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SZA KÁCS ESZ TER

A ka ta ló gus ból ren delt
meny as  szony

Ixión sze mé nek arany szí nét a nagy ap já tól, Hé li osz nap is ten tõl örö-
köl te. A ki rály fi már egé szen fi a ta lon ár va ság ra ju tott. Szü lei ha lá la után 
ap ja fi vé re, Zéthosz ült a trón ra, és amint meg ko ro náz ták, nyom ban meg-
sza ba dult az uno ka öc  csé tõl: le küld te a fõ lo vász hoz, hogy ezen túl ne ki 
se gít sen az is tál ló ban.

Ixiónnak te hát alig tízéve sen a két ke ze mun ká já ból kel lett meg él nie, 
rá adá sul a töb bi gye rek se akart ve le ját sza ni töb bé, mert azt ál lí tot ták, 
hogy bûz lik a trá gyá tól. (Ho lott ez nem volt igaz, mert a fiú min den 
es te fe nyõil la tú szap pan nal te tõ tõl tal pig le mos dott egy la vór ban.) Jobb 
hí ján hát be kel lett ér nie a lo vak tár sa sá gá val, amit egy idõ után nem is 
bánt. Mi köz ben es tén ként a lo vak sö ré nyét be fon ta, min den bú ját-ba ját 
ki önt het te ne kik.

A ked ven ce egy fe hér kis csi kó volt, aki nek az any ja el lés kor ki múlt. 
Ixión ne vel te fel cu mis üveg bõl, és Pégaszosznak ne vez te el a hí res, 
szár nyas pa ri pa után. A ló olyan sze líd volt, hogy min den ho vá kö vet te 
a fi út. Mö göt te járt, ami kor ta lics kán ki tol ta a trá gyát az is tál ló ból, ve le 
ko co gott cu kor ré pát vé te lez ni a rak tár ból, vagy ami kor pat kol tat ni vit te 
a ki rály díj nyer tes ver seny lo va it Hé pha isz tosz hoz, a ko vács mû hely be. 
Így cse pe red tek fel szép las sacs kán együtt.

Amint Ixión el ér te a ti zen nyolc éves kort, ös  sze szed te min den bá tor-
sá gát, és fel ment a nagy báty ja elé a trón te rem be.

– Ked ves bá csi kám – kezd te ud va ri a san, bár egy ál ta lán nem tar tot-
ta ked ves nek Zéthoszt, aki fü tyült rá az el múlt évek ben –, most, hogy 
fér fi kor ba ér tem, sze ret ném vis  sza kap ni jo gos örök sé ge met, a trónt. 
Meg nõ sül nék, úgy hogy szük sé gem len ne biz tos anya gi hát tér re, mert a 
lo vász fi úi fi ze tés nem ele gen dõ egy csa lád el tar tá sá ra.

S mi vel az if jú ság örök op ti miz mu sá val hitt ab ban, hogy trón ra ke rül, 
ka ta ló gus ból pár nap ja már ren delt is ma gá nak egy Pügmalión már ká jú 
meny as  szonyt. Mu száj volt, mert a pa lo tá ban élõ lá nyok úgy fenn hord-
ták az or ru kat, hogy szó ba se áll tak egy is tál ló fi ú val. A ka ta ló gus ne ve 
Vi lág szép ki rály kis as  szony ok és li ba pász tor lá nyok volt, és in gyen járt 
min den ser dü lõ ki rály fi nak. Az új ság ban sze rep lõ ki rály lá nyok és li ba-
pász tor lá nyok ro bo tok vol tak, és nem csak há zas tár si, ha nem õr zõ-vé dõ 
fel ada to kat is el lát tak. Nagy nép sze rû ség nek ör vend tek szi getszer te, 
mert mel let tük test õr ök re már nem kel lett köl te ni.

Ami kor Zéthosz meg hall gat ta uno ka öc  cse mon dan dó ját, meg ijedt. 
Azt hit te, Ixión már rég be le tö rõ dött ab ba, hogy meg ka pa rin tot ta elõ le 
a ki rály sá got.

– Mit szól nál ah hoz, ha in kább fel emel ném a bé re det? – pró bál-
ko zott.

De Ixión tud ta, hogy ami jár, az jár, és a fe jét ráz ta.
– Ak kor eset leg meg oszt hat nánk a mun kát. Egyik nap te ural kodsz, a 

má sik nap én – in dít vá nyoz ta a nagy báty ja, aki nem sze re tett vol na konf-
lik tus ba ke ve red ni a trá gya ki hor dás tól meg iz mo so dott su hanc cal.

Ám a fiú ra gasz ko dott az egész trón hoz, mert min dig is né pes fa mí li át 
kép zelt el ma gá nak, és tud ta, hogy sok száj so kat eszik.

– Nos, rend ben van – só haj tott lát szat ra meg adó an Zéthosz. – De be 
kell bi zo nyí ta nod, hogy mél tó vagy a trón ra. Vég re hajt hat nál egy ap rócs-
ka hõs tet tet. Tu dod, csak a nép ked vé ért...

– És mi len ne az? – kér dez te fel csil la nó öröm mel Ixión, aki mi köz ben 
sza la go kat font a lo vak sö ré nyé be, min dig hõs tet tek rõl ál mo do zott.

Zéthosz gon dol ko dott egy sort. Igye ke zett mi nél ve szé lye sebb dol got 
ki ta lál ni. Hát ha a fiú nem éli túl, így örök re övé ma rad a ki rály ság. 

– Él egy szi laj, arany szõ rû vad ló a he gyek közt – ju tott vé gül eszé be a 
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meg fe le lõ fel adat. – A nap is ten mé ne sé bõl szö kött meg. Még so ha sen ki 
nem tud ta be fog ni. Hozd el ne kem azt a mént, hogy in dí ta ni tud jam a der-
bin, mert úgy hal lot tam, Hé li osz pa ri pá i nak más ló a nyo má ba se ér het.

A ki rály fi meg örült. Ez pont ne ki va ló fel adat, hi szen õ min dent tud 
a lo vak ról. Vis  sza ment az is tál ló ba, ahol már egy nagy, ma dzag gal át kö-
tött cso mag vár ta. Meg jött a meny as  szo nya.

Kí ván csi an fel tép te a bar na cso ma go ló pa pírt, és ki nyi tot ta a do bozt. 
Egy gyö nyö rû, ében ha jú, al vó ki rály lány fe küdt ben ne. Ixión tud ta, mi a 
dol ga, így hát meg csó kol ta a tö ké le te sen élet hû ro bot ar cot. A lány ab ban 
a perc ben ki nyi tot ta a sze mét, és olyan éde sen rá mo soly gott a fi ú ra, 
hogy az ab ban a perc ben el ve szett. Ha lá lo san be le sze re tett a meny as  szo-
nyá ba, akit a cso mag fel ira ta sze rint Galateia 64-nek hív tak. Ter mé sze te-
sen Galateia 64 is rög tön meg sze ret te Ixiónt, hi szen így prog ra moz ták.

Az nap éj jel a fiú fent aludt a szé na pad lá son, a ki rály lány pe dig Ixión 
sze rény kis pric  csén lent az is tál ló ban. A ta ka rót át en ged te Ixiónnak, 
el vég re õ so sem fá zott. Haj nal fe lé a ki rály fi ál mot lá tott, mely ben anyai 
nagy ap ja, Hé li osz egy aranygyep lõt nyúj tott át ne ki, s azt mond ta, hogy 
az zal a gyep lõ vel fog ja be a lo vat. Ami kor fel éb redt, ott szo ron gat ta 
ke zé ben a gyep lõt.

Reg ge li után azon nyom ban fel nyer gel te Pégaszoszt, ma ga mö gé 
ül tet te a lányt, és el in dul tak a szur dok fe lé, ahol utol já ra lát ták az arany-
szõ rû mént. Ahogy oda ér tek a ha sa dék be já ra tá hoz, ki kö töt ték a lo vat 
egy fá hoz, majd fel mász tak a me re dek hegy ol da lon. A ve szé lye sebb 
he lye ken Galateia 64 erõs ro bot kar jai át se gí tet ték a ki rály fit. A szur dok 
te te jén egy bo kor mö gött le ül tek és vár tak. Köz ben ta lá lós kér dé sek kel 
és fej tö rõk kel szó ra koz tat ták egy mást.

Dél kö rül pa ta do bo gást hal lot tak, és a völgy szo ros má sik vé gén fel-
tûnt az arany szõ rû pa ri pa. Min dennap át kel lett kel nie a he gyen, hogy 
le jus son a fo lyó hoz in ni és meg fü röd ni. A ki rály fi fent rõl ügye sen a nya-
ká ba ve tet te a gyep lõt, majd Galateia 64 egy sze rû en le ug rott a ma gas ból 
és meg ál lí tot ta a szá gul dó lo vat. Meg is sze lí dí tet te rög tön né hány szem 
koc ka cu kor ral. Mi u tán Ixión le má szott a hegy ol da lon, már csak meg kel-
lett fog nia a kan tár vé gét, s a mén kezesbárányként kö vet te.

– Most már enyém a trón, hol nap ki hir det jük a kéz fo gót – ivott elõ re 
a med ve bõ ré re, mi köz ben a lán  nyal ha za fe lé lo va gol tak.

– Nem hin ném, hogy jó öt let len ne – óv ta ében ha jú meny as  szo nya. – 
A bá csi kád nem fog ja ilyen kön  nyen át en ged ni a ki rály sá got, meg lásd.

Ixión meg is lát ta.
– Sze rin tem egyet len ap rócs ka ló be fo gás nem elé gí ti ki né pem... il let-

ve né pünk szó ra ko zá si igé nye it – ja ví tot ta ki ma gát Zéthosz, ami kor elé 
já rul tak az arany szõ rû pa ri pá val. – Biz to san nem éri be a ha gyo má nyos 
há rom hõs tett nél kül. Még ket tõt fel tét le nül vég re kell haj ta nod.

– Szí ves örö mest – mond ta a fiú, és tény leg szí ves örö mest vég re 
akart haj ta ni még né hány hõs tet tet, hi szen va ló di bá tor, min den ve szély-
nek fit  tyet há nyó ki rály fi volt.

– Lás suk hát, mi le gyen a má so dik! – ku ta tott Zéthosz az em lé ke-
ze té ben. Fel tét le nül akart ta lál ni má sod já ra va la mi ha lá lo san ve szé lyes 
fel ada tot. S ha ez se vá lik be, hát van még egy do bá sa.

– Meg van! – ki ál tott fel hir te len, és kár ör ven dõ fény gyúlt ki a sze mé-
ben. Gyor san le is sü töt te, ne hogy az uno ka öc  cse ész re ve gye.

– Lopj el ne kem egy to jást a szi ré nek fész ké bõl! – je len tet te ki. – Sze-
ret ném, ha es tén ként va cso ra köz ben egy meg sze lí dí tett szi rén éne ké ben 
gyö nyör köd het nék.

– Rend ben – ve tet te oda Ixión hety kén. – Hol nap ha jó ra szál lok, és 
meg ke re sem a szi ré nek szi ge tét.

Majd el kö szönt, és vis  sza ment az is tál ló ba meg pi hen ni.
Az nap éj jel ál má ban megint meg je lent elõt te a nagy ap ja. Egy kis drá-

ga kö ves tõrt adott ne ki, s csak an  nyit mon dott, hogy a tõr rel ejt sen két 
be met szést Pégaszosz há tán. Ami kor ko ra reg gel fel éb redt, jobb já ban 
ott volt a tõr.

Ha boz va kec mer gett talp ra; egy sze rû en nem volt szí ve a leg jobb 
ba rát ja bõ rét fel ha sí ta ni. De Pégaszosz már vár ta. Õe lõt te is meg je lent 
éj sza ka Hé li osz, és tud ta, mi a kö te les sé ge. Biz ta tó an rá nyi ho gott, és a 
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fe jé vel egy re a há ta fe lé mu to ga tott, mint ha azt mond ta vol na, hogy csak 
tes sék, bát ran. Ott vágj meg! A ki rály fi be le tö rõ dõ en fel só haj tott, majd 
fi no man vé gig húz ta a pen gét a ló ge rin cé nek mind két ol da lán. Ab ban a 
mi nu tum ban két erõs, hó fe hér szárny nõtt ki a vá gá sok ból.

Ixión gyor san fel éb resz tet te Galateia 64-et, majd mind ket ten fel pat tan-
tak a fe hér ló há tá ra, aki az is tál ló ból ki vág tat va kön  nye dén a ma gas ba 
emel ke dett, s mi u tán le írt egy kört a pa lo ta fe lett, el szállt ke let fe lé, ahol 
Kalliszté part jai men tén, egy szik la szir ten él tek az em ber evõ szi ré nek.

A szi ré nek nek ma dár test ük van, és gyö nyö rû, nõi ar cuk. Ha meg lát-
nak a ten ge ren egy ha jót, fö lé száll nak, és va rá zsos éne kük kel úgy meg-
bo lon dít ják a ten ge ré sze ket, hogy azo kat töb bé nem ér dek li más, csak 
a dal. Nem fi gyel nek a kor mány zás ra sem, így a ha jó juk rend sze rint 
ös  sze tö rik a szik lán.

Ám Galateia 64 tud ta, hogy kell el bán ni a szi ré nek kel. A zse bé bõl 
elõ vett egy pár fül du gót, és oda ad ta Ixiónnak, amint a szirt hez ér tek. 
Ne ki és Pégaszosznak nem volt rá szük sé gük, mert csak em be rek re 
ha tott a va rázs.

Ahogy a szi ré nek ész re vet ték õket, fel száll tak a szik lá ról, és el kezd-
tek kö röz ni fö löt tük, akár a si rá lyok. Gyö nyö rû, szop rán nõi han gon egy 
szív szag ga tó dal ba fog tak a ten ger rõl, a tá vol ság ról és a sze re lem rõl. 
Ám mind ez a fi út a fül du gó nak kö szön he tõ en hi de gen hagy ta.

Ami kor a szi ré nek ész re vet ték, hogy mû vé sze tük sem mi ha tás sal 
sincs a lá to ga tók ra, mé reg be gu rul tak, és el kezd ték csip ked ni Pégaszosz 
új, fe hér szár nya it. A fe hér ló meg bil lent a le ve gõ ben, ám még mi e lõtt 
le zu hant vol na, si ke rült gyor san le száll nia a szik la szirt te te jé re.

Ixión le ug rott a há tá ról, és sza lad ni kez dett egy fé szek fe lé, amit nem 
mes  sze meg pil lan tott. A szi ré nek, akik most jöt tek rá, hogy gye rek rab lás 
van ké szü lõ ben, zu ha nó re pü lés ben kö vet ték. A ki rály fi nagy ap ja drá ga-
kö ves tõ ré vel vé de kez ve fel kap ta az el sõ to jást, ami a ke ze ügyé be ke rült 
– olyan volt, mint egy nagy, kék-fe hér csí kos üveg go lyó –, és vis  sza ro-
hant Pégaszoszhoz. Ügye sen fel ug rott a há tá ra,  akár egy kasz ka dõr, 
s már száll tak is szél se be sen a fel hõk fe lett. A szi ré nek fel há bo ro dott 
ri ká cso lá sa még so ká ig ül döz te õket.

A pa lo tá ban Zéthosz már vár ta õket. Nem mu tat ta, de azért kez dett 
ide ges len ni, ami kor meg lát ta a to jást uno ka öc  cse ke zé ben.

– Lám, lám, mi lyen ügyes vagy! – di csér te ál sá go san. – Már csak egy 
pró bát kell tel je sí te ned, s a nép ra jon ga ni fog ér ted. 

– Mit te gyek hát? – kér dez te Ixión lel ke sen, aki csak most kez dett 
be le me le ged ni a ki rály fi ság ba.

– Amíg el vol tál, ki fun dál tam egy má sik, igen al kal ma tos fel ada tot. 
Sze ret ném, ha le száll nál az al vi lág ba, s a szü le id tõl írá sos en ge délyt 
kér nél a há zas ság hoz. Még túl fi a tal vagy, enélkül, at tól tar tok, nem 
nõ sül hetsz.

Ixión meg örült. Így új ra lát hat ja a szü le it. Hi szen olyan ré gen meg hal-
tak, hogy alig em lé ke zett az arc vo ná sa ik ra.

Sar kon for dult és meny as  szo nyát ké zen fog va le sza ladt az is tál ló ba.
Ez volt a leg ne he zebb fel adat mind kö zül, mert Hádész bi ro dal má-

ból, ahol a hol tak lak nak, tu do má sa sze rint sen ki se tér he tett vis  sza. Ám 
az ében ha jú lány ala po san át ku tat ta az adat bá zi sát, és ta lált is né hány 
me sét, me lyek er rõl szól tak. 

– Drá gám – for dult a fi ú hoz -, at tól tar tok, vin nünk kell ma gunk kal 
egy szi rént az al vi lág ba.

Fog ta a  csí kos to jást, ami vé let le nül a ke zé ben ma radt, ami kor vis  sza-
tér tek a pa lo tá ból, ál lít ha tó hõ mér sék le tû ro bot te nye ré be tet te, és el kezd-
te me le gí te ni. Né hány perc múl va ki is kelt egy kis ba ba ar cú szi rén a 
to jás ból. Ak kor ka volt csak , mint egy macs ka ba goly, de már is tu dott 
éne kel ni. Dal ra is fa kadt, a Hul ló fa le ve le ket éne kel te. Galateia 64 vál-
lá ra szállt, s mi vel azt hit te, hogy õ a ma má ja, ez után min dent meg tett, 
ami re a lány kér te.

Va cso ra után mind an  nyi an le fe küd tek alud ni. Hé li osz megint meg je-
lent a ki rály fi ál má ban, s egy üres ás vány vi zes pa lac kot, két arany pénzt, 
meg egy cso mag szá rí tott húst adott ne ki, mond ván, hogy ezek re még 
szük sé ge lesz az al vi lág ban. 
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Ko ra reg gel fel kel tek, meg reg ge liz tek, és fe lül tek Pégaszosz há tá ra. 
A fe hér ló el szállt ve lük egy ma gas, fe nyõk kel bo rí tott he gyig. En nek a 
hegy nek az ol da lá ban volt a bar lang, ahon nan le já rat nyílt az al vi lág ba. 
Pégaszoszt ki kö töt ték a bar lang elõtt, õk meg el in dul tak be fe lé.

A bar lang mé lyén út köz ben ta lál tak egy for rást, az em lé ke zet for rá-
sát. Tisz ta vi zé vel az ében ha jú meny asszony te le töl töt te a nap is ten tõl 
ka pott pil le pa lac kot. Nem so ká ra oda ér tek egy szür ke vi zû, lus tán höm-
pöly gõ fo lyó hoz. Ez volt a Léthé, a fe le dés fo lyó ja. Aki a Hádészba 
tar tott, át kel lett, hogy kel jen raj ta.

Ott ült Kháron, az al vi lág ré vé sze, és há rom fe jû ku tyá ja, Kerberosz 
egy la dik ban. Az arany pén ze kért re túr je gyet vet tek tõ le, és át kel tek a 
má sik part ra.

Ám amint a fo lyó kö ze pé re ér tek, a ki rály fi min dent el fe lej tett. Csak 
úgy em lé ke zett az éle té re, mint va la mi kö dös álom ra: el fe lej tet te a nagy-
báty ját meg a há rom pró bát, még Galateia 64-et se is mer te fel. Ak kor 
a lány elõ vet te a pa lac kot, meg itat ta ve le a for rás ból szár ma zó vi zet, s 
a ki rály fi nak azon nyom ban meg telt új ra em lé kek kel a fe je. Sõt, at tól 
kezd ve sok kal több min den re em lé ke zett, mint ko ráb ban.

Ki kö töt tek a má sik par ton, és el in dul tak egy ha mu szín vi rá gok kal 
te li me zõn át. Itt bo lyong tak a hol tak ár nyék sze rû lel kei, akik már rég 
el fe lej tet ték, kik is vol tak õk. A ki rály fi nem lát ta köz tük a szü le it, így 
to vább ban du kol tak, míg oda nem ér tek Hádész ud va rá ba. Az al vi lág ura 
ven dé gei kö ré ben épp ebé delt.

– Mondd, ki rály fi, mit kí vánsz tõ lem? – kér dez te a hol tak ki rá lya, 
ami kor elé já rul tak.

– A szü le i met ke re sem, fel ség – fe lel te tisz te let tu dó an Ixión. – Á, 
már ész re is vet tem õket!

Az zal in te get ni kez dett a pa pá já nak és ma má já nak, akik a hos  szú asz-
tal má sik vé gén ül tek.

De ár nyék sze rû szü lei nem is mer ték fel egyszem fi u kat, hi szen õk is 
át kel tek a fe lej tés fo lyó ján.

– Nézd csak , drá gám, mi lyen he lyes fi a tal em ber! – mond ta az any ja.
– És mint ha hal vá nyan is me rõs len ne – kont rá zott az ap ja. – Ta lán 

ös  sze fu tot tunk már ve le va la hol.
Ixión el szo mo ro dott, hogy a szü lei nem em lé kez nek rá, és vis  sza for-

dult Hádészhoz.
– Szük sé gem len ne az írás be li be le egye zõ nyi lat ko za tuk ra. Anél kül 
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nem nõ sül he tek meg, mert még nem va gyok hu szon egy éves. De hogy 
ír nák alá, ha azt se tud ják, hogy a fi uk va gyok?

– Vé let le nül van ná lam egy ke vés az em lé ke zet vi zé bõl – szólt köz be 
a ro bot meny as  szony. – Ha meg en ged néd, hogy meg itas sam õket, eszük-
be jut na min den, és alá ír hat nák az ok mányt.

Hádész be le egye zõ en bó lin tott. En  nyit szí ves-örö mest meg tett, hi szen 
õ is bol dog há zas em ber volt.

Ám amint Galateia 64 meg itat ta a szü lõ ket az em lé ke zet vi zé vel, 
azok nak an  nyi ra vis  sza tért a me mó ri á juk, hogy kön  nyez ve ma guk hoz 
ölel ték Ixiónt, és már egy ál ta lán nem akar tak az al vi lág ban ma rad ni. A 
fiú se akar ta õket megint el ve szí te ni.

– Uram, kér lek, en gedd ha za anyá mat és apá mat – kö nyör gött 
Hádésznak. – Hadd él vez zék fent a nap fényt és csa lád juk tár sa sá gát.

– Ej, te fiú – ráz ta a fe jét az al vi lág ki rá lya –, hát nem tu dod, hogy a 
hol tak már so ha nem tér het nek vis  sza az élõk kö zé? Hi szen nincs tes tük, 
olya nok csak , mint a pá ra a me zõ fe lett.

Ek kor a ki rály lány a vál lán ülõ kis szi rén fü lé be sú gott. Az éne kel ni 
kez dett, és da lá val úgy el bá jol ta az al vi lág ki rá lyát, hogy an nak rög vest 
meg eny hült a szí ve.

– Nem bá nom, no. Ha át tu dod vin ni õket Kháron la dik ján, el en-
ge dem õket. De a há rom fe jû ku tyát ma gad nak kell el in téz ned, nem 
se gít he tek.

A ki rály fi ör ven dez ve el kö szönt, és Galateia 64-gyel meg a szü le i vel 
el in dult vis  sza a rév fe lé.

Ami kor oda ér tek, Kerberosz, a ré vész ku tyá ja mind a há rom fe jé vel fé lel-
me te sen mo rog ni kez dett. Nem akar ta a ki rály fi szü le it át en ged ni a fo lyón. 
Vég té re is, az volt a dol ga, hogy a hol ta kat lent tart sa az al vi lág ban.

Ixiónnak sze ren csé re eszé be ju tott a szá rí tott hús, és a cso ma got 
ki bont va oda ve tet te tar tal mát a ku tyá nak, mi re az ró luk meg fe led kez ve 
azon nyom ban fal ni kezd te a vá rat lan cse me gét.

A kis csa pat gyor san be szállt Kháron csó nak já ba, és el in dult vis  sza, 
az ál dott nap vi lág ra.

Fent a fiú és talp ra esett meny as  szo nya fe lül tek Pégaszosz há tá ra, a 
pá rá hoz ha son la tos szü lõk a ló far ká ba ka pasz kod tak, s mind ha za re pül-
tek a pa lo tá ba.

Zéthosz ret ten tõ en düh be gu rult, ami kor meg lát ta õket. Az uno ka öcs-
 cse nem csak, hogy nem halt meg, még a drá ga lá tos szü le it is vis  sza hoz ta 
a hol tak bi ro dal má ból! 

– Nem és nem! – dúlt-fúlt bõ szen. – A trónt már pe dig nem adom 
vis  sza!

Hõ sünk és kis csa pa ta ek kor vis  sza vo nult az is tál ló ba, és ki fõ zött egy 
ha di ter vet.

Ixión a szár nyas pa ri pa há tán át re pült a szom széd ki rály ság ba, és 
Dirké Szép ség sza lon já ban vá sá rolt egy eny hén mó do sí tott va rázs-
szert; egy fi a ta lí tó für dõ sót. Az volt a mó do sí tás, hogy nem fi a ta lí tott, 
ha nem öre gí tett.

Oda ad ta Zéthosznak az zal, hogy ap ró szu ve nír az al vi lág ból.
– Ó, de jó – örült a nagy báty ja –, ve szek egy ülõ für dõt, és meg fi a-

ta lo dom.
Meg is für dött, és azon nyom ban száz éves, resz ke teg apó ká vá vál to-

zott. Olyan fe le dé keny lett, hogy gyak ran az se ju tott eszé be, hol la kik, 
éj sza kán ként ös  sze-vis  sza kó bo rolt a vá ros ban, és min den ho vá be zör ge-
tett. Mi u tán ren ge teg panaszoslevél ér ke zett az ál mat lan hon pol gár ok-
tól, a mi nisz ter ta nács egy han gú lag tör vény be ik tat ta az al kal mat lan sá gi 
zá ra dé kot. Így hát Ixiónt vég re ki rál  lyá ko ro náz hat ták, Zéthosznak meg 
he lyet ke rí tet tek egy jó szo ci á lis ott hon ban.

A szü lõk be köl töz tek a nyá ri re zi den ci á ba, õk let tek Kalliszté el sõ 
kí sér te tei. Az óta is lel ke sen ijeszt ge tik a tu ris tá kat, akik nya ran ta, ha egy 
kis bor zon gás ra vágy nak, fel ke re sik a kas télyt.

Ixión és Galateia 64 vi lág ra szó ló la ko dal mat tar tott.
– Mi lyen szép pár! Arany sze mû võ le gény és ében ha jú meny as  szony! 

– lel ken de zett a nász nép, ami kor gyö nyö rû, új ru há ik ban ki lép tek a pa lo-
ta ka pu ján, a szár nyas pa ri pá val a há tuk mö gött.
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Az el cse rélt lá nyok
és a csil lag ki rály

Élt egy szer Kalliszté szi ge tén egy sze gény ha lász meg a fe le sé ge. 
Min den ben szû köl köd tek, ki vé ve a gye re ke ket. Hat éhes szá jat kel-
lett jól la kat ni uk nap mint nap. Az as  szony ak kor vár ta a he te di ket. 
So kat ag gó dott, né ha a fél éj sza kát is át só haj toz ta, s egy re azt mon-
do gat ta a fér jé nek:

– Csak tud nám, mi bõl fo gunk fel ne vel ni hét gyer me ket! Hi szen, ahogy 
nõ nek, egy re töb bet esz nek. S foly ton új ru há ra, új ci põ re van szük sé gük. 
El vég re még sem jár hat nak ron gyo san, me zít láb az is ko lá ba.

– Ej, as  szony, ne légy már ilyen kis hi tû! – kor hol ta a ha lász, aki 
jó val de rû lá tóbb ter mé sze tû volt a fe le sé gé nél. – Poszeidón is ten min dig 
ke gyes volt hoz zánk, ez után se fog cser ben hagy ni. Még nem volt olyan 
nap, hogy üre sen húz tam vol na vis  sza a há lót, s csak te lik ben zin re is, 
hogy meg tölt sem a kis bár ka tank ját.

De az as  szony csak et te ma gát min den éj jel.
Egy es te az tán rá tör tek a szü lé si fáj dal mak. A fér je be vit te a kö ze li 

kór ház ba. Az nap va jú dott a ki rály fe le sé ge is a szom széd szo bá ban. 
Mi vel a kis kór ház ban csak el vét ve tör tént meg, hogy egy szer re két 
kis ma mát is be hoz za nak, mind ös  sze egy or vos és egy nõ vér volt szol gá-
lat ban. Ide-oda sza lad gál tak a két szü lõ szo ba kö zött.

Elõ ször a ki rály né kis lá nya szü le tett meg. A nõ vér rög tön ko ro ná val 
hím zett ró zsa szín sza la got kö tött a pi ci csuk ló já ra, és át vit te a cse cse mõ-
osz tály ra. Ám túl sá go san la zán hur kol ta meg a sza la got, ezért ami kor az 
új szü lött ka lim pál ni kez dett a ke zecs ké i vel, az ki ol dó dott, és le esett az 
ágya mel lé a föld re.

Nem so ká ra a sze gény as  szony gyer me ke is vi lág ra jött. Õ is lány 
lett. A nõ vér ne ki fe hér sza la got kö tött a ke zé re, s át vit te a má sik ba ba 
mel lé. De mi vel már ti zen két órá ja szol gá lat ban volt, ki me rült sé gé ben 
megint gon dat la nul cso móz ta meg a sza la got, így nem so ká ra az is a pad-
lón kö tött ki.

Ami kor né hány perc múl va ész re vet te a két pánt li kát a föl dön, na gyon 
meg ré mült. Most az tán hon nan tud ja, hogy me lyik sza lag me lyik gye re-
ké? Ijed té ben nem is tu dott gon dol kod ni. Gyor san fel kap ta a pánt li ká-
kat, s egyi ket az egyik ba ba ke zé re, má si kat a má si ké ra erõ sí tet te. Majd 
re mél ve, hogy nem tör tént baj, igye ke zett mi nél elõbb el fe led kez ni a 
tör tén tek rõl.

A ki rá lyi pár, akik évek óta vár tak gyer mek ál dás ra, ha za vit ték a kis 
trónörökösnõt. Bár ele in te fur csáll ták, hogy sen ki re se ha son lít a csa-
lád ban, ha mar meg fe led kez tek ró la. Na gyon meg sze ret ték a kis lányt, 
ta lán túl sá go san is. Oly rég óta áhí toz tak már gyer mek után, hogy ami-
kor az vég re meg szü le tett, ret ten tõ en el ké nyez tet ték. Amit csak Éioné 
meg kí vánt, azt a szü lei  rög tön meg vet ték ne ki, így a ki rály lány sem mit 

Még a Moirák is el jöt tek, s mi vel a fiú szü le té se kor el fe led kez tek az 
aján dék ról, most utó lag jó adag hu mor ér zé ket ad tak ne ki, ami re csin ta-
lan ro bot gyer me kei mel lett ké sõbb nagy szük sé ge is lett.

A ro bot gye re kek épp olya nok vol tak, mint az iga zi ak, foly ton kint 
han cú roz tak a pa lo ta ud va rán, és csak két do log ban kü lön böz tek a 
nem-ro bot gye re kek tõl. Egy részt na gyon sze ret ték a gép zsírt, foly ton 
ki oson tak a spájz ba meg dézs mál ni, más részt meg va cso ra után el len ke-
zés nél kül le fe küd tek, mert ez volt az el sõ do log, amit szü le té sük kor az 
any juk be lé jük táp lált.

Az el lo pott to jás ból ki kelt, meg sze lí dí tett szi rén pe dig min den es te az 
ágyuk tám lá já ra szállt, és lágy al ta tó dalt éne kelt ne kik, ami tõl õk azon 
nyom ban álom ba szen de rül tek.
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se be csült meg. A gard rób ja a pla fo nig te le volt meg unt ru hák kal és 
já té kok kal.

Di dó hoz, a sze gény ha lász lá nyá hoz már nem volt ilyen ke gyes a sors. 
Leg ki sebb gyer mek ként nõ vé rei le ve tett ru há i ban kel lett jár nia, és já té-
ka is csak egy volt. Egy ved lett szõ rû, há romlá bú plüss ku tya, ame lyik a 
csa lád ös  szes gyer me két ki szol gál ta már. Ám Di dót ez egy ál ta lán nem 
za var ta. Nagy kép ze lõ e rõ vel ren del ke zõ, gyen géd lel kû kis te rem tés 
volt, aki imád ta ütött-ko pott plüss ku tyá ját. (Di dó amúgy a föld min den 
te remt mé nyét sze ret te, még a va ran gyo kat is. Egy szer az ös  szes meg hök-
kent bé kát vé gig csó kol ta a kert jük alatt fo lyó kis pa tak part ján, mert meg 
volt gyõ zõd ve ar ról, hogy egyi kük biz to san el va rá zsolt ki rály fi.)

A ha lász gye re kei nõt tek, cse pe red tek. Egy re töb bet et tek, így 
egy re ke vés bé volt elég a pénz, amit ap juk a ha la kért ka pott. Ezért 
mind egyi kük nek dol goz ni uk kel lett is ko la után. Az egyik pa pírt gyûj-
tött és el vit te a MÉH-be, a má sik új sá got hor dott ki, a har ma dik meg 
be vá sá rolt egy idõs as  szony nak. Iga zán jó gye re kek vol tak, so sem 
zú go lód tak a sor suk el len.

Di dó is ha mar ta lált ma gá nak mun kát. Az is ko la hir de tõ táb lá já ra 
ki tûz tek egy hir de tést, hogy a nyá ri va ká ció ide jé re ját szó tár sat ke res-
nek a ki rály lá nya mel lé. A ki vá lasz tott gye re ket per sze il lõn meg fi ze-
tik. S mi vel a ké nyes ke dõ Éionét sen ki se sze ret te, Di dó volt az egyet-
len je lent ke zõ a fel adat ra.

Az is ko lai év zá ró után el is in dult a pa lo tá ba. Ahogy be lé pett 
a ka pun, ék te len vi sí tást hal lott. Csak úgy vissz hang zott tõ le az 
egész ház.

– Nem aka rom fel ven ni a pöt  työs ruhááát!
– Ruhááát... hááát... hááát... – is mé tel te a vissz hang.
– A ké ket akarooom!
– Akarooom... rooom... rooom... – csú fo ló dott a vissz hang.
– De a kék a szen  nyes ben van, kin csem – csi tí tot ta a ma má ja.
– Nem ér de kel. Azon nal mos sa ki a szo ba lány! – ki ál tot ta Éioné, 

és mér gé ben föld höz vág ta ma gát, épp ak kor, ami kor Di dó be lé pett 
a szo bá ba.

Sze gény, el gyö tört ar cú ki rály né meg kön  nyeb bül ten pil lan tott rá.
– „Mi lyen bá jos gyer mek! Nicsak, épp olyan szí nû a ha ja, mint az 

enyém” – fu tott át az agyán. – „És mi lyen jólne velt. Bár csak az én 
lá nyom is ilyen len ne!” – ju tott ez is az eszé be, ami kor Di dó ud va ri a san 
pu ked li zett elõt te.

– Hát te ki a fe ne vagy? – pat tant fel Éioné, ami kor meg lát ta. – Menj 
in nen, utál lak! – öl töt te rá a nyel vét.

– Én nem utál lak té ged – mo soly gott rá ked ve sen Didó.– Azért jöt-
tem, hogy játs  szak ve led.

Hi á ba hisz ti zett a kis ki rály lány, sze líd any ja ez egy szer a sar ká ra 
állt, és al kal maz ta Di dót, ab ban a re mény ben, hogy tár sa sá ga jó ha tás-
sal lesz el ké nyez te tett gyer me ké re.

No, ami azt il le ti, a sze gény em ber lá nyá nak ele in te ala po san meg 
kel lett dol goz ni a pén zé ért. Éioné min dent ki ta lált, csak hogy bos  szant-
sa. Ami kor pél dá ul bú jócs káz tak a pa lo tá ban, szántszán dék kal ki sza-
ladt a vá ros ba, úgy hogy Di dó órá kon ke resz tül hi á ba ke res te. Ha pe dig 
ba ba zsúrt ját szot tak, ter mé sze te sen a ha lász lá nya kap ta az ös  szes 
tö rött ke zû-lá bú, pe csé tes ru há jú ba bát, mi köz ben az övéi min dig a 
leg szeb bek, leg újab bak vol tak. Per sze nem tud ta, hogy a ha lász lá nya 
ezt csep pet se bán ja. A sé rült ba bá kat még tán job ban is sze ret te, mert 
a plüss ku tyá já ra em lé kez tet ték. Azt is an gya li tü re lem mel vi sel te, ha a 
ki rály lány pa ran csol ga tós ked vé ben ide-oda kül döz get te; hol zseb ken-
dõ ért, hol fé sû ért, hol a kony há ba li mo ná dé ért.

De azért Éioné se volt olyan rossz ter mé sze tû, ahogy azt né me lyek 
gon dol nák. Ha zsar no kos ko dott is fe let tük, azért ki rá lyi édes any ját 
és édes ap ját na gyon sze ret te. S né hány hét múl va a sze líd, min dig 
nyu godt Di dó tény leg kez dett jó ha tás sal len ni rá. Éioné egy re ke ve-
seb bet pa ran csol ga tott ne ki, vé gül már nem is vá gyott más ra, csak 
hogy a ha lász lá nya szív bé li ba rát nõ je le gyen, s ne csu pán fi zet sé gért 
játs  szon ve le.
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Egy dél után ma ga Ze usz lá to ga tott a pa lo tá ba. Épp Éioné ap já val, 
Naxosszal be szél ge tett an nak trón ter mé ben, ami kor a két gye rek be lé-
pett az aj tón.

– Ho hó, hát itt van az én kis tûz rõl pat tant ke reszt lá nyom! – menny dö-
rög te az is te nek ki rá lya, majd vil lá ma it a trón lép csõ jé hez tá maszt va fel-
kap ta Éionét a föld rõl, és ös  sze-vis  sza csó kol gat ta. A kis lány örö mé ben 
na gyo kat vi son gott, és szo ká sa sze rint jól meg húz kod ta Ze usz sza kál lát. 
Ra jon gott a ke reszt ap já ért, s alig vár ta már a na pot, ami kor az is te nek 
ki rá lya ígé re te sze rint ma gá val vi szi az Olüm posz he gyé re, ahol mes  sze 
föl dön hí res pa lo tá ja állt.

– Nos, ké szen állsz egy olümposzi va ká ci ó ra? – foly tat ta a vil lám lás 
és menny dör gés ura. – S ki le het va jon e má sik gyö nyö rû vi rág szál? 
– for dult de rû sen Di dó fe lé.

– Õ a leg jobb ba rát nõm – vág ta rá Éioné, és ké zen fog ta a ha lász 
lá nyát. 

Di dó egé szen meg ha tó dott. Hi szen a ki rály lány most elõ ször ne vez te 
ba rát nõ jé nek. Bol do gan meg szo rí tot ta õ is Éioné ke zét.

– Sze ret ném, ha ve lem jö het ne a pa lo tád ba – foly tat ta a ki rály lány.
– En nek sem mi aka dá lya – fe lel te Ze usz. – Épp azért ug rot tam be, 

hogy a szom ba ti meg hí vást kéz be sít sem. Ke reszt anyád is na gyon vár 
már – tet te hoz zá, bár ezt Éioné nem na gyon hit te el. Ze usz fe le sé ge, 
Hé ra nem volt az a ki fe je zett anya tí pus, so sem ked vel te a gye re ke ket. 
(Ami azt il le ti, csak há rom dol got sze re tett iga zán; a gyé mánt ti a rá kat, a 
kö röm lak ko kat és az ön tött vas lá bo so kat.)

Ám azon a szom ba ton a két lány még sem ju tott el az Olüm posz ra, 
mi vel Naxosz ki rály elõ zõ éj jel meg be te ge dett. Az ud va ri or vos sze rint 
ugyan fi zi ka i lag sem mi ba ja nem volt, de na gyon fur csán kez dett el vi sel-
ked ni. Elõ ször csak ar ra pa nasz ko dott, hogy ré me set ál mo dott az éj jel. 
Egy nagy, fe ke te ma dár ült a ha sá ra, csõ ré vel fel ha sí tot ta a mel lét, majd 
va la mi fény lõ kis dol got ki vett be lõ le, és el re pült ve le. Az or vos vi szont 
nem ta lált raj ta seb he lyet, ami kor meg vizs gál ta.

El küld tek hát az ud va ri va rázs ló ért. Az öreg hüm mög ve be le né zett a 
va rázs gömb jé be. Meg is lát ta ben ne az igaz sá got.

– Fel sé ges as  szo nyom! – for dult a ki rály né hoz. – At tól tar tok, nagy 
a baj. Egy lé lek rab ló ma dár vit te ma gá val a ki rály lel két. De se hol se 
tu dok a nyo má ra buk kan ni. Mint ha el re pült vol na eb bõl a vi lág ból.

At tól kezd ve az tán min den ki re ne héz na pok jár tak a pa lo tá ban. 
Naxosz ki rály ba mint ha az ör dög bújt vol na. Egy foly tá ban ki a bált a szol-
gák kal, még hû sé ges, öreg ina sa is fél ve lé pett a szo bá já ba, ha va la mi ért 
ma gá hoz ren del te. A sza kács nét meg is rí kat ta, mert ebéd után bor zasz-
tó an le te rem tet te, ami ért olyan „ször nyû mos lé kot” fõ zött ebéd re. Ho lott 
sze gény as  szony iga zán ki tett ma gá ért; ana ná szos csir két ké szí tett, ami 
a ki rály ked ven ce volt. 

Éionét min den fé le mond va csi nált ürüg  gyel foly ton szo ba fog ság ra 
ítél te, még Di dó val se ta lál koz ha tott. Szó val, a ki rály ki mon dot tan szív-
te le nül vi sel ke dett, ami egy ál ta lán nem val lott rá, hi szen ad dig iga zán 
ked ves em ber nek is mer ték, né pe is na gyon sze ret te. Sze gény, gyen géd 
lel kû ki rály né ret te ne te sen szen ve dett mel let te, de leg job ban a kis lá nyát 
saj nál ta, aki min dig ha lo vány és ked vet len volt az ál lan dó szo ba fog ság-
tól. Az anyai sze re tet vé gül meg sok szo roz ta ere jét; egy nap a sar ká ra 
állt, és bár men  nyi re is hep ci ás ko dott a fér je, el ha tá roz ta, hogy el kül di 
Éionét és Di dót az Olüm posz ra. Gon dol ta, mind két gye rek re rá fér egy 
kis ki kap cso ló dás.

Így hát más nap reg gel ha tal mas menny dör gés kö ze pet te egy réz szí nû 
sár kány szállt le a pa lo ta ud va rán.

– Szi asz tok, lá nyok! En gem Re bar ba rá nak hív nak, ma ga Ze usz kül-
dött ér te tek – ha dar ta egy szusz ra, s hogy el káp ráz tas sa õket, egy tu li pán 
for má jú, kis kék lán got lö vellt ki a szá ján. Majd gyors egy más után ban 
ma dár, pó ni és szél ma lom ala kút is.

A lá nyok, akik ad dig ra el vá laszt ha tat la nok let tek, iz ga tot tan csi vi tel-
ve he lyet fog lal tak a sár kány há tá ra erõ sí tett fül ké ben, s hipp-hopp, már-
is a ma gas ba emel ked tek.

Az ebé det már Ze usz és Hé ra asz ta lá nál köl töt ték el. Amb ró zi át et tek, 
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és nek tárt it tak, akár az is te nek. S mi vel mind ket ten épp az nap töl töt ték 
be a ki len ce dik évü ket, Di a báz fõ sza kács egy óri á si do bos tor tát sü tött a 
tisz te le tük re. A há rom vén sé ge sen vén Moira is he lyet fog lalt az asz tal-
nál. Ebéd után ki de rült, hogy a sors is ten nõk mi vel is aján dé koz ták meg 
õket. Di dó a he lyes vá lasz tás ké pes sé gét kap ta tõ lük. Éioné kis sé fa nyal-
gott, ami kor ezt meg hal lot ta, s örült, hogy az õ aján dé ka nem ilyen unal-
mas. A Moirák azt mond ták ne ki, ami kor va ló di bá nat ön ti el a szí vét, 
hár fa han gon igaz gyön gyö ket fog sír ni.

Rög tön ki is pró bál ta. Gon dol ta, elég, ha öt per cig zo kog, s már lesz 
is egy nyak lánc ra va ló fe hér gyön gye. De va la hogy nem ju tott eszé be 
szo mo rúbb eset, mint ami kor a szo ba lány vé let le nül el éget te a ked venc 
ru há ját a va sa ló val, s mi vel et tõl nem lett elég gé bá na tos, csak nem tud ta 
el sír ni ma gát. Utá na le ment a kony há ba hagy mát sza gol gat ni, s bár et tõl 
va ló ban po tyog tak a kön  nyei, csa ló dot tan ál la pí tot ta meg, hogy egyik 
sincs igaz gyöngy bõl. Hár fa hang se akart ki jön ni a szá ján. El is ment 
mind járt a ked ve a sí rás tól.

Dél után a két gye rek el in dult fel fe dez ni a ha tal mas pa lo tát. Az is te-
nek ki rá lya kö zöl te ve lük, hogy bár ho vá sza ba don me het nek, ki vé ve a 
tü kör ter met. Oda ti los be lép ni ük. A lá nyo kat ele in te nem is iz gat ta a til-
tás, olyan ha tal mas volt a pa lo ta meg a park, így is min den nap ra ju tott 
fel fe dez ni va ló.

Ám ami kor már majd két he te vol tak ott, Éioné ol da lát csak fúr ni 
kezd te a kí ván csi ság, hogy mi lyen le het az a hí res tü kör te rem.

– Néz zük meg, mer re van! – mond ta Di dó nak. – Úgy hal lot tam, gyö-
nyö rû, arany ve re tes az aj ta ja. Hé pha isz tosz, az is te nek ko vá csa ké szí tet-
te. Iga zi mes ter mun ka, mes  sze föld rõl cso dá já ra jár nak.

Di dó a til tás mi att kis sé té to vá zott. De gon dol ta, ab ból baj nem le het, 
ha az aj tót meg né zik, így hát meg ke res ték a tü kör ter met. Tény leg szép-
sé ge sen szép, dom bor mû ves aj ta ja volt. Fu ru lyá zó fa u no kat és tán co ló 
nim fá kat áb rá zolt.

– Mi len ne, ha rés nyi re nyit nánk az aj tót? – in dít vá nyoz ta Éioné. 
– Épp csak be pil lan tunk egy perc re. Ta lán olyan, mint a vi dám park 
tü kör szo bá ja. Ta valy el vit tek oda a szü le im, Jaj, az na gyon vic ces volt! 
Az egyik tü kör ben olyan vé kony vol tam, mint a gi tár húr, a má sik ban 
meg olyan kö vér, mint egy bál na.

– De hát Ze usz ke re ken meg til tot ta... – el len ke zett Di dó bi zony ta la-
nul. Õ bez zeg még so sem járt vi dám park ban, ezért most hir te len rá tört a 
vágy, hogy lás sa ma gát a mó kás tük rök ben.

– Csak azt til tot ta meg, hogy be men jünk oda – okos ko dott Éioné. 
– Azt nem mond ta, hogy be se kuk kant ha tunk.

Így hát ki nyi tot ták az aj tót, és be néz tek. Ám a szo ba ab la ka it füg gö-
nyök kel sö té tí tet ték el, ezért nem so kat lát tak a fa lon füg gõ tük rök bõl. 
Éioné vá rat la nul be szök dé cselt a te rem be.

– Csak nem félsz? Mi vagy te, kisóvo dás? – csú fo ló dott Di dó val. 
– Ugyan már, gye re nyu god tan. Épp csak egy pil lan tást ve tünk a tük rök-
re, az tán me gyünk is.

Di dó egy da ra big tu sa ko dott ma gá val, de az tán csak be lé pett a 
szo bá ba õ is. A fa la kon kör ben nagymé re tû, dí szes ke re tû tük rök lóg-
tak. Elõ ször úgy tûnt, sem mi ben sem kü lön böz nek más tük rök tõl, ám 
ami kor a lá nyok meg áll tak az el sõ elõtt, a tü kör kép ük né hány pil la nat 
múl va el tûnt.  He lyet te egy vég te len, napéget te si va ta got lát tak, ahol 
sem mi se moz dult, csak a szél so dor ta a zöld ho mo kot. Éioné iz ga tot tan 
fel ne ve tett, és Di dót ma ga után húz va a kö vet ke zõ elé tán colt. Ab ban 
egy vá rost lát tak, égig érõ üveg há zak kal. Szí nes szár nyú ma dár em be-
rek röp köd tek köz tük, akár a ko lib rik. A har ma dik az óce án mé lyét 
mu tat ta. De nem ha lak, ha nem va la mi egé szen kü lö nös, át tet szõ lé nyek 
úsz kál tak a ró zsa szín víz ben. Di dó biz tos volt ab ban, hogy hoz zá juk 
ha son lót még so sem lá tott a bi o ló giaköny vé ben.

Éioné el bû völ ten megint fel ka ca gott, és meg érin tet te a ví zi vi lá got 
mu ta tó tük röt. Az uj jai ab ban a pil la nat ban át ha tol tak az üve gen. Lát ta, 
ahogy a má sik ol da lon meg je len nek a víz ben. A ki rály lány ijed ten visz-
 sza húz ta a ke zét. Ned ves volt. Nagy, ró zsa szín csep pek hul lot tak ró la a 
fé nyes par ket tá ra.
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– Hát ez fan tasz ti kus! – sut tog ta ré mü let tel ve gyes iz ga lom mal. 
– Hi szen eze ken a tük rö kön át le het men ni más vi lá gok ba. A Moirák 
sze rint min dig he lye sen fogsz dön te ni, úgy hogy vá laszd ki az egyi ket 
– né zett csil lo gó sze mek kel a ba rát nõ jé re –, és kel jünk át raj ta. Kép zeld 
csak el, mi cso da ka lan dok ban lesz ré szünk.

Di dó ak kor úgy érez te, mint ha va la mi mág nes ként ma gá hoz von za ná. 
Bár nem akar ta, a lá bai a te rem hát só ré szé be vit ték. Meg állt az egyik 
arany ke re tes, föl dig érõ tü kör elõtt. Egy ki halt, szél jár ta pusz ta te rült el 
mö göt te. Az éj sza kai égen te mér dek csil lag hu nyor gott. Di dó ké zen fog-
ta a ki rály lányt, s mint egy álom ban, át kelt ve le a tük rön.

A má sik vi lág ban hi deg volt, sok kal hi de gebb, mint Kallisztén, az 
örök nyár szi ge tén. A szél be le ka pott a lá nyok vé kony kis ru há já ba. 
Éioné lel ke se dé se a hõ mér sék let tel együtt esett vis  sza. De mi vel õ for szí-
roz ta annyi ra az át ke lést, nem hát rál ha tott meg. Né mán kö vet te Di dót, 
ami kor a má sik az al va já rók biz ton sá gá val ne ki vá gott a ké kes fény ben 
für dõ pusz ta ság nak, amit mind ös  sze né hány ke mény szá lú fû cso mó és 
zör gõ ágú, tüs kés bo kor tar kí tott.

Csak men tek, men tek né mán di de reg ve, míg egy akácligetec-
skéhez nem ér tek. An nak a kö ze pén állt egy nagy ház, ba rát sá go san 
vi lá gí tó ab la kok kal.

Di dó már ép pen be akart ko pog ni, ami kor az aj tó ma gá tól ki nyílt, 
mint ha egy lát ha tat lan kéz tár ta vol na ki.

– Búj ja tok be! – ki ál tot ta va la hol a ház ban egy fér fi.
Majd nagy csö röm pö lést hal lot tak, mint ha egy edé nyek kel te li polc 

sza kadt vol na le. 
– Azt a réz fán fü tyü lõ réz an gya lát! – har sog ta a hang, de csep pet se 

mér ge sen. – Nem ta lá lom se hol a sü tõ for mát. Pe dig a tész tát már ki ke-
ver tem, csak be le kell ön te ni. Na vég re, meg van!

A kony ha fe lõl fel buk kant a hang tu laj do no sa. A két gye rek sze me 
el ke re ke dett. A fér fi sze me he lyén két de rûs fé nyû csil lag ra gyo gott, s 
to váb bi ap ró csil la gocs kák búj tak meg a ha já ban és a sza kál lá ban. Egy 
muffinhoz va ló sü tõ for mát tar tott a ke zé ben.

– Itt vagy tok hát vég re, Di dó és Éioné. A ne vem Aszterión. Én 
va gyok a csil la gok ki rá lya.

– Te tud tad, hogy jö vünk? S tu dod, hogy kik va gyunk? – ámult 
el Di dó. Az amúgy min dig ma ga biz tos Éioné kis sé meg szep pen ten 
ka pasz ko dott a ke zé be.

– A ki rály lány, aki nem ki rály lány. A sze gény lány, aki nem sze-
gény lány – mond ta Aszterión né mi leg rej té lye sen. – Hát per sze, hogy 
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tu dok ró la tok. Amint át lép te tek a tük rön, be je len tet te az ér ke zé se te ket 
a ka kuk kom – in tett a fa lon ló gó ré gi ka kuk kos óra fe lé. – Sõt, azt is 
tu dom, va ló já ban mi ért jöt te tek.

– Csak ugyan? – cso dál ko zott Éioné, aki ma ga se tud ta.
– Ter mé sze te sen a lé lek rab ló ma dár mi att vagy tok itt – bic cen tett 

ün ne pé lye sen Aszterión. – Vis  sza kell sze rez ne tek Naxosz ki rály lel-
két, más kü lön ben bol dog ta lan ság ba sül  lyed bi ro dal má nak min den 
alatt va ló ja.

– Tu dod, hol la kik a lé lek rab ló ma dár? – örült meg Éioné, aki már 
ret ten tõ en sze ret te vol na vis  sza kap ni nyá jas, sze re tõ édes ap ját.

– Nos... a hely zet az, hogy ná lam – mo tyog ta Aszterión né mi leg 
szé gyen kez ve a sza kál lá ba. – Az én pad lá so mon fész kel. Tud já tok, 
nem go nosz ság ból lop ja el a lel ke ket, ha nem azért, mert csak az em be-
ri lé lek me le gé tõl ké pe sek ki kel ni a fi ó kái. De teg nap ki kelt az utol só 
is, úgy hogy vis  sza vi he ti tek a ki rály lel két. Ho zom is rög tön, csak be te-
szem a sü te ményt a sü tõ be.

Úgy is tett, majd fel trap polt az eme let re. Ami kor vis  sza jött, elé jük 
tar tot ta a te nye rét. Há rom ap ró, vi lá gí tó fény gömb fe küdt raj ta. Egy 
fe hér, egy kék, meg egy pi ros. Ak kor kák vol tak csak , mint egy-egy 
szem asz pi rin.

– Az a baj, hogy az nap há rom lel ket is el lo pott a bes te ma dár. Már-
pe dig én meg nem tu dom mon da ni, me lyik Naxoszé – ve tet te csil lag-
fé nyes te kin te tét a lá nyok ra, s meg va kar ta a fe jét.

– Nem baj, Di dó majd ki vá laszt ja – ra gyo gott fel Éioné ar ca, s 
most bez zeg nem is le he tett vol na há lá sabb a Moiráknak ba rát nõ je 
ké pes sé gé ért.

Di dó az tán vá lasz tott is. Az uj jai szin te ma guk tól csip pen tet ték fel a 
a fe hér fén  nyel vi lá gí tó göm böcs két a csil lag ki rály te nye ré rõl.

– De hogy jut vis  sza apám lel ke a tes té be? – ér dek lõ dött Éioné.
– Ó, az rop pant egy sze rû – le gyin tett nagy vo na lú an Aszterión. 

– Csak be kell ven nie egy kis víz ben ol dott csil lag fén  nyel. Mind járt 
meg is töl tök nek tek egy üve get.

Buz gón ki ka pott egy csil la gocs kát a sza kál lá ból, be le dob ta egy 
po hár víz be, mi re a csil lag pe zseg ve fel ol dó dott ben ne. Aszterión egy 
üveg csé be töl töt te a vi lá gí tó fo lya dé kot, és a fe hér fény gömb bel együtt 
át nyúj tot ta Éionénak.

– Nos, ak kor most ide je, hogy meg te áz zunk – ütöt te ös  sze vi dá man a 
te nye rét. – A muffin is mind járt el ké szül.

A gye re kek úgy érez ték, még éle tük ben nem et tek fi no mab bat Aszterión 
csokicsillagokkal te le szórt sü te mé nyé nél. A for ró tea is igen csak jól esett 
a hi deg ben va ló ván dor lás után. A ve le va ló tár sal gás meg ki fe je zet ten 
szó ra koz ta tó volt, mert a csil lag ki rály ren ge teg vic ces tör té ne tet is mert. 
An  nyit ne vet tek, hogy az ol da luk is be le fáj dult.

Ami kor a ven dég lá tás után fel tá pász kod tak az asz tal mel lõl, nem 
na gyon aka ró dzott vis  sza tér ni ük a sze les pusz ta ság ba. De hát ide je volt 
ha za tér ni. S mind ket tõ jü ket elé ge dett ség gel töl töt te el a gon do lat, hogy 
vis  sza sze rez ték Naxosz ki rály lel két, s ve le alatt va lói bol dog sá gát.

A csil lag ki rály bú csú zó ban meg ígér tet te ve lük, hogy új ból meg lá to-
gat ják, ha Ze usz pa lo tá já ban töl tik a szün idõt. Hi szen né ha olyan ma gá-
nyo san ér zi ma gát a pusz ta ság ban, ahol csak a szél jár.

Sen ki se lát ta, ami kor a lá nyok vis  sza ér kez tek a tü kör te rem be. 
Ész re se vet ték, hogy egész dél után ra el tûn tek, azt hit ték, kint ját sza-
doz nak a park ban.

A kö vet ke zõ nap volt a szün idõ utol só nap ja, így hát a két lány Re bar-
ba ra sár kány há tán ha za tért a kis ki rály ság ba. Ott hon, ha le het, még rosz-
 szabb volt a hely zet, mint ami kor el jöt tek. Éioné ap ja egy re ri de geb ben 
és dur váb ban bánt min den ki vel. A sze mély zet fel is mon dott, egye dül 
hû sé ges, öreg ina sa tar tott ki. A két ség beesett ki rály né nak fel kel lett ven-
nie egy ápo ló nõt, aki nyug ta tó kat adott be a fér jé nek, más kü lön ben nem 
le he tett el vi sel ni a düh ro ha ma it.

Ami kor Di dó és Éioné be lé pett a szo bá ba, a nõ vér épp egy fecs ken dõt 
töl tött meg nyug ta tó val.

– Kis lá nyom, hát itt hon vagy vég re – csó kol gat ta Éionét kön  nyes 
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Bol hács ka és Daktilosz
Bol hács ka ap ja ma ga a fé nyes Apol lón is ten volt. Iga zá ból per-

sze ap ja nõ vé re után Ar te misz nek hív ták, de mi vel a kis lány ap ró 
volt, bar na bõ rû, és für ge, mint a csík, ezért az any ja csak Bol hács-
ká nak be céz te.

Ko rán szét vál tak szü le i út ja i, de a gye rek nem is na gyon hi á nyol ta az 
ap ját. Mind ös  sze éven te egy szer lát ta, ami kor Apol lón a szü le tés nap já ra 
aján dé kot ho zott ne ki. Ám va la hogy so se ta lál ta el az íz lé sét, rend sze rint 
unal mas nál unal ma sabb, lá nyok nak va ló já té ko kat ka pott. Leg utóbb pél dá-
ul egy ba bát, amit Bol hács ka sza bá lyo san fel bon colt, mert ar ra volt kí ván-
csi, ho gyan tud ja moz gat ni a ke ze it és a lá ba it. Sok kal szí ve seb ben vett 
vol na in kább egy íjat, vagy fo ci lab dát, hogy az ut ca be li fi úk kal rúg has sa a 
bõrt. Mert hogy ép pen olyan fi ús ter mé sze te volt, mint Ar te misz nagy nén-
jé nek, a va dá szat is ten nõ jé nek. Csa va ros eszét is több nyi re va la mi csí nyen 
tör te, le he let nyit se ér de kel te a fõ zés és a sü tés, ne tán a lant já ték. Pe dig 
Apol lón ki vá ló mu zsi kus nak szá mí tott az is te nek kö ré ben, és Bol hács ka 
any ja még nem ad ta fel a re ményt, hogy lá nya örö köl te a te het sé gét.

Egy nap az tán az as  szony férj hez ment egy fa un hoz, és az új férj 
egy kis fi út ho zott a ház hoz. Daktilosz a szem üve ge fö lött a hom lo kán 
két ap ró szar vat vi selt, akár a kecs ke gi dák. Bár rend kí vül okos volt, 
kis sé ta lán tu nya. Még a leg szik rá zóbb nyá ri na pot is leg szí ve seb ben a 
könyv tár szo bá ban töl töt te, po ros ré gi köny ve ket bön gész ve. Daktiloszt 

szem mel a ma má ja, mert bor zasz tó an hi ány zott ne ki, míg a ke reszt ap já-
nál nya ralt. Mind járt utá na Di dót is meg ölel te, akit na gyon meg sze re tett 
az el múlt he tek ben.

A fecs ken dõ hir te len a föld re esett és szét tört. A resz ke tõ ke zû ápo-
ló nõ ha lál ra vál tan bá mul ta az ös  sze si mult ar cú Di dót és a ki rály nõt. 
Hát még sen ki se vet te ész re a ha son ló sá got? Azon nal eszé be ju tott az 
a ki lenc év vel ez elõt ti nap, ami kor a szü lé sze ten dol go zott. Most már 
biz tos volt ben ne, hogy az nap el cse rél te a két gyer me ket. Hi szen, míg 
Éioné le he let nyit se ha son lí tott a ma má já ra és a pa pá já ra, a ve le egy idõs 
Di dó a ki rály né ki kö pött má sa volt. 

An  nyi ra gyö tör te a lel ki fur da lás, hogy térd re hul lott, és zo kog va 
be val lott min dent.

A ki rály né ma gá hoz szo rít va mind két kis lányt, egy per cig der med-
ten állt.

– Mind ket tõ tö ket sze ret lek – sut tog ta. – So ha nem tud nék vá lasz ta ni 
kö zü le tek.

Majd iga zi ki rály nõi mél tó ság gal in téz ked ni kez dett.
Mi u tán Naxosz ki rál  lyal le nye let ték asz pi rin nagy sá gú lel két, új ra 

a ré gi lett. Õ is meg ren dül ve vet te tu do má sul az igaz sá got. De mert 
lel ké vel együtt vis  sza kap ta ré gi jó szí vét is, rög tön meg bo csá tott a 
sze gény ápo ló nõ nek.

A ki rály né ki ta lál ta, hogy a ha lász és csa lád ja köl töz zön be a pa lo ta 
ven dég há zá ba, így a két kis lány egy mást vált va hol egyi kük nél, hol má si-
kuk nál lak hat. Ez a meg ol dás min den kit bol dog gá tett, mi vel ily mó don 
egyik fa mí lia se vesz tet te el a gyer me két, sõt, nyert egy má si kat is.

Ha nem, ami kor Éioné elõ ször lá to ga tott el vér sze rin ti csa lád já hoz, 
el fa csa ro dott a szí ve a nagy sze gény ség lát tán. Amíg õ oly mér he tet len 
gaz dag ság ban élt, szü le i nek és test vé re i nek a be te võ ke nyér re is alig 
telt. Ak kor, ta lán éle té ben elõ ször, mély sé ges rész vét ön töt te el a szí-
vét. Ke ser ves sí rás ra fa kadt, s hár fa han gon csak zo ko gott, és zo ko gott, 
és zo ko gott. Ami kor vé gül el áll tak a kön  nyei és meg tö röl te a sze mét, 
el ámult. Nagy ha lom igaz gyöngy he vert elõt te a föl dön.

Ab ból az tán egész flot tá ra va ló ha jót vett a sze gény ha lász, úgy hogy 
ez után már jó mód ban él he tett fe le sé gé vel és gyer me ke i vel együtt.
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ugyan is épp an  nyi ra ér de kel ték a ka lan dok, mint Bol hács kát, csak nem 
a va ló ság ban, ha nem a kép ze le té ben.

A kis lány ele in te rá se he de rí tett mos to ha test vé ré re. Ki nem áll hat ta a 
szem üve ges, könyv moly fi ú kat, az meg ki fe je zet ten ide ge sí tet te, ahogy 
Daktilosz kis kecs ke pa tái já rás köz ben ko pog tak a ház kõ pad ló ján. 
Pe dig sze gény gye rek min dent el kö ve tett, hogy meg ked vel tes se ma gát 
ve le, még a ked venc köl te mé nyét is el sza val ta ne ki. Bol hács ka vi szont 
a könyv moly fi úk nál csak a ver se ket rü hell te job ban, úgy hogy ez után 
két sze res igye ke zet tel ke rül te.

A kis lány szü le té se kor (szár ma zá sá ra va ló te kin tet tel) igen kü lö nös 
aján dé kot ka pott a Moiráktól: az egyik nap hal ha tat lan volt, a má sik nap 
ha lan dó. Amint ki lenc éves lett, s ki de rült az ado mány ter mé sze te, az 
any ja ret teg ni kez dett, hogy va la mi ször nyû ség tör té nik ve le olyan kor, 
ami kor ha lan dó, ezért eze ken a na po kon ki se en ged te a ház ból. S mi vel 
min den má so dik nap ját há zi õri zet ben kel lett töl te nie, las san ös  sze ba rát-
ko zott Daktilosszal. Any ja és mos to ha ap ja ugyan is egész nap dol go zott, 
õ pe dig egye dül ször nyen unat ko zott vol na. At tól kezd ve együtt ol vas ták 
az Ili ászt, a tró jai há bo rú ról szó ló iz gal mas eposzt, bár min dig ös  sze vesz-
tek, mert a fiú a tró ja i ak nak szur kolt, a kis lány pe dig a gö rö gök nek.

Egy nap, ami kor ép pen hal ha tat lan volt, és egy lab dá val ver senyt 
de ká zott az ut cán két fi ú val, Bol hács ka meg lá tott egy öreg as  szonyt, aki 
egy kis két ke re kû kor dét hú zott ma ga után, ami rõl din  nyét árult. Ös  sze-
fu tott a szá já ban a nyál. Ta lált né hány pénz da ra bot a zse bé ben, így oda-
ment az öreg as  szony hoz.

– Adj egy sár ga din  nyét, nya nya! – vág ta oda go rom bán. Meg le he-
tõ sen pap ri kás han gu lat ban volt, mert zsi nór ban öt ször vesz tet te el a 
de ká zást.

A vén as  szony szo mo rú an meg csó vál ta a fe jét, és rá pil lan tott:
– Ej nye, kis lány, nem tud tál vol na szeb ben kér ni? 
Bol hács ká nak ek kor, bár ma ga se ér tet te, ho gyan, még dur vább sza-

vak csúsz tak ki a szá ján.
– Az tán mi nek? Pénz be szél, ku tya ugat! – és ki hí vó an meg csör get te 

a bag lyot áb rá zo ló ér mé ket a ke zé ben.
Az öreg as  szony szót la nul ki vá lasz tott egy din  nyét, s míg hát tal állt a 

kis lány nak, kés sel egy kü lö nös je let kar colt a hé já ra. Amint rá kar col ta, 
a jel el tûnt, mint ha a vas tag din  nye héj ma gá ba szív ta vol na. Fel sze le tel te 
és oda ad ta a gyü möl csöt Bol hács ká nak, majd a nyi kor gó ke re kû kor dét 
las san ma ga után húz va to vább állt.

– Nem kel lett vol na ilyen csú nyán szól nod hoz zá! – mond ta az 
egyik fiú.

– Kü lön ben is, le het, hogy bo szor kány, és bos  szú ból meg át koz, vagy 
el va rá zsol – csat la ko zott hoz zá a má sik, aki két év vel idõ sebb volt ná luk, 
és már job ban tud ta, ho gyan mû köd nek a dol gok Kalliszté szi ge tén.

– Ugyan, srá cok – ve tet te oda kön  nye dén Bol hács ka, és be le ha ra pott 
az egyik sze let din  nyé be. – Csak nem vagy tok ba bo ná sak?

A vén as  szony, aki bár mes  sze járt, még is min dent jól hal lott, 
ek kor zor dan el mo so lyo dott. Tud ta, amit tu dott. Hi szen õ az egyik 
ál ru hás Moira volt, ép pen az, aki nek a ha tás kö ré be az át kok és 
va rázs la tok tar toz tak.

A nap to váb bi ré sze ugyan úgy telt el, mint más kor. A kis lány es te 
nya kig szuty ko san ha za ment, az any ja ká rál va meg für det te, majd mind-
an  nyi an meg va cso ráz tak és le fe küd tek alud ni.

Más nap reg gel az tán új élet vir radt Bol hács ká ra.
Ami kor ki nyi tot ta a sze mét, meg le he tõ sen fur csán né zett ki a szo bá-

ja. Va la hogy min den olyan ha tal mas lett. A fe je fö lött a pla fon olyan 
tá vol ság ban le be gett, akár az ég bolt, az ágy al só tám lá ja meg mint ha egy 
ki lo mé ter nyi re ke rült vol na tõ le.

A kis lány meg le põd ve fe lült. Va gyis, fel akart ül ni, de ehe lyett a 
ma gas ba pat tant, majd vis  sza esett a ha tal mas, vég te len ró na ként el te rü-
lõ pap lan ra. Hi tet len ked ve le né zett a lá ba i ra, de nem a sa ját, bar ná ra sült, 
min dig se bes tér dû lá ba it lát ta, ha nem szõ rös ro var lá ba kat. Rá adá sul leg-
alább ha tot! (Az ijedt ség tõl nem ju tott eszé be meg szá mol ni.)

„Ze usz vil lá ma i ra!” – ci ká zott át az agyán. „Hi szen a vén as  szony bol-
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há vá vál toz ta tott!” Oda ug rált a fésülködõasztalkához (amit amúgy nem 
sû rûn hasz nált), rá pat tant az asz tal kán ál ló ék szer do boz ra, és be le né zett a 
tü kör be. Va ló ban egy bol ha bá mult vis  sza rá.

Most az tán mit csi nál jon? Nem so ká ra jön az any ja be ágyaz ni, és 
ha meg lát ja, rög tön agyon csap ja. Nem ju tott eszé be más, mint hogy 
meg ke re si Daktiloszt, hát ha nagy eszû test vér ének lesz va la mi hasz nál-
ha tó öt le te.

Oda pat to gott az aj tó hoz, a kulcs lyu kon át ki ug rott a szo bá ból, 
az tán vé gig szök dé cselt a fo lyó son a mos to ha báty ja aj ta já ig, fel pat-
tant a ki lincs re, át szök kent az újabb kulcs lyu kon, míg vé gül ott állt 
Daktilosz ta ka ró ján.

A fiú ha nyatt fek ve hor kolt, jobb ját a szí vén nyug tat va. Na, ab ba a 
ke zé be csí pett be le Bol hács ka egy jó na gyot. Daktilosz rög tön fel is 
éb redt, és a má sik ke zé vel még fél álom ban oda vá gott. 

A kis lány a ma gas ba pat tant, és azt ki a bál ta:
– Én va gyok az! Ne hogy agyon üss!
(Az nap ugye, nem volt hal ha tat lan.)
A fiú  álom it ta san dör zsöl get ni kezd te a sze me it. De bár men  nyit is 

dör zsöl te, csak egy bol hát lá tott, ahogy a ha sán föl-alá pat tog, és azt ki ál-
toz za vé kony ka han gon:

– Itt va gyok! Én va gyok az, te lü ke!
Daktilosz a „lü ké bõl” vég re rá is mert, mert csak Bol hács ka szok ta ezt 

mon da ni ne ki.
– Athé né bag lyá ra! – ki ál tott fel le nyû göz ve. – Hát ve led meg mi 

tör tént?
– Azt hi szem, meg át koz tak – si pí tot ta cér na hang ján a kis lány. – Se gíts, 

kér lek! – foly tat ta im már sí ró sab ban, mert kez dett ele ge len ni a bol ha ság-
ból. – Ta lálj ki va la mit, mi e lõtt anyám fel éb red. Biz tos ol vas tál ilyes mi-
rõl. Te amúgy is olyan okos vagy.

Most elõ ször is mer te el mos to ha test vé re va la mely jó tu laj don sá gát.
Daktilosz a di csé ret tõl fel buz dul va tör te is a fe jét ve szet tül, de nem 

ju tott eszé be sem mi lyen meg ol dás.
– Utá na kell néz nem a szak iro da lom ban – mond ta té to ván – , hogy 

mit le het ten ni ilyes faj ta átok ese tén.
Fel állt, fel tet te a szem üveg ét, majd az ágy fö lé ha jolt.
– Ugorj a fe jem re, át visz lek a könyv tár ba.
Bol hács ka fel ug rott és a fü lé re te le pe dett. Így leg alább nem kel lett 

an  nyit ki a bál nia vé kony hang ján.
A könyv tár ban Daktilosz sor ra vet te le a me se köny ve ket a polc ról, 

és ke res te ben nük az át kok ra vo nat ko zó ré sze ket. Bol hács ka a sor ve ze tõ 
sze re pét ját szot ta. A mé re te mi att más ként nem is tu dott vol na se gí te ni.

Fél óra múl va a fiú meg is ta lál ta, amit ke re sett.
– He u ré ka! – bö kött rá az egyik lap ra di a dal it ta san. – Itt az áll, hogy 

el kell men ned a Püthiához. Õ majd meg mond ja, mit te gyél, hogy meg-
tör jön a va rázs.

– És a Püthia hol la kik?
– A del phoi jós dá ban. Tu dod mer re van?
– Per sze – bó lin tott a kis lány, bár a bó lin tást bol há nyi nagy ság ban 

ne héz ész re ven ni. – Hi szen apám ala pí tot ta. De hogy ju tok el odá ig? 
– esett mind járt két ség be, mert egy ma ga faj ta ap ró ság nak ret ten tõ mesz-
 sze volt a del phoi jós da.

Daktilosz ak kor kezd te el gya ní ta ni, hogy õ már jól nem jö het ki 
eb bõl a do log ból. Be le tö rõ dõ en fel só haj tott.

– Majd én el visz lek – mond ta, és fel állt az asz tal mel lõl, ami re a me se-
köny ve ket hal moz ta.

Bol hács ka most elõ ször ér zett va la mi sze re tet-fé lét a mos to ha test-
vé re iránt, és mé lyen el szé gyell te ma gát, hogy olyan so ká ig ku tyá ba 
se vet te.

– Na gyon kö szö nöm – sut tog ta há lá san, és le haj tot ta a fe jét.
Vis  sza men tek a fiú szo bá já ba, ahol az fel öl tö zött, és egy pa pír ra 

fir kált gyor san né hány meg nyug ta tó szót a szü le ik nek hol mi em ber evõ 
óri á sok ról, akik elõl mind ket tõ jük nek me ne kül ni ük kell. De ne fél je nek 
– foly tat ta –, tud nak õk vi gyáz ni ma guk ra, más nap es té re itt hon lesz nek 
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megint. Az tán fog ta a kis ta risz nyát, amit még az óvo dai bal la gá sá ra 
ka pott, és a fü lén ül dö gé lõ Bol hács ká val a kony há ba ment ele mó zsi át 
vé te lez ni. Tett a ta risz nyá ba egy pe re cet, egy zacs kó ma zso lát és egy kis 
pa lack te jet, majd ki lé pett a ház ból.

Dél kö rül már fél úton jár tak a jós da fe lé, ami kor egy olaj fa li get fe lõl 
ék te len nyer vo gást hal lot tak. Daktilosz, aki sze ret te az ál la to kat, gon dol-
ván, hogy egy baj ba ju tott macs ka az, el in dult a fák közt, a hang for rá sa 
után ku tat va. Hir te len meg tor pant. Nem macs ka volt az, ha nem egy sül-
dõ szfinx, aki fenn ra gadt egy ha tal mas, gö csör tös tör zsû olaj fán. 

A szfin xe ket mes  szi rõl kön  nyû ös  sze ke ver ni az orosz lá nok kal, mert 
a tes tük orosz lán test, csak a fe jük em be ri. S köz is mert, hogy egy sze rû en 
meg õrül nek a ta lá lós kér dé se kért. Sen ki se tud úgy el men ni egy szfinx 
mel lett, hogy az ne te gyen fel va la mi blikk fan gos kér dést. Ezért is sze-
re tik õket kin csek és tit kos he lyek õr zé sé vel meg bíz ni. An nak vi szont, 
aki nem tud ja a he lyes vá laszt, egy bõl le ha rap ják a fe jét. Így hát ért he tõ, 
Daktilosz mi ért té to vá zott.

Ahogy meg lát ta õt a kis szfinx, ri mán kod ni kez dett:
– Kér lek, se gíts! Már két nap ja nem tu dok le jut ni a fá ról!
– Hát, én nem tu dok le mász ni he lyet ted! – ki ál tott oda a fiú biz tos 

tá vol ság ból.
– De ha néz néd, ho vá lép jek, rükvercben ta lán si ke rül ne.
– Meg ígé red, hogy nem te szel fel egy ta lá lós kér dést se?
A szfinx né mi tu sa ko dás után rá bó lin tott. Még er rõl is haj lan dó volt 

le mon da ni, an  nyi ra sze re tett vol na már lent len ni.
Daktilosz ek kor el kezd te irá nyí ta ni, hogy ho va és mer re lép jen. A kis 

szfinx nek, ha nem is túl mél tó ság tel je sen, de hát tal le fe lé si ke rült le jön-
nie a fá ról. Ké nyes ked ve meg ráz ta ma gát, majd boj tos far kát len get ve 
el in dult a fiú fe lé.

– Ram szesz va gyok. S ben ned kit tisz tel he tek, ked ves meg men tõm? 
– kér dez te olyan elõ ke lõ hang hor do zás sal, mint ha egy an gol ma gán is ko-
lá ba járt vol na.

Daktilosz meg mond ta a ne vét, és be mu tat ta Bol hács kát is Ram szesz nek.
Mi vel a szfin xek kí ván csi ak min den rej tély re, el kel lett me sél ni ük, 

hogy le het az, hogy egy bol ha be szél ni tud. Ram szesz egé szen eksz tá zis-
ba jött, ami kor meg tud ta, hogy Delphoiba tar ta nak.

– Hadd men jek ve le tek! – kö nyör gött, s iz gal má ban ide-oda csap ko-
dott a far ká val. – Min dig is sze ret tem vol na meg fej te ni egy jós la tot. A 
ta lá lós kér dé se ket kez dem már un ni. Jó szol gá la tot te het nék nek tek.

Daktilosz meg örült en nek, mert tud ta, hogy a jós la tok ál ta lá ban ret-
ten tõ ho má lyo sak. Ag gó dott is ki csit, hát ha nem si ke rül meg fej te ni ük, 
ezért szí ves-örö mest be le egye zett, hogy a szfinx ve lük tart son. Így hát 
hár mas ban foly tat ták az utat.

Ram szesz ké sõbb ki ku nye rál ta, hogy idõ töl tés ként (per sze, fej le ha ra-
pást mel lõz ve) hadd te gyen fel né hány ta lá lós kér dést. Ám mi vel még 
kez dõ nek szá mí tott a szfin xek kö zött, csu pa kön  nyû fel ad ványt is mert. 
Mint pél dá ul: Mit vesz nek a leg töb ben a pi a con? (Na ná, hogy le ve gõt.) 
Vagy: Med dig esik az esõ? Ezt még Bol hács ka is tud ta, aki nem ol va-
sott túl sok ta lá lós kér dést, és cér na han gocs ká ján di a dal it ta san rá vág ta, 
hogy: Amíg föl det ér.

Ko ra dél után le ül tek ha rap ni va la mit az árok part ra. Bol hács ka meg-
egye zett a szfinx szel, hogy az hagy ja ma gát meg csíp ni a pa lack te jért 
cse ré ben, Daktilosz meg be fal ta a pe re cet és a ma zso lát, és ivott rá egy 
kis vi zet a nem mes  sze csör ge de zõ pa tak ból.

Már sze de lõz köd tek, ami kor meg lát tak egy ván dor cir kuszt kö ze led ni 
az úton. A fiú ja va sol ta, hogy vár ják be, mert min dig is sze ret te az el ha-
la dó cir kusz ko csi kat né ze get ni az út szé lé rõl.

Az el sõ ba kon egy mo lett, sma ragd zöld ru hás nõ ült. Négy ló gó fü lû, 
szür ke ösz vér von tat ta a la kó ko csi ját.

Mel lé jük ér ve oda ki ál tott Daktilosznak:
– Nem akarsz be áll ni kö zénk a macs kád dal, fi acs kám?  Pil la nat nyi lag 

nincs egyet len lán go ló ka ri kán át ug ró orosz lá nunk se.
– Nem le het – saj nál ko zott a fiú. – A Püthiához kell men nünk. Sür gõs 

szük sé günk van egy jós lat ra.
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– Még meg gon dol ha tod! – for dult hát ra a nõ, ahogy el ha ladt mel let-
tük a ko csin. – Nem mes  sze in nen van egy kis tó, amel lett ve rünk sát rat 
né hány nap ra. Ott meg ta lál hatsz min ket.

Amint az ös  szes, ele fán to kat és lo va kat szál lí tó ko csi el ha ladt mel let-
tük, to vább in dul tak. 

Már ké sõ dél után volt, ami kor fel tûnt elõt tük egy li get ben a jós da. Fe hér 
már vány temp lom volt, dí szes jón osz lo pok kal, tim pa non ja há rom szög ében 
a szo ká sos, ken ta u rok és lapithák küz del mét áb rá zo ló dom bor mû vel.

Daktilosz ke zét a szfinx fe jén nyug tat va, a fü lén ül dö gé lõ Bol hács ká-
val be lé pett az aj tón.

A Püthia egy fe ke te ken dõt vi se lõ, rán cos ké pû öreg as  szony volt. A 
temp lom kö ze pén, egy há rom lá bú sám lin ült, pi pá zott, és egy hos  szú, 
csí kos sá lat kö tött.

– No, mi ké ne, ha vol na, fi am? – né zett fel Daktiloszra.
– Egy jós la tért jöt tünk, öreg anyám.
– Ne ked kell?
– En nek a kis bol há nak, ame lyik a fü le men ül.
Az öreg as  szony gon do san meg töm te a pi pá ját, meg gyúj tot ta, majd a 

szé ke alá nyúlt és elõ vett egy ke reszt rejt vényt. Oda lök te a fi ú nak.
– Fejtsd meg, és min den meg vi lá go so dik – mond ta, az zal új ra a kö té-

sé ért nyúlt.
– Khmm... Azt hi szem, nincs ná lam toll – nyög te ki Daktilosz.
Az öreg as  szony megint a sám li alá nyúlt, és ko to rász ni kez dett alat ta.
– Lás suk csak , kell itt len nie va la hol egy toll nak is. A lá to ga tók an  nyi 

min dent itt fe lej te nek... 
Elõ hú zott egy ré gi mó di, fe ke te töl tõ tol lat. Egy arany sár kány raj za 

kí gyó zott kör be a szá rán.
– Ha jól em lék szem, az egyik Moira hagy ta itt a múlt hé ten. Ta lán 

nem vé let le nül – tet te hoz zá né mi leg rej té lye sen. – Le gyen a ti éd, fi am, 
ne kem nincs rá szük sé gem.

Az zal a ke zé be nyom ta a tol lat.
Daktiloszék ki men tek a temp lom mel let ti li get be, le ül tek a fû ben, és a 

szfinx ne ki lá tott a ke reszt rejt vény meg fej té sé nek. Vil lám gyor san szá gul-
dott a tol la, alig tíz perc múl va elõ is állt a meg ol dás sal. Sze rin te a jós lat 
azt je len tet te, hogy Bol hács ka ak kor nye ri vis  sza em be ri alak ját, ha ket-
tõ be vág ják, a két fe let meg ke nik az élet vi zé vel, és ös  sze ra gaszt ják új ra. 
Ak kor nem csak hogy élet re kel, de kis lány lesz megint.

Most az tán fel volt ad va a lec ke! Hon nan sze rez ze nek élet vi zet? Egy-
ál ta lán mi az? Még so sem hal lott ró la egyi kük se.
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Köz ben le ment a nap, úgy hogy ott töl töt ték az éj sza kát egy éger fa 
alatt, pok róc hí ján a fris sen ka szált fû il la tá val ta ka róz va. De nem so kat 
alud tak. Egy foly tá ban azon vi tat koz tak, mi le het az az élet vi ze, és va jon 
mer re ta lál ha tó? Ám nem tud tak ki süt ni sem mi oko sat.

Pir ka dat kor az or ru kat ló gat va el in dul tak vis  sza fe lé. Ma ga san járt a 
nap, ami kor ész re vet ték a ta vat és a cir kusz ko csi kat. Daktilosznak eszé-
be ju tott, hogy ta lán egy kis mo so ga tá sért cse ré be kér het né nek né mi 
ételt és te jet, mert a szfinx szel együtt már na gyon éhe sek vol tak. (Bol-
hács ka nem, õ meg kap ta a vér adag ját.) Át vág tak fe lé jük a ré ten.

A sma ragd zöld ru hás nõ sza lon nát sü tött a tûz fö lött.
– Nem volt ked ve zõ a jós lat? – kér dez te rész ve võn, ami kor meg lát ta 

a le lom bo zó dott kis csa pa tot.
– Kel le ne egy kis élet vi ze – pa na szol ta a fiú rossz ked vû en.
– És? – ér tet len ke dett a cir ku szos nõ.
– De hi szen fo gal munk sincs, mi az! – fa kadt ki Daktilosz.
– Hogy hogy mi az? Hát li mo ná dé, mi más? – cso dál ko zott a má sik. 

– Er re fe lé élet vi zé nek is hív ják. Ná lam min dig van egy-két kan csó val 
a la kó ko csi hû tõ jé ben.

Nagy kõ esett le a gye re kek szí vé rõl. A szfinx kü lö nö sen örült, mert 
így egy újabb rej tély is meg ol dást nyert.

A zöldru hás hölgy (amúgy mû lo var nõ) szólt is azon nal a kés do-
bá ló nak, aki iga zán jól tu dott bán ni a pen gé vel. A fér fi egy sebtiben 
elõ ke rí tett mik ro szkóp alatt ket té vág ta Bol hács kát. Va gyis meg pró-
bál ta. Ugyan is el fe lej tet ték, hogy az nap van a hal ha tat lan nap ja, így 
olyan gyor san ös  sze forrt megint, hogy a kés do bá ló nak nem ma radt 
ide je a két részt be ken ni li mo ná dé val. Ezért más nap ra kel lett ha lasz-
ta ni a mû té tet.

A mû lo var nõ sü tött egy adag sza lon nát Daktilosznak és Ram szesz-
nek, majd va cso ra után meg ágya zott ne kik a la kó ko csi ban. Bol hács ka 
meg ad dig ra már úgy meg szok ta a mos to ha test vé re fü lét, hogy más hol 
nem is tu dott vol na alud ni.

Más nap reg gel az tán a kés do bá ló si ke re sen ket té vág ta Bol hács kát, és 
egy csöpp li mo ná dé val ös  sze is ra gasz tot ta megint a kis lány két fe lét. 
Azon nyom ban vis  sza vál to zott az zá, aki volt. Ám et tõl kezd ve éle te 
vé gé ig em lé kez tet te a jó mo dor ra a de re kán kör be fu tó, vé kony heg.

Nagy volt az öröm a cir ku szo sok kö ré ben, akik a mik ro szkóp kö ré 
gyûl ve iz gul ták vé gig az ope rá ci ót. Alig akar ták ha za en ged ni a kis csa-
pa tot. Egy re csak ka pa ci tál ták õket, hogy áll ja nak be kö zé jük.

Ám a két gye rek és a szfinx nem so ká ra el bú csú zott új ba rá ta ik tól, és 
el in dul tak ha za fe lé. 

– Ha meg gon dol ná tok ma ga to kat, ná lunk min dig jut hely mindhár-
mótoknak! – ki ál tott még utá nuk a zöldru hás nõ.

Ahogy azt Daktilosz a le ve lé ben meg ígér te, har mad nap ra vis  sza is 
ér tek. A szü le ik bol do gok vol tak, hogy az em ber evõ óri á sok nem ér ték 
utol cse me té i ket, Ram szesz nek meg ki fe je zet ten örül tek, mert a ku tyá-
juk idõ köz ben ki múlt, így új ház õr zõ re volt szük sé gük.

At tól fog va a szfinx állt a ka pu juk ban, és õrü let be ker get te a lá to ga-
tó kat az zal, hogy a be lé pé sért cse ré ben min den ki nek fel tett egy ta lá lós 
kér dést. Az egész fa lu he te ken ke resz tül a Vi lág leg jobb fej tö rõi és ta lá-
lós kér dé sei cí mû köny vet búj ta.

Daktilosz a sár ká nyos tol lat be le tet te az író asz ta la fi ók já ba. Nem so-
ká ra el is fe led ke zett ró la. Csak évek múl va buk kant rá is mét, ami kor 
egy szer, már mint hí res író, ha za tért meg lá to gat ni a csa lád ját. Né hány 
per cig ál mo doz va for gat ta a ke zé ben, majd elõ ke re sett egy üres, fe hér 
la pok kal te li köny vet, le ült az asz tal hoz, és el kez dett ír ni. A tör té ne tek-
ben meg örö kí tet te Kalliszté min den tá ját és né pét, vá ro sát és la kó ját, 
a leg ha tal ma sabb ki rály tól egé szen a leg ki sebb, lek vá ros or rú kuk tá ig. 
Amint le írt va la mit, az ab ban a pil la nat ban el tûnt a szi get rõl, és át ke rült 
a könyv be. Az utol só me sé be vé gül be le ír ta sa ját ma gát is.

Alig hogy ki tet te a pon tot az utol só mon dat után, õ is el tûnt. Csak a 
sár ká nyos toll le beg az óta is hûlt he lyén a le ve gõ ben.


