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Egy szomorúan fagyos, ám tökéletesen átlagos 
éjszakán Syl néni elhalálozott. A falusiaknak ez 
nem jelentett többet annál, mint ami. A néni 
meghalt. Az ijesztő az éjszaka átlagos sötétje, és 
a megszokott időjárás volt csupán. Minden a 
maga békéjében történt, változás nélkül. 

Syl néni családtagjai, közeli hozzátartozói és 
szomszédaik, vagyis az egész falu úgy vélte jobb 
neki így, hiszen csatlakozhat unokájához, aki-
nek két hete sodorta partra oszló testét a tó. A 
szarkasztikusabbaknak az is ott lebegett a fejé-
ben, hogy a néni már úgysem dolgozott a bete-
vőjéért, jobb is ez így. 

Történetünk fonalát azt a napot követően 
vesszük fel, mikor Syl néni unokájának teste 
partot ért. 

– Láttad a testet? 
– Hogyne! Én voltam az első, akinek az öreg 

Róka szólt! 
– Borzalmas látvány volt… 
– Akárcsak a többi. Foszlott, élettelen kupac. 

Mintha csak a ruha maga lett volna! 
– Vajon mit csinál velük, hogy így néznek ki? 
– Biztosan kiszívja a bensőjüket! Vagy meg-

eszi a lelküket. 
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A párbeszéd kellemesre felmelegített szobá-
ban zajlott, míg odakint csendesen szálltak a 
hópelyhek. A szomszédos tó sima jégtükre csak 
arra az időre olvadt fel, míg kivetette magából a 
természetellenes halált halt nő holttestét. A két 
fiatal fiúnak nem ez volt az első, kísértetiesen 
hasonló élménye. A jelenet szinte minden évben 
megismétlődött. 

– Mindenesetre kíváncsi vagyok, hogy kit 
küldünk most… – kérdezte az egyik sanda pil-
lantást vetve a másikra, aki könnyedén sóhaj-
tott. 

– Hát… Várjunk csak… 
– Elfogytak a hajadonok, kivéve… 
– Kivéve Cédille-t, akartad mondani? – húzta 

ki a hátát a fiú – Igaz lenne Félix, de ő már nem 
hajadon. 

– Hogy? – nyikkant az első titkos éjjeli házas-
ságkötést fantáziálva maga elé. 

– Tegnap este eljegyeztem 
– Óh! – a puszta meglepetés ült ki az eddig 

barátságosan aggódó arcra, majd valamiféle 
zavartság – Gratulálok…! 

– Köszi. Úgyhogy most már nem vehetik el tő-
lem. – ökölbe szorított kezek jelezték az elszánt-
ságot. 

– Bár, nem ez lenne az első alkalom, hogy 
férjezett nőt választanának… – mondta halkan 
Félix. 

– Őt nem engedem. – a fiú távolba meredő te-
kintete egy láthatatlan ellenségre fixálódott. 
Félix úgy döntött ideje ejteni a témát, és megkí-
nálta a szomszédban lakó legjobb barátját még 
egy forró gyömbérteával. 
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Olyan vidék volt, ahol nem ismerték azt a faj-
ta telet, amikor barátságos gyermekzsivaj tölti 
meg a hóval ágyazott csend medencéjét. Itt két-
féle tél létezett: a néma, mely elállítja az ember 
lélegzetét, s áhítatot kelt. Kiüríti a fejet, meg-
nyugtatja a lelket, de felajzza az ősi ösztönöket, 
s vonzalmával fagyhalálba kergeti az óvatlan 
nézőt. A másik az őrjöngő, dühös vihar, mely 
ledönti a lábáról az összes emberi létesítményt, 
könyörtelenül betemeti a földeket, állatokat, 
embereket, tekintet nélkül sorsukra. 

Az utóbbi ritkábban fordult elő, mivel akadt, 
aki vigyázzon a környező hegységekre s azok 
gyermekvölgyeire. A kör alakú szent tó közepén 
lakott már időtlen idők óta az isten egy jégbu-
rokkal fedett piramisban. Senki sem tudta ho-
gyan áll a piramis a vízen, folytatódik-e a mély-
ben. Ugyanis nem lehetett megközelíteni. Bárki, 
aki akárcsak csónakba ült bármilyen más cél-
zattal, minthogy halat fogjon vacsorára a part-
közelben, az szembetalálta magát a természeti 
erőkkel, melyek természetellenes módszerekkel 
kergették haza. 

A piramisban lakott Fierce. Pontosan senki 
nem tudta, hogy néz ki, bár a vén Gerbert váltig 
bizonygatta, hogy bölényfeje van, míg mások 
kígyófarokkal, vagy uszonyokkal képzelték el. 
Abban volt csak egyetértés, hogy Fierce férfi, és 
így szüksége van szüzekre, hogy jókedvét fenn-
tarthassa. Ha pedig egy istennek jókedve van, 
bőséges a termés és enyhébb az idő, ami itt 
északon felér egy áldással. A falusiak megtettek 
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tehát mindent, hogy Fierce ne szenvedjen hi-
ányt szüzekben, bár a dolog azért nem bizo-
nyult egyszerűnek. Körülményessé az tette, 
hogy a piramisba bocsátott hölgyek teteme át-
lag egy év múlva félig elbomolva a partra sodró-
dott. Sokan kételkedtek abban, hogy ez tényleg 
időtlen idők óta így megy, mert a nők száma 
jelentősen megfogyatkozott az utóbbi években 
Fierce mohó étvágya miatt. Ha ez száz évek óta 
így menne, bizony már kihaltak volna a nők – 
állítják páran. 

Hogy az áldozatadás működik, és hatásos, az 
viszont egyértelmű. Minden évben van elegendő 
termés, gyakran olyasmi is beérik, aminek ezen 
a rideg földön, ilyen zord időjárásban nem len-
ne szabad, s emberemlékezet óta nem gördült 
lavina a falura. A néha-néha idevetődő utazók, 
vagy kereskedők a szomszédos falvakból – amik 
jó néhány hétnyi járásra vannak és az év nagy 
részében megközelíthetetlenek – is elbeszélik 
otthoni történéseiket, s ezek a mesék mindig 
dúskálnak éhezésben, nyomorban és természeti 
katasztrófákban. 

Azt, hogy ki lesz az épp esedékes áldozat, ré-
gen bevett szokások helyett most már kizárásos 
alapon döntötték el, mert a szüzek száma pár 
éve öt alá csökkent a faluban, s jelenleg egy főt 
számlált. Egyre többször fordult elő az is, hogy 
menyasszonyok indultak a piramis felé, hogy a 
falu jó sorsa folytatódhasson. Nem minden vő-
legény vagy szerető viselte ezt könnyű szívvel, 
ahogy Nima sem. Két napra rá, hogy az előző 
áldozat tetemét elföldelték, Cédille-nek meg-
varrták a menyasszonyi ruháját, melyben át-
kelhet a tavon és férjhez mehet Fierce-hez. 


