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Álom 

Vakító homok mindenütt, a napsárga házak töredezett árnyéka terül a tájra. Néma szél suhan 

felettük, elsodorva és tovarepítve minden anyagszemcsét, s formál a földből halott formákat. 

Mozdulatlanság, fátyolpor, rezgő kristályok, melyek átölelik a még áttetsző kék légkört. 

Gyönyörű és halálos burok ez minden lénynek, mely az útjába téved, hisz amit úgy kíván, 

feketévé érlel. Nincs röpke lélegzet, nincs egy mozdulat, csak a távolba révedő szempár 

mutatja az utat. 

Figyeld csak, a tekintet változik és a szeme színe. Hol az aranyló fény, tengerszemét 

smaragddá változtatja, hol az árnyak teszik komorrá, akár a kísértetjárta éjszaka. Arcát és 

testét ezüstös ruha fedi, éppúgy, mint társáét, ki éppen a végtelent kémleli. Különös ködszerű 

anyag veszi körül őket és a csillogó fémtárgyak apró rezgései láthatóvá válnak a pajzs 

felszínén. A hullámok lassan csillapodnak, mikor a halott város tiszteletövezte harangtornya 

indulásra szólítja a híveket. 

Kezdetben halk, majd egyre erősödő tompa léptek zaja hallatszik, végül karcsú alakok lépnek 

elő az épületek körvonalai mögül. Lassan haladnak a zord ólomba karcolt hang irányába és 

összegyűlnek egy adott pontban. Nem kell műszer, hogy érzékeljük és felfogjuk a különös 

látványt, amit e békés sereg nyújt számunkra. 

Nem teszünk mást, csak szomorúsággal szívünkben figyeljük őket. A döbbenet, melyet 

várhatna az ember, nincs jelen, csak a csendes gyász őriz minket. 

Néhány adatot rögzítünk a jelenet kapcsán, és tovább küldjük az állandó fény által. 

A „ritmusosan ismétlődő” forgatag morajlása fokozatosan alább hagy, végül, csak meredten 

bámulják az egykoron pompás város porrá vált színes maradványait. Minden hang és rezdülés 

eltűnik, ismét a homokkal suhanó szél lép helyébe, hogy tovább alakítsa a halott anyagot. 

A Nap, karmazsinvörös ruhát ölt magára, uszályát szétteríti, amerre a szem ellát. A meglévő 

domináns színek a szürke árnyalataiba kapaszkodnak, és védtelenül átadják magukat a Vörös 

Úrnak. Hirtelen változó majd elenyésző formák, szaggatott mozdulatok és éles árnyak vállnak 

az atomok részévé. Keresik és megsebzik az élőt, majd újra és újra a csontszilánkszerű 

végtagjukkal a puha bőrön keresztül áthatolnak és az erekbe nyúlnak. 

De igaz mindez? Ebben a világban nincs mit többé elpusztítani, ez, amit látunk és hallani 

vélünk, nem más, mint a pusztítás illúziója lenne, mely nap-nap után újra megmutatja magát?! 

Talán, a félelmeket elhagyva, félretéve minden vizsgálati módszert és kutatást, legyenek a 

formák és a színek olyanok, amikké szeretnének válni. Változzon úgy a táj és a környezet, 

ahogy akar, de legyen két olyan lény, akik képesek mindezeket elfeledni, anélkül hogy 

bármikor is meghatározta volna eddigi életüket! 
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