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Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika 

(Részlet)

Hegyen innen, völgyön túl, völgyön innen, hegyen túl volt egy kerek tó.
A kerek tó mellett királyi kastély, harminchat tornyú, háromszáz ablakos. Ebben a kastélyban lakott Östör király meg a lánya, Árnika. Nagyon igazságos ember volt Östör király.
Azt büntette, akit kellett, és azt jutalmazta, aki megérdemelte. De legeslegvilágosabban
abból látszik, hogy milyen jó király volt, hogy dühösen soha sem parancsolt senkinek
semmit. Ha fölmérgesítették – és ez a királyoknál is elég gyakran megesik –, behúzódott a
trónterembe és azt mondta:
– Most akármit mondok, ne törődjetek vele, haj, de mérges vagyok, legjobb, ha nem is
kerültök a szemem elé, kutya teremtette, mert hátrakötöm a sarkatokat! Tűnjetek el, és
számoljatok ezerig, s akkor nézzétek meg, hogy mérges vagyok-e még.
Na, takarodott is mindenki a trónteremből, a lábuk se érezte a kopott perzsaszőnyeget! Az
udvari főszámolnok meg odakint a várudvaron szép tempósan elszámolt ezerig. Akkor
bekukkantottak Östör királyhoz, többnyire bátran tehették, mert addigra elpárolgott a
mérge. Ha mégsem, akkor elordította magát, amikor meglátta, hogy kukkantgatnak rá:
– Takarodjatok, kutyák! – Ilyenkor aztán az udvari főszámolnok még ezerig elszámolt. A
király legtöbbször már nyolcszáznyolcvannyolcnál kijött a trónteremből, és azt mondta:
– Ne haragudjatok, ha azt mondtam, hogy kutya teremtette meg kutyák, de kutya mérges voltam.
De az ilyen kétezres, ezernyolcszáznyolcvannyolcas haragok fehérholló-ritkák voltak,
mert bölcs ember volt Östör király, hamar elszállt a haragja.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hova szállt Östör király haragja?
Haragországba.
Ott laknak a haragok?
Ott. És lesik, hogy valakinek a szívébe szállhassanak. És ha már ott vannak, reszkethet,
vörösödhet, puffadhat, ordíthat szegény ember, míg meg nem pukkad.
Vagy amíg vissza nem száll a haragja Haragországba.
Úgy is van. Az a jó, ha idejében visszaszáll.
És ha valaki egyszer Haragországba téved?
Hát annak ezer jaj és kín és keserv.
Miért, jó harag nincs?
Dehogyisnem, de még mennyire, hogy van!
Östör királynak jók voltak a haragjai vagy rosszak?

26
D2

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Szókártyák

A harag szinonimái

méreg
düh
bosszúság
idegesség
„pipa valakire, valamire”
Más érzelmek

szomorúság
borongósság
káröröm
irigység
vidámság
bánat
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Mondatkártyák

Nem lát a pipától.
Plafonon van.
Megüti a guta.
Szikrázik a szeme.
Falra mászik.
Lila a feje.
Majd megpukkad.
Fogát vicsorítja.
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