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„Mert legyen az Rock, vagy lágy Jazz, ha te játszod, nincs, mi szebb lenne akkor édes muzsikádnál.
Amikor te zenélsz nekem, akkor kisüt a Nap, még akkor is, ha éppen vihar van.

Amikor a dalod nekem játszod, nincsen szebb annál kerek e világon.
Hidd, hogy mindig veled leszek, ne félj többé, hisz itt vagyok neked.

És, ha többé már nem létezem majd, a világot ne sújtsa szélvihar.
Mert te tudni fogod, mikor újra letekint a Nap, és oly fényesen süt, én fogok mosolyogni rád, akkor,

ott, és ezen túl mindenütt, míg csak világ a világ.”



Prológus
Cat

Egyszer volt egy lány, meg a zenész… na, jó. Ez nem egy tündérmese lesz, de annak is

beillene. Köszöntelek az életem történetében. Vagyis nem az egészet írom le neked, mert nem

emlékezhetek arra, hogy mi történt az este, amikor megszülettem, sem arra, hogy hány tündér

táncolt az este az ablakomban.

Viszont amikor ő zenél nekem, a szívem vadul verni kezd, és azt már tudom, és felfogom, hogy

több ezer tündér táncol lelkem húrjain, mert amikor ő a közelemben van, és lágy dallamokat követel

a zongora billentyűzetétől, akkor újra és újra megdobban a szívem.

Tudom, hogy ilyenkor képes lenne holtakat felébreszteni több száz éves álmukból, és a halott

szívük újra százezres tempóban kezdene verni… de álljunk csak meg egy szóra, mielőtt még ezt a

felhőtlen áradozást elkezdeném! Az ő muzsikája már nem jár a holtaknak, és csak az én szívemet kell,

hogy megdobbantsa újra meg újra, tehát nem kell annyira elnagyolni, hogy ő holtakat ébreszthet fel.

De kérlek titeket,  hadd mutatkozzam be, és mondjam el  majd ezután azt is,  kiről  fogok

áradozni nektek majd itt néhányszáz oldalon keresztül.

Cathleen  Reynold  vagyok,  a  tizenötödik  évem  felé  közeledvén,  és  egy  London  melletti

kisvárosban lakom, anyámmal, és húgommal, Lucyval.

Nem akarok már sokáig itt maradni, és örülök, hogy ezt az iskolaévemet már a Londoni

Brooklyn High Scoolban kezdhetem majd, mert már nagyon unom ezt a lekötözött életet, hogy nem



moccanhatok ki sehová.

És akiről áradozom és álmodozom majd neked, ő Zack Jeron, harmincas évéhez közeledő

zenész, Londonban. És imádom, ahogy kinéz, imádom, ahogy zenél.

Zack, mikor színpadra lép, maga egy félisten. De csak azért félisten, mert nem veszi körül

fényes labda, és nem jár fel arra a nagy görög hegyre, amit a görögök az istenek szent hegyének

tartanak.

Mindössze egyszer láttam őt színpadon, de az is elég volt ahhoz, hogy totálisan megkedveljem

– és igen, először csak megkedveltem, mert nem volt ez olyan első látásra szerelem.

A kis videóm, ami a filmzenei estedről van, drága Zack, nincs egy perces, de én mégis mindig

újra és újra megnézem. Na, meg persze ne felejtsük el a fotókat se. Persze, még nem érkeztek meg a

fényképésztől, de mind külön kincs, más így is, hogy csak a kis masinámon, meg a gépemen tudom

nézegetni őket.

Tudod, nem bírok ki az nélkül egy órát, hogy rá ne pillantsak egy fotóra, vagy el ne indítsam

azt a drága videót, amit készítettem magamnak emlékként. Amikor meghallom a muzsikádat, drága

Zack, ezer tündér táncol lelkem húrjain, meg persze ezer pillangó a gyomromban, ahogy elképzelem,

hogy a karjaidba zársz, és én téged az én karjaimba, és soha többé nem engedjük el egymást.

Vajon,  drága  Zack,  te  is  gondolsz  olykor  ilyenekre?  Ó,  Zack,  bár  az  álmaimat  valóra

válthatnád!



 



1. fejezet Pont, mint Hollywood
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Apa ennyit csak tehetett értem öt év eltűnés után, hogy eljött a legújabb kocsijával, és bevitt a

városba, a koncertre.

Parancsomra már több órával a koncert előtt elindultunk, és így én értem oda elsőként, és

mivel ingyen koncert, és helyfoglalás érkezési sorrendben, tehát oda ülsz, ahova akarsz, így ügyesen

megcéloztam az első sor közepét, mert tudtam, innen jól tudok majd fotókat készíteni.

Megirigyeltem rögvest azt a hölgyet, aki a helyszínen körbevezette és segítette őket, bár még

a nevükre sem emlékeztem már annyira, de éreztem, hogy oda kellene mennem, de hol itt a bátorság?

Hát, nem épp bennem.

Elővettem a röpcédulát, és rápillantottam. A zongoránál Zack Jeron, és a szaxofonnál Julien

Gray. Az agyam engedetlenül is Zack nevére vándorolt vissza újra meg újra, és utóbb már azon

kaptam magam, hogy azon gondolkodom, hogy vajon melyikük lehet Zack és melyikük Julien.

A koncerten igazi örökzöldek szólaltak fel, és én még az elején azt hittem, nem lesz ebből

semmi, mert ugye én már voltam egyszer nagyszabású Hollywood esten, de ott volt két énekes is, és

ezek után már az ember honnan is vár jobbat?



Szóval az első szakaszban még nem ismertem olyan sok dalt, de aztán egyre jobb lett a

hangulatom, és együtt égtem a közönséggel, és együtt zúgtam velük a dallamot. Együtt nevettem,

avagy együtt könnyeztem velük, és a taps is már tőlem is szólt, és nem volt, aki szabályozzon engem,

mert ezen az esten nyugodtan lehettem önmagam.

Persze a gépem azért minden egyes dalnál kattogott, mert élménnyel akartam hazatérni,

megörökített élménnyel, mert nekem sosem elég az, amit a szívemben őrzök, mert félek, jön valami

furcsa ügy, és megint beüt a krach, és talán már nem fogom többé tudni a két embert magam elé

idézni, és ennél fájdalmasabb nem is létezik talán.

Egy videó is készült, de nincs egy perces, mivel hamar rájöttem, hogy mivel megvilágítja őket

a reflektor, ezért az én képernyőmön nem az lesz látható, amit én látok. De azért kellett ez, érzem,

hogy olykor, mikor csak a képek lesznek majd, és a tündérdallamokra vágyom, a zene csak ott lesz,

és hallhatom majd a mennyei muzsikát – még ha ezen esetben az a mennyei muzsika a Star Wars is.

 

Zack

 

Eljött  a perc,  mikor ifjú kis táncosokat kellett  keresni,  vagyis nem muszájból tettük ezt,

hanem mert Julien színesebbé akarta tenni az estét. Én meg csak videóztam, s közben tettem, ami a

dolgom – vittem tovább a dallam gyönyörű fonalát.

A közönség is rátett szerencsére a hangulatra, mert az is egy kis plusz, hogyha a nézőtéren



ülő tömeg jól érzi magát.



2. fejezet Szívem belé zárva
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Drága én, hogyan szerethetsz olyant, akit nem is ismersz? Még egy szót nem váltottál vele, és

máris akarod? Jaj, drága én! Tudod, hogy ezt nem szabadna! Ha még azt mondanád, te odamentél, te

hallottad a hangját, te beszéltél vele, és meggyőződésed van róla, tényleg kedves, és nem csak jól

zenél.  Ha  tudnád  azt,  hogy  nem csak  a  zenétől  kelnek  életre  a  lelkedben  a  tündérek,  akkor

mondhatnád bátran, igen ez kell neked, de nem, nem, te nem vagy benne biztos, nem lehetsz benne

teljesen biztos! – őrlődve merengtem el a tegnap estén, és dorgáltam magam, miért is lehetek benne

biztos, hogy kell nekem. Bár, igen, az agyam ezt még nem fogta fel, de valami ott motoszkált bennem,

aminek nem kellett volna.

Megkerestem bár őket interneten, de nem sikerült kapcsolatba lépnem velük, így inkább a

képekkel kezdtem el foglalatoskodni. Először is feltöltöttem USB segítségével a gépemre, majd az I

<3 London oldalra.

Ott persze megköszönte az oldal szerkesztője a „remek” képeket, és mondta, hogy ha van

több is, hozhatok még.

Aztán  megtörtént  a  csoda  –  korábban nem tudtam,  hogy  nem Julien,  hanem Zack  lesz

számomra az a bizonyos csoda -, hogy Zack írt a képem alá, hogy nagyon jó, majd írt nekem egy



üzenetet, hogy küldjem el az összest.

Persze repesett a szívem, mint egy madár, akinek a szárnyai eddig le voltak lakatolva, de

most újra szabad, újra boldog lehet, és ezt ünnepelve újra szárnyra kél.

Megköszönte a rengeteg képet, ami nekem maga volt a mennyei áldás, majd én nem hagytam

elmenni – hogy is hagyhattam volna? -, hanem inkább elkezdtem beszélni csupa semleges dolgokról,

ha csak azért is, hogy írjon még nekem, írjon többet.

Igazából jól elbeszélgettünk, már amennyire mondhatom ezt, mivel inkább én beszéltem, és ő

csak néha-néha írt valamit rábólintásként. És egy csomószor elpirított. Még szerencse, hogy olykor

nem látta az arcomat.

Amikor bejelentette, hogy sajnálatos módon – legalábbis számomra volt ez nagyon-nagyon

sajnálatos – el kell mennie, a mosoly rögtön leolvadt az arcomról, de aztán megerőltettem magam,

hogy hé, én, ezt nem kellene, lesz még alkalom rá, hogy nyúzhasd szegényt. Így én is elköszöntem, s

miközben ügyetlenül próbáltam hasznossá tenni magam a ház körül, azon merengtem, mit is mondok

majd én neki legközelebb – ha lesz egyáltalán legközelebb.

 



3. fejezet Álmokból táplálkozni


