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Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika 

(Részletek)

Olyan szép volt az a rét, hogy boldogság volt rajta menni. Bókoltak, illatoztak körülöttük
a virágok, smaragdzöld gyíkok cikkantak a fű közt.
– Csodálom, hogy egy ember se jár erre – mondta szegény Dzsoni –, pedig itt aztán jó
kedvre derülnének, megtelnének a virágok illatával.
Ebben a pillanatban egy borzas, fekete üstök emelkedett ki a fű közül, egy fekete keretes
szemüveg, a fekete keretes szemüveg mögött fekete keretes, búbánatos tekintet.
– És én? – mondta a borzas üstökű. – Én nem vagyok neked ember?
– Ne haragudj – mondta szegény Dzsoni –, nem vettelek észre.
A borzas üstökű fájdalmasan feljajintott.
– Dehogynem vettél észre! Láttál már messziről. Csak nem akartál velem találkozni. El akartál kerülni! – És hopp, fölcsillant egy nagy krokodilkönny a borzas üstökű
szemében.
Szegény Dzsoni csak tátogott-hápogott.
– Dehogy akartalak elkerülni, hiszen azt sem tudom, hogy ki vagy.
– Még ez is – sírt fel a borzas üstökű –, azt hazudod, hogy nem tudod, ki vagyok. Hogy
nem tudod, hogy én vagyok Rézbányai Győző, akit mindenki nagy ívben elkerül.
Mondhatott szegény Dzsoni, amit akart, Rézbányai Győző csak brummogott-kummogott, lehajtotta a borzas buta fejét, úgy meg volt sértődve, hogy még! Vigasztalgatta
Dzsoni egy óráig, vigasztalta két óráig, de semmi. Rézbányai Győzőt ugyan vigasztalgathatta. Rézbányai Győző vigasztalan volt.
*
Másnap reggel aztán Rézbányai Győző kinyitotta a szemét, összefutottak a ráncok a homlokán – na, most min is sértődjek meg? – gondolkozott, de szegény Dzsoni megelőzte.
– Aha – mondta szegény Dzsoni –, görbén nézel rám! Unod már, hogy itt vagyok a kacsámmal, alig várod, hogy elmenjünk. Sértődötten nézett Rézbányai Győzőre. Na szegény Rézbányai Győző, ilyen kacifántos helyzetben sem volt még soha. Megelőzték a
sértődésben.
– De igazán – magyarázta –, ne haragudj, Dzsoni, én nagyon örülök, hogy a kacsád itt
van, én igazán nem néztem rád görbén.
– Dehogynem – mondta szegény Dzsoni –, ne magyarázz! Látom rajtad, hogy utálsz minket.
Összeroppant ám szegény Rézbányai Győző! Ilyen rettenet még nem érte. Nem ő sértődött meg, hanem rá sértődött meg valaki. Ajaj! Kapkodta a fejét szegény Rézbányai Győző,
vigasztalta szegény Dzsonit, nem értette, mi történt.
– Most aztán jól túljárt az eszén szegény Dzsoni Rézbányai Győzőnek.
– Túl bizony.
– Nekünk is van olyan ismerősünk, aki szíre-szóra megsértődik?
– Van bizony.
– És miért sértődik meg szíre-szóra?
– Mert azt hiszi, hogy ő a világ közepe. Hogy csak neki lehet bánata, hogy csak ő kerülhet
nehéz helyzetbe, csak ő, ő, ő. Hogy másnak is lehet valami baja, az eszébe sem jut.
*
Ha már elmentek a hétfejű tündérhez, kérjétek meg, hogy segítsen rajtam.
– Nem kell ahhoz hétfejű Tündér – mondta szegény Dzsoni. – Csak az kell hozzá, hogy
ne sértődj meg minduntalan. Ha valaki szomorúan néz rád, ne az orrod húzd fel, hanem kérdezd meg, mi baja. Talán még segíteni is tudsz rajta.
– Én segíteni?
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– Persze, hiszen rajtunk is segítettél.
Ámulva nézett rájuk Rézbányai Győző, a fekete keretes tekintetéből fénylő tekintet lett.
Hosszasan integetett szegény Dzsoni meg Árnika után, aztán kiabálni kezdett:
– Emberek! Emberek! Gyertek a rétemre!
Az emberek eleinte gyanakodtak; naná; hogy megsértődhess valakire – gondolták magukban, de aztán csak közelebb merészkedtek, s amikor látták, hogy Rézbányai Győző
nem sértődik meg, nagy boldogan beszélgetni kezdtek vele. Rézbányai Győző is nagy
boldogan beszélgetett, még vicceket is mesélt.
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Rézbányai Győző jellemzése

(az első szövegrészlet alapján)

sértődékeny, búskomor, veszekedős, elégedetlenkedő, segítőkész, udvarias, kedves,
vendégszerető
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Szókártyák

Érzelmi állapotok

sértődöttség

félelem

vidámság

kíváncsiság
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Mondatkártyák

A meséből vett párbeszédek összerakása

Én nem vagyok neked ember?
Csodálom, hogy egy ember se jár erre.
Dehogynem vettél észre!
Ne haragudj, nem vettelek észre.
Láttál már messziről.
Dehogy akartalak elkerülni,
hiszen azt sem tudom, hogy ki vagy.
Csak nem akartál velem találkozni.
El akartál kerülni!
Azt hazudod, hogy nem tudod, ki vagyok.
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