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Minden jog fenntartva!
Elmenni innen messzire

Nem lenne válasz semmire
Nem lehetsz gyenge ennyire

Feledni és feladni kész
Veled lesz úgyis az egész

Innen akármerre mész
Maradni igazán merész

Állj meg és nézz szembe vele
/Ákos/

Sosem tudtam igazán  eldönteni,  hogy  a  világ,  amiben  élek  valóság  e.  Nagyon  sok  hosszú

magányos éven keresztül  próbáltam elhitetni  magammal,  hogy halott  vagyok.  Csak szellemként

keringek a házba, s befejezetlen dolgomat keresem. Könnyű is volt elhinni, hisz senki nem törődött

velem,  senki  sem vett  észre.  Sápadtságom,  és  véznaságom is  táplálta  bennem a  hitet.  Sokkal

elviselhetőbbnek  éreztem  az  létemet,  ha  a  képzeletemben  éltem.  Gyűlöltem  szembenézni  a

sorsommal. Azzal, hogy tehetetlenül foglya voltam egy testnek, egy háznak, és egy apának. Gyönyörű

és hatalmas házban éltem, ami már kastélynak is mondható volt. Hatalmas birtok vette körül. Még

soha nem voltam képes az egészet bejárni. De felesleges is volt. Hisz egyetlen oldalt kivéve a tenger

vett  minket  körül.  Utáltam  a  látványát,  hisz  csak  a  magány  érzését  erősítette  bennem.  Más

varázslatosnak tartotta volna a környezetet. Talán én is, ha más körülmények között élünk itt. A

szüleim elzárva tartottak ebben a mesekastélyban. Úgy rejtegettek a világ elől, mintha valami kórság

lennék, amitől védeni kell az emberiséget. Apám minden vágya az volt, hogy ne legyen fogalmam az

engem körül vevő világról. És részben ez sikerült is neki. De tizenhat év alatt már megtanultam,

hogyan játsszam ki szigorú szabályait. Mert megőrülnék, ha csak a rettegés maradna nekem. Furcsa

egy család voltunk mi. Anyám Isabelle gyönyörű nő volt. Ránézésre senki sem mondta volna meg,

hogy az anyám. Inkább a nőveremnek hihették volna. Magas volt, és karcsú. Porcelán fehér bőrét

hosszú fekete haj keretezte. Ajkai vörösek voltak akár az érett meggy. Minden mozdulata kifinomult

volt, és elegáns. De az arcán még soha nem láttam érzelmet. Mint a jéghideg márvány. A hangját



még sose hallottam. Keze még sohasem simította végig az arcom, vagy a hajam. Még soha nem

nézett rám. Pedig vágytam a szeretetére. Apám Richard mindennek az éles ellentéte volt. Hiányzott

belőle minden, amit elegánsnak lehet mondani. Isabellehez képes alacsony volt. Az itthon töltött

hosszú évek meglátszottak rajta, hisz hatalmas pocakot eresztett. Lábai rövidek voltak, és tömzsik.

Kopaszodni is elkezdett már. Sosem értettem, hogyan alkothatnak egy párt. Biztos voltam benne,

hogy semmi nincs benne, ami Isabellenek tetszhetne. Mégis ők voltak a szüleim. Azt nem tudom,

hogy boldogok voltak e, de együtt voltak. Minden napunk ugyanazzal a monoton szertartásossággal

telt. Már egy ideje nem figyelem a napokat, sem a hónapokat, sem az éveket. Számomra teljesen

egyforma volt az élet. Reggel keltem az első napsugárral együtt. Képtelen voltam tovább az ágyban

feküdni. Felvettem kettő ruhám közül a rosszabbikat. Előszedtem egy könyvet az ágy alól, amit

mélyen  a  kötényem  zsebébe  rejtettem.  Apám  szigorúan  tiltotta,  hogy  olvassak.  De  egyszer  a

padláson kutakodva rábukkantam néhány eldugott könyvre. Romantikusak voltak, és gyönyörűek.

Igazi  hercegkisasszonynak éreztem magam, amíg a  képzeltem szárnyán repültem.  Kiosontam a

házból egészen a birtok végére. Ez nem volt nehéz, hisz ilyenkor még a cselédek sem voltak a

házban. A birtoknak csupán egy oldala volt, amit nem tenger határolt. Itt egy másik birtok vége volt.

A kettő között pedig egy kis patak csordogált.  A mi oldalunkon volt egy szomorúfűz. Ennek az

árnyékában olvasgattam én minden reggel. Életem legszebb percei voltak azok, amit itt tölthettem.

Távol a háztól, a távol a magánytól, távol a rettegéstől. Egy olyan világban, ahol boldog, és szerelmes

lehettem. Tudtam, hogy a patak másik oldalán egy másik világ vár, de sose merészkedtem át rajta.

Még soha nem láttam egyetlen embert sem. Abban sem voltam biztos, hogy laknak itt egyáltalán. Az

én legnagyobb bajom a bátortalanság volt. Olyan könnyen megszökhetnék. Senki észre sem venné.

De hova mennék, vagy mit csinálnék. Hisz semmit sem tudtam a világról. Nem volt pénzem, csak

hatalmas  terveim.  Persze  a  bátorságom  is  mindig  cserben  hagy,  ha  cselekedni  kell.  Valami

érthetetlen oknál fogva beletörődtem a sorsomba. Imádtam ezeket a magányos órákat. A tavaszi

szellő langy fuvallatát a bőrömön. Az ébredő természet hangját, a tenger lágy morajlását. A cselédek

hangos kacagását, a sülő kenyér illatát. Egy pillanat alatt másik világba képzeltem magam. Pontban

nyolc órakor visszaosontam a házba. A kápolna pici harangja figyelmeztet az idő múlására. Bár

legszívesebben egész nap itt maradtam volna. A ház a maradék erőmet is elszívta. Mintha lenne ott

bent valami, ami az én életenergiámból táplálkozik. Gyengének és betegnek éreztem magam szinte

mindig. De itt ezen a helyen mindig erőre kaptam. Mintha képtelen lett volna elhagyni a szörnyű ház

falait. Önmagam lehettem erre a néhány órára, és azt hiszem ez felszabadított. Ez a néhány óra



adott erőt a folytatásra. Próbáltam hinni, hogy van értelme annak, hogy élek. Nemsokára eljön majd

az én időm is. A házba visszaosonni könnyű feladat volt. A szüleim még csak ébredeztek. Vagy

legalábbis  ilyenkor  még  egyik  sem hagyja  el  a  szobáját.  A  cselédek  pedig  még  a  konyhában

készítették a reggelit. Azért mindig nagyon óvatos voltam. Nem akartam elveszíteni ezt a néhány

magányos órát. Átöltöztem a másik ruhámba, kicsit megfésülködtem. Másra nem volt lehetőségem.

Hisz sminkelni nem tudtam magam, és a hajam is csak egyféleképpen tudtam feltűzni. Soha senki

nem tanított meg arra, hogyan legyek ifjú hölgy. De talán felesleges is volt, hisz el voltam zárva a

világ szeme elől. Nem volt értelme szépnek, és csinosnak lennem. Pontban fél kilenckor elindultam

lefelé az ebédlőbe. Tudtam, hogy senkivel sem fogok találkozni. Isabelle és Richard már az asztalnál

ülnek. Isabelle szobája ennek a folyosónak a végén volt, de még soha nem hallottam, mikor megy el

az ajtóm előtt.  Az ebédlőben, csendben helyet foglaltam. Nem várták el tőlem, hogy köszönjek.

Némán elfoglaltam a helyem, és kezdhettem a reggelit. Richard minden reggel újságot olvasott.

Isabelle pedig mereven a tányért bámulta, amíg elfogyasztotta azt a néhány falatot. Soha egyetlen

pillanatra sem emelte rám a tekintetét. Néha az volt az érzésem, hogy fél tőlem. Richard pontosan

tíz perc múlva felemelte a tekintetét az újságból, és kérdezett néhány apróságot a tanulmányaimmal

kapcsolatban. Csak néhány egyszerű kérdés volt. Mindig ugyanaz. Számomra mégis sokat jelentett.

Öt percig képes voltam elhinni, hogy Richard törődik velem. Érdeklődik a sorsom felől, és nem csak

elmúlok csendben, némán, magányosan. Apám állt mindig is hozzám közelebb. Ha nem is sokat, ha

szigorú is  volt,  de foglalkozott  velem. Nem tudtam, miért  vagyok számkivetve.  Csak ültem, és

ezerszer elhatároztam, megkérdezem. Tudnom kell, miért nem szeretik a saját gyermeküket. Hisz az

én  ereimben  az  ő  vérük  csörgedezik.  Elvileg  az  egyetlen  jónak  kellene  lennem,  ami  belőlük

származik.  Ők  mégis  eltaszítottak.  A  gyermekkoromból  szinte  semmilyen  emlékem  nem  volt.

Legalábbis egyetlen olyan sem, amiben boldog család lennénk. Úgy éreztem anyám szeretetét soha

sem élvezhettem. Pedig mennyire vágytam rá. Szerettem volna felkiáltani, miért nem szeretsz. De

soha nem tettem. Mindig csak ültem némán a kérdéseimmel. Pontban kilenckor pedig felálltak mind

a ketten, és többet már nem is találkoztunk a nap folyamán. Igazán nem értettem magam. Hisz nem

volt, mit vesztenem. Ennél borzasztóbb életet már nem bírtak volna biztosítani. Mégis jó kislány

voltam. Mintha megérdemelték volna a szeretetemet, vagy a tiszteletemet. Reggeli után legtöbbször

felmentem a szobámba, és álmodoztam. Csupán heti két nap volt megengedett,  hogy a szobám

helyett a társalgóba menjek. Ilyenkor jött hozzám egy magántanár, aki tanított. Imádtam tanulni,

hisz néhány órára kiszabadulhattam a testem korlátai közül. De ma nem volt órám, így maradt a



szobám magánya. Az álmaim voltak az egyetlenek, amit apám nem vehetett el tőlem. Arról álmodtam,

hogy igazi úri hölgy vagyok. Egy nagy házban élek, és gyönyörű ruhákat tervezek, amiket meg is

varrok. Imádtam rajzolni, így mindig papírra is vittem az elképzeléseimet. Olyan ruhákat próbáltam

rajzolni, amit hordani szeretnék. Mert szerettem volna szép lenni, bálokba járni. Megismerni egy

férfit,  aki  szeret,  és  akit  szerethetek.  Csak beültem az ablakpárkányba,  és  átadtam magam az

álmaimnak. Gyakran láttam ilyenkor, hogy Isabelle szinte az egész napot a virágos kertjében tölti.

Szinte láttam, ahogy meglágyulnak az arcvonásai. Kedvesen simogatta, és becézgette a virágokat.

Szerettem volna, ha kedvesen felint nekem, és lehív. Ha rám mosolyog, és kislányomnak szólít.

Tudtam, ez is csak egy álom, de nagyon jó érzés lett volna. Szerettem volna, ha törődik velem, ha

érdeklődik felőlem. De Isabellet a legcsekélyebb mértékben sem érdekelte a sorsom. De nem a

nappal, és nem a magány volt a legrosszabb ebben a házban. Az éjszaka. Az tett beteggé, attól

rettegtem. Sötétedés után mindig kimentem még egy kicsit a levegőre. Muszáj volt erőt gyűjtenem,

hogy elmerjek aludni. Valami űzött engem ki abból a házból.  Hogy álomba zuhantam e vagy a

valóságba azt soha nem tudtam. Talán meg se fogom tudni soha. Ahogy lecsuktam a szemem hirtelen

egy másik valóságban termettem. A lány, akit álmomba láttam nagyon hasonlított rám. Ugyanazok

voltunk, és mégis mások. Vékony volt, szinte az összes csontja kilátszott. Az arca sápadt volt, és

hófehér. Szemei alatt sötét, szinte már fekete karikák húzódtak. A szemei pedig kegyetlenséget

tükröztek. Láttam őt, és éreztem őt mindig éjszaka, amikor elaludtam. De nem akartam. Szerettem

volna szabadulni  tőle,  csak nem tudtam hogyan.  Isabelle!-  hallottam meg hirtelen a távolból  a

hangját. Sötét volt, nem láttam hol vagyunk. Még soha nem beszélt. A hangja érzéketlen volt. Szinte

láttam a sátáni mosolyt az arcán. – Merre vagy Isabelle?

Hirtelen egy gyertya fénye világította meg a szobát. Isabelle ott kuporgott egy sarokba, és zilált.

Körbe néztem. Talán a szobájába lehettünk, de nem tudtam biztosan, hisz sosem jártam ott. A haja

kusza volt, és erősen zilált. Láttam a szemében a rettegést, ahogy a lányra nézett. A lány kezében

egy kés volt. Nem tudtam, mit akar vele. Reméltem, hogy csak fenyegetni fogja Isabellet. Kiáltottam.

Hangosan, ahogy csak a torkomon kifért, de nem hallotta senki. Mintha csak egy láthatatlan falon

keresztül szemlélhetném a világot. Szerettem volna tenni valamit, de nem voltam elég erős, hogy

áttörjek a falon. Láttam, ahogy az a lány megvágta Isabellet. De nem akarom tovább látni, fel kell

ébrednem most azonnal. Behunytam a szemem, és erősen koncentráltam. Nem akarom tudni, mi is

történt ott. Olyan szörnyű volt. Ennek én nem lehetek részese. Pedig az voltam akaratlanul is.



Mire kinyitottam a szemem már hajnalodott. Nem tudtam, hogy az álom tartott ilyen sokáig, vagy

nem észleltem utána az ébredést. Szinte beleborzongtam az emlékekbe. Nem akartam gondolkodni.

Gyorsan felöltöztem, és kiosontam a házból. Még majdnem sötét volt, de szükségem volt a friss

levegőre, a távolságra. Csak leültem a fa tövébe, és bámultam a könyvet a kezemben. Olvasnom

kellene, hogy kiürüljön az agyam. De olyan szörnyű volt. Nem bírtam nem gondolni rá. Furcsa,

különös érzések kavarogtak bennem. Egy részről jó érzéssel töltött el, hogy Isabelle fél tőlem. Nem

akartam gonosz  lenni.  Nem is  én  voltam az  igazán.  De  mégis  jó  érzés  volt  uralkodni  felette.

Fájdalmat okozni, hogy azt érezze, amit én is érzek. Ahogy a magány, a félelem és a vágyódás lassan

felemészt. De nem lehettem az, aki azt a szörnyűséget tette. Csak egy rossz álom volt az egész. Nem

is értettem, miért is pazarolok ennyi időt a gondolatokra. Az álmok nem bánthatnak. Az én elmém

beteg szüleményei, és csak akkor árthat, ha hagyom. Kinyitottam a könyvet, és igyekeztem a sorokra

koncentrálni. Csak néztem, és néztem, de nem volt értelme. Egy jelent játszódott le a szemem előtt

ezerszer is. Isabelle felnézett, ahogy a lány közelített felé a késsel. A szemében olyan félelem volt,

amit azelőtt még sohasem láttam. Mint egy őzike, aki szembeáll a vadász íjával, és tudja, nincs

menekvés. Soha nem gondoltam azelőtt, hogy Isabelle érezhet. Számomra ő olyan volt, mint egy

márványtömb. Hűvös, merev, és érzéketlen. Valami hirtelen megmozdult. Felnéztem a könyvből. A

szívem úgy dobogott, hogy majd átszakította a bordáim falát Még soha semmi nem zavarta meg a

nyugalmamat. Féltem, hogy apám rám talált. Nem akartam elveszíteni ezt a néhány óra boldogságot.

Még nagyon korán volt. Csak hat óra körül járhatott az idő. Nem akartam elhinni, hogy ilyen korán

felkelt, és eszébe jutottam. Soha nem keresett még a szobámba. Nem akartam elhinni, hogy pont

most kellett megtennie. Felnéztem, de nem apám volt az. A patak másik oldalán egy férfi állt. Pipát

tartott a kezébe, és engem nézett. Határozottan látszott, hogy nem a fát kémleli, hanem engem.

Éreztem, ahogy a testem önmagától is reagál.  Elpirultam, de nem mozdultam meg. Azt hiszem

képtelen lettem volna. Még soha nem történt velem ilyesmi. Életemben először találkoztam valakivel,

és pont egy férfivel. Fogalmam sem volt, mit kellene tennem vagy mondanom. Az lesz a legjobb, ha

felállok, és elfutok. Néhány pillanatig még ültem, de aztán cselekedtem. Ész nélkül szaladtam, és

bezárkóztam a szobámba. Pillanatig azt hittem, hogy ki fog ugrani a szívem a helyéről. Nem is hittem

el, hogy én nézek vissza a tükörből. Az arcomról egyszeriben eltűnt a sápadtság,és megtelt színnel,

élettel. Nem maradhattam ott, hisz életemben először csúnyának, és ostobának éreztem magam.

Szégyelltem a ruhám, ami rongyos volt, a hajam, ami kócos. A modoromat, ami nem is volt. Nem

tudtam, hogyan kell viselkedni egy másik ember társaságában. Nem akartam egyetlen férfi előtt sem



így mutatkozni. Nem ismerhetek meg senkit, amíg így élek. Hirtelen felidéződött bennem a férfi arca.

Nem is emlékeztem rá,  hogy ennyire megfigyeltem. Pedig aprólékos részletességgel fel  tudtam

idézni. Helyesnek találtam, hisz így képzeltem el a regényeim hősét. Azt hiszem, tudnám kedvelni,

talán szeretni is. Persze, ha nem ezek között a körülmények között élnék. Elmosolyodtam. Milyen

furcsa dolgok járnak az én fejemben. Csak egy pillanat volt, semmi több. Holnapra az egész csak egy

álomnak fog tűnni. Évek óta nem járt senki azon a birtokon. Biztos csak egy napos látogatásról lehet

szó. Meg kellett volna szólítanom. Itt volt a nagy lehetőség, hogy beszéljek valakivel. De én csak az

álmaimban voltam romantikus hősnő. Magam sem értettem, de tetszeni akartam, és elbűvölni. De

nem tudtam, így a szégyen elhajtott. Azt hittem bennem sosem volt vágy, hogy igazi úri kisasszony

legyek. Pedig volt, csak nagyon erősen elnyomtam magamban. Értelmetlen volt vágyódni. Ha apám

valamit nem akart, akkor az nem is teljesült. Csak még fájóbb lenne a lét, ha vágynék valamire. Az

elég világos  volt,  hogy apám nem akarja,  hogy világi  dáma legyek.  Lementem elfogyasztani  a

kötelező reggelit. Egy pillanatig sem jutott eszembe az éjszaka. Teljesen megtelt a lelkem az új

élménnyel. Addig a pillanatig, amíg meg nem láttam Isabelle csuklóján egy hatalmas kötést. Most az

én szemem telt meg rettegéssel. Az csak egy álom volt. Egy buta és nagyon rossz álom. Kínzott a

kérdés,  vajon  miért  van  Isabelle  csuklója  bekötve.  Pont  az  a  keze.  Leültem  az  asztalhoz,  és

igyekeztem úrrá lenni a kezem remegésén. Igyekeztem merevem a tányéromat nézni, és kizárni azt a

kínzó gondolatot a fejemből. Néhány perc múlva óvatosan felnéztem. Isabellet figyeltem. Láttam,

hogy alig vesz levegőt. Néhány pillanatig talán vissza is tartotta a lélegzetét. A rettegés még mindig

uralta a tekintetét,  és az arckifejezését.  Valami megváltozott  apámban is.  Az újságot nézte,  de

látszott, hogy másra figyel. Valószínűleg fogalma sem volt, miről olvas. Lopva Isabellere sandított

többször is. Feszült volt, és ideges. Valami történt, ez benne volt a levegőben. Még soha semmilyen

érzelmet nem láttam rajtuk. Pláne, hogy apám aggódik Isabellert. Rám egyszer sem nézett. Ez fájt.

Még a szokásos kérdések is elmaradtak. Tőlem senki sem kérdezte meg, hogy jól vagyok e. Pedig

nem voltam, nagyon nem. Az a kötés Isabelle kezén számomra egy szörnyű dologról árulkodott.

Kivételesen én voltam az, aki asztalt bontott. Nem állhattam volna fel, de muszáj volt megtennem.

Képtelen voltam ott ülni, és nézni őket. Bezárkóztam a szobámba, és leültem a legtávolabbi sarokba.

Tudtam, éreztem, nem csináltam semmit. Se rosszat, sem jót. Csak aludtam, mint minden éjjel.

Mégis ott volt az a kötés. Az csak egy elég abszurd álom volt. Ki sebesít meg azért valakit, hogy

aztán a véréből igyon. Vámpírok a legnagyobb jóindulattal sem léteznek. Bíznom kellett benne, hogy

egy véletlen egybeesés az egész. Ha a nappal rémes volt, akkor az éjszaka borzalmas. Úgy éreztem,



mintha  egy  sötét  és  szűk  szobába  zártak  volna.  Nem  láttam  semmit,  csak  az  érzelmeimre

hagyatkozhattam. Tudtam, hogy az a másik lány ott van. Éreztem, amit ő érez. Én biztonságban

voltam, de ő nem. Hideg volt. Két oldalt még a kezemet se tudtam kinyújtani, olyan szűk volt a hely.

A falak nyirkosak voltak.  Guggoltam. Éreztem, ahogy elzsibbadnak a lábaim,  és  lassan sajogni

kezdenek.  Megpróbáltam felállni,  de  a  fejem a plafonba ütközött.  Könnyek csorogtak végig  az

arcomon. Egy sötét csapdába voltam zárva mozdulatlanul. Igyekeztem tudatosítani magamban, hogy

én az ágyamba fekszem. De az érzelmek sokkal erősebbek voltak. Figyeltem, de nem hallottam

semmit. Csend volt. Kiáltottam, de csak üresen visszhangzott. Tudtam, hogy felesleges, mert senki

nem fog megszánni. Itt fogok meghalni. Senki sem tud még csak a létezésemről sem. Túl szűk volt a

hely. Már nagyon fájt a lábam. Úgy éreztem ember képtelen elviselni ekkora fájdalmat. Éreztem,

hogy valami mocorog a lábam alatt. Hirtelen sikítozva ébredtem. Az ágyamban voltam, ahogy vártam.

A szívem zakatolt. Szinte éreztem a fájdalmat a lábamban. Azt hittem képtelen leszek megmozdulni.

Visszahanyatlottam néhány percre. A fizikai fájdalom valóságos volt. Pedig tudtam, hogy az egész

csak egy álom. Száraz volt a torkom, és éreztem, hogy az arcom nedves. Könnyek áztatták, pedig

nem is emlékeztem rá, hogy sírok. Néha már kezdtem kételkedni saját magamban. Minden egyszerre

volt álom és valóság. Még csak hajnali három óra volt. Képtelen voltam tovább a házban maradni.

Felvettem a ruhámat, és kiosontam csendben. Csak bolyongtam egy ideig a kertben. Minden lépéssel

egyre több erőm volt, ahogy távolodtam a háztól. Magam sem tudom, hogyan, de a kapunál találtam

magam. Talán még soha nem merészkedtem ilyen messzire a háztól. Fél óra sétára volt a bejárattól.

Fogalmam sem volt,  hogyan  kerültem oda.  Nem volt  bezárva.  Bármikor  elmehettem volna.  A

szabadság várt rám. Mégsem tettem meg. Tudtam, hogy egyszer mennem kell. Éreztem, hogy a

létezésem célja  nem ez.  Én  nagy  dolgokra  születtem.  Nem arra,  hogy  a  végén  beleőrüljek  a

magányba. De nem most. Még nem mehettem. Szerettem volna tudni, tanulni, kicsit tapasztaltabb

lenni. Még annyi kérdés volt, amire válasz kellett. Olyan könnyű lenne elfutni. De ha így hátat

fordítok a múlt mindig követni fog sötét árnyként. De én nem akartam. Szabad akarok lenni teljesen.

Visszasétáltam a titkos helyemre, és leültem a fa tövébe. Kicsit hűvös volt még a tavaszi hajnal, de

nem bántam. Frissnek éreztem magam. Semmilyen fájdalom nem nyomasztotta a lelkem. Ez a hely

csak az enyém volt. Bármi is volt a ház falai között, ide képtelen volt követni. Szinte azonnal el is

nyomott a friss levegő. Mély álomtalan álomba merültem, ami tőlem igen szokatlan volt. Szinte

mindig éreztem. Mert már nem mondhatom azt, hogy álmodok. Valami megérintett. Lágy volt, és

kellemes érzetet keltett a bőrömön. Még át akartam adni magam egy kicsit az alvásnak. Olyan



kellemes érzés volt, olyan pihentető. Meleg járta át az átfagyott testemet. Kíváncsivá tett mi lehet az.

Valahogy semmilyen rossz gondolat nem merült fel bennem. Egy rövid időre-békére leltem. Lassan

kinyitottam a szemem, és lenéztem a karomra. Néhány perc eltelt, mire felfogtam, mit is látok. Egy

férfi kabát takarta be a testemet. Ez csak egyet jelenthetett. Apám rám talált. Hirtelen felpattantam,

és a kezembe fogtam a kabátot. Fel sem merült bennem, hogy a tulajdonos ott guggol mellettem, így

majdnem felborítottam. De nem apám volt  az.  Hanem a tegnapi  férfi  a  patak másik partjáról.

Éreztem, hogy megmerevedem. Nem tudtam, mit kell  tennem, hát hagytam, hogy az ösztöneim

vezessenek. Reméltem nekem is van olyan. Nem futhatok el  örökké minden akadály elől.  Majd

merítek ihletett a sok regényből, amit elolvasok. Esetlenül visszanyújtottam a férfinek a kabátot. Szó

nélkül elvette, majd ráterítette a vállamra. Közel volt hozzám, nagyon közel. Ha fel mertem volna

emelni a fejem biztos összeér az arcunk. Megborzongtam a közelségtől. Jó illata volt. Melegséget és

biztonságot  sugárzott  felém.  Legszívesebben  elbújtam  volna  a  karjaiba.  Próbáltam  fékezni  a

gondolataimat. Nem is értettem, honnan támadnak bennem ezek az érzések. Semmi ilyesmit nem

ismerek, nem éltem át soha.

- Nagyon hideg ez a reggel! Butaság volt kardigán nélkül kijönnie! Még a végén tüdőgyulladást

kap!  –  mondta  halkan,  és  hátra  lépett.  Hangja  mély  volt,  de  lágy.  Gondoskodásról,  őszinte

aggodalomról árulkodott. Összeszorult a szívem.

- Nem állt szándékomban elbóbiskolni. Csupán néhány percre jöttem ki levegőzni. - füllentettem

egy kicsit. Nem akartam mindjárt a szánalmas életemről beszélni. Még mindig nem mertem felnézni.

A kopott cipőm orrát fürkésztem. Mintha olyan érdekes lett volna.

- Tegnap nem akartam megijeszteni!

-  Ne haragudjon,  hogy  elfutottam!  –  feleltem,  és  a  férfire  emeltem a  tekintetemet.  –  Csak

meglepődtem, hogy látom. Évek óta járok ide, de senkit nem láttam még.


