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Bevezető
***

Annabeth Franklin egy átlagos 6 éves kislány. Az élete gyönyörű és nyugodt. A szülei mindent
megtesznek, hogy eltereljék a figyelmét a nagyvilágról, amely itt oly sok rejtélyt, veszélyt tartogat.
Itt  ebben az országban a pénz az úr,  mely irányítja  életét  mindenkinek.  A szülők álomvilágba
kergetik a gyermekeiket, melyeket egyszer csak hirtelen lesújt a valóság.

Nagy házban, fényűző élettel az élet gondtalan. Vacsora mindennap bőséggel terem az asztalon.
Az élet s vele együtt a ház, az udvar, a… világ igazi játszópark a gyermekek számára. De vajon mit
akarhat az a sötétalak a kapu túloldalán? Miért visel szakadt ruhát az az úr? Mit kereshet az az
asszony a lehullott levelek között? Miért sírdogál az a gyermek az út szélén? S egyáltalán mit
gondolnak ezekről a dolgokról azok, kik nem vesznek észre ebből semmit? Mit gondolnak róla,
akiknek ez mind megadatott? Övék a világ!- gondolják, s majd mikor az életükbe szépen lassan
beszivárog a valóság… A valóság, mely, mint egy ijesztő rémmese hatol az elmébe, s lassan szinte
felemészti a boldogság minden egyes cseppjét, melyből a végén csak apró szilánk darabok maradnak
valahol a szív helyén.

Annabeth Franklin is egy ilyen gyermek, ki még az álomvilágban él. Az álmok, melyek mentsvárat
jelentek; melyekben mindig lehet hinni; melyekre őszintén lehet támaszkodni egy borús napom;
amelyek a reményt jelentik. Az álom óvja meg eme kegyetlen világot az elkerülhetetlen végtől. Az
álmok a gyermekkor apró ékkövei, melyekben, ha eléggé hiszünk, egy nap talán megvalósulnak. De
hogy várhatjuk el egy kisgyermektől, hogy felfogja a világ gondjait, s azt a kisvállára tegye?! Egy
kisgyermek mit  is  tehet  ellene,  ha  a  világ  összedől?!  Nagyon is  sokat,  mivel  Ő még őszintén
tisztaszívvel hisz valamiben… De ha nem?! Mi van, ha nem képes felfogni a rosszat?! Mi van, ha
közben Ő törik össze?!

Hiszen Ő csak azt tudja, amit mondtak; s azt hiszi, amit lát; csak azt fogja fel, amit megtapasztal;
s csak azt reméli, hogy még… még egy kicsit tovább álmodhat… de nem lehet, hisz eme szörnyeteg
felemészti, megtámadja kis szegényt.

Annabeth Franklin egy igazi, átlagos kislány. Az élete gyönyörű, gondtalan és legfőképp nyugodt.
Édesapja gazdag kereskedő, édesanyja otthon háztartásbeli. Bár megengedhetnek maguknak pár
felszolgálót, cselédet, dajkát-aki a kispalota apró-cseprő népére vigyáz-, nem teszik. Hogy miért?
Mert  Annabeth  édesanyja  egyszerű  családból  származott,  és  jobban  látja  maga  nevelni  a
gyermekeit… És az igazat bevallva nem minden olyan egyszerű és nyugodt, mint látszik…

Annabeth épp a testvéreivel játszik. Szofival,  aki 4 éves és Marcóval,  aki nem rég született.
Annabeth imádja őket, főleg Marco-t. Marco olyan pici még, mint egy játék baba, ezért is szeret vele
annyira játszani. Esténként mindig gondosan betakargatja, majd átmegy a szomszédos szobába és
mesét mond a húgocskájának, Szofinak, és ezek után megy csak Ő is aludni…

„Ő  a  világ  legjobb,  legokosabb  nagytestvére-  gondolja  Ő-  és  nagyon  vigyázni  fog  az  Ő
báránykáira…” Az édesanyja a lelkére kötötte, hogy vigyáznia kell rájuk, mindig.

Egy nap Annabeth a kis Szofival játszik. Bújócskáznak. Annabeth valahogy az emelet végére
keveredik, s maga előtt lát egy nagy ajtót. Tudja, mi van ott. A padlás. A padlás az, ahova a nagy,
komor lépcső vezet. ,, A padlásra nem szabad menni.” Ismételgeti magában szülei féltő szavait. ,,De
miért nem szabad?” Születik meg benne eme kérdés, melyre nem tud választ. ,, Szofi ott, soha sem
talál meg…”- ravaszul elmosolyodik, majd szépen lassan megindult a lépcső felé. Ám valami az útját



állta.  Egy  ajtó,  s  a  kulcsot  Ő  még nem tudja  használni  és  nem éri  fel  a  lakatot  sem.  Kicsit
megszeppenve néz körül, majd megakad a kisszeme valamin. Egy széken. Odatolja az ajtó elé, s
kinyitni a kis toló lakatos zárat. Leszáll a székről, s visszatolja, mintha semmisem történt volna. Az
ajtó elé áll és félve kinyitja. ,, Sötét van. - Állapítja meg- Inkább nem is megyek fel…” ekkor hirtelen
lépéseket hall az emelet túlsó végéről.,, Anyu az!- gondolja magában. Megijed. – Ha itt talál, nagyon
kikapok!” Marco felsír a szomszéd szobából. A lépések felgyorsulnak és egyre közelednek. Annabeth
gyorsan belép az ajtón, s rögtön magára csukja.,, Megvárom, míg Anyu elmegy és kijövök.”Szorosan
az ajtónak támaszkodik. Fél, de nem mer megszólalni. ,,A padlásra tilos felmenni!” Hangzik el a
mondat újra és újra a fejében. Sötét van. Annabeth nem lát semmit. Már nem akar bújócskázni. Már
ki akar menni innen. Nem akar itt lenne egyedül. Szegényke már majdnem sír.

Egy idő után már nem hallja a lépéseket. Ki akar menni azonnal! Próbálja kinyitni az ajtót, de az
nem nyílik. Ütögeti, ám az meg sem moccan. Már döngeti és rugdossa, de az nem mozdul. Már, üvölt,
és ordít és zokog, mégsem hallja senki őt. Lassan lecsúszik az ajtó mentén a földre. Már nem tudja,
mit csináljon. Fejét és hátát az ajtónak támasztja, s úgy sír tovább. Ki akar jutni innen! Nagyon fél.

Az sötétség, mely bizonytalan és rejtélyekkel teli, valamint kiszámíthatatlan őt lesi és várja, hogy
mikor, mely pillanatban kaparítja meg. Egyre csak nézi, miközben a kislány a végét keresi ennek a
végtelen láthatatlan, képzelt szörnyetegnek. Egy parányi szikrát és kis apró fénysugarat - mellyel
legyőzheti eme vérszomjas fenevadat - keres, kutat kis szemeivel, de nem leli sehol.

Könnyekkel  áztatva elindul  hát,  fel  a lépcsőn.  Apró kezét mindvégig a falon vezeti  a lépcső
faburkolata felett, majd hirtelen a keze megakad valamin: egy kapcsolón. Felkapcsolja. S a villany
gyér fénye alatt megy tovább az ismeretlenbe, ahova tilos felmenni. Még mindig nagyon fél, s tudja
jól, hogy nem szabad, de megy tovább fel a lépcsőn a padlásra…

Felér a lépcső tetejére, s egy régi, poros szobában találja magát, ahol számára értetlen módon
minden le van takarva. Kíváncsian lerántja az egyikről a leplet, s a kisszekrényről pár könyvecske
hullik ki. Ijedtében felsikít, majd észreveszi, hogy azok nem bántatnak, és nem kell tőlük félni.,, Ezek
csak könyvek!” Állapítja meg megkönnyebbülve.

Lehajol  a  földre és felveszi.  Jó  alaposan megnézegeti  őket  ,,  Mesekönyvek!-  mondja csillogó
szemmel, de ugyan akkor halkan- Egy csomó kép van benne, meg betű és rajz… és- mondogatja,
miközben lapozza azt-… és Én!” Nem tudja hova tenni a dolgot. Lerakja könyvet, s kiveszi belőle a
régi fekete-fehér képet. Nézegeti. A képen nem Ő van, vagyis Ő, de mégsem igazán. Még Ő sem
tudja mit is jelent ez pontosan. Nézi a képet. Nézi. Még mindig nézi, de mindhiába.

A képen egy kislány van. Fehérruhában és mackót szorongat. A kislány hajában masni van, mely
enyhén göndör fonott haján szépen leereszkedik. A kislány arcán kicsit szomorkás a mosoly. Úgy
szorongatja az a játékot, mintha el akarnák venni tőle. A képen csak a maci feje látszik, mert úgy
fotózták. A kislány egyenesen rád néz, úgy mintha kérne valamit, és mindjárt sírva fakadt.

A kép gyönyörű és magával ragad. Szinte magad előtt látod a kislányt a macival, aki kér tőled
valamit…

Annabeth nem ismeri azt a játékot, melyet a képen lévő kislány tart a kezében. Ő még soha sem
játszott vele. Márpedig, ha Ő van a képen, akkor biztosan…

Beljebb lép a szobában s leránt meg egy lepedőt. Egy óriási álló tükörrel találja szemben magát.
Azt  is  jól  megnézi.  Közelebb lép a  tükörhöz.  Illeg  jobbra-balra.  Csóválja  a  fejét.,,  Valami  nem
stimmel.” Felemeli a kezét, aztán az egyik lábát, végül pördül egyet. Semmi. A tükörben a kislány
ugyanazt csinálja, de mégis… Annabeth közelebb hajol a tükörhöz. Farkasszemet néz a tükörképpel.



,, Még mindig nem jó!- mondja, majd bánatosan felsóhajt. – Ide figyelj –kezdi mérgesen- Engem nem
csapsz be! Ha Én itt vagyok, nem lehetek nem itt! Szóval ki vagy te?! Figyelmeztetlek! Ha bántani
akarod  a  testvérkéimet  és  el  akarod  venni  őket  tőlem,  akkor  nagyon  megjárod!  Én  vagyok  a
nagytestvér halódd?!”– közben kiskezeit fenyegetőn hadonássza. Semmi. A válasz elmarad.

Annabeth  most  már  nem fél,  ám most  nem ezzel  foglalkozik.  A  tükör  most  jobban érdekli.
Egyszerűen nem érti, hogy láthatja magát úgy… Mert másképp látja. A kislány látja a képről. Olyan
ruhában van, de azt teszi, amit Ő. A tükörkép utánozza mindenegyes mozdulatát. Az ember azt hinné,
hogy tényleg csak egy átlagos tükörkép, de nem az… Korántsem csakhogy ezt a kis Annabeth még
nem sejti…

Sértődötten megfordul, elindul a lépcső felé, ám félúton lefelé meggondolja magát. Visszafut a
tükör elé. Közelebb hajol hozzá… egészen közel. A tükörben ugyanez történik. Méregeti a tükörben
lévő kislányt, aki pontosan úgy néz ki, mint Ő… Meg akarja érinteni. Kíváncsi, hogy valós e… Lassan
egy újjal megérinti a tükröt, hogy megtudja, valóban ott van az a valaki, s ekkor… mikor az ujja
odaér a tükörüvegéhez…Valami történik.

A világ felfordul, s Annabeth élete egy új szakaszba lép…



I. rész: Az otthon ( Élet az otthonban)
I. fejezet Annabeth Franklin vagyok, a tükörvilág foglya, s ez

az én történetem…
1.

Már majdnem 11 éve vagyok a tükörvilág foglya. Nem tudok mit tenni ellene. A Nagyfelség nem
enged innen el, s azt mondja,,… aki ide tévedt ki már nem juthat, hisz mit ér a törvény, ha nem
teljesül?”. Igazságtalanság, de így van. A törvényt itt nagyon szigorúan veszik. S egyedül Én jöttem
át, egyedül Én kerültem ide. Teljesen egyedül voltam mindvégig. Teljesen egyedül kellett rájönnöm,
hogy ez a világ nem álom. Itt mindenért meg kell küzdeni! A legnehezebb dolog az volt, hogy szembe
tudjak nézni a kegyetlen valósággal. Olykor még mindig meglep.

A tükörvilág hasonló a mi, vagyis az én volt világomhoz csupán egy különbség van. Amíg ott
pompában, fényben élnek az emberek, ragyogó bútorokkal rendelkeznek és óriási házakban laknak
addig itt… Itt a poros, rozoga viskóban a napok a túlélésről szólnak. Merthogy túl kell élni! Túl kell
élni minden fájdalmat és túl kell lépni rajta. Megaláznak, netán beléd rúgnak? Te emelt fővel mész
tovább és nem nézel hátra. Ez itt az élet! Erről szól. Semmi másról, csak arról, hogy lépj tovább!
Apránként megsemmisítik az összes valaha létezett jót, és mikor már semmid sem maradt eltipornak;
és ha nem állsz fel, véged van!

Ez a világ ellentéte a réginek. Bár kicsiny gyermekként nem nagyon fogtam fel a dolgok miértjét
és okát – nem azért, mert nem volt eszem, hanem mert a drágalátos szüleim…(Oh, a drága szüleim!
Vajon mi van velük? Te jó ég!  Marco már milyen nagy lehet!)  Szóval,  a  szüleim nem akartak
belevonni ezekbe a dolgokba, mert szerintem nem tartották fontosnak, hogy tudjak róla. -, azért
valamennyire emlékszem, és az szöges ellentéte ennek, amit most látok. Szörnyű volt mikor ide
kerültem. Ide a nagy semmibe. Mert csak az van itt! Földönfutó árva kislány lettem a semmi közepén.
És,  ha már itt  tartunk talán hálás is  vagyok érte,  mert  így megismertem valakit… valakit,  aki
reményt ad… Talán így kellett lennie, de mit érek vele?! Semmit! Tudod, sokat gondolkozok ezeken
esténként, mikor a réten vagyok, de valahogy sohasem jutok dűlőre…

Az egész fenn kezdődött a padláson, még csak 6 éves voltam. Emlékszem, Szofival bújócskáztunk,
és Ő volt a hunyó. Egy olyan helyet kerestem, ahol sohasem talál rám… Kicsit ironikus nem? Itt
sohasem keresne, mert azt sem tudja, hogy létezik ez a hely. Felmentem hát a padlásra, ahova tilos
felmenni.  Igen,  a  szüleim  mindennap  százszor  elmondták,  ám nem hallgattam rájuk.  Azért  is
felmentem!  Rábukkantam egy  régi,  poros  tükörre.  Emlékszem,  beszéltem hozzá;  végül  meg is
érintettem… így jutottam ebbe a világba.

Senki sem tudja miért vagy hogyan. És, ha azt kérded, hogy ,, Miért nem mehettél fel a padlásra?
A szüleid tudtak a tükörről? Ha szüleid tudtak a tükörről, akkor miért nem kerestek és miért nem
jöttek érted?” Akkor nem vagy egyedül. Ugyanis Én mindennap felteszem magamban a kérdés, de
nem kapok választ, legalábbis eddig még nem…

Tudod, mit?! Most mindent elmondok neked! Csak arra kérlek, hogy ne mond el senkinek! Ne
mond el senkinek, hogy láttál vagy hallottál rólam, rendben? Sok titkot tudok, és elmondom neked
mindet! Megosztom veled az összes dolgot, amit Én ismerek és gondolok erről a világról! De csak
azért, hogy végre valaki más is tudjon ezekről. Neked fogok elmondani mindent! Csak arra kérlek,
hogy ne mond el senkinek! Mert akkor nem vennének komolyan! Senki nem venne komolyan egy
olyan lányt, akinek ilyesfajta kicsinyes és gyermeteg gondolatai vannak… jóformán álmai…



Hiába élek itt már több mint egy évtizede, senkiben sem bízok meg! Na, jó… azért van valaki,
akiben mondhatni megbízok Ő egy barát. A neve Jack. És bár előtte is tartom magam a kőkemény
álcámhoz: a jéghideg, büszke, makacs, akaratos, magabiztos és ingerlékeny, természetemhez,- hát
igen, nem mondtam, hogy kedves vagyok és azt se, hogy ígéretes- Ő megért és néha kezdem azt
hinni, hogy valóban ismer… ami nem kicsit aggaszt. De komolyan! Miből tudom, hogy nem csap be,
mint mások?! Hogy Ő nem fog egyik napról a másikra elmenni?! Mi az esélye annak, hogy nem szúr
hátba?!

Nem mondom, hogy nincsenek kétségeim. Mert vannak! Bőven! Pedig máskor olyan magabiztos
vagyok! Másképp nem is tudnék itt élni… Ha az ember nem tudja, hogy mit akar vagy legalábbis
nem biztos benne;  itt  úgy kiforgatják,  hogy azt  a halála napjáig emlegetni  fogja.  Nem hiszed?
Kérdezz meg bárkit! Úgyis ezt fogják mondani, amit én.

Egyszer ismertem egy fiút, a neve Josh, de ez nem fontos. Szóval egy nap elment a piacra az
édesanyja tehenével. Nem mondom, hogy sok esze volt. Odaállított Mr. Candell kiskereskedése elé,
hogy eladja neki a tehenet. És az öreg addig csűrte-csavarta a dolgokat, míg a fiú kénytelen volt
odaadni neki a tehenet ingyen. Mikor ezt az édesanyja megtudta, elment beszélni az öreg fejével, de
nem járt sikerrel. Az öreg neki is addig beszélt, míg nem az asszony fizetett azért, mert megvették a
tehenét. Nem, itt nem arról van szó, hogy mennyire voltak ostobák vagy sem, hanem hogy Mr.
Candell nagyon zsugori, ravasz és kétszínű ember. Hogy miért fizetett az asszony? Mert nem akart
meghalni. Ilyen egyszerű. Az öreg megkérdezte őt is, mint a fiát, hogy honnan van a tehén, erre az
asszony nem tudott felelni, hiszen ha az igazat mondja, megcsonkítják a kezét. A törvény az törvény.
A második kérdés az volt, hogy mégis miből tudott felnevelni egy tehenet, ha hónapokat késik az
adóval? Az asszony erre sem tudott felelni. ,, Minden javát és cselekedetet felülmúl az adó, melyet
minden áron, mindenkor be kell fizetni! Amennyiben ez elmulasztásra kerül, súlyos bírságot szabunk,
melyet a vétkes azonnali hatállyal végrehajt, különben fejét vétetik. Kivétel ez alól, ha a vétkes
akaratán kívül követi el,  és haladékot igényel, melyet a közérdekű bíróság engedélyez. ” Ez áll
törvényben. A következő kérdés, hogy adózott e a tehén után? A válasz egyértelműen nem volt. Az
öregből csakúgy áradtak a kérdések, végül azt mondta,, Mi lenne, ha ezt a csendőrség megtudná?”
Az asszony könyörögni kezdett, mire az Mr. Candell pénzt kért. Az asszony lefizette, mire az öregúr
nyomban elfelejtette  az  egészet.  Mindenkivel  ezt  csinálja,  persze  jogosan… de valamikor  nem.
Valamikor,  inkább  mindig  kihasználja  szegény  tudatlan  polgárokat,  csakhogy  tele  tömje  a
pénztárcáját. Összevissza beszél.  Mindent. Törvények, tapasztalatok, (ál) tények és a többi és a
többi… Egyszer engem is be akart csapni. Nem egyszer, viszont azóta nagyon figyelek, és igen
keményen intézem a pénzügyeket.

Szóval elmesélem neked mi is történt a legelső üzletemkor, tavalyelőtt és azután.

Elmentem a kiskereskedéshez, amit a falu csak Odalbájernek hív és becsöngettem.

,, - Ki van ott?- kérdezte egy morcos férfihang.

- Annabeth vagyok. – feleltem, mire az ajtó felé indult. Már akkor maga után húzta a bal lábát.

- Mit akarsz?- kérdezte és résnyire nyitotta az ajtót. Hangja még mindig morcos volt és ellenséges.
Nem is kedveli senki sem a faluban, de csak nála lehet adni-venni dolgokat. Szóval sajnos rá vagyunk
utalva egy mogorva vénemberre.

- Mrs. Thamney küldött. – mondtam és adtam valamennyi pénzt, mire az öregember végre ajtót
nyitott.

- Mh! Gyere! Te mihaszna! Persze majd én… Én adok neked! Majd én adok!- mondta miközben



beljebb ment a házban. A bal lábát maga mögött húzta. Ócska kabátot viselt vagy ezer gomb volt
rajta és szerintem nem volt még kimosva sem. A kék tengerészsapkája oldalasan volt a kopaszodó
fején és pöfékelt. Undorító dolog! Hát most nem? Ott füstölgött az a valami a szájában! Elöl, egy foga
is hiányzik. Képzelheted, milyen volt!

A monda szerint Ő maga csavarta ki az elülső fogát még fiatalabb korában és lenyomta macskája
torkán csak azért, hogy maradjon csendben. A macska meghalt, mire Ő megnyúzta a macskát és
papucsot csinált belőle. Ugye nem hitted el?! Ne is hidd, ugyanis nem igaz. Hogy honnan tudom?
Tudod, talán van egy ember a faluban, akiben megbízik az öreg. Hogy ki az? Soha sem találod ki!
Vajon kicsoda? Jack. Hát persze. Neki mindent elmond és meg is bízik benne. Jack nem árulja el
senkinek a vénember titkait. Becsületes és ravasz. Ugye mondtam, hogy ez engem nagyon aggaszt?!
De tényleg! Hogyan lehet egyszerre becsületes és ármányos?! Szóval tőle tudom, hogy ez nem igaz.
Ez csak egy rémmese, amit az Mr. Candell talált ki azért, hogy féljenek tőle. Az lényegtelen miért, de
végül is Jack csak elmondta az igazat. Az öreg egy téli este megcsúszott az járdán a háza előtt és
nagyon beverte a fejét és kitörte a fogát. Másnap, ugye jöttek a vevők és hát mit volt mit tenni,
kitalálta a mesét és így megmaradt a hírneve. Elvégre a híres tengerészen kifogott a jég, a fagyott
víz. Az egész falu a szájára vette volna és soha többé nem vették volna olyan komolyan, mint azelőtt.
Elvégre csak egy gyámoltalan öregember, nem?! Érted már?

Követtem Mr.  Candellt  a  házba,  s  csakúgy ingáztam a bútorhegyek,  kacatok között,  amikor
hirtelen megállt. Rám nézett. Mondhatni végig mért, majd tett pár lépést a polc felé, leemelt róla egy
kisebb csomagot, és a kezembe nyomta.

- Nesze! Nah! Vidd már! – vetette oda nekem és elindult egy másik szoba felé. Értetlenül néztem a
kiscsomagot.  Ez  nem  elég  21  gyermeknek!  Merthogy  akkor  annyian  laktak  Mrs.  Thamney
gondozójában.

- Elnézést! Ez nem elég. –szóltam az öreg után, mire hirtelen megállt.

- Micsoda?!

- Ez nem elég! Nem ennyit ér a pénz, amit adtam! –ismételtem meg, kicsikét határozottabban.

- Micsoda?! Hogy nem e?! Nem elég?! – kiáltozott az öreg. Szinte vérszemet kapott. Nekem esett.
– Ki vagyok én?! Te kis mihaszna! Ki vagyok, hogy eltartsalak?! Én?! Mégis mit képzelsz magadról!
Te mit merészelsz! Te kis…- kezdte és a keze is már megindult felém, ám félúton megállt, ugyanis
hirtelen valaki megszólalt.

- Elég. Hagyd békén. – mondta egy hang, erélyesen mégis nyugodtan; ami ismerősen csengett a
fülemben. Felismertem a hangot, de nem hittem, hogy valóban Ő az. Mégis mit keresett volna ott?!
Megfordultam, és megláttam. Épp ledobott  egy táskát  az asztalra,  levette a százszor megvarrt
sapkáját, fél kézzel megtörölte enyhén verejtékes homlokát; majd kicsit gondterhelten rám nézett az
aranybarna szemeivel.  –  Te meg mégis hogy kerülsz ide? –kérdezte,  de időközben észrevette a
kezemben  a  kiscsomagot.  Bólintott,  és  tekintetét  egyenesen  Mr.  Candellre  szegezte.  -  Na,
villámgyorsan add oda neki a valós árut és fizess ki engem. Nincs sok időm nekem ezzel foglalkozni.

- Oh, nem is figyeltem, de ügyetlen vagyok… máris! Máris!- mondta az öreg, mintha kicserélték
volna.  Elkezdett  sürögni-forogni  a  szobában,  majd  odaadott  nekem egy jókora  dobozt.  Magára
erőltetett egy vigyort, melyet én inkább vicsornak mondanék, mire én elmentem. Jack még maradt.
Mrs.  Thamney  otthon  megdicsért,  hogy  milyen  ügyes  vagyok  és,  hogy  nem  csapott  be  az  a
véngazember, jutalomból kaptam egy jónagy szelet friss süteményt majd aludni küldött, ellenben
nem mentem aludni és a süteményt sem ettem meg. Hogy miért? Mert igazából nem érdemeltem



meg. Így éjjel bekopogtam Jack szobájába. Nem volt ott.  Tudod, Ő is az otthonban lakik. Majd
mesélek az otthonról is, de most nem; ha nem haragszol. Majd később. Szóval nem volt a szobájában.
Albert,  akit  véletlenül  felébresztettem a kopogással,  mikor  beléptem az  ajtón fejbe dobott  egy
párnával, majd észrevette, hogy én vagyok.

,, Annabeth? Mi a jó… ságot –mondta Albert halkan, de időközben korrigált - csinálsz te itt az
éjszaka közepén? Hm! Na, látod, én igazán nem tudom. netán talán…

- Albert! Részeg vagy, vagy egyszerűen nem normális?! - kérdeztem, és most én dobtam neki a
párnát. Hátha attól észhez tér, de nem.

- Na, na! Nem kell mérges lenni, kislány! Hehehe… Tudod, ki hív így folyton? Jack, igen. Jack! Ja,
nincs is itt. Hol is van? Oh, megvan már eszembe jutott! –mondta és visszafeküdt a párnájára. Majd
pár perc múlva észhez tért vagy legalábbis eszébe jutottam. – Miért vagy itt?! –kérdezte rémülten. –
Netán talán Emily küldött nekem üzenetet? Tudtam, hogy nem hiába… Hát igen! Az én vonzerőmnek
senki…- kezdte volna, ám én közbevágtam.

- Albert! Hol van Jack?

- Hát itt nincs. Miért akarod tudni? – kérdezte és pimaszul elmosolyodott.

- Mert!

- Ó, szóval innen fúj a szél… Értem én, de még hogy!

- Nem fúj sehonnan és nem érted!

- Miért keresed éjnek idején?

- Csak!

- Csak… ha! El is hiszem… elhiszem! Sőt tudom mit?! Megértem.

- Fejezd már be! Te és az elmebeteg gondolataid! Tudod mit?! Felejtsd el!

- És ha megmondom, hol van; akkor mi lesz? Hm? Odamész?

- Semmi közöd sincs hozzá!

- Tehát odamész. És miért?

- Argh! Jó, elég! Most fejeztem be. Jó éjt!– mondtam és kimentem a szobából, ám Albert még
utánam szólt,,  Nyugodj meg, majd holnap úgyis megtudod, vagy nem!” majd a végén elnevette
magát, amit a párnájába fojtott.  Örültem, hogy jól szórakozik! Hát nem igaz?! Hogy nem tudta
megmondani?! Nem hittem, hogy lehet valaki ilyen!

Épp dühöngve mentem át folyóson, mikor neki mentem valakinek. Elismerem nem figyeltem és
félhomályban nem is  láttam valami sokat.  Majd egy halk,,  Elnézést”-  sel  után tovább mentem.
Bementem a szobámba, leültem az ágyam szélére és csak azért is megettem a süteményt. Redben,
tudom, nem számít nagy dolognak, de mi itt az otthonban nagyon ritkán jutunk hozzá ilyesfajta
ételekhez.

Nem érdekel!  Kit  érdekel,  hogy nem volt  ott?  Senkit!  Igazából  nem tudtam eldönteni,  hogy
Albertre vagy Jackre voltam mérges! De az biztos, hogy nagyon dühös voltam!



Igen, órákat tudnék mesélni neked ez egyszer biztos!

Igen, így sokkal könnyebb!

De nem is ezt akartam elmesélni most neked, hanem azt, hogy mi volt akkor, mikor ide kerültem…
Ez most sokkal fontosabb, minthogy Jackről meg az otthonról, meg polgármesterről meg gondjaimról
áradozzak! Elmondom neked, hogyan s mint volt akkor és utána áradozok, ha lesz még kedvem
hozzá. Olyan jóérzés végre valakinek elmondani ezeket! Hisz egyedül csak te tudod, és ez maradjon
is így! Mindvégig!

Előre szóltam, hogy néha gyerekes gondolataim vannak, melyekről senki sem tud, csak te. Látod
ezekre értettem! Pszt! Na, jó! Nem húzom tovább.

Szóval az úgy volt, hogy…

2.
Hirtelen egy főtéren találtam magam és…

Ott álltam, vagyis jobban mondva ültem a tér közepén. Emlékszem, alig voltak ott emberek. De,
ha voltak is mind szakadt, elnyűtt, poros régi ruhákban jártak. S az asszonyok fején fejkendő is volt,
a férfiakon pedig sapka vagy kalap. Az embereken látszott, hogy dolgosak. Mind siettek valami felé.
Engem figyelmen kívül hagytak.

Egy asszony talicskát tologatott ide-oda. A konyhai maradékhoz hasonlított az, ami a talicskákban
volt.  Otthon  ezeket  a  malacok  kapják,  mert  nem  kell  senkinek.  A  talicskával  bekopogtatott
mindenegyes házba; s a házigazda vagy a fejét csóválta szomorúan, vagy elindult a házba s pár
pillanat múlva száraz kenyérhéjjal tért vissza, amit az asszonynak adott. Majd Ő is elkomorodott,
mert Ő csak ennyit tudott adni. Az asszony vigasztalóan a férfi vállára tette a kezét mondott valamit,
mire a férfi halványan elmosolyodott. Az asszony megfogta a talicskát és továbbment.

Én követni akartam az idősasszonyt, meg akartam tudni, mégis hová viszi azt a talicskát. Félve
követtem úgy,  hogy  ne  vegyen  észre.  Elbújtam egy  fa  mögé,  s  félve  kikukucskáltam mögüle.
Figyeltem az asszonyt. Nem csinált semmi mást, csak tolta a talicskát és bekopogott a házakba. Majd
egy idő után már nem kopogott csak ment egyenesen valami felé. Látszott rajta, hogy nem bírja
terhet.  A  talicska  nehéz  volt.  Az  asszony  már  percenként  megállt.  A  semmi  felé  tartott.  Egy
elhagyatott földúton tolta a talicskát. A nap már lemenőben volt. Nem sejtettem mi felé tart, amíg
megpillantottam egy rozoga viskót az egyik fűzfa lógó ágai között. Alig állt. Majdnem összedőlt a
kisházikó. Oldalt fadarabokat tartották, nehogy összedőljön. Az ablaka törött volt. S az egész ház
olyan állapotban volt, hogy messziről senki sem venné észre, s azt sem mondaná, hogy laknak itt.

Az asszony visszanézett mielőtt bement volna. Megijedtem, s egy nagy régi szekérféle mögé
rejtőztem. Emlékszem azt hittem; meghallja, ahogyan félve szipogok és veszem a levegőt s hallja azt
is, hogy a kisszívem milyen szaporán ver. Féltem, hogy észrevesz. Nem is tudom mit is gondoltam
arról az asszonyról, aki házról-házra jár, rozzant talicskát tologat, majd idejön a semmi közepére.
Össze voltam zavarodva. Már azt hittem és azt reméltem, hogy csak álmodom, és nem vagyok itt.
Majd felébredek és otthon leszek. Véget ér eme különös álom. De nem így volt. Ez nem álom, hanem
a valóság.

Az asszony miután körbenézett és látta, hogy senki sincs a közelben gyorsan betolta a talicskát a
rozoga viskóba, majd még egyszer körbekémlelt és Ő is bement. Mocorgást hallottam a házból.
Gyorsan odarohantam a ház kormos kisablakához, s benéztem rajta. Ráleheltem az ablaküvegre,



majd letöröltem a pulcsim szárával, hogy lássak valamit.

Láttam, ahogy rengeteg gyerek van ott és örömmel falatoznak a talicskából. Én akkor nem voltam
képes felfogni, mégis hogyan képesek enni abból. Miért nem várnak, míg az anyukájuk ételt ad szép
fehér tányérkában? Hol van a kés, a villa, a kanál?! Miért nem ülnek le az asztal köré? És miért eszik
ilyen örömmel azt a valamit, mely szinte a moslékra hasonlít? Mégis hogyan képesek rá?!

Néztem a gyerekeket, akik úgy viselkedtek, mintha életük legszebb és legjobb pillanata lenne, s
rájöttem valamire: Én is éhes vagyok. Ám nemcsak erre jöttem rá, hanem arra is, hogy nekik az
életük nagyon más, mint az enyém.

A gyerekek foltos, régi ruhákban voltak. Vagy kicsi, vagy túl nagy volt rájuk a ruha, de mindenkép
szakadt.  Voltak ott  kicsik,  nagyok egyaránt.  Ott  ették a szemetet,  boldogan egy zokszó nélkül.
Mintha az lenne a világ legfinomabb étele. Én képtelen lennék erre!- gondoltam akkor.

Az asszony mosolyogva nézte őket. A gyerekek csak habzsolták az ételnek nevezett maradékot. Én
is szívesen odamentem volna, hogy velük együtt örüljek. Hirtelen az asszony az ablak felé fordult.
Észrevett.  Megijedtem,  s  elkezdtem  futni.  Futottam,  ahogy  csak  tudtam.  Egy  idő  után
visszafordultam  megnézni,  hogy  követ  e,  ám  hirtelen  beleütköztem  valamibe.

Előre fordultam, s megláttam: egy óriást. Szinte az égig ért. Gyerekfejjel azt hittem. Persze nem
az volt. Csak valaki, aki nagyobb volt nálam, és fiatal. Mint utólag kiderült 17 éves volt. A keze a
nadrágzsebébe volt rakva, a sapka kicsit oldalasan állt a fején. Szinte nem is látszott a szeme, csak
két fekete pötty látszott ki a sapka alatt. A haja sötétbarna volt, majdhogynem fekete. Ő sem volt
szép ruhában,  de valamivel  előnyösebb ruhát  viselt,  mint  a  többi  gyerek,  akit  addig láttam. A
nadrágja poros volt, a cipője sáros, de a kabátja az tiszta volt… a barna kabáton csak egyetlen egy
fekete volt díszelgett a könyöke táján. Az egyik vállán volt egy nagy lapos hátizsák. Értetlenül nézett
rám, mintha azt várna, hogy végre megszólaljak, de nem tettem. Így, hát Ő szólalt meg:

-  Ki  vagy te?-  kérdezte  kérdőn és  a  szeme engem nézett  a  sapka alól.  Az  ijesztő  szempár,
furcsamód nyugalmat sugallt. Nem értetettem semmit. Majdnem elsírtam magam. Anyu nem volt ott,
sem Apu. Nem láttam Szofit, sem Marcot. Egyedül voltam, s az idegen a nevemet kérdezte.

- Ann… Annabeth. – mondtam a könnyeimmel küszködve.

- Különös név. – jegyezte meg az idegen- Én Marco vagyok. Új vagy itt?- kérdezte. Nekem pedig
végem lett abban a percben. Eszembe jutott az Én drága kisöcsikém, aki nem tudtam, hol van. Nem
tudtam, hogy Én hol vagyok! A szüleimet akartam. Nem bírtam tovább és elkezdtem sírni. Féltem.
Nagyon féltem. Teljesen egyedül voltam… és nem ismertem senkit. Csak ezt az idegent, akit úgy
hívnak,  mint  az  Én  drága  egyetlen  kisöcsikémet,  aki  nem rég  született.  Akit  minden  este  Én
takargattam be és Én altatattam el! Én voltam ott éjjel elsőként a kiságya mellett, ha felsírt! Ő most
nincs itt, csak ez az idegen…

Marco gondterhelten felsóhajtott, és felemelt. Nem tudom miért, de nem ellenkeztem: csak sírtam.
Marco vállába fúrtam a fejem, s el akartam bújni a világ elől. A könnyeim csak úgy ömlöttek, de
valamiért megbíztam benne.

Mikor kinyitottam a szemem ismét a rozoga viskó mellett voltam. Marco bekopogott az ajtón. Az
asszony nemsokára odaért és résnyire nyitotta, majd meglátott engem. Én még mindig sírtam. Marco
lerakott a küszöb elé. El akartam menni innen! Haza! Futni akartam, de Marco elkapott és nem
engedett. A küszöb elé állított ismét, majd így szólt:

- Egy újonc. – mondta, és mint aki jól végezte dolgát, intett egyet, ismét zsebre vágta a kezét,



megfordult és lassan elsétált. Én pedig csak néztem egészen addig, amíg egészen eltűnt a sötétben
és már nem láttam. Utána akartam menni! Nem tudom miért, de követni akartam. Ám a lábaim nem
mozdultak. Csak sírtam és döbbenten néztem magam elé, mert az idegen itt hagyott.

Lassan az asszony felé fordult, s könnyekkel áztatva kérdőn néztem rá azt gondolva, hogy,, Az
idegen miért hagyott itt?”. Asszony megérthette, mert barátságosan kézen ragadott és így szólt:

- Majd visszajön. Most pedig, gyere be gyorsan! – mikor ezt kimondta sok-sok gyerekfej jelent meg
az ajtóban és mind engem nézett. Kicsit megijedtem. Az arcok piszkosak voltak, de mosoly ült rajtuk.
Bátorítóan néztek, hogy menjek be… így hát…

Mély levegőt vettem és átléptem a küszöböt…

3.
A gyerekek csodálkozva néztek rám, én meg rájuk. Beljebb léptem a házban. Az asszony felém

fordult. Jobban megnézve nem is volt olyan idős, mint hittem csak fejkendő meg a nagy szoknya…
Akkor még csak 43 éves volt.

-  Íme,  az  új  otthonod.  –szólt  mosolyogva,  s  az  egyik kezét  a  ház felé  tárta.  Hogy mi?!  Mit
mondott?! Az nem lehet! –hangozottak el a mondatok a fejemben.

- Nem akarom! Anyut és Aput akarom! A szüleimet, a testvéreimet akarom! Haza akarok menni!-
kiáltoztam sírva. A nő továbbra is csak mosolygott. Nem vett komolyan! – Haza, akarok, menni,
most!!! A szüleimet akarom! – mondtam ismét lassabban, hátha akkor megérti. Az asszony végre
megszólalt:

- Édesem, ők már nincsenek. – felelte mosolyogva, mintha csak azt jelentette volna ki, hogy kék az
ég. Hát nem érti?! Hát ennyire nem érti?!. Bosszankodtam magamban tovább.

- De Anyut akarom! A testvérkéimet!

- Édesem, nyugodj meg. – mondta és elém térdelt. – Kövess, kedves, és mindent elmondok! Ti meg
addig csendben legyetek. – mondta azzal felállt, kézen ragadott és átkísér egy másik szobába.

Nem akartam fele menni! Benne nem bíztam meg! Hiába mosolygott, hiába bánt velem kedvesen.
Ő más volt! Marcóban jobban megbíztam, pedig Ő is csak egy idegen volt. Semmi több. Ő nem hívott
semmiféle kedvesnek meg édesnek, hisz csak annyit tett, hogy ide hozott mégis… Én benne jobban
bíztam, mint abban a nőben, aki a házába fogadott.

Az asszony felültetett az ágyra, s ismét elém térdelt, szomorúan elmosolyodott és kérdezgetni
kezdett:

- Mi neved, édesem?

- Annabeth. - feleltem megszeppenve.

- Milyen Annabeth?

- Annabeth Franklin.

- Oh, Én nem is ismerek a faluban semmiféle Franklint. Hol laktál?



- Tízedik kerület Tölgyfa utca 34. A várost nem tudom…- Az asszony döbbenten nézett rám.

- Hogyan kerültél ide?

- Hát… hát… otthon felmentem a padlásra és… és láttam egy nagytükröt és megérintetem és
akkor! Itt lettem! – mondtam, de még Én sem nagyon hittem el azt, amit mondtam. – Tessék nekem
hinni, néni! És vigyen vissza!

- Hány éves vagy, kedves Annabeth?

- 6 éves.

- Mikor van a születésnapod?

- Október 6.

- Akkor nemrég töltötted be, igaz?

- Igen, már még csak pár napja! És ezt a szép kabátot is akkor kaptam ám. – feleltem, kissé
megnyugodva.

- Való igaz. Ez nem itt készült. Csaknem főnemesi család gyermeke vagy?

- Nem. Anyu és Apu gyereke vagyok.

- És őket hogy hívják?

- Hát… Anyu meg Apu! – nem értettem, hogy mire gondol. A nő elmosolyodott. Aztán eszembe
jutott valami. – Anyu néha Rogernek hívja Aput.

- Elmondod nekem most szépen, hogy hol voltál eddig és hogyan éltél?

- Ühüm. Egy nagyházban, de ilyen nagy ám!- mutattam a kezemmel a hatás kedvéért. – Én, Szofi,
Marco, Anyu és Apu. Apu folyton dolgozik, csak este ér haza, mikor vacsorázunk.

- És mit vacsoráztok, általában? – kérdezte az asszony.

- Először levest majd valami húst, pulykát, csirkét meg ilyeneket. Aztán jön a desszert, ami csokis
sütemény, majd a gyümölcs. De folytathatom?

- Mesélj még! Csak bátran.

- Anyu mindig otthon van és ránk vigyáz. Aztán mindennap elmondja, hogy nem szabad felmenni a
padlásra meg azt is, hogy meg kell enni a zöldséget, mert ha nem akkor kis zöld manó elvisz. Ugye
nem azért vagyok itt, mert nem ettem meg a zöldséget?! Ha megígérem, hogy mindig megeszem a
zöldséget, akkor hazamehetek? Meg fogom enni a zöldséget, ígérem, csak, kérem, vigyen haza!! –
mondtam az asszonynak, miközben rám tört a sírás. Az asszony nem tudta eldönteni, hogy sírjon
velem együtt vagy nevessen. Megölelt. S addig nem engedett, míg meg nem nyugodtam, közben
végig azt ismételgette, hogy ,, Minden rendben lesz…”

- Ide figyelj rám, kedves!- kezdett elbeszélni egy idő után. - Ha te most igazat mondasz, akkor te
egy kisjövevény vagy. Tudod, ez itt Hemród földje. Tudod, a királynak van egy nagy és hatalmas
tükre, ami a legenda szerint egy másik világba vezet. Ő a Nagyfelség, napokat szokta figyelni a
másik világ történéseit, de átmenni nem ment át soha és ide sem jött senki te előtted, kedves. Lehet,



erről a tükörről beszélsz, de lehet, hogy nem. Minden esetre valahogy ide kerültél hozzám, szóval
segítek neked, rendben? Csak arra kérlek, hogy ne sírj és nyugodj meg.

- De Anyut akarom!- mondtam és ismét elkezdtem sírni.

- Tudom, tudom… De van egy alkum, ha pontosan azt teszed, amit Én mondok neked, akkor talán
egyszer még láthatod a családodat. Először is meg kell tanulnod túlélni. Ne félj, mert a félelem csak
hátráltat. Itt, majd szépen megtanulsz: fájdalom nélkül élni, vagy legalábbis elfogadni a fájdalmat.
Mert így, kedves, ezzel a viselkedéssel nem sok jövőt jósolok neked. A fájdalom megerősít, érted?!
Nem hátráltat! Ezt jól jegyezd meg! Mint mondtam Én segítek neked, de előbb önmagadon kell
segítened. Tudod, innen nem tudsz hazamenni egyhamar…

- És Anyu?- kérdeztem félve.

- Őt csak akkor láthatod, ha nagyon ügyes leszel. –mosolyodott el az asszony.

- És mikor? – kérdeztem reménykedve.

- Ha jó leszel, nemsokára…

- És most nem?

- Majd később, ha már nem fogsz sírni.

- Rendben. Nem sírok. –s még egyszer letöröltem a könnyeimet. - De nem mehetnék vissza most?

- Sajnos, nem. Most már ez az otthonod.

- De én akarom! Én Anyut akarok!

-  Tudom, kedves,  de nem lehet.  Mit  is  mondtál  mi a neved? Légy elnéző velem, kérlek,  de
elfelejtettem.

- Annabeth Franklin.

- Nos, kedves Annabeth Franklin, Én Mrs. Thamney vagyok. Senki sem tudhatja meg, hogy itt
vagy kedves, mert akkor elvisznek, érted? És soha sem láthatod a szüleidet. Tudod e, hogy mi a
szegénység, kedvesem? Mert, ahogy elmondtad, de még soha ez idáig nem tapasztaltad.

- Nem tudom, mi az?

- Az, amit itt látsz, kedves, az mind az. Hemród földjén minden az. Láttad a többiek ruháját, igaz?

- Igen. Láttam.

- És milyennek láttad őket?

- Koszosnak. – feleltem nyílt egyszerűséggel. És azt hiszem, kezdtem megnyugodni.

- Drágám, képzeld el, hogy az nem kosz sem piszok, hanem a túlélés jele. Annak a jele, hogy nem
adjuk fel! Hogy akárhányszor eltipornak, mi mindig felállunk, és sosem nézünk hátra! Soha!- mondta
Mrs.  Thamney  fellelkesedve,  majd  rám nézett.  –  Valamit  kezdenünk  kell  veled,  kedvesem.  Ha
megengeded, akkor te is kapsz ilyen ruhát, amit itt hordanak. Hisz tudod, nem szabad megtudnia
senki sem, hogy itt vagy. Ezt a szép kiskabátot eladnám, s akkor friss kenyeret, sajtot meg talán egy



kevés házi süteményt is vehetek neked, ha gondolod.

- És ha nem adom oda kabátkámat?

- Akkor nem tudok neked vacsorát adni sajnos. – mondta szomorúan Mrs. Thamney.

- De éhes vagyok!- mondtam a sírás határán.

- Akkor sincs mit adnom neked…

- Akkor…- kezdtem, s egy könnycsepp csordult ki az egyik szememből. Levettem a kabátot, mely
meleget nyújtott nekem, és átadtam az asszonynak. Nagyon éhes voltam…

- Köszönöm szépen! – mondta az asszon, majd kivett egy bordós-barna mellény az egyik ládából,
egy fehér inget a másikból, a szekrényből pedig egy bordós-barna szoknyát és nadrágot kapott elő.
Majd elém lépett, s elkezdte befonni a szép hajamat. A fejemre kötött egy fejkendőt is, a szintén
bordós-barna volt. S átirányított a fürdőszobába, hogy próbáljam fel a ruhákat és, ha szoknya jó,
hagyjam magamon. Értetlenül néztem, de megtettem, amit kért.

A  fürdőszoba egyáltalán  nem úgy nézett  ki,  mint  otthon.  Volt  egy  nagy kádféle,  de  inkább
vályúnak mondanám; egy törött tükör, egy kisszekrény és egy lukas fadoboz- utólag tudtam meg
hogy az a WC-.

Felvettem a  szoknyát,  meg  az  inget,  és  mellényt.  Pont  jó  volt  rám.  A  szoknya  földig  ért.
Megnéztem magam a törött tükörben, s nem ismertem magamra… mármint jobban hasonlítottam a
padlásunkon lévő képen szereplő kislányra, aki pont úgy nézett ki, mint aki kér valamit. És akkor
már nagyon hasonlítottam a többi gyerekre, kivétel csupán az volt, hogy Én nem voltam piszkos.

Hirtelen kopogást hallottam. Kimentem a szobába.

- Jajh! Akár csak Bella! – kiáltott fel az asszony, mikor meglátott. – Ugye most már jobb ebben a
ruhában?

- Miért nem lehetek a sajátjaimban?

- Mert akkor soha sem láthatod a szüleidet, érted drágám? –nyeltem egy nagyot és válaszoltam.

- Igen.

- Tehát most már mindent tudsz. Jól figyelj, kedvesem, mert most újra elmondom. Nem sír! Nem
nyafog! Nem kiabál! Nem ellenkezik, hanem szót fogad! Hallgat és túlél! Érted? Menni fog? – erre
nem tudtam mit mondani. Már majdnem sírtam, de az asszony folytatta – Nem sír! Nem sír, mert ha
sírsz, odajutsz! Nézz ki bátran az ablakon. Látod, mi történik? – Láttam mit történt.

Egy hasonló korú gyerek felkapott egy nagy, zömök férfi és feldobta egy szekérre, majd a lovak
közé csapott azzal az ijesztő ostorral. A férfi ordított. A gyerek meg csak sírt. Egy csomó gyerek is
volt még ott, köztük meg ott ült két ijesztő alak. Nem akartam oda kerülni… így elhatároztam, hogy
jó leszek!

- Most Én elmegyek és hozok neked valamit enni. Te meg addig ismerkedj össze a többiekkel,
rendben? –kérdezte és kikísért az ajtón- Hozom a vacsorád. – mondta és a szép ruháimmal együtt
elment. Engem ott hagyott a nagyszoba közepén. A többi gyerekkel. Ő is elhagyott…

A gyerekek engem bámultak. Egy lány - aki akkor 16 éves volt akkor- odalépett hozzám, megölelt,



s Én elkezdtem sírni. A lány szorosan magához ölelt, mintha értette volna fájdalmamat, majd a
fülembe súgta ,, Majd jobb lesz!” Én erre még jobban elkezdtem sírni. Ő is majdnem sírt, pedig még
csak a nevemet sem tudta…

A lányon olyan ruha volt, mint rajtam. A világosbarna haja neki is be volt fonva. A fején neki is
kendő volt, de neki fekete. A mellénye és a szoknyája nagyon foltos volt és szinte már szürke. A
mosolya bizalmat árasztott.

Én csak sírtam és haza akartam menni.

- Hé, kislány! Csak éld túl!- szólt egy ismerős hang. A lány válla felett kinyitottam a szemem, s a
könnyeken át megláttam Marcot, azt, aki idehozott. Leguggolt elém, s a szemembe nézett:

- Nem nehéz, csak alkalmazkodj, és talán van esélyed. Nézz körül! Ez nem egy álom! –mondta s
kínosan enyhén felnevetett. – Itt mindenkinek egy jónagy teher nyomja lelkét. Más és más gondok.
De figyelj rám! Hé, kislány! Mondod neked valamit, csak azért, hogy megnyugodj, oké? Nem vagy
egyedül, mert ezek mellett esélyed sincs rá! –mondta és a gyerekek felé biccentett, majd ismét felállt.

- Marco!- szólalt meg a lány, aki elsőként ide jött hozzám.

- Most miért?! Igazat mondtam!- jegyezte meg Marco.

- Ne aggódj, Én segítek neked! Az Én nevem Susie. És téged hogy hívnak?- kérdezte, de Marco
gyorsabb volt nálam.

- Annabeth. – Susie csodálkozva nézett Marcóra. - Én hoztam ide. – magyarázta fiú. Látszott rajta,
hogy nem nagyon érdekli, mi van velem. Legalábbis azt hittem akkor. S ez nagyon bántott. Sírni
kezdtem, s szorosan magamhoz öleltem Suziet, mintha Ő jelentette volna a biztonságot.

Láttam, hogy egy kisfiú lép ki a tömegből, s felém tartott. Idősebb volt nálam egy- két évvel. A
haja sötétbarna, majdhogynem fekete volt, a fején oldalasan kis kopott sapkát viselt. A nadrágja
szakadt  volt.  A  kiskabátja,  meg  ezerszer  nagyobb  volt  rá,  mint  kellene.  Az  arcán  aggódás
mutatkozott. Közelebb lépett. Én a lány válla felett egyenesen ránéztem. A többiek elhomályosultak,
csak azt láttam, hogy felém tart. A szeme szinte fogva tartotta az enyémet. Nem tudtam mit akar.
Félve néztem Őt a lány válla felett. Előttem egy lépéssel megállt, s lágyan, halkan ennyit mondott:

- Ne sírj, kérlek. - Én is mélyen a szemébe néztem és hittem neki. Még szipogtam párat, majd
abbahagytam a sírást. Megbíztam benne, jobban, mint bárkiben…

Azóta, a nap óta nem sírtam.

Ez volt az első napom, s ez óta majdnem 11 év telt el…

 

4.
11 év…

Azóta nagyon sok minden megváltozott. Már nem az a gyámoltalan kislány vagyok, mint mikor
megérkeztem ide. Már nem olyan vagyok, mint akkor. Elismerem, megváltoztam. S ez egy jó dolog.
Szerintem. Másképp nem lettem volna képes elérni mind azt, amit eddig.



Akkor beszélek egy kicsit az otthonról.

Nos, a rozoga viskó ad helyet 24, olykor több- kevesebb gyermeknek. Olyan, mint egy árvaház. A
háznak két folyosója van. Az egyik a fiú-, a másik a lányrészleghez vezet. Belülről tágasabbnak tűnik
minden, pedig nem éppen az…

Nyolc szoba van, két fürdő, egy konyha, egy nappali és Mrs. Thamney szobája. Ez az egész.

11 éve folyamatosan cserélődnek, változnak az arcok körülöttem. Mert ugye 21éves korod után
szó szerint beledobnak a világba és a ,, Csinálj, amit akarsz, csak ne legyél itt!”mondattal érvelnek.
Csodás dolog.

Most 9 fiú és 15 lány lakik az otthonban. Kicsik és nagyok egyaránt. A legkisebb Patrick, Ő 3 és
fél éves; utána jön Molly, aki 4; aztán a 6 éves Jonathan és Wendy, továbbá az ikrek Anthony és
Dorothy, ők 11 évesek. A 12 éves Ora, de mi Olivenek hívjuk. A 15 éves David, Dana és Carol. A 16
éves Kevin és Flóra. 17 éves vagyok ugye Én és Katharine és Emily. 18 éves Albert és majdnem 18
éves Jack, még pár hét kell a születésnapjáig. Március 6. 19 éves múlt egy pár hete Rose és Blanka.
20 éves Leo és Barbara. 21 éves lesz Michael, Chloe, és Lille. Ők ugye nem sokára elhagyják az
árvaházat. Mielőtt végleg elmennek, szeretnék róluk mesélni picit.

Akkor kezdem Michaellel. Már kissrác kora óta ismerem, mármint 10 és fél volt mikor ide került.
A szülei meghaltak a tűzvészben, mikor a gyár felrobbant egy márciusi napon. Nagyon sajnálom
szegény srácot. Kész csődtömeg az élete, de Ő nem tehet róla. A történet a húgával kezdődik, aki 4
évesen halt meg, egyfajta gyermekbetegségben. Aztán a nénikéjét és a nagyapját ragadta magához a
sors. Végül felrobbant a gyár, ahol a szülei dolgoztak, majd Michael a nagymamájához került, aki két
évvel később szívinfarktusban elhunyt. Így ezek után került be az otthon ölelő- és védelmező karjaiba.
De itt nem ér véget a történet sajnos. Ugyanis egy nap egy idegen érkezett a kisfaluba. Kiutat ígért,
boldog életet, a pénzt és házat egy távoli szigeten. A hitegetőnek nem dőlt be senki sem, ám volt egy
Michaellel egykorú lánya azt hiszem Tarának hívták. Michael teljesen oda meg vissza volt érte… és a
lány szépen kisemmizte szegényt. Eleinte be-betartotta az ígérteket, de aztán… Bolond volt, hogy
hitt neki.  Az egyik nyáron Michael súlyosan megbetegedet, és Blanka ápolta és Mrs. Thamney;
nagyon kevés esély volt arra, hogy túléli. Blanka róla ábrándozik folyton… Bár nem egészen értem az
okát. Hisz Michael olyan átlagos, mármint barna szem meg haj meg ilyesmi… Jó, nem mondom, hogy
visszataszító vagy valami hasonló, de mégis csak róla beszélünk! Blanka okos, szép és talpraesett.
Michael meg úgy áll  az egészhez,  mint aki  rég feladta az életet.  Nem érdekli  semmi.  Életunt,
sebezhető, bizonytalan csavargó és olykor még részeg is. Oh, azt ne tudd meg mit művel, ha iszik!
Amit csak gondol akármi, de tényleg bármi, ami valaha megfordult a fejében; azt kimondja. A múlt
hónapban Jack ráncigálta haza az éj közepén és az egész házat felverte, kivéve Mrs. Thamney, vagy
lehet, hogy Ő is hallotta?! Emlékszem, pechemre épp a nappaliban voltam, mert nem tudtam aludni
így  kiültem  a  kanapéra  és  gondolkoztam.  Ne  is  kérdezd,  hogy  min,  mert  nem  tudom.  Nem
emlékszem. Szóval ott ültem mikor megérkeztek.

,, - És ha Mrs. Thamney megtudja, akkor mi van, ha?! Semmi. Semmit nem tehet! Már úgy is
mindegy,  nem?! Jack,  legyél  jó  fiú,  és  engedj  el!  Semmi értelme hallod… -  kiáltotta  miközben
beléptek az ajtón. – Oh, hello Anna…beth! Jé, de furcsa neved van, tudtad? Anna-beth. Ann-a –beth.
Annabeth. Annabeth! Mondani akarok valamit, de az nagyon fontos, de tényleg. Érted ez nagyon
fontos  le… sz!  Figyelj  rám!  Nézz  a  szemembe,  ne  röhögj!  Nem vagyok részeg,  csak  épphogy
kortyolgattam! Ugye Jack, mondd meg neki!? Nos… mit is akartam? Ja, igen… Tudtam… tudtad te,…
mit is? Áh, persze! Ide figyelj! Ja, igen… te is látod, hogy forog a szoba?

-  Szerintem ide a  szobádba menned Michael.  –  szólt  Jack és  vállon ragadta őt,  de Michael
tiltakozni kezdett.  A szemei keresztbe álltak.  A fején egy kisebb sebhely is volt,  mely épphogy



látszott  a  sapkája  alatt.  Az  egész  teste  remegett,  de  Ő… Ő továbbra  is  kitartóan  mutogatott
összevissza.

- Várjál, má’ hé! Kérdezni akarok valamit ettől a hölgytől. Azt szabad nem?

- Nem. Most biztosan nem. – felelte Jack kissé türelmetlenül.

- De! Annabeth kérdezhetek valamit?

- Ha utána elmész a szobádba. – mondtam mire Jack bólintott.

- Megígérem. Nos… mit is… oh meg van! Tudod, vagy egy titkos hódolod, aki, he-he, … - kezdte,
mire Jack a szemét forgatva végig húzta a folyosón. Sajnos soha sem fejezte be a mondatot.

-  Jó  éjt!-  tátogta  Jack  és  végleg  eltűnt  a  folyóson.  Nemsokára  óriási  csörömpölésre  lettem
figyelmes.  Odamentem Michael  szobája elé-ahonnan a zaj  jött-,  s  meglepődve láttam azt,  hogy
Michael lent a földön feküdt, félig a falnak dőlt és dalolászott, alatta egy összedőlt asztal, felette
pedig Jack és Leo állt, s mindketten csak röhögtek.

- Hello Ann! – szólt Leo, aki már a szemét törte, mert szinte sírva fakadt a nevetéstől.

- Mi történt?

- Inkább mi nem!- mondta Jack, és Leora pillantott, s ismét kitört belőle a nevetés, majd kezet
nyújtott Michael felé, s felsegítette.

- Mike…- kezdte Leo, de nem bírta folytatni, mély levegőt vett, s jellegzetesen kellemes és üde
hangján így szólt – ide jött meglátott és…- kezdte, de hirtelen a kezébe temette arcát, s térdre
rogyott, aztán neki a padlónak, majd elkezdte verni, ütögetni azt; annyira nevetett, csak tudnám min.


