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I. Az élet forrása
 

Ragyogó, fényes csillag a Nap. Körülötte bolygók százai forognak körbe. Csillagok milliárdjai
ragyognak fel és halnak meg egy szempillantás alatt. Ez a körforgás. Kezdetektől így volt. Attól az
első pillanattól kezdve, hogy az Univerzum megszületett. Ami keletkezik az el is vész egyszer. Ez
történt becses, szeretett földünkkel is. A Földdel, min mi mind éltünk. Szemeink előtt vált semmivé.
A mentőkapszula,  melyen csupán egy marék ember menekült  meg, egy hónapig kering a nagy
feketeségbe. Nem volt idő. Csupán testünk biológiai órája kegyeget, kegyetlen iramban.

Egy gyerek feszül a mentőkapszula ablakának. Szemei színében, mintha a Földünk pár évig még
tovább élne.

A kapszulának nincs úti célja. Nincs pilótája sem. A gyerek körül lassan mindenki meghal. A
rendszer blokkolja az átjárókat. A gyereknek nem maradt már, csak kis fülkéje, hol összekuporodva
vár ő is a halálra. Étlen, szomjan, kiszáradtan. Már hallucinálni kezd. Beesett szemei fényeket látnak
az ablakban. Majd ismét sötét, fények, és sötét. Hangokat rég nem hallott. Azóta, hogy a kapszula
lassan lezárta a főteret. Sokan mérget vettek be. Minden felnőtt. Hogy ő mit keres a kapszulán? Csak
szerencsésnek mondhatja magát, hogy az amerikai elnök egyetlen gyereke. Őt, magára hagyták. Már
nincs ereje. Ájultan ejti fejét az ablakba.

 

‒Csupán ennyi? –kérdi egy szellem lebegve át a kapszula zárt ajtain. Benéz minden zárt fülkébe.
Mindenhol  halottak.  Benéz  a  gyerekre.  Kis  arcán  utolsó  könnycseppje  csillan.  A  kapszula
légrendszere sípol. Megszólal a robot hang.

‒A Naptól való jelenlegi távolság 72,5 fényév. A turbinák energia hiánya miatt leállnak. A fény
kikapcsol. – így lett teljesen sötét az emberiség múltja és jelenje.

A szellem fénye lassan világosodott. Majd halványodni kezdett. De hirtelen megremegett a tér.

‒Te lennél a Föld szelleme? – kérdi egy mély férfihang. A kapszula megáll. A szellem fénye kissé
felragyog, de nem válaszol. – Mi az a kicsi lény, mi felett halálodon remegsz? – kérdi ismét a hang.
Mintha  maga  a  sötétség  szólna.  Egy  átlátszó  gyönyörű  nő  alakja  jelenik  meg a  gyerek  mellé
kuporodva.  Fehér  ruháját,  mintha  szél  táncoltatná.  Haja  földbarna,  szemeiben  felhők  járnak.
Nyakában  lassan  hervadó  viráglánc  hullajtja  szirmait.  Meztelen  lábain  növények  tekerednek.
Könnyei lassan folynak sápadt arcán, miközben megsimogatja a gyerek arcát.

‒Ez a kicsi lény, ahogyan te nevezed, felnőne és csodákra lenne képes. Ha párja lenne, új kicsi
lénynek adna életet. Szeretne, táplálna, nevelne… képes nevetni, sírni, összetörni és újjászületni. – a
szellem elhallgat.

‒Érdekes. – mondja a hang. – Hallottam régen, felőled a Naptól. Attól a fényes csillagtól, mely
meleget adott neked. Azt mondta, évmilliárdok kelletek neked, hogy a Föld termékeny legyen. –
Lassan megjelent egy kékes szellem – Te vagy a Szűz, a Föld szelleme. Azzal a kicsi, érdekes lénnyel
együtt haldokolsz. Tudod, nagyon messze kerültél régi helyedtől.

‒Azért vagy itt, hogy gúnyolódj? – kérdi durcásan a Föld szelleme, könnyes szemekkel meredve a
kék szellemre.



‒Nem. Azért vagyok itt, mert ide vonzol. Én erős vagyok, és te gyenge.

‒Viccelsz velem. – fanyarodig el a Szűz.

‒Nem tudom mi az. – mondja komoly hangon a kék szellem.

‒Ki vagy te? – kérdi a Szűz. A kék szellem megremeg. Elindul a haldokló Szűz felé, majd lassan
egy erős férfi kékes alakját veszi fel. Olyan, mintha bőre folyékony volna, hullámos a haja, fekete
szemei vannak. Közelebb hajol a Szűzhöz.

‒Meg akarlak érinteni. – mondja halkan – Engedj közel magadhoz. – Nyújtva kezét a Szűz felé. A
Föld szelleme megremeg. Valóban haldoklik. Halványodik. Lassan elfog tűnni. De a szellem erősen
közelít felé. Érződik a levegőben a szikrák ezrei. Vonzódik hozzá. Egyre erősebben.

‒Te is földszellem vagy? – kérdi könnyes szemekkel nézve a felé nyújtott kezet. A szellem nem ér
hozzá. Mintha csak engedélyre várna.

‒Nem, én nem vagyok földszellem. – mondja halkan a szellem. De a Szűz alakja egyre kisebb lesz.
– Kérlek. Enged, hogy hozzád érjek, addig, míg így reszketsz. Már elkezdtél zsugorodni… Ne akarj
egy szempillantás alatt eltűnni! – kiált fel a szellem, majd megragadja az eltűnő Szűz karját, és
kisuhan vele az űrbe. – Gyere velem. – mondja mosolyogva. A Szűz nem tudja, mit akar a szellem
tőle.

‒Nem mehetek. – mondja könnyes szemekkel. – Nem akarok mindent újra kezdeni. Ha az a
gyerek meghal, vele halok én is!

A kék szellem haragos szemekkel néz a Szűzre. Nem azért kelt át az univerzumon, keresve azt a
gyenge, remegő erőt mi annyira vonzza. Arra nem gondolt, hogy az egy földszellem lesz… és ilyen
gyönyörű. Látott már más galaxisokban is földszellemeket. Látott ikerbolygók földszellemeit. Látta a
Nyilas aranyszínű bolygóját… De egyik földszellem sem volt ilyen gyönyörű. Lassan nyugszik meg a
szellem. A Szűz jobban remeg kezei közt. Felsóhajt, majd megfogja a Szűz halvány arcát, komolyan
néz szemeibe.

‒Mi kell, annak a lénynek, hogy éljen? – a Szűz arca felragyog.

‒Fény, meleg, levegő, víz, étel és idővel egy társ. – mondja halkan. A kék szellem férfi alakja
erősödik.

‒Túl gyenge vagy, ahhoz, hogy termővé tegyél egy új csillagot. Engedd, hogy erőt adjak neked.
Te vigyázzál majd kicsi lényre, én gondoskodom a többiről. – a Szűz nem érti, mit mond a kék
szellem, csak ölelő karjait érzi. Nem tudja eltaszítani magától. Ő, az erős szellem most ennyire
gyenge? Egymaga nevelte Földé a sötét csillagot. Minden ereje folyóiban áramlott. Minden ereje… –
Míg te egyhelyben vigyáztál földedre, körbe–körbe járva a Napot, én galaxisok százaiban láttam
életet. Tudok, egy fáradt csillagot. Igaz, nem olyan, mint a te csillagod volt. Nincsenek folyói, nincs
flórája se faunája, de segítek neked, gyorsan hasonlóvá tenni a Földhöz.

‒De, miért segítene nekem egy ilyen erős szellem, mint te?

‒Évmilliárdok óta nem vonzott  ennyire semmi.  Azt akarom, hogy enyém légy.  Minden erőd,
minden rezzenésed. – mondja halkan a kék szellem – Csak hallottam felőled. Kíváncsi vagyok… –
mosolygott a szellem, majd megcsókolta váratlanul a Szüzet. Fényes, kékes gömbszellem lett belőle –
Sajnálom, de nem várom meg, hogy dönts. – mondta erősen.



Megremegett a sötét, mikor a Szűz halvány szellemébe suhant a kék szellem. A Szűz lehunyta
szemeit. Még ha akart volna, akkor sem tud ellenkezni azzal a vonzással. A kék szellem túl erős, és
most  ő  túl  gyenge.  Hangosan  lüktettet  a  tér,  majd  akár  az  ősi  robbanás,  fénykörök  százai
hullámzottak keresztbe az Univerzumon. Szuper nova vörös fénye világította meg a szétrobbant Föld
fekete meteoritjait,  majd mind egy irányba indult.  Egy távoli  galaxist  véve célba.  És a galaxis
közepén egy halványodó Napot. Százával csapódtak a vörösen égő csillagnak új fényt adva neki.
Addig, míg az teljesen fel nem ragyogott. A Nap szelleme felsóhajtott:

‒Ismerem ezt az erőt.

 

A Nap közelében kering egy bolygó. Ezüstszínű fénye van, és izzik. A bolygó magja közel a
felszínhez. Vulkánok, hegyek díszítik domborzatát. Felszínén egy kis tó van csupán, mit egy eltévedt
üstökös hozott létre. A tó körül mohás a szürke föld. És benne, nagy tojások vannak a mélyben és
vannak, melyek felszínén lebegnek.

A közelben egy alacsony, sovány, hamuszürke meztelen lény néz az újonnan felragyogott Napra.
Egy új  tojást  tesz a tóba,  majd ahogy a tojás elmerül,  ő  leül,  és vár.  Fekete szemeinek nincs
szembogara. De van keze, lába. Egy emberre hasonlító lény. A moha felé nyúl. Tép egy darabot, majd
elkezdi enni. Belemeríti kezét a tó meleg vízébe és vár. Mikor kissé meghűlt a víz, megissza. Neki
ennyi  elég is  volt.  Morajlik alatta a föld.  Hirtelen feláll.  Hangos kattogó hangokat ad ki,  majd
elszalad a tótól messze. Tudja, hogy vissza fog egyszer oda térni.


