


Édes álom

Ali Kirgiz

2015

Publio kiadó

Minden jog fenntartva!



A lélek egybefonódása

A halál angyala

 

Egy hűvös nyári éjszakán útnak indult talpig feketébe öltözve. Kapucniját feltette a fejére, hogy
senki se ismerje meg. Egy nőt követett a vasútállomásra. Megvárta, míg távolabb megy, majd utána
indult halk léptekkel a lámpák árnyékában. Ahogy elhaladt mellettük pislákolni kezdtek. A nő ekkor
hátranézett a távolból, de nem látott semmit. Mindketten az utolsó vonatot várták. A kapucnis az
árnyékban bujkálva a nő háta mögé lopózott, az órájára pillantott majd közelebb lépett. A vonat
fényei már látszódtak a távolban. A kapucnis finom kezeit kinyújtotta és megérintette a nőt.

Nem érdemled meg, hogy felszállj erre a vonatra… Anyám… Súgta fülébe a kapucnis.

A nő hirtelen megijed. Hátra akart pillantani, de abban a pillanatban a kapucnis ellökte a nőt
egyenesen a sínek közé. A nő pillanatnyi sikolyát egy lélek sem hallotta. Egyenesen a sínekre esett,
fejét beverte és elájult. A vonat ekkor már nagyon közel volt. A kapucnis zsebéből elővett egy cetlit,
amin ez állt: Megöltem gyermekem, ezért örökké a semmibe vesztem. A vonat begurult az állomásra
a nőt pedig miszlikre aprította. Élettelen testét szanaszét dobálta, aztán lefékezett és megállt. A
vonatot senki sem vezette. A vezető fülkéje üres volt. A kapucnis ekkor a ruhája alatt érzett valamit
mocorogni. Kinőtt az egyik szárnya, de gondosan elrejtette, hogy senki se vegye észre. A vonaton
csak  néhány  ember  utazott.  A  kapucnis  az  utolsó  kocsira  szállt  fel.  Miután  belépett,  levette
kapucniját és erős fény csapta meg szemét. Fényes csillogó szőke haja beragyogta az egész kocsit.
Lassú léptekkel ment előre és megállt a kocsiban ülő egyetlen embernél. A kapucnis nem kérdezett
semmit csak leült a férfival szemben. A férfi nem bírta szó nélkül hagyni a dolgot. Ismerős volt neki a
lány.

Gyönyörű vagy, mint egy angyal. Olyan ismerősnek tűnsz nekem…

Ez igaz… Angyal vagyok…

Tessék? Nagyon sápadt vagy. Jól érzed magad? Kérdezte a férfi hosszan elgondolkodva.

Nem érzem jól magam… de mindegy. Tudod hová tart ez a vonat?



Nem tudom… egyszer csak itt teremtem a vonaton… Már régóta mentünk és ez volt az első
megálló. Fogalmam sincs, hogy kerültem ide. Mondta a férfi.

Nem tudom, hogy kerültél erre a vonatra, de te nem érdemled meg, hogy itt legyél… Már régóta
vártam erre a pillanatra!

Tessék?

A halál angyala vagyok! Apám…

A szőke hajú angyal kezét kinyújtotta és megérintette a férfi arcát. A férfi arca elszürkült és
lassan megállt benne a vérkeringés. Szeme nem mozdult, a férfi arca kővé dermedt. Aztán az arca
megrepedt és a férfi darabokra hullott. Csak por maradt a székén és a férfi ruhája. A szőke hajú
angyal egy cetlit vett ki a zsebéből, amin ez állt: Megöltem gyermekem, ezért örökké a semmibe
vesztem. Ekkor a hátán megint érzett valamit. Kinőtt a másik szárnya is, de eltakarta a fekete ruha,
ami rajta volt. A szőke hajú angyal megkönnyebbülten felállt és tovább ment. A következő kocsiban
egy idős férfi utazott. Az angyal halk léptekkel odament hozzá és leült mellé. Aztán megfogta a férfi
kezét majd felállította és magával vezette, egyenesen az ajtóhoz. Megálltak majd a lány kinyitotta a
vonat ajtaját.

Érzi az igazság szelét? Én nem érezhettem…

Nem értem… Miért hoztál ide? Kérdezte a férfi érthetetlenül.

Ön igazságtalan volt és rosszul ítélt… Nem szabadna ezen a vonaton utaznia! Nem érdemli meg…

Na de… Fogalmam sincs, hogy kerültem ide! Mondta a férfi.

Én tudom hogyan… én öltem meg magát… Bíró úr! Súgta a fülébe a szőke hajú angyal.

Majd  megfogta  az  idős  férfit  és  kilökte  a  vonatból.  Nem is  tudott  ellenkezni,  a  rémület  a
szemében megdermesztette. Csak úgy kirepült és az egyik oszlopnak csapódott, eltörve gerincét. A
szőke hajú angyal utána dobott egy cetlit, amin ez állt: Rosszul ítélkeztem, ezért örökké a semmibe
vesztem. A lány ekkor megérintette az arcát és érezte, hogy újra piros és élettel teli. Most már
jobban érezte magát és mosolygott. Aztán tovább indult a legelső kocsiba. Haladt el a sorok között és
nézte az üres székeket. Keresett valakit. Lassú léptekkel jobbra majd balra tekintett majd egyszer
csak meglátta a legelső széken ülni őt. A vonat egyre gyorsabban száguldott és közben rázkódott. A
szőke hajú lány leült a kislánnyal szemben majd rápillantott és elmosolyodott.

Vége van… Mondta az angyal.

A  vonat  egyre  jobban  rázkódott  és  folyamatosan  gyorsult.  Az  angyal  ledobta  kabátját  és
kieresztette a szárnyait majd megfogta a kislány kezét. Szárnyai koromfeketék voltak hisz ő volt a
halál angyala.

Ezzel a vonattal végre oda megyünk ahol már rég lennünk kéne… Már oly sok éve várok erre a
pillanatra… Mondta az angyal.

A mennyországba? Kérdezte a kislány.

Oda… Felelte az angyal.

Majd  megszorította  kislány  kezét  és  ekkor  eggyé  vált  az  angyallal.  A  két  test  összeolvadt



miközben a vonat egyre jobban rázkódott és közeledett az alagúthoz. Az alagút mélyéről vakító fény
csapott az angyal szemébe. Szárnyai éledezni kezdtek és szép lassan átváltoztak fehérré. Az angyal
most már igazán boldog volt.  Sorsa bevégeztetett  és már szabadon tovább állhatott.  A vonatot
egyszer csak elnyelte a vaktó fehér fény és eltűnt a szőke hajú angyallal együtt. A lány az örök
boldogságba, a mennyországba került…

VÉGE

A lány, akit elragadott a sötétség

 

Ma reggel  arra  ébredtem,  hogy szörnyen hasogat  a  fejem.  Felkeltem,  lezuhanyoztam aztán
gyorsan felöltöztem. Szinte mindig elkések az iskolából. Utálok iskolába járni… Mikor kiléptem a ház
ajtaján furcsa érzés fogott el. Valami arra késztetett, hogy maradjak. De nem tettem. Végigsétáltam
a járdán és élveztem a napsütötte reggelt, a csicsergő madarakat. Az úttesten átszaladtam, nehogy
elkéssek. De már késő volt… Nem néztem körül. Zajra lettem figyelmes, jobbra néztem. Az idő
lelassult, a szívem heves vert, a busz pedig felém közelített. Nem tehettem semmit. Áthajtott rajtam.
Meghaltam… De még élek, még mindig élek, de már nincs testem. Némán álltam magam mellett és
nem tudtam, hogy most mit tegyek. Élettelen testem a busz kerekei alatt hevert. Körülötte emberek,
akik bámulták vérben úszó testem. Borzasztó volt magamat látni ily módon, így hát visszamentem a
házba. Testetlen lelkemmel lefeküdtem az ágyra és vártam. Vártam, hogy történjen valami. Ekkor a
padló alól sötét árny kezek nyúltak felém. Megijedtem és felpattantam az ágyról majd futni kezdtem.
Az árnyak követtek engem. Nem volt mit tennem. Megálltam és megfordultam, hogy szembenézzek
velük. Majd megkérdeztem őket, hogy mit akarnak tőlem…

Lépj tovább vagy elnyel az örök sötétség! Suttogták halkan.

De hogyan? Kérdeztem.

Ekkor az árnyak eltűntek. Hiába hívtam őket, hogy jöjjenek vissza. Nem jöttek. Kimentem az
utcára hátha meghall engem valaki. De senki sem figyelt rám. Nem láttak engem. Testemet az útról
már elvitték. Csak bordó színű vérem maradt ott még. Ekkor kezdtem el gondolkozni azon, hogy mit
is tehetnék. Nem volt túl jó életem. Senki sem szeretett igazán. Az egyetlen, akit igazán szerettem



már meghalt. Pontosan egy évvel ezelőtt halt meg a kishúgom. Csak ő szeretett igazán. De elment.
Az árnyak újra előjöttek és el  akartak ragadni,  de küzdöttem ellenük.  Gyenge voltam, de nem
hagytam,  hogy  elvigyenek  még…  Ekkor  eszembe  jutott  valami.  Meglátogattam  a  húgomat  a
temetőben. Talán ez segít majd, hogy tovább lépjek. Próbáltam beszélni hozzá, de ő nem válaszolt.
Csak kiabáltam és ordítoztam, de ő továbbra sem válaszolt. Haragudtam rá, amiért meghalt és itt
hagyott engem… Talán ezért nem léphetek tovább? Megpróbáltam megbocsátani, de nem ment.
Nem tudtam… Az érzés a lelkemben borzasztóan fájt… Az árnyak megint megjelentek, de most már
többen voltak. Harcoltam ellenük hogy még ne vigyenek el. Küzdöttem az utolsó leheletemmel, de
elragadtak  és  az  örök  sötétségbe kárhoztam.  Innen nem volt  menekvés.  Egész  életem itt  kell
leélnem. Egyedül vagyok, senki sincs itt. Egymagamban valahol a sötétségben magányosan, lehet
ennél rosszabb? Nem… A szüleim délután hazatértek és még csak észre sem vették, hogy már nem
élek. Pedig ott feküdtem az ágyban magányosan. Gyötört a bűntudat, amiért nem kísértem el az
iskolába a kis húgomat. Miattam halt meg! Én tehettem róla! Azóta élek az örök sötétségben… Nem
tudok menekülni belőle. Senki sem segíthet rajtam. Senki sem tud. De már elegem van belőle. Már
nem bírom tovább… Az örök sötétségből a fénybe léptem át.  Megint meghaltam, de most már
végleg…

VÉGE

A lángoló vörös rózsa

 

Szerelmes voltam és naiv. Az ajtóban állt a nagy ő egy csokor vörös rózsával kezében. Izzott
közöttünk a levegő. Rámosolyogtam és elvettem tőle. Forróságot éreztem, úgy éreztem, hogy a rózsa
lángol a kezemben. S vele együtt én is izzok a forróságtól, a vágytól. Boldog voltam. Lángoltam a
szerelemtől. Nem is kellettek hozzá szavak. Az utunk egyenesen a hálószobába vezetett. Ledobtuk
ruháinkat és az ágyban kötöttünk ki. A rózsa jelképezi, a szerelemet, a vágyat, a tűzet mi bennem ég.
Nehéz  neki  ellenállni,  hisz  oly  csodaszép.  A  legtöbbször  szerelemből  adják,  de  van  mikor
bűntudatból. A férfi, akit úgy szerettem érzékien és finoman bánt velem, de valahogy más volt.
Csókjában forró láng helyett csak a parazsat éreztem, érintésében vágy helyett ridegség érintett



meg. Éreztem, hogy van valaki más az életében rajtam kívül. Éreztem, hogy nem én vagyok az
egyetlen, kinek rózsát ajándékoz. Egy nap összevesztünk emiatt, de nagyon csúnyán. Elmentem
otthonról hogy valahol máshol töltsem az éjszakát. Gondolkodnom kellett. Nem vallotta be hogy
megcsalt, de én tudtam, éreztem. Kezemben tartottam a rózsát, amit tőle kaptam és rá gondoltam
miközben a rózsa illata járta át a testem. Szerettem őt és nem tudtam nélküle eltölteni egy éjszakát,
ezért haza siettem. Kész voltam arra, hogy bocsánatot kérjek tőle, amiért nem bíztam benne. Az ajtót
kinyitva még nagyobb volt bennem a bizalom. Vörös rózsák hada szerte az egész házban. Ámulatba
estem.

Ezt mind értem tette? Kérdeztem magamban.

Rózsákkal díszítette ki a házat. Ahová néztem ott vörös rózsa volt. Azt hittem, hogy álmodok.
Boldog voltam nagyon. Örömömben táncra perdültem és belevetettem magam a rózsák világába.
Megérintettem  és  megszagoltam  mindet.  Meglepetést  akart  szerezni  nekem,  gondoltam  én  is
meglepem. A lépcsőn halkan mentem fel az emeletre. Szívem hevesen vert, lépteimmel egyre jobban
kalimpált. Azt gondoltam, hogy vár rám. De nem, ő nem várt rám. A szoba ajtaja kéjes hangoktól
csengett. Alig hittem füleimnek.

Még el sem mentem és máris megcsal? Az otthonunkban…

Nem akartam elhinni. Résnyire nyitottam a szobaajtót szép halkan hogy meg ne hallják. Nem
tévedtem. Egy másik nő fekszik az ágyamban és a férjemmel szeretkezik. Szemeim könnybe lábadtak
az agyam kifordult. Nem rontottam be, mint egy vadállat. Szép csendesen akartam ezt elintézni.
Szép  lassan  lementem  a  lépcsőn  a  nappaliba.  A  rózsák  ellenem  fordultak.  Rám  szegezték
tekintetüket és beszéltek hozzám.

Szerelmet kaptál tőlünk… a parázzsal együtt, tüzet és forróságot… add meg nekik is… érezzék ők
is a vágyat!

Több száz rózsa arra késztetett, hogy tegyem meg. A kéjhangoktól hangos szoba legyen tüzes és
vággyal teli. A garázsba mentem és előkerestem a benzines kannát. A nappaliban megöntöztem a
rózsákat,  hogy  legyen bennük elég  vágy,  hogy  lángra  kapjanak.  Majd  szépen haladtam fel  az
emeletre. Halkabb voltam a szúnyognál mi vérem szívta. Az ajtó környékét rendesen meglocsoltam.
Mikor kiürült a kanna lementem a nappaliba. Még egyszer visszanéztem. A rózsák élettelenek voltak,
ideje volt lelket csiholni beléjük. Zsebemből előkaptam kedvenc gyújtómat és meggyújtottam, majd a
nappali  padlójához vágtam.  A rózsák tündököltek,  most  éltek igazán.  A lángok pillanatok alatt
ellepték a szobát és haladtak felfelé. Gyorsan kifutottam és az udvarról bámultam az eseményt. Alig
telt el néhány perc és lángokban állt az egész ház. A hálószobára is átterjedt a tűz. Hallottam a nő
sikolyát,  mennyei  volt  füleimnek.  Férjem sikolyától  elbódultam. Az egyik szemem sírt,  a  másik
nevetett. Csak álltam a kertben és végignéztem, ahogy elégnek a vágyban, s tűzben.

Azzal  halsz  meg  kivel  szeretkeztél…  Járd  vele  most  a  forró  táncot… Másra  vágytál…  egy
románcra, helyettem… Öleld szorosan s a vágy elporlaszt titeket…

A  ház  ablakain  kitörtek  a  lángok,  a  szerelem  lángjai.  Az  örökké  valóságba  taszítva  őket.
Gyönyörködve néztem végig. A szemem csak úgy káprázott. Tükrében csillogott a szerelem lángjai.
Aztán elszállt a vágy, a rózsák porrá lettek, s a szerelemből csak parázs és hamu maradt. A szívem is
vele porladt…

VÉGE



Halloween éjszakáján

 

Halloweenkor van a legsötétebb éjszaka az egész évben. A baglyok őrülten huhognak és köd száll
az utcákra. A holtak kikelnek sírjukból. Még az egyszerű fa látványa is rémisztő ezen az éjszakán.
Elizabeth az utcán kóborolt őrült kislánynak öltözve. Kezében a műanyag töklámpás teli cukrokkal és
mindenféle édességgel. Már a legtöbb gyerek hazament de Elizabeth még egy házhoz be akart
csengetni. Az öreg és morcos öregember házához ment. Egyáltalán nem félt pedig rémisztően ködös
volt az idő és az a ház egy romhalmaz volt. Becsengetett majd várt. Elizabeth már majdnem feladta,
de akkor hirtelen reccsent valami és kinyílott az ajtó. Az öreg rémisztően ronda volt de Elizabeth
nem ijedt meg tőle. Az öreg felemelte a kezét majd intett vele egyet.

Ha csokit akarsz… gyere be!

Nagyon kíváncsi volt a kislány és bár a félelem ott motoszkált benne mégis bement. Hatalmas
volt az a ház és nagyon öreg. Dohos szag terjengett a levegőben. Elizabeth leült a kanapéra majd
vele szembe leült az öreg. Jól láthatóan valami nagyon nyomasztotta az öreget, mert nem mert
megszólalni.

Nem félek tőled… mondta a kislány.

Tudom. Mondta az öreg majd felállt.

A konyhába ment édességért és egyedül hagyta a kislányt.  Elizabeth nem tudott  megülni  a
fenekén. Felpattant és egyenesen a lépcső felé vette az irányt. Felnézett majd elindult felfelé. A
korhadt lépcső nyikorgott a talpa alatt. Körbe akart nézni, de ez nagyon veszélyesnek tűnt. Furcsa
zajok jöttek odafentről. Mintha lenne ott valami. Még a lámpák is pislákoltak, ahogyan halad felfelé a
lépcsőn. A kislány szíve egyre hevesebben vert, de nem hátrált meg. Erősen szorította a korlátot és
végül felért az emeletre. A végtelennek tűnő sötét folyosóval állt szemben. A sötétben csak a vörös
szőnyeg látszott. Elizabeth becsukta a szemét majd elindult a folyosón előre. Enyhe szél fújta meg az
arcát, de nem merte kinyitna a szemét. Csak ment előre öntudatosan. Aztán valami megérintette a
vállat majd a fülébe súgtak:

A te hibád!



Erős széllökést érzett a másik oldalán. Majd egy másik rémisztő hang szólalt meg:

Nem az ő hibája!

Tökmindegy… Öld meg! Szólt a másik hang.

Elizabeth nem ijedt meg tőlük. Csukott szememmel tovább ment, míg végül elérte a folyosó végét
ahol egy ajtó várta. Mikor a kezével kitapintotta az ajtót kinyitotta a szemét majd benyitott. Az
öregember a szobájában ült és várta őt. Elizabeth mikor belépett furcsa érzés fogta el. Harag és düh
lett úrrá rajta.

Mi történik velem? Kérdezte a kislány.

Elizabeth elejtette a töklámpást és a cukorkák szanaszét gurultak a földön. A kislány pupillái
kitágultak és őrjöngeni kezdett. A kedvesnek tűnő öregembert meg akarta ölni. Teli torokkal üvöltött
és nekirontott az öregembernek, de nem tudott ártani neki.

Ölj meg! Képes vagy rá… Mondta az öreg.

A húzat kicsapta az ajtót majd beözönlöttek rajta a másvilág szülöttei. Árnyak vették körül a
kislányt és arra biztatták őt, hogy ölje meg az öregembert. Elizabeth nem értett semmit sem. Az
árnyak a  szobába varázsolták a  múltat.  Egy nyári  délutánon kezdődött  minden.  Elizabeth friss
tulipánokat szedett a kertből majd vidáman biciklire pattant és elindult haza. Az öreg akkor még
fiatalabb volt és figyelmetlen. Egy öreg autót vezetett és csak egy percre nem figyelt oda. Elgázolta a
biciklis kislányt. Hiába próbált rajta segíteni már nem tudott. A karjaiban halt meg. Elizabeth nem
nézett körül mikor átment az úttesten és az öreg sem figyelt oda rendesen. Ez lett a végzetük.
Miután az árnyak megmutatták Elizabethnek ezt,  köddé váltak és a  szoba újra a régi  lett.  Az
öregember könnyezni kezdett és felkészült a halálra. Nem bírt tovább ezzel a szörnyű bűntudattal
élni.

Halott vagy! Én öltelek meg! Mondta az öregember.

Elizabeth magára nézett és szép lassan átlátszóvá kezdett lenni. A szív dobogása lassan megállt.
A vér kihűlt testéből és csak a szellem kislány maradt ott. Egy elkóborolt lélek volt, aki minden
Halloween éjszakáján meglátogatta az öregembert.

10 évet ültem börtönben. Nem volt családom és nem volt senkim sem. Nagy árat fizettem, azért
ami  történt.  30  éve  minden  Halloween  éjszakáján  meglátogatsz  engem.  Nem  bírom  tovább…
Sajnálom, ami történt! A múltan nem tudok változtatni. Bár csak tudnék…

Elizabeth bár szellem volt, de könnybe lábad a szeme. Alig hitte el, ami történik vele. Odament az
öregemberhez megérintette a vállát majd így szólt:

Az én hibám volt… Megbocsájtok neked!

Elizabeth szelleme egyszer csak eltűnt. Megnyugvásra talált a lelke egyszer és mindenkorra.
Ennyi év után végre elfogadta, ami történt.  Az öregembernek is nagy kő esett le a szívéről.  A
teliholdat bámulva az égiek úgy döntöttek véget vetnek a szenvedésének. A kedvenc fotelében halt
meg elhagyatottan és magányosan…

VÉGE



Piros bicikli

 

Egy fiatal srác az országutat rótta bringájával. Az utat sűrű lombok borították be. Csodaszép
látvány volt. Az idő is kellemes volt. Kicsit szeles, de ettől volt igazán jó érzés bringázni. Az út autó
tömegtől mentes volt. Alig néhány jármű közlekedett arra amerre a fiú lakott. A fiú bekanyarodott
kedvenc sétáló ösvényére ahol égig értek a fák lombjai. Olyan volt, mint a mesékben. A sétáló ösvény
végén jobbra fordult és tovább tekert a titkos ösvényre, ami egy elhagyatott tóhoz vezetett. Mikor
megérkezett ledöntötte bringáját a fűbe majd leült  mellé.  Perceken át bámulta a tó susogását.
Nyugtató és kellemes érzés hallani, ahogyan fújja a szél. Az ember minden gondját elfelejti ebben a
pillanatban. Ezért szerette igazán a fiú ezt a helyet. Nem sokan ismerték a helyet, de aznap mégis
volt  ott  valaki.  A  mesebeli  tó  közepén  volt  egy  kis  sziget,  amit  egy  fa  szerkezettel  lehetett
megközelíteni. A fiú a kis szigeten megpillantott egy gyönyörű lányt. Piros biciklije mellett ült a lábát
a tóba lógatta és olvasott. Piros szoknyáját enyhén lebegtette a szél. A fiú nem bírta levenni a szemét
a lányról. Hosszú percekig bámulta őt, de a lány nem vette észre. A lány életvidámnak tűnt. A fiú
sokáig gondolkozott, hogy átmenjen oda hozzá, de nem mert. Gyáva volt hozzá. Felállt majd elsétált
a biciklijével. A lány ekkor vette őt észre. Meredt tekintettel bámulta a fiút, ahogyan elmegy, de nem
ment utána. Másnap a fiú az iskolából hazafelé tartott és bekanyarodott a sétáló ösvényre hogy a
tóhoz menjen. Ekkor meglátta őt a piros biciklijével tekerni. A haját szanaszét fújta a szél a lánynak
és ez nagyon tetszett a fiúnak. Őrülten elkezdett tekerni, hogy utolérje a lányt. Majd mellé szegődött
és rámosolygott a lányra. Ő pedig visszamosolygott a fiúra majd egyre gyorsabban kezdett el tekerni.
Egy  szót  sem szóltak  egymáshoz  csak  tekertek  amilyen  gyorsan  csak  tudtak.  Egymás  mellett
haladtak, de a lány nem állt meg. A fiú lassítani kezdett hisz már majdnem ott volt a kanyarnál. A fiú
bekanyarodott a titkos ösvényre majd hirtelen megállt.  A lány teljesen elbambult és ész nélkül
tovább  hajtott  majd  az  egyik  pillanatban  hátrafordult  és  ekkor  egy  autó  motorháztetőjének
csapódott. Hiába fékezett már késő volt. Elütötte őt egy autó. A fiú ledobta a biciklijét és odaszaladt
hozzá. A lány nagyon vérzett. A fiú a karjaiba vette a lányt és csak ennyit mondott neki:

Nem lesz semmi baj… A nevem Andy és te vagy a leggyönyörűbb lány, akit valaha láttam! Kérlek,
tarts ki!

A lány meg akart szólalni, de a fiú csendre intette. A sofőr hívta a mentőket már úton voltak. A
lány nagyon súlyos sérüléseket szenvedett és haldoklott. A fiú érezte, hogy nagy a baj és magát
hibáztatta a történtekért. A mentők megérkeztek, de ebben a pillanatban megállt a lánynak a szíve.



A  mentősök  gyorsan  betették  a  lányt  a  kocsiba  és  megpróbálták  újraéleszteni  majd  sietve
elszáguldoztak vele. A fiú vérben úszva állt ott és még csak a lány nevét sem tudta. Nem is ismerte
és nem is tehetett érte semmit sem. A rendőrök kikérdezték majd hazament. A fiú nem akarta
elmondani  a  szüleinek,  hogy mi  történt,  de a  szülei  kifaggatták őt.  Együtt  éreztek vele.  A fiú
lezuhanyozott és befeküdt az ágyba. Egész éjjel csak a plafont bámulta. Nem tudott szabadulni a
gondolataitól. Napokig nem akart felkelni az ágyból. Senki sem tudta megmondani neki, hogy mi lett
a lánnyal, mert senki sem ismerte őt. A fiú depresszióba zuhant a történtek miatt. Az elkövetkező
hetekben azonban összeszedte magát és minden nap kiment a tóhoz hátha ott találja majd a lányt.
Hiába kereste a lányt ő nem volt ott.  A fiú reménykedett benne hogy újra látja őt egy napon.
Hónapokon át minden nap a tónál töltötte az idejét és várta, hogy újra láthassa a lányt. Az egyik nap
újra kibiciklizett a tóhoz és nem hitt a szemének. A lány piros biciklije mellett olvasott a fűben ülve
pont úgy, mint ahogyan elsőnek meglátta őt.  A lány felnézett majd rámosolygott a fiúra. A fiú
eszeveszetten futott és a fa szerkezettel átment a kis szigetre majd szorosan átölelte a lányt és
megcsókolta. A lány nem lökte el a fiút magától. Nagyon is élvezte a csókot.

Azt  hittem,  hogy sosem látlak  újra… én gyáva voltam… aznap ha odamegyek hozzád,  nem
történik meg ez… az én hibám, ami történt. Mondta a fiú.

Első  pillantásra  beléd  szerettem  és  abban  a  pillanatban  elbambultam…  Nem  a  te  hibád.
Egyszerűen a sors így akarta.

Még a nevedet sem tudom, de azt tudom, hogy én is beléd estem első pillantásra.

A nevem Abigail. Na és téged hogy hívnak?

Andy… nem emlékszel rá?

De… hogy is felejthetném el.

Majd újra megcsókolták egymást. A lány küzdött az életéért és túlélte a történteket. Eltört pár
csontja, de idővel felépült. A másik kisvárosban lakott ezért nem ismerte senki sem. Aznap a tó kis
szigetén nagyon jól érezték magukat és mindketten igazán boldogok voltak. A szerelem rájuk talált
és a sors is megkegyelmezett a lánynak így együtt lehetnek végtelen időkig…

VÉGE

 

Engem senki sem akar megölni

 



Egy fiatal srác vagyok és egyedül élek. Most épp a szobámban ülök az ágyamon és bámulok ki az
ablakon. Magányos vagyok. A barátaim elhagytak. Mindenki elhagyott, akit szerettem. Összetörtem.
Az ablakon kinézve az emberek élnek. Lélegeznek és ölik egymást szavaikkal. Az én szavaim semmit
sem érnek ellenük. Még aznap kimentem a szabadba sétálni az emberek közé. Elsuhantak mellettem
mintha észre sem vettek volna. Olyan érzés volt mintha egy mozgó szobor lennék. Senki sem vett
észre. Ettől  még jobban kiborultam. Leültem egy padra és sírtam. Az arra járó emberek szúrós
tekintettel néztek rám és tovább mentek. Senki sem jött oda. Senkit sem érdekeltem. Egy olyan
embert sem láttam, mint én. Elment előttem egy fiatal  szerelmes pár.  Halk szavakat suttogtak
egymás fülébe és mosolyogtak. Boldogok voltak. De az a férfi, aki egymagában sétált az is büszkén
és jókedvűen ment tovább. Csak én voltam szomorú és magányos ezen a világon. Majd elfordítottam
fejem és veszekedést hallottam. A szerelmesek szavaikkal ölték egymást, de nem kellett sok és újból
boldogak voltak. Csókolóztak mintha mi sem történt volna. Irigy voltam rájuk és egyben dühös.
Szétvetett a düh legbelül. Mindenkit utáltam abban a pillanatban. Tiszta szívemből utáltam őket.
Mindenkit. Senki sem szeretett, senki sem gyűlölt. Senki sem ismert. Senki sem akart megölni csak
én magamat. Én voltam az egyetlen, aki gyűlölte saját magát. Bárcsak valaki a szavaival döfné belém
a kést. Bántana engem, hogy aztán kedves szavakat suttogjon a fülembe. Aztán átölelne és mennénk
tovább mintha mi sem történt volna. Sokszor éreztem úgy, hogy tudok rajta változtatni, de sohasem
sikerült. Mindig ugyanaz történik velem. Megnémulok, mint egy szobor. Senki sem ért meg. Senki
sem érti, miért vagyok ilyen. Én sem értem. Ha valaki szól, hozzám megnémulok. Nem értek az
emberek nyelvén. Nem értek hozzá. Aztán azután már senki sem figyel rám. Néha sikerül legyőznöm
a félelmet, sőt egyre gyakrabban, de ettől még ugyanaz az ember vagyok. Még mindig nem figyelt
rám senki. Reménykedtem abban, hogy minden jóra fordul, de nem történt meg. Hiába próbálkoztam
az kevésnek bizonyult. Az emberek még mindig levegőnek néztek. Én is egyre jobban azt éreztem,
hogy csak levegő vagyok. Egy szellem a nagyvilágban, akit senki sem lát és senki sem hall. Feladtam.
Betértem egy bárba és  inni  kezdtem miközben azon gondolkoztam hogyan öljem meg magam.
Egymagamban ültem egy bárban egyes egyedül hajnali kettőkor. Egy árva lélek sem járt arra. A
szemközti bárban rengetegen megfordultak, de én mégis a másikba tértem be. Ahol nem volt senki
sem. Kerültem az embereket. Zárkózott voltam és magányos. Tudtam, hogy ez ezzel jár, de sohasem
gondoltam volna, hogy ennyire rossz lesz. Ennyire szar lesz az életem. Reménykedtem, hogy egyszer
megtalál a boldogság. De messze elkerült engem. Nem voltam társasági ember. Ültem ott a bárban,
mint egy hülye. Megittam egy koktélt majd tovább álltam. Az utcán zsongtak az emberek. Bulizni
mentek. Én leültem egy padra és figyeltem őket. Mellettem egy szerelmes pár állt meg. Az egyik
rondább volt, mint a másik, de boldogok voltak. Sugárzott belőlük. Ekkor éreztem, hogy mennyire
nyomorult és szerencsétlen vagyok. Nem messze volt tőlem egy szórakozó hely, de nem mertem
bemenni.  Féltem tőlük. Mindenkitől.  Órákon át ültem a padon egyedül és bámultam a semmit.
Bámultam ki a fejemből. Szebbnél szebb csajok mentek el mellettem. Egyik sem nézett rám, de ha
rám is nézett csak undort láttam a szemében. Mert azt hitettem el magammal, hogy mindenki
undorodik tőlem és utál engem. De honnan is tudhatnám? Meg sem próbáltam velük beszélni. Majd
felálltam és tovább sétáltam az utcán. Rengeteg ember mellett haladtam el, de senki sem vett észre.
Aztán egy hídon haladtam át. Még jobban elfogott az üresség a hatalmas folyó láttán. A nyüzsgő
emberek az éjszakában. Megálltam és bámultam a folyót. Gondolataim az öngyilkosságon jártak. Le
akartam ugrani. Tudtam, hogy nem fogok sohasem megváltozni és a remény pedig előbb-utóbb úgyis
megöl. Így hát ugrani készültem. Azt hittem valaki odajön hozzám és megakadályozza. De nem jött
senki.  A  híd  szélén álltam és  senki  sem figyelt  rám.  Rengeteg ember  haladt  el  arra.  Sokszor
gondoltam arra is, hogy miért nem én vagyok halálos beteg? Miért hal meg egy élni akaró gyermek?
És én miért élek? A sors gonosz tréfája ez, de nem bírom tovább. Meguntam a láthatatlanságot.
Halott akartam lenni. Így hát leugrottam a hídról egyenesen bele a folyóba. Hatalmas volt a sodrás.
Nem volt esélyem ellene, de nem is ellenkeztem. A folyó elsodort mélyen és megfulladtam. Az ugrás
pillanatában abban reménykedtem, hogy kapok egy második esélyt és minden jobb lesz. De tudtam,
hogy ez nem így lesz. Miközben a víz átjárta a tüdőmet utolsó gondolatom járt az eszemben. Már
csak abban hiszek, hogy egyszer talán újjászületek, és más ember leszek. Egy normális ember. Aztán



meghaltam. Néhány nap múlva rám találtak majd eltemettek. Senki sem jött el a temetésemre.
Senki! Tudtam, hogy így lesz. Éreztem! A földben nyugszom örök némaságban. Ide tartozom. Ez az
én otthonom…


