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Gyorsan, rémisztően gyorsan sötétedett… a mellettem 
hosszan elhúzódó, kiszáradt folyótól körülbelül tíz mé-
ter távolságra hatalmas fák magasodtak. Egyedül vol-
tam, nem volt velem senki, a zsebemben lapuló telefon 
akkumulátora pedig teljesen lemerült, bár nem hiszem, 
hogy ott, távol a világtól lett volna akár egy cseppnyi 
térerő is. Egészen egyszerűen eltévedtem egy olyan 
helyen, ahol addig még sohasem jártam. 

A várost, ahol éltem, lezárták, teljesen kiürítették egy 
váratlanul kitörő vulkán miatt. Senki sem tudta meg-
mondani, valójában mi történhetett, mi váltotta ki a 
hirtelen reakciót a hegyből, ami sok ezer éven keresztül 
nyugalomban volt. A repülőtereken csend honolt; kép-
telenek lettek volna felszállni a gépek, és az érkezni 
akaró repülőket is máshová irányították. Egy csendes 
kisváros szélén volt az átmeneti szállásom egy aprócska 
faházban. Nem mondom, hogy nem volt otthonos, no 
de… nyilván nem így képzeltem el az életemet. Szinte 
tétlenül vártam – a többi, hasonló sorsra jutott emberrel 
együtt –, hogy visszatérhessek a saját házamba. Több-
nyire az Internetről tájékozódtunk a helyzet alakulásá-
ról, de az is akadozott, így nehezen jutottak el hozzánk 
a hírek. Ott meg aztán, ahová elsétáltam, szerintem a 
madár se járt… Nem bírtam tovább a várakozást és 
útnak indultam, hogy egy kicsit jobban megnézzem, 
hol is lakom valójában. Északi irányban még a vulkánt 
is láttam… kitartóan ontotta magából a követ, földet, 
füstöt… innen, messziről inkább úgy nézett ki, mintha 
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hatalmas, szürke-fekete, gomolygó füstfelhő lenne a 
hegy fölött. Azt mondogatják, hogy a városom egy 
része már teljesen lakhatatlan, és egyébként is szeren-
csénk volt, hogy nem sodort el minket a piroklasztár… 

Ahogy említettem, rohamosan közeledett az este, az 
éjszaka, nekem pedig fogalmam sem volt, merre kell 
visszamennem a faházba, illetve arra a lakott területre, 
ahol a faházam állt. Túl későn akartam visszaindulni, azt 
hiszem… keresztül kellett volna mennem azon a kiter-
jedt, fás területen, ami a kiszáradt folyómeder mellett 
néhány méterre húzódott, de ki az, aki estefelé ennek 
bátran nekivág? 

A folyó medrének a szélén haladtam; egyre keveseb-
bet láttam a magam előtt húzódó földútból is, csak a 
telihold világította meg valamennyire a tájat. A fák 
közé semmiképpen sem szerettem volna bemenni; ab-
ban reménykedtem, hogy talán a folyó mentén sétálva 
biztonságban lehetek az éjszaka folyamán, aztán hajnal-
ban, reggel rátalálok a helyes útra. Volt már néha olyan 
érzésem ebben a különös életben, hogy elvesztem a 
rengetegben és nehezen találok ki onnan… erre a gon-
dolatra hangosan felnevettem. Most aztán megkaptam 
igaziból azt a „rengeteget”… mindennek tetejébe, mire 
mindezt végiggondoltam, megbotlottam egy kőben és 
ez akkor, abban a pillanatban végzetes hibának tűnt… 
elestem, és a következő másodpercben az is nyilvánva-
lóvá vált, hogy nemcsak egy egyszerű elesésről volt 
szó… elkezdtem zuhanni le, a mélybe, a folyó medrébe 
a végtelen sötétségen át, hosszú-hosszú, már-már egy 
örökkévalóságnak tűnő ideig… egészen addig, mígnem 
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álomszerűvé nem vált a dolog… Csak zuhantam, zu-
hantam… nem volt semmi sem, ami megállíthatott 
volna és reméltem, hogy mindez csak egy rossz álom és 
hamarosan felébredek… 

 

A zuhanás szinte végeláthatatlannak tűnt… A követke-
ző pillanat pedig, amire emlékeztem az, hogy fekszem a 
házamban az ágyon, mellettem ül a szomszédom, aki 
egyben a legjobb barátom is és próbál belém életet 
lehelni… 

– Adam… hogy kerültél ide? Mi történt? – kérdez-
tem, miközben megpróbáltam felülni, de úgy találtam, 
jobb, ha egyelőre fekve maradok. 

– Ezt inkább nekem kellene megkérdeznem, David 
– hangzott a szigorú válasz. – A ház előtt szedtelek 
össze, valamikor éjféltájt… kint feküdtél a sárban. A 
kutyák ugatására ébredtem fel, és kimentem megnézni, 
mi történik. Egészen idáig nem tértél magadhoz… 
Orvost is hívtam, de azt mondta, kutyabajod, csak lehet, 
hogy előző nap egy kicsit a pohár fenekére néztél – a 
mondanivalója végén elvigyorodott, majd némi gon-
dolkodás után folytatta – …ámbár… ismerve téged, ez 
teljesen kizárt dolog. Mivel ütötted ki magad ennyire, 
az isten szerelmére? Egész éjjel itt ültem az ágyad mel-
lett, és meg sem moccantál… 

– Hogy őszinte legyek, semmivel… – válaszoltam 
elgondolkodva. – Elmentem sétálni, és eltévedtem… 
nem találtam vissza ide. Egészen sötét volt már, amikor 
megbotlottam egy kőben és elestem… nem sokra em-
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lékszem ezután… úgy rémlik, hogy beleestem a kiszá-
radt folyó medrébe és zuhantam lefelé hosszú időn ke-
resztül… 

– Ez szinte teljességgel lehetetlen – válaszolta Adam 
tűnődve. – A folyó medre rettentően mély. Legendák 
övezik… senki sem tudja, hogyan száradhatott ki, sőt… 
vannak, akik megkérdőjelezik még azt is, hogy egyálta-
lán volt benne valaha víz. Soha, senki sem jutott még le 
a mélyére. 

– Érdekes, amit említesz… de akárhogy is, én úgy 
emlékszem, hogy zuhantam és máshová nem eshettem, 
hiszen a másik oldalon és előttem szárazföld volt. Nem 
volt ott senki sem, csak én, egyedül… habár… – meg-
lepetten ültem fel. Halvány képek derengtek az elmém-
ben… egészen halványak, de meg mertem volna es-
küdni, hogy emlékek az elmúlt éjszakáról. 

– Habár? – kérdezett vissza kíváncsian Adam. 
– …furcsa… azt hiszem, mégis volt ott valaki, de 

hogy a zuhanás után láttam vagy mikor, azt nem tud-
nám megmondani. Csak arra emlékszem, hogy fekszem 
és fölém hajol valaki. Szőke, de vöröses árnyalatú haja 
volt és világító, zöld szeme… 

– Mondott vagy kérdezett valamit? – érdeklődött 
Adam. 

– Nem… – próbáltam minél jobban felidézni a tör-
ténteket – nem emlékszem ilyesmire. Csak az arcára 
emlékszem, ahogy fölém hajol. Talán fel is emelt… Az, 
hogy mi történt ezután, sajnos úgy tűnik, a feledés 
homályába veszett. 


