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„Az élet ott, és akkor kezdődik el, mikor rátalálunk arra, akit sohasem akarunk elveszíteni, és aki
ugyanígy érez irántunk.”

 



Első fejezet
Az eget számtalan csillag ragyogja be az est sötétjében. Csak a Hold nagyobb, és fényesebb

náluk.
Az udvar sötétjében megbúvó tücskök ciripelnek, versenyezve egymás lármás muzsikájával…

– Megvagy! – Klaudia nevetve szalad egy szentjánosbogár után, mely ijedten cikázik, hogy le tudja
rázni kis, hatéves üldözőjét. A kis külvárosi hátsó kertben nem sok hely van, ahova elbújhatna előle.
Klaudia pedig fáradhatatlan, és nem adja fel. A bokáig érő harmatos fűben kitartóan kergeti a kis
fénylő  bogarat,  mely  előbb  egy  bokor  sűrűjében  próbál  meg  menedéket  találni,  majd  onnan
továbbrepülve a kert végében lévő diófa lombkoronájába száll. Klaudia megáll a fa vastag törzse
előtt, és tanácstalan arccal bámul fölfelé. A fa hozzá képest hatalmas. Ágait lágy szellő cirógatja, és a
rajtuk lévő levelek halk susogása védelmébe veszi a kis bogarat.

– Mit nézel,  hercegnőm? – mosolyogva állok meg a kislányom mellett,  és nézek fel abba az
irányba, ahova tekintete szegeződik, de nem látok semmi érdekeset. Fáradt tekintetemmel Klaudiára
nézek, majd leguggolok hozzá.

–  Apa,  én miért  nem tudok repülni?  –  ártatlan,  angyali  tekintettel  néz  gyönyörű,  hatalmas,
mélykék szemeivel.

– Repülni szeretnél? – elmosolyodok.

– Igen – ismét a fa elérhetetlen ágait nézi –, mert akkor elkaphatnám a világító bogarat.

– Egy bogár miatt szeretnél repülni? – felnevetek.

– Igen, mert mindig megszökik előlem. Pedig nem akarom bántani, csak játszani vele.

– Értem – elkomolyodok –,  ám ha tudnál repülni,  és egész nap repdesnél,  akkor én idelent
unatkoznék nélküled.

– Nem – ellenkezik –, mert akkor neked is lehetnének szárnyaid, és te is repülhetnél velem.

– Az lenne ám a móka – ismét elnevettem magam –, le sem jönnék egész nap. Csak repülnék
odafent az égen, mint egy madár.

– Vagy mint egy pillangó – lelkesen fordul felém –, és virágról virágra szállhatnánk.

– Szóval te pillangó szeretnél lenni? – leülök a fűbe, Klaudia pedig mellém kuporodik.

– Igen, egy szép lila pillangó.

– De jó is lenne… – őt nézem, és egy pillanatra a gondolataimba feledkezek. Imádom Klaudiát, és
a feleségemet,  Annát.  És imádom kislányom féktelen fantáziáját,  mellyel  olyan világokat  képes
teremteni, melyeket senki más. Képzelete határtalan, és a legszebb korban él. Abban, melyben még
képes  hinni  a  csodákban,  melyben  még  nem  érintette  meg  az  élet  árnyoldala.  Látja  a
hétköznapokban rejlő csodákat, és elhiszi, hogy nincs lehetetlen. Olyan dolgokról álmodik, melyekre
a felnőttek már nem is gondolnak. Rég elfeledték őket, és velük együtt a gyermeki énüket is...

Hátradőlök, és elfekszem a tücskök ciripelésétől hangos fűben. Az eget bámulom, és a rajta
pislákoló csillagokat. Mély levegőt veszek, és engedem, hogy egész testem átjárja az élet bizsergető
érzése.



– Mit nézel, apa? – Klaudia kíváncsian néz az égre, majd rám. Számára a világ egy ismeretlen
hely, mely tele van kalandokkal, titkokkal, csodákkal, és megválaszolásra váró kérdések millióival.

– A csillagokat – halk, lágy hangom megnyugtatóan hat a hercegnőmre, aki mellém fekszik. Fejét
a mellkasomra teszi, és ő is az eget bámulja.

– Miért van olyan sok csillag az égen?

– Miattunk.

– Miattunk?

– Igen, miattunk. Azért, hogy amikor a napocska lepihen, és sötét lesz, mi akkor se maradjunk
fény nélkül. Ők az éjszakai napocskák, és segítenek nekünk tájékozódni az éjszaka vaksötétjében.

– De hiszen ott vannak a lámpák, azok is segítenek.

– Igen, de régen nem voltak lámpák. Nem volt, ami világítson.

– Csak a csillagok.

– Igen, csak a csillagok – imádom kimeríthetetlen kíváncsiságát, mellyel a világot szemléli.

– Tudod, én mit csináltam volna régen? – felém fordul, és rám néz.

– Na, mit? – elmosolyodok.

– Hát… fogtam volna egy csomó, világító bogarat, hogy azok világítsanak a lámpák helyett.

– Ez egy remek ötlet.

– A csillagokat nem lehet megfogni?

– Azokat sajnos nem.

– Miért nem?

– Mert túl messze vannak.

– Ha tudnánk repülni,  akkor elrepülhetnénk a csillagokig, és elhozhatnánk egyet,  hogy csak
nekünk világítson.

– Az remek lenne – elmosolyodok. – Nos, hercegnő, azt hiszem, ideje lefeküdni.

– De én még nem vagyok fáradt. Maradjunk itt egész éjjel, és nézzük a csillagokat.

– Nem is tudnál egész éjjel ébren maradni – cukkolom, mire Klaudia felül, és kissé mérgesen rám
néz.

– De igen.

– Á, nem – elnevetem magam – elaludnál, és nekem kellene bevinnem a szobádba.

– Vagy inkább nekem téged – ő is nevet.



– Olyan erős lennél?

– Simán elbírnálak. Még egy óriást is.

– Tudom, te vagy a világ legerősebb kislánya.

– Te pedig a legerősebb apukája.

– Szeretlek, kicsim.

– Én is szeretlek – bújik hozzám, és ölel át kis, vékony karjaival.

– Akkor szót kell fogadnod, és lefeküdnöd – felállok, majd megfogom Klaudia kezét, és elindulunk
a ház felé. Kintről látom, ahogy Anna odabent mosogat. Arca fáradt az egész napos hajtástól, de ő az
a nő, aki a végsőkig kitart. Sosem jegyzi meg, hogy fáradt lenne, vagy hogy nincs kedve ahhoz, amit
épp kitaláltunk. Minden nap hálát adok azért, hogy találkozhattam vele. Megismerhettem, és életem
szerelme lehet. A nő, akinél jobban csak a kislányomat, Klaudiát szeretem. Ők a szerelmeim, akikért
bármire képes lennék.  Tudom, hogy az életem tökéletes,  mert velük mindenem megvan, amire
valaha vágytam. Egy nő, aki megajándékozott az igaz szerelmével, és egy kislány, egy kis lélek, aki
engem választott az apukájának. Egy férfi pedig ennél többre nem vágyhat. Az életben ennél jobb és
szebb nem létezik. A család az, amire mindenkinek szüksége van, mert ők hozzák el az életben a
mindennapi csodát, és a boldogságot. Töltik ki az űrt, és adnak motivációt.

–  Mesélsz nekem mesét? –  a nappaliba érve kellemes meleg járja át  a testünk.  Odakint  az
augusztusi éjszaka már a közelgő őszt jelzi, és kissé hidegebb a nyár többi hónapjánál.

– Csak ha gyorsan megfürdesz, és fogat is mosol.

–  Sietek – elengedi a kezem, és szaladva eltűnik az emeletre vezető lépcsőn.  Megállok egy
pillanatra,  és felsóhajtok.  A ház békés,  és megnyugtat.  A sarokban pislákoló lámpa romantikus
hangulatba hoz, és elmém szép emlékek képei töltik meg.

– Min merengesz? – Anna megáll mellettem, és végignéz rajtam. Testét a szerelem meleg érzése
járja át, közelebb lép hozzám, és megcsókol.

– Rajtad – elmosolyodok. – Azon, hogy milyen gyönyörű vagy, én pedig milyen szerencsés, hogy a
világ legszebb nője engem szeret.

– Biztos vagy te ebben? – kuncog.

– Teljesen – magamhoz húzom, és megölelem. – Ez az egy, amiben teljesen biztos vagyok. Te vagy
életem szerelme, és napról napra jobban szeretlek.

– Szóval tegnap nem szerettél annyira, mint ma? – piszkál.

– Nem – felnevetek –, de holnap még jobban foglak szeretni, mint ma.

– Ez a te szerencséd – ő is nevet. Szeretem a vidámságát, a csipkelődéseit, melyekkel képes a
legrosszabb pillanataimban is  mosolyt  csalni  az arcomra.  Nem tudom, mi lenne velem nélküle.
Minden erőm belőle,  és  a  kis  hercegnőmből  nyerem.  Elég egy mosoly,  egy ölelés,  és  máris  a
fellegekben járok. Igyekszem megfeledkezni a valóságról, a gondokról, melyek az élet természetes
velejárói,  de  ez  csak  azokban  a  pillanatokban  lehetséges,  amikor  ők  velem  vannak.  Ezért  is
döntöttem úgy, hogy az edzőtermem Carlra, a legjobb barátomra bízom. Nem akartam, hogy úgy



teljen el a nyár, hogy nem tölthetek annyi időt Annával és Klaudiával, amennyit szeretnék. És én
minden percem velük szeretném tölteni. Azt szeretném, ha erre a nyárra mindig emlékeznének.
Szeretnék ismét gyermek lenni, és úgy látni a csodákat, ahogyan az én kis hercegnőm látja azokat.

– Ti vagytok az én szerencsém – felsóhajtok, miközben mélyet lélegzem be hajának selymes
illatából –,  én pedig a legszerencsésebb férfi  a földön – magamhoz húzom, és szorosan ölelem.
Kezemmel végigsiklok a hátán, és hagyom, hogy az ölelése energiával töltsön fel. Aztán a nyakára
apró csókot lehelek,  majd elengedem, de csak annyira,  hogy belenézhessek gyönyörű,  mélykék
szemeibe, melyekből meleg, megnyugtató tekintet árad, és ragad magával. Én pedig, mint mindig,
ilyenkor azt kívánom, hogy ez a pillanat örökké tartson… mert én ebben szeretnék örökké létezni…
úgy, hogy életem szerelmének a karjai lágyan fonódnak össze a derekamon. Szerelmes, őszinte
tekintete egybeolvad az én vágyakozó tekintetemmel, és mindketten olyannyira szeretjük egymást,
amennyire már nem is lehetne. Én pedig ismét azon tűnődöm, hogy nélküle az életem fabatkát sem
érne. Megmutatta, milyen érzés, amikor igazán szeretnek, és a világ két legszebb ajándékát kaptam
tőle. Az ő örök, és őszinte szerelmét, és Klaudiát, az én kicsi szerelmemet, aki számtalan csodával
ajándékozott már eddig is meg…

– Te pedig a miénk – nyelvével megnedvesíti  piros ajkait,  majd behunyja fáradt szemeit,  és
megcsókol. Minden csókja pont olyan, mint amilyen az első volt. Kíváncsi, vágyakozó, türelmes, és
egyben türelmetlen. Kezemmel végigsimítom az arcát, hogy lassítsam csókját, és hosszabbá tegyem
a  csókjától  mámoros  pillanatot.  Úgy  érzem,  máris  a  mennyben  járok.  Gondolataim  kezdenek
elhalványulni, majd megszűnnek, és vele együtt a külvilág is eltűnik. Csak a két szerelmes szív egyre
gyorsabb üteme marad, melyek összehangolva, egy ritmusra járnak, és az általuk éltetett két külön
test eggyé válik.

– Apa, apa, készen vagyok! – repít vissza Klaudia édes hangja a valóságba, mely az emeletről töri
meg  a  nappali  lágy  esti  csendjét.  Nem  akarom  abbahagyni,  de  muszáj.  Annával  egymásra
mosolygunk, még pár apró puszit lopok forró ajkáról, és az engem hívogató hang után eredek. Az
emeletre vezető sötétbarna falépcsőről – mely halk nyikorgással sóhajt fel léptem alatt – visszanézek
az utánam mosolygó gyönyörűségre. Ajkam nesztelen „szeretlek” hagyja el, és indul el felé… éri el
ajkát, és verődik vissza róla „én is szeretlek”.

Az emeleten mintha hűvösebb volna, csak egy-két fok lehet az eltérés, de mégis érezhető. Felérve
a sötét felső nappali fogad, melyből a szobák nyílnak. Csak az utcáról bevilágító lámpa fénye töri
meg halványan a helyiséget uraló feketeséget. Nekem ez épp elég, hogy eltaláljak a hercegnőm
szobájába,  melyből  szintén  halvány  fény  árad  ki,  a  nyitva  felejtett  ajtón.  Ilyenkor  mindig
elmosolyodom magamban, mert ő tényleg különleges kislány. Nem fél a sötétben… nem fél semmitől
sem. Mintha érinthetetlen és legyőzhetetlen lenne.  És ő a maga kis  világában az is.  Ez pedig
egyszerre nyűgőz le, és tölt el félelemmel. Csodálom a bátorságát, de rettegek is egyben. Rettegek
attól, hogy egy nap le fogja őt győzni valami… megismeri a félelmet, azt a világot, ami valójában
körbeveszi, és amelyben mi, felnőttek már megtanultunk együtt élni a mindennapi rettegéssel, a
félelemmel, mely sakkban tart, és motivál is minket egyszerre.
A szobájához érve megállok még egy percre. Az ajtó mellett lóg hármunk előző évi karácsonyi képe,
melyet Carl készített, mikor áthozta szenteste Klaudia ajándékát, egy univerzális babát, ami szinte
mindent tud, amit egy újszülött.  Békés karácsonyi este volt,  melyet kitöltött a meghittség és a
szeretet. Nem olyan volt, mint amilyenhez én gyermekkoromban hozzászoktam. Nálunk mindig nagy
volt  a  fejetlenség.  A  hétköznapokat  uraló  veszekedések ezeken a  meghitt  estéken még jobban
kiéleződtek, és még jobban erőteljesebbé váltak. Nem a béke volt a jellemző, hanem a kiabálások,
ajtócsapkodások, és a pillanatnyi gyűlölet. Sosem szerettem az otthoni ünnepeket, és mindig attól
féltem, hogy ez majd az én életemben is így lesz…, hogy amikor nekem lesznek gyerekeim, akkor
nekik is ebben kell majd felnőniük, de hál’ isten, Annában tökéletes párra leltem. Ő mindig nyugodt,
sosem kiabál, sosem veszekszik. Mégis határozott, és talpraesett. Olyan módon tudja irányítani a



körülötte lévőket, hogy azok sem kiabálnak… Hét éve vagyunk együtt, de ezalatt az idő alatt még
sosem veszekedtünk. Persze voltak nézeteltéréseink, de képesek voltunk meghallgatni egymást, a
másik szemszögéből is rálátni a helyzetre, beleélni magunkat, és végül úgy dönteni, ahogy valóban a
legjobb volt. Minden problémát együtt oldunk meg. A napi stresszt, feszültséget, ami ér minket, azt
sem egymáson vezetjük le. Képesek vagyunk mindent megbeszélni, és egymást feltölteni. Ez a mi
kapcsolatunk  alapja,  és  talán  ezért  vagyunk  ilyen  jól  meg.  Mert  őszinték  vagyunk,  és  bízunk
egymásban. Nincs olyan, amit ne mernénk elmondani. Nemcsak élete szerelmei vagyunk egymásnak,
hanem a legjobb barátai is. Ő életem szerelme, és a legjobb barátom. Én pedig az övé. Ez pedig
olyannyira elmélyíti a kapcsolatunk, hogy tökéletesen képesek vagyunk megérteni egymást. Bízni a
másikban, és teljesen megnyílni…

– Itt is vagyok, kicsim – a padló halk nyikorgással jelzi, hogy megérkeztem. Klaudia az ajtóval
szemben  lévő  hatalmas  franciaágyában  fekszik,  középen.  Nyakig  betakarózott  a  hercegnős
paplanjával, és hatalmas boci szemeivel engem bámul. Tekintete fáradt, és kíváncsi.

– Megmostam a fogam, kétszer is – meséli lelkesen, büszkén arra, amit véghezvitt.

– Lehelj csak ide – rámosolygok, miközben leülök az ágya szélére, majd közelebb hajolok, ő pedig
rám lehel. – Finom, epres.

– A kedvencem – mondja ártatlan mosoly kíséretében, majd még mielőtt elhajolnék tőle, nyakam
köré  fonja  apró  karjait,  magához  húz,  és  egy  hatalmas  cuppanós  puszit  nyom az  arcomra.  –
Szeretlek, apuci.

– Én is szeretlek, hercegnőm.

– Mennyire? – a szokásos esti huncut kérdés, melyre jól tudja a választ, de mégis újra meg újra
megkérdezi, én pedig minden alkalommal határozottan válaszolok.

– Kimondhatatlanul, és leírhatatlanul.

– Én még ennél is jobban – felnevet, majd komoly tekintettel néz rám. – Ma a macis mesét
szeretném.

– Biztos? – lágy hangon teszem fel a kérdésem, melyre jól tudom a választ. Ez a kedvenc meséje,
és szinte mindig ezt kéri.

– Biztos, biztos – hangzik a meggyőző válasz, én pedig egy pillanat alatt fordulok meg az ágy és a
szoba másik végében lévő könyvespolc között, hogy felolvashassam álmos hercegnőmnek a kedvenc
meséjét.



Második fejezet (Kalózok 4/1)
Nem úgy alakul a nap, mint ahogy terveztem. Odakint úgy ömlik az eső, mintha dézsából öntenék,

és úgy tűnik, még jó ideig így is marad.

Komor tekintettel állok a hátsó teraszra nyíló ajtó előtt, és bámulom az egymás után aláhulló
esőcseppeket,  melyek  tompa  koppanással  csapódnak  a  terasz  halványkék  járólapjába.  Kissé
távolabb,  a  füves pázsiton pár kisebb mélyedés már ideiglenes tóvá duzzadt,  melyben a sártól
zavaros víz egyre csak gyűlik, és úgy tűnik, lassan egy egybefüggő óceánt képeznek majd a hátsó
kertben,  ahol  előző  nap  még  csirkehúst  grilleztünk,  fogócskáztunk,  este  pedig  a  csillagokat
bámultuk. Most viszont nyoma sincs csillagoknak, még annak az egynek sem, melynek a nyárhoz
illően kellene végigperzselnie a tájat, és kiélveznie az évszak utolsó napjaiban rejlő lehetőséget.
Kissé csalódottan fordulok meg, és nézek Klaudiára, aki észre sem vesz. Két kis hajóval játszik a
szőnyegen, melyről ügyesen lehúzta a fotelokat, hogy helyet csináljon magának és a játékainak. A
tévében valami mese megy, de fel sem figyel rá, most valami sokkal érdekesebb köti le a figyelmét.
Közelebb lépek hozzá, és ránézek.

– Mit játszol, hercegnőm? – mosolygok, mire ő felkapja a fejét, és egy röpke pillantás erejéig
megajándékoz csillogó szemeinek tekintetével.

– Kalózosat.

– Kalózosat? – kérdezek vissza meglepődve.

– Igen – rám mosolyog. – Én vagyok a kalózkapitány, és el kell kapnom a herceg hajóját.

– Nem vagy te túl fiatal, hogy kalózkapitány légy?

– Nem… mert elég bátor vagyok…

– Hát akkor bátor kalózkapitány, nekem támadt egy remek ötletem, amivel feldobhatnánk a
játékot –mosolygok.

– Mi? Áruld el, légyszi! – kíváncsian várja a válaszom.

– Az meglepetés – mosolygok sejtelmesen –, de kell hozzá egy fürdőruha.

– Az nekem van – ugrik fel lelkesen.

– Helyes – nézek rá –, vedd fel gyorsan, én addig elkészítem a meglepetést.

– Már veszem is – izgatottan szalad ki a nappaliból. Hallom, ahogy felfut az emeletre, még azt is,
ahogy  széttúrja  a  fiókjait,  hogy  megtalálja  a  keresett  ruhadarabot.  És  én  sem  tétlenkedem.
Felugrom, nem törődve az esővel, rohanok ki a hátsó teraszra, és onnan a pár méterre lévő kinti
tárolóhoz. Szinte feltépem az ajtaját, majd belépek, és lázasan kutatni kezdek… – Ez meg mi? – a kis
lila egybe részes fürdőruháját vette fel, melynek a derekán csipkés fodor fut körbe. Megáll a szoba
sarkában, és elképedve figyel.

–  Ez  lesz  az  óceán –  válaszolok  elégedetten,  miközben az  utolsó  vödör  vizet  is  a  kis  zöld
medencébe öntöm. Leteszem a vödröt a medence mellé, majd felkapom a két kis hajót, és a vízre
helyezem. – Kész is van, kapitány.

– Ez nagyon jó – lelkesen szalad oda a medencéhez, és áll meg előtte –, belemehetek?



– Persze, azért csináltam.

– Juj, de jó – lelkesedik tovább, miközben óvatosan, a kis, két méter széles, kör alakú medence
falába kapaszkodva belemászik a langyos vízbe. – Jössz te is, apa?

– Menjek bele én is? – kérdezek vissza meglepetten, bár sejtettem, hogy megpróbál majd engem
is rávenni a mókára.

– Légyszi-légyszi.

– Oké, de csak ha lehetek az első tiszt a hajón.

– Mi az az első tiszt? – kérdez vissza kíváncsian.

– Az, aki majdnem olyan nagy főnök, mint a kapitány.

– Ó, hát az lehetsz – elneveti magát –, majd együtt parancsolgatunk.

– Jól hangzik – elmosolyodom, és nézem, ahogy beleül a vízbe, majd maga elé veszi a hajókat.

– Siess apa, mert mindjárt indulunk – néz rám parancsoló tekintettel.

– Igenis, kapitány – kihúzom magam, kezem a fejemhez emelem, hogy tisztelegjek –, rohanok.

– Itt nem kell tisztelegni, mert ez egy kalózhajó –magyarázza aranyosan.

– Igenis, kapitány – ismét a fejemhez emelem a kezem, miközben elnevetem magam.

– Apa! – szól rám.

– Ja,  igen –  úgy teszek,  mintha nem tudtam volna,  és  erre mindketten nevetünk,  én pedig
elrohanok, hogy felvegyem a fürdőnadrágom. Mire visszaérek, ő már át is alakította a medencét. A
konyhából egy nagy lábost hozott bele, és elhelyezte a közepén, fejjel lefelé, úgy, hogy az alja legyen
felül.

– Hát ez? – nézek a lábosra, miközben belemászom a medencébe, és leülök vele szemben.

– Ez lesz az óriások szigete, ami tele van óriásokkal – magyaráz ismét, én pedig elmosolyodom.
Elbűvölően tud magyarázni, én pedig igyekszem mindent elsőre megérteni.

– Akkor oda nem mehetünk, mert elkapnak minket.

– Mi bátrak vagyunk, apa, mi nem félünk tőlük.

– Már el is felejtettem – mosolygok rá. – Szóval akkor indulhat a kaland? Készen állsz megküzdeni
az óriásokkal, és a herceggel?

– Készen – vágja rá lelkesen.

– Akkor kezdődjék a móka! – kiáltom el magam, és a víz vadul kavarogni kezd. Egy kis örvény
jelenik  meg  középen,  mely  egyre  nagyobbá  válik,  míg  el  nem nyel  minket… hirtelen  minden
elsötétül, a nappali eltűnik, minden eltűnik, és csak a sötétség marad.

– Első tiszt! Első tiszt! – egy ismerős hang ordít rám. Klaudia. Térek magamhoz. Párás tengeri



szellő csapja meg az arcom, a sötétség kezd oszlani a szemem körül, és ekkor meglátom őt. Az én kis
hercegnőm… aki már nem hercegnő többé, hanem kalózkapitány. Mi pedig már nem a nappali
közepén lévő medencében vagyunk, hanem egy hajó fedélzetén a nyílt óceánon.

– Mi történt?! – térek magamhoz, és nézek körbe. A hajón fel-alá szaladgál a legénység. Én a
kormánynál állok,  és minden olyan gyorsan történik,  hogy alig bírom követni.  Mélyet sóhajtok,
igyekszem felvenni a többiek ritmusát. Valami történt. De mégis mi?

– A herceg hajója a láthatáron! – válaszol kiabálva, miközben a távolba mutat. – A hajót arra kell
fordítani, és támadásra felkészülni! Meg kell szereznünk a kincset!

– Értettem, kapitány – izgatottan kapok a kormányhoz, és tekerem balra, a hajó pedig élesen
fordulni kezd. Ekkor veszem csak észre, hogy mindenkin sötétlila egyenruha van. Az egyik matróz
kiold egy kötelet, és ennek következtében a sötétlila vitorla leereszkedik, belekap a szél, mi pedig
száguldani kezdünk a herceg hajója felé. Még sosem voltam olyan izgatott, mint ebben a pillanatban.
A szívemhez kapok, mely hevesen ver, majd az oldalamon lógó kardot tapintom ki,  mely eddig
minden egyes csatában hűségesen szolgált.  Ám ez más lesz, mint a többi. Most a herceg ellen
megyünk.  Vele  kell  megküzdenünk,  és  őt  eddig  senkinek  sem  sikerült  legyőznie.  Akik  eddig
megpróbálták, azok mind kudarcot vallottak, és kalóz körökben igazi mumusnak számít a hófehér
hercegi hajó. Az egész földkerekségen ismerik, és rettegnek tőle. Egyenesen ostobaságnak tartják,
ha valaki úgy dönt, szembeszáll vele, és megpróbálja legyőzni. Mi pedig… Nos, mi most pont erre
készülünk. Egy maréknyi kalóz az óceánok rettegett harcosai ellen, akik legalább olyan elszántak és
bátrak,  mint  mi.  Ám  nekünk  van  valamink,  ami  nekik  sosem  lesz.  Egy  legyőzhetetlen,
megállíthatatlan kapitányunk, aki nem ismeri a félelem és a kudarc fogalmát. Az emberei pedig
vakon követik őt, mert eddig, ahogy a herceg, úgy ő is minden csatát megnyert.

– Mindjárt elérjük – üvölti valaki a hajó másik végéből, mire mindenki egyként üvölt fel, és a sok
hang eggyé válva éri el a hercegi hajót, melyen a katonák egy pillanatra elbizonytalanodnak. Ők
legalább annyit hallottak a mi hajónkról, mint mi az övékről. Az óceán két legyőzhetetlen hajója
készül megütközni egymással, és az egyik veszíteni fog. Csak remélhetem, hogy nem mi leszünk
azok… de miért is lennénk? Hiszen mi fogunk győzni, az már biztos… és mire a gondolataim végére
érnék, addigra eldördül az első ágyúlövés, majd még egy, és még egy. Ők is tüzelnek, és mi is
tüzelünk. Az eget mindenféle színű pacák veszik uralmukba, melyek elsuhannak egymás mellett. Az
első lövésük a fejem felett hasít el, és csapódik a vízbe, a második viszont talált. A hajó közepébe
csapódik, és az óriás gumicukormassza szétterül a padlón. Riadtan kapom fel a tekintetem, nézek
körbe, és akkor pillantom meg őt. Még csak meg sem rezzent. Ott áll a hajó oldalán, várva, hogy elég
közel érjünk, felcsaphassa a pallót, és átrohanhasson a hófehér hajóra, melyen a nap fénye vakítóan
csillan meg, és tükröződik vissza. Az emberek egymás mellett sorakoznak, már csak pár méter. Én
ekkor ismét a kormányhoz nyúlok, és jobbra rántom. A hajó élesen jobbra fordul, épphogy csak
elkerüljük az ütközést. A hajó nyikorogva sóhajt fel, miközben a srácok felcsapják a pallókat, melyek
végén  a  kampók  fullánkként  fúródnak  a  herceg  hajójába,  és  megkezdődik  a  roham.  Minden
emberünk a herceg hajójára rohan, és én sem tétlenkedem tovább. Rögzítem a kormányt, a két hajó
egymás  mellett  száguldva  hasítja  a  vizet,  melynek  sima  felszíne  vadul  hullámzik  a  két  hajó
versenyében.
Igyekszem megtalálni  őt,  de  odaát  nagy  a  felfordulás.  Fehér  és  lila  ruhás  emberek  küzdenek
egymással.  Átérve körbefordulok,  igyekszem megtalálni  őt,  de nem látom sehol.  Valaki  meglök
hátulról, és mindketten felnyögünk. Egy fehér ruhás katona esik a padlóra, és mire észbe kapnék,
már az egyik emberünk rá is veti magát, és a harcot a fehér padlón hemperegve folytatják. A levegő
feszültségét kiáltások töltik meg. Olyan nagy a zaj, hogy képtelen vagyok koncentrálni. Nem tudok
figyelni,  pedig  muszáj  lenne…  koncentrálnom  kell.  A  fülemhez  kapok,  hogy  kizárjam  az
ordibálásokat, és ismét körbefordulok. Ekkor meglátom őt. A herceget. Odafentről figyel. Az arca
kétségbeesett, tekintete ide-oda cikázik. Szőke haját a szél cirógatja, miközben fehér ruháját zöld,



ragacsos folt díszíti. Az egyik lövésünk eltalálta, és a gumicukor beterítette. Elégedettséggel tölt el a
tudat, ám ez csupán csak egy pillanatig tart, mert ekkor meglátom Klaudiát. Oldalt szalad felfelé a
lépcsőn, egyenesen a herceghez tart. Vele fog megküzdeni, én pedig félni kezdek. Félni… félteni őt,
és hezitálás nélkül rohanok utána, hogy a segítségére legyek, ám utam állják.

– Hova olyan hevesen? – egy nagydarab, nálam kétszer nagyobb hercegi katona mereszti rám a
tekintetét, és állja el az utamat. Magam elé kapom a kardom, és a következő pillanatban életre-
halálra szóló csatát vívok vele. Erős csapásokkal sújt, én pedig hátrálni kezdek. Túl erős ellenfél,
nem győzhetek ellene. Kidolgozott, izmos karja könnyedén emeli fel a benne tartott kardot, és sújt le
vele rám. Én hárítok, de ezzel csak időt nyerek magamnak. Még tovább hátrálok, már a hajó szélénél
állok. Nincs hova menekülnöm. Szorult helyzetbe kerültem, és nincs esélyem. A hercegi katona
dühös,  elszánt  tekintettel  mér végig.  Szemeiben látom az elégedettséget  és  büszkeséget.  Most
végem. Félve sóhajtok fel, és pillantok egy pillanatra a herceg irányába. Ők is küzdenek. Klaudia
felért hozzá, és épp olyan szorult helyzetbe került általa a herceg, mint amilyenbe én kerültem az
óriási katona miatt. Elégedetten nyugtázom, hogy ő legalább sikerrel járt, és képes volt sarokba
szorítani a herceget, aki szintén a hajó széléhez szorult. Számára sincs menekvés. A tekintete épp
olyan rémült, mint az enyém. Szinte könyörög vele az életéért, ám a kapitányunk nem szánja meg.
Rámosolyog, amitől a herceg zavarba jön, még egyet lép hátra, ám ez már sok volt… felkiált, és a
vízbe esik. A kiabálására mindenki felfigyel, az én támadóm is elkapja a tekintetét, nekem pedig
ennyi épp elég. Kiugrom a szorításából, és mire észbe kap, már a háta mögé kerülök, és teljes
erőmből lökök rajta egyet, ő pedig a vízbe esik. Sikerrel jártam. Megkönnyebbülve sóhajtok fel, és
nézek a kapitány irányába, aki szintén engem bámul, és felnevet.

– Szép volt, első tiszt! – kiáltja felém elégedetten. – Keressük meg a kincset, és hagyjuk el ezt a
ronda, fehér hajót!

– Máris, kapitány – felnevetek, és szaladni kezdek az irányába, ám mire odaérek, már két másik
matróz társaságában találom, akik görnyedve fogják a kincsekkel  teli  ládát,  és  cipelik  át  a  mi
hajónkra. Odalent, a fedélzeten közben a csata véget ért. A herceg emberei megadták magukat.
Társaink megkötözték őket jó szorosan, majd láncra fűzve a fővitorlához kötözték őket.

– Győztünk! – kiáltotta el magát Klaudia.

–  Igen,  győztünk!  –  kiáltom  én  is,  miközben  elhagyjuk  a  herceg  hajóját.  Visszatérek  a
kormányhoz, a tokjába csúsztatom a kardom, majd a mellém lépő kis kapitányra nézek. – Merre
folytatjuk az utunk, kapitány?

– Az óriások szigetére megyünk.

– Az óriások szigetére? – kapom fel riadtan a tekintetem. – Az túl veszélyes. Még a hercegnél is
veszélyesebb. Miért megyünk oda? Nem tartom jó ötletnek – értetlenkedem és ellenkezem.

– Mert el kell rejtenünk a kincset, és az az egyetlen hely, ahova senki sem merészkedik – mondja
határozottan.

– Értettem, kapitány – nem merek ellenkezni. Ő a kapitány, én pedig engedelmeskedem. Irányba
fordítom a hajót, melynek új úti célja az óriások szigete…



Harmadik fejezet
Minden gyermek életében a legszebb évszak a nyár. Emlékszem, mikor kicsi voltam, a nyarak

végtelen hosszúnak tűntek. Olyan volt, mintha sosem lenne vége, és én is, mint minden gyermek, azt
kívántam, hogy örökké tartson. Gyerekként elhisszük, hogy az örökké, mint olyan, nagyon is valós
mértékegység. Sok mindent szerettünk volna örökké… én is. Szerettem volna örökké gyermek lenni,
örökké tartó nyárban létezni, örökké élni, és örökké ugyanabba a lányba szerelmes lenni. Gyerekként
képesek vagyunk rá, hogy a világot olyannak lássuk, amilyennek akarjuk látni, ahelyett, amilyen
valójában. Minden sokkal egyszerűbb, mesésebb, csodálatosabb, varázslatosabb… Bárcsak örökké
tartana a varázs, bárcsak számára sose szűnne meg az ártatlanság kora… A konyhában hatalmas
rumlit csapva készítjük Klaudia kedvenc süteményét, islert. Az égen magasan járó nap pont ránk süt
a nagy ablakon keresztül, és megvilágítja az asztalon heverő kis kör alakú sütiket, melyeket Klaudia
precíz mozdulatokkal kent be eper- és baracklekvárral. A kis cicás köténye, melyet még a nyár elején
kapott Annától, már csupa liszt- és lekvárfoltos, de ez egyikünket sem zavarja. Miért is zavarna?
Remekül szórakozunk.

– Apa, szerinted anyának ízleni fog? – fordul felém, és teszi fel kíváncsian a kérdést.

– Lemerem fogadni – mosolygok, majd a sütőhöz lépek, melyben már elkészült az első adag.
Felkapom a konyhaszekrényen lévő rongyot, majd a sütőhöz lépek. Óvatosan kinyitom az ajtaját. A
meleg egyből megcsap, és egy pillanatra meghátrálok, majd benyúlok a tepsihez, melyet a kezemben
lévő konyharuha segítségével  kiveszek,  és  a  konyhapulton lévő fa  alátétre  helyezek.  –  Jöhet  a
második adag – mosolygok.

– Mikor lehet megkóstolni? – türelmetlenül áll meg mellettem, és figyeli, ahogy beteszem sülni a
második adag islert.

– Mindjárt – fordulok meg, és nézek rá. Épp oly türelmetlen, mint amilyen én szoktam lenni.
Hallom is magamban Anna szokásos megjegyzését: „Le sem lehetne tagadni, hogy a te lányod”.
Rengeteg mindenben hasonlítunk egymásra. Nem tudom, miért van így. Csupán a genetika miatt,
vagy azért mert rengeteg időt töltünk együtt? Azt hiszem, erre a kérdésemre sosem fogom megkapni
a választ, de nem is mozgat olyan nagyon. Imádom a kis hercegnőm, és nem számít, kire mennyire
hasonlít – még a csokit is rá kell tenni a tetejére.

– Apa… én csoki nélkül is szeretem – próbál érvelni, és meggyőzni, hogy kaphasson egyet.

– Megennéd a legfinomabb hozzávaló nélkül?

– Igen, mert nagyon szeretem.

– Tudom, ez a kedvenced – elmosolyodom.

– A világ legfinomabb sütije – mosolyog ő is elégedetten és büszkén. A mosolya felidéz bennem
egy régi emléket, és kellemes érzés járja át a testem.

– Nagyon hasonlítasz rá – motyogom magam elé.

– Kire? – kérdezi kíváncsian.

– Egy nénire, akivel már rég nem találkoztam. Gyere, segíthetsz rátenni a csokit.

– Én inkább megkóstolnám.



– Rendben – adom meg magam, és a tálca széléről átnyújtok neki egyet, ő pedig majszolgatni
kezdi.

– Ez nagyon finom lett, apa – fél pillanat alatt betömte az egészet, és most úgy néz ki, mint egy
hörcsög. Elnevetem magam, ahogy rápillantok. Mindig sikerül megnevettetnie.

– Nem kellett volna egyszerre befalnod mind.

– De igen – mondja még mindig teli szájjal.

– Hát jó – jegyzem meg, majd a tűzhelyhez lépek, és áthozom az olvadt csokit, hogy a kész
sütemények tetejére kenjem. Talán már hűltek annyit ebben a pár percben, hogy rá lehessen kenni.

– Hadd én, légyszi-légyszi – lelkesedik, én pedig átadom neki a feladatot. Odatol egy széket az
asztalhoz, és rááll.

– Jól van, addig én elmosogatok, de légy nagyon óvatos, mert még nagyon meleg.

– Az leszek – néz ártatlan tekintettel, én pedig szinte elolvadok. Mintha csupán tegnap lett volna,
hogy a karomban tartottam a szülőszobában, mikor a nővér átadta nekem. Olyan pici és törékeny
volt. Önkéntelenül sírt, én pedig meghatódva sírtam, és csak néztem. Attól a perctől kezdve imádom
őt,  és  vált  életem  legjobb  „dolgává”.  Vált  a  legfontosabbá,  mint  az  édesanyja,  és  tette  még
tökéletesebbé az addig is tökéletes életemet. Előttük csupán egy hiányérzettel küzdő férfi voltam,
akinek voltak céljai és álmai. Aki fiatalon nagyot csalódott már az életben, és az emberekben, akik
gyakran csak kihasználtak, és átvertek. Aztán jött Anna, aki az első mosolyával megszelídített, a
másodikkal pedig levett a lábamról, és olyan szerelmessé tett, amilyenné előtte még senkinek sem
sikerült. Most pedig itt állok a mosogató előtt elégedetten, mert mindent megkaptam az élettől,
amire vágytam.


