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Minden jog fenntartva!

Ajánlom ezen könyvet minden olyan embernek, akik hisznek a mesékben, és nem félnek
szabadjára engedni képzelőerejüket.

Köszönettel tartozom Édesapámnak a fantáziámért és az őszinte kritikákért, Édesanyámnak a
kitartásomért, Keresztanyámnak az inspiráló szavakért, Férjemnek és Lányomnak a biztatásért és

odaadó szeretetükért, melyekkel hozzájárultak e történet kiteljesedéséhez.

 

Angyalok és ördögök vigyáznak ránk,

Vágyaikat fülünkbe suttogják.

Soha nem tudhatjuk, melyik nap következik,

Hogy az angyal vagy az ördög marad itt.

A kis házak még ott állnak,

Csendben süt rájuk a Nap.

Mozdulatlan, de szilárd talpak,

A rémálmok lángra kapnak.

Világvége hangulatot felém vagy elsodorja az ár.

Kicsi poros utcácskákon a félhomály szívébe zár.

Indulnom kell végtelen utakon,

Lesz-e majd érte jutalom.

A Hold szivárványfényben ragyog,

Az ismeretlentől félni nem fogok.

Száz fordulat minden pirkadat,

Most nézd meg az arcomat.

Szemeim előtt szentjánosbogár,

Nem tudom, mi vár,

De megyek, megyek tovább.



 

A ház az 1900-as évek legelején épült. A kívülről omladozó vakolat és a meglehetősen zajos,
trolibuszok övezte utca egy takaros kis körgangos házat rejtett mélyen magában.

A szomszédok többnyire nem beszéltek egymással. Sőt általában fogalmuk sem volt, kiféle-miféle
népek lakják a falaikon túli világot. Voltak, akik még azzal sem voltak teljesen tisztában, hogy ők
maguk kicsodák. Azt hitték, tudják, pedig még csak nem is sejtették. Itt, Budapesten.

Egy ilyen ódon házban éppen csapódott egy szoba ajtaja, dühös csattanással.

A ház, visszhangja kongásának-bongásának köszönhetően mintha lélegzett volna. Egy szúnyog
rémülten röppent át a túlsó sarokba.

Az ajtó belső felén egy tizenhat éves fiú a heverőjére vetette magát, miután feltekerte az általa
kedvelt Auróra zenekar egyik dalát az ósdi kazettás magnón. A fiú apja még óbégatott valamit a
borgőzös konyhában, a fiú azonban már nem figyelt.

A szobában körültekintve egy rossz megfigyelő is menten megállapíthatta volna, hogy a lakója
nem túl jómódú. A szekrény résén pár kopott farmer, pulóver és póló kandikált ki, mert a műanyag
szerkezet ajtaja nem záródott tökéletesen.

A kis fakó íróasztalon néhány könyv hevert szanaszét, mind megjelölve, félig elolvasva. Az ágy
tövében egy háromnegyedes gitár,  melyet nyúlánk használója látszólag kissé kinőtt  már.  Mégis
nagyon szerette ezt a gitárt, társának érezte minden rossz közepette.

Miklós,  akit  röviden mindenki  csak  Mikonak nevezett,  nem sokat  ábrándozhatott.  Fésűjével
sebtében  átkaparta  rövid,  de  rakoncátlan  szőke  tincseit,  majd  felkapta  táskáját,  kikapcsolta  a
magnót és elindult.

-Hová indulsz már megint? – szólt utána apja, kissé imbolygó görbe lábain tántorogva.

-Dolgozni, mint minden hétköznap este – vetette oda Miko enyhén gunyoros modorban, majd
kisietett a gangra, immár valamivel higgadtabban. Mélyet szippantott a friss levegőből és elindult,
hogy a gimis órái után megszokott munkaidejét megkezdje.

Egy pizzéria konyháján segédkezett esténként. Olykor kapott egy-egy szabadnapot, de általában
éjfél-egy-két óráig dolgozott.

Így be tudott szállni a rezsibe, hogy ne kapcsolják ki a villanyt vagy a gázt, és ki tudta fizetni a
számára szükséges dolgokat.

- Helló haver! – köszöntötte kollégája, egy hasonló korú fiú, ahogy beért a munkahelyre. – Gyere,
kezdheted is a paradicsomhámozással.

A néhány óra gyorsan elröppent. Miko hazafelé vette útját.

Ahogy a kihalt, füstös utcán baktatott, mozgásra lett figyelmes nem messze maga előtt.

Mintha megcsillant volna a fény valamin. Biztosan egy macska, gondolta, de aztán rájött, hogy
nagyobb valami mozgását látta. Az utca azonban kihalt volt, egy pillanattal később már nem látta a
mozgás forrását.

Hazasietett.  A lakás már csendes volt,  Miko apja aludt,  a húga pedig még nem ért haza a



koncertről.

Miko gyorsan lezuhanyozott, majd lefeküdt. De ahogy általában lenni szokott, ma sem jött álom a
szemére.

Két-három óránál többet sosem tudott aludni, mégsem érezte magát fáradtnak.

Hosszas plafonbámulás után végül álomba szenderült. Az álomvilágba egy idős, ősz ember képe
úszott be.

Eleinte csak némán mozgott a szája, majd a hang egyre erősödött, és Miko már értette, hogy azt
mondja:

-Segíts! Segítened kell!

Miko felébredt és hirtelen felült az ágyában. Az álom túl valóságosnak, túl élőnek tűnt.

Elhessegette a gondolatot, majd összeszedelődzködött és elindult a suliba.

Az iskola szokás szerint unalmas volt. Miko egyszerűen nem találta a helyét az életében, de
kitartóan menetelt. Fogalma sem volt, mi lesz belőle, ha „nagy lesz”, egyszerűen tette, amit tennie
kellett.

Az órák közötti szünetben találkozott barátaival.

-Hé, Miko! – kiáltott utána Norbi. - Ma foci a hatodik óra után. Jössz?

-Kösz, haver, de ma kihagynám – felelt Miko.

-Ahogy gondolod – vont vállat a fiú. – De minden okés?

-Persze, csak kicsit fáradt vagyok.

-Koncert volt tegnap?

-Nem, nem, csak lefárasztott a suli. De legközelebb tutira jövök – fogott kezet Miko búcsúzóul
barátjával.

Valójában most sem volt  fáradt,  de nagyon vágyott  egy kis egyedüllétre.  Aznap nem kellett
munkába  mennie.  Egy  rövid  ideig  pengette  a  gitárját,  majd  félredobva  azt  hanyatt  dőlt,  és
elmerengett sok mindenen.

Hajnalban csörömpölést hallott a konyha felől, de nem ment ki. Hozzászokott már. Valamivel
később kilesett a résre nyitott ajtón.

A konyhában sötét volt, és az edények szerteszét hevertek a padlón. Csendben összeszedegette,
majd úgy döntött, tesz egy sétát a friss levegőn, hátha így könnyebben jön álom a szemére.

Ahogy  baktatott  a  szomszédos  utcákban,  hajléktalanokat  látott  egy  kapualjban  betakarózva
feküdni. Hárman voltak, és bűzlöttek az elfogyasztott olcsó bortól. Észrevették Mikot és egyikük
feltápászkodott.

-Fiatalember – szólította meg a fiút –, kérem, segítsen rajtunk pár forint apróval!



-Nincs nálam pénz – vetette oda Miko és indult volna tovább, de a hajléktalan megragadta a
karját.

-Biztosan nincs magánál pár forint? Csak egy kicsi kellene…

-Értse már meg, hogy nincs! – Miko kezdett ingerültté válni. Közben azonban a másik két férfi is
felkelt és körülállták.

-Ha nem adsz, majd elvesszük magunk! – sziszegte a másik.

Egy jól  irányzott  ütést  mért  Miko fejére egy kővel,  mire a fiú  megtántorodott.  Megszédült,
csaknem elájult. Próbálta kezével védeni magát, de hiába, hármukkal nem bírt el. Püfölték, ahol csak
érték. Miko dühe egyre fokozódott. Minden idegszálát megfeszítve arra gondolt, bárcsak ne indult
volna sétálni ma este. Bárcsak valahol másutt lenne. Miért kell éppen neki erre járnia? Nem elég
szívás az élet enélkül is?

A következő, amire emlékezett, hogy egyedül van az utcán. A közelben, a fák árnyékában mozgott
egy alak.

Miért rejtőztek el  vajon? – tanakodott magánban, miközben vérző fejét tapogatva igyekezett
feltápászkodni és a csillagokat elűzni szeme elől. Egy ötlet jutott csak eszébe: csak akkor bújnának
el, ha valami olyan közeledik, amitől ők is félnek.

Akkor viszont el kell tűnni innen mielőbb…

A fák között nesztelenül surranó alak azonban egyáltalán nem tűnt veszélyesnek, sőt nagynak
sem, és egyedül volt. Törékeny alkatát nézve lány lehetett.

Miko fejét fogva óvatos léptekkel közelebb somfordált. A lány észrevette. Riadtan pillantott fel,
majd úgy tűnt,  mintha egy másodpercre jéggé fagyott  volna körülöttük a világ.  Megdermedt a
levegő, és a lány sem moccant. Üveges tekintettel bámult a fiúra, hitetlenkedve. Félhosszú, seszínű
haja kócos volt a széltől, ruháját por lepte. Nem lehetett több ő sem tizenhat-tizenhét évesnél.

-Szia! – köszönt Miko. – Mi a baj? Tudok neked segíteni? – lassan közelebb lépdelt. A lány szólásra
nyitotta a száját, de nem jött ki hang a torkán.

-Érted, amit mondok? Van valami baj? – Miko már egészen közel ért hozzá.

-Igen, baj van – felelt a lány valami egészen különös, suttogó hangon. Mikonak borsódzott tőle a
háta.

-Eltévedtél? – faggatta tovább a fiú. – Hogyan tudok segíteni?

-Menj el! - A lány hangja egész halk, mégis dühödt suttogásnak tetszett. – Magadon segíts!

-De miért, mi a… - De Miko már nem fejezte be a mondatot. A tompa fényben úgy látszott, mintha
a lány arcán egy árny suhant volna át, mely egy másodperc töredékéig ráncossá, gondterheltté tette.

-Nem hallottad? Menj innen! – üvöltött fel teli torokból. A szemei szürke ködben úsztak.

A következő, amire Miko emlékezett,  hogy a földön ül – félig fekszik inkább -,  a lány kezét
szorítja, de eközben elhagyja minden ereje. A lány azonban láthatóan jobban volt, szemén nyoma
sem volt már a szürke ködnek, és alig hallhatóan zihált.



-M..mi történt? - szólalt meg Miko a fülsiketítő csendben, és mintegy áramütésre elkapta kezét a
lány kezéről.

-Ki vagy te? – suttogta a lány.

-Miklós vagyok… de mindenki csak Mikonak hív – felelte a fiú félve. - És te?

-Honnan jöttél?

-A Munkás utcából.

-A… honnan?

-Pár utcányira lakom.

-Atyaég! – A lány szemében ámulattal teli borzalom ült.

Rövid csend után a lány elfúló hangon ismét megszólalt:

-Hogy lehetséges… hogy kerültél IDE?

-Sétálni indultam, és egyszer csak… - Miko most döbbent rá, hogy hajléktalanok támadtak rá az
imént.  Vagyis  emlékei  szerint  nemrég.  De valójában nem tudta,  mennyi  idő telhetett  el  azóta.
Végighúzta ujjait homlokán és arcán, és rájött, hogy a bőre felhasadt és vérzik, és több helyütt éles
fájdalmat érzett. A bordáival sem stimmelt valami. Fájt a levegővétel.

-Fogalmam sincs, hogy kerültem ide – felelte végül. – A Városligetben vagyunk?

A lány elnevette magát. De ez a nevetés leginkább kétségbeesett kacaj volt. – Ember vagy?

-I…igen. Ahogy te is, ha jól látom – vonta össze a szemöldökét értetlenül a fiú.

-Neked tényleg fogalmad sincs, hogy hol vagy, és hogy mi történt, ugye?

-Hát… azt hiszem, minden egyre zavarosabb…

-Próbálj meg visszajutni úgy, ahogy jöttél. Gyorsan, mielőtt észrevesznek. Itt nem maradhatsz.

-De miért? Hol vagyok?

-Az ne érdekeljen! Tűnj el, most! – Azonban alighogy ezt kimondta a furcsa lány, ezüstös fény
derengett fel a fák között.

-Mi a fene… -kérdezte volna Miko, de elharapta a mondat végét. A fény egyre közelebb ért, és egy
egészen kicsi, ragyogó lényt pillantott meg a fák rejtekéből előbukkanni.

-Most csak álmodom, ugye?

-Attól tartok, nem – válaszolt a lány.

Miko hunyorogva, sűrűn pislogva próbálta kivenni a kis lény körvonalait, de nem látta tisztán.

Azon töprengett, hogy ha álmában azt kérdezi, hogy ugye nem álmodik, akkor is felelheti azt a
másik, hogy ez nem álom. A fájdalom a fejében és a bordái közt azonban nagyon is valóságosnak
hatott.  Ezért  úgy  döntött,  feláll  és  közelebb  lép  a  fényben  fürdő  alakhoz.  A  picinyke  alak  a



pályaudvarnál kéregető kis fickóra emlékeztette Mikot. De mégsem. Mert ez a lény, habár pici volt,
valahogy mégis gyönyörű. És olyan idegenül ismerős.

Igen, ez mégiscsak álom.

De  ahogy  közelebb  ért,  a  fák  között  tompa  puffanásokra  lett  figyelmes.  Valami
megmagyarázhatatlan rettegés fogta  el,  amikor  arra  gondolt,  hogy mi  közeledhet  ilyen elszánt
léptekkel. Sosem érzett még oly mértékű rettegést, mint akkor, ott. Legalábbis addig a pillanatig. A
léptek erősödtek. A szél is feltámadt. Mire újra a fény felé nézett, a pici alaknak hűlt helye volt
csupán.

A léptek közeledtek. Kipp-kopp. Kipp-kopp.

Miko kinyitotta a szemét. A szobájában, a heverőjén feküdt.

Forgott vele a szoba. De rossz álom volt! Talán nem kellett volna annyit kajálni este.

Az ajtaja előtt valaki lépkedett. Felpattant és feltépte a kilincset.

-A szívbajt hozod rám – kapott a szívéhez Anita.

Miko húga éppen akkor ért haza. Hosszú, fekete haja kócos volt a kinti erős széltől. Kabátját még
nem vetette le.

-Te jó ég! – nézett bátyjára. – Mi a franc történt veled?

-Hogyhogy… -  kezdte  Miko,  de  aztán  érezte,  hogy  beszéd  közben megfájdul  az  arccsontja.
Odanyúlt, és mintha ezer tűt döftek volna belé. Az arcából csordogált a vér és több helyen feldagadt.

-Kivel kaptál így össze?

-Ja, fociedzés volt –felelte kissé bizonytalanul a fiú.

-Nagyon brutális lehetett. És a körmöd…

Miko a körmére sandított és döbbenten látta, hogy körmei teljesen elszürkültek. Hirtelen semmi
hihető magyarázat nem jutott eszébe. Így inkább meg se szólalt.

-Na gyere, rendbe hozlak – indult a lány a fürdőszobába fertőtlenítőszerért és kötszerért.

-Hagyd, majd én elintézem. Kösz, Anita.

-Oké – Anita vállat vont és elindult a szobájába.

Miko bement a fürdőszobába, gondosan magára zárta az ajtót, és megnézte ábrázatát a tükörben.
Ökölnyomok tarkította arca megdöbbentette. Lemosta a vért, majd felhúzta a pólóját és megnézte az
oldalát. Bordája sötétlila volt, és valószínűleg megrepedt. Sziszegések közepette szorosan bekötözte,
majd  újra  megmosta  az  arcát,  és  a  mosdókagylónak  támaszkodva  próbálta  végiggondolni,  mi
történhetett. De nem sokra jutott.

Hogyan került haza, miután megverték? Kizárt dolog, hogy helybenhagyói végül hazafuvarozták.
Nem emlékezett, hogy a saját lábán jött volna.

Még mindig szédelgett és hányingere volt, és a különös álom vagy hallucináció is nyomot hagyott



elméjében. Úgy döntött, a legjobb, ha visszafekszik és nem agyal tovább.

Rövidesen mély álomba szenderült.

Másnap reggel az iskolába igyekezvén megpillantotta a lányt, az osztálytársát, aki régóta nagyon
tetszett neki, de aki egy cseppnyi figyelemre sem méltatta, amióta egy fociedzésen összeveszett a
lány barátjával és az képen törölte őt.

Miko  szíve  nagyot  ugrott,  ahogy  meglátta  őt,  és  köszönt  volna,  de  a  lány  villámgyorsan
elfordította a fejét és elsietett. Szőke fürtjei csak úgy röpültek nyomában.

Talán azt hitte, most is összebalhézott a két srác.

Miko a folyosóra érve rögtön két barátjába botlott.

-Haver,  veled  meg  mi  történt?  –  tudakolta  a  magasabbik,  a  Robi  nevű.  –  Máshol  voltál
fociedzésen?

-Jaja, csak rosszul fejeltem a labdát.

-De komolyan, mit műveltél magaddal? Már megint a kiscsaj miatt…?

-Ja, nem –felelte habozva. Nem igazán tudta, hogy mit mondjon, nem akart beszámolni a különös
estéről. Nem akarta, hogy dilisnek titulálják.

-És ma jössz edzeni?

-Persze, megyek –vágta rá. Talán egy kicsit eltereli a figyelmét a foci a többi dologról.

Délután kezdetét vette a fociedzés.

Hamar félbeszakadt azonban, amikor az ellenfél csapatából egy testes srác felrúgta Miko egyik
barátját.

-Hé, mi ütött beléd? – ordított a földön fekvő fiú. Felpattant és a nagydarab srác után vetette
magát. – Ez szabálytalan volt!

-Igazán? – A két fiú csúnyán összeveszett, szitkozódtak, ordibáltak. Miko érezte, hogy a füle zúgni
kezd és kezdi  elveszíteni  a  józan ítélőképességét.  Úgy rémlett,  mintha apja is  ott  ordítana,  és
bevillantak a tegnap esti képfoszlányok a hajléktalanokról. A következő pillanatban, éppen, amikor
az ellenfél csapatában játszó kövér fiú ütni próbált, Miko közelebb sétált hozzájuk és elkiáltotta
magát.

-Elég legyen! – Hangja dörgőnek hatott a többiek fülében. Tekintélyt parancsolóan és szilárdan
állt a többiekkel szemben.

-Jól van, na! Bocsánat – mondta a kövér fiú.

A másik csapat elvonult, a játék véget ért.

-Ezt meg hogy a francba’ csináltad? – kérdezte Robi.

-Mit hogy csináltam? – értetlenkedett Miko. – Ja, hát tudod, nagy vagyok és erős, van tekintélyem
– vonta meg a vállát.



-Na ja – nevetett a másik fiú, akit elgáncsoltak. – Vagy féltek, hogy összetörnek téged és sittre
kerülnek.

Miko  este  újra  ágyában  feküdt  és  igyekezett  rájönni,  mi  történhetett  előző  este,  és  mi
történhetett az edzésen, és mi köze a két dolognak egymáshoz, de továbbra is hiába pörögtek a
fogaskerekek.

Aztán amikor álomba zuhant, a rejtélyes öregember újra meglátogatta őt.

-Segíts! – kérlelte, és kinyújtotta felé a kezét.

Reggel Miko nem az ágyában ébredt. Újra a fák között feküdt, éppen ott, ahol tegnapelőtt este a
lánnyal találkozott.

Most azonban kihaltnak tűnt a környék. Lassan feltápászkodott és közben kiszedte hajából a
harmatos fűcsomókat. Most már végképp semmit sem értett. Tiszta agyrém.

Úgy döntött, ha már újra visszakerült ide, körülnéz. Nem nagyon látott más alternatívát. És
ijesztően hatott a gondolat, hogy nem tudja, a következő este vagy reggel éppen hol fog ébredni. Mi
van, ha egy tó mélyén, vagy egy kráterben tér magához? Az ciki lenne.

Körüljáratta tekintetét a fákon és elindult abba az irányba, ahol a legsötétebbnek tűnt a liget.

Talán talál valami ésszerű magyarázatot. Lehet, hogy alvajáró? Vagy valaki a bolondját járatja
vele?

Lehet,  hogy  a  haverok  szórakoznak?  De  hogyan  csinálják?  Nem,  ennyire  nem  fejlett  az
észjárásuk, gondolta magában kuncogva.

Ahogy tovább baktatott, halk beszéd ütötte meg a fülét. Óvatosan közelített a hangok irányába.
Néhány  perc  gyaloglás  után  megpillantotta  a  hangok  forrását:  egy  egész  csapat  ember
tevékenykedett a fák mögött elterülő völgyben. Ahogy az utolsó fák rejtekében közelebb lopózott,
megpillantotta a lányt, akivel múlt éjjel találkozott.

A lány halkan beszélt a köré csoportosult emberekhez.

Körben sziklás dombok meredeztek az égbe, amelyen furcsa állványok sokasága sorjázott.

Mintha egy építkezés közepén lettek volna.

-A  lány  annyira  gyűlölte  a  világot,  amelyben  élt,  a  borzasztó  nagy  szegénységet,  és  hogy
gyermekeit minden nap csupán száraz kenyérrel és vízzel kínálhatja, hogy azt kívánta, bár ne kellene
itt élnie többé – mesélt a lány az embereknek. Miko füleit hegyezve hallgatta. – Másnap reggel egy
gyönyörű, ezer kristály övezte palotában tért magához. A férje királyi ruhában, úrhoz illő módon
fogadta őt,  mintha a  lány mindig is  ott  élt  volna.  Szolgák hada sereglett  köré,  lesték minden
kívánságát, és fenségesebbnél fenségesebb reggeliket tálaltak fel számára. Ahogy a nagy, fénylő
tükörben  megpillantotta  önnönmagát,  rájött,  hogy  gyönyörű.  Selyem  és  muszlin  alkotta
ruhakölteménye  lélegzetelállítóan  ragyogta  be  a  hatalmas  csarnokot.  Mindenki  őt  csodálta.

Gyermekei után kutatva azonban hamarosan rá kellett döbbennie, hogy e világban meg sem
születtek.

A  férje  pedig  a  látszat  ellenére  kegyetlen  és  rideg  volt,  és  más  nők  társaságában  nyíltan



mutatkozott, mit sem törődve csodaszép feleségével.

A lány idegennek érezte magát a színpompás világban, és azt kívánta, bár soha ne vágyott volna
gazdagságra, szépségre. Szegény férjét és gyermekeit szerette volna viszontlátni, hogy elkölthessék
megszokott  kenyerüket  és  vizüket  a  rozoga asztal  mellett,  az  otthonukban.  Hiába próbálkozott
azonban, hiába sóvárgott, könyörgött régi élete után az égieknek, azt nem kaphatta vissza.

Végső kétségbeesésében szobája tornyából a mélybe vetette magát. Ekkor azonban különös dolog
történt:  a  lány  régi  otthonában  tért  magához.  Gyermekei  lelkesen  ugráltak  ágya  szélén,  hogy
édesanyjuk felébredjen,  ő pedig boldogan ölelte keblére a csöppségeket.  Attól  fogva soha nem
vágyott pompára, gazdagságra. Egy életre megtanulta a leckét. Boldog volt, hogy szerettei körében
élhet – fejezte be a mesét a lány, majd rövid hallgatás után újra megszólalt. – Ez a mese tanulság
arra, hogy mindig értékeljük, amink van, és ne legyünk becsvágyók.

A csillogó tekintetek kereszttüzében szétnézett és elégedetten sóhajtott.

-Köszönjük, Nesca! – szólalt meg egy kisfiú. – Te mindig reményt adsz nekünk. Olyan jó, hogy itt
vagy.

A lány elmosolyodott.

Mikonak az ott lévő emberek öltözete és a mese Van Gogh Krumplievők című festményét juttatta
eszébe, amelyen a szegénység és a szolgalét ellenére a szereplők együtt, közösen fogyasztják el
vacsorára kevéske főtt krumplijukat.


