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Minden jog fenntartva!

 
„Jól jegyezd meg lélekőrző:

Istent káromolni a legnagyobb bűn, mely létezett.”
 

 
Prológus

 

 Az egész Világ egy nagy és lüktető körforgás. Az emberiség pedig a kulcs eleme. Az ember az,
aki képes minden egyes apró rezdülést észrevenni,  tanulmányozni és felhasználni.  Csupán az a
kérdés: mekkora a pálya, melyen az életünk halad? Vajon van olyan, hogy még egyszer? Tudva azt,
hogy csak egyszer szakíthatott az ember a tiltott, tudás fáról...

 

A  világ megváltozott.  Elvesztette  minden szép és  gazdag értékét.  Az  ember a  Holdra  tette
lábnyomát, majd ismeretlen tájakat hódított meg. Tudásával elkészítette saját hasonmását, majd
anyagot adott a virtuális világnak.

Azt mondták: az őrült elme gazdag tudásban részesült.  De az új hatalom megrémisztette az
emberiséget.

Ez előtt a hatalom előtt az ember kénytelen volt fejet hajtani.

 

– Nem engedelmesednek! Arra buzdítják a népeket, hogy ellenszegüljenek az új hatalomnak!
Isten... Ugyan. Az ők Istenük halott! Mi lettünk az istennek! Teremtünk és irányítunk. Az egyháznak
befellegzett. Minden hit tanórát, Isten tiszteletet eltörölni. A templomokat bezárni! Senki sem ejtheti
ki  azt  a  szót,  hogy Isten.  Senki  sem imádkozhat!  Minden Bibliát,  könyvet  melyben egyszer  is
megjelenik az egy Isten, vagy más istenek, elégetni! Az, aki ellene szegül ennek a döntésnek, ... –
csend ülte hirtelen az amúgy zajos és felháborodott ülés szobát. Az alacsony termetű, pozsgás arcú,
ősz hajú férfi felállt. A terem tele nagyhatalmúakkal, pompázott és fényárban úszott. De a hangulat
fagyos  volt.  Minden  szem vérben  meredt  az  asztalokon  heverő  újságokra,  melyben  a  Vatikán
közzétette ellenszenvét az új hatalommal szemben. Mindenki szúrós szemekkel meredt a kis embere.
Vajon mit mond? Az új hatalomnak érvényesülnie kell?

–  …halállal  lakol!  –  fejezte  be  a  beszédet  a  férfi.  Látta  a  sok  elégedett  tekintett,  mely
nyilvánvalóan a döntését helyeselte, és feszesen foglalt helyet.

Attól a pillanattól kezdve a keresztények, buddhisták, muzulmánok, hívő ezrei halálra voltak
ítélve.  Sorban  mészárolták  le  a  falvakat,  városokat,  ahol  hívek  éltek.  A  templomok  ajtaját



beszegezték, majd lerombolták őket. Egyenlővé tették a Föld színnel Vatikán várost.

Világszerte a mészárlások zaja lepte be a nappalokat és éjszakákat. Rosszabb volt, mint egy
Harmadik Világháború…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.           

Tempora mutantur et nos mutamur in illis.

 

 

Krea, Európa egyik leghíresebb városa. Lorstam fővárosa, mely kulturális központja is egyben az
országnak. Itt zajlik az egyetemi élet. Az irodalom és tudomány egymással versenyez. Krea híres
m ú z e u m a ,  a  B e t h l e r  é s  G a f f  Á l l a m i  M ú z e u m .  S  a  t i m p á n j á n  e z  a  f e l i r a t
állt:  Tempora  mutantur  et  nos  mutamur  in  il l is.

A  város  ezen  része,  ugyancsak  zsúfolt  volt.  Az  emberek  monoton  életében  csak  a  tavaszi
természet hozott egy kis színt. A fiatalok könyvekkel járkáltak fel–alá. Volt, aki olvasott is közben. A
fiatal önmagamra emlékeztetett. Valamikor én is olyan buzgó olvasó voltam.

A közeli parkban egy rendőr igazoltat egy koldust. Szegény ember rémültnek látszik. Ahogyan
közelebb  megyek,  észreveszem,  hogy  külföldi  kiejtése  van.  Valami  nagyon  szokatlan.  Sosem
hallottam még senkit ilyen furcsa akcentussal beszélni a kren nyelvet. A rongyos, szakadt ruhába
öltözött ember, azonban valami miatt azt az érzést keltette bennem, hogy valamikor régen híres volt,
vagy esetleg tudós. Ránéztem fáradt, szakállas arcára… megtört volt, és mégis sejtető.

Az nap éjjel  alig hunytam le szemem. Sehogy sem tudtam kiverni a fejemből azt a koldust.



A kren nyelv nagyon nehéz, ennek ellenére ő tudta. Végül könnyebb volt a nemzetközi angol nyelven
elmondania, honnan is jött és kicsoda.

Sokáig bámultam a plafont. Hűvös volt a szobában, ezért két zoknit húztam fel. Amint a ruhás
szekrény fiókját csuktam, a könyvespolc felé fordultam. A sok könyv, melyet kiolvastam, a rengeteg
diploma melyet egyetemi éveim alatt szereztem, mind ott porosodtak. Hiába volt minden. Annyi
elpazarolt év, és semmire sem mentem vele. Ennek ellenére nem érzem magam üresnek. Csak azt
mondom, valami hiányzik. Egyedül élek, talán az a baj. A munkámban én vagyok a legnagyobb szám.
Az egész iroda bohóca. Az Állami Könyvtárban dolgozok. S általában hozzánk futnak be a friss
könyvek. Nos, az utóbbi harminc évben csak tudományos kísérletekről olvastam. Szerintem ezzel a
tudással már a NASA is felvehetne, mint elméleti mérnök. Ilyenkor csak mosolygom magamon. Aztán
ilyen kisded álommal alszom végül el.

Már az este eldöntöttem, hogy reggel, mikor dolgozni megyek, viszek annak a szegény koldusnak
egy kis maradékot. Amint mentem a központi úton, egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a
koldus a múzeum előtt ácsorog.

– Ne haragudjon, segíthetek valamiben? Kérdeztem halkan, de a koldus nem figyelt rám. Uram,
szólítottam ismét,  majd megfogtam a vállát.  Akkor az  öreg felém fordult.  Őszes–sárgás haja  a
szemébe lógott.  De látni  lehetett  halvány kék szemeit.  Ráncos arca elmosolyodott,  majd észbe
kaptam. Leemeltem kezem a válláról kétszer is bocsánatot kérve.

– Semmi baj, fiam. Mondta kellemes és szerény hangon. Nem figyeltem. Elismételnéd, kérlek még
egyszer?

Fiamnak szólított. Olyan ismeretlennek csengett ez a szó. Pár hosszú pillanatig csak néztem a
koldusra, másik kezemben szorongattam az aktatáskám és a kis uzsonnás csomagot.

– Kérem, ne haragudjon. Remélem, nem sértem meg azzal, ha hoztam önnek egy kis maradékot.
Mondtam halkan, szinte szégyellve magam. Csoda volt, hogy egyáltalán meghallotta, amit mondtam.

– Köszönöm. Válaszolta, majd felém nyújtotta a kezét és a fejemre tette. Hálás vagyok érte.

 

Milyen furcsa egy ember. Gondoltam magamban, majd mentem tovább az utamon.

A  könyvtárban  az  emeletre  kellett  mennem,  mert  az  egyik  kollégám  nem  volt  hajlandó
felszállítani az új kritikákat az ügynökséghez. Miközben mentem felfelé a lépcsősoron, kitekintettem
az parkra. A koldus még mindig ott ült a szokásos padon. Az emberek elmentek mellette sietve. S ő
csak nézett felfelé. Talán az eget bámulja… gondoltam én, és mentem tovább.

Mikor pedig már lefelé tartottam, és kilestem az ablakon, a koldus evett. Nézte a kis csomagot,
melyet  a  reggel  adtam oda  neki,  majd  mosolyogva  bekapott  egy  fasírt  gombócot.  Még  én  is
elmosolyogtam magam. Milyen furcsa ember…

 

A  munka  a  szokásos  kerékvágásban  haladt.  Azonban  az  a  keserű  hiányérzet  nem  akart
megszűnni. Mégis kerekre dagadtak szemeim, mikor este kijöttem a könyvtárból.  Egy gyönyörű
magas, hosszú szőke hajú nő állt a koldus előtt. Arca sápadt volt és szomorú. Kellemes meleg hangja
volt, de hideg mosolya.

 – Tessék velem jönni – mondta a nő szelíden, mire az öreg koldus felnézett ismét.  Felfelé
fordítottam a fejem, és megláttam.



 

*

 

Az ember nyugalmas életét feladta, akkor mikor mindent feltett egy lapra. Elvesztette örökké
tartó életét, és attól a pillanattól kezdve minden percben harcol... Azt nem mondhatjuk nyugtot
szívvel, hogy az ember csakis a jó érdekében harcolhat. Az nagy bolondság lenne, mivel tudatában
kell lennünk annak a szörnyű ténynek, hogy az ember igenis lehet gonosz. Sőt, ő lehet maga a
gonosz ...  Mikor pedig rá jöttek,  hogy a gonosz képes megtestesülni,  minden megváltozott.  Az
emberek többsége nem fogadta el azt a tudatott, hogy mindenkiben az ellenségére lelhet. Így hát
egyes embereket születésüktől kezdve arra neveltek, hogy minél hatékonyabban felvegyék a harcot a
gonosszal szemben. Őket nevezték: vadászoknak. Olyan emberek voltak, kik hatalommal bírtak jó és
rossz, élet és halál felett. Ők voltak az angyalok szülöttei. Bár emberi alakkal rendelkeztek, lelkük
szentségére  árnyék  nem  vetődött.  Eleinte  könnyű  dolguk  volt,  míg  a  gonosz  erők  el  nem
hatalmasodnak az embereken,  és  azok egyre nagyobb hatalomra nem tettek szert.  Azok,  kiket
gonosz erők vezettek, mindenről lemondtak csak annak érdekében, hogy a gonosz szolgálatában
állhassanak. Minden indok nélkül támadtak ártatlanokra, majd nagy pusztításokat végeztek.

 

Mindenek előtt volt egy tiltott kert: az angyalok kertje, melyet csak a szenteknek építettek. Épp
olyan volt, mint egy Paradicsom, maga az Éden ezen a világon. Gyönyörű és csendes természet ölén,
hol minden és mindenki békékben élt és angyalok jártak a Földön. Itt osztották meg egymással e
nemes lények mind azt, amit láttak és elértek az emberekkel. Melyik épp mit tett, merre járt, s
hogyan élt azzal a lehelettel, melyet az Úrtól kapott. E pompás kertben éltek a szent gyerekek. Azok,
kik angyalok vérét hordozták ereikben. A lelket, mely mindenek felett tisztább volt.

Egy napon fekete felleg borult rá, mely a magasból szállt alá, hozva halált és ítéletet a szentekre.
Voltak olyanok, kik inkább választották a halandóságot, mint a megszűnést. Olyanok is voltak, akik
furcsa módon mindent megúsztak. Ítéletet nem mondtak az angyalok gyermekei felett, mivel meg
volt a célja létezésüknek...

A fekete felleg maga az Úr pallosa volt.

Élt akkoriban viszont egy nagyon furcsa fiú az angyalok kertjében, aki nagy hatalommal bírt.
Szeretett  élni,  és  mindene  az  anyja  volt.  Sokat  nevetett,  vigyázott  és  játszott  az  angyalok
gyermekeivel, ami nem is volt csoda, elvégre ő maga is szent gyerek volt.

Az  apja  nagyon  szigorúan  nevelte,  és  nem  szerette  volna,  ha  valaha  bárki  is  képes  lesz
befolyásolni első szülött fiát, gondolva annak fekete árnyakkal borított, örökkévaló létére. A fiú anyja
maga a világ Hajnala volt. Az első Napsugár, mely érintette a Föld felszínét, mikor az Úr azt mondta:
Legyen világosság… Egy fiatal  lány,  mely akaratlanul  rabságba taszította egy kerub szerelmét.
Minden nap egy–egy történetet mesélt fiának, olyan harcosokról, melyek a világért harcoltak.

Abban az időben a kamasz nem nagyon értette meg a történeteket, viszont mikor jött a változások
ideje, és az angyalok elkellet hagyják a kertet, ott hagyva a gyerekeket, a fiú lelke kettészakadt s
lelkébe zárta a világ első hajnalát.

Nem volt többé maga... Az átka az volt, hogy élnie kelletett, ha tetszett neki, ha nem.

Évszázadok elteltével, mikor a világ rossz–tájt fordult, és a gonosz elkezdte munkásságát, őt
látogatta meg az utolsó szerzetes azzal a kéréssel, hogy segítsen neki felvenni a harcot a gonosszal



szemben. A fiú napokon át törve fejét, segített a szerzetesnek. Elkészített tíz darab íjat lelkéből és a
tiltott kert, tiltott fájából. Az íjak hatalmas erővel bírtak, de csak szentek tudták azt előcsalogatni. Az
íjak, ha kellett megnyitották a poklot és a mennyet. Ami nagyon fontos volt, hogy az íjakat csak akkor
kezelhették, ha lelkük, elméjük tiszta volt, szeretettel telt és hittel... – Megértette a fiú anyja meséjét,
mert  az  nem csak  egyszerű  harcosokról  szólt,  hanem a  vadászokról.  Azokról,  kik  szövetséget
kötöttek szentekkel szentek ellen, szent lélekkel harcoltak sötét hatalommal szemben...

–  Huh!  Szép  sztori,  mi?  –  kérdezte  John  barátjától,  ülve  az  Állami  Tudományos  Egyetem
könyvtárának egyik sötét zugában, miután felolvasott egy régi, kopott könyv első lapjáról.

Az egyetemi elsőéveseknek egy–egy könyvvel kellett bemutatkozniuk, mivel abban a világban
nagy hangsúlyt fektettek az irodalmi tudásra. A sötét terem száraz kopott könyv szagot árasztott, de
ez  nem akadályozta  meg  a  két  fiatal  fiút  kutatásukban.  Kicsi,  koszos  ablakokon  szűrődött  át
valamicske fénysugár, ám kevés volt a két tudás szomjasnak ahhoz, hogy kellőképpen olvassanak. A
hatalmas,  szinte  mennyezetig  magasló  könyves–szekrények  olykor  kellemetlen  nyikorgó  hangon
meséltek a múltról, mikor egy–egy könyvet megérintettek. A kis, szűk helyen a szekrények közt, épp
hogy elfértek a fiúk. Óvatosan lépkedtek, hogy ne csapjanak nagy zajt. Tudták nagyon jól, hogy olyan
helyen jártak, hova csak a könyvtári felügyelővel volt szabad merészkedni.

A sorok közt olykor talált az ember egy kiszáradt fenyő asztalt, rajta egy ultramodern világító
lámpával, mely vízszintesen világította meg az asztalra tett tárgyakat. Két kis pad árválkodott az
asztalok két oldalán, rajta kellemes bíbor színű szivacs párnákkal. Igaz ugyan, hogy nem nagyon
illettek az idilli környezetbe, de a korral haladnia kellett, még a tiltott részlegeken is az egyetemi
könyvtárnak.

Végül az asztalhoz érkező John, nagy szemekkel tekintette barátját, aki épp a közelben lévő
polcnál ólálkodott, ágaskodva, hogy jobban szemügyre vegye a kiszemelt könyvecskét.

– Igen, az... De még mennyire. ... Csak tudnám, ki volt az okos, aki mindezt képes volt közzé
tenni?! – válaszolta Thom kissé gúnyosan visszakacsintva a helyet foglaló Johnra, aki bekapcsolta az
asztali lámpát.

–  Ugyan már ...  Szerintem, nem is  olyan rossz!  Kár,  hogy nem igaz mindez.  –  Kis  csendet
követően, Thom végre a sarkára léphetett és nem kellett ágaskodnia. Kinyitotta a szokatlan kemény
kötésű könyvet, és dülledt szemekkel meredt a benne heverő szövegre. Nem akarta elhinni eleinte
azt, amit olvasott. Látta, de mégis minden más volt.

– Te, ezt hallgasd! – szólt közbe: – Minden élet örökké tart, de nem tökéletes. Bárki szét marhat,
de attól örök marad! Ne várj mosolyt könnyekre, ne sétálj fényt keresve útvesztőkben. Minden egyes
szóért  százszorosan  megfizetsz.  Minden,  mi  a  múltban  történt,  követi  életed.  Fegyvered  az  íj,
szolgáljon rendesen.  Ki  néked faragta,  kísérjen örökre.  Egyik életedből  másikba,  mindig lépjen
nyomodba. Addig míg önmagadra nem találsz, S benne újra éled ... a tökéletes vadász!

John egyből értette, miért is akadt annyira ki barátja. Thom meglehetősen lassú felfogású fiú volt,
de ha valami megragadta a fantáziáját, vagy valamit minden-féle-képpen kritizálni akart, hát azt
nagyon tudta csinálni. Hozott az fel ha kellett a semmiből is érveket, de neki aztán igaza legyen.

– Furcsa ürge! Szerinted ismerhette a könyv szerzőjét? – kérdezte John készítve a könyvtári
kikölcsönzési könyvecskéjét.

–  Ugyan  már!  Ezt  a  könyvet  1565  –  be  írták.  Biztos  olvasta  a  másik  könyvet,  és
abból inspirálódhatott. – mondta Thom letörölve a könyvről a port, s majd lassú léptekkel indult az
asztal felé.



– Te, sose tudhatod. Lehet ismerték egymást a szerzők, vagy egy és ugyan az a szerző. De abban
kételkednék. Inkább ... csak inspirálódott. – vágta oda John bólogatva fejével, miközben azon jártak
gondolatai, biztos ki vegye–e a könyvet?

– Hát valószínűbb! – mondta Thom fanyar mosollyal az arcán.

– Tudod mit?… Én ezt a könyvet ki veszem! Valamiből meg kell írnom a dolgozatom, nem? –
kérdezte kissé ravaszan tekintve az előtte álló fiúra John – Valamit csak elérek vele. Felfognak nézni
rám,...  és híressé tesz majd, mivel eléggé régi,  és nem nagyon vannak olyanok, akik egy ilyen
olvasmányt elemeznének.

– Mi az? Tán érdekel? – kérdezte Thom nevetve – Mi a fene lehet benne annyira érdekes, ami
megérintette a lelked? Már csak azért ... tudod, mert legalább tizenöt éve ismerlek, és eddig csak
hülye, viccekkel zsúfolt könyveket vettél ki! – mondta nyakon veregetve barátját.

– Érdekel! – mondta John egy igen furcsa hangnemben. A hangja tele volt minden misztikummal
és olyan rejtéllyel, mit hirtelen az ember nem értett meg. Thom letette a könyvet, és elkezdett
komolyan tekinteni fogadott testvérére, de túl jól ismerte már ahhoz, hogy ne törjön ki nevetésbe
ilyen szöveg hallatán.

–  Hogy mi?!!!  ...  Te most viccelsz velem? Hogy–hogy egyszerűen érdekel? Ezt  nem teheted
velem!!!

– Pedig csak érdekel. Van benne valami, ami leköt. Mintha csak tudnom kéne. Különben is,
valamiről meg kell írnom a dolgozatom. Nem? – kérdett vissza John értetlenül, halvány, elmosódott
arccal, melyet a lámpa szokatlan neon fénye tett fakóbbá. Ápolatlan figurája, hirtelen jeti alakot vett
fel, mikor közelebb hajolt az asztalhoz a golyóstollal kezében – Valami baj van?

– Azt gondolod, hogy így Ana vagy Kira felfigyel majd rád? – kérdezte Thom nyájasan utánozva a
lányok tekintetét.

– Ugyan már! Mért is ne? Nem veszíthetek semmit! – mondta John elgondolkodva, majd huncutul
elvonta  szemöldökét,  és  így  folytatta:  –  Valami  kifogás?  –  kérdezte  a  golyóstollal  érintve  a
szemöldökét.

– Semmit sem veszíthetsz?! Csak egy jó barátot!!! – mondta Thom kissé haragosan, unva azt,
hogy legjobb barátja egy szoknya–bolond annak ellenére, hogy nem éppen a legsármosabb férfi a
világon.

– Netalán–tán féltékeny vagy? Na halljam!! Ki a szerencsés csaj? – kérdezte felemelve a kabátját a
padról.

– Ez... szerintem nem tartozik rád! – válaszolta Thom kissé ridegen, majd szépen lassan minden
egyes oldalt átlapozott a kezében lévő könyvben. Nagy szemekkel nézte a kidíszített betűket. Minden
betűt megsimogatott s elámult azon, hogy mennyi munka lehetett azokban az iniciálékban.

–  Elgondolkodtál?  Milyen  nagyszerű?!  –  mondta  John  elmosolyodva.  –  Már  belőled  is
egy szentimentális barom lett?

–  Nem,  ...  csak  azon gondolkodtam,  hogy  milyen is  lehetne  „tökéletes  vadásznak”  lenni?  –
kérdezte Thom hatalmas barna szemeivel merengve a homályos semmibe.

– Vadásznak lenni? Hát szerintem csúcs! Már csak azért is, mert gondolj bele: egész nap egy íjjal
rohangálnál  a  fő  utcán.  Mindig  csak  arra  tudnál  gondolni,  hogy  a  következő  pillanatban  meg
kell ölnöd valakit! Utána, pedig nézzél úgy egy ártatlan gyermek szemébe, hogy szinte meleg vér



tapad még az állítólag szent kezeidhez. Mert mintha azt írta volna a könyv, hogy tíz szent gyermeket
képzet ki a szerzetes, vagy nem? Mellesleg, tekinteted egy idő után üres lesz, és nem vagy képes
másra gondolni, mintsem arra, hogy nem sokára újra gyilkolnod kell.

– Persze már! Szerintem, nem lehet ennyire szörnyű... – mondta Thom mosolyogva – Mindennek
meg  kell  legyen  az  oka.  Nem  létezik  egy  olyan  pap  sem,  aki  ilyen  otrombaságra  tanítaná
tanítványait...

– Ez szerzetes volt, – jegyezte meg John – és nagyon jól tudjuk, hogy a szerzetesek nem olyanok,
mint a papok. Sőt, teljesen mások voltak abban az időben. Gondolj csak bele: a szerzeteseknek meg
kellett tanulniuk harcolni. Verekedés… valami, mi? A varázs igék mellett, meg kellett tanulniuk a
keserű valóságot... – mondta, majd felvette a kabátját és eltette a könyvet.

– Hű! Nehéz lehetett szerzetesnek lenni. Főként, hogy nem lehetett szó semmi…

– Te galád! Csak a szexre tudsz gondolni? – mondta John nyakon verve Thomot.

– Már meg se haragudj, de én még mindig kamasz vagyok! – mondta Thom vigyorogva, miközben
a verses kötet számát felírta a könyvébe. – Tudod mit? Én ezt a könyvet kiveszem! – tért vissza a
témához.

– Én is... – mondta John felvéve piros hátitáskáját.

– Óh!!! Hova írhatom fel? – kérdezte Thom kissé gúnyosan.

– Ahova csak akarod! De én akkor is kiveszem ezt a könyvet. Minden esetre nagyon kíváncsi
vagyok, mi ennek a könyvnek mégis a rejteke… Lehet, hogy mégis van valami ebben a világban,
amiről mi egyszerű emberek még nem is tudunk. Van benne valami, ami ténylegesen mindent képes
megváltoztatni… és akkor…

– És…? – kérdezte Thom – Talán megakarod váltani a világot?

– De, ugyan már!!! Mégis mi vagyok én? Csak kíváncsi vagyok, hogy mi lehet ebben a könyvben
annyira  értékes  vagy  épp  unalmas,  hogy  ennyire  elrejtették  a  világ  szemei  elől.  –
válaszolta John elmélkedve. Óvatosan lépkedve kerülték ki a hatalmas polcokat, majd mikor végül
biztonságosabb folyosóra tették léptük,  verseny futásnak eredtek a  könyvtári  recepcióig.  A két
könyvecskét be is adták, a könyveket nem kellett már felmutassák, mivel törzs vendégek voltak az
egyetemi könyvtárban. Trokk, a török könyvtáros már eléggé ismerte őket, viszont maga is nagyot
nézett, mikor helyre tette a könyvtári könyvecskéket, és új számokat vélt felfedezni bennük, melyek
nem a szórakozás könyves–szekrény számai közül volt való. Végül eszébe jutott, hogy a fiúk valami
felvételi dolgozatról beszéltek. Lassan becsúsztatta a fiókot a helyére, és bejegyezte a két fiút a
könyvtári belépő–kilépő könyvbe:

– Thomas Mawer és John Oswald… – mondta halkan Trokk – Sok szerencsét fiúk… – majd helyet
foglalt kényelmes kis fotelében, és tovább olvasott.

 

*

 

Kellemes, meleg idő volt és senki nem gondolt arra, hogy valami szokatlan kezdődött el abban a
pillanatban, hogy John kezébe került a könyv. Talán maga John sem tudta mi várt rá. Azt, hogy a
könyv dicsőség és hírnév helyett megszűnést hoz neki. A rózsaszín köd teljesen uralma alá kerített a



szinte még kamasz fiút, de valami mégis más volt…

A távolban egy furcsa alak követte őket a hazavezető úton. Merev testtartásban támasztotta a
hatalmas lakóházat, mintha készült volna valamire. Előre bukott fejét lassan felemelte, és kinyitotta
mély fekete galamb szemeit.  Ívelt  ajkai  mosolyra nyúltak,  majd mély sóhajt  hallatott  és lassan
elindult a sötéten árnyékolt utcán.

 

*

 

Teltek  a  napok,  és  minden  egyre  szokatlanabb  lett.  Mintha  csak  felgyorsult  volna  a  világ.
Olyannyira rohant, hogy az embereknek annyi idejük nem volt egymásra, megkérdjék, mi van a
másikkal. Olykor–olykor, a szomszédok ha találkoztak, megkérdezték a másikat, hogy mi is van vele,
de egy idő elteltével ez sem történt meg. Mindenki sietett, mintha az időtől függött volna az életük.

A gyerekek egyre inkább kellett maguk felfedezzék a világot, mivel a szülőknek annyi idejük nem
volt, hogy lássák, hogyan nőtt fel mellettük az a kis csöppség, melyet hajdan áhítattal vártak.


