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élt egy fiatalember, akinek a kettős létben kellett megküzdenie a mindennapi problémáival. Az őt
körülölelő földi valóságban és az álmaiban. Két világban, melyben egyikről szerette volna azt hinni,
hogy az a valóság,  de ő  mindkettőt  igazinak élte meg. Megjelenése ennek megfelelően mindig
változott. Az általa valóságnak remélt álmaiban haja színe világos vörös, majdnem szőke volt. Alkata
karcsú és légies. Kékeszöld tekintete álmodozó, természete derűs, könnyed, nevetésre mindig kész.
Vidám,  színes,  bohócos  ruhákat  hordott.  Nadrágjai,  ingei,  gyakran  nagy  kockásak  voltak,  a
türkizkék, a narancs, a cinóber vörös és sárga élénk árnyalataiban pompáztak. Szerelme, Ilona, a
szőke, copfos tündérlány folyton mellette volt és osztozott vele álmaiban, fokozta örömeit, ritkán
előforduló bánatait gyógyította. Sokat nevettek, futkároztak együtt, és sok programban vettek részt.

 

Ezek az események Tündérországban zajlottak a többi  ott  lakóval.  A programok között  volt
virágszirom gyűjtési verseny, vagy az a feladat, amikor végig kellett haladjanak a szivárványon,
anélkül, hogy lecsússzanak róla. Aki lecsúszott, az úgyis a Tündér-tóba csöppent, ami sós volt, mint a
tenger  és  a  szomorú,  jólelkű  emberek  könnyeiből  gyűjtötték  össze  a  tündérek.  Mivel  tiszta
érzésekből fakadt, a Tündér-tó vize mindig kristálytiszta volt és színes halak úszkáltak benne. Vize
minden  szempontból  kiváló  volt,  kellemes  meleg  és,  aki  fürdött  benne,  mind  meggyógyult.
Tündérországban még fontos eseményként tartották számon a harmatcsepp számlálást, virágkoszorú
készítést, rózsaolajfőzést, mezőn átfutó nyuszik leelőzését, madár trillák, csicsergések gyűjtését és
szimfóniává komponálását.

 

Az általa rémálomnak remélt földi létében a Tündérhercegnek, Ábelnek megjelenése egészen más
volt,  alakja  itt  is  légies  és  karcsú,  arca  azonban  inkább  beesett.  Vizenyős-kék  szemei  a
kialvatlanságtól sokszor karikásak voltak, bőre túlvilágian sápadt. A boldogság ritka vendég volt
nála, barátnőjével, Lolával „se veled se nélküled” kapcsolatban éltek. Gyakran veszekedtek, anyagi
gondokkal  küszködtek.  Sok  barátja  vette  körül,  mégis  végtelenül  magányos  volt.  Munkája  a
zeneszerzés, a rajzolás és a költészet volt. A valóság azonban az volt, hogy egy gyárban, monoton
szürke munkát végzett.

Szinte  minden  értelmiségi  társaságban  örömmel  fogadták,  de  mégsem  tudták  hova  tenni.
Mindenhova odaillett és sehova sem, különleges aura vette őt körül, szinte megközelíthetetlen volt.
A belőle áradó kitaszítottság érzést nem tudta hova tenni a környezete. Bőrét a legjobb tetováló
művészek legizgalmasabb testrajzai  borították,  de csak a ruhával  fedett,  titkos részeken.  Lelke
mélyén elvágyott a földi létből és bánataira csak az álmai nyújtottak vigaszt, amikor találkozott saját
vidám énjével.

Ekkor a másik világban sötét ruháit színesre cserélte és szerelme, Ilona, a tündérlány megértő
volt vele, mosolygós és örökké nevető kedves társ. Ábel sajnos gyanús ügyletekbe önhibáján kívül
keveredett -  a társaságokba, amelyekbe járt,  nem mindenki volt vele jóindulatú. A sötét,  füstös
kocsmákban az  embereket  zavarta  különcsége,  feltűnő,  hercegi  megjelenése.  Sokan hasonlítani
akartak rá, de a nyomába sem értek. Ő küzdött a saját különlegességével. Különböző egyének folyton
megpróbálták rávenni, hogy fogyasszon és áruljon drogokat, csempésszen fegyvert vagy kémkedjen
hírességek  után,  hiszen  kiválóan  fotózott  is.  Ugyan  nagy  pénzeket  kínáltak  neki  ezekért  a
tevékenységekért, de nem igazán tudták rávenni semmire, mert ő hitt abban, hogy egyszer úgyis
felfedezik, mint zeneszerzőt és költőt, és akkor ünnepelt emberré válik. Egy szép napon azonban



Ábelt,  aki  magányosan,  füstös  kocsmákban  töltötte  estéit,  és  elhagyott  sikátorokban  sétált,
megtalálta a gonosz, egy árny. És bekebelezte. Megölette vele az evilági ellenségét, aki lenézte,
gúnyolta, vagyis a főnökét. A gyilkosság után döbbenten, sebekkel tele tért magához. A rémálom
világában jött rá, hogy csak úgy vethet véget ennek, ha öngyilkos lesz. Hogy ez után mi történt vele?
Azt megtudjuk a meséből.


