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Minden jog fenntartva!

 

Köszönöm mindenkinek, családnak, barátoknak, és nektek, kedves olvasóim, hogy még mindig
mellettem álltok, és nem hagytok magamra!

 

 

„Alszik. Üldözte őt a sors ezernyi bajjal,
És mégis élt, amíg mellette volt egy angyal.

Meghalt. Oly egyszerű a magyarázata:
Mikor a nap lemegy, beáll az éjszaka.”

/Victor Hugo/



PROLÓGUS
Monika

Az  utca  sikított  az  emberek  rémületétől.  Az  ajtókon,  kapukon  foghagyma  füzérek  és  vörös
keresztek, az utcán sár, a folyókban vér, az ég meg ezer könnyel sírt.

Van talán még remény, mi a szívünkben oly mélyen él. De nem tudom, mi lesz, ha itt elfogy a
sikoly, az erő, ami segít a küzdelmekben.

Az utca szélén és a rakparton a vérivók pórnépe égeti a holttesteket, a bárók elől menetelnek a
sereg élén, sétapálcájuk fejéről egy medve vicsorog a népre két kiálló vámpírfogával.

A tankok felverik a zubogó eső szülte sarat, a Temze mocskos, vértől ázott, zavaros vizű. Már nem
ékesíti a városunkat.

A Tower messzebb nyúló tornya megcsonkult a vámpírok ágyúinak átkától. Nem őriz már többé
rabokat.

Álmomban még látom, ahogy ragyogó nép vonul fel a sétányon. Mind ünnepeltek még, de most
csak a vérnép ünnepli az általuk elhozott világvégét.

 

 

 

 



1. fejezet Régmúlt idők
Monika

A nagymamám meglepő szavakat suttogott egy éjjelen a fülembe, amikor megkérdeztem tőle,
hogy milyen volt megélni a nagy második világháborút.

- Kicsim, nem kell, hogy meséljek, mert előtted az élet, amikor majd lesz lehetőséged tapasztalni
is. – mondta a nagyi.

-  Ezzel mire célzol, mama? – kérdeztem, kezdett érdekelni teljes eszmefuttatás. Megérintette
szavaival azt a témát, amire tuti nem tudok majd elaludni, mint a többi anekdotáira.

- Nem, hogy a harmadikat, lehet, hogy még a tizenkettedik háborút is meg fogod élni, kedveském.
– mondta, majd végigcirógatott az arcomon. – De ezen még ráérsz gondolkozni. Most aludj szépen,
és  készülj  fel  arra,  ami  majd  vár  rád.  Pihentnek,  és  erősnek  kell  lenned  ahhoz,  hogy  túléld
mindazokat  a  megpróbáltatásokat,  amik várnak még rád.  Nem lesz könnyű,  de hiszek benned,
Monika.  –  betakargatott,  majd  a  karjaiba  vett.  De  most  hiába  dúdolgatta  azt  a  kedves  kis
altatódallamot, valahogy nem akart hatni. A gondolataim ezerfelé cikáztak az agyamban, és nem
hagytak nyugodni.



2. fejezet Vámpírság hajnalán
Ezékiel, a vámpírfő

Szenvedett. Mégis valami más volt. Nem sikerült minden a terv szerint. Nem szomjazott vérre,
főképp nem embervérre.

Ő más volt. Édes szenvedése csak szemében tükröződött. Álmaival telt meg a palota, de mégis
tudtam, egyelőre el kell engednem őt, ha azt akarom, hogy az enyém legyen. Enyém, és népemé:
mindörökké.

Monika

Már vagy egy hete egyfolytában esett az eső, a Nap egy percre sem tekintett ki ránk. Az emberek
mind szomorúak voltak, készültek valamire.

Az álmok elvesztek, zordon köd ült mindenki arcán.

A szerelmesek nem voltak többre egy-egy odavetett keserédes csóknál.

- El kell mennem, kedves, nem maradhatunk együtt. Többé nem. – suttogta Iván.

- Lelkem, bármit is hibáztam, bocsásd meg nekem, csak ne hagyj el! – könyörögtem, és éreztem,
hogy a könnyek végigszöknek az arcomon.

Néhány perce még erősebbnek éreztem magam, mint valaha. Most mégis haldoklott a szívem.
Erős voltam, erős akartam maradni, de Iván nélkül ez nem megy. Nem lehet, hogy most legyen vége.

Mindenki azt tanította, a szerelem legyőz mindent. Győz a háború, s a gyűlölet felett is. Hát, akkor,
jöjj, hős, erős lelkű szerelem! Jöjj, és segíts rajtunk! Ilyenkor hol az Úr? Miért nem segít?

De igaz is, adhat, de amit ad, azt el is veheti.

 

Iván

Fájt a szívem, ahogy néztem őt. De nem maradhattam mellette.

Valami olyanná vált, ami veszélyes lehet rám nézve, s csak idő kérdése, hogy ez kitörjön rajta, és
megtudja ő maga is.

- Kicsim, már várnak rád is. – suttogtam, majd félve, de megérintettem hófehérré vált, kecses
zongoristaujjait.

- Ki, hol? – kérdezte könnyes szemekkel.

- Azt kell tenned, amit a szíved diktál, és meg fogod találni azt a helyet, ami neked rendeltetett el.
A végső megvalósulás még hátra van, amíg nem nyered el teljes lényed, addig nem tudsz annak
hódolni. – szavaimból semmit nem értett meg, láttam a tekintetén, de nem tehettem mást, ki kellett
lépnem azon az ajtón, és be többé nem tehetem a lábam.

Be fog csapódni mögöttem az ajtó, és többé nem nyílhat ki. Addig nem, amíg Mona itt van, és



talán utána sem tudnék visszajönni.

Mindenhol támadnának az emlékek, lesnének rám minden sarokból.

Lassan elindultam, s hallottam bár, ahogy Monika a földre zuhan, és szakadatlan zokog, és kéri,
ne  menjek  sehova,  nem  maradhattam.  Ha  most  nem  vagyok  erős,  és  nem  hagyom  itt,  az
mindkettőnknek a halálát vetítette volna elő.

Az ajtó kinyílt, és kiléptem, s bár nem akartam nagy zajjal távozni, az ajtó úgy csapódott be
mögöttem, hogy majdnem kiszakadt a tokjából, épp úgy, mint ahogy a lelkem, amikor átléptem a
küszöböt.



3. fejezet Vérkereszt
Monika

Csak én vettem észre az első jeleket. Az elhagyatott házakon az első vérkereszteket.

A kereszt jelképes dolog volt, persze nem ők hagyták, hanem a csatlósaik. Mint amilyenné én is
válok, ahogy telnek a napok. Egyre borzalmasabb. Behálóznak.

A legszörnyűbb az magam vagyok. Éhes vagyok, érzem, s amikor ránézek egy szendvicsre, a
gyomrom a feje tetejére áll, de amikor vért látok, különös csábítást érzek, hogy magamhoz vegyem,
mint elengedhetetlen tápanyagot. Ha akarom, ha nem, nem volt választásom. Olyan lettem, mint ők.

 

 

Ezékiel, a vámpírfő

Közeledett az idő, amikor be kellett, hogy csatlakozzon hozzánk, de ő inkább másfelé vette az
irányt.


