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Köszönettel!

 

Családomnak,  akik  tartották  bennem a  lelket,  és  mindig
mellettem  voltak  boldogságomban  és  még  a  nehéz
pillanatokban  is.

Köszönet egy kedves ismeretlen ismerősnek a távolból, aki
Lion karakterét ihlette,  aki  valahogy másképp, de jelentős
szerepet  játszott  az  életemben,  mint  írói,  mint  érzelmi
szempontból.

Írók, akik hatással voltak rám: Szurovecz Kitti,  Stephenie
Meyer,  Paulo  Coelho,  Meg  Cabot,  Criss  Angel,  Laurell  K
Hamilton,  Jeky  French,  Kristina  Dodd,  Steiner  Kristóf,
Salman  Rushdie,  Nora  Roberts,  Arche  Min,  s  a  mangák
uralkodónője Naoko Takeuchi,  Dima Bilan.

Ja és köszönöm mindenkinek, akit ismerek, s azoknak, akik
megihlettek  e  könyv  megírására,  mert  valamilyen
szempontból,  ha  jó,  ha  rossz  impulzusok  értek,  attól
függetlenül  mindenkit  a  barátomnak  tekintek.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kezdetek
 

 

A  férfi  nézte  a  lányt  perzselő  meleg  barna  tekintetével.
Szemei megteltek borostyánkönnyekkel, mikor megölelte őt.

 

 

 

 



A lány meg akarta csókolni, de ő csak végigsimította arcát, s
kivett egy halvány tincset az arcából.

– Mikor találkozunk? – kérdezte a férfi.

Erre a lány gondolkodott. – Nem tudom, túl bonyolult a te
világod.

De miért? – kérdezte a férfi.

Azért mert más légkörből jöttünk, te fent lebegsz én lent –
válaszolt a nő.

Ezt hogy érted? – kérdezte az ifjú.

Én vagyok a  sötétség,  mely  ellepi  a  holdat.  Te,  pedig  a
perzselő nap.

Én nap? Nem! – kiáltott fel a férfi hahotázva.

Te vagy a nap! – mondta a lány.

Nem,  te  vagy  a  fény,  mindig  nevetsz,  s  beragyogod  az
életemet – válaszolt  a férfi  csendesen – de ezt úgyse úgy
mondom,  hogy  halld,  mert  akkor  kinevetsz...  somolygott
magában a férfi.

A lány elfordult, s a kietlen tájat fürkészte. Éppen egy furcsa
sivatag  közepén  álltak.  Hűvösebb  szél  kerekedett  lassan
átjárva  a  homoktömeget.  A  férfi  ráborította  a  hölgyre  a
palástját,  s  magához húzta őt.

A lány érezte a teste melegét, s álmodozó derűs tekintettel
magába szívta a kellemes illatát, mely a mentol és szappan
keveréke  volt.  Ezután  kíváncsisággal  hallgatta  a  férfi
szívének minden dobbanását, akár az élet legnagyobb titkát.



Így  álltak  egy  darabig.  A  megnyugtató  csend,  s  a  szellő
morajlott  körülöttük.  A  mindent  elsöprő  harmonikus
szenvedély. A születés, a halál, álom és valóság csendje.

Nem engedlek el – folytatta a férfi.

Erre a nő huncut mosollyal. – Miért nem?

Ne kérdezz  hülyeségeket,  úgyis  tudod  –  válaszolt  a  férfi
elégedetten, majd még erősebben magához húzta a lányt.

Nem volt a szavak embere, az már hétszentség, de magával
ragadta az érzések szédítő hurrikánja. A lánynak annyi is elég
volt,  hogy  itt  lehetett  vele,  s  érezhette  lelkük  összes
morajlását, mely a tenger vad hullámzásához hasonlatos volt.
Váltakozó volt, némelykor az együttélés úgy hatott, mint egy
jóleső  kamillafőzet,  mely  felmelegíti  az  egész  bensőt,
némelykor meg kicsit  leforrázza a torkot.

Amíg  így  álltak  merengve,  a  nap  lenyugodott.  A  lány
megcsókolta  a  férfit.  Érezték,  ahogy  az  ajkak  édes  lágy
hullámai  körbefogják  őket,  majd  heves  lélegzet  közepette
egybeolvad nyelvük násztánca ádáz harcot vívva kéj átkozott
lángocskáival.

– Nem hagyhatsz el...  – suttogták egymásnak, de ezen az
átkozott kietlen helyen minden hangosabbnak hatott. Még a
legyek zümmögése is mariachi zenekarként szólt tovább. Ez
volt a senki földje. A semmiség sötétje, a teremtés valamije.

A képzelet birodalma.

A férfi tüzet rakott, mely sisteregve pattogott, a lány halakra
vadászott,  melyeket  élezett  kődárdával  kapott  volna  el
háromszori próbálkozás után. Itt a vízi lények túl serények



voltak, a hullámok túl engedékenyen mozogtak tova.

Ne segítsek? Tudod itt mindig gyorsak a halak – reagált a
férfi a nagy loccsanásokra.

Nem megoldom egyedül. – Ekkor csapott egyet, s így is csak
egy rákot tudott kifogni azt is fájó ujjakkal.

Szereted a rákot? Sokkal finomabb, mint bármilyen hús –
kérdezte a lány.

Nem tudom, még nem ettem ilyen kaját – mondta erre a férfi.

Miért nem adunk nevet egymásnak?

Ez a képzelet világa, a tündéreket az emberek nevezik el. Mi
úgy táncolunk a valóban, ahogy ők elképzelik.

Tudom, de miért nem adunk magunknak, most már úgyis
mindegy nem?– kérdezte a fiú unottan ásítozva,  miközben
megpirította a rákot, meg a halat.

Vigyázz elmászik! ÁÁ! – sikongatott a lány.

Ezen a férfi kicsit elmosolyodott s folytatta.

Úgyis száműzöttek vagyunk hát akkor.,.

Tudod, milyen név illene hozzád? – nézett gondolkozva.

A lány várta a hatásszünetet, amíg a férfi előáll valami
érdekes ötlettel.

Hm,  rózsák  szirmaiból,  gyöngyök  nedvéből,  madarak
csacsogásából,  vizek morajlásából,  tűz pattogásából…

Jó mielőtt folytatnád, ösztönösen mondd ki! Mire gondoltál?
– mondta a nő, miközben nyelte a fehér ízes húst.



Hát kelbimbó – néz a srác.

Hát ne hülyülj már.. miért?

Miért ne?

Miért de?

Miért nem valami szép?

Az se tetszett, ha romantikus voltam...

Na.. mondd már, te kezdted!

Jó, legyen Leila. Szép, pont neked való. Üde friss, életrevaló
– kacsintott a férfi, s gyorsan leeszegette a húst.

Nem is olyan rossz... kivéve ezt a kis fekete pöttyöt, valami
rajtamaradt, ezt eldobom...

Ekkor hirtelen valami morajlás hallatszott, mely kellemetlen
zajjá nőtte ki magát. Szörnyű Sabotwormsok támadtak rájuk.
Ez a faj nem kedvelte az átkozott tündéreket. Ismertetőjeleik
voltak a kunkorodó, ágas bogas agyarak, félszemmel láttak, s
óriási,  hosszú  földre  boruló  fülük  volt,  mely  nyelvükkel
egyenes arányban nőtt.  Hatalmas késélű fogaikkal szelték,
mit szelték, habzsolták a levegőt.

Meneküljünk!  –  kiáltotta  a  lány  félelemtől  reszkető
állkapoccsal megragadta a férfi kezét és menekülni kezdtek a
sötét rengeteg felé. Ez alatt elkezdett gyülekezni a nagy sötét
felhőtömeg, s előbb szemerkélni kezdett, majd később akkora
lett a zápor, hogy a szörnyek bőre már félig olvadozni kezdett
az esőtől. A pigment körömlakkszerűen patakzott alá a föld
gyomrába.  A  hajsza  komollyá  kezdett  válni,  nem csak  az
ítéletidő miatt, hanem a gonosz királyné végett is. Egy tömeg



nyi harcos kezdett rohangálni kiáltásokkal, karmos kezükben
kardokkal, bárdokkal hadonászva, bosszúra éhesen. Hisz ők
voltak az utolsó elátkozott pár. A lány érezte kettejük vesztét,
így elszavalta az eszperentét,  s  fogain játszott,  így épített
kettejüknek  sáncot.  A  fa  tetején  tette  ezt,  hol  termett
védelmezőn sok fokhagymagerezd.

Az  ifjú  a  lányt  karjába  vonta,  s  fölkúszott  vele  még
magasabbra, hol köd volt halomba. A szörnyek közül a patkós
fajok  tovább  dobogtak  fenyegetőn  rázva  félelmetes  arcra
fagyott  mosolyukat.  A  szarvas  elitek  nekimentek  a  fának,
megpróbálták megdönteni, de nem lelvén nyugalmat, kaptak
pofazacskójukra  almát,  így  aludván  az  igazak  álmát.  A
mosolygósok tovább dübörögtek a kertek alatt meglepett sem
lett az ábrázat. Fenyőket téptek ki gyökerestül azzal feszítve
a fát  testestül-lelkestül.  Végül  pár  kereső rohangált,  mert
kidőlt a fa, de pár nem lett oda. Átugortak a magasba egy
magasabb fára, hogy ne érje őket a halál átka. Telt az idő a
harcosok  szétszéledtek,  mivel  nem  leltek  holtesteket.
Nyugtalan haladtak tovább élükön egy szellemnő vitte nekik
a vacsorát. Ő volt ki nem érzett, nem látott, csak falatozta a
lelket és a haragot. Üres szemfödele fölött üres homlokköd,
ajka helyén ponyva, ragadós sár tucatja. Karmolások és sebek,
melyek rég letűnt emlékeket idéztek egy olyan korról ahol a
semmi és a halál lételem volt. Párja is mellette állt, nem szólt
csak hazudott, arca elé téve egy kalapot, mely alatt kipattant
a jackpot, ami nem volt más, mint kihívás, vagy önámítás. Az
ő  dolga  volt  a  kérdezés,  aztán  az  eltűnés,  feszélyezés,
légkörbe való lépés, majd megint két vállra fektetés, etetés, s
féltés.  Kegyetlen  párját  így  igazgatta,  vicces  sminket
próbálván rajzolni  oda,  ahol  a  semmi az udvarló kúria.



Ekképp  trombitált:  –  Trololo,  törvénytelen  betolakodók!
Azonnal  elém, különben lelő  egy kém.

Altató csicsergés után a pár felébredt, fejük fölé véve egy
hógörgeteget,  elhajítva,  takarván  az  eget,  hogy  ne  lássák
gonosz ködfellegek.

Másnapig  tartott  a  cécó,  s  eltűnt  a  gonosz  rengeteg.
Lemásztak  kivilágítva  az  eget,  hogy  kókuszt  gyűjtsenek.
Azután együtt mentek egy vízeséshez, hogy megmártózzanak
benne  és  elgémberedett  tagjaik  életre  kelljenek.  A  férfi
figyelte a nőt, mint vadhajtást a tikkadó meleg nyári nap alatt.
Porcelán fehér arany bőrén végiggördültek gyöngyökként az
elképedt vízcseppek. A férfi a lány tekintetébe meredt, majd
formás keblére, rózsás orcájára, ezüstporcelán bőrére kecses
alakját kiemelte a tunika mely rajta maradt. Ezután magához
ölelte őt s eldobott egy keszkendőt. Csókjuk hosszú volt, és
derűs,  mentolosan  hűs.  Ölelő  karok  rengetege,  érzések
násztánca,  kígyóként  tekerte  őket  körbe  keresztül  kasul,
melytől a lélek felvidult. A lány hevesen lélegzett, elejtvén
teste  tajtékán  egy  ezüstcseppet.  Még erősebben  magához
húzta  a  férf i t  a  sz iklára  dőlvén,  míg  a  csókok
követelődzőbbek nem lettek. Egyre éhesebb karmolások, halk
nyögések, virágok bódító illata és hajladozása, míg ingatagon
leszakadt  a  szűz  virág  halma.  Az  arany  ezüst  vér
végigcsepegett, elárasztott hegyet, völgyet, vizet. Ez alatt a
férfi  nem akarta a nőt elereszteni,  csak érezni,  a sok éve
áhított borzongató forróságot, a mindent elsöprő szenvedélyt,
ahogy  a  nap  magához  sodorja  a  kéklő  éjt.  Ezután
elpárologtak a hófödte habok alatt. Jöttek a Sabottwormsok
keresve – kutatva, hol rejtőzhet a pár. Talán a lugasba, olvadó
hegy halomba?


