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Elena 

Végig simítok az orchidea fehér szirmán, mely-

nek ragyogó színe elüt az erdő zöld növényeitől. 

Megragadom a szárát és leszakítom. Az illata 

kellemes, egyszerre édes és bódító. Visszame-

gyek az ösvényre, felkapom a gitártokom és 

tovább megyek. Kezd sötétedni. Kilesek a fák 

között és látom a Nap lenyugvó fénygömbjét. 

Körülötte bíbor színben pompázik az ég. Elmo-

solyodom. Soha életemben nem láttam még 

ilyen szépnek a naplementét. Ezt jobban meg 

kell néznem. Felpillantok és keresek egy erős 

fát, majd felkapaszkodom egy alacsonyabb ágra. 

Feljebb mászom, arrébb tolom az útban lévő 

ágakat és megállok, kicsivel a fa teteje előtt. 

Leülök az ágra, fél kézzel a fatörzsbe kapasz-

kodva és a Napot nézem. Nem is értem, miért 

nem néztem meg jobban a lemenő Napot koráb-

ban. 
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Emlékszem, mikor Marissa Jamesnél laktam, 

gyakran eljött hozzá a húga, Alicia Rose James. 

Alicia mindig nagyon kedves volt velem, ő me-

sélte nekem, hogy számára a naplemente olyan, 

mint nekem a zene. A legdrágább kincs a vilá-

gon. Mondta, hogy imádja nézni esténként, ami-

kor a Nap lebukik a horizont alá. Ezzel szemben 

Mrs. James a szöges ellentéte volt Aliciának. 

Keményszívű asszony volt, öntelt és arrogáns, 

mégis nagyon sokra vitte. Húsz éven át nevelt – 

úgy, mint Hamupipőkét a mostohaanyja – és 

megkaphattam tőle bármit, ha cserébe békén 

hagytam. A sok pénze ellenére nem fogadott fel 

szobalányt vagy házvezetőnőt, helyette voltam 

neki én. Takarítottam, mostam, néha kertészked-

tem is, a szabadidőmben pedig zenét hallgattam 

vagy gitároztam. Mrs. Jamestől egyszer sem 

kaptam dicséretet, így nagyon meglepődtem, 

mikor a hangomat hallva azt mondta, egész 

ügyes vagyok. Apróság, de mégiscsak dicséret-

nek számít. Annyi CD-m volt, mint ahány szá-

mítógépes játéka a korombéli srácoknak. De 
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húsz évig képes voltam nélkülözni a naplemente 

varázslatos jelenségét. Szörnyű. 

– Szóval itt vagy – hallom magam mellől. 

A fiú hangja annyira váratlanul ér, hogy sikí-

tok és elvesztem az egyensúlyom. Érzem, hogy 

dőlök hátra és kis híján le is esek, ha egy kéz 

nem ragadja meg a csuklómat. Felpillantok. A 

fiú kapta el a karom és mosolyogva néz le rám. 

Megkönnyebbülten sóhajtok és lehajtom a fe-

jem. 

– Lehetne, hogy többet nem sunnyogsz így 

mellém? – kérdezem. 

A fejét csóválja, és könnyedén felhúz. Vissza-

ülök a faágra és folytatom a gyönyörködést a 

naplementében. Vagyis folytatnám, de sajnos a 

Nap már eltűnt, csupán az egyre sötétedő égbolt 

jelzi, hogy pár perce még ott volt. Nos, erről 

ennyit. Nem is habozok, az ágakba kapaszkodva 

elindulok lefelé a fáról. Lassan lépkedek, egé-

szen a talajig. A földre érve leveszem a hátamról 

a gitártokom, nekitámasztom a fának és én is 

nekidőlök a törzsének. A fiú ebben a pillanatban 
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huppan le mellettem, ismét rám hozva a frászt. 

Összerezzenek, majd felpattanok és felrúgok egy 

halom avart. 

– Muszáj ezt csinálnod folyton? – fakadok ki. 

Értetlenül bámul rám. Eddig nem néztem meg 

őt alaposabban, ezért most végigmérem. Világos 

felsőt, barna mellényt és nadrágot visel, lábán 

sötét csizma. Vállától a bokájáig zöldes köpeny, 

melynek csuklyáját fejébe húzta. Hátán erős íj és 

egy tegez, tele nyilakkal. A fiú magas, vékony, 

mégis erős testalkatú. Az életkorát tekintve, ve-

lem egyidős lehet, talán pár évvel idősebb. A 

bőre viszont ragyogó, fényes mályvaszínű, 

semmi pattanás, ránc vagy heg. Az arca kedves-

séget és magabiztosságot sugároz, finom vonásai 

vannak, szeme pedig olyan kék, mint a tenger. 

Még mindig engem néz. Az értetlensége eltűnt, 

átvette az enyhe aggodalom. 

– Valami baj van? – kérdezi. 

A hangja kellemes, furcsán ismerősen csengő. 

Mint egy elfelejtett dal, amit sosem hallottál, de 

tudod, hogy ismered. Megrázom a fejem és visz-


