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Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve
rövidített kiadásának jogát is. A kiadó írásbeli engedélye nélkül sem a
teljes mű, sem annak része semmilyen formában – akár elektronikusan
vagy mechanikusan, beleértve a fénymásolást és bármilyen
adattárolást – nem sokszorosítható.

Köszönetnyilvánítás
Minden író ki tud emelni a történetei közül legalább egyet, ami
különösen közel áll hozzá. Számomra ilyen az Égből hulló versek.
Hiszem, hogy eljut azokhoz, akikhez el kell jutnia.
A legnagyobb köszönet az Olvasókat illeti, akik évek óta rendületlenül követik a kiadó munkásságát. Valamint Tira Naelt, akinek
a szerkesztői tudása pótolhatatlan, és lehetővé teszi, hogy mindig
tanulhassak valami újat. Köszönet Gergőnek, mert nem engedi,
hogy becsukjam a szemem a valóság előtt, ugyanekkor hagyja, hogy
szárnyaljak. Hajnal Kittinek, mert a humora… a humora szó szerint aranyat ér! Bettinek, Rixiinek: mindketten pontosan tudják, mi
mindenért. Édesanyámnak, mert mindig elmondja, mennyire szeret, és mert a kezdetektől egyetlen pillanatba sem telt, hogy elfogadjon. Nem hazabeszélni szeretnék, de minél több ilyen szülőt kívánok a világnak! Olyanokat, akik képesek észrevenni az igazi szeretet
jelentőségét, akik hagyják, hogy a gyermekük a saját útját járja, és
közben ott vannak a háttérben rendíthetetlen támaszként. Végezetül köszönet azoknak, akik hisznek bennem, és megerősítenek, ha
szükségem van rá.
Kedves Olvasó!
Örülök, hogy itt vagy, és bízom benne, hogy elnyeri a tetszésed
az Égből hulló versek. Jó szórakozást kívánok a regényhez!
Szeretettel:
Sam

Köszönet Benjamin Alire Saenznek
Aristotle-ért és Dantéért.

Ajánlás
Az álmodozóknak, a tinédzsereknek: bátran mutassátok meg
önmagatokat a világnak. És sose legyen bűntudatotok azért, akik
vagytok, míg a szeretet hangját követitek!

„(…) az igazi tett a szabadulás
A múlttól is, meg a jövőtől.” – T. S. Eliot

Június utolsó napján beállított hozzám René. Anyu nyitott
ajtót, és nagyon mérges voltam rá, amiért nem ﬁgyelmeztetett.
Pocsékul festettem. René ugyanarra a szakkörre járt, mint én:
drámára. És mielőtt ágynak döntött a megfázás, a tanárunk
által nyárra kiadott házi feladaton dolgoztunk, ami röviden
arról szólt, hogy a Rómeó és Júlia egyik jelenetéből kellett
parafrázist készíteni.
– Mit szólnál, ha minden nap hoznék egy verset, egészen
addig, míg meg nem gyógyulsz? – kérdezte, amikor belépett a
szobámba, és becsukta az ajtót. Egy sötét, keményborítású
kötetet szorított a hóna alá.
– És mi lesz Shakespeare-rel?
– Megvár – vont vállat.
Letelepedett az ágyam szélére. A nap betűzött az ablakon,
fénybe borította az arca bal oldalát, a másik árnyékban maradt.
Végül aztán felpattant, és inkább az ablakpárkányon foglalt
helyet. Behunyt szemmel hallgattam a könyvlapok suhogását.
– Legalább elárulod, mi fog elhangzani?
– Legyen meglepetés – válaszolta titokzatosan.
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A lábammal doboltam a matracon.
– Hát jó.
– Hát jó?
Erre már nem feleltem. Kezdtem azt hinni, hogy felkapta a
legelső kötetet, amit otthon talált: túl sokáig lapozott, rám
telepedett az unalom.
– „Ó, csöndes éjjel enyhe balzsama!” – vágott bele. Azonnal
mosolyra görbült a szám, ám hallgattam, nem akartam félbeszakítani. – „Lágy ujjaiddal érints könyörülve s fénytől futó, éjimádó szemünkre boruljon a felejtő éjszaka” – szavalta tovább.
Kinyitottam a szemem. Kíváncsi voltam rá. Arra, ahogyan
kiejti a szavakat. Szerettem megﬁgyelni másokat. Memorizálni az arcvonásokat, a gesztusokat. René kissé túljátszotta az előadást. Ennek ellenére egész szépen hangsúlyozott: mint aki pontosan érti, mit akar közölni a vers.
– „Ó, édes Álom! Hogyha akarod, törd meg dalom most s fogd
le gyenge pillám, vagy várd meg a záró áment (…)”
Elmosolyodtam. René nem nézett fel a könyvből, pedig szerettem volna, hogy lássa az őszinte csodálkozást az arcomon.
Amikor végzett, becsukta a könyvet, és félretette.
– Nos?
– Nos?
– Hogy tetszett?
– Olyan volt, mint amikor Záhonyi tanár úr elszavalt egy
verset. Már nem emlékszem, mi volt a címe.
René elfordult, és kifelé bámult az ablakon. Záhonyi tanár
úr az informatikatanárunk, és egyik évben az osztály kedvéért
elszavalt egy témába vágó verset. De most nem is ez a lényeg.
– Nem hasonlíthatsz hozzá! – háborodott fel René.
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Szerettük ugratni egymást, és tudtam, hogy nem veszi komolyan, mégis némi csalódottságot véltem felfedezni a hangjában,
így gyorsan hozzátettem:
– Megleptél. Az irodalomórákon miért nem így olvasod fel
a kötelezőket?
– Nem szeretek muszájból csinálni dolgokat…
– Pedig az élet másról sem szól – vágtam rá.
René felnevetett.
– Sebő, te inkább ne próbáld megmondani, miről szól az
élet.
Úgy hangzott, mint aki bírál.
– Ezt megjegyeztem.
Lepattant a párkányról, és mellettem termett.
– Jobban alszol már?
– Ja. Álmodok.
Erre nem mondott semmit.
– Beszéljünk valami másról. Például az előadásomról – célozgatott. – Mi volt a legjobb és legrosszabb rész?
– A legjobb? A lassúság. Tökéletesen eltaláltad a vers ritmusát – feleltem gondolkodás nélkül. – Viszont túlságosan artikuláltál. Magadnak szavalj, ne a közönségnek.
– Hogy érted? – vonta fel a szemöldökét.
– Ne játszd meg magad, hogy lenyűgözd a hallgatóságod.
Csak… hagyd, hogy a vers téged varázsoljon el.
– Ebben van valami, Sebő, bármennyire is érdekesen gondolkozol.
Anyu bekopogott, és két pohár narancslevet hozott néhány
mandulás keksszel. René tekintete azonnal felcsillant, ahogy
meglátta. Mindketten megköszöntük, Anyu pedig hozzáfűzte,
hogy csak késő este megy Apuért.
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– Rendben – feleltem, majd Renéhez fordultam: – Meddig
maradhatsz?
– Apám nyolcig engedett.
– Hazaviszlek, ha szeretnéd – ajánlotta Anyu Renének.
– Köszönöm, nem kell. Még előtte be kell ugranom a nagybátyámhoz.
Anyu megsimogatta a vállát, ezután magunkra hagyott. Az
órára néztem: öt harmincat mutatott.
– Hétkor indulok – mondta René, mintha a gondolataimban olvasna.
– Mit csináljunk addig?
– Folytassuk a lemezek és videókazetták feltérképezését.
René hihetetlenül szerette a régi ﬁlmeket és zenéket. Amikor először szóba került Apu lemezgyűjteménye, megkérdeztük, rendezhetjük-e, ő pedig igent mondott.
– Akkor irány a könyvtárszoba?
Az ajtó felé indult. Félúton hirtelen megtorpant, és visszafordult:
– Fel tudsz kelni? Meg sem kérdeztem.
– Azért még élek, köszi.
– Attól még előfordulhat, hogy nem tudsz felkelni – tárta
szét a karját.
– Az még megy – mondtam. – És egyébként is, már jobban
vagyok.
– Oké.
René kinyitotta a szobám ajtaját, és kilépett a folyosóra. A
házunk leginkább egy L-betűre hasonlított, északi csücskén
aprócska könyvtárral, ahova jó ideje leginkább én húzódom el,
feltérképezni a polcokon sorakozó regényeket. Régen Apu is
sok időt töltött itt, van egy komplett önéletrajz-gyűjteménye,
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borítószín szerint csoportosítva, de mióta tolószékes, leginkább
a műhelyben tevékenykedik. Tíz éve már. René soha nem kérdezett róla. Amikor legelőször járt nálunk, úgy két héttel
ezelőtt, lefektettük a szabályokat: ez az egyetlen dolog, amiről
nem szerettem beszélni.
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René negyed nyolcig maradt. Talált egy videójátékot az egyik
ﬁókban, amit kölcsönkért, és egy társast, amivel játszani szeretett volna, mielőtt elindul. Az órára mutattam, és megbeszéltük,
hogy máskor bepótoljuk. A lelkére kötöttem, hogy legközelebb a feladaton is dolgozunk.
– Látom, belezúgtál Shakespeare-be – cukkolt.
– Te pedig a halogatásba – mutattam rá, és helytelenítően
csóváltam a fejem. – Így sosem leszünk készen!
– Még rengeteg időnk van. Alig kezdődött el a nyári szünet.
– Gyorsabban elrepül, mint gondolnád…
– Sebő – mélyült el a hangja. Az ajtóban álltunk, René közelebb lépett hozzám, és a vállamra helyezte a tenyerét. – Elhiszed, ha azt mondom, megleszünk, akkor megleszünk?
Próbálta bevetni a meggyőző pillantását.
– Ha az átirat is szóismétlésektől fog hemzsegni, nem
sokat nyerünk vele – ugrattam.
– Ebben az esetben leszel a szinonimaszótáram?
Nevetnem kellett rajta. René néha végtelenül furcsa poénokat
tudott belengetni, mégis tetszett, ahogy hetykén megjegyezte.
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Félmosolyra húzta az ajkát, és az ajtófélfának támaszkodott.
Rozsdabarna haja a homlokába hullt. Sárgászöld szemébe néztem: olyan volt, mint egy napfényben fürdő mező. El lehetett
veszni benne.
– Szóval? – nézett rám.
– Szóval?
– Jövő héten megváltjuk a világot?
– Mivel is? – kíváncsiskodtam.
– Csak a puszta létezésünkkel.
Felnevettem. René és a fura válaszai… Néha nem tudom,
csipkelődik, vagy valóban így gondolja. Egyáltalán: mit jelent
megváltani a világot? Úgy hiszem, erre a kérdésre egyáltalán
nem létezik válasz.
Éjszaka különös álom ejtett foglyul. Egy mező szélén álltam, a közepén egy dombot láttam, egyetlen fával. A távolból
sötét viharfelhők úsztak felém. Nem tudtam, miért, de fel kellett jutnom a domb tetejére, miközben egy idegen hang végig azt
duruzsolta, ne adjam fel. Átvágtam a magasra nőtt füvön.
Amikor felértem, a fát ﬁgyeltem. Levelek helyett összegyűrt
papírokat láttam lógni az ágakon. Egy-egy lehullott, némelyik
a kezem ügyébe került. Versrészletek szerepeltek rajta René
kézírásával. Rengeteg hullott rám, egy idő után betemetett,
alig kaptam levegőt, szorított és égett a tüdőm.
Arra ébredtem, hogy Anyu áll az ágyam fölött. Hideg vízzel átitatott törlőkendőt simított a homlokomra, felültetett,
párnát pakolt a hátam mögé. Nehezen lélegeztem. Kitárta az
ablakot, hogy bevágjon a friss levegő.
Sokáig ült mellettem. Emlékszem, a karjában aludtam el.
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René nem jött el, amikorra ígérte. Írtam neki üzenetet, ő
pedig megkért, hogy halasszuk el egy kicsit. Két nappal később
jelent meg, ugyanabban az időpontban. Megint Anyu engedte
be, három koppanás hangzott fel a szobám ajtaján. Nyúzottnak tűnt. És volt valami furcsa vele kapcsolatban – még ha nem
is tudtam megfogalmazni, mi. Szóvá is tettem.
– Semmiség – felelte.
Állt a küszöbön, a nap fénye átszüremlett az áttetsző függönyön, színt adott az arcának, egyébként sápadtnak tűnt. Meg
akartam kérdezni, mi baja. Ehelyett a következő hangzott el:
– Nem használsz naptejet?
René megrázta a vállát. A piros foltokat néztem a bőrén. A
nap csókja.
– Mire gondolsz? – kérdeztem.
– A nagybátyám szerint társaságra lenne szükségem.
– Érdekes megállapítás.
– Elég sokat hallgatok.
– Miért?
– Fura dolgokra keresem a választ, Sebő. Mint például, hogy
milyen lehet meghalni.
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Volt valami abban, ahogy kiejtette ezeket a szavakat: titokzatosan, mintha magát a létezést próbálta volna megfejteni. Az
életünk jelentőségét.
Rábámultam.
– Te komolyan ilyesmiken gondolkodsz?
– A költészet az oka, a versek túlságosan hatnak az érzelmeimre, elveszítem fölöttük a kontrollt.
René és a kontroll – villant át rajtam. – Szeretném megtudni,
mit akar elrejteni a világ elől. Ismerni a lelkét.
Ahogy behúzta a háta mögött a szobám ajtaját, hirtelen feltűnt a kezében tartott keményborítású kötet.
– Remélem, Shakespeare – jegyeztem meg.
Bólintott.
– A halál tulajdonképpen csak egy új élet előszobája – mondta, és ahogy ledobta magát az ágyam szélére, sehová nem tudtam nézni, csak rá.
– Ezt gondolod? – kérdeztem.
– Ezt. Mintha valaki elküldene szerencsét próbálni, és
később meg kellene jelenned, hogy elújságold, mire jutottál.
– Tele vagy fura gondolatokkal, René.
– Te pedig ennél is furább válaszokkal, Sebő – nézett rám.
– Mire fel ez a halál téma?
– Mert félek tőle – vallotta be. – És amitől félek, azt meg
kell értenem. Néha fulladok a felismeréstől, hogy az egyetlen,
ami elől nem futhatok el, az az utolsó pillanat…
– Ezért jöttél? Hogy erről beszéljünk? Ez meglehetősen
depresszív téma.
– A Rómeó és Júlia parafrázis miatt jöttem, Sebő. És ez a
téma remekül illik ide, ugye tudod?
– Talán.
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– Gondolkodtál már azon, mi történik, ha nem úgy ér véget,
ahogy?
– Szóval erről akarsz írni?
– Miért ne? Sikert aratnánk! És Somogyi biztosan nem hinné el, hogy az én ötletem volt.
– Somogyi azóta fúj rád, mióta kijelentetted, hogy nem
minden az ő elképzelésein alapul.
– Mert így is van. Néhány tanár merészen hiszi, hogy mindent tud. Pedig egy bizonyos szint fölött minden egyéni ízlés
kérdése.
– És mégis hogyan szeretnéd előadni ezt a jelenetet? Mert
nem tudok róla, hogy valamelyikünk lány lenne.
– Jaj, Sebő, túlbonyolítod – szólt rám René, és felállt, hogy
kinyissa a szobám ablakát.
Percekkel ezelőtt még makulátlan volt az ég. Ahogy kinéztem, észrevettem a viharfelhőket. Szerettem a nyári záport.
Ahogy elmosta a port és felfrissítette a levegőt. Gyakran azt képzeltem, megszabadítja a bűntől a világot. De mivel az emberek
újra és újra vétkeznek, így sokat kellene esnie az esőnek.
– Ha adsz időt, kitalálom, hogyan legyen a jelenet.
– Hirtelen ennyire szorgalmas lettél?
– A jó ötletekről sosem mondok le.
René rám mosolygott, járt két kört a szobámban. Az íróasztalról felkapott egy ceruzát, beleﬁrkantott valamit a könyvtári kötetbe. Csúnyán pillantottam rá.
– Egy üzenet – felelte a kimondatlan kérdésre.
– Üzenet?
– Az élet titka igazából sehol máshol nem rejlik, csupán
benned – mondta.
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– Ez úgy hangzott, mintha egy versből lenne. Apropó: mi
ez a dolog veled és a versekkel, René? – másztam le az ágyamról. René megállt az ablak előtt, a párkányra támaszkodott,
maga elé fektette a könyvet.
– Mert ő is szerette – suttogta, és abban a pillanatban tudni szerettem volna, kire utalt. De csak annyit mondott: – Mennem kell.
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