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1. fejezet: Vacaki világa 

Vacaki Manó a sziklafal peremén üldögélt és 
lógatta lábacskáit. Csodálkozva, vidáman néze-
gette a tájat, figyelte a lemenő nap sugarait, a 
völgyben megbújó apró házikókat, a kéklő he-
gyeket, a lankás domboldalt és az erdőt ketté-
szelő, végtelenbe futó utat. 

Lágy szellő lengette hófehér fürtjeit, és ő las-
san és mélyen magába lélegezte a nyáreste fi-
nom illatát. 

– Ez tökéletes pillanat! – suttogta halkan, 
nehogy megzavarja a tücskök ciripelését, vagy 
elriassza az egyik közeli ágon pihenő kicsinyke 
rigó fiókát. 

– Valóban az, Vacaki! – válaszolt lányos, fi-
nom hangján a mellette ülő Kis Kék Boszor-
kány. 

– Ilyenkor szépen minden a helyére kerül és 
megnyugszik. 

Megfürdik a világ a nap aranyló fényében, 
hogy megláthasd, a valóságot másképp is, mint 
ahogy napközben látod. A fény megmutatja 
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mindennek a lényegét, igazi tökéletes voltát, 
amit máskor aligha láthatsz így. 

 
Mikor sietsz, mikor bosszankodsz valamin, 

mikor nyüzsögsz és fáradt vagy és egymást 
kergetik a gondolatok a fejedben, akkor mind-
ezt nem láthatod! 

De most, itt és most igen! Itt és most nincs 
több „ezt kell még tenni”, vagy „így akarom” 
meg „úgy akarom”. 

Itt csak fény van és csend. Itt tisztán érezni, 
hogy minden, ami elkezdődik, az be is fejező-
dik, és minden újra is kezdődik a maga termé-
szetes, békés és harmonikus módján. Mindegy 
mi történt, vagy mi fog még történni, a nap 
lemegy és felkel, és a madarak hajnalban újra 
vidám háladallal üdvözlik Őt. Ez itt és most 
mind-mind benne van, egyetlen, tökéletes pil-
lanatban, ettől minden olyan könnyűvé és tisz-
tává válik. 

– Szeretlek Vacaki! Sőt, azt hiszem, most 
még a vitáinkat is szeretem – vallotta meg 
őszinte egyszerűséggel a Kis Kék Boszorkány. 

Aztán csak ültek még szótlan örömükben 
egymás mellett és hagyták, hogy megteljenek a 
tökéletes pillanat minden bölcsességével és 
szépségével. 
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2. fejezet: Kék kalandja 
egy Diófával 

Egy különleges nyári hajnalon a Kis Kék Bo-
szorkány – teljesen véletlenül – nagyon korán 
ébredt. 

 
Általában Vacaki barátja szokta kelteni, miu-

tán ő már felkelt, nyújtózott, megmosdott, sé-
tára indult, csendesen jó mélyeket lélegzett a 
tiszta erdei levegőből, meghallgatta a madarak 
hajnali énekét, megsimogatott néhány aprócska 
facsemetét, friss harmatcseppet gyűjtött, meg 
csipkebogyót, meg vadrózsaszirmot, aztán 
ezekből illatozó teát készített barátja és saját 
maga számára. Egyszóval a Kis Kék már csak 
akkor szokott felkelni, mikor az erdő és benne 
minden lakója készen állt az ő fogadására. 

 


