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I. Tévhitek
Az egészre úgy emlékszem, mintha tegnap lett volna…

Amikor az ember azt hiszi, hogy vége mindig történik valami. S ez a valami nagyon
meglepi. Még mindig nem tudom felfogni. Még mindig nem hiszem el…

Andrew megkegyelmezett. Most azon gondolkozok, hogy ez tényleg megtörtént, vagy
csupán illúzió. Pontosan emlékszek minden pillanatra, de képtelen vagyok felfogni…

Andrew felém lépett és így szólt:

- Tudom miért jöttél! Már régóta várlak. Még nem is találkoztunk, leszámítva az egy-két
alkalmat,  amit  nem  túl  szívesen  idézek  fel,  de  személyesen  ezen  ok  miatt  még  nem
beszéltem veled. Apád miatt jöttél, nem de?- kérdezte.

- Igen. –mondtam még mindig a szemébe nézve- Tudni akarom hogyan halt meg!

- Oh, azt jó volna tudni…

- Tessék?!

- Azt mi is nagyon szeretnénk tudni. Bár csak pár éve történt, akkor távozott az végleg az
élők sorából, jó vámpír volt.

- Már jó pár éve, majdnem száz éve meghalt…

- Nono, tévedésben élsz fiatalember. Az 5-6 évvel ezelőtt halt meg. Jól tudom, hisz itt
szolgált. Ő volt a legfőbb bizalmasunk…

- Biztos összekevered valakivel…

- Nem, és szerencséd, hogy ezt nem veszem sértésnek. Jacob Thomson- ról beszélünk,
nem de? Én soha nem tévedek!

- Azt állítod nem rég halt meg?!- De akkor miért nem látogatott meg soha?! Miért nem
keresett meg?! Miért hagyott magamra?!

- Haj, elmesélek mindent, amit tudnod kell Jacob –ról, ám semmivel se többet. Gondolom
ezért jöttél?

- Többé-kevésbé ezért.

- Remek, akkor kezdem. Jacob jó vámpír volt és nagyon szerette a fiacskáját. - mondta.

- Nem is találkoztunk… nem is keresett… már elnézést, de hogy mondhat ilyet?

-  Vigyázz  a  szádra  gyermekem,  tudd,  kivel  beszélsz!  Engedd,  hogy  befejezzem.
Egyezséget  kötöttünk,  amit  majd  neked  is  felajánlok,  ha  valóban  örökölted  apád



képességeit.

- Mi volt apám képessége?

- Oh, még ennyit se tudsz?! Gondolatolvasó… vagyis inkább tudatalatti kommunikációra
volt képes akár kivel… Még itt is pontosította a képességét…

- Ezt úgy értsem szótlanul beszélt?!

- Végül is igen. Nos, te csatlakozol hozzánk?

- Igazán hízelgő ajánlat, viszont sajnos vissza kell utasítanom…

- Az apád is ezt mondta, meg azt, hogy,,Ez nem az én világom, mert azt még keresem.”és
aztán…

- Mi történt?

- Jó lenne, ha nem szakítanál félve drága barátom, mert a végén megunom…

- Elnézést.

- Szóval sok- sok évvel ezelőtt egy vámpír látogatott el ide. Meg akart halni a szegény...
Tudod, ide vagy azért jönnek a magadfajták, mert meg akarnak halni; vagy azért, mert meg
kell  halniuk.  A  mai  napig  nem  tudom  miért  akart  meghalni,  kedves.  Ha  megtudod,
elárulhatnád… Hiába dolgoztunk sok-sok éven át együtt, nem árulta el. Próbáltuk meggyőzni
álljon be közénk, hisz túl  nagy lenne számunkra eme veszteség. Ám ő ragaszkodott az
elképzeléseihez.  Makacs  vámpír…  de  kitűnő  harcos.  Kíváncsi  lennék…-  nem  fejezte  a
mondatot, Henrik felé pillantott- őt régóta ismerem, gyűlöl engem -, aki nekem rontott. S
kezdetét vette a harc.

Én kitértem a támadás elől. Henrik nem tudod megállni, ezért neki ütközött a falnak (ami
behorpadt). Mintha semmi sem történt volna újra nekem rontott. Most gyorsabb volt, sokkal
gyorsabb… Miközben harcoltunk, vagy lökdöstük egymást Ő meglátott egy tőrt a falon és
felkapta, azzal támat rám. Én is felkaptam egy tőrt. Hát mindenre számítottam, csak erre
nem. A kardok szikráztak a csapások hatására. Elvesztettem az egyensúlyom és az egyik
tartó oszlop lábánál találtam magam. Az oszlop megrepedt, a padlóban egy hatalmas lyuk
tátongott (abban voltam én). Henrik felé rontottam. Őt meglepte a gyorsaságom, azt hitte
ezzel  nyer  egy  kis  időt.  A  ütésem hatására  Henrik  hátra  esett,  rá  egy  asztalra,  ami
összetörött.  Már  rég  eldobtuk  a  kardokat,  csupán  az  erő  és  a  gyorsaság  maradt  a
fegyverünk. Már nem emlékszem pontosan, hogy ki, de valaki (aki nem Henrik, hisz Ő pont
akkor állt fel) hátra rántott, és én az esés következtében letörtem pár lépcsőfokot a belső
emelvényről. Nem mondom, hogy nem fájt… Felálltam. Most már két támadom volt. Két
oldalról rontottak felém. Én felugrottam, mire ők egymásnak ütköztek. Ekkor újabb valaki
húzott hátra, bár elestem őt is hátra rántottam. Újabb őr támadt rám. Négyen az egy ellen.
Felém rohantak. Nem kaptak el. Ekkor még négy őr támadt rám. Összesen nyolcan voltak.
Lefogtak. A földre rántottak… Elkaptak. Már majdnem kitekerték a nyakam, amikor Andrew
nyugodtan megszólalt:



- Állj. Látom, harcolni azt tudsz. Nézd mekkora felfordulást okoztál?!- és felnevetett. Én
pedig ott térdeltem előtte, a fejemet az ellenség fogta. Készen állva arra, hogy bármikor
letépje,  és  véget  vessen az  életemnek.  –  Nos,  hol  is  tartottam… Szóval  már  majdnem
megöltük, amikor… - az ajtó felé nézett. Nem történt semmi. – Azt hittem megint beront
valaki. Szóval berontott valaki. Azt hiszem az édesanyád. Ahogy meglátta apádat, aki pont
így volt, mint te most. Áh, majd elfelejtem, Henrik, engedd el a vendégünket.

- De mester…

- Nincs semmi de. Most!- pár pillanatig farkasszemet néztek, majd Henrik elengedett. Én
pedig felálltam. Végre éreztem a nyakam. Kicsit elfáradtam ebben a futkorászásban…- Az
asszony elájult. Mi nem szeretjük a váratlanvendégeket, ezért meg akartuk ölni az emberi
lényt. Apád nem hagyta. Azt mondta beáll közénk, ha őt biztonságban elviheti innen. Én
akkor is sejtettem, hogy valami nincs rendben vele. Mivel kevesen voltunk és Jacob kitűnő
harcos volt, szinte igazi hazugság vizsgáló, és remek elme ezért megkegyelmeztünk neki. Ő
beállt közénk. Többé egy szavunk sem volt rá. Pár hónap múlva hír jött a születésedről.
Folyton anyádra gondolt,jaj. Engedélyt kért és elment megkeresett. Persze titokban. Anyád
nem vette észre. Tudni akarta, hogy valóban a te apád e. Az anyád vámpír lett, s a kezében
egy féléves kisgyereket tartott. Anyád lerakott egy kosárba, és bement a házba. Az apád
odament hozzád. Meglátott és tudta, hogy a fia vagy. Boldog volt. Nagyon boldog. Nem
maradhatott ott, hisz megígérte. Így a kicsi nyakába rakott egy láncot és elment. Ha jól
látom, az van rajtad, nem?

- Nem tudom. Lehet. Ez az apámé lett volna?!

- Bizony. Szóval nem is ismered a mesét?

- Miféle mesét?

-  Oh,  tudatlan  gyermek…  Az  medál,  ha  jól  látom…  Le  vennéd  és  megnézhetném
közelebbről?

- Van más választásom?

- Nem hiszem… - mondta gúnyosan mosolyogva,mire én levettem a medált és átadtam
neki.

- Hmm… Nos, látom… Érdekes ez a bőrszalag,ami körbe fogja… Tudod miből van?

- Nem…

-  Hmm… bevallom Én  sem,  de  a  kő  nagyon  érdekes.  Látod  egész  fekete.  Nagyon
érdekes…- ismételte.

- Szóval a történet?

-  Oh,  nem  tőlem  fogod  megtudni.  Keresd  a  felmenőidnél,  de  ne  nálam.  Én  nem
mondhatom  el  neked,  de  tudd  nagyon  sokat  ér  és  Én  mindent  megtennék,  hogy
megszerezzem, ám nem teszem így átadom neked. –mondta és visszanyújtotta a medált.



- Ha ilyen jelentős, miért nem árulja el nekem?

- Mert Én azt nem tehetem… Sőt talán csak egy valaki mondhatná el neked, aki az apád.

- De Ő már nem él és nem is tett semmit értem.

-  Tévedsz.  Mindig  távolról  figyelt.  Nagyon  büszke  volt  rád.  Minden  évben  a
születésnapodkor április 10-én elment megkeresni, hogy átadjon valamit neked. Hat évvel
ezelőtt is elment meglátogatni, ám nem tért vissza. Meghalt. Ezt onnan tudjuk, hogy mi is
kerestük, de nem találtuk. Valaki látta, hogy egy feketeruhás vámpír megöli, Dylan pedig az
emlékei között látta, hogy igaz. Próbáltuk megkeresni Jacob gyilkosát, de nem jártunk sok
sikerrel.  Néha nagyon sajnállak,  gyermekem, a szüleid miatt… Nem is tudom, ki  miatt
sajnáljalak jobban az Anyád, vagy az Apád miatt… Most pedig eredj! Már mindent tudsz!

- közölte és elfordult.

- Meg sem ölsz?!

- Ugyan miért?!

- Miért nem ölsz meg?! Ha könyörgöm, még akkor sem?! Vess véget az életemnek, most!
Örökre! Hagy legyen vége az egésznek!

- Miért akarsz ennyire meghalni, gyermekem?

- Mert úgy jobb mindenkinek…

- Ki elől menekülsz?

- Nem menekülök.

- Akkor? Nem értem… Hány éves vagy te pontosan?

- 98 felé tartok.

- Én 653 éves vagyok, és még sem tudlak megérteni.

- Mit nem ért?

- Hogy miért teszed ezt, fiatalember?

- Mégis mit?

- Eljöttél ide és várod a halált. Miért? Miért teszed ezt, ha nem azért, mert menekülsz.
Oh,  és  tudod  mit  rájöttem.  Most  jöttem  rá  mi  elől  menekülsz,  gyermekem.  Szerény
véleményem szerint vagy a múlt kísért vagy az élet. Halljam melyik?

- Nem hiszem, hogy…

- Áhá, fiatal barátom, igazam van, tudom jól.



- Tényleg szabadon távozhatok?

- Szívtelen vagyok, de ismertem Jacob –ot. És ennyivel tartozok neki, ha nem is többel…
Nem foglak megölni. Bármennyire is szeretnéd… Most kérlek, távozz, mielőtt meggondolom
magam!- s elindultam kifelé.

- Tényleg nem öl meg?!

- Nem, mert valami olyan tárgy birtokában ami, még ha akarnám is megakadályoz benne,
mert túlélnéd.

- Valóban?

- Valóban. Persze ez csak bizonyos esetekben használható és csak bizonyos körülmények
között.

- Például?

- Ez egy olyan medál, ami az érzelmeidet tükrözi. Tehát, ha te nem akarsz meghalni,
akkor nem enged. Annyit elárulhatok, ha el kezd izzani, akkor vagy dobd el, vagy tedd
hasznossá.

- Ezt hogyan értsem?

- Majd rájössz…

- Akkor köszönök mindent! És a viszlát, vagyis inkább viszont nem látásra!

- A viszont nem látásra fiatal barátom… és ne feledd itt mindig lesz számodra hely…-
miközben kiléptem a hatalmas ajtón, a folyosón voltam. A telefonom sehol sem volt, de a
kabátomat szerencsére visszaadták. A telefon meg végül is mindegy majd veszek másikat…
Amikor  kiléptem az  épületből  megláttam az  őröket,  akik  becipeltek,  és  pimaszul  rájuk
mosolyogtam olyan,, Nézzék! Élek!” stílusban, majd végleg elhagytam az épületet… Most
nem haltam meg… még nem…



II. Az önuralom
Végig az árnyékban közlekedtem. Odaértem a térre. Pár járókelő, pár turista és egy síró

kisgyerek. Már nagyon rég nem vadásztam, s egyre nehezebben kezelem a helyzetet. Bár az,
hogy megúsztam a halált (egy időre) segít. Csak a gondolataimon nem tudok uralkodni.
Vadászni akarok!

Ott  egy  könnyű  célpont!  Egy  védtelen  ember,  egy  magára  gyerek.  Ott  jön  egy
turistacsoport.  Biztos  nem  vennék  észre,  ha  páran  eltűnnének…  Oda  megyek  és
megkérdezem, hol  van a ,,xy” utca,  és elkezdek beszélni  az ,,xy” utca fontosságáról,ők
lemaradnak a csoporttól,  én elnézést kérek és felajánlom a segítségem, majd lecsapok.
Nem! Nem szabad! Uralkodj magadon! Még mindig a teret néztem amikor…

A magára hagyott kisgyerek (aki nem lehet több 5 évesnél) elesett. A térde elkezdett
vérezni. Jaj, ne! Nem, nem, nem…! Nem tudok uralkodni magamon! Oda fogok menni! Ha
még  jobban  sírni,  majd  azt  mondom,  hogy  az  unokaöcsém.  Valahogy  így,,  Jaj,  kis
unokaöcsém csak hogy meg vagy! Már annyira aggódtunk érted! Gyere, haza viszlek!” A
járókelőknek fel sem fog tűnni. Nem! Nem mehetek oda! Én nem ilyen vagyok! Hisz csak
egy ártatlan kisgyerek! Nem tehetem! De nem bírom... Muszáj!

Túl késő. Már azt vettem észre, hogy felette állok. Már késő volt visszafordulni. Nem
ment oda hozzá senki. A gyerek csak üvöltött:


