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Előszó 

Egy ember vagyok csupán, milliárd társam közül. 

Nem több, nem kevesebb. Lélegzem, érzek, nevetek, 

sírok, létezem. Fájdalmak és örömök váltják egymást 

életemben. Ugyanúgy, mint bárki másnak. Ugyan-

úgy, mint Önöknek, ott a könyv túloldalán. Egy em-

ber vagyok csupán sok társam közül, akik sötétség-

ben bolyongva keresik az útjukat. Egy ember, aki 

sokadmagával a fényt keresi. A fénylő pontot az 

alagút végén, de hisz’ tudják, miről is beszélek. 

 

Mesélni szeretnék valamit. Elmondanám a törté-

netemet. Már persze, ha kíváncsiak rá, és meghallgat-

ják. Lapozzanak csak tovább. A történet ugyan az 

enyém, de lelkünk kétségbeesett szárnycsapásai ha-

sonlóak. 

 

Látják? Odakinn már sötétedik. Ne féljenek. Itt va-

gyok. Nincsenek egyedül. Itt van a kutyám is. Bízza-

nak benne. Látott már egyet s mást. Tud mindent, 

higgyék el nekem. 

 

Itt vannak még? Rendben. Akkor… csak jöjjenek 

velem. Jöjjenek és figyeljenek. Ha már úgy érzik, 
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elboldogulnak maguk is, engedjék el a kezem, és 

menjenek tovább egyedül. Csak magukra figyeljenek. 

Az árnyakat észre se vegyék. 

Csak menjenek. 

Ne féljenek. 
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Frank 

Frank Carpenter egy keddi napon halt meg. A nap 

tisztán ragyogott az égen Sioux City felett. Csend volt. 

Ájult mozdulatlanságba merevedett minden. A ma-

gasban madarak repültek messzi tájak felé, lágyan 

úszva a levegőben. Az újság kicsúszott elernyedt ujjai 

közül, szemüvegét a térdére tette, de a földre esett. 

Lassan felnézett a tündöklően tiszta égboltra – a sie-

tősen úszó bárányfelhőket látta utoljára ebben az 

életben. Sóhajtott egyet, úgy tűnt, mondana is vala-

mit. Azután ott hagyott mindent. Szemének csillogá-

sa megszűnt, arcvonásai kemények lettek egy pilla-

natra, majd alig észrevehető, lágy mosolyba szelídül-

tek. 

Az Idő lassan, de félelmetes elszántsággal lépett el 

mellette s ment tovább útján, elhagyva a lemaradó-

kat. Emlékképek, pillanatok élete néhány részletéből. 

Az utolsó villanások. 

Gondolt egyet, és átlépett abba a megfejthetetlen, 

elérhetetlen másik világba. Ez az egész olyan volt, 

mintha egy filmvetítő gép kerregett volna csak az 

elszakadt filmjével, beletörődve a képkockák halálá-

ba és a vászonra repített fehérségbe. A ház és kör-

nyéke olyan volt, mint egy régi fénykép, mely rögzí-
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tette az időt. Árván maradt az öreg autóülés is a tera-

szon. Ezen üldögélt Frank naphosszat. Egy régi autó-

jának, a vénséges Dodge-nak a kivénhedt ülése volt 

ez, mely felett most is ugyanúgy ragyog a Hold, tün-

dökölnek a csillagok, mint amikor még Frank ült 

ugyanott – hol egyedül, hol pedig feleségével, aki 

régen elment már. Mosolyogva nézték a ragyogó 

Cassiopeiát, s a többi csodás csillagképet. De az éjsza-

ka akkor már nem talált ott senkit. A Hold beragyog-

ta puha fényével a kertet, lágyan beletaszította a 

múltba, s ott is hagyta… Az Idő lépegetett tovább. 

A napokból hetek, a hetekből hónapok lettek. 

Frank minden emberi világban hagyott emléke fa-

kóbb lett. 

A ház deszkáiról pergett a festék, az ‘55-ös Chevro-

let bús magányában korhadozott, a gumik feladták a 

harcot és leeresztettek. A krómok rozsdásodtak, a 

foncsorok opálossá váltak. A kocsi belsejében szagos 

emléket hagytak az idő tengerébe zuhant napok. Az 

ülésekben egerek tanyáztak, a kerékívek pereme 

mögött darazsak. 

Frank fura ember volt. Szelíd, szűkszavú, amolyan 

könyv-ember. A szomszédok, barátok, ismerősök 

szinte rajongtak érte. Mégis azt mondom, furcsa 

szerzet volt. Sokan ismerték őt, egy időben a helyi 

iskolában is tanított, történelem és rajz szakos ta-

nárként, állíthatom, kevés ilyen pedagógus volt arra-

felé. Kollégákkal, tanulókkal, udvari munkással, 

szóval mindenkivel jó viszonyt ápolt. Inkább úgy 

fogalmaznám: mindenki barátja volt. A könyvesbolt-

jában pedig valóságos klubdélutánok voltak, baráti 


