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„…És láták az Isten fiai az emberek leányait, hogy szépek azok ...” Mózes I.



1.
 

2055. December 27.

 

Hidegnek érzem az ágyat, aminek tulajdonképpen melegnek kellene lennie. Erre nyitom ki a
szemem és meredek a sötét szobába.  A hologram órára nézek.  02:30.  Szellemjárta idő… Kissé
didergek, és jobban összekuporodom. Talán leesett rólam a takaró… Álmos szemeim visszahunyom
egy pillanatra, s közbe hallom az ablakban süvítő szelet. Remélem nemsokára vége lesz.

Elegem van a hazugságokból, az összetűzésekből. Abból, hogy a férfi, akit állítólag szeretek,
vezetni akar. Abból, hogy ő akarja nekem eldönteni, hogyan éljek. Abból, hogy várjak. Várjak az igaz
szerelemre. Arra a szerelemre, ami bennem legalábbis, bár önzőn hangozhatok, mindent felülír.

Nem jött még el. Virgil szavai üresen csengnek minden alkalommal, mikor csak beszélünk.

„ Szeretlek, Almira. Jó éjt…” „ Jó reggelt, szerelmem. Hogy aludtál? ” „ Hiányzol… ” Mennyi üres
szó. Tudatlan hazugságok… Csak jó, hogy vagyok neki. Gondolom, ezt mindenki érti. Minden egyes
nappal, ami eltelik, mely hajnal hasadtától alkonyatig tart: várok. Csendben. Magányosan. Fáradtan.
Álmosan. Hiszen abban a pillanatban, hogy a hajnali fények megjelennek az ablakomban, az én
szemeim már ragadnak le a fáradtságtól. Így összemosódik a hajnal az alkonyattal.

Akárcsak most...

Várok.

– Lux! – mondom, és a hálómban a fény lassan kapcsol fel.

Fáradtan hajolok az éjjeliszekrényem felé, kihúzom a fiókom. Megállok. Kiveszem az E–olvasóm
és visszadőlök a párnára. Végig húzom rajta a taktilis zárat, mit csak én ismerek, és az utolsó napló
bejegyzésem jeleníti meg.

 

 

2055. December.12.

 

Milyen rég nem írtam?

Ma elmondtam neki. Nem értett meg, szokás szerint. Újra vitáztunk, mert neki állandóan igaza
kell legyen... Már nem tudom, hanyadjára sírtam előtte. Nem tudom hanyadjára mondom, mennyire
boldogtalan vagyok... Nem tudom hanyadjára kérem, hogy értsen meg engem....

Azt mondta, csak a fejemben zajlik így az egész. Hogyha nem tetszik, változzak meg. Vegyem
észre a kis dolgokban a jót és a szépet.



Valóban csak rajtam áll a saját boldogságom?

Végig simítom a képernyőt. Hajtok egy párat visszafelé. Lassan hatnia kellene...

 

 

2055. November. 23.

Ma vacsorázni mentünk munka után. Két órán keresztül hallgattam szó nélkül a mai napját.
Örülök a sikereinek, de engem nem tesznek annyira boldoggá, mint őt. Mi van velem? De hiszen
szeretem őt. Akkor mi a baj? Igen, kell egy pár dolgon javítanunk, de egyedül nem megy.

 

 

2055. November.7.

Megint veszekedtünk. ...

 

 

2055. Október.16.

... Nem akartam elmenni arra a baráti bulira. Csak az ő barátai voltak. Nem az enyémek...

Nem érti, hogy nem érzem jól magam velük? Erre mikor haza hozott, azt kérdezte: miért húztam
a szám egész este? Vajon!? Mert nem éreztem jól magam?!?...

 

 

2055. Szeptember.28.

Már negyedik napja van messze.  Felhívott  az éjjel  is,  ma is biztosan felhív.  Nem is tudom,
hiányzik–e, vagy csak úgy mondom a telefonban, mert ezt kell mondani, mikor a párod távol van...

 

 

2055. Szeptember.1.

Ma van négy éve, hogy Genna meghalt.

... úgy hiányzik! Ő megértett engem...

Most összeszedem magam, és mosolyogni fogok, mert randim lesz Virgillel. Nem hiszem, hogy őt
érdekelné, mit érzek...



 

Felsóhajtok, és felnézek a mennyezetre. Újra szenvedek minden szót a saját múltamból. Könnyek
lábadnak a szemembe. Mikor fog végre hatni? Újra a naplómra nézek, és hajtok. Sokat.

 

 

2055. Március 7.

Ma megismertem egy jóképű fiút a kávézóban. Virgilnek hívják. Egész rendesnek látszik. Mesélt a
munkájáról. Pilóta. Érdekesen hangzik. Egy világjáró. Mesélt az utolsó útjáról. Azt hittem a pilóták
élete vidámabb, de azt mondta, általában sosem lát semmit a külföldi országokból. Leszáll a géppel,
eltölt egy pihentető éjszakát egy szállodában, és azután indul vissza.

Érdekes. Sokat beszél...

 

 

Elmosolyodom, és letörlöm a könnyeim. Az már a kezdetektől nem szerelem volt.  A fenébe,
hasson már...

Előrébb hajtok...

 

 

2053. Augusztus.12.

Ma kiengedtek a kórházból. ... Túl nagy a csend. Ez a lakás üres és túl fényes. Néha jön, hogy
szólítsam anyát...  De egyedül  vagyok.  Genna halála  óta,  most  érzem újra  milyen fájdalmas és
rémísztő tud lenni a magány... Ez a szörnyű csend.... Miért kellett karamboloznunk.

Egyedül maradtam...

 

 

2051.Szeptember 1.

... az orvos javaslatára lekapcsolták Gennát a gépekről. A már fél éve tartó kóma nem javult.
Semmi jelét nem adta annak, hogy valaha visszatérne...

 

Igen...  Kicsordul újra a könnyem, ahogyan a sápadt nővérem látom a fehér ágyban feküdni,
gépekre kötve. Mintha én lettem volna ott. Már akkor éreztem, hogy egyedül fogok maradni. Ő
mélyálomban, mi sosem ér véget, én meg csak bámulva őt messziről...



Lehunyom a szemem, és lennebb húzódom a takaró alá. A szél még mindig süvít az ablakban,
akár azon a fagyos éjszakán, mikor karamboloztunk a szüleimmel.

Újra hajtok a naplóm digitális lapjain. Sok emléket őríz. Még gyerek voltam, mikor elkezdtem...

Kezdi bántani a fény a szemem... Nehéz vagyok... és lassú... Végre hat...

Hm...

 

 

2047. Január.4.

Kedves Naplóm,

Ma újra az a furcsa álmom volt.... Egy csodálatos erdőben jártam. Hatalmas fák nyúltak az ég
felé. A Nap sugarai játékosan szűrődtek át a lombok közt, ahogy a szél táncoltatta a leveleket. Még
mindig hallom az élénk madárcsicsergést. Óh, naplóm! Leírhatatlan, milyen színpompás virágok
borították ott a tisztást. Ezt mindenkinek látnia kellene...

 

Csak mosolygom...

 

 

2046. December.4..

 

Kedves Naplóm,

Ma dolgozatot írtunk. Váratlanul jött, semmit nem tanultam rá....

Oda se figyeltem... Anya mérges lesz, ha rossz jegyet kapok. Biztos nem kapom meg a tizenötödik
szülinapomra ígért  I–netpad–ot.  Pedig  már mindenkinek van!  Mi  a  rossz  abban,  ha mindent  a
kezeden hordhatsz? Zene, e–mail, chat, adatok... Nekem kell egy olyan!!!

 

Kezd nehezemre esni az olvasás... Összemosódnak a betűk. Elmosolyodom azon, milyen nagy
problémáim voltak  tizennégy  évesen.  Megkaptam az  ajándékom,  és  nem használtam fél  évnél
tovább. Most már viccesnek és butaságnak tűnik...

Végre... nem hallom a süvítő szelet...

Mennyit is vettem be? Lényegtelen... csak hasson végre...

 



 

2046....ber.10...

 

Kedves... Naplóm,

Azt álmodtam, hogy bújócskázunk Gennával. Én voltam a hunyó. Mikor befejeztem a számolást,
...megfordultam …és egy erdőben találtam magam. Olyan volt, mint amilyet még sosem láttam...
Kicsinek éreztem magam…. Nem volt jó érzés. Nem akartam egyedül lenni. Vajon régen valóban
létezett a szabad ég alatt olyan, mint az?...

...Keresni kezdtem Gennát. Egy furcsa pillangó repült el előttem. Nagy volt, és csillámló port
hagyott maga után... Ahogy követtem szemeimmel, megláttam valamit az egyik fa törzsénél... Gennát
szólítottam, de nem válaszolt. Mikor odaértem, megakartam ijeszteni és elé ugrottam. ... Egy an...al
volt... Csak álltam előtte, és néztem fel rá... Nem olyan volt, mint a karácsonyi képeslapokon. Más
volt... Ő...

 

 

 

Lehunyom a szemem...

Ő...

Elvesztem a koncentrációm, és erőtlenül esik le kezem a naplóm széléről. Fénypontok jelennek
meg a kijelzőn, kezd leragadni a szemem... Tompulok... Azt hiszem, most kezd rendesen hatni.

Oldalra fordulok. Nincs több erőm... A naplóm elém csúszik... A benne működő helyzetérzékelő
átkapcsolja a képernyőt vízszintbe, és visszaugrik a bejegyzésekben...

Az első bejegyzéshez...

 

2043... ber 27.

Kedves ...m,

Rosszat álmodtam. Valaki fogta a kezem, és vezetett egy réten át. Virágokat szedtem. A nevemen
szólított és újra nyújtotta felém a kezét. Annyira nagy volt... és meleg... Mintha fénylett volna. Boldog
voltam, hogy ott volt velem. Valamiért olyan jó volt. Mosolyogtam, és rá akartam nézni, de hirtelen
az ég beborult. A szél erősen fújni kezdett és ő elengedte a kezem. Lángolni kezdett minden, és én
megijedtem. Nagyon megijedtem tőle. Sikoltottam, Gennáért kiáltottam. Sírni kezdtem...

Félek  az  éjszakától...  a  sötéttől...  Anya szerint  butaság.  Csak egy  álom...  De én éreztem a
meleget... és valóban sikoltottam...

 



 

Lehunyom a szemem és elmosolyodom. Erre a bejegyzésre nem emlékeztem... Már nem félek a
sötéttől...

Hajnalodik...  Most  itt  állok  a  világok  határán.  Az  álom  és  valóság  hajszálvékony  fonalán
egyensúlyozva. Várom, hogy elmúljon a hajnal. Gyönyörködöm benne. Szemeim élvezik a színek
festői kavalkádját, ahogyan a vér bennük összemosódik a tiszta vízzel átváltva színeit a mély vöröstől
lángolva, a fehér zafíron át a gyémánt kékig, majd megszűnik.

Csodálom. Messze van, és mégis közel. Csendes. De hallom sistergését a fülemben. Szikrák,
lángok lobbanását és a színek megfoghatatlan eggyé olvadását. Azt akarom, hogy sose múljon el.

Az idő ennek ellenére halad. A hideg szél az arcomba csap, hosszan túrva hajamba láthatatlan
fagyos  ujjait.  Végig  cirógat.  Fátyol  ruhám  vadul  fodrozódik  nyúlánk  testemen.  Érzem  puha
tapintását. Lenézzek a felhőkarcolóról, aminek párkányán állok. Előre hajolok és levetem magam.

Egy izzadságcsepp gördül végig a halántékomon. Harmatként áztatja át a ruhám a mellkasomon
a veríték. Tágra nyílik a szemem. A hajnalra nézek. Arra, ahogyan a forró, lüktető vér belemosódik a
hideg, tiszta vízbe és lelassulok...

 

 



2.
Genna azt mondaná, nem vagyok normális. De mikor voltam az? Gyerekkorom óta nem vagyok az,

és ha jobban belegondolok, nem is akarok az lenni. Vagy talán nem is lehetek más. Szerintem, még
azelőtt el volt döntve a sorsom, hogy megszülettem volna. Elvégre én csak egy másolat vagyok.
Másolata Gennának, halvány másolata egy emberi lénynek.

Egyáltalán  élek  én?  Lélegzem.  Ha  eszem,  emésztek.  Persze  az  étkezés  számomra  nem
létfontosságú. Századok teltek el úgy, hogy nem nyúltam ételhez, mert eleve nem is éhezem. Talán
azt jelenti: nem érzek? Ki tudja? Az biztos, hogy elégé nagy kell legyen a fagy ahhoz, hogy fázzam.

Valamikor  régen ember  voltam.  De már  nem vagyok...  Csak gyötrődöm ebben a  magányos
kínban.

Le kell  mennem hozzá.  Oda,  ahonnan lehet,  hogy nem térek vissza többé.  Tágra nyílnak a
szemeim. Csak most tudatosul bennem, hogy valahol a lelkem mélyén egy pici valami, ami egy
hajdani gyerekre emlékeztet, reszket.



3.
Elsötétül  minden...  és  csak annyit  tudok,  hogy túl  messze vagyok a  célomtól.  Ami ennél  is

rosszabb, hogy tartok mindentől, ami csak ott várhat rám. Készen állok én erre? Még mindig a
sötétbe meredek. A sötétbe, mi ahogyan a járat halad előre, egyre vészjóslóbb.

A város a messzeségben mozdulatlannak látszik. Annak csak látszik, mert valójában szörnyűségek
történnek ott is, akár csak világszerte. Az ember ki sem mozdulna a házból, ha látná azt, amit én. Az
angyalhadak sötét fellegét, az árnyak elnyúló alakjait a földön, és a levegővel együtt suhanó szürke
alakokat. Hitetlenség, bűn… Hm, elmosolyodom, de a fájdalom a lelkemben kissé megszorít. Ez a
világ lassan teljesen elpusztul...

Nem akarom ezt!

Érzem,  ahogyan a  higgadt  vér  az  ereimben megindul.  Jelzi,  hogy még élek.  Hogy meddig?
Felsóhajtok, és haladok a sötét felé.



4.
Hova megyek? Mi vár rám ott? Nem tudom, de valami hajt előre. Valami bennem azt mondja: Itt a

helyem! Rengeteg esélyt játszik le bennem az agyam. A halál összes formája, minden változata
átsöpör rajtam: a pánik, a kín, a szenvedés, a gyötrelmes lassú halál és a csend is.

Rettegek  a  csendtől.  Ettől  a  csendtől,  ami  itt  van.  Mely  nemhogy félelmetes,  annál  sokkal
rosszabb.

Érzem meztelen talpam alatt a nyirkos, néhol élesen szúrós sziklaföldet. Semmit nem látok. A
falakon hideg csorog, a levegő nehéz, mintha tömény volna. Fáj a tüdőm, ahogyan lélegzem. Minden
egyes bemélyedésnél, minden lépcsőszerű huppanónál a lábam alatt megáll bennem a lélek. Egy régi
ösztönöm azt visítja az agyamba: ALMIRA MENEKÜLJ INNEN! FUSS! NE NÉZZ VISSZA! De nem
hallgatok rá. Elnémítom azt a belső hangot és haladok előre. Előre a vaksötétbe.

Cseng a fülem. Egyáltalán létezik ilyen csend? A térérzékem már megszűnt. Csak a képzeletem
játszik azzal, hogy magam elé képzelem az utat. Azt a láthatatlan, sötét és ijesztő ösvényt, ami a
semmibe vezet. Hallom, ahogyan ereimben a vér folyik, ahogyan ver a szívem, ahogyan a tüdőm
fáradtan és fájdalmasan próbál tágulni. Amitől pedig tetőzik minden, az a vörös fény, amit meglátok.

Ledermednek lábaim egy pillanatra. Ez a pokol?!? Ha igen, tudom, hogy minden gondolatom
hallja.  Előbb  fogja  mondani  minden  kérdésemre  a  választ,  minthogy  a  hangszálaim
megmozdulnának. Sóhajtok. Ökölbe szorul a kezem. Szenvedni fogok? Közeledem. A nyirkos hideget
hullámokban váltja fel a forró meleg. Bár nem látom, érzem, hogyan megmozdul rajtam néha a ruha,
ahogyan a hajam selymesen táncol a nyakamon és a hátamon.

Megállok. Előttem egy hatalmas izzó gömb, minek véres bőrén halványan kis, tört hullámokba
fodrozódik a fény. Néhol feltűnik, majd eltűnik. Semmi hang. Ez a valami nem mozdul. Érzem,
ahogyan tágra nyílnak a szemeim, tudom ki ő. Azt akarom, hogy a régi legyen!

 

– Vess véget ennek a kínnak, Ruiel...

Ez az egyetlen név, mely átsuhan az agyamon formálatlanul, nyersen. Annyira gyorsan, hogy csak
a visszhangja ér el az elmémhez, mert a vörös, kissé fénylő bőr végig szikrázik előttem, aztán csak
fájdalom marad hátra bennem.



5.
Forróság és fagy úgy csap össze bennem, mint mikor az óceánok vad hullámai neki csapódnak a

hatalmas szikláknak. Szakadok. Monstrum jégtáblák repednek előttem, és összeszorítom a szemem.
Éllel, fénylő heggyel hullnak a fagyos vizekbe. Fulladok és törnek a csontjaim, miközben sötét tenger
vize alatt égek.

Egy létnyi töredék és újra kinyitom a szemem. A sziklafalra vágott. Mindenem fáj. Erős izzó kéz
szorítja a nyakam. De amit látok, az fájdalmasabb mindennél ezen a világon.

A matt fekete dühösen hunyorító szempár, mely rám mered a vörös, pikkelyes arcból, annyira
élettelen, kín, gyötrelem és minden. Nyelnék, arcizmaim feszülnek, hogy a szánalom és a bánat
kiüljön az arcomra, de a szörny megszólal. Végig remeg a levegő lüktető testén, ahogyan a hang úgy
hagyja el vonallá feszült ajkait, hogy azok alig mozdulnak.

– Hogy merészel egy álnok semmi szólítani és KÉRNI!?

Nyílnak meg jobban az ajkak,  láthatóvá téve a fehér fogakat.  Képtelen vagyok nyelni.  Még
szemhéjam sem mozdul, pedig száradnak a szemeim…

– Miért tennék én bármit egy lázadóért, mi MEGVETI TEREMTŐ ATYJÁT? – dörög a hang és
visszhangzik a gerincemben minden szava.

Szemeim előtt vad, éles szemfogak csillannak egy csillámlóan hömpölygő leheletben. Légszomjam
van.  Eddig nem vettem levegőt?  S ahogyan megnyílnak ajkaim,  szöknek belőlem a szavak.  Az
egyetlen gondolat, mely felvillan a fájdalom határára taszított lelkemben.

– Mert az Ő angyala vagy.

 

Süketté  válok  a  mértéktelen  csendtől,  mi  ránk  telepszik.  Közben  látom,  ahogyan  halvány
fénynyaláb suhan át tekintetében irtó gyorsan, matt szemeinek élt adva egy pillanatra. Nem hall
engem? Egyetlen gondolatom sem? Miért nem? Kétségbeesés lesz úrrá rajtam. Hogyan adjak akkor
súlyt a szavaimnak? Láss belém! Sikoltanék megtörve a süketséget. Hallj engem!

Érzem  forró  érintését  a  nyakamon.  A  testem  nem  is  nehéz...  Csak  nézzek  rá.  Ezekbe  az
öngyűlölettel telt fekete szemekbe, minek sosem felejtettem el nyugodt színét. Látni akarom őket…

A csend egy durva sóhajban törik meg.

– Angyal volnék?

Úgy lebegnek ezek a szavak a szemeim előtt, mint a legkisebb mozzanatra szétrobbanó buborék.

– Egy szörnyeteg vagyok! – szét is robbantak.

Fényesen, és a hit, ami bennem volt és van, úgy lesz semmivé, hogy fel sem fogom, csak már
nincs.

– Az lettem – egy gyötrelmesen halk hang, miben úgy rezeg a düh és a fájdalom egyszerre, hogy
semmivé zsugorodom. – Ha kell, saját kezemmel pusztítom el az ember lelkét!



Halál  az,  amit  látok a vak szemekben.  Vérvörös alkony,  minek visító sikolya távolian cseng
valahonnan. Csak én hallom?

Haldoklik. Ez a felismerés gyullad fel bennem. Miért nem jöttem hamarabb? Miért nem siettem
jobban?! Visítani szeretnék a hibám miatt. Elkéstem? Nyelek nehezen, de a tekintetem még mindig
az alkonyra mereng. A Napra, mi mindent megváltoztat, ahogyan gyötrelmes kínhalálban vív tusát
önmagával. Hiába, a hajnal újra eljön. Fénylenie kell! Kiáltok magamra. Beszélnem kell. Akkor is, ha
a szavak fájdalmat okoznak.

– Hiába bújsz el! Hiába rejteted el a fényed egy fekete veremben, azt hangoztatva egy szörny
vagy! – halkulok.

A fenébe. El fog menni a hangom.

– Angyalnak lettél teremtve. Hatalmas angyalnak. Ezt a vért sosem tagadhatod le! – kongok akár
egy üres korsó…

Csak ekkor veszem észre, hogy valójában én vagyok az, aki haldoklik. Én fuldoklom az izzó vér és
fagyos vízbe. Én tusázok a látóhatáron. Én török meg.

Ő már halott? Ne… Nem! Nem engedhetem! Beszélj, Almira! Kiáltok magamra, és akár mennyire
fájdalmas, beszélnem kell! Ki kell mondanom. Sarkalnom. Elvégre azért jöttem. Alig mozdulnak a
hangszálaim. Formátlanul hagyják el a szavak a szám.

– Hagyod, hogy minden hiábavaló legyen?

Hosszan veszek szünetet, mert fáj a torkom. Ég, mintha lávát csorgatnának belém. Folytatnom
kell.

– Valóban képes vagy hagyni, hogy a lélek semmivé váljon?

Jobban kellene ügyelnem a szavaimra. Úgy reccsen a nyakam kezében, hogy érzem, ahogyan
nyomódik a légcsövem, és a csigolyáim megnyúlnak. Izzó forróság csapódik az arcomba. Égnek
kiszáradt szemeim, mégis érzem, ahogyan gyűlnek a könnyeim, mikor a matt fekete szemei hirtelen
hatalmasra  nyílnak,  majd  sunyin  ismét  kicsivé  húzódnak  össze.  Éles,  fehér  szemfogai  újra
felcsillannak, mikor a dörgés nekem csapódik, és jobban megtör.

– TE KIOKTATSZ ENGEM?!?

Széthullok. Úgy menekülne a lelkem, akár a tűzvész elől futó vadak egy rengetegben. Messze
innen, biztonságba. De késő. A hosszú morgás cseng, visszhangzik, bár nem tudom, hol törik meg.
Kioktatni???

– Nem! – mondom, sikoltanék rá dacolva a létemmel. De mit bánom én! – Csak szikrát adok a
fényednek…

Fáj minden sóhajom, hogy hangot formáljanak ajkaim. Érzem, ahogyan gyűlnek a könnyeim, mert
nem bírom tovább. De…


