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Kovács Ákos 

Blıdség 

A szerkesztı dühös horkantással széttépte a levelet, majd darabjait az asztalára ejtette. 
Mindezt annak ellenére tette, hogy a másod-unokaöccse levelérıl volt szó. 

– Ez több mint pofátlanság – morogta elégedetlenül. Rokonság ide vagy oda, a kioktatást 
nem viselte el. Tegnap még azt hitte, egy elutasító válasszal végleg elfelejtheti ezt az ostoba 
novellát. Most mitévı legyen? 

– A megbeszélésig senki ne zavarjon! – csapott le a titkársági gombra. 
Elhatározta, hogy ad még egy lehetıséget a távoli rokonnak. Elıvette a fiókból a novellát, 

és nagyot sóhajtva olvasni kezdte: 

Egy világban élünk 

A repülı csészealj tompa zúgással ereszkedett mintegy tízméteres magasságig, majd 
lebegve megállt a gabonatábla felett. Éjfél körül járt az idı. A hajó középsı része veszettül 
forgott, amit egy felkészült szakértı a mesterséges gravitációval hozott volna összefüggésbe, 
a halványkék fény pedig vitán felül Cserenkov-sugárzásra utalt. Az idegenek célja is 
egyértelmő: látványos gabonaköröket létrehozva tudatni az emberiséggel, hogy ismerik a 
Boyle-Mariotte törvényt. Viszont a fent említett szakember húsz kilométerre innen az igazak 
álmát aludta. Évek óta folytatott megfigyeléseket a környéken különösebb eredmény nélkül. 
Ezen az estén a búzatábla szomszédságában készült letáborozni, régóta halogatott mérések 
elvégzése céljából. A vacsora utáni üvegsör hatására azonban elnyomta a buzgóság, így a 
bekövetkezı események – szemtanúk híján – nem zúzták porrá az emberiség valóságról 
alkotott, öntelt elképzeléseit. 

A hajó alja kinyílt, és ezüstös fényoszlop ereszkedett lassan a földig, a közepében 
közönséges csigalépcsıvel. Egy kóválygó alak jelent meg a lépcsı tetején, majd elkezdett 
lefelé tántorogni. Egy méter magas volt és nagyon dühös. Piros színő bıre szırtelen, a fején 
két tölcsérszerő fül meredt az ég felé. Öltözéke sárga rövidnadrág volt, fehér trikóval. 
Hatalmas, mandulaformájú szemei, melyek a hosszúkás fej nagy részét elfoglalták, 
bizonytalanul kémlelték a mélységet. Lépett kettıt, összegörnyedt és elhányta magát. 

– Visszafelé én vezetek, nyomorult! – rázta az öklét dühösen a mögötte megjelenı zöld 
társa felé, aki bırszínén kívül mindenben megegyezett parancsnokával. 

Eredeti nevük kimondhatatlanságából kifolyólag a továbbiakban Piros parancsnokként és 
Zöld navigátorként hivatkozunk rájuk. 

– Nem tehetek róla, hogy nekünk jött az a fecske… vagy mi – védekezett visítva Zöld, 
majd dudorászva elindult lefelé a parancsnok után. Nem vette nagyon szívére a dolgot. Hátán 
két fadarabot cipelt, egy idı után megunta és ledobta a mélybe. 

– Milyen részegységek sérültek meg? – kérdezte az elıtte lépkedı Piros. Lassan kezdett 
magához térni az émelygıs szédülésbıl. 

– A középsı modul kipörgésgátlója... 
– Ez éreztem – borzongott meg a fınök. 
– …az álcázóberendezés – számolta Zöld az ujjain –, a navigációs panel. Az energia-

szabályzó kiment, az energiaszint visszaesett tizenöt százalékra. A pajzs, mint olyan megszőnt 
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létezni – fuvolázta tovább a navigátor –, az ionhajtómő bedöglött, a reflektorok nem 
világítanak, csak a kék helyzetjelzı mőködik… ja, és kommunikációs csatorna sincs. 

– Csupán ennyi? – vicsorgott rá Piros, miután leértek a földre. 
– Igen, és… a leszálló talpak. 
– A talpak? Minek mentél neki, te átkozott, míg aludtam?! – tört ki belıle az üvöltés. 
– Mondtam, valami fecskeféle – riadt meg Zöld. 
– Egy fecske, és szétesik a hajó? – a parancsnok dobhártyarepesztı ordításának hatására a 

búzatáblában rejtızködı apró lények haladéktalanul áttették székhelyüket a közeli erdıbe, 
vállalva a bozótosban bóklászó medvecsalád kockázatát. – Egy csillagközi utazásra 
kifejlesztett elsı osztályú járırhajó? Mivel magyarázom meg ezt otthon a cégnél, mi? 

– Azzal, hogy még új modell. 
Zöld arra tért magához, hogy a búzatáblában fekszik, és Piros rázza a vállát, nem éppen 

kíméletesen. Kegyetlenül zúgott a feje, ami nem csoda, hiszen felbıszült parancsnoka az 
elektrosokkolóval egyengette percekig. 

– Kelj már fel, te anyámasszony-katonája, dolgunk van! 
– Mi… mi történt? 
– Neked ment egy fecske – röffentette a parancsnok. 
– Hát nem csoda, hogy szétment a hajó, fınök, itt bazierıs fecskék élnek – dörzsölte Zöld 

a lüktetı fejét. Nehézkesen feltápászkodott. Piros azon töprengett, hogy újra nekimegy az 
elektrosokkolóval, de egyelıre elhalasztotta. 

– Gyerünk, tisztítsuk meg a leszállóhelyet! – adta ki az utasítást a parancsnok. Talpak 
nélkül nem tehették le a gépet, mert amíg álltak a kalászok, félı volt, hogy felszakítják a 
csillaghajó alját. Piros ezt a kockázatot nem vállalta. Idegen világ, furcsa világ – bármi 
megeshet. 

A navigátor ledöfött egy karót az őrhajó alá, rákötött két hosszú madzagot, egyiket 
megtartotta, a másikat átadta Pirosnak. Mindketten megfogták a Zöld által ledobott 
taposófákat, és elkezdtek egy tízméteres sugarú körben tisztítani. 

Tapos, lép, tapos, lép. 
Hangtalanul folyt a munka. Piros közben azon töprengett, mitévık legyenek, ha a hajót 

biztonságban letették. A meghibásodott rendszereket ketten nem tudják kijavítani. Segítséget, 
mőködı kommunikációs csatorna hiányában, nem tudnak kérni. Márpedig ı nem akart ezen 
az isten háta mögötti helyen megfiatalodni. Különösen most nem, hogy életkora szürkébıl 
pirosba fordult, és meglegyintette az ifjúság szele. Ráadásul indulás elıtt a kék lányok is 
szemezgetni kezdtek vele, és már nem csak ezt a siheder Zöldet ajnározták a búcsúpartin. Hát 
nem! Nem hagyom veszni jövı fiatalságomat! Ám pillanatnyilag fogalma sem volt, mitévı 
legyen. 

Tapos, lép, tapos, lép. 
Zöld szuszogva rótta a köröket. Éppen átellenben volt a parancsnokkal, sanda 

pillantásokkal méregette fınökét. Nem igazán hitte el a fecskérıl szóló magyarázatot, ami a 
fejének repült, de nem törıdött vele. Sokkal inkább az a lehetıség izgatta, amit a rossz őrhajó 
jelentett. Ezen a bolygón talán megırizheti a színét. A napokban változna vissza sárgába, és 
nem akart óvodába menni. A parancsnok nemrég lett piros, elıbb-utóbb elér a zöld szín 
nyújtotta ifjúságba, ı meg átlép a gügyögı korba, és elveszti járóképességét. Ez a tény itt a 
távolban riasztóbb volt, mint eddig bármikor. Viszont lehet, hogy ezen a sivár helyen nem 
mőködik. Örökre zöld lehetnék! Maradok! Engem senki nem fog a járókába kényszeríteni! 
Csendesen folytatta a munkát. 

Tapos, lép, tapos, lép. 
Végeztek a munkával, összegyőjtötték a karót és a taposófákat. Piros elhatározta, hogy 

rögtönzött haditanácsra hívja össze navigátorát, amikor: 
BANGGGGG! 
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Hatalmas csattanás hallatszott a fejük fölül, s a hajó megremegett. Mindketten a földre 
vetették magukat, fejüket a búzába fúrva. 

– Ááááá… – Hangos vonyítással egy ismeretlen dolog szelte át a levegıt, és tompa 
puffanással landolt tíz-húsz méterre tılük a búzában. 

Az ütközéstıl az őrhajó mintegy varázsütésre feltámadt. A tompa zúgás erıteljes 
zümmögésbe ment át, ahogy az ionhajtómő életre kelt. A kékes jelzıfényeket sárgás ragyogás 
váltotta fel, mindezt halvány, de határozott kontúrral pulzáló pajzs ölelte körül. Piros a 
magasba meredt, eltátotta a száját, felpattant és Zöldhöz rohant. 

– Mőködik, futás! – kiáltott a lépcsı felé intve. Megtorpant, és újra eltátotta a száját. Zöld, 
sárga lett. Ülve bámulta a hajót, és két kezével a búzát püfölte. 

– Én itt majadok, én itt majadok – énekelte. 
Piros parancsnok kétségbeesett. A navigátora pont most lépett a kisgyermekkorba. 
– Gyerünk, öcsi, majd otthon játszhatsz! – felkapta Sárgát, és rohant a lépcsıhöz. A 

félelem, hogy a hajtómő ismét leáll, és a váratlan távozás lehetısége megsokszorozta az 
erejét. Fél perc múlva fenn kalimpált a jármő bejáratánál, vállán az ifjú Sárgával. Utoljára 
még visszanézett a győlölt búzaföldre, majd gyorsan bemenekült az őrhajó biztonságába. 

Az ütközés helyétıl húsz méterre egy alak tápászkodott fel kábán a földrıl. Bután bámulta 
a feje felett lebegı valamit. A valami köhögött, hörgött, mintha a motor kihagyott volna egy-
két másodpercre, majd megemberelte magát, és emelkedni kezdett. Furcsán imbolyogva 
kapaszkodott egyre feljebb. A hajtómő hangja elnyomta a kormány mögött ülı Piros 
parancsnok veszett káromkodását, aki nagyon régen elszokott már a navigáció megterhelı 
feladatától, és úgy vezetett, mint egy kezdı. A kisgyerekké cseperedett Sárga a lába mellett 
játszadozott. 

Az őrjármő rövid idı múlva eltőnt a felhık felett, magára hagyva a sötét alakot a búzában. 
A nyögdécselı lény egy magányos vámpír volt, és Freddynek hívták. Hófehér ingét lila 

nyakkendı fogta össze, ezen kívül minden fekete volt rajta; a haja, amely a válláig ért, és 
hátrafésülve viselte, a szeme, az öltözéke, valamint a mögötte csapkolódó köpenye is. Freddy 
egy darabig még a bukdácsoló őrhajót követte tekintetével, majd körülnézett. A rengeteg 
gabona láttán gyomra nagyot kordult, ez eszébe juttatta, hogy vacsorázni indult. 

– Végül is kipróbálhatom… – jegyezte meg fennhangon, majd leszakított egy búzaszálat, 
és rágcsálni kezdte. Egész jó, bár a fő kicsit pikánsabb. Letérdelt, elkezdett körbe-körbe 
mászni, miközben a zsenge gabonát habzsolta. 

Freddy ugyanis egy sanyarú sorsú, kitaszított, főevı vámpír volt. 
Kálváriája a nagyapja balesetével kezdıdött. Az öreg nagyhírő vérszívó volt, a Vámpírikus 

Tanács megbecsült tagja, óriási tapasztalattal és annál is nagyobb mennyiségő kiszívott vérrel. 
Egy közönséges portyán történt a szerencsétlenség: belelépett egy kihegyezett karóba. Alig 
tudott hazavánszorogni; három napig lázas betegen feküdt élet és halál között. Negyedik 
napon megvilágosultan magához tért. Összehívta a családját, és közölte velük: meg kell 
szabadítani a vámpír közösséget a bőnös vérszívás szenvedélyétıl – a jövıjük a tét! Ám a 
vérszívók még nem álltak készen ilyen nagymérvő reformra. Meghallgatván az öreg érveit, 
elıször a fia – Freddy apja –, ezt követıen a felesége, majd Freddy anyja is leköpte az új 
tanok hirdetıjét; ezzel be is fejezıdött a kitagadási ceremónia: az öreg, felvilágosult vámpír 
magára maradt. A Vámpírikus Tanácsban betöltött tisztsége folytán nem kerülhetett sor 
azonnali kiebrudalására, ám a Nemzetes Vérszívó címtıl megfosztották. A délután folyamán 
az egész közösség kitagadta, így estére egy csurom nyál volt, mire hazaérkezett. Nem bánta. 
Gızerıvel készült a következınapi beszédre a Tanácsban, hogy a fiatalokat maga mellé állítsa 
újszerő világnézetével. Másnap nagyon meglepıdött: egy kivétellel senkit nem sikerült maga 
mellé állítani, csak azt érte el, hogy az egész közösség újfent kitagadja. Mivel csak két váltás 
ruhával bírt, komoly dilemma állt elıtte: mit vegyen fel holnap? 
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Az egyetlen, akit meg tudott gyızni, az unokája, Freddy volt. Ezt követıen titokban 
találkozgattak, és az öreg forradalmi tanokra oktatta a fogékony fiút, bár nem minden 
kérdésére tudott kielégítı választ adni. 

– Nagyapa, ha nem szívunk vért, mit fogunk enni? – voltaképpen csak ezt az egy és 
logikus kérdést tette fel az okos ifjonc, de csak bizonytalan hümmögés jött válaszul. Az öreg 
is kezdett megéhezni, már egy hete nem táplálkozott. 

– Freddykém, ez részletkérdés. A fontos a hit és az elszántság! 
A fiú bólogatott, és magáévá tette az eszmét, de azért eljárt a többiekkel portyázni, mert az 

éhhalál egyelıre nem szerepelt a tervei között. 
Az öreg rögeszméje akkor vált végzetessé, amikor néhány nap múlva kisasztal és napernyı 

társaságában kiállt a fıtérre, kihegyezett karókat árulni. Freddy nagyapját hatalmas csıdület 
állta körül, és némán hallgatta az öreget, aki karóval a kezében hirdette az igét. 

– Vámpírok, eljött a változás kora! Csatlakozzatok hozzám, legyetek ti is az új rend 
letéteményesei! Vegyétek meg a felszabadulás eme jelképét! Ezek a forradalmi karók – az új 
hittel karöltve – egy új világot nyitnak meg a számunkra: a vérszívás nélküli boldog életet. 
Halljátok meg az ısi Vámpírikus Szentek hívó szavát, akik életüket a hit oltárán áldozták fel. 
İk a mi igazi ıseink, az ı útjukat kell követnünk! Ennek az útnak a mérföldkövei, ezek a 
dicsı karók. Vegyétek, és lépjetek be a Szent İsök vezette dicsı táborba! Legyetek a 
vérszívás nélküli életet hirdetık seregének bátor katonái. 

A rendfenntartó erık ugrásra készen álltak, de még nem avatkoztak közbe. Nem is volt rá 
szükség; a természet megoldotta a válságot. Az öreg hısi halálát az eszméje okozta: oly régen 
nem vett magához táplálékot, hogy szervezete teljesen legyengült, hiányzott a napi több liter 
friss vér. 

– Ne szívjatok több vért! – harsogta éppen, amikor remegés futott végig a testén. 
Megtántorodott, fordult egyet tengelye körül, és karókkal teli asztalra esett, majd lefordult a 
földre, szívében egy hegyes karóval. 

Megkönnyebbült moraj futott végig a tömegen. Egy vámpír volt csak, aki könnyekkel a 
szemében nézte végig a drámai jelentet: Freddy, az unoka. Ez a tragikus esemény adta meg a 
végsı lökést, hogy nagyapja örökébe lépjen, és titkos harcot kezdjen a vészívás betiltásáért. 

Küzdelme három napig tartott. 
Az elsı napon sikerült beszerveznie egy Robby nevő vámpírt és két szúnyogot. A 

szúnyogok társadalmától – akik szoros, jószomszédi viszonyt ápoltak a vámpírokkal – sokkal 
többet várt, ám rá kellett ébrednie: a világ minden kincséért sem hajlandók lemondani a 
vérszívásról. Mint késıbb kiderült, ez a kettı is titkos ügynökként tevékenykedett, épp úgy, 
mint Robby. Az ügynököket a Vámpírikus Tanács küldte rá azon indíttatásból, hogy ı volt az 
egyedüli, aki nem köpte le nagyapját kitagadás céljából. Szorult a hurok. 

A második napon Freddy illegális fokhagymatermesztésbe fogott, és eltöprengett egy 
titkos ezüst pisztolygolyó-öntımőhely felállításának lehetıségén is. Ennek célja még saját 
maga elıtt is homályos volt, ı ugyanis nem megölni, hanem átformálni akarta honfitársait, de 
valamilyen jelkép mindenképpen kellett, és jobb nem jutott eszébe. Három szövetségese 
látszólag lelkesen vett részt a fokhagymaültetésben, de a háttérben bıszen jegyzeteltek. Az 
egyik szúnyog folyamatosan úton volt a friss hírekkel a Tanács és Freddy ültetvénye között. 

A harmadik napon – Robby és a két szúnyog áldásos tevékenységének köszönhetıen – a 
biztonsági erık lecsaptak rá, és szigorú ırizet alatt elhurcolták. Három, kihallgatásokkal teli 
hét következett. 

– …számőzzük a vámpírok társadalmából. A bíróság ezen felül úgy döntött, a vádlott 
tapasztalja meg azt, amit a népére akart zúdítani. Halmazati büntetésként ezentúl csak füvet 
ehet. Az ítéletet a Vámpír Sámán fogja végrehajtani holnap hajnalban! – hangzott végül a 
vérfagyasztó döntés a bíró szájából. Ilyen szigorú büntetést még senki nem kapott a vámpírok 
történelme során, de hát a bőne is nagy volt. 
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És most itt van. Évek óta számőzve egy idegen világban. A sámán a sivatag közepére 
teleportálta; kis híján az életébe került, mire el tudott vergıdni zöldebb vidékre. A vérre többé 
rá sem tudott nézni, azóta portyázással, zöld rétek felkutatásával teltek egyhangú 
hétköznapjai. 

Freddy tekintélyes nagyságú területet lelegelt, mire jóllakott. Felállt, kiterjesztette hatalmas 
szárnyra emlékeztetı fekete köpenyét, és szomorúan a levegıbe emelkedett. Jönnek a 
magányos repkedések.  

A távolból lágy énekszót hozott felé a szél. Közelebb érve óriási szeretethullám kapta el, 
óvatosan megringatva fenn a magasban. Egész lényét megbizsergette a lentiekbıl áradó jóság. 
Ez nem lehet más csak… Tündék! Tündeének! Végre, barátok! Szerencsésebb nem is lehetnék 
– örvendezett. Leszálláshoz készülıdött, amikor váratlan dolog történt: a rengeteg belegelt 
búzát a szervezete nem tudta feldolgozni, és eszméletét vesztve zuhant az éneklı orkok közé. 

Húsz-harmincfıs társaság lehetett, fiatalok, öregek vegyesen. A nık fehér fátyolba 
öltöztek, a férfiak selyem köntösbe burkolták testüket. Körülöttük fáklyák sejtelmes fénye 
ragyogta be a környéket, rajtuk Orcus-tüze lobogott, a láng, mely a bővkörébe kerülı 
igaztalan lelkeket a kárhozat mélyére taszította; a jóságos orkoknak természetesen nem volt 
félnivalójuk. Itt győltek össze fajuk utolsó képviselıi, hogy végleg elhagyják ezt a sivár, 
győlölettıl és háborúktól átitatott földet, és elhajózzanak egy jobb világ felé. 

Ekkor landolt közöttük halk nyekkenéssel Freddy. Csend borult a búzaföldre, az orkok 
némán bámulták a vámpírt. 

– Mama, eljött az orkok védıszentje – csicseregte egy vékony, meglepett gyerekhang. 
– Csitt, picim! – simogatta meg az anyja. 
– İ az, ı az – suttogták magukhoz térve a többiek is. 
Valóban hasonlított a megjövendölt szentre, aki egy jobb világba vezeti népét, és 

bölcsességével, szelídségével az erény megtestesítıjévé válik, útmutatást adva a jövı korok 
orkjainak. Kissé mintha nagyobb lett volna a hasa a próféciában megrajzolt kecses ifjúhoz 
képest, de mindegyikük tisztában volt vele, hogy a jövendölések maradéktalanul sohasem 
teljesülhetnek. A kishibás szent is szent, és ami a legfontosabb, az övék! 

Freddy testét óvatosan puha selyemtakaróra emelték, majd virágszirmokkal hintették be a 
prófétát, ezt követıen elhelyezkedtek a szertartáshoz. Az elsı sorban a hangszeres zenészek 
ültek, és mintegy parancsszóra lassú, mélabús dallamot kezdtek játszani. A hátsó sorokban a 
fátyolos nık halk zümmögés közepette a zenére hajladoztak, mint magas fák, amikor heves 
szélvihar ostromát állják. 

– Héééé… orkok, orkok… hu, ha… békét és szeretetet hozunk e világnak – énekelték 
felemelı pátosszal a középsı sorban állók fiatal orkok, lelkük összekapcsolásával mennyei 
békét sugározva szét a környéken. A nık lassú táncba kezdtek, kecsesen bejárva a környezı 
búzaföldet. A szeretethullám felerısödött, környéken éjszakázó élılények a mennyországban 
érezték magukat. Az eszméletlen Freddy arca is kisimult, béke és boldogság költözött a 
szívébe. Bár ébredése után az emlék gyors ütemben halványulni fog, végre olyan boldognak 
érezhette magát, amire egész életében vágyott, de sosem adatott meg neki. És ez még csak a 
kezdet volt a számára. Az orkok nagy prófétáinak egyik legendás alakja született meg 
ezekben a percekben. 

Az Öröm Szertartása két órán keresztül tartott. Ezt követıen az orkok felkészültek a 
távozásra. 

– Melyik sárkány jön értünk, mama, a Hétkörmő? – csivitelte érdeklıdve a vékony 
gyerekhang. 

– A Hétkörmő nem tud jönni, édesem. Pedikőriába repült leszállóegység karbantartásra. 
Tudom, hogy ı a kedvenced, de most egy Hindenburg nevő hidrogénsárkány visz el minket a 
tengerpartra, ahonnan a Titanic vitorlással suhanunk át az új ork hazába. 

– De jó lesz! – tapsikolt a csöppség. 
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Nem így történt. A hidrogénsárkány nem érhetett oda. Ennek legfıbb oka a környéken 
kolbászoló Piros parancsnok volt, aki hajójával képtelen volt elérni a szökési sebességet, és a 
légkörben lábatlankodott. Természetesen összeütköztek. Piros menekült, a sárkány üldözte. 
Végül heveny tőzokádás miatt kialakuló belsı öngyulladás következtében a hidrogénsárkány 
elpusztult, az orknép így nem érhette el a Titanic vitorlást, amely fuvar nélkül maradt. 
Kapitánya, egy dühöngı törp, mérgében kalapácsával kiütötte a hajó alját, majd kiúszott a 
partra, és bányásznak állt. 

A szelíd orkok hiába várták a hidrogénsárkányt. Más választásuk nem lévén, telepatikus 
úton kapcsolatba léptek a hatalmas tünde orákulummal, hogy tıle kérjenek útmutatást. Az 
orákulum – kivételesen – nem pepecselt különféle jóslatokkal, valamint önmaga számára is 
érthetetlen mondatokba burkolt felesleges helyzetelemzésekkel. Fogta magát, és az egész 
közösséget Freddyvel együtt a vágyott béke és halhatatlanság világába teleportálta. Rövid 
töprengés után ı is utánuk ment. 

A gabonamezı reggelre kiürült. 
A csendes napfelkeltét a rotorok fülhasogató csattogása törte meg. A helikopter két kört 

tett a búzaföld felett, a belsejében fényképezıgépek és filmfelvevık dolgoztak megállás 
nélkül. A seriffen és a polgármesteren kívül az a szakértı foglalt helyet a gépen, aki mit sem 
sejtve aludta át az elmúlt éjszakát, innen néhány kilométerre. Hitetlenkedve nézték a földet. A 
gabonatáblába „rajzolt” hatalmas ábrát a szakértı habozás nélkül idegen intelligencia 
megnyilvánulásaként értékelte, hangosan sorolva a bizonyítékokat. 

– Nézzék, uraim – lelkesedett a fekvı búzára mutatva –, egyértelmően a naprendszerünket 
látjuk, méghozzá a 3452 évvel ezelıtti együttállást. Ez teljesen világos! Ott a Földünk, jobbra 
a Merkúr, felül van a Szaturnusz a győrőjével. Na most! Ha képzeletben összekötjük a Földet 
a baloldali Marssal, és távolságuk egyhatodától érintıegyenest húzunk az Uránuszhoz, majd a 
kapott sugár négyzetét megszorozzuk 0,878242-vel, éppen a Gizai piramis északi 
dılésszögének 1.708914-szeresét kapjuk, inchben. 

Büszkén nézett a másik két férfira. A seriff bólogatott, mintha teljesen egyetértene ezzel a 
logikus gondolatmenettel, bár a kép a múlt héten elfogott sorozatgyilkos arcára emlékeztette. 
A polgármester inkább a Manchester United címerét vélte felfedezni a búzatáblában, ám 
bölcsen hallgatott; jövı hónapban lesznek a választások, ha az ellenzék megneszeli a 
tudatlanságát, az súlyos szavazatokba kerülhet. A tudományé a felelısség! 

A helikopter leszállt. A szakértı a letaposott részen sugárzásvizsgálatot végzett, majd 
elégedetten ment vissza a polgármesterhez, aki épp a fotósok elıtt pózolt, és széles mosollyal 
az arcán magában áldotta a gabonadöntögetıket. 

– A sugárzási szint 0,063 %-kal magasabb a megengedettnél. Semmi kétség, polgármester 
úr, földön kívüli technológia hozta létre az ábrát – közölte a vizsgálat eredményét izgatottan a 
szakértı. 

A polgármester futólag bólintott, de már az újságírókkal volt elfoglalva. A szakértı nem 
sértıdött meg, a háttérbe vonult, és az eseményeket próbálta rekonstruálni – sikertelenül. 
Végül feladta. 

– Vajon, hogy csinálhatták? – tőnıdött hangosan. – Ez lehetett volna életem találkozása – 
motyogta bánatosan, majd visszaballagott a kocsijához, és nekilátott a sebtében bepakolt 
reggelijének. Ezt követıen mindennap kinn fog ülni a gabonatábla szélén, de az aratógépeken 
kívül soha többé nem fogja senki letaposni a búzát. 

A kíváncsiskodók lassan szétszéledtek. Fenn a magasban rövid idıre megcsillant egy 
ezüstös fénypont, ami akár Piros parancsnok horpadt burkolatú hajója is lehetett, oldalán egy 
magányos, főevı vámpír nyomát viselve, aki az éjjel az orkokkal fürdött a szeretet 
tengerében. 

VÉGE 
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A szerkesztı letette az írást, a novella másodszorra sem lett jobb. Elgondolkodva kevergette 
az asztallapra szórt levéldarabkákat, majd egy mozdulattal a szemétkosárba söpörte ıket. 

– Uram, megérkeztek kiválasztott szerzık – hallatszott a hangszóróból. 
– Engedje be ıket! 
Két vámpír és három ork sorjázott be az ajtón. Az ifjú írók félénken megálltak a bejárat 

mellett álló aranyozott Freddy-szobor alatt. 
A szerkesztı kíváncsian vette szemügyre a Szent körül csoportosuló fiatalokat, miközben 

szórakozottan vakargatta sötétkék, tölcsérszerő fülét. 


