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gyszer  volt,  és  valójában  hihetjük,  hogy  létezett  egy  picinyke  ám  annál  több
keserűséget hordozó falucska Árnyékorom lábánál. Fásult falva lakóiról az a rettentő
hír  járta,  hogy jókorára  dagadt  hitetlenségük  súlya  már  a  falut  körülvevő  hegyek

csúcsát  is  lehorgasztotta.  Hétről  hétre  és  napról  napra  közeledtek  Árnyékorom sziklái  az  egyre
sötétebb kis falucskához, hogy a rideg kövek takarója végleg ráhulljon a zordan elterülő síkságra,
amely felett már a madarak sem szárnyaltak. 

E
Állandó köd lepte, labirintusként kanyargó kis utcák alkottak kibogozhatatlan csomót, körbefogva a
morcos ablakú faházakat. Pontosan egy ilyen barátságtalan kunyhóban lakott Timothy Pompton is. 

Az összetákolt  faházikóból,  ahogy a  körülötte  lévőkből  is,  reményt  adó lámpások helyett
csakis az elkeserítő panaszáradat, kilátástalanság és borúlátó szavak éjszínű fénye világított. Ahogy
az minden évben lenni  szokott,  Timothy életébe is  beköszöntött  a  fagyos december,  amely így
tizenkettedik alkalommal sem igyekezett meglepetést szerezni. Fásult falva tökéletesen olyan volt,
mint az év összes, szürke napján. Timothy sötét szobája mélyén gubbasztott, melyet kénytelen volt
megosztani négy nyafogós húgával. Ennek a felettébb kiváltságos helyzetnek volt köszönhető az az
elismerés, hogy a ház egyetlen, és leghatalmasabb ruhásszekrényének fiókjában aludhatott. A fiókot
gondosan kipárnázták és a kis Timothy olyan játszi könnyedséggel fért el benne, mintha a szekrényt
kétségkívül erre a célra találták volna ki. 

Ám ínséges  körülményei,  cseppet  sem árulkodtak  a  vörös  hajú  kisfiú  lelkében  megbúvó
gazdagságról.  Timothy volt  az egyetlen Fásult  falva lakói közül,  kinek lelke oly hatalmas hitet
táplált, mely elég lett volna Árnyékorom összes fenyegető kövének megrengetéséhez. A falu összes
népe közül, kiknek szeme mind szürke, tompa fénnyel szemlélte a világot, egyedül Timothynak volt
a remény zöld színeiben pompázó tekintete, mely visszatükrözte szíve fáradhatatlan bizakodását. 

A karácsony rohamos közeledtével  Timothyt  megrohanták az ünnepi  készülődés mámoros
érzései.  Ezek  a  mindenki  más  által  ismeretlen  érzések  sarkallták  arra,  hogy  megírja  szokásos
karácsonyi levelét. Ám ez a levél nem a Mikulásnak, nem is a Jézuskának és még csak kicsit sem
édesanyjának címzett iromány volt. Timothy sötét szobája mélyén körmölte a koszos papír fecnire
betűit,  majd miután megcímezte,  gondosan elhelyezte párnája alatt.  Azóta őrizte ott  őket,  mióta
megtanult írni. A  borítékon ez a név állt: Timothy Pompton. Ám ezek nem szokványos kívánságok
voltak,  melyet  majd  mások  teljesítenek  helyette  vagy  ajándékoznak  neki  karácsonyra.  Olyan
kívánságok álltak rajta, melyeket saját maga kívánt megvalósítani és melyekben megingathatatlanul
hitt, hogy egyszer valóra válnak. Nagy álmok voltak ezek, melyeket, ha megosztott másokkal süket
fülekre talált, és harsányan kacagó szüleitől sem kapott csak vigasztaló vállveregetést naivitásáért.
Ám ezen az estén még a kis Timothy sem tudta, hogy szikla szilárd hite nem csak nagyra nőtt álmait
képes életre kelteni. 

Karácsony éjjelén, odakinn a kihalt utcán olyan erős szél tombolt, hogy kísérteties zajt csapva
gurultak a földből kitépett macskakövek. Cincogó horkolás töltötte be a dohos szobát, hol most öt
kisgyermek szundikált. Timothy szokatlan, mély morgásra és furcsa rengésre lett figyelmes, mintha
valaki kirántotta volna fiók ágyát a helyéről. Ami a legmeglepőbb volt, hogy ez a valaki maga a
rozoga fiók volt. 

Hogy az a kénköves ménkű, de nehéz ez a fiú! - Fortyogott Timothy alatt az izgő mozgó
fiók, míg nem sikerült kirántania magát a keretből.

Az emberek azt gondolják már bármit használhatnak bármire? Micsoda esztelenség engem,
Haroldot,  a  fiókok  fiókját,  a  kredencek  gyöngyét,  a  szekrények  legszebb  és  leghasznosabb
tartozékát,  a  … -  Két  hatalmas  zöld  szempár  szegeződött  a  tartószögeire  állva  fel  alá  járkáló
Haroldra a szoba sarkából. 

  Még álmodom? - Timothy csodálkozástól összetapadt száján ez az egy kérdés tudott csak
kicsusszanni. 

  Hát még sértegetnek is! Nem elég,  hogy ágynak néztek,  egy kihasználatlan, lenézett  és
semmihez  sem  hasonlító  hasznavehetetlen  bútordarabnak,  de  a  puszta  létezésemet  is
megkérdőjelezik!  Hát  szép  mondhatom!  Ha  nem  tudnád  kisfiú,  a  nevem  Harold  és  a



fióknemzedékek  legnemesebb  családjának  leszármazottja  vagyok!  -  A korhadt  kis  fiók  oldalsó
deszkalapjai  fennhéjázva lóbáltak a  magasban, míg a hajdan csillogó rézkallantyú kacskaringói,
most rozsdás parókának tűntek. 

  Nem  akartalak  megsérteni,  de  még  sosem  volt  alkalmam  fiókkal  beszélgetni.  -
Mentegetőzött Timothy, holott úgy érezte pontosan ő az, akinek nem szolgáltak elég magyarázattal.

   Rendben,  talán elfogadom a bocsánatkérést!  -  Felelte pökhendin a fiók,  majd felhúzta
száját, melyet egy repedés tett ki két elnyűtt fadarab között. 

  Máskor  is..máskor  is  csináltál  már  ilyet?  -  Kérdezte  félősen Timothy,  aki  még mindig
lepedőjébe burkolózva ült a sarokban. 

  Nem  mondanám!  Ezer  éve  nem  nyújtóztattam  ki  zsibbadt  szálkáimat.  De  elég  a
fecsegésből,  dologra!  -  Timothy meglepetten  fészkelődött  erre  a  parancsra  és  váltig  biztos  volt
benne, hogy ő bizony ebben az ítéletidőben, éjnek évadján nem fog kimerészkedni a házból. 

Én nem megyek sehova! - Jelentette ki tarthatatlanul. 
Neked nem is kell használni a lábadat! Ahh, lusta kölyök! - Dünnyögte szög orra alatt a fiók,

kiről lerítt, hogy cseppet sem hálás neki a feladat. 
  Gyere, feküdj vissza, fogytán az időnk! - Sürgette az értetlen Timothyt. 
  Amikor azt mondtam nem megyek sehova, abba az a hely is beletartozott, amit eltitkolsz

előlem. - Vágott vissza a vörös fiú dacosan. 
  Nem mondhatom meg kihez megyünk, csak annyit  mondhatok, hogy ha sikerrel járunk

utunk során, a hegyek falai, amelyek valószínűleg heteken belül elzárnák a falutokat, lebomlanak
majd. De ehhez rád van szükség! Persze nem is értem miért nem rám, hiszen te csak egy kisfiú
vagy. Magnolia engem is bátran megbízhatott volna ezzel a nemes feladattal. 

 -Ki az a Magnolia? - Állt fel aligha ráméretezett, lyukas pizsamájában a kíváncsi Timothy. 
  Hupsz! - Vakarta fejét Harold, majd pöffeszkedőn rávágta. 
  Magnolia az a hírhedt boszorkány, aki Árnyékorom szikláiban él és csak arra vár, hogy erre

a koszos kis falura omlassza a hegyoldalt, amit meg is tesz, ha te nem akadályozod meg. Úgyhogy
jelentem,  alássan  a  repülő  fiókhintó  előállt.  -  Azzal  Timothy párnái  alól  ismerős  kuncogás  és
cincogás hallatszott, majd a foltozott párna megemelkedett és hat picinyke levélboríték szaladt ki
alóla,  felkapva a száját  már kiáltásra  nyitó Timothyt.  Könnyedén felhajították az elégedett  fiók
fedélzetére és már készen is voltak. 

  Mégis hova visztek? És hogy a csudába keltek életre a leveleim? Valaki megmagyarázná,
mi folyik itt? - Suttogott a rémült Timothy, de ami ezután történt teljesen belé fojtotta a szót. Fiók
Harold lebegni kezdett és Timothy hat kis levélkéjével karöltve folyamatosan távolodott a szoba
padlójától. Egyszer csak halkan kattant az ablak zárja és az apró résen át kivágtattak az éjszakába.
Hatalmas fenyők csúcsait kerülgetve haladtak fel a hegygerincen, melyet még a Hold sem világított
be. Óriási, jégből faragott labirintus terpeszkedett a hegy mélyébe vájva, melyben a kinti világtól
ellentétben, szakadt a hó. 

  Pontosan mit is kell tennem, Harold? - Timothy, a lábainál izgágán ugrándozó borítékokkal
állt a grandiózus jégajtó előtt. 

  Hát még ezt sem tudod te buta! Ha te sem tudod, akkor ki tudhatná? - Ráncolta szálka
szemöldökét Harold. 

  Eredj be és meglátod! - De Timothy továbbra is csak a jégkapu tetejét fürkészte, annak
tetejét keresve a szürke égben. 

  Gyáva népség!  -  Indult  meg előre Harold,  kit  az  izgága borítékok is  követtek.  Az ajtó
hirtelen, nagy robajjal kinyílt és a kis csapat egytől-egyig most Timothy lábszárába kapaszkodva
ugrott a fiú mögé. 

  Ugyan Harold, ez csak egy ajtó! - Kuncogott Timothy, majd lassan elindult a résen át a
fénytől  úszó jégbarlangba.  -  A barlangban csendesség és dermesztő hideg uralkodott.  Az óriási
folyosót fatörzsek, pontosabban jégpáncélt viselő oszlopok és plafonon végigfutó ágaik díszítették.
Az erős jég ágakról fészekre hasonlító házak csüngtek. Mindegyikből fehér fény világított és lakói
biztosan szárnyat viseltek, ha képesek voltak ilyen magasan lakni. Ám a jégfal, mely körülvette a



helységet árnyékokkal volt teli. Timothy emberek halvány körvonalát vélte felfedezni a falakban, de
szívből remélte, csak a csontig hatoló hidegtől képzelődik. A terem végét teljes egészében tükör
borította, így az egyébként sem aprócska kastély-barlang végtelennek tűnt. Timothy lassan lépdelt a
jégtükör elé, az utána loholva pattogó borítékok és a sűrűn szuszogó Harold kíséretében. A tükörben
hirtelen megjelent egy csónak, melyben egy csuklyás alak állt.  Timothy hiába tekintgetett hátra,
semmi hasonlót nem látott maga mögött. A fekete alak folyamatosan közeledett a tükörben látható
vízen úszva, míg nem elérte a tükör felszínét. Ekkor kezével kinyúlt, és megfogva a rémült Timothy
csuklóját, majd berántotta őt. Harold, és az ugrándozó levélborítékok eltűntek. 

Timothy egy rozoga tutajban találta magát, és mikor körülnézett, legnagyobb meglepetésére
egy szabályos,  kör alakú tó vette körül.  A tó olyan kristálytiszta volt,  hogy Timothy leláthatott
egészen az aljáig. Ám a tóban nem voltak sem halak sem pedig növények, csak számok egészen
körbe a tó fenekén. A csuklyás alak csendességbe és köpenyébe burkolózva markolta az evezőt,
majd hirtelen ledobta elnyűtt kabátját. 

Te vagy Timothy, ugye? – Szólt a kedves hang. A karcsú hölgy ruháját összekapaszkodott
hóvirágok alkották.

  I..i..igen, asszonyom. – Dadogott a rémült Timothy. 
  A nevem  Magnolia.  Azt  rebesgették,  hogy  van  a  faluban  egy  kisfiú,  aki  ellenszegül

Árnyékorom akaratának és hitet hordoz szívében. – Timothy halkan figyelt, miközben, mint az óra
mutatói  folyamatosan  keringtek  körbe  a  tó  szélén,  mindig  egy -  egy kacskaringós  szám felett
elsuhanva. 

  Hallottam már Önről. – Válaszolt bátran a kisfiú, pedig halvány fogalma sem volt arról,
hogy vajon álmodik-e még vagy ébren van. – A falubeliek szerint maga akarja ránk omlasztani a
jéghegyeit, és ezzel elpusztítani Fásult falvát. Ha már ide kerültem, bár fogalmam sincsen, hogyan,
kérve kérem, ne tegye! 

  Ez nem csak rajtam múlik, fiam. – Énekelt vékony, rekedtes hangján a fehér arcú Magnolia.
  Réges-régen Fásult falva lakói között éltem. Ám az idő előrehaladtával a régi tündérmesék

és hagyományok eltűntek.  Az emberek elfelejtették,  hogy álmodozni nem bűn, hanem kiváltság
melynek képességével születésükkor mindenkit felruháznak. Ma már nem fér meg az álmodozás és
a hit dédelgetése a sok munka, kötelezettség és olyan feladatok sokasága mellett, melyet elvárnak
tőlünk. Álmodozni ma már csak a bolondok szoktak, és ha sikerülne is véghezvinni vágyaikat, a
körülöttük élő gonosz emberek csak kinevetnék. – Magnolia nagyot sóhajtott és lehajtotta fejét.

  Azért hozattalak ide karácsony napján, mert ez a hit és a csodás álmok ünnepe. Megkérlek
hát, maradj Árnyékorom oltalmában és élj itt velem! Te vagy az egyetlen, kinek még megadatott az
a képesség, hogy hiszi, álmai beteljesülnek. - Timothy szóhoz sem jutott. Nem akart távol lenni a
családjától és nem akarta, hogy bármi bajuk essen. 

  Van esetleg más lehetőségem? – Tapogatózott. 
  Visszamehetsz Fásult falvába, de akkor Árnyékorom kövei téged is maga alá temetnek.

Nem tűrhetem tovább ezt az elkeseredett és kiábrándult életet, melyet a falu lakói évszázadok óta
élnek. Álmok és remény nélkül, semminek sincsen értelme, így a falu létezésének sem. 

  Látod ezt az órát alattunk? – Váltott nyugodtabb hangnemre. – Ez egy IllúziÓra. Amint a
mutató, azaz a hajónk eléri a tizenkettest, Fásult falva örökre megsemmisül.

  Biztosan van más lehetőség! Az emberek változhatnak! Talán..talán újra elkezdenek majd
hinni! – Timothy tarthatatlan volt és cseppet sem akart megmenekülni úgy, hogy közben szeretteit
elveszíti.

  Van egy lehetőség.. – Motyogott a hűvös boszorka. – Ha a falu lakói újra elkezdenek hinni,
mielőtt az IllúziÓra elüti a tizenkettest, mindenki megmenekül. De ehhez mindenkinek hinnie kell.
Kivétel nélkül! 

 Ígérje meg! Ígérje meg, hogy ha ez megtörténik, életben hagyja a falut!
Ez nem rajtam múlik Timothy. Ahol nincsenek álmok, ott jövő sincs. – Azzal a boszorka

visszavette csuklyáját és Timothy körül minden halványodni kezdett. Lassan eltűnt a jégbarlang és
csak az óra sebesen ketyegő mutatói maradtak, majd minden elsötétült. Karácsony első napja volt,



még sem mutatta ennek jelét semmi a faluban. A hó nem esett, csak sár lepte az utcákat és lehajtott
fejjel rohanó emberek taposták egymást. Timothy az arcára szűrődő félhomály fényeire ébredt és
kezében egy fémes, hideg tárgyat szorongatott. Egy fehér óra volt, melyben úszott a víz, a vízen
pedig  egy  csónak,  mely  az  óra  nagy  mutatójának  felelt  meg.  A csónak  vészesen  közeledett  a
tizenkettes felé. A zsebóra hátuljába ez volt vésve: IllúziÓra. 

  Tehát  nem  álmodtam!  –  Tapogatta  fiók  ágyát  Timothy  mely  mozdulatlanul  hevert  a
keretben.  Levelei,  melyeknek  az  este  alkalmával  lábuk  kélt,  ugyanúgy  terültek  el  párnája  alá
gyűrve. Ekkor ráeszmélt mit ígért a boszorkány és tudta, nincs sok ideje. Rá kell vennie minden
embert  a  faluban,  hogy higgyen.  Kiugrott  fiókjából  és  nyakig  beburkolózva  kiszaladt  a  ködös
utcára. Tudta, kikhez kell fordulnia, ezért befutott az ágas bogas erdő sűrű mélyébe. Az erdő hangjai
mindenki másban félelmet keltettek, de Timothy hitte, hogy az erdőnek varázsereje van. 

  Fenyők  szellemei!  –  Kiáltotta  el  magát  az  erdő  közepén.  –  Tudom,  hogy  hallotok!
Segítségre  lenne  szükségem!  –  Azzal  megmozdult  a  föld,  és  a  fenyőfák  hajladozva  ébredezni
kezdtek. Tűleveleiket a magasba emelve nyújtózkodtak, míg nem mindegyik az aprócska kisfiúra
helyezte toboz szemét. Az egyetlen égig érő fenyő volt a fenyők királya és úgy hívták, hogy Ezüst
Fermin. 

  Mit óhajtasz Timothy? Rég nem látogattál meg minket.  – Szólt  fel  Ezüst Fermin öblös
hangja és széttárta tüskés ágait. A fenyők megszokták, hogy minden telet átalusznak, hiszen úgysem
kell attól tartaniuk, hogy Fásult falva lakói esetleg feldíszítik őket. 

  Karácsonyt kell csinálnunk! – Kiáltotta Timothy türelmetlenül a körben álló fáknak, mire
azok hangosan kacagni kezdtek. 

  Komolyan  beszélek!  Ti  is  meghaltok,  ha  nem  vesszük  rá  tüstént  az  embereket,  hogy
higgyenek. Magnolia ránk omlasztja Árnyékorom köveit, mikor a mutató eléri a tizenkettest. 

  Azzal a magasba emelte fémszerű zsebóráját, melyben a rozoga csónakmutató, fedélzetén a
csuklyás alakkal vészesen közel ketyegett a tizenketteshez. Pontosan hét óra hossza volt hátra. 

  De hát mit tehetnénk mi kedves Timothy? Minden ember másban hisz. Ha egyszer bárki is
a falubeliekből ráfanyalodik az álmodozásra, akkor sem fognak együtt működni, mert egymásnak
sosem hinnének. Mindig lesz valaki, aki hitetlen marad. 

  Talán egy valamiben mindannyian képesek hinni! De ehhez ti is kelletek!
  És ugyan miben hinnének? – Kételkedett Ezüst Fermin. 
  A karácsonyban és  mindenben,  amit  ez jelent!  – Válaszolta  Timothy elszántan csillogó

szemmel, mire a fák hosszasan összezúgtak. Ekkor hirtelen kitépték gyökereiket a hideg földből és
megindultak a dombon sötéten elterülő Fásult falva irányába. Mikor eljött az este, a szokásos síri
csend és  kémények füstös  illata  telepedett  a  falura.  Fények nem világítottak és semmi jel  nem
mutatott  arra,  hogy bárki  is  ünnepelné  a  karácsonyt.  Az emberek  az  egész  napos  munka  után
behúzódtak kunyhóikba és mit sem sejtettek az odakint teljes harci, pontosabban gömb és gyertya
díszbe öltözött Ezüst Ferminről és csapatairól. 

  Indulj fiam, nincs sok időnk! – Noszogatta Fermin Timothyt, mikor látta, hogy az búsan
bámulja az alig egy óra hátralékot mutató IllúziÓrát. Akkor nekilódult és végigfutva minden utca
minden  házának  ablakán  és  ajtaján  jó  erősen  bekopogott.  Miközben  futott,  hallotta  a  mögötte
kinyíló  ajtókat  és  zsémbeskedő  lakókat.  Mikor  már  minden  ház  minden  ajtajában  állt  valaki,
Timothy intett és Ezüst Fermin, ki a falu közepén állt, fellobbantotta fényeit. Ezt követően minden
egyes  fenyőfa  ugyanígy  tett.  Fásult  falva  fényárban  úszott  a  fenyők  csodaszép  csillogásától.
Gömbdíszeik visszatükrözték a  házakból  kikukucskáló emberek álmélkodó arcát,  kiknek szürke
szemében újra fény csillant. Nem volt olyan apró kis zug sem Fásult falva utcáin, hová ne ért volna
el a karácsonyfák ünnepélyes, szeretetteli ragyogása. Kisvártatva varázslatos módon eleredt a hó és
csak úgy hullott és hullott hatalmas pelyhekben a kezüket széttáró kisgyermekek tenyerébe, akik a
fénybe borult  fenyőfák  körül  ugrándoztak.  Ekkor  hirtelen  Timothy Pompton szobájának ablaka
kitárult és repkedő levélborítékok százai lebbentek a magasban, mindegyiken egy apró kívánság és
álom, melyet maga Timothy vetett papírra. Ám ezek már nem csak az ő kívánságai voltak. Mind-
mind egy-egy lakó kezében landolt,  akik felderült arccal nézegették a kicsiny leveleket, melyen
saját, régi vágyaik és álmaik sorakoztak. Ám a felhőtlen hangulat nem tartott soká. Timothy óráján a



csónak kattanva elérte a tizenkettest  és árnyékorom hegyei megremegtek. A falu lakói rémülten
szaladtak vissza kunyhóik oltalmába. 

  Mindenkinek hinnie kell, hogy Fásult falva megmeneküljön! – Hozták a kövek a kísérteties
visszhangot,  mely  Magnolia  jeges  hangja  volt.  Az  emberek  fejvesztve  menekültek  egymáson
átgázolva. Ekkor Timothy felmászott Ezüst Fermin ágain, míg nem elérte a bámulatos méreteket
öltött fenyő csúcsát és lekiáltott az embereknek. 

  Ha nem hiszünk mindannyian, Magnolia bezár minket a sziklák közé! – Ordította el magát,
mire minden riadt szem rá szegeződött. - Mindenkinek hinnie kell! Nem bujkálhatunk örökké, csak
mert  félünk  a  kudarctól  és  attól,  hogy  mások  majd  mit  mondanak!  Bármi.  amit  elképzelünk,
valósággá válhat! Lehet az a karácsony szelleme, de lehet az bármi, mert amíg hiszünk lesz jövőnk!
De nem elég a fejünkben akarni! Hiába akarjuk, hogy álljanak meg a kövek, nem fognak! Tennünk
is kell érte, mert tettek nélkül az álmaink sem érnek semmit! Higgyük hát, hogy képesek vagyunk
még összetartani és akkor megállnak a kövek! – Mire Timothy befejezte csend borult a falura. 

  Hagyd őket Timothy! Te mindent megtettél! – Vigasztalta a fáradtnak tűnő Ezüst Fermin.
Az utcák üresek voltak és mindenki a végzetet várta. Timothy lehorgasztotta fejét, és búskomoran
bámult a messzi hegytetőről zúduló kövekre. Ám ekkor a Pompton ház ajtaja kinyílt és legkisebb
húga, Emma jelent meg a korhadt ajtóban. 

  Én hiszek a karácsonyban! – Motyogta a hálóinge szélét markolászó kislány és kiszaladt a
tér közepére. Nem sokára így tett a szomszédban dülöngélő ház öreg lakója is, míg végül mindenki
együtt kántálta az így különösen varázslatosnak hangzó mondatot. A völgy, amelyben Fásult falva
terült  el,  most  újból  megremegett.  Mágikus,  fátyolszerű levegő emelkedett  fel  és  vette  körbe a
sebesen közeledő rideg jégsziklákat, mire azok darabokra hullottak. A hegy csúcsa kettéhasadt és a
remény  ereje,  mely  Fásult  falva  lakóinak  szívéből  szállt  fel,  végleg  elpusztította  a  fenyegető
Árnyékorom hegyeit. A falu népe egy emberként tapsolt és örömkurjantások szálltak az égbe.

  Mi történt? – Aggodalmaskodott Timothy. 
  Magnolia  azt  gondolta  a  remény  ereje  vezérli,  de  csak  másoknak  akart  vele  ártani.

Mindenkit  elpusztított,  aki  képtelen  volt  a  hitre,  ahelyett  hogy segített  volna  rajtuk.  Ám így ő
egyedül maradt. – Mondta Ezüst Fermin. - Ahhoz, hogy hitünk erős legyen, mások bátorítására és
szeretetére is szükségünk van. Nem minden álom válik valóra, kizárólag az, melyet jó szándékunk
és szűnni nem akaró szeretetünk táplál. Az első lépések a legnehezebbek, de szerencsénkre van elég
levélpapír  ezen a világon.  – Nevetett  Ezüst  Fermin,  majd a többi fenyővel karöltve mind-mind
besétáltak egy fakunyhóba, hogy ott tovább őrizhessék a rég elfeledett karácsony szellemét. 

Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kíván a Lendület Magazin szerkesztősége!


