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Kék pillanat 

Lilith Ádám mellett gubbasztott, és figyelte, ahogy a 
férfi alszik. Mindennél jobban gyűlölte ezt az embert, 
valamint Istent, és az Isten hangját is. Talán az utolsó 
kettő egy és ugyan az. Mindegy. Mintha álom és éb-
renlét között lebegett volna. 

Hatalmasat csalódott Ádámban a gyengesége és 
szolgalelke miatt. Istent sem pont ilyennek képzelte, 
dühítette, hogy csak eszközként kezelte Őt. Volt egy 
olyan érzése, hogy azzal, hogy odaadta magát neki, 
még nem teljesítette be a végzetét. Úgy gondolta, 
hogy ez a dolog többször is meg fog még ismétlődni, 
és ez egy cseppet sem volt ínyére. Lebiggyesztette a 
száját. Legszívesebben megölte volna magát, csak 
hogy szabadulhasson. Nehezére esett feldolgozni, 
hogy Isten szemében csak egy tárgy, semmi több. Ha 
olyan kedve van, magáévá teszi, és utána eltűnik. Ő 
meg ülhet itt, egyedül, magába süppedve. 

– Huuu! – hangzott a semmiből. 
A Hang! Hallja a Hangot! Szerencséjére ennél job-

ban már nem tudott magába roskadni. 
– Huuu! – ismételte a hang. 
Lilith homlokára ráncok szöktek, teste megfeszült. 

Izgatottan nézett körül, mint a vadat sejtő préda. 
– Huuu! Hahó, hallasz engem? 
Ezt már egy fokkal jobban kivehető volt. 
– Ki vagy te? – kérdezte. 
– Angyal vagyok… tök pontosan Elyon. 
– Mi az az angyal? Lilith vagyok. 
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– Az angyalok olyanok, mint az emberek, csak… 
mások. 

– A fák is olyanok, meg a virágok is. 
– Nem egészen, mi voltunk itt először. 
– Hol itt? 
Legalább most megtudja, hogy hol is vannak. 
– A Paradicsomban. – hangzott a rövid és sem-

mitmondó válasz. 
– Az mi? 
– Isten csinálta, szép hely… jó sok minden van itt… 

csak Ti hiányoztatok. 
– És most, hogy itt vagyunk? 
– Van valami sötét jóslat, meg akik félnek tőletek, 

de én nem. 
– Te miért nem? – ösztöne azt súgta, hogy az isme-

retlen nem jelent fenyegetést. 
– Mert szerintem nekünk szükségünk van egy-

másra. 
– Hogy érted? 
– Hát… hallottál az őrangyalokról? Meg amúgy is, 

Te hívtál engem. 
– Rólad se hallottam eddig… mi az az őrangyal? Én 

sosem hívtalak! 
– Az angyal védi az embert, az ember meg az an-

gyalt. Imádkoztál, és segítségért könyörögtél. 
– Azt hittem, nem hallotta senki… mégis… hogy 

tudnálak én megvédeni téged? Magamat sem tudom. 
– Nemtom, de ezt olvastam. Lehetek az angyalod? 
Lilith gondolkodóba esett. Ádám használhatatlan, 

Isten válaszaira nem számíthat… szüksége lenne egy 
szövetségesre. 

– Jó. Lehetsz. – mosolygott a nő. Erre elégedett, vi-
dám kuncogás visszhangzott a fejében. Úgy érezte, 
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mintha öntenék belé a tudást. Hirtelen megért
hogy mit jelent az, hogy olvasni. 

– Azt mondtad, olvastad… hol, miből? 
A tarkójában ficánkoló, csiklandósan simogató é

zés hatására el-elnevette magát. 
– Hát a várban, a titkos könyvtárban. Ha akarod, 

megmutatom. – lelkendezett Elyon. 
– Messze van? 
– Nem… nem… bár igen… neked igen. 
– Ádámmal mi lesz? 
– Elaltatom, és majd felébred, ha visszaértünk.
– Vigyázz vele jó? Istennel beszélget. 
Elyon halkan köhintett. Lilith megérezte, hogy a 

frissen kinevezett őrangyal most elbizonytalanodott. 
Pár másodpercre elpárolgott az a nemtörődöm lé
kör, ami eddig körbevette. 

– Ühü, jó. 
– Akkor hajrá… – adta ki az utasítást Lilith.
– Tadááááááááááá… kész. 
– Ennyi? Nem is csináltál semmit! 
– Dehogynem. Na, gyere, menjünk, mutatom az 

utat. 
Lilith bólintott, és szó nélkül követte a párából ö

szeálló, kéken pislákoló alakot. 
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Harmadik fejezet 

Salamanca, Guanajuato, Mexico 

Tobias azt hitte, káprázik a szeme. Már hosszú évek 

óta az utcán élt, de még sosem látott ilyen jó anyagot 

a kuka mellett heverni. Nem a szabása, hanem a 

színe, ami egyébként gyönyörű lila volt, tetszett meg 

neki. Eszébe sem jutott takaróként felhasználni. Ab-

ból van elég. Gyorsan megmarkolta, és a koszos ka-

bátja alá rejtette. Végre van mit meggyújtani! 


