
 

(...) 

Kadzu eddig soha senkit nem faggatott ki a jövőből 

érkező időutazók közül, hogy mi a céljuk. Ha például egy 

gyilkos látogatná meg őket, jó oka lenne, hogy békén hagyja. 

Hiszen a szabály az, hogy az időutazás nem változtatja meg a 

jelent. Ez a szabály soha nem sérthető meg. Mindenképpen 

események sorozata gondoskodna a jelen védelméről. Ha egy 

jövőbeli átruccanó fegyveres lelőne egy vendéget, nem 

számítana, szándékos-e a tette, vagy véletlen. A sérülés 

kellemetlen lenne az áldozatnak, ám ha a jövőben is élnie kell, 

nem halhat meg, akkor sem, ha szíven találta a golyó. 

Ezt írja elő a szabály. 

Kadzu vagy bárki, aki épp a helyszínen tartózkodik, 

kihívná a mentőket és a rendőrséget. A mentőautó sosem 

kerülhetne forgalmi dugóba. Úgy száguldana a 

mentőállomásról a kávézóba, mint egy nyílvessző, onnan 

pedig a lehető legrövidebb időn belül és a leggyorsabb úton 

röpítené el a kórházba a sérültet. Lehet ugyan, hogy a 

sürgősségi osztályon menthetetlennek ítélnék az állapotát, 

mégiscsak akadna azonban egy világhíres sebész, aki 

véletlenül a kórházban tartózkodik, és aki megoperálná a 

sebesültet. Lehet bármilyen ritka a vércsoportja, akár olyan, 

amilyen csak minden tízezredik embernek van, a kórháznak 

rendelkezésére állna egy adag ebből a vérből. Az operáció 

ragyogóan sikerülne. A sebész talán azt nyilatkozná később, 

hogy amennyiben a mentőautó egyetlen perccel később fut be, 

vagy a golyó egy milliméterrel balrább találja el a mellkast, a 

sérült nem marad életben. Mindez nem csodák számlájára 

lenne azonban írható, csupán a szabály érvényesülne így. Az 

szavatolná, hogy akit meglőttek, túlélje a sérülését. 

Épp e szabály mindenhatósága miatt Kadzut nem 

érdekelte, ki és miért látogat hozzájuk a jövőből. Jöhet bárki, 

fölöslegesen teszi. 

 

(...) 

Giling-galang 

– Helló, üdv nálunk! – kiáltott ki Nagare vidáman. A 

vendég a legjobbkor jött, hogy oldja a gyászossá lett 

hangulatot. 

Kohtake kihasználta az új ember érkezését, és 

kényelembe helyezte magát. Most nyúlt csak a kávéjáért, 

amely már egyáltalán nem gőzölgött. 

– Helló, üdv nálunk! – mondta a kötényt öltött Kei is, 

aki a csengettyűt meghallva jött elő hátulról. Pedig egyelőre 

senki nem mutatkozott. Kissé szokatlan volt ennek a 

kávézónak a bejárata. Aki ide betért, annak először le kellett 

ereszkednie egy lépcsőn az utcaszintről, majd nagy, 

kétméteres faajtóval találta magát szemben. Tömör fából 

készült, és európai stílusú vésetek díszítették. Mindez roppant 

impozáns benyomást keltett. Az ajtón belépő egy agyagpadlós 

előtérbe jutott, ez vezetett a kávézó voltaképpeni terébe. A 

csengettyű csilingelése után ezért mindig eltelt legalább egy 

perc a jövevény feltűnéséig. 

 



(...) 

Mindössze arra kértem, hogy adja át a helyét. Miért volna ez 

kidobott idő? Hiszen udvariasan szóltam hozzá! Várjunk csak... 

nincs itt egy újabb szabály? Nem ezt kellene előbb tisztáznom? Ez 

esetben azonban a pincérnő valami hasznosabbat is mondhatna, mint 

hogy az időmet vesztegetem. 

Ehhez hasonló gondolatok suhantak át az elméjén. 

Végül hangosan is megkérdezte: 

– Miért? – pillantott Kadzura gyermeki ártatlansággal. 

A pincérnő egyenesen a szeme közé nézett. 

– Azért... mert ez a nő... egy kísértet – felelte szigorúan. 

Amit mondott, halálosan komolynak látszott, nem 

hazugságnak. 

 

(...) 

A három nő közül egyik sem volt oda a szakéért. Noha 

Kei hozta ki, a maga részéről nem ivott alkoholt, ezért is töltött 

magának narancslevet. A szaké neve – Hét boldogság – hétféle 

öröm ígéretével kecsegtetett. Átlátszó, nem színezett, minőségi 

ital volt. Ők hárman azonban nem voltak szakértők, ezért meg 

sem tudták becsülni e kitűnő szaké finom, jeges színárnyalatát, 

sem gyümölcsös aromáját. Mindenesetre jól csúszott, és 

valóban jókedvre derített, ahogy a neve ígérte. 

 

 

(...) 

„Tíz évet akartál előremenni az időben, de valami hiba 

folytán tizenöt lett belőle. Talán a tíz év és a tizenöt óra eredeti 

utasítása keveredett össze, és így lett belőle tizenöt év és tíz óra. 

Tudunk a visszatértedről, de pillanatnyilag kikerülhetetlen okokból 

Hokkaidón vagyunk. Ebbe most hadd ne menjek bele, nincs rá idő. A 

kislány, aki ott van a szemed előtt, a mi lányunk. Nem maradt sok 

időd, ezért vess egy pillantást a mi felnőtt, egészségtől kicsattanó 

lányunkra, aztán menj szépen haza.” 


