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A kisligetben minden készen állt. A sárkányláng-korom, a még mindig zöld
platánlevelek, a harmatpárás
miniamfora, a harangszóval
teli kézigong, és persze
a biztonság kedvéért Kerka
két hajszála egy gondosan
megrajzolt kör vonalán
helyezkedett el, a köztük
lévő távolságokat további
ívek és hullámok diktálták.
Még jó fél óra hátra volt délig, amikor a tervek szerint belefognak a rituáléba, de már most
érezhetően sűrűsödött az ábrák körül
a nyers természeti mágia.
Barni a tisztás szélén ült, két könyökét a térdén, állát összefont öklén támasztotta,
és feszülten figyelt. Az utolsó vonásokkal szorgoskodó vízitündér minden mozdulatát igyekezett megjegyezni. Arról már rég letett, hogy videóra vegye. Az egy
dolog, hogy akik az életben nem látták-hallották a tündéreket, azok a felvételeken
sem voltak képesek észlelni őket, de hamar kiderült, hogy a varázslatok még efölött is különösen taszították a technikát: minden kép, minden videó, amit Kerkáról
varázslás közben lőtt, ködös és elmosódó lett, viszont durván leszívta az akkumulátort. Így aztán jobbnak látta otthon hagyni a telefont, nehogy akár annak, akár a
rituálénak baja legyen miatta.
A sok izgalom és készülődés közben egyetlen dolog zaklatta csak fel kicsit – hogy
az Őrző nem valamelyik megszokott, kedves alakját vette fel, hanem az eredeti(?)
formájában, egy körülbelül strandlabda-méretű lebegő vízmasszaként repkedett
a vonalak felett. Nehéz volt összeegyeztetni ezt az értelmezhetetlen idegen lényt
azzal a szitakötős öreg-fiatal kislánnyal, akit ismert. Kerka azonban állította, hogy
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az utolsó csepp erejére is szüksége lesz a rituáléhoz, még annyit sem tartalékolhat,
amennyivel egyik-másik alakját fenntartja.
Végül a legutolsó vízcseppek is a helyükre kerültek. A Kerka-lény Barni mellé suhant, és a fiú az elégedett büszkeség, a várakozás és cseppnyi idegesség keverékét érezte felőle áradni. A hely kis szelleme is előkerült. Bár még láthatatlan volt,
Barni már egész jó biztonsággal tudta követni a fűben a nyomait, amelyek egyre
közelebb és közelebb kerültek a körhöz. „Mintha csak legelészne” – gondolta magában – „Remélem, azért nem valami tengerimalac lesz belőle.” Elvigyorodott magában
az ötletre, de aztán a feje mellett hullámzó vízgömbre sandított, és összerendezte
a vonásait.
– Öt hatalom, nagy hatalom… – motyogta magában a verset gyakorlásképp.
Megegyeztek Kerkával, hogy bár a varázslatban magában ő nem vesz részt, a varázsigét azért végig dünnyögni fogja, hogy segítsen az ütemben. Meg aztán ki
tudja, még az is lehet, hogy hasznos, ha ember is jelen van. „Minden azt mondja,
hogy nem kéne így lennie, de annyi furcsaság történt mostanában, hogy akár ez
is lehet máshogy, mint ahogy mindig is tudtam…” – vallotta be a tündér, amikor
erről beszélgettek egyik nap. Utána sokáig hallgattak – mindketten pontosan érezték, hogy ez a beismerés mennyire nehéz és szokatlan lehetett neki, aki legalább
két-háromszáz éve mindig mindent tényleg jobban tudott.
Eljött a dél. Barni felállt, Kerka pedig a körvonal fölé lebegett. Ha az érzékei nem
csaltak, a kis szellem is pont jó helyen járt.
– Akkor még egyszer, utoljára – hallotta a fejében Kerka izgatottságtól kicsit remegő hangját – háromra kezdünk! Tartsd az ütemet! A lábaddal ütheted a taktust,
de el ne mozdulj a helyedről, és végképp ne lépj be a körbe. Hetvenhétszer mondjuk el az igét, ne rontsd el a számolást! Rendben? Akkor egy-két-há-és! Öt hatalom,
nagy hatalom / formát alkot, ha akarom...
A hang most már nem csak Barni gondolatai közt zengett, de mintha az egész tisztáson minden ezt zsongta volna. Egyszerre áradt mindenhonnan és sehonnan, és
mégis egyértelműen Kerka hangján szólt. A vízgömb méltóságteljesen megindult
a körvonal felett, pillanatokra elidőzve az öt tárgynál, aztán bebarangolva minden
köztük lévő vonalat.

– ...Erőt ad és ügyességet, / érzést, elmét, öröklétet... – „Hat.” Barni az ujjain számolt,
miközben egyre jobban magával ragadta a varázslat hullámzása. Kerka egyre gyorsabban suhant a rituálé vonalai felett, a kis szellem helyén pedig határozottan
fodrozódni kezdett a levegő. A tisztást betöltötte a víz illata.

– ...Fürge szellem, apró szellem / Őrző lesz a romlás ellen… – „Huszonkilenc,” gondolta Barni, miközben lába önkéntelen táncot járt, két karja pedig magától lengett
a varázslat ütemére. A minden körrel tovább gyorsuló Kerka alakja megnyúlt, egyre kevésbé látszott gömbnek. Az öt komponens egészen határozottan világított
a földön, és a köztük lévő, vízzel rajzolt vonalak is fényleni kezdtek. A kis szellem
az ábra közepén kucorgott, és lassan kezdett alakot ölteni. A szellő megállt, egy
levél, egyetlen fűszál sem mozdult. „Működni fog!”
Ekkor megjelent a tisztás peremén Macska, leült, és tisztálkodni kezdett. Barniban
megállt az ütő.
– Ne moccanj! – érkezett a gondolatvillanás Kerka felől, ő pedig engedelmeskedett,
csak a tekintete tévedt minduntalan vissza a komótosan dolgozó állatra.
Valami nem stimmelt.

– ...Öt hatalom, nagy hatalom... – „Negyvenhét.”
Ha akarta volna se tudta volna abbahagyni a kántálást, szája, tüdeje, tagjai önálló
életre keltek. Nyelvén enyhén csípős ízt érzett, mint amikor kiskorában a kilenc
voltos zsebtelepet nyalogatta. Kerka már úgy suhant, hogy elvékonyodott vízfonálként végigért szinte minden vonalon, és majdnem, majdnem a teljes ábrát kirajzolta. Húsz centi… tizenöt… tíz… minden szélsebes fordulattal egyre közelebb
és közelebb került egymáshoz a vízszalag két vége. A komponensek és a földre
cseppentett vonalak fénye megerősödött, és a szivárvány színeiben játszott. A kis
szellem elkezdett elemelkedni a talajtól.
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Macska végzett a dolgával, és feszülten figyelte a rituálét. Barniban a gyanú lassan
pánikká érett. Szeme kényszeresen cikázott a varázskör és az állat közt. Kiáltani,
ugrani akart, de esélye sem volt.
Macskát mindez szemlátomást nem érdekelte. Kivárt még négy fordulót, és mikor
Kerka két vége összeért, felállt, és lassan, határozottan megindult a varázskör felé.

– ...Alakot ad... – „Hetvenegy.”
Már nem ő kántált. Nem jött ki hang a torkán, az egész tisztást beborító ismétlődő-növekvő varázslat elnyelte az ő énekét is. Nem lehetett megállni. Bőrén apró
elektromos kisülések cikáztak. Most már bármi is lesz, a rituálé megtörténik – egyszerűen nem lehetett abbahagyni. Kerka szemmel teljesen követhetetlen sebességgel forgott, szalagján vibráltak a varázskör színei. Minden zengett. A víz illata is
hullámzott, hol friss eső, hol az óceán képe borította el Barni elméjét. A kis szellem
nem is tűnt olyan kicsinek.
Macska odaért a varázskörhöz. Félrebillentette a fejét. Semmi nem történt, és
mégis valami megváltozott. „TÜNDÉR!” – akarta Barni sikoltani, ahogy a kandúr körvonalai elmosódtak a szeme előtt, és egyszerre látta varjúnak, galambnak, macskának, patkánynak, légynek, sőt téglának is.
– ...Ha akarom! – „Hetvenhat.”
„Jaj!” – ennyire futotta csak a mindent magába ölelő mágia közepette. Tágra nyílt
szemmel nézte tehetetlenül, ahogy az új tündér belépett a körbe.

Nem tudta, hogy az utolsó ismétlés hogyan történt, csak arra emlékezett, hogy
amikor hetvenhetedszer is elhangzott a varázsige, minden kékre változott körülötte. „Az uszodában a víz alatt ilyen…” – gondolta, de azonnal rájött, hogy téved.
Nem a víz alatt ilyen, víznek lenni ilyen. Érezte, ahogy talpa egyszerre simítja végig

a tisztás összes fűszálát, hogy hullámai letört gallyakat, ágacskákat görgetnek,
hogy teste átszűrődik a bokrok sűrűjén, mintha mi se történne.
Egy egészen rövidke pillanatig kristálytisztán vissza is emlékezett hatszázötven
évre, de az érzés ahogy jött, el is múlt. Néhány szívdobbanás, és újra Csetneki
Barnabás volt, a maga teljességében, a saját és csak a saját érzéseivel, emlékeivel
és gondolataival.
Rettenetesen fáradtnak érezte magát. Aludni akart. Mindennél jobban.
– Kerka… Mi tör… – sikerült kipréselnie magából a szavakat, bár maga sem volt biztos, hogy suttogásnál erősebb hangon.
Erőt vett magán és felemelte a fejét. A varázskör
a komponensekkel együtt eltűnt, helyén három alakot látott. Egy jókora barna nyulat, homlokán zöld
színű csillaggal, amely lassan bizonytalanul közeledett feléje. Egy, a nyúl hátán pihegő türkizkék szitakötőt. És egy kócos szőke, szeplős, nyolcéves-forma
fiút, aki a tisztás közepén hevert a fűben a könyökére
támaszkodva, és vigyorgott.
– Jól vagy, Barni? – hallotta a fejében halkan a szitakötő aggódó hangját.
– Megmaradok – felelte a fiú –, de szerintem a két hátralévő napot átalszom. Mi történt?
– A varázslat sikerült – érkezett a boldog válasz –, de tényleg nem egészen úgy
történt minden, ahogy terveztük.
Barni, mintha darázs csípte volna, hirtelen felpattant. Na jó, felült.
– Egy pillanatig én voltam te!
– Várj egy kicsit, mindjárt összeszedem magam…
Eltelt egy-két másodperc, aztán a szitakötő eltűnt. Megjelent a helyén az ismerős
kislány-Kerka, karjába vette a nyulat, és Barnihoz lépett.
– Nézd, ő Liget. Egyelőre legalábbis így hívja magát, aztán majd idővel kiderül,
hogy kinövi-e magát, és lesz-e más neve. És igen, köszönöm neked, hogy lehorgonyoztál.
– Hogy mit csináltam? – Barni óvatosan Liget felé nyújtotta a kezét, de riadt tekintetét nem vette le Kerkáról.
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– Lehorgonyoztál. A varázslat túl erőssé vált, különösen amikor – fejével az új fiú
felé bökött – ő is belépett a körbe. Egyébként is minden erőmre szükség volt, és mikor egy helyett két csatorna kezdte szívni az energiát, majdnem én is odavesztem.
Elhallgatott, szeme ismeretlen távolba révedt.
– A mikor a rituálé kisült, és kis híján eggyé váltam
velük, kétségbeesésemben beléd kapaszkodtam, akiről, mivel ember vagy, tudtam, hogy
nem én vagyok – újabb hallgatás. – Nem.
A „beléd kapaszkodtam” nem igazán jó szó.
Valójában mellettük elkezdtem beléd is átönteni magam, hogy jusson belőlem olyan
edénybe, amitől el tudok válni. Érted ezt?
Barni bizonytalanul bólintott.
– Még így is összegabalyodtunk kissé, csak remélem, hogy sikerült szétválasztanom magunkat. Akárhogy is, megmentettél. Ha hallgatunk a régi receptekre, és
nem vagy itt, most én se lennék.
– És… Ők? – intett a fiú bizonytalanul a két új jövevény felé.
– Jól sejted, bennük ott bújik már egy-egy darabkám. De azt hiszem, maradt
belőlem elég itt is – kocogtatta meg halvány mosollyal saját homlokát Kerka –
Azt hiszem, ilyen lehet az embereknél, ha szülők lesznek.
A fiú visszadőlt a könyökére. Ezer kérdés forgott benne, de olyan lassan, hogy nehéz lett volna bármelyiket megfogni, mert mire eszébe jutott a végük, az elejük eltűnt a gondolatok ködében. Csend volt. Nem mágikus, elektromossággal teli csend,
vagy süket, dobozba zárt csend, igazi, békés, beszédes csend, amibe belesimult
a világ ezer apró hangja.
Így maradtak egy darabig. Liget elfészkelt Kerka karjában, és érdeklődve pillongatott mindenfelé, Barni pedig kellemesen zsibbadtan hevert. Végül a tisztás felől közeledő léptek hangjára néztek fel mindhárman. Az új fiú állt meg mellettük,
aztán még mindig vigyorogva lehuppant a fűbe.
– Helló! – köszönt vidáman – Asszem, ilyenkor illik azt mondani, hogy köszike!
Kerka tért először magához.
– Szervusz – válaszolt némi jogos kimértséggel. – Ki a csoda vagy te? Hogy kerültél
ide? És hogyhogy nem vettelek észre eddig?
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– Hehe, Áris vagyok. Millen Áris, és ha úgy tetszik, városi tündér. Barnimackóval –
ennél a szónál Barni felmorrant – érkeztem, bár nem direkt. Beszorultam a kocsiba,
amikor elindultak otthonról. Ami meg a remek rejtőzködésem, hogy úgy mondjam,
„a világ részévé válásom” illeti, ki mihez ért, ugye, odahaza enélkül kevés Őrző marad a környéken sokáig, a városi szellemek nem mindig barátságosak.
A vízitündér szemöldöke összevonva maradt, de hangjába hitetlenkedő kíváncsiság vegyült.
– Városi tündér? Városi Őrző? Annyi tégla, beton és üveg között az hogy lehet? Hol
találnak az ott élők elég varázst?
– Ó, az emberek emberek maradnak, ott is hisznek egy halom dologban, ahol ők
maguk teremtettek mindent. Autók, házak, számítógépek… mindenbe belelátnak
mindent, felruházzák a világot saját vágyaikkal, sikereikkel és hibáikkal, és észre
se veszik, ahogy az egész szépen lassan valósággá válik. Persze az egy másik világ, nem ilyen kényelmes és uncsi, mint itt vidéken, izgalmas, pörgős és veszélyes.
Ja, és annyian vagyunk, hogy folyamatos a területekért folyó harc, úgyhogy mindig
a furfangosak maradnak felül.
Lassan Barni is összeszedte magát.
– Na várjál csak! Azt akarod mondani, hogy a városi tündérek mind hátbaszúrós
aljadékok, akik, mivel nem kapják meg sem az emberektől, sem egymástól a bizalmat, ezért mindent elvesznek erővel, ami csak eszükbe jut?
– Öööö, izé… – Áris magabiztosságának jó része eltűnt – Azért ez nem egészen így
van. Nagyon kevesen vannak, akik ilyenek, a többség igazából rendes, és jó cimborák tudnak lenni, csak bizalmatlanok, és sokaknak
furcsa a humorérzéke. Meg lehet szokni gyorsan, különösen, ha
ebbe születik bele a tündér.
– Cö. Még mindig nagy a szád. Úgy beszélsz, mintha nem tettél
volna minden fordulónál keresztbe nekünk, és nem próbáltad
volna meg eltéríteni a varázslatot, nem törődve Kerka és Liget sorsával! Szerintem igenis aljadék vagy! – Barni kezdte
belelovallni magát.
– Hé, ez nem igazság! – csattant fel Áris – Ki segített a sárkánnyal? Ki tartóztatta fel a szellemeket? A levelet is megmenteni próbáltam, mert bénáztatok, a hangoknál meg úgy
tűnt, hogy teljesen képtelenek lesztek kisakkozni a megoldást,

úgyhogy gondoltam, besegítek. Persze közben szórakoztam is rajtatok, de az meg
nem bűn. Ami a varázslatot illeti…
Kicsit elhallgatott. Mikor újra megszólalt, hangja elgondolkodóvá, váratlanul őszintévé vált. A szavak lassan buktak elő belőle, mintha nem szokta volna az ilyesmit.
– Bevallom, hogy nem tudtam, hogy mi történik pontosan. Sose láttam még hasonlót sem. Ilyen erős mágiának még hírét se hallottam. Kerka, ez egyszerűen állat
volt! Vonzott, ellenállhatatlanul vonzott. Százhuszonnégy éve, mióta az eszemet
tudom, szerettem volna emberalakot, de sose sikerült. Egyszerűen nem megy. Azt
hiszem, a városban túl sok az ember, nekünk nem jut elég forma. Látjátok, még
élettelen tárgy alakját is fel tudom venni, de ember… ember nem lehettem. És
most itt volt a lehetőség. Nem tudtam kihagyni.
Nem ismertem ilyen varázslatot, eszembe se jutott, hogy bárkinek baja lehet. Csak
akartam, nagyon akartam az energiát, az emberi formát.
Csönd. A szeplős arc bűnbánó ráncokba futott össze, a zöld szempárból kihunyt
a játékos csillogás.
– Ezt el ne mondjátok senkinek, de rettentő rosszul éreztem volna magam, ha bárki megsérül! És nagyon örülök, hogy végül nem történt galiba. Az tény, hogy azt
gondoltam, hogy senkit nem zavar, ha Ligetet még egy darabig pátyolgatni kell,
simán jobb biznisznek tartom még most is, hogy egy nyúl-Liget mellé kaptatok egy
ember-Árist is, de téged, Kerka, eszembe nem jutott volna bántani.
Összevissza beszélek. Gondolom ez a sok új falusi, bocs, természeti energia miatt
van. Érzem, hogy nem ugyanúgy gondolkodom, mint akár egy órája – de egyáltalán
nem bánom.
Három szempár figyelte kitartóan, ahogy érzelmek és gondolatok hullámzottak át
Áris arcán. Senki nem szólt, mindenkinek volt min gondolkodnia. A szellő lassan
feltámadt, a bárányfelhők kergették egymást az égen. Végül Áris törte meg habozva a csendet.
– Kerka, ilyet korábban nem mondtam volna ki hangosan, de ez alatt az egy hónap
alatt nagyon sokat tanultam tőled. Most pedig, hogy még a lényed egy részét is
elszívtam véletlenül, kimondottan kíváncsivá tettél. Nem tudom miért, de szeretném, ha azt éreznéd, hogy jó helyre került ez a darabka… Megtanítod nekem
a természetet? Lehetek a barátod?
Kerka félrenézett.
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– Anyácska úgy látszik, jobban tudja, hogy mire van szükségem, mint én magam.
Szerettem volna egy játszópajtást, egy beszélgetőtársat – és kaptam egy tanítványt, és tanárt. Hatszázötven éve létezem, és eddig még csak nem is tudtam
a városi tündérek létezéséről, a trükkök, utak és gondolatok pedig, amiket te tudsz,
teljesen idegenek. Igen, azt hiszem, szívesen tanítalak, ha te is tanítasz engem.
Azt nem mondom, hogy megbízom benned, de kíváncsi vagyok, és szívesen adok
egy esélyt. Ligetet pedig ketten pátyolgatjuk, hogy olyan Őrző legyen, aki – és itt
Barnira sandított – se az erdőben, se a buszon nem fél.
Barni, te mit szólsz?
– Hát – vett nagy levegőt Barni –, ez tényleg olyan nyár volt, amilyen nem volt, és
nem lesz még egy. A z nem kifejezés, hogy mennyire örülök, hogy jól sült el! Három
Őrző, és én segítettem mindenkinek! Senki nem fog nekem hinni, ha ezt otthon
elmesélem.
De volna pár kérdésem. Áris, te most akkor itt maradsz, vagy visszajössz Pestre? Ha
maradsz, akkor kiköltözöl ide a partra, vagy macskaként vigyázol Nagyira? Ligetnek
mennyi idő kell, hogy rendes Őrző legyen? Kerka, te akkor nem vagy már olyan bánatos, mint voltál? És megtanítasz akkor talánlehetesetleg varázsolni? És…
A két tündér egymásra nézett, és egyszerre szólaltak meg:
– Emberek...
– Én a magam részéről maradok. Nagyinál kiváló dolgom van, és amikor csak akarok,
beröppenhetek valamelyik közeli városba, ha hiányoznak a házak meg a pezsgés
– mondta Áris.
– Ligetnek mindenképp kell még idő, de két mentorral gyorsan halad majd. Lehet, hogy húsz-huszonöt év is elég lesz – tette hozzá Kerka. – Bánatos meg soha
nem voltam, legfeljebb kicsit untam a békák meg a nádimanók társasá… jól van, jól
van, bánatos voltam, na. Most épp nem vagyok, mert egyrészt remek volt az előző
hónap, másrészt sosem voltam még ennyire fáradt, harmadrészt meg rettentő kíváncsi vagyok rá, hogy Áris hogyan tud valódi állatoknak meg tárgyaknak látszani
mindenki előtt anélkül, hogy tündér-aurája lenne.
Ami pedig a varázslást illeti, a talánlehetesetleg jó szó. Mindenesetre örülnék, ha
holnapután indulás előtt még kilátogatnál a patakpartra búcsúzóul.
Kacsintott, Barni pedig egy szempillantás alatt elfelejtette, hogy valaha fáradt volt.
Felpattant, és valami indián csatakiáltással táncra perdült, de legalábbis ugrált,
mint egy megkergült kecskebak. Miután kiörömködte magát, megállt a három tündér mellett.

– Figyi, Kerka! Van egy ötletem. Liget, meg kicsit Áris is most ugyanúgy iskolába
megy majd hozzád, mint én otthon. Mi volna, ha azt a rengeteg tudást meg emléket – bökött a vízitündér szütyőjére – nem magaddal hurcolnád, mint egy terhet,
hogy lehúzzon, hanem elültetnéd mondjuk itt a ligetben, hogy szárba szökkenjen?
Tudom, hogy kavicsok, meg hogy ez egy hülye ötlet, de…
– Igen, ez egy hülye ötlet – vágta rá Kerka, és féltőn tapogatta meg a szütyőt – Ezek
kavicsok, és nem magok. Ez nem így működik.
Árisnak viszont felcsillant a szeme.
– Várj csak, nem biztos, hogy akkora marhaságot beszél a gyerek. Az emlékkavicsoknak is van ereje. Ha nem is hajt ki belőlük fa, a környéket megtermékenyíthetik
emlékekkel, tudással, varázslattal. Ligetnek és minden kezdő szellemnek nagyon
jót tehet egy ilyen… volt erre egy jó szó, olyan ﬂ ancos… izé, megvan, NEXUS! Vigyázhatsz – sőt vigyázhatunk rá, hogy ne kerüljön rossz kezekbe.
És tényleg lehet, hogy neked is könnyebb lesz, ha nem kell mindenhová nyolcvanegy ilyen felelősségcsomót cipelni, amik a magányodra emlékeztetnek.
Kerka megdermedt. Hosszan, némán nézett maga elé, mindkét kezével markolva
a szütyőt.
– Ezen még gondolkodnom kell – bökte ki végül – Szerintem Barni mindjárt éhen
hal, lehet, hogy ideje indulni.
– Én hoz… – kezdett volna tiltakozásba Barni, de még mielőtt Áris oldalba bökhette
volna, kapcsolt. – Igen, azt hiszem, egy uzsonnának volna helye bennem. Szia Liget,
szia Kerka! Áris, jössz?
Felkapkodta a cuccát, és Macskával az oldala mellett tánclépésben hazaindult.

Kerka még sokáig ült a tisztáson a szütyőt fogva, és potyogtak a könnyei.
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Nagyi hiába kérdezte, Barni csak mosolyogva annyit felelt, hogy „Jól sikerült”, és
evés nélkül bezárkózott a szobájába. Van az a boldogság, amikor az ember kijön
a felcsattanó öröm túloldalán, és csak béke és nyugalom marad benne. Ledőlt az
ágyára, Macska pedig mellékucorodott. Két perc múlva mindketten aludtak.
Aznap éjjel Barni rengeteget álmodott. Hatalmas varázslóként mentette meg szeplős segítőjével újra meg újra a világot, közben városi tündérek, óriások és gépsárkányok eszén járt túl. Osztályelső lett mindenből, sportversenyeket nyert, és
délutánonként ősi titkokat fejtett meg. Otthon pedig a házuk mellett termett egy
liget, ami megszólalásig hasonlított a kerkakutasi kis ligetre, azzal a különbséggel,
hogy a tisztás körül körben apró halmok emelkedtek, és mindegyikből egy-egy
virág, gomba vagy fűcsomó nőtt ki. A tisztáson nyulak, madarak és egy tengerimalac jöttek-mentek, felettük egy hatalmas kék szitakötő cikázott vidáman. Pontosan
tudta, mit lát, de azért megszámolta. Nyolcvanegy halom volt.
– Köszönöm – hallotta még az ismerős hangot halkan – Holnapután...
Egy türkiz villanás, és minden eltűnt. Csetneki Barnabás tiszta, álomtalan, pihentető mélységbe zuhant.

