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Réz Dóra: Kékség 
 

Szinte biztosra veszem, hogy elgondolkoztál már azon, mi fog történni veled, miután eltemettek. 

Most megtudhatod. Vagyis... én nem az földi maradványaidra gondolok. 

A lelkedre. 

Egy temető talán a legfélelmetesebb hely számodra?  

Ez csak azért lehetséges, mert még nem jártál alatta. 

Mindenki arcát könny áztatja, ez csak természetes, temetésen vannak. Egy fiút elütöttek két hete. 

A kisfiú viszont izgatott, most indul el a próbatételeken. Még nem tudja mi vár rá. 

 

A kapu óriási volt. Ilyen kis fiú még sohasem látott ilyen nagy kaput. Recsegő, nyikorgó zajjal nyílt 

ki és utazónk belépett az ismeretlen világba. Ha ez lehetséges, ez még jobban ledöbbentette, mint 

a bejárat. Minden egy egységes kékség volt. Mindenfelé emberszerű alakok álltak, hosszú, 

rendezett sorokban. Úgy gondolom, az ilyen látványt neveznénk rémisztően gyönyörűnek, 

főhősünk viszont csak ennyit mondott: - Azta! 

Hirtelen azt sem tudta, merre nézzen. Sok irányba mehet. Végül csak elhatározta magát és elindult 

egy keskenyebb úton, a legnagyobb tornyosulás felé. Ám ekkor valami nagyon különösre figyelt 

fel. Minél többet ment, a hegy annál távolabb került tőle. Nem tudta mire vélni. Bár pillanatnyi 

összezavarodásnak tartotta, inkább kiválasztott egy másik utat, de ugyanazt tapasztalta.  

Mi talán feladtuk volna, de itt nem egy átlagos fiúról van szó. Őt az anyukája mindig arra tanította: 

„Ha az élet nehéz, neked kétszer olyan erősnek kel lenned.”  

Még három másik lehetőséget kipróbált, mire megtalálta a jó utat. Hihetetlenül büszke volt a 

kitartására: 

- Ha Apa ezt látná! Hát, még ha az az undok Bence, megpukkadna az irigységtől! - 

gondolta. 

Minden lépésével nőtt az izgalma. Nem félt ő egy cseppet sem. Legalábbis, amíg a hegyhez nem 

ért. Három őrjítően magas, arctalan lény állt előtte. Nem mondtak semmit, mégis úgy érezte, 

valamit adnia kell az átengedésükért. Csak tudná mit! Gondolkozott, törte a fejét hosszú perceken 

át.  

- Áhá! Megvan. Emlékszem, még egyik nap elvettem Bence játékautóját. Gőze sem volt, 

hova tűnhetett. Akkor nagyon elégedett voltam, de lehet, nem volt szép dolog tőlem. 

Átkutatta a zsebeit és végre megtalálta. Az őrök felé nyújtotta nyitott markát és egy szempillantás 

alatt a lények eltűntek a szeme elől, mint a markából az autó. Nézett balra, nézett jobbra, de sehol 

nem voltak.  

- Milyen büszke lenne rájuk Ildikó néni, ha látná, milyen gyorsan futnak! 

Az első próbatételt kiállta, a java még hátravan.  

 

Nagy levegőt vett és nekivágott a hegycsúcsnak. Rendkívül meredek volt, de cseppet sem volt 

nehéz megmászni. Erre főhősünk nem jött rá, de nem edzettsége, hanem a hely különlegessége 

miatt nem kottyant meg neki. A sziklák mind az őrökre hajaztak, emberalakok voltak, mint az 

árnyékok, lélektelen, arctalan lények. A hegymászónk nem gondolt bele, de az alakoknak sötét 

múltjuk és jövőjük van.  

Végre felért. Hihetetlenül büszke volt magára, háromszor körülnézett, de nem látott semmit. A 

negyedik fejfordításával észrevett hét arctalant, amint felé közelednek.  

- Nem tagadhatom, most nagyon félek. 

A szörnyszerzetek elkezdték körbeállni, és amikor az utolsó bezárta a kört, a fiú elájult. Nem a 

félelemtől, dehogy! Itt valami embertelen ok áll a háttérben.  
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Pár másodpercig minden sötét volt körülötte, majd egy kórházi szobában találta magát. Korábban 

egyszer eltörte a karját, akkor már járt ebben a kórházban. Anyja egy ágyban feküdt, ahogy a többi 

öt nő is. A fiú egy székben ült, majd apja a semmiből az anyja ágyánál termett. Ami ezután történt, 

azt nem fogta fel, fülét befogva, szemét becsukva kuporodott össze a székben. 

A következő pillanatban egy újszülött volt a kezében. Üveges szemekkel tekintett rá a kicsi, se 

ijedtséget, se kíváncsiságot nem mutatott az idegen fiú láttán.  

- Ő a testvérem? – kérdezte meg a szüleitől, de azok csak kivették a kezéből, dédelgették, 

és mintha meg sem hallották volna fiuk kérdését. 

A hazafelé vezető úton a kocsiban végig a babához gügyögtek, róla tudomást sem vettek.  

Egy focimeccse volt, de hiába kereste a szüleit, sehol sem látta őket. A gügyögésük mégis a fülében 

csengett. 

Otthon ült, odament a testvérével elfoglalt szüleihez, és kivette a kezükből a babát. Ekkor a szülei 

arcára eddig soha nem látott, gonosz kifejezés ült. Ettől megrémült. Magához szorította a 

csecsemőt, és futni kezdett. De a szülei egyre közelebb kerültek, már majdnem elérték őt, amikor 

visszanyerte az eszméletét. 

A szörnyeknek nyoma veszett. Még egy teszt: pipa.    

 

A félelemtől verejték ütött ki a homlokán, de gyorsan megtörölte, és nem állt meg. Már nem akart 

itt lenni. 

- Minél hamarabb elérem a célom, annál előbb itt hagyhatom ezt a borzasztó helyet. -

mondta magának. De kinek is mondta volna, ezeknek az óriási, arctalan 

teremtményeknek? 

Végig a földre szegezte tekintetét, ki tudja, meddig sétált, majd hirtelen falba ütközött. A fal 

mellett egy ajtó nyílt. Benézett rajta, és mivel nem látott ott mást, csak egy sziklákkal teli 

barlangot, belépett. Igen ám, de amint mindkét lábbal a barlangban állt, az utcán találta magát. 

Anyja mellette állva fogta a kezét. Az előző látomásában anyja szinte felismerhetetlen volt, ebben 

viszont nagyon valóságosnak tűnt. Túl valóságosnak. Mintha már egyszer átélte volna ezt a 

jelenetet. Amikor a zebrához értek, rájött. Ez az utolsó emléke hazulról. Csak emlékezne, mi 

történt! Mi küldte őt ebbe a borzasztó szörnyvilágba?  

A következő pillanatban távolról látta magát. Valamiért veszekedett az anyukájával, a lámpa 

pirosan égett, de hirtelen kitépte magát anyja szorításából, és kifutott az úttestre. Ekkor 

megtörtént. Egy szürke színű autó elütötte.  

Fel sem tudott ocsúdni a sokkból, máris újra az anyja kezét fogta. A zebra felé vették az irányt. 

- Anya, kérlek, ne erre menjünk! – mondta. 

Az anyja nem válaszolt. A fiú rángatni kezdte. Nagyon nehezen mozdult.  

Kiléptek az úttestre, a lámpa zölden villogott.  

A szürke autó egyre közelebb került hozzájuk, abban a pillanatban, amikor elérte volna őket, 

összeszedte minden erejét, és anyját az út másik felére lökte, ő pedig visszaugrott.  

A kocsi elment előtte, még csak nem is súrolta.  

 

A díszlet eltűnt, és újra a barlangban találta magát.  

De valami megváltozott.  

Az egyik sarokban, ahol eddig fal volt, most egy ember méretű, fényes lyuk tátongott. Közelebb 

ment, és a másik oldalán meglátta a kórházi ágyát. Hirtelen mintha valami erő meglökte volna.  

- Életjelek rendben! – hallotta. 

Lassan kinyitotta a szemét, és a szülei ölelésében érezte magát.  

 

Harmadik és egyben utolsó teszt: teljesítve! 


