynek illatfelhője az egész lakást
beteríti,  elfedve a  tapétaragasztó  enyhén érezhető  szagát,
mely  még  nem  lett  kiszellőztetve,  mivel  amint  lehetett
beköltözött rég áhított otthonába. Reggeli italára várakozva,
a  konyha apró szegleteit  vizsgálgatja.  Minden létező apró
zugot szemrevételezve ellenőrzi a munkások eredményét.

A helyiségek minden nemű megtervezését ő végezte,  a
megfelelő  anyagok alapos  válogatását  szintén nem hagyta
másra, de maga a kivitelezéshez neki nem volt szakértelme,
ennek ellenére számos apró munkában segédkezett miközben
felügyelte  a  munkafolyamatokat.  Az  elégedettség  apró
sóhajával  nyugtázza  a  szemlét,  majd  a  forró,  gőzölgő
feketéből  egy  jókora  adagot  tölt  magának.



A kávé íz és illat mámorába merülve ül számítógépe mellé,
könnyedén  lehuppanva  a  kényelmesre  párnázott  fotelbe.
Csatlakozik  az  internetre,  napilapok  olvasgatásába  kezd,
átfutja a belpolitikai híreket, melyek iránt csupán felületes
érdeklődést mutat, majd tovább lapozik a külföldi hírekhez és
tájékozódik  a  nagyvilág  eseményeiben,  némelyikhez
véleményformáló gondolatait hozzáfűzve magában. Végezvén
azonnal  a  tudományos  hírekhez  halad,  szíve  szerint  ezzel
kezdte volna, csupán az évek óta beidegződött szokása nem
engedte.  Szeretet  mindent  kategorizálni,  beosztani  és
rendszerezni.  Ez így volt  a szabadidejével  is,  és az abban
végzendő tevékenységekkel.

Kedvenc témájához érkezvén csekély nyugtalansága alább
hagy  és  mélyen  elmerül  a  legfrissebb  technológiai
fejlesztésekben,  lassú  mozdulatok  kíséretében,  mellyel
aprókat  hörpint  bögréjéből.

Kopogtatás  veri  fel  nyugalmából,  olyannyira,  hogy
belerezzen a hirtelen jött zajba, egy pillanatra tétovázik és
kifújja a belészorult levegőt. Fejét megcsóválja, meglepődvén
a saját ijedségétől, majd felpattanva helyéről elindul az ajtó
felé sietős léptekkel. Oda érve kitárja azt, és a csodálkozástól
elkerekednek szemei.

Dalton sheriff  áll  vele szemben, aki  épp egy következő
kopogtatásra emelte hatalmas öklét és készült ismét az ajtóra
lesújtani.

- Jó reggelt Sheriff! - köszöntötte, miután másodpercekig
csak bámultak egymásra,  Dalton pedig dermedten tartotta
öklét a levegőben.



- Jó reggelt Mr. Thompson! - köszönti a tőle megszokott
mély és monoton hanghordozással a sheriff, akinek a kitárult
ajtótól már a lakásba kúszott a pocakja.

Rövid csend áll be.

- Minek köszönthetem a látogatását?

A sheriff pislog egy nagyot, megütközve a kérdésen.

-  Csak  erre  jártam és  gondoltam meglátogatom az  új
lakónkat.

- Ez aztán a megtisztelő figyelem!

A seriff arcán merev bambaság uralkodik, nem is törődvén
Ed válaszával,  a vállai  felett átkukkantva kémleli  a lakást,
nem leplezett kíváncsisággal.

- Jól aludt Mr. Thompson? - veti fel a kérdést, miközben
nyújtott nyakakkal még mindig a lakást kémleli. Ed zavarba
jön a sheriff kíváncsi viselkedésén, melyet leplezni igyekszik.

-  Jól...igen,  kifejezetten  jól.  De...árulja  már  el  Sheriff,
minek  köszönhetem  valójában  a  látogatást?  -  teszi  fel  a
kérdést  ismét.

-  Ó csak érdekel. Mégis egy új lakó a városban - mire
elmosolyog  és  végre  tekintete  megállapodik  Ed  szemein.
Ednek feltűnik valami különös, ami a mosoly mögött rejtőzik -
Mi odafigyelünk mindenre Mr. Thompson.

- Azt veszem észre. Egy kávét Sheriff? - veti fel látván a
még mindig élénk kíváncsiságát a lakás iránt.

- Már ittam. Megyek is tovább - rázza meg fejét, azzal



hátat fordít Thompsonnak és lesétál a verandáról.

- Ne feledje Mr. Thompson, mi mindenre figyelünk! - veti
oda a sheriff anélkül, hogy visszafordult volna.

Ed értetlenül áll az ajtóban, tekintetével a gépkocsijába
szálló férfit követi. Az utóbb elhangzott, nem éppen jól eső
mondatot rágja magában. Sejtése immár gyanúvá erősödött a
látogatást illetően, hogy annak többnek kell lennie, mint egy
baráti üdvözlés. Rideg érzés fut végig testén, a felismerés
okozta  ridegség,  melytől  érzi  mennyire  idegen  ő  ezen  a
vidéken.  Sok munkájába fog kerülni,  hogy befogadják.

A sheriff  lassan ráfordul a földútra,  porfelhőt verve fel
maga mögött,  majd nyugodt  tempóban elhalad a  belváros
irányába.

Ed  végig  követi  pillantásaival  minden  mozzanatát,
miközben  a  nyugtalanságát  keltő  gondolatain  rágódik,
melyből  egy  pisszenés  zökkenti  ki,  mely  a  háta  mögül
szisszen fel. Rögvest a hang irányába kapja fejét, körbetekint
a nappalin. Rezzenéstelenül áll a levegő, apró neszt sem hall,
szokatlan csend támad még odakinn is.

Becsukja maga mögött az ajtót, a zár halk kattanással a
helyére  kerül,  ő  maga  pedig  visszatér  bögréje  kihűlt
tartalmához.

***

Először  egy  könyv  lapozgatásába  kezd,  kényelmesen
elhelyezkedik a fotelban, de hamar nyugtalanság lesz úrrá
rajta, melynek okát még csak nem is sejti. Feszülten pattan ki
kényelméből, majd az ablakhoz lép, a verőfényes napsütötte



tájat  kezdi  szemlélni.  Az  ablak  kilincsébe  kapaszkodva
résnyire megnyitja azt, hogy a kellemes, nyár végi üde szellő
utat törhessen magának a nappaliba. Mélyet szippantva az
áramlatból, a fenyő és az édeskés gyanta illatának keveréke
lágyan  kényezteti  érzékeit,  melyek  a  nagyvárosi  forgatag
bűzétől  kezdtek  eltompulni.  Idővel  kitisztulnak  és  minden
sejtje  átveszi  a  vidéki  élet  természettel  összefonódó
lüktetését.

Hátrább lép az ablaktól, majd megfordulva visszaindul a
fotelhoz,  ahol  helyet  foglalva kezébe veszi  vaskos kötetét.
Alig emeli tekintetét a betűkre, ismét nyugtalanság áramlik
szét  benne,  zavarodottá  válik.  Lelke  mélyén,  valami
feszültséggóc pumpálja szét ereiben a mérget, mely elméjét
támadva nyugtalan gondolatokat ébreszt benne.

Hiába  leplezte  maga  előtt  ez  idáig  félelmét,  melyet  a
sheriff  reggeli  látogatása váltott  ki,  most  ez  feltör  belőle.
Kellemetlen, magára maradottságot érez, mintha a végtelen
közepén állna egy szál magában, és ez folytonosan duzzadó
frusztrációt kelt benne.

Erről jut eszébe, hogy barátai és családja bizonyára várják
már hívását, melyre ígéretet tett. Nem mulasztott nagydolgot,
hisz  még  egy  napja  sincs,  hogy  birtokába  vette  a  kész
épületet,  különben  sem  szeretne  nyugtalansággal  a
hangjában  beszélni  velük,  ők  ezt  azonnal  megéreznék,
bármennyire is  igyekezne leplezni  előttük.

Talán  most  ütköznek  ki  fáradalmai,  az  épület  mellett
állására  is  oda  kellett  figyelnie,  két  helyen  kellett
maximálisan  teljesítenie,  ami  rendkívül  kimerítette.  Elérve
célját,  a  lüktetés  lassan elhalt  és  a  rengeteg felemésztett



energia által keltett űrt hagyta hátra.

Ismét felpattan, idegesen ejti le a könyvet a fotelba, majd
az  ablakhoz  lép.  A  réshez  tapadva  szívja  magába  a  friss
levegőt, mely olyan érzést vált ki belőle, mintha a fullasztó
asztma gyógyíre lenne.

Ki  kell  mennie  az  erdőbe.  Rengeteg  terhelésnek  volt
kitéve, hirtelen jött a környezet váltás, mely, mint a mai nap
is  bizonyította,  számos  megoldandó  feladatot  tartogat
számára.

***

Ahogy felvillant benne a gondolat,  azzal  a hirtelen jött
erővel  cselekedetett  és  előszedte  a  szekrényben  mélyre
temetett hátizsákját. Kopott, régi katonai zsák, melyet még
fiatal  korában kapott,  amikor részt  vett  egy nyári  katonai
táborban.

Némi élelmiszert pakol bele, mellé sok folyadékot, majd a
zsák száját összehúzza a ráerősített zsineggel. Hátára kapva,
a cipőszekrény mellett álló bakancsához siet és felhúzza azt
lábára, fűzőjére erős csomót kötve indul ki az ajtón, már csak
egy halk kattanás hallatszik, ahogy bezárja maga mögött.

Az aszfaltúton átkelve egy kopár,  sík  területen vág át.
Térdig érő, sárgára száradt füvezetbe gázolva jut el az erdőig,
ahol a magasba szökő fenyők hűs árnyékot vetnek rá. Lába
alatt ropognak a száraz tűlevelek és tobozok, melyek a talaj
teljes  felszínét  belepve  gátolják  más  növény  sarjadását.
Helyenként, a fák tövében páfrányok, moha telepek és más
árnyékos területet kedvelő növények kúsznak fel a törzseken.
A  magasban  apró  neszezés  hallatszik,  ahogy  az  apró



rágcsálók  tovaszökkennek  az  ágak  között,  megrémülve  az
idegen  betolakodótól,  némelyik  kíváncsian  figyeli  az
ismeretlen  alakot.

Először  a  tájban  gyönyörködik,  pillantását  ide-oda
kapkodja  a  fák  között  minden  egyes  ösvényt,  cserjét
szemrevételezve. Kellemesen hat rá a természet, érzi, ahogy
a  feszültséget  szivacs  módjára  szívja  ki  belőle  és  az
elenyészik az erdő martaléka ként.  Nem is érti,  hogy volt
képes ez idáig egy betondzsungelben élni, elzárva eme üdítő
érzéstől, most érzi csak igazán azt az űrt mely keletkezett
benne az évtizedek múlásával, most érzi, hogy mi hiányzott
lelke mélyén.

Ugyanakkor  elő  -  elő  bukkannak a  terhelő  gondolatok,
bármennyire  is  próbál  kikapcsolni,  tovább  zaklatják.
Sugallatuk  hamar  elhessegetik  a  felemelő  érzetet  és
nyomasztó  foltokat  hagynak  maguk  után,  melyek  arra
kényszerítik,  hogy itt  és  most  nézzen szembe velük.

Nem is lenne értelme tovább halogatni, hurcolni magával
a terhet,  melyet lelke mélyére pakolt,  hogy majd egyszer,
amikor erősebb lesz, szembefordul velük és feldolgozza őket.
Meg kellett tapasztalja, hogy soha nem lesz elég ereje hozzá,
ezek csak tovább gyengítik őt. Így hát sorra emelte le őket a
képzeletbeli  polcról,  egyesével.  Hol  egy  el  nem  temetett
személy kísértete lebegett fel gondolatiban, hol pedig egy a
szívében még le nem zárt szerelemé. Elmulasztott pillanatok,
melyeket pótolni már nem lehetett, csupán nyomasztó terhek
a bűntudat széles tárházában.

Akadt teendője bőven mire azt a polcot üresnek érezte és
kellemes megkönnyebbülés telepedett rá, lelke felszabadult a



nyomás alól, mely fizikálisan is megterhelte.

Hirtelen  a  levegő  megdermed  körülötte,  belső  félelme
megtorpanásra  készteti.  Néma  csend  uralkodik  minden
irányban, még a lágy szellő is abba maradt és vele együtt az
illatok is eltűntek. Minden apró életre utaló nesz, mely ez
idáig elkísérte szertefoszlott, még a tűlevelek halk suhogása
sem hallatszik.

Annál  erősebben érez  valamit,  melyet  nem képes  még
csak gondolati formába sem önteni, valami...természetfelettit.

Mintha figyelné őt valaki.

Lassan körbetekint,  a  táj  rezzenéstelen,  a  levegőt  már
fagyosnak érzékeli,  szíve viszont annál  hevesebben verdes
felfűtve testét, melyen apró verejtékcseppek ülnek ki.

Lassan  lépésre  emeli  a  lábát,  halk  roppanás,  ahogy  a
lehullott  kérgek összeporladnak súlya alatt.  Ijedten rezzen
össze, amikor egy varjú vad károgásban tör ki felette az ágon
ülve. Vörösen csillanó szemében vad gyűlölet izzik, gyilkosan
károg  feléje,  majd  tovaröppen.  Az  erdő  rejtekéből  nesz
hallatszik  egyre  erősebben,  valami  megindult  feléje  egyre
vadabb csörtetésben.  Földbegyökerezett  lábakkal  rémülten
mered a  sebesen közelgő ismeretlenre,  mígnem egy hang
megszólal benne; Fuss!

Pánikolva tekint körbe, az irányt elvesztette, mely felől
érkezett. Tekintetét a delelő ponton túl jutott napra emeli,
pillanat alatt betájolja a haza vezető irányt és futásnak ered.

Őrült  tempóban,  hevesen  lüktető  szívveréssel,
inaszakadtából  rohan,  két  kezével  a  feléje  hajló  ágakat



söpörve félre. Egy gondolat fér el csupán elméjében, hogy el
innen! Csak reméli,  hogy a helyes irányba lohol, különben
még  nagyobb  veszélybe  sodorja  magát.  A  félelem  egyre
nagyobb hatalmat nyer felette,  az erdő végeláthatatlannak
tetszik,  mintha  soha  nem  tudna  kiérni  belőle.  Léptei
dobogása mellett is tisztán hallja, hogy az a valami ott van
mögötte,  hátra  pillantani  sem mer,  úgy  érzi  egy  pillanat
eltékozlása az életébe kerülhet.

Madarak  raját  látja  az  ágakról  felreppenni,  mintha
megéreznék  jelenlétét  annak  mi  üldözi,  sorra  szállnak  fel
rejtekeikből és szárnyalnak a fák fölé, minél magasabbra.

Erejét egyre inkább fogyatkozva érzi, minden sejtjét arra
buzdítja,  hogy  még  pár  lépést  elviselve  hajtsák  lábait,
bármelyik pillanatban az erdő szélére érhet  most  már.

Rémülten  torpan  meg  egy  pillanatra,  hogy  az  előtte
felbukkanó  oszladozó  szarvas  tetemet  kikerülje,  nem
emlékszik, sőt biztos, hogy nem látta a döglött állatot az ide
felé  vezető  úton.  Gyanúja  egyre  erősebben  gyökeret  ver
benne,  hogy  rossz  irányba  indult  el ,  de  kétségei
szertefoszlanak, amikor a tűlevelűek ágai egyre fogyatkoznak,
utat  engedve  a  napsugaraknak.  Sebesen  kapkodja  tovább
lábait,  karjával  szúró  oldalához  kapva  próbálja  nyomással
enyhíteni fájdalmát,  majd megmaradt erejével  nekifeszülve
szökken át az előtte heverő farönkön. Lassan feltünedezik a
gyér, száraz füvezet, majd a hosszú pampás terület, már csak
pár száz méter választja el és kiér az útra, mely menekülése
szimbólumává  vált  elméjében  és  táplálja  tempóját.  A
füvezetet elérve, a tűlevelek halk ropogását az elszáradt fű
zizegése  váltja  fel,  a  vad  dübörgés  háta  mögül  el  -



elmaradozik,  egyre  halkul,  mire  kiér  a  pampás  földre,
teljesen szétfoszlik,  helyét  átveszik  az  erdő  életének apró
hangjai.

Az utolsó fát elhagyva tör elő a fenyvesből vad lihegés
közepette,  utolsó  erejével  megpördül  és  az  erdőt  figyeli.
Lélegzetét  visszafojtva fülel  tovább.


