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Érjen el most ide hozzánk
a bábok nagy varázslába:
a meséket idehozzák,
nyíljon ki a Varázsláda!


(Kiss Ottó)
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Imants Ziedonis: Az erdő a városban
Egy holdfényes éjszakán az erdő belopakodott a városba. Először
az emberek nem értették, mi történt: Riga minden utcáján lélekszakadva menekült a benzingőz, és kétségbeesve kiabált segítségért. Hogy őt meg akarják fojtani, hogy már alig kap levegőt,
hogy a város minden pontján zöld köd gomolyog, virágillat terjeng, hogy ez kibírhatatlan…
– Segítség! – üvöltötte a benzingőz.
Éjfél volt, a trolibuszok éjjeli pihenőre siettek garázsaikba, és
lelkendezve mesélték mindenkinek, hogy a Dangava partján a
városi autóbuszgarázst már elfoglalták, és minden autóbuszt leállítottak. Látták, hogy az autóbuszok kipufogóit zöld moha lepte be, hogy az autóbuszok először dohogni kezdtek, majd krákogva-köhögve-pufogva kimúltak.
A trolikat az erdő nem bántotta, csak azokat a járműveket állította le, amelyek telefüstölték a levegőt, és ezzel károkat okoztak
az emberek tüdejének. Az erdő összefogdosta a taxikat, a teherautókat, minden kocsit, ami benzinnel működött.
A belvárosban pedig egyre szaporodott a füst, a benzingőz,
idetódult a város minden pontjáról – de hiszen hová is ment volna? A városba minden oldalról masírozott az erdő. Az emberek
csak most vették észre, mennyi mocsok van a város levegőjében:
benzingőz, szénfüst, gyárak füstje meg mosodáké, ragasztók,
enyvek, festékek szaga, bűze. Ez a sok mocsok most mind ott tülekedett a belvárosban, ott szorongtak, gyömöszölték egymást a
levegőben. A levegő már olyan sűrű volt tőlük, akár a víz. Az
emberek alig tudtak a belvárosban közlekedni. Az itteni parkokban élt néhány béka. Amint felugráltak a levegőbe, ott ragadtak,
nem huppantak vissza, csak lebegtek, akár a vízben.
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A zajok, lármák is a belvárosba menekültek az erdő elől. A teherautók dübörgése, a villamosok csörömpölése, a légkalapácsok
csattogása, mindenféle recsegés-ropogás, nyikorgás, nyekergés
és kattogás idetódult. A megszokott helyükről menekülő zajok,
lármák nem tudták, mihez kezdjenek. Megvadultak, és majd berepesztették az emberek dobhártyáját. Kibírhatatlan volt!
Ám az erdő egyre közelebb nyomult a belvároshoz. Előreküldte zöld, páraszerű leheletét. Fenyőillatot árasztott, és az illat beszállt az ablakokon, a kéményeken, a ventilátorok lapátjai között,
de még a kulcslyukakon is. Az emberek könnyebben kezdtek lélegezni. A lakásokat megtöltötte a friss moha, az erdei gombák és
virágok lehelete. Akik régen álmatlanságban szenvedtek, most
úgy aludtak, mint a tej.
Egy reggel aztán különös dolgokra ébredtek az emberek.
A seprűnyeleken vékony kis ágacskák jelentek meg, a szekrények
és az asztalok lombos ágakat növesztettek, a székek pedig gyökeret eresztettek a padlóba. Egy lakásban még a televízió fadoboza
is kizöldült, sőt estére olyan sűrűn voltak rajta a levelek, hogy a
műsort se tudták volna végignézni, ha nyesőollóval meg nem ritkítják a lombjait.
A város központjában pedig megkezdődött a nagy csata. Az
emberek fejét falevelek legyezgették, az aszfalton fű nőtt, és a
járdaszegélyt bársonyos moha vonta be. Az erdő már egészen körülzárta a benzingőzt, a füstöt, a lármákat és zajokat. De a benzingőz nem adta meg magát. Megharapta a fenyőtobozokat, szétrágta a virágokat. Ettől a zajok, lármák is vérszemet kaptak:
megráncigálták a lombos fákat, fejbe verték a borókafenyőket.
Az erdőt azonban nem lehetett megállítani. Számtalan sok fenyőtoboza, számtalan sok virágja, számtalan sok lombja volt.
A mohák beborították és megfojtották a zajokat, lármákat, és fel-
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szívták a füstöket. Csak a benzingőz harcolt még az erdő ellen.
Amikor a nyírfák leveleire rontott, a levelek elfonnyadtak; amikor a fenyőtűket lepte meg, a zöld tüskék élettelenül potyogtak a
földre. A virágok halálos fáradtan horgasztották le fejecskéjüket,
a gombák elvesztették a kalapjukat.
De a zöld erdő legyőzhetetlen, a zöld erdőnek száz élete van!
Az elfonnyadt levelek helyére új levelek nőttek, új tűk meredtek
a kihullottak helyén, új virágok, új gombák bújtak elő az avar
alól. Az erdő három nap és három éjjel csatázott ellenségeivel, és
legyőzte őket. Legyőzte a füstöt, a benzingőzt, a lármákat és a
zajokat. A városban kristálytiszta volt a levegő, bársonyos tapintású, és virágillat töltötte be. Nem hallatszott többé semmiféle zaj
és lárma, csak a friss szellő dudorászott szelíden az utcákon.
Ám az erdő, éppoly váratlanul, mint ahogy benyomult a városba, egy éjszaka nyomtalanul eltűnt. És a várost fokozatosan
újra ellepte a füst, a benzingőz, a lárma és a zaj.
Valami mégiscsak megváltozott. Az emberek most már nem
felejtik el az erdőt. Tudják, hogy egyszer csak visszatér, és többé
nem is hagyja el őket. Legközelebb segítenek neki.

Kiss Anna: Rebeka néni felkerül a falra
Rebeka néni fekete selyemben, gombos cipőben sántikál át hozzánk. Öregapám csak nézi, hogy mi lelte, mert amióta világ a világ, óriási nagy posztómamuszokban hordja hozzánk a híreket.
Nagy újság van, súgja Rebeka néni, vándor fényképész jött a
faluba, tíz tojásért akárki felkerülhet a falra…!
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Velünk mi lesz? Kérdem öregapámat. Öltözzek? Mit csináljak?
Semmit se. Mért nem jó nekem a földön, mért akarok a falra
felkerülni, rámában, mint valami házi áldás?! Kérdi öregapám,
de olyanformán, öreganyám is érthessen belőle, ha már a tojást
számolná magában.

Hugh Lofting: Doktor Dolittle cirkusza
(részlet)

A grantchesteri postakocsi
Vagy negyedórás várakozás után Zsófi megszólalt:
– Kocsizörgést hallok, doktor. És nézd, ott messze az úton: lámpafény.
– Igen – mondta John Dolittle. – De nem ez a mi kocsink. Ez a
Twinborough-expressz; egy zöld lámpa meg egy fehér. Amelyik
nekünk kell, annak elöl két, fehér lámpása van. Vonulj kicsit
odébb a bokor árnyékába. Vigyázz, hogy ne lépj rá a köpenyedre.
Nehogy sáros legyen.
Kis idő múlva, hogy a Twinborough-expressz dübörögve haladt el előttük, másik kocsi tűnt fel.
– Á! – mondta a doktor. – Ez a mienk, a grantchesteri kocsi.
– Most ülj le ide az út szélére, és maradj szépen veszteg, amíg
én jelt adok a kocsisnak. Aztán beemellek, és reméljük, találunk
üres sarokülést. Nem esik le a kalapod?
– Nem – felelte Zsófi. – De a fátyol szörnyen csiklandozza az
orromat. Remélem, nem kell majd tüsszentenem.
– Magam is remélem! – mondta a doktor, mert emlékezett a
tüsszentő fókák tehénszerű bőgésére.
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John Dolittle kilépett az út közepére, és megállította a kocsit.
Három utast talált a belsejében – két férfit a végében és egy idős
hölgyet az ajtó mellett. Nagy örömére a sarokülés, az öreg hölgygyel szemben üres volt.
Nyitva hagyta az ajtót, visszaszaladt, átnyalábolta Zsófit, és bevitte a kocsiba. A két férfi a kocsi végében komoly politikai beszélgetésbe merült. Nemigen vettek tudomást róla, hogy béna nőt
emeltek be és helyeztek kényelembe a sarokban. De mikor a doktor becsukta az ajtót, és leült útitársnője mellé, észrevette, hogy a
szemben ülő öreg hölgy igen érdeklődik az ő rokkantja iránt.
A kocsi elindult, és a doktor, miután meggyőződött arról, hogy
Zsófi lába nem látszik ki hosszú köpenye alól, újságot húzott elő
zsebéből. Ámbár a feje fölötti olajlámpás világa olvasásra igen
gyenge volt, mégis arca elé emelte az újságot, és úgy tett, mintha
mélyen belemerülne. Az öreg hölgy hamarosan előrehajolt, és
megkopogtatta Zsófi térdét.
– Megbocsát, kedvesem – kezdte jóságos hangon.
– Ó, hm… – nézett föl hirtelen a doktor. – Ő nem beszél, hm…
azaz nem beszél angolul.
– Messzire utazik? – érdeklődött az idős hölgy.
– Alaszkába – kottyantotta ki a doktor – ee… azaz esetleg. Most
csak Grantchesterig utazunk.
Avval a szívbeli óhajjal, vajha az emberek csak a maguk dolgával törődnének, a doktor megint beletemetkezett a hírlapjába,
mintha az élete függne tőle, hogy minden szavát elolvassa.
De a jóságos útitársnőt nem volt könnyű lerázni. Egy pillanat
múlva megint előrehajolt, és megkopogtatta a doktor térdét.
– Reumája van? – kérdezte súgva, és Zsófira mutatott.
– Eee… nem éppen. A lábai túl rövidek. Nem tud járni, egy
lépést se tud tenni. Már így született.
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– Ó, szegényke! – sóhajtott az öreg hölgy. – Milyen szomorú!
Milyen nagyon szomorú.
– Csúszom – súgta Zsófi a fátyla mögül. – Egy pillanat, és a
földön vagyok.
Mialatt a doktor félretette az újságját, és készült, hogy feltolja
Zsófit, az öreg hölgy megint megszólalt:
– Micsoda szép szilszkinbundája van!
Zsófi térde kibújt a köpeny alól.
– Igen. Melegen kell tartani – mondta a doktor, és buzgón burkolta be betegét. – Ez nagyon fontos.
– Gondolom, a kedves lánya? – kérdezősködött az öreg hölgy.
De ezúttal maga Zsófi felelt. Mély hangú bőgés rázta meg hirtelen a kocsit. A fátyol addig csiklandozta, hogy végül is tüsszentenie kellett. A doktor épp felállt, de mielőtt elkaphatta volna,
Zsófi lecsúszott a padlóra a doktor lábai közé.
– Fájdalmai vannak szegény teremtésnek – sajnálkozott az
öreg hölgy. – Várjon, előveszem a szagos üvegcsémet. Elájult. Velem is megesik gyakran, utazás közben. És ebben a kocsiban valami borzasztó szag van, halszag!
A doktor szerencséjére az öreg hölgyet elfoglalta, hogy a kézitáskájában turkált. A doktor felhasználta az időt arra, hogy a fókát visszaemelve az ülésre, ő maga Zsófi és a férfiak közt helyezkedjék el. Most már azok is érdeklődést mutattak Zsófi iránt.
– Tessék, itt van – szólalt meg az öreg hölgy, és odakínálta az
ezüst szagos-üvegcséjét.
– Emelje föl a fátylát, és tartsa az orra alá.
– Nem, köszönöm – mondta gyorsan a doktor. – Nagyon fáradt. Jó kényelmesen megtámasztjuk a sarokban, így ni. Most ne
beszéljünk, remélem, nemsokára elalszik.
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Hát így végre elérte a doktor, hogy a kis öreg hölgy csak a
maga dolgával törődött, és csendben maradt. És vagy másfél óra
hosszat a kocsi minden további esemény nélkül folytatta útját. De
világosan észrevehető volt, kíváncsian figyelték a doktor betegét.
Feléje tekintettek, sugdolóztak, a doktor számára igen kényelmetlen módon.
Hamarosan megállt a kocsi egy falunál: lovakat váltottak.
A kocsis megjelent az ajtóban, és közölte az utasokkal, hogy ha
vacsorázni kívánnak a fogadóban (annak az udvarában álltak
meg), félóra idejük van az indulásig.
A két ember kiszállt, elmenőben élesen szemügyre véve a doktort és Zsófit, majd nemsokára az öreg hölgy is követte példájukat. A kocsis is eltűnt, és most egyedül John Dolittle-é és társnőjéé volt a kocsi.
– Ide figyelj, Zsófi – súgta oda neki a doktor –, kezdem kellemetlenül érezni magam a két férfi miatt. Félek, gyanítják, hogy
nem az vagy, akinek kiadod magadat. Maradj most itt, én bemegyek, és kitudom, továbbutaznak-e vagy sem.
Azután besétált a fogadóba. A folyosón találkozott egy szolgálólánnyal, és megkérdezte, merre van az étterem. A lány egy nyitott ajtóra mutatott, kissé távolabb a folyosón, egy fali ellenző állt
előtte.
– Rögtön felszolgálják a vacsorát. Tessék csak bemenni.
– Köszönöm – mondta a doktor. – Ejnye, mellesleg nem tudja
véletlenül, ki volt az a két férfi, aki éppen most jött ide be a kocsiból?
– De tudom, uram – felelte a lány. – Az egyik a kerületi biztos,
a másik Tuttle úr, Penchurch polgármestere.
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– Köszönöm – mondta a doktor, és továbbment.
Az ellenzős ajtóhoz érve egy pillanatig habozott, mielőtt az étterembe lépett volna. Ekkor meghallotta a két férfi hangját: az
ellenző túloldalán levő asztalnál ültek.
– Mondom – szólt az egyik halkan –, nincs semmi kétségem.
Úgy éljek, hogy útonállók. Régi csel: nőnek öltözni. Megfigyelted
a sűrű fátyolt? Nagyon meglehet, hogy ő maga az, az a gazember
Robert Finch. Csak a múlt hónapban rabolta ki a Twinboroughexpresszt. Nem csudálkoznék, ha ő volna. Az a kövér gonosztevő
meg Joe Gresham lesz, a társa. No, most megmondom, mit csináljunk: vacsora után menjünk vissza a helyünkre, mintha semmit
sem gyanítanánk. Az ő tervük, semmi kétség, az, hogy várnak,
amíg megtelik a kocsi, és valami elhagyatott útszakaszhoz nem ér.
Akkor föltartóztatják az utasokat: pénzt vagy életet! és elillannak,
mielőtt riasztást adhatnánk. Nálad vannak az úti pisztolyaid?
– Nálam.
– Jól van, add ide az egyiket. Tehát amikor oldalba löklek, letéped az ember fátylát, és fejének szegezed a pisztolyt. Nekem meg
a kis köpcösre lesz gondom. Azután visszafordíttatjuk a kocsit, és
elhelyezzük őket a falu börtönében. Megértettél?
A doktor még tovább hallgatózott volna, de a lány ismét végigment a folyosón, teli tálcával, és megérintette a hátát.
– Tessék bemenni, uram. Üljön le. Éppen hozom a vacsorát.
– Nem, köszönöm – mondta a doktor. – Nem vagyok még éhes.
Azt hiszem, inkább kimegyek a levegőre.
Az udvart szerencsére üresnek találta. A lovakat már kifogták,
és az istállóba vezették. Új lovakat meg még nem fogtak be.
A doktor átsietett az udvaron, és kinyitotta a kocsi ajtaját.
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– Zsófi – mondta súgva –, gyere ki. Azt hiszik rólunk, hogy
álruhás útonállók vagyunk. Gyerünk innen, gyorsan, amíg szabad a vásár.
Fölemelve a roppant súlyos testet, a doktor kibotorkált az udvarból. A késői időre tekintettel egy lélek sem járt az úton. Mindenütt csönd és nyugalom, semmi hang, csak edények csörömpölése a konyhából és szerszámtisztogatás zaja az istállókból.
– Nem kell messze mennünk – mondta a doktor. – Nézd, ez az
utolsó háza a falunak. Ha elérjük a réteket, és a bokrok mögé jutunk, rendben lesz minden. Én előremegyek, és helyet keresek,
ahol át lehet jutni, te meg utánam jössz, olyan gyorsan, ahogy
csak bírsz. Add ide a kalapodat meg a kabátodat, jól van. Most
könnyebben mozoghatsz.
Pár perccel később épségben, bokrok mögött, egy rét magas
füvén pihentek.

2. Vidéki élet
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Kiss Ottó: Udvar
Hétvégén a nagyinál voltunk vidéken,
ahol mindenki szeret jókat enni,
ezért mindenki annyira ízesen beszél,
hogy nem lehet érteni, mit mondanak.
De az állatokkal se jobb a helyzet.
Ahogy álltunk kint az udvaron,
a kutya ugatott, a macska nyávogott,
a kecske mekegett, a malacok röfögtek,
a tehén pedig csak búslakodott
a sarokban, mert ő se értette,
hogy a többiek miről beszélnek.

Kiss Ottó: Nem szabad csúnyán beszélni
Nem szabad
Csúnyán beszélni,
tanít engem apa.
Aki csúnyán beszél,
annak mindig egy forintot
kell adnia anyának, mert
anya sosem beszél csúnyán,
viszont sok egyforintosa
van már
apától.
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Astrid Lindgren: Juharfalvi Emil
(részlet)
Kedd, május 22.
Amikor Emil feje beleszorult a levesestálba
Aznap húsleves volt ebédre a Macskaháj tanyán. Lina a nagy, öblös, virágos tálban hozta a levest, a ház népe pedig körülülte a
konyhaasztalt, és mind derekasan ettek, különösen Emil. Nagyon szerette a levest, és jól lehetett hallani, milyen élvezettel
eszi. – Muszáj így szürcsölnöd? – érdeklődött édesanyja.
– Másképp nem is tudnánk, hogy leves – felelte Emil, bár amit
mondott, igazában így hangzott: ,,Móskip nem is tudnónk, hogy
levös.” De most nem törődünk ezzel a délföldi beszéddel.
Tehát mind ettek, amennyi csak beléjük fért, és kiürült a nagy
levesestál. Azaz csak egy kortyra való maradt az alján. Emilnek
épp arra a kortyra fájt a foga, de ehhez csak úgy juthatott hozzá, ha fejét mélyen a tálba dugja, és a maradékot felszürcsöli. És
úgy is tett, s mindenki hallotta, hogyan szürcsöl benn a levesestálban.
Aztán már csak annyi volt hátra, hogy kihúzza a fejét, és képzeld, ez nem sikerült! Beleszorult a feje. Megijedt erre Emil, elrohant az asztaltól, és ott állt a szoba közepén, fején a levesestállal,
mintha egy rocskát viselne sapka gyanánt. A tál jó mélyen ült a
fején, eltűnt benne a szeme és a füle is. Emil rángatta, de hiába.
– A drága szép levesestálunk! – sopánkodott Lina. – A virágos
levesestálunk! Miben tálaljuk eztán a levest?
Annyit felfogott ugyanis a szegény lány, hogy ha a levesestálban benne van Emil feje, akkor nem lehet benne levest tálalni.

20 Nyüzsgő város

4. évfolyam

Egyébiránt nem volt valami élénk a felfogása. Anya azonban inkább a fiacskájára gondolt.
– Uram, Teremtőm, hogy szedjük ki ebből a fiút? Ide a piszkavassal, szét kell verni a tálat!
– Elment az eszed?! – ripakodott rá Antal apa. – Négy egész
koronába került!
– Majd én megpróbálom – mondta Alfréd, mert ez a béreslegény erős és ügyes volt. Mindkét fülénél megragadta a levesestálat, és egy erőteljes mozdulattal a levegőbe emelte. Ámde mit ért
el vele? Emil is a levegőbe emelkedett. Annyira beleszorult a feje.
Ott lógott Emil, és kapálózott a lábával, hogy újra a padlót érezze
maga alatt.
– Hagyjál! – visította a tálból. – Tegyél le… hagyjál, nem érted?!
Alfréd letette.
Most már mindenki kétségbeesett. Ott álltak Emil körül, Antal
apa, Alma anya, a kis Ida, Alfréd és Lina, és törték a fejüket. Senkinek sem jutott eszébe valami jó ötlet, hogyan lehetne Emilt kiszabadítani a levesestálból.
– Nézzétek, Emil sír! – kiáltott fel a kis Ida, és rámutatott két
kövér cseppre, amely a tál széléről legördülve Emil arcán folyt
végig.
– Frászt sírok – hallották Emil hangját –, az húsleves!
A szokott hetyke hangján kiáltotta ezt, de nem is csoda, hisz
pocsék dolog lehetett a levesestálba szorulni s közben arra gondolni, hogy talán soha ki nem kerül belőle! Szegény Emil, hová
teszi akkor a kedvenc ,,sapkóját”?
Anyának megesett a szíve kisfián, és megint azt javasolta, hogy
a piszkavassal verjék szét a levesestálat. Antal apa azonban hallani sem akart erről.

Vidéki élet 21

– Azt nem, amíg élek! – kiáltotta. – Négy koronába került az a
tál. Menjünk el inkább Máriakútra a doktorhoz, az biztosan le
tudja szedni a gyerekről. Ő nem kér többet három koronánál, és
azzal legalább egy koronát megspórolunk.
Ezt anya is jó ötletnek találta. Nem mindennap tud az ember
egy egész koronát megtakarítani. Mi mindent lehet azért venni!
Talán valamit a kis Idának is, aki otthon marad, míg Emil kocsikázni megy.
Lett is rögtön nagy sürgés-forgás a Macskaháj tanyán. Emilt
ki kell rittyenteni, jól megmosdatni és a legszebb ruhájába felöltöztetni. Megfésülni és a fülét megmosni, sajnos, nem lehetett
most, pedig arra is alapos szükség lett volna. Édesanyja a tál
szegélye mögé bedugta mutatóujjat, hogy a piszkot kiszedje fiacskája füléből, de ezzel rosszul járt, mert így ő is beleszorult a
levesestálba.
– Hohó, ez aztán a jó! – tapsikolt a kis Ida, Antal apa azonban
igazán méregbe gurult, holott egyébként szelíd, kedves ember
volt.
– Nem akar még valaki beleszorulni a tálba? – kiáltotta. – Csak
tessék, tessék, én meg hozom a szénásszekeret, és az egész Macskaháj tanyát befuvarozom a doktorhoz Máriakútra!
Anya erre jót rántott a kezén, és kiszabadította az ujját.
– Most az egyszer megúszod a fülmosást, Emil – mondta az
ujját fújogatva. Erre elégedett nevetés hangzott ki a tál öbléből.
– Ez az első igazi hasznom ebből a levesestálas kalandból –
mondta Emil.
Alfréd eddigre befogta a lovakat a kocsiba, és a főlépcső elé állt
vele, Emil pedig kilépett a házból, hogy felhágjon az ülésre. Remekül festett csíkos vasárnapi öltönyében és gombos lakkcipőjé-
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ben meg a levesestálban. Igaz, a tál nem nagyon illett az egészhez, de azért szép volt, virágos, és leginkább egy új divatú nagy
nyári kalapra hasonlított. Csak egy kifogást lehetett tenni ellene,
hogy mélyen a szeme alá lógott a fiúnak.
Eljött az indulás pillanata.
– Vigyázzatok ám nagyon a kis Idára, amíg odajárunk – szólt
anya. Az első ülésen feszített apa mellett. A hátsó ülésben Emil
nyúlt el a levesestállal. Mellette volt a ,,sapkója”, hiszen akkor is
kell majd a fejére valami, amikor hazafelé jönnek. Milyen szerencse, hogy nem feledkezett meg róla!
– Mit főzzek vacsorára? – kiáltott Lina éppen akkor, amikor a
kocsi megindult.
– Amit akarsz – kiáltotta vissza anya. – Most kisebb gondom is
nagyobb annál.
– Akkor húslevest főzök – mondta Lina.
De amint meglátott egy virágos valamit eltűnni az út kanyarulatában, rögtön eszébe jutott, hogy is állnak a dolgok. Gondterhelten fordult Alfrédhoz és Idához.
– Akkor zsemlegombóc lesz szalonnával.
Emil már járt néhányszor kocsival Máriakúton. Mindig úgy élvezte az utat, ülni a bakon és nézni az út kanyarjait, a mellettük
elsuhanó tanyákat, a kerítések mögül ugató kutyákat és a réteken
legelő teheneket. Most azonban nem volt szórakoztató az utazás.
Szemeit eltakarta a tál széle, és csak egy vékony csíkban látott maga
elé, a saját gombos cipőjére. Egész úton kérdezgetnie kellett:
– Hol járunk? Elhagytuk már a palacsintást? Mikor érünk a
cocáshoz?
Az út menti tanyáknak Emil adott nevet. Az egyiket azért nevezte el palacsintásnak, mert egyszer, amikor arra hajtottak, két
kövér gyerek palacsintát majszolt a kerítésnél. A cocás név onnan
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eredt, hogy ott az udvaron egy kedves kis malac volt, akinek Emil
néha megvakarta a hátát.
Most azonban mogorván ült Emil, a gombos lakkcipőit bámulta, és se palacsintát, se vidám malackát nem látott, csak azt kérdezgette nyűgösen: – Hol járunk? Mikor érünk Máriakútra?
A doktor várószobája zsúfolva volt, amikor Emil belépett a levesestáljával.
Minden várakozónak megesett rajta a szíve. Rögtön felfogták,
hogy baleset történt. Csak egy kis komisz öregember nevetett rajta torkaszakadtából, mintha a világon nem volna jobb vicc, mint
egy levesestálba szorulni.
– Hahahahaha! Nem fázik a füled, legényke? – kérdezte az
öreg a hasát fogva.
– Nem – felelte Emil.
– Akkor hát minek hordod ezt a kalapot?
– Hogy ne fázzon a fülem – vágta rá Emil. Megmutatta, hogy
ő is érti a tréfát, még ha kicsi is.
Hanem aztán be kellett menni a doktor bácsihoz, és a doktor
bácsi nem nevetett rajta. Így szólt hozzá:
– Adjisten, adjisten! Mit csinálsz odabenn?
Emil nem látta a doktor bácsit, de tudta, hogy köszönnie illik,
és jó mélyen meghajolt a levesestállal együtt. És akkor jött a nagy
csattanás. Pang! – hallatszott, és ott feküdt a földön a levesestál
kettébe törve. Emil ugyanis beverte a fejét, illetve a tálat a doktor
bácsi íróasztalába.
– No, most aztán odavan négy korona – mondta halkan Antal
apa anyának. A doktor bácsi azonban meghallotta.
– Akkor egy koronát mégiscsak kerestek – mondta. – Én ugyanis öt koronát szoktam kérni kisfiúk levesestálból való kiszabadításáért, maguk pedig saját erejükből megoldották a dolgot.
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Ennek apa nagyon megörült, és hálás volt Emilnek, hogy kettéroppantotta a tálat, és így egy koronát keresett neki. Felkapta
a tál cserepeit, és fiával meg a feleségével együtt kimasírozott a
rendelőből. Az utcán aztán megszólalt anya:
– Akkor hát még egy koronát kerestünk! Mit veszünk rajta?
– Semmit sem veszünk! – jelentette ki apa. – Ezt a pénzt megtakarítjuk. Hanem Emil igazán megérdemel öt fillért, hogy a malacperselyébe tegye!
Azzal elővett egy ötfillérest a pénztárcájából, és átnyújtotta
Emilnek. Emillel madarat lehetett volna fogatni!

Kiss Anna: Türtőztetem magam
Iskolába kerülök, Beke suszter mértéket vesz a lábamról, s ha
most sem bírom ki, hogy borvirágos orrát, veres képét szó nélkül
hagyjam, hát majd megnézhetem magam…!
Dehogyis, mondom, a tyúkól lakatját feltesszük a számra, és
mehetünk!
Lakat nélkül is ki kell bírni, érted?! Rándít rajtam öreganyám,
s betuszkol Beke suszter elé.
Vesztemre Beke suszter nem siet abbahagyni a kopácsolgatást.
Vegye már a mértéket, sürgetem, mert a végén még kiszalad a
számon, amiről itten nem lehet beszélni!
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Michael Ende: Momo
(részlet)
Kint a nagy város déli szegélyén, ahol a földek kezdődnek, s a
viskók meg házak egyre szegényesebbek, egy píneaerdőcskébe
rejtve kis amfiteátrum romja hever. Azokban a régi időkben se
volt az előkelőek közül való, már akkor is amolyan szegény emberek színháza volt. Napjainkban, vagyis abban az időben, amikor Momo története kezdődik, a romról már mindenki megfeledkezett. Csak néhány régészprofesszor tudott róla, de nem
törődtek különösen vele, hisz már nem volt mit kiásni rajta. Látványosság se volt, hogy így a nagy város más romjaival vetekedhetett volna. Turisták is csak elvétve tévedtek ide, mászkáltak a
fű benőtte üléseken, hangoskodtak, fényképeztek, s odébbálltak.
Majd visszatért a csönd a csupa kő kör alakba, s a kabócák vég
nélküli énekük következő strófájára hangoltak, ami semmiben
sem különbözött az előzőektől.
Valójában csak a közvetlen környéken élő emberek ismerték a
különös kerek építményt. Itt legeltették kecskéiket, a gyerekek
futballoztak a kör alakú téren, s olykor este szerelmespárok találkoztak.
Egy nap azonban híre ment az emberek közt, hogy a romokban újabban valaki lakik. Egy gyermek, kislány valószínűleg.
Olyan pontosan mindazonáltal nem lehetett megmondani, mivel kicsit furcsán öltözik. Momo vagy valami hasonló a neve.
Momo külső megjelenésre valóban kicsit különös volt, s olyan
emberekre, akiknek fontos a tisztaság s a rend, alighanem riasztóan hatott. Kicsi volt, s eléggé sovány, úgyhogy a legjobb akarattal se lehetett megmondani, nyolcesztendős-e épp vagy már tizenkettő. Vad, koromfekete hajfürtjei voltak, borzasak, mintha
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soha fésűt vagy ollót nem láttak volna. Nagyon nagy, gyönyörű s
ugyancsak koromfekete szeme volt, lába szintén koromfekete,
hisz csak mezítláb járt. Csak télen viselt néha cipőt, akkor is két
felemást, ami sehogy se illett össze, s túlságosan nagy is volt. Ez
úgy adódott, hogy Momónak semmije sem volt, csak az, amit talált valahol vagy ajándékba kapott valakitől. Szoknyája mindenféle tarka rongyból volt összevarrva, s a bokájáig ért. Hozzá ócska, túlságosan bő férfikabátot viselt, ujját a csuklójánál föltűrte.
Levágni Momo nem akarta, hiszen előrelátó volt, s arra gondolt,
hogy majd még nőni fog. S ki tudja, szert tehet-e újból ilyen szép
és sokzsebű, hasznos kabátra.
A színházrom fű benőtte színpada alatt akadt néhány félig beomlott kamra, ezekbe a külső fal egy lyukán át lehetett bejutni.
Itt rendezkedett be Momo. Egy nap déltájt néhány férfi meg egy
asszony jött oda a környékről, s megpróbálták Momót kifaggatni.
Momo szemben állt velük, ijedten nézett rájuk, félt, hogy elkergetik innen. De hamar észrevette, hogy barátságos emberek. Szegények voltak ők is és ismerték az életet.
– Szóval tetszik itt neked – mondta az egyik férfi.
– Igen – válaszolta Momo.
– S itt akarsz maradni?
– Igen, itt.
– De nem várnak téged sehol?
– Nem.
– Úgy gondolom, nem kellene neked hazamenned?
– Én itt vagyok itthon – bizonygatta szaporán Momo.
– Honnan jössz, gyermekem?
Momo a kezével bizonytalan mozdulatot tett, mintha a távolba
mutatna.
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– Kik a szüleid? – kérdezte tőle a férfi.
A gyermek tanácstalanul nézett rá is s a többi emberre is, aztán
csöppet megvonta a vállát. Az emberek egymásra pillantottak és
sóhajtottak.
– Ne félj – mondta a férfi –, nem akarunk elűzni innen. Segíteni akarunk.
Momo némán bólintott, de még nem hitte el egészen.
– Azt mondod, Momo a neved, ugye?
– Igen.
– Szép név, de én még ilyet nem hallottam. Ki adta neked ezt a
nevet?
– Én – mondta Momo.
– Magad nevezted el magad?
– Igen.
– Mikor születtél?
Momo töprengett, s végül azt mondta:
– Ameddig én visszaemlékszem, mindig itt voltam.
– Nincsen nénikéd, bácsikád, nagymamád, egyáltalán családod, ahova elmehetnél?
Momo ránézett a férfira, s hallgatott egy darabig. Aztán azt
dünnyögte:
– Én itt vagyok itthon.
– Persze – mondta a férfi –, de hisz te gyerek vagy. Egyáltalán
hány éves lehetsz?
– Száz – mondta Momo tétovázva.
Az emberek nevettek, azt hitték, tréfál.
– No, komolyan, hány éves vagy?
– Százkettő – felelte Momo, kicsit még bizonytalanabbul.
Eltelt egy kis idő, mire az emberek észrevették, hogy a gyermek csak néhány számnevet tud, amiket hallott valahol, elkép-
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zelni róluk azonban semmit sem tudott, hiszen nem tanította
meg számolni senki.
– Ide hallgass – mondta a férfi, a többiekkel való tanácskozás
után –, mit szólnál, ha elmondanánk a rendőrségnek, hogy itt
vagy. Ők egy otthonban vinnének, ott lenne mit enned, lenne
ágyad, megtanulnál számolni, olvasni meg írni, s még sok minden mást. Mi a véleményed, hm?
Momo ijedten nézett rá.
– Ne – mormogta –, oda nem akarok. Ott már voltam egyszer.
Más gyerekek is voltak ott. Rács volt az ablakokon. Mindennap
megvertek bennünket, de nagyon igazságtalanul. Én akkor éjszaka átmásztam a falon. És megszöktem. Oda nem akarok viszszamenni.
– Ezt megértem – mondta az idős ember, és bólintott. A többi
ember is megértette és bólintott.
– No, jó – mondta az asszony –, de hát te még olyan kicsi vagy.
Valakinek gondoskodnia kell rólad.
– Én gondoskodom – mondta Momo megkönnyebbülten.
– Csak hát sikerül-e? – kérdezte az asszony.
Momo egy darabig hallgatott, majd halkan azt mondta:
– Nekem nem kell sok.
Az emberek megint egymásra pillantottak, sóhajtottak és bólintottak.
– Tudod mit, Momo – vette át a szót ismét a szót a férfi, aki
legelőször beszélt –, úgy gondoljuk, talán meghúzódhatnál valamelyikünknél. Igaz, nekünk is mindannyiunknak kevés a helyünk, legtöbbünknek csomó gyereke van, akik enni akarnak,
de úgy gondoljuk, ahol ennyi van, még elfér egy. Mi a véleményed, hm?
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– Köszönöm – mondta Momo, s most első ízben elmosolyodott
–, nagyon köszönöm! De nem egyeznétek inkább bele, hogy itt
lakjam?
Az emberek soká tanakodtak, s végtére beleegyeztek. Hiszen
a gyermek itt éppen úgy ellakhatik, gondolták, s majd mindnyájan együtt gondját viselik, amúgy is egyszerűbb együtt, mint
egynek külön.
Mindjárt hozzá is fogtak, a félig beomlott kőkamrát, amiben
Momo lakott, kitakarították, rendet tettek, amennyire lehetett.
Volt köztük egy kőműves, az kőből még kis tűzhelyet is rakott.
Rozsdás kályhacsövet is szereztek valahonnan. Egy idős asztalos
néhány ládadeszkából asztalt meg két széket eszkábált. S végül
az asszonyok kiszolgált, cikornyás vaságyat, alig szakadozott
matracot s két takarót hoztak. A színpad alatti kőlyukból lakályos kis szobácska lett. A kőművesnek művészi képessége is volt,
végül szép, virágos képet festett a falra. Még a keretet és a szöget
is hozzáfestette, amin a kép lógott.
Aztán jöttek az emberek gyermekei, elhozták, ami fölös élelmük volt, ki egy darabka sajtot, ki egy cipócska kenyeret, valaki
gyümölcsöt és így tovább. S mivel nagyon sok gyermek volt, ezen
az estén annyi összegyűlt, hogy valóságos kis ünnepet ülhettek
mindnyájan az amfiteátrumban a kis Momo beköltözésének tiszteletére. Olyan vidámságos ünnep volt, amilyennel csak szegény
emberek tudják megbecsülni egymást.
Így kezdődött a kis Momo s a környéken lakó emberek barátsága.
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Babits Mihály: Új leoninusok
(részlet)
Kékek az alkonyi dombok, elülnek a szürke galambok,
Hallgat az esteli táj, ballag a kései nyáj.
Villám; távoli dörgés; a faluban kocsizörgés,
Gyűl a vihar serege: még lila s már fekete.
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3. Milyen is a város?
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Weöres Sándor: Falusi fiú a városról beszél
A városban mindenféle van! Nagy kirakat-ablakok,
mögöttük hosszú selyem, piros süveg a majmon!
Mennyi lárma! Villamos csörömpöl, gépkocsi morog,
éjjel, éjjel távoli zeneként hallom.
A városban toronyóra, száz villanyóra
este ragyog, mint a holdvilág!
A sarkon rendőr, a lépcsőn szunnyadó anyóka,
s a ligetben mennyi virág!
A városban könnyű, könnyű boldognak látszani,
pedig tilos a gyepre lépni, tilost jelez a lámpa szeme.
Tilos, tilos, tilos: ki jön velem játszani?
Sapkám hova lett? És én még megvagyok-e?

Lázár Ervin: Ödönke és a tízemeletes
Ödönke házat épített. Tízemeletest. Összedőlt egyszer, újrakezdte; összedőlt kétszer, újrakezdte. Harmadszorra állt a ház. A földszint és rajta tíz emelet.
Ödönke boldogan dörzsölte a kezét.
– Megnézem belülről is – mondta, és belépett a kapun a földszintre.
– Szervusz, Földszint! – mondta. – Megnézném a házat.
– Felőlem, Födönke – fintorgott a földszint –, felmehetsz.
– Nem Födönke, Ödönke – javította Ödönke.
– Fityfiritty, fuss följebb – fortyant fel a földszint.
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Ödönke kedvetlenül felballagott az első emeletre.
– Szervusz Első! – mondta.
– Eljöttél, Edönke, elmehetsz, Edönke – epéskedett az első.
– Nem Edönke, Ödönke – mérgelődött Ödönke.
– Elég, Edönke, eredj!
Felgyalogolt hát a másodikra. „Micsoda ház” – gondolta magában.
– Szervusz, Második! – mondta.
– Mit merészelsz, Mödönke, menj mindjárt, mert elverlek! –
mormogta a Második.
Ödönke futott a harmadikra.
– Szervusz, Harmadik! Ugye, te szeretsz?
– Haragszom, Hödönke, hiányod hiánylom – hurrogta a Harmadik.
Ödönke menekült a negyedikre.
– Nini, Nödönke – nézett a Negyedik –, nekem ne neszezz!
Ödönke már majd sírva fakadt, úgy ment az ötödikre.
– Szervusz Ötödik! – köszönt félénken.
– Ödönke, Ödönke! – örvendezett az Ötödik. – Ölellek. Örök
öröm Ödönkét ölelnem.
– Igazán örülsz? – kérdezte Ödönke.
– Örömöm Ödönkétől ötszörössé ölesül!
Erre Ödönke boldogan felnevetett. Így: Hihihi!
Nevetett az ötödik is. Így: Öhöhöhö.
Örvendtek.
De Ödönkének mennie kellett a hatodikra.
– Szervusz, Hatodik! – köszönt mosolyogva Ödönke.
– Hess, Hödönke! – harsogta a Hatodik.
Ödönke most már nem is javította, rohant a hetedikre.
– Szervusz, Hetedik! – rebegte.
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– Hu, ha híred hallom, hidegszik a hátam! – hujjogott a Hetedik.
Ödönke már a nyolcadikon volt, de ott sem járt jobban.
– Nyúlcipőben nyargalj nyomban! – nyerítette a Nyolcadik.
A Kilencedik meg:
– Kinek kellesz, komisz kölyök, kotródj, kellemetlenkedő!
S a Tizedik:
– Tolakodók, támadások, takarodjál, tökmag Tödön!
Ödönke orrát lógatva ment ki a házból. Csak az ötödiken mosolygott egy kicsit.
Ott kint lefeküdt a szőnyegre – ezen állt különben a ház is –,
állát a tenyerébe támasztotta, gondolkozott. Hamar rátalált a
megoldásra. Lealábbis azt hitte, rátalált.
– Megállj, te ház! – kiáltotta
Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsztatta, jobb kezével megfogta a tetejét, és zsupsz! – megfordította.
S ezzel újra belépett a kapun.
A Földszint, aki azelőtt a Tizedik volt, azt mondta:
– Füstként takarodj!
Az Első, aki azelőtt a Kilencedik volt:
– Elmehetsz, kis komám!
A Második, aki azelőtt a Nyolcadik volt:
– Menekülj, nyiszlett mitugrász! Nyakonverlek!
A Harmadik, aki azelőtt a Hatodik volt:
– Hess!
A Negyedik, aki azelőtt a Hetedik volt:
– Nem hallottad, nem hívtalak!
Az Ötödik, aki azelőtt is az Ötödik volt:
– Ödönke, Ödönke, ölellek, örök öröm Ödönkét ölelnem!
A Hatodik, aki azelőtt a Negyedik volt:
– Nem hívtalak, nem hallottad?!
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A Hetedik, aki azelőtt a Harmadik volt:
– Huss!
A Nyolcadik, aki azelőtt a Második volt:
– Nyakonverlek, nyiszlett mitugrász! Menekülj!
A Kilencedik, aki azelőtt az Első volt:
– Kis komám, elmehetsz!
A Tizedik, aki azelőtt a Földszint volt:
– Takarodj füstként!
– Na tessék! – mondta Ödönke, és lefelé menet megsimogatta
az Ötödiket.
Kiment, megvakarta a feje búbját. Szétszedte a házat, csak az
Ötödiket hagyta épen. És elkezdett dolgozni. Épített, épített
egész álló nap, de sehogy sem sikerült megcsinálnia, amit akart.
Már majdhogynem sírva fakadt mérgében. Este hazajött az édesapja, odaállt Ödönke háta mögé, nézte, mit csinál. De nem tudta
kitalálni, mit akarhat. Megkérdezte hát:
– Mit építesz, Ödönke?
– Egy olyan tízemeletest – mondta Ödönke –, amelyik csupa
ötödik emeletből áll.
– Csupa ötödikből? – csodálkozott az apja.
– És első?
– Eh – mondta Ödönke.
– Második?
– Minek?
– Harmadik?
– Hajaj!
– Negyedik?
– Nem!
– Hatodik?
– Haszontalan!
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– Hetedik?
– Hess!
– Nyolcadik?
– Nyomorult!
– Kilencedik?
– Kinek kell?
– Tizedik?
– Takarodjon!
– Hát pedig csupa ötödikből nem nagyon sikerülhet – vélte
az apja.
– De igenis! – erősködött Ödönke.
Azóta is építgeti a tízemeletest, amelynek csupa ötödik emelete lesz.
Hogy sikerül-e? Ki tudja?

Gyárfás Endre: Mi kell?
Házra tető kell,
fazékra fedő,
húsra csipet só,
karodba erő.
Szívedbe szándék:
házépítő.
Munkára kedv,
mint házra tető.
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Nemes Nagy Ágnes: Ki lakik az utcában?
Hogy minálunk ki lakik?
Mindig látni valakit.
Labdáért a kocsiútra
Most szaladt ki Magdi, Jutka.
Itt van András, Andrea,
Bandi bácsi kisfia,
Itt a Szűcs és nagy szerencse:
Itt lakik még Barna Bence,
Olga Ottó, Orsolya
Kedvencük a korcsolya.
Nyúl sapkában, mint a nyúl,
Dundi Péter meglapul,
Boltjából nézi őket
Vegytisztító Márkusz úr.
Márkusz úr! Márkusz úr!
Dundi Péter hol lapul?
Nem tudjátok, Deske, Évi?
Egy magas lány teste védi.
Mert nagy, mint a citadella,
az a hosszú Izabella.
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Bálint Ágnes: Szeleburdi család
(részlet)

December 23.
Igazán, apu néha olyan különös! Mikor mondtuk neki, hogy karácsonyra utazzunk le nagymamáékhoz, egyszerűen kinevetett
bennünket. Pedig a Novák is utazik a nagymamájához disznóölésre, egészen messzire, le Somogyba. A mi nagyszüleink meg
nem is laknak olyan nagyon messze. Igaz, hogy még disznót sem
vágnak ilyenkor, mert nincs elég hideg, de nagymama mindig
hizlal kacsákat, mi azt is szeretjük.
Pulykát is küldött nekünk a nagymama, egy hatalmas nagy
pulykát, tisztítva. Meg mákos kalácsot meg birsalmasajtot meg
szép, sárga körtéket.
Apu azért nevetett, mert azt mondta, mulatságos volna, hogy
nagymama felküldi nekünk a pulykát, mi meg leutazunk hozzájuk. Magyaráztuk apunak, hogy ez nem érdekes, beletesszük a
pulykát a Feri sporttáskájába, és magunkkal visszük.
Anyu is csak nevetett rajtunk. És megsúgta, hogy nagymamáék mást is küldtek. Érdekes dolgokat, de hogy mit, az majd csak
karácsonyeste derül ki.
Mondtuk Ferivel, hogy hajlandók vagyunk azokat az érdekes
dolgokat is levinni magunkkal. Megéri azt a kis cipekedést, hogy
nagymamáéknál olyan jó! Ha kicsikét meghidegszik az idő, lehetne korcsolyázni. Nagymamáék ott laknak mindjárt a holtág
partjánál, a kertajtóból egyenesen rászaladhatnánk a jégre.
Mi a Ferivel még egy borjút is képesek volnánk ezért cipelni,
nem egy nyamvadt pulykát!
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De apu mindenre csak azt mondja, hogy ilyet nem lehet csinálni, nagymamáék maguk is szűken vannak a szoba-konyhás
kis házukban, nem csődülhetünk a nyakukra télvíz idején még
mi is.
A bőrömből tudnék kiugrani, valahányszor hallom ezt a télvíz
idejét. Mintha télen nem lehetne gumimatracokat meg takarókat
vinni, ugyanúgy, mint nyáron. Csak mert apu nem hajlandó karácsonykor gumimatracon aludni, mikor – azt mondja – itt a kényelmes, jó lakás.
Ilyenkor bezzeg kényelmes, jó lakás! Mikor arról van szó, hogy
kutyát szeretnénk tartani, akkor nem is lakás, csak egy lyuk.
Az a baj, hogy apu szeret ünnepnapokon sokáig aludni. Nagymama meg korán kelő.
Abban apunak igaza van, hogy nagymama már reggel öt órakor végiggyalogolna rajtunk a sötétben.
Feri emlékszik rá, hogy mikor még egészen kicsik voltunk, Picurka még meg sem született, akkor egyszer télen leutaztunk
nagymamáékhoz, és nagyapa fogott neki a jég alatt egy kis fekete
cickányt. Feri már semmi másra nem emlékszik, csak arra, hogy
mentek a jégen, és nagyapa lépései alatt betöredezett a jég, őalatta
meg nem, mert ő akkor még olyan könnyű volt, mint egy macska.
Azért töredezett a jég, mert leapadt alóla a víz. És ott a jég alatt,
ahol nem volt víz, futkosott egy pici fekete állat. A cickány.
Olyan bosszantó, hogy én semmire nem emlékszem, pedig
akkor már én is a világon voltam, csak még pólyában.
Nagyapa kesztyűjében vitték haza a cickányt, és szalonnát meg
sonkát adtak neki enni, mert húsevő. Halat szeret enni leginkább.
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Másnapra megszökött az üvegből, amibe tették.
Úgy szeretnék én is cickányt fogni a jég alatt! Olyan önző szüleim vannak, kizárólag csak a saját kényelmükre gondolnak.

Április 13.
Nagytakarítás volt nálunk, amit apu nem szeret, de mi szeretünk,
mert olyankor mindig érdekes dolgok kerülnek elő. A kamrában,
a krumplis láda mögött anyu talált három tábla csokoládét, amit
még decemberben dugott el előlünk.
De sajnos, nemcsak csokoládét talált anyu, hanem megtalálta
azt a helyet is, ahol a cincér télen át bebábozódott. Ez a hely a
nagyszekrényünk oldala.
Mikor apu meg Feri elhúzták a szekrényt a faltól, akkor derült
ki, hogy az oldala teljesen össze van rágva.
Azért ennek a Ferinek olyan szerencséje van némelykor! Apu
máskor a sárga földig leszidta volna a cincérrágás miatt. Most
meg egy árva szót sem szólt, ugyanis anyu pont a cincérrágás
miatt mondott le arról, hogy a szobát átrendezze. Valahogyan
másképp akarta volna állítani a szekrényt meg a többi bútort is
összevissza. De hát így, hogy a szekrényt nem lehet elhúzni a
faltól, marad minden a régiben.
Apu nagy-nagy örömére.
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Április 29.
Soha nem lesz már vége az iskolaévnek. Pedig ma mondta nekem
a Szénási, aki mögöttem ül, hogy ő tavaly nyáron a nagymamájánál ebihalakat tartott uborkásüvegben, és figyelte, hogyan nő
ki a lábuk, és hogyan veszítik el a farkukat meg a kopoltyújukat.
Nagymamáéknál a holtágban mindig vannak ebihalak, majd én
is rakok egy uborkásüvegbe.
Most fánkot eszem baracklekvárral.
A fánkot Hetti néni hozta, a baracklekvár nagymamáéktól
származik. Nagyon finom így együtt.
Mikor itt volt Hetti néni, akkor beállított özvegy Serédiné is a
kövér Fifijével, aztán mesélték anyunak, hogy valamikor régen
még itt lakott a Belvízi néni mamája is, a Gizi néni, aki nagyon
jóban volt a Serédi nénivel. De most már évek óta valahol vidéken él szegény Gizi néni, ahol nagyon rosszul érzi magát, tudniillik ő világéletében megszokta, hogy városban éljen. De hát a
Belvízi úr nem tűri a Gizi nénit, mert kicsit rosszul hall, és hangosan kell vele beszélni.
És most az Annus néni meg többen a házból, akik ismerték
Gizi nénit, egyre bennünket emlegetnek Belvízi néninek: hogy
lám, mi még egy növényt is sajnálunk a megszokott környezetéből kizökkenteni.
Mikor anyu ezt hallotta, azt mondta:
– Belvíziék eddig sem állhattak bennünket, de azt hiszem, ezek
után élvezettel megfojtanának bennünket egy kanál vízben.
Radó atyafi – ezt most gyűjtöttük, és nagyon örülünk neki –
mondta tegnap, hogy nyáron vígjátékot fog írni. A főszerepet a
mamája játssza majd benne, aki kövérkés, igen vidám hölgy, ezért
a főszereplő is egy kövérkés, igen vidám hölgy lesz a Radó vígjá-
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tékában. Azt most még nem lehet tudni, hogy hol játszódik. Lehet, hogy a tenger mellett.
Hallottam, mikor Andrea épp az előbb hencegett Picurkának,
hogy idén ők a tengernél fognak nyaralni, ahol ő majd szebbnél
szebb kagylókat és csigákat gyűjt. Erre a húgunk mondta neki, hogy
mi meg minden évben a nagymamánál nyaralunk, és a nagymama
annyiszor főz nekünk barátfülét, ahányszor csak akarjuk.

Takáts Gyula: Különös város Drangalag
– Halló! Halló, vigyázzanak!
Különös város Drangalag,
Van tengere és van hegye,
Csak térképen nincsen helye.
Van rétszínű, nagy zöld vize
S majd 70000 stiglice.
Külön sereg kéne neki
Bölcs királyát megzengeni.
Feje fölött a toronyba
Nótáját zengi az óra…
Így parancsolta a király?
Neki gép húzza, ne cigány!
Dolga? – Beül, s gépkocsi
Tülökgombját ütögeti.
Irkász-firkász könyvelők
Fülébe vattadugó nőtt.

Milyen is a város? 45

Ezért hát mit sem hallanak,
Oly süketek, mint a falak,
S így minden jó úton halad.
Különös város Drangalag…

Takáts Gyula: Nekeresd város bolondjai
Történt, hogy hírmondó érkezett Nekeresd városába. – Jön a
király, jön a király – harsogta. – Jön a király, és kíséretével átvonul a városotokon! Nekeresd lakóit nem vetette föl az öröm.
Gyűlölték a királyt, mert gonosz, rossz ember hírében állt.
A városban őt kellene szolgálniuk, és ha őfelsége megpillantana valamit, ami kedvére való, azon nyomban elvetetné a martalócaival. Összedugták fejüket a polgárok, és tanakodtak, mitévők legyenek. Megszólalt az egyik bölcs: – Vágjuk ki az erdőt,
és a fákkal torlaszoljuk el az ide vezető utakat! – Jól beszél – bólogattak a többiek. Vállra kapták a fejszéket, és hamarosan rönkök, gallyak állták el a jövevények útját. A királyi lovasoknak,
bizony, kemény munkába telik, amíg elhárítják az akadályt.
Vagy új utat kell vágniuk, vagy kerülőutat kell választaniuk.
Amikor a király meglátta az elzárt utakat, iszonyú haragra lobbant. – Ki merészelte a rönkökkel az utamat állni? – kérdezett
meg két arra lézengő csavargót. – Hát a nekeresdiek – hangzott
a válasz. – Eredjetek – parancsolta a király –, és mondjátok meg
a város polgárainak, hogy elküldöm hozzájuk az ítélőmesteremet, hogy mindenkinek vágja le az orrát. A csavargók úgy futottak, ahogy csak bírta a lábuk, és átadták a koronás nagyúr
üzenetét. Megrémültek ám a nekeresdiek! Ki-ki faggatta a
szomszédját, mit kellene tenniük, hogyan mentsék meg az or-
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rukat. Egyikük bátorságot igyekezett a többiekbe önteni. –
Agyafúrtak voltunk, amikor nem akartuk beengedni a királyt.
Legyünk most a rókánál is ravaszabbak, amikor orcánk ékessége forog veszélyben! Előzzük meg egy orrhosszal őfelsége gonosz szándékát! – Jól beszélsz! Igazad van – kiáltozták a többiek. – De hogyan fogjunk hozzá? Megszólalt ekkor egy Dobbin
nevű polgár. Azt tartották róla, hogy az eszét nem a tarisznyájában őrzi, hanem a fejében: – Nyissátok ki a fületek, mert ha
nem hallgattok meg, az orrunk után még a fülünket is lecsapják. Sokan bűnhődtek már meg azért, mert bölcsek voltak, de
nem hallottam, hogy bántottak volna bárkit is, amiért sültbolond. Azt mondom hát tinéktek: ha ideér az ítélőmester, tegyünk úgy, mintha mindannyian bolondok lennénk. – Úgy
van! Úgy van! Játsszuk el, hogy bolondok vagyunk! A király
emberei jó ideig vesződtek, amíg megnyithatták az utakat.
Uralkodójuk elfáradt, és visszament a palotájába. Másnap hajnalban egy csapat katona gázolt át árkon-bokron, és már majdnem bevette a várost, amikor furcsa látvány tárult a szemük
elé. Vénemberek hatalmas köveket görgettek a hegyre, fiatal
legények pedig csak bámultak és nyögdöstek. Az ítélőmester
megrántotta a lova kantárját. – Mit műveltek, ti szerencsétlenek? – kérdezte. – Köveket gördítünk a hegyre, hogy fölkeltsük
a napot – mondta az egyik aggastyán. Ostoba fajankó – nevetett a mester. – Hát nem tudod, hogy a nap magától is felkel? –
Vagy úgy? – ámuldozott az öreg. – Sose jutott volna az eszembe. Te aztán igencsak bölcs ember vagy, uram. – Hát ti meg mit
műveltek? – fordult az ítélőmester az ifjakhoz. – Az öregek dolgoznak, mi meg nyögünk hozzá – felelte egyikük. – Tótágast áll
ezeknél a világ – mondta az úr, és továbblovagolt a város felé.
Egy mezőhöz ért, és meglátta, hogy néhány ember valami kő-
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falat építget. – Hát ti? Mi a csudát építetek? – Kakukk szállt ide
a mezőre – mondták. – Falat építünk köréje, hogy el ne röppenjen. – Kelekótyák – mosolygott a mester. – Hát nem tudjátok,
hogy bármekkora falat emeltek is, a madár átszáll felette? Nahát – álmélkodtak –, ez még meg sem fordult a kobakunkban.
Jó, ha ilyen bölcsre hallgatunk. Az ítélőmester ezután találkozott egy emberrel, aki ajtót cipelt a hátán. – Te meg mi az ördögöt csinálsz? – Hosszú útra indulok, uram. – Jó, jó. De hát az
ajtót miért cipeled? – Mert otthon hagytam a pénzes zsákomat.
– Hát az ajtót miért nem hagytad otthon? – Félek a tolvajoktól.
Ám ha az ajtó nálam van, akkor nem tudják betörni, és nem
ronthatnak a házamba. – Te is elkéstél, amikor az észt osztogatták. Okosabban tetted volna, ha az ajtót hagyod otthon, és a
pénzes zsákot hozod magaddal. – Jé, milyen igazat beszélsz!
Nálad bölcsebb ember még sohasem került az utamba.
Az ítélőmester és kísérete tovább lovagolt. Bárkibe botlottak,
mindenki valami eszement dolgot művelt. – Megeszem a csákómat
– mondta az egyik martalóc –, ha ezek a nekeresdiek egytől egyig
nem sültbolondok. – Így igaz – bólogatott a másik lovas. – Márpedig az ilyen szerencsétleneket bántalmazni igen nagy szégyen lenne. – Nos, akkor menjünk vissza király urunk elé – döntött az
ítélőmester –, és mondjuk el őfelségének, hogy ne keressen Ne
keresden épeszű embert, mert ez a bolondoknál is bolondabbak
városa. Elmesélték a királynak mindazt, amit láttak és hallottak.
Jót kacagott őfelsége. – Már csak nem fogok megorrolni az efféle
ütődött népségre! Éljenek olyan bolond módra, ahogyan megszokták! Én bizony az ő dolgukba nem ütöm az orromat!
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Kiss Anna: Ragyogás
Bíborral mindig óarany,
fénnyel vegyül az emlék.
Boltok fatáblás ablakán
áradnak túl a kelmék.

Szepesi Attila: Városok
Tornyos Szeged híres város,
nincsen ottan utca sáros,
rózsát öntöz a mészáros,
cinkét árul a bazáros.
Magasan áll Győrnek vára,
meg ne állj ott éjszakára:
kezed Duna nádja vágja,
lábad Rába rákja rágja.
Debrecenben decemberben
minden sámfa kirügyezzen,
minden vállfa levelezzen,
arany násfa megteremjen.
Muzsikás Pécs török város,
még a templom is turbános,
a cégtábla elefántos,
a hegyoldal kardvirágos.
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Nyíregyháza hideg verem,
kilincsre fagy a tenyerem,
háztetőkön, erkélyeken,
muskátlifán alma terem.
Régi Buda városában
rigók laknak kertes házban,
papagájok tornyos várban,
pincsikutyák palotában.

Barak László: Varázslat
(részlet)
Ágról ágra
száll a pille,
szárnya, mint egy tündér
fátyla,
bársonyos a tapintása…
mintha kint a
szürkeségben,
városom lüktető szívében
valami megállna!
Színes álom hull
a betonrengetegre,
szobámra…
S a tükörből, lám,
kilép az a kócos kölyök,
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aki voltam,
ki elvesztem valahogy,
míg idáig bandukoltam
az időben.

Szép Ernő: Mikor a Mátyás felesége tett igazságot
Mert ez is megesett egyszer. De nemcsak, hogy igazságot tett,
hanem meg is tréfálta Mátyás királyt a felesége, ezt is szabad
egyetlenegyszer ezen a világon.
Ez pedig úgy esett egyik a másikra, hogy elindult egyszer Mátyás király a fekete sereggel a nagy hatalmas török császárra. Mikor a feleségétől elbúcsúzott, azt mondta néki:
– Hallod-e asszony, osztán míg én oda leszek, akárki jön a királyhoz panaszra, küldd el, te magad senki fiának igazságot ne
tegyél.
Jól van, az asszony megfogadta. Mátyás meg elment. Volt ebben az időben két rongyos koldus, egyiknek volt egy ócska talyigája, másiknak volt két öreg szamara. Összeállottak ezek ketten,
együtt kódulták az országot. Egyszer egy falu alatt megestelednek, kifogják a két szamarat, odakötik a lőcshöz, egyiket jobbról,
másikat balról, ők meg megették, ami kenyérhaj a tarisznyába
volt, avval lefeküdtek aludni. Mikor osztán hajnalba felserkennek, látnak nagy csudát: egy kis, most született csacsi fekszik a
talyiga alatt. A két kódus rögtön összeveszett, kié legyen a kis
csacsi. Az, akié a két szamár volt, azt mondta, az övé, mert azé a
csacsi is, akié a szamár. A másik, akié a talyiga volt, az meg azt
mondta, hogy az övé a csacsi, mert a talyiga alatt van, biztos a
talyigától lett a csacsi. Erre a szamaras kódus azt mondta, ki hal-
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lott még olyat, hogy egy talyiga valaha is megellett? Ha meg megellett volna, csak egy kicsi talyiga feküdne alatta. Dehát a száraz
fán nem hajt ki levél, ilyen vén talyiga se fiazhat már. Hanem a
talyigás kódus csak azt hajtotta, hogy megellett a talyigája, a csacsinak az övének kell lenni.
Addig cigánykodtak, azt mondta a szamaras kódus: menjünk
fel Mátyás királyhoz, ő tegyen igazságot.
Befogták a két szamarat, feltették a kis csacsit a talyigára, gyűre, fel Budára Mátyás királyhoz. De a király nem volt otthon, csak
a felesége.
– Mi járatban vagytok, kedves kódusok?
– Igazságot keresünk, királyné asszonyság.
– Nincs itthon Mátyás király, akkor gyertek, ha itthon lesz.
De a két kódus elkezdett istenkedni, messzi földről jöttek, várni se tudnak olyan sokáig, mert elkésik a kódulást, tegyen Mátyás helyett igazságot nékik a királyné asszonyság.
Megsajnálta Mátyás felesége a két szegény kódust, nahát jól
van, mi bajotok van.
Elmesélte osztán a két kódus a kis csacsi születésit. A szamaras
azt kérte, hogy neki ítélje a csacsit a király felesége, mert csak azé
a csacsi is, akié a szamár. A talyigás meg a királyné előtt is abban
volt, hogy a talyiga ellette a csacsit. A szamaras itt is avval esett a
talyigára, hogy száraz fától nem lehet levelet várni. Meghallgatta
a király felesége mind a kettőt, aztán elkezdte:
– Van az én uramnak egy tábla földje a Duna partján, be van
vetve mákkal. De a sok hal nagyon pocsékolta a mákot. Hát az
uram megharagudott, kiment a földre, mind agyon lövöldözte a
halat.
Kérdi erre a talyigás kódus, hogy lehet az, királyné asszonyság, hogy a hal szárazföldön pocsékolja a mákot? Mondja a király

54 Nyüzsgő város

4. évfolyam

felesége, hát az hogy lehet, hogy a száraz fa levelet hajt, a talyiga
kis csacsit ellik?
Erre aztán mit vót mit tenni, a talyigás kódus megbékült a szamarassal.
Jön ám Mátyás király haza a háborúból, elébe áll a felesége:
– Jaj király uram, én meg nagy bajt csináltam.
– Mit csináltál, asszony?
– Nálad nélkül igazságot tettem.
Megharagudott erre Mátyás király:
– Nem megparancsoltam, hogy igazságot ne tegyél? Most osztán, asszony, mars vissza az anyád házához! Megengedem, hogy
elvigyed, ami néked legkedvesebb a palotába.
Elkezdett sírni-ríni Mátyás király felesége, hogy most már
vége a jó dolgának, mert az ő apja, anyja szegény cselédemberek
voltak, mehet vissza a cifraságból a rongyosságba. De a király
szíve nem lágyult meg az asszonyrívásra. Akkor csak azt kérte a
Mátyás felesége, hogy engedjen a király annyi kis időt, míg kiválasztja, ami néki a palotában a legkedvesebb. Nahát, ezt még
megengedte Mátyás. Kapta-fogta magát az asszony, leszökött a
pincébe, altatóport tett a király borába. Megvárta osztán, hogy
a király elalszik, előparancsolta a hintót, feltette Mátyást a hintóra, meg se állott vele az édesanyja házáig.
Felébredt a király, megdörzsölte a szemét:
– Hát én meg, hogy kerülök ide?
– Úgy, királyuram, hogy elhoztalak magammal, mert palotád
minden kincsei közt te voltál nékem a legkedvesebb.
Erre Mátyás király megölelte, megcsókolta:
– Nohát, kedves feleségem, mátul fogva mindig tehetel igazságot, ha én otthon nem vagyok.
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Nemes Nagy Ágnes: Budai utca
Ez az utca budai.
Jól lehet itt játszani.
Vannak nála nagyobb utcák,
a mi utcánk bátyjai.
Ez az utca budai,
budai,
vannak nála kisebb utcák,
a mi utcánk hugai.
Hugai, bátyjai –
Gyerünk gyorsan játszani.

László Gyula: A mi házunk
A mi házunk toronyház,
lakik benne háromszáz
férfi, nő és kisgyerek,
elmondom, hogy milyenek.
Egyik kicsi, pedig Nagy.
Rendes mindig piszkot hagy.
Nem varr ruhát a Szabó.
Bicskátalan Faragó.
Komor folyton vihorász.
Nyulat nem lő a Vadász.
A Seres csak bort vedel.

4. évfolyam

Az óváros lakói 59

A Dalos nem énekel.
Boros pedig sört iszik.
Erőst hordágyon viszik.
Halász sose pecázott.
Sütő nem süt kalácsot.
Bárányszelíd a Farkas.
Bárány akár egy ordas.
A Hegedűs füle bot.
Jámbor gyakran háborog.
Szemes szegény alig lát.
Joó úr veri a fiát.
A Gólya nem kelepel.
Álmos kora reggel kel.
Pénzes folyton kéreget.
Sebes lassan lépeget.
Kormos mestersége pék.
Asztalosnál nincsen szék.
Mindent elcsen Porkoláb.
Kis pedig egy nyakigláb.
Sürög-forog Bújdosó.
Pörlekedik a Bíró.
Járó mindig otthon ül.
Rigó soha nem fütyül.
A Soós fanyar, sótalan.
Beszédes meg szótalan.
Merész gyáva, mint a nyúl.
Jenki nem tud angolul.
Keres semmit nem kutat.
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Kutas nem fúrt még kutat.
Lót-fut, rohan a Csiga.
Legény boldog nagyapa.
A Szép arca csupa ránc.
Táncosnak nem megy a tánc.
Deli nyiszlett, csenevész.
Serény mindig heverész.
Könnyű nyolcvanhat kiló.
Mindig részeg Borbíró.
Hajas feje tökkopasz.
Szerény pedig oly pimasz.
Sima állú a Szakál.
A Sétáló szaladgál.
Szántónak nincs ekéje.
Ekének nincs gebéje.
A Tiszai tengerész.
Bölcs fejében semmi ész.
Nem tud úszni a Halas.
Sose repült még a Sas.
A Vén csinos, fiatal.
Annál vénebb Fiatal.
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Ingrid Sjöstrand: A nénike a földszintről
A nénike a földszintről
nehezen jut dűlőre.
Mindig megkérdi, ismétlik-e,
mielőtt leül megnézni
egy tévéfilmet.
A nénike a földszintről
háromszor megy minden üzletbe,
egyszer kinézni,
egyszer megvenni,
egyszer visszacserélni.
Akkor megkapja, amit akart?
Nem kérhette volna már legelőször?
A nénike a földszintről nehezen jut dűlőre.

Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai
(részlet)
Dzsepetto otthon nyomban munkához lát.
Kifaragja a bábut, és elnevezi Pinokkiónak.
A bábu első csínytevései.
Dzsepetto amolyan odúféle földszinti szobácskában lakott, a lépcső alatt. A kis zug csak a lépcsőház felől kapott némi napvilágot,
berendezése pedig már nem is lehetett volna szerényebb: egy
ócska szék, egy sánta asztal, egy gidres-gödrös, hitvány ágy – ez
volt minden. A hátsó falnál tűzhely látszott, vígan lobogott ben-
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ne a láng, rajta fazék, a fazékból gőz bodrozódott; csak egy hiba
volt, az, hogy az egészből semmi nem volt igaz: tűzhelyet, tüzet,
fazekat, gőzbodrot, mindent csak úgy ráfestették a falra.
Ahogy hazaért, Dzsepetto rögtön előszedte a szerszámait, és
nekiült, hogy kifaragja a tuskóból a bábut.
„De milyen nevet adjak neki? – mormolta magában. – Tudom
már: Pinokkió lesz, így fogják hívni, Pinokkiónak. Szerencsés
név; ismertem egy családot, abban mindenkit Pinokkiónak hívtak: volt Pinokkió papa, Pinokkió mama, Pinokkió gyerekek, és
mindnek jól ment a sora, akadt köztük, aki néha-néha egy egész
hatost összekoldult egyetlen napon!”
Ha már megvan a név, legyen meg mielőbb a gazdája is. Az
öreg hát alaposan nekilátott, és csakhamar elkészült előbb a haj,
aztán a homlok, aztán a két szem.
Csak azt találta Dzsepetto fölöttébb furcsának, hogy ez a két
szem, mihelyt elkészült, nyomban meg is mozdult. Megmozdult,
rászegeződött, és elkezdte mereven bámulni.
Sehogy se tetszett neki a fából faragott szempárnak ez a nagy
figyelme.
– Hát te meg mit bámészkodol így, ha egyszer fából vagy?! –
dohogta.
Semmi válasz.
Erre folytatta a munkát, a szemek után kifaragta az orrot.
Amint kifaragta, az orr egyszeribe nőni kezdett, nőttön-nőtt, akkorára, mintha abba se akarná hagyni a növekedését.
„No, majd segítünk rajta” – gondolta Dzsepetto, és lefaragott belőle egy darabkát. De az orr nyomban továbbnőtt, mindig valamicskével nagyobbra, mint amekkorát Dzsepetto leszelt belőle.
Látva, hogy nem bír vele, letett róla, hogy megrendszabályozza, és faragni kezdte a bábu száját.
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Még el se készült egészen, a szemtelen száj máris elkezdett vigyorogni meg fintorogni Dzsepettóra.
– Ne röhögj! – szólt rá bosszúsan Dzsepetto.
De mintha csak a falnak beszélt volna.
– Nem érted, hogy ne röhögj! – förmedt rá vészjóslóan.
A száj abbahagyta a vigyorgást. Kiöltötte helyette a nyelvét.
Dzsepetto úgy tett, mintha nem vette volna észre. Tovább dolgozott.
A száj után kifaragta az állat, utána a nyakat, a vállat, a mellet
és a hasat, végül a karokat és a kezeket.
Alighogy a kézzel elkészült, érzi, hogy lekapják a fejéről a parókát. Fölnéz, s mit lát? Sárga parókáját a bábu kezében.
– Pinokkió! Add vissza tüstént a parókámat!
Pinokkió ehelyett a saját fejébe nyomta a parókát; majdhogy el
nem veszett alatta.
Dzsepetto elszomorodott erre a szemtelenségre, talán soha
életében nem volt még ilyen szomorú. Pinokkióhoz fordult, azt
mondta neki:
– Ebadta komisz kölyke! Még el se készültél egészen, és máris
csúfot űzöl szegény apádból. Ej, ej, fiam, nem jól van ez így.
Még egy könny is kibuggyant a szegény öregnek a szeméből.
De azért kifaragta szépen a bábu combját és lábát is.
Mikor a lábbal is végzett, érzi hirtelen, hogy orrhegyen rúgják.
„Úgy kell nekem – mondta magában –, most már késő. Korábban kellett volna meggondolnom.”
Fogta hát a bábut, letette a földre, hadd járjon.
De Pinokkiónak még egy kicsit merev volt a lába, nem nagyon
bírta mozgatni. Dzsepetto kézen fogta, lépésről lépésre tanítgatta
járni.
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Pinokkió lábából lassan kiállt a zsibbadtság. Kezdett magától
lépegetni, majd föl-alá futkosni a szobácskában. Addig-addig,
míg az ajtóhoz nem oldalgott; akkor aztán kiugrott az utcára, és
– uzsgyi! – neki a világnak.

F. W. Bain: A hajnal leánya
(részlet)

Palása
Élt egyszer egy kalmár, akinek birtokában egy nagy igazgyöngy
volt, olyan nagy, hogy alig fért el a tenyerében. Olyan volt ez a
gyöngy, mintha a tenger habja gyűlt volna szilárd alakba egy
tengeri kagylóban, a holdfény és a Szváti csillagkép behatása
alatt. És híre ment a gyöngynek az egész királyságban. A kereskedőnek azonban messze útra kellett indulnia. Elvitte tehát a
gyöngyöt egyik kalmártársához, s átadta neki, mondván: „Ezt
letétbe adom néked, míg visszatérek.” „Jól van – felelt a másik–,
menj és ne aggódj miatta.” A kalmár elutazott. A társa pedig
elásta a gyöngyöt kertjében a földbe. Nemsokára azonban eljött
hozzá a király, és így szólt: „Add nekem a gyöngyöt, mely letétben van nálad, és én gazdaggá teszlek érte. De ha nem adod
szépszerével, akkor erőszakkal veszem el.” A kalmár pedig kérlelte a királyt: „Mit kívánsz, hogy adjak egyheti haladékért?
Mert nagyon szeretem nézni azt a gyöngyöt.” A király válaszolt:
„Egy krórért várok egy hetet.” A kalmár erre kifizette az összeget. Egy hét múlva azután ismét eljött a király, és így szólt: „Add
hát most a gyöngyöt!” és a kalmár ismét megvásárolt tőle egyheti haladékot egy újabb krórért. És így ment ez tovább, míg-
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nem egész vagyona veszendőbe ment, és koldusbotra jutott. Ekkor a király ismét jött, és mondotta: „Add hát ide most a
gyöngyöt!” De a kalmár felelte: „Király, van egy leányom, szebb
minden királynénál. Vedd őt, és adj érte még egyheti haladékot!” A király megvette. Egy hétre rá jött újra: „Add hát ide most
a gyöngyöt!” Ám a kalmár válaszolt: „Vedd életemet, és adj érte
újabb egyheti haladékot. És ha elmúlt a hét, vedd a gyöngyöt,
de ígérd meg, hogy kivégeztetsz.” „Jól van” – válaszolt a király.
– Ám három nappal ezek után visszatért a gyöngy gazdája. És
jött, hogy visszakérje a gyöngyét. A másik pedig átadta neki,
mondván: „Ideje volt, hogy visszatértél. Itt a letéted, és minden
rendben van!” Azután elment a királyhoz, s így szólt hozzá: „Ó,
király, a gyöngy birtokosa visszatért, és én átadtam neki jogos
tulajdonát. És íme, itt vagyok, tégy velem kedved szerint.” Erre
a király fölkiáltott: „Te vagy a gyöngy, amelyre régóta várok! És
most legyen az én leányom a te nőd, és vedd vissza saját leányodat, oly tisztán, amint elvettem tőled. Mert ő a TE letéted volt az
ÉN kezemben. És legyen tiéd utánam királyságom, minden javammal egyetemben.”

6. Legendák születése
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Romulus és Remus
(Római monda, részlet)
Silvia, Vesta papnője szorgalmasan ellátta feladatát az istennő
szentélye körül. Így történt egy szép tavaszi hajnalon is. Már korán, napkeltekor elindult hazulról, kiment a közelben lévő folyócska partjára, hogy kristálytiszta vizet merítsen az áldozathoz.
Nehéz agyagkorsót vitt a fején. Mikor a folyó partjára ért, a korsót letette, maga pedig megpihent a harmatos fűben. A lágy szellő, a simogató tavaszi szél álomba ringatta.
Azt álmodta, hogy az oltár mellett áll, s míg a szent szolgálatot
végzi, a haját lefogó gyapjúszalag a földre esik. Leesik a szalag, és
íme, ahol földre esett, azon a helyen két pálmafa nő ki, szép szál,
sudár, egyenes, dús lombú, hogy az egész égboltozatot befödi.
Ám ekkor hirtelen ott terem a gonosz Amulius, a bitorló király, és
éles fejszéjével ki akarja vágni a két fát. Silvia felkiáltott álmában:
„Jaj szegények!… Ne bántsd őket, gonosz király!…”
Mit sem használna a leány ijedtsége, de csodás jelenés támad
hirtelen: megjelenik Marsnak, a hadak istenének szent madara, a
harkály, véle egy farkas is, és az isteni küldöttek megvédelmezik
a fákat.
Amulius ereje megtörik.
Erre ébredt fel Silvia. Nem értette ugyan az álmot, de annyit
sejtett, hogy valami jót jelent. Vidáman ugrott fel, megtöltötte
korsóját, és hazafelé indult. Nem is sejtette, hogy míg álmodott,
Mars isten megszerette őt. Ennek a szerelemnek gyümölcseként
Silvia két erőteljes ikerfiút hozott a világra. Egyiket Romulusnak,
a másikat Remusnak nevezte el.
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Mikor ez Amuliusnak tudomására jutott, szörnyű haragra lobbant. Megparancsolta, hogy az anyát vessék föld alatti börtönbe,
a gyermekeket pedig dobják a Tiberisbe.
A szolgák elindultak teljesíteni a parancsot, de ahogy vitték a
kisfiúkat a Tiberis felé, megsajnálták őket.
– Milyen szépek és erősek! – mondta az egyik.
– Mennyire hasonlítanak egymáshoz! – mondta a másik.
– De talán ez még elevenebbnek látszik – mondta a harmadik,
Romulusra mutatva.
– De mindkettőjük arca, tekintete előkelő származásról, talán
isteni eredetről tanúskodik. Vajon melyik isten lehet az apjuk? –
vette át ismét a szót az első.
Ilyen beszélgetés, tanakodás közben értek el a Tiberishez, és
ha sajnálták is a csecsemőket, eszükbe jutott a kegyetlen Amulius
parancsa.
– Hát akkor menjetek – mondták sóhajtva –, menjetek, kik
egyszerre születtetek, egyszerre pusztuljatok is el!
De az utolsó percben mégis arra határozták el magukat, hogy
nem ölik meg a csecsemőket, hanem sorsukra bízzák őket: csináljanak velük az istenek, amit akarnak. Partmenti fűzfából kis
teknőt faragtak, rézabronccsal fogták össze, abba fektették az ikreket. A folyó vize felkapta a teknőt, és magával sodorta. Történetesen ekkor a Tiberis megáradt volt, és a medréből kilépett folyó
ide-oda hurcolta a törékeny kis teknőt, míg ez végül a parton,
egy vén fügefa görcsös lábánál megakadt.
Az ikrek azonban itt is elpusztultak volna, ha isteni atyjuk,
Mars nem gondoskodik róluk. Egy anyafarkast küldött hozzájuk, fiait vesztett félelmetes vadállatot, de ez nemhogy nem bántotta a gyermekeket, hanem anyai gondjaiba vette őket. Emlőit
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nyújtotta, úgy adott nekik friss farkastejet. Megjelent a harkály
is, Mars kedves madara, édes gyökeret és mézet hozva csőrében.
Így talált rájuk egy derék pásztor, Faustulus, a királyi nyáj,
Amulius nyájának őrzője. Hazavitte, és hű feleségével, Acca Larentiával együtt felnevelte őket. Szép, erős ifjak lettek, maguk is
pásztorok. Társaik közt hamarosan kitűntek bátorságukkal és
okosságukkal. Törvényt szolgáltattak nekik, szembeszálltak a
nyáj rablóival, és hazavezették az eltévedt barmokat. Kettejük közül különösen Romulus tűnt ki vezetésre termettségével. (…)
…A Tiberis partjára érve megtelepedtek azon a helyen, ahol teknőjük egykor megrekedt, ahol a folyó kanyarulatánál hét enyhe
hajlású domb emelkedik. A Palatium nevű dombon szándékoztak új várost alapítani.
Mint az ikreknél mindig, most is egyszerre vetődött fel bennük a gondolat, melyikük legyen az alapító, melyikük legyen a
király? Ifjak voltak mindketten, bátrak és dicsőségre szomjasak,
nem csoda, hogy egyformán kívánták az uralmat. De Romulus,
akiben több volt az értelem, és a makacsság sem uralkodott úgy
rajta, mint Remuson, így szólt:
– Nincs ok a civakodásra, testvér. Mi magunk nem tudunk
dönteni, bízzuk a döntést az istenekre. Menjünk ki holnap két
különböző dombra, és amelyikünknek az istenek több madarat
küldenek, annak legyen joga várost alapítani.
Remus beleegyezett. (…) belátta, hogy az istenek bátyjának
kedveznek. (…)
A pásztorok istennőjének, Palesnak ünnepére tűzte ki Romulus a város alapítását. A kötelező szertartások elvégzése után hófehér bikát és hófehér tehenet fogtak ekébe, hogy barázdát húzva
Romulus ezzel jelölje meg a városfal helyét. … Szent volt ez a ba-
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rázda, a leendő városfal helye. Ahová a kapukat szánta, ott kivette a földből Romulus az ekevasat, nem húzott barázdát. Így haladt tovább a középen felállított oltár körül, míg végül megvonta
a hatalmas kört. (…)

Weöres Sándor: Égi csikón…
Égi csikón / léptet a nyár,
tarka idő / ünnepe jár,
táncra való, / fürdeni jó,
nagy hegy alatt / hűsöl a tó.
Hogyha kijössz, / messzire mégy,
hogyha maradsz, / csípdes a légy.
Habzik az ég / mint tele tál,
tarka idő / szőttese száll.

Kormos István: A Pincérfrakk utcai cicák
(részlet)

Merre van a Pincérfrakk utca?
Van egy semmi csöpp utca Budán, a Pincérfrakk utca. Nekiszalad egy csúcsos hegynek, a másik felén pedig lehömpörödik, és
eltűnik a Bujjbehamari erdőben. Nem mondhatnám, hogy valami széles utca, az autóbusz is csak két részletben fér el rajta; a
Pincérfrakk utca 1/b kapuján mindig kiballag tizenkét fűszeres
manó, és hosszában elfűrészelik az aranyszínű autóbuszokat –
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mivelhogy ott aranybuszok járnak –, aztán nagyot kiáltanak:
„Mehet” – s a két fél autóbusz egymás mögött vág neki a meredeknek.
Hanem másról nevezetes a Pincérfrakk utca!
Ha a Cincérfark utca felől mész, hármat se számolsz, egy magos kőfal előtt találod magad. Jó öreg kőfal az, tetején átfolyik
a repkény. A fal mögött elhagyott ház, ajtaján ki-be röpködnek
a fecskék, meg tavasztól új tavaszig a szél; udvarán vadon nő a
kapor és a bojtorján, a jázmin és az orgona; a kerekes kút vizében olyan öreg békák élnek, hogy szemüveg nélkül a víztükörre szitáló holdfényt se látják. A fák sejtelmesen suhognak: bizonyos, hogy elátkozott királylányok, akik egy szép napon majd
megrázzák magukat, és lobogó hajú szőke lányok lesznek. Leszállnak értük a kormány mellől az elfűrészelt autóbuszok sofőrei, a tejesember elejti ámultában a tündöklő teli tejesüvegeit,
a pékinas bámultában a kiflis kosarát, és Dániel, az öreg csízszelídítő is visszafiatalodik ötven évet, hogy megkérje a legszőkébbik kezét.

Kik laknak a tetőn?
Ugyan kik laknak ebben az elhagyott házban?
Azaz a ház nyaktörő tetején?
Hét macska: a Pincérfrakk utca rémei, akiket a környéken csak
így emlegetnek a békés budaiak, a Bujjbehamari erdőn csiperkegombára vadászók:
HÉTRETTENETES
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Pedig senkit nem bántanak.
Ember- és kutyakerülő macskák, sőt cicák ők, azért is vonultak
a magos kőfal mögé, ahol senki fia nem háborgatja őket.
Hacsak!!!
Hacsak nem azért rettenetesek, mert éjszakánként néha a kelleténél hangosabban énekelnek a tetőn, és énekükben a macskák
örökös diadalmát zengik.
Valahogy ilyenformán:
Héjjha, hajj, héjjha!
Kutyák, ti csacskák!
Ha elbóklásztok,
Ha kornyikáltok,
utcán mászkáltok,
ha elcsászkáltok,
bután bocollásztok,
ha nem vigyáztok:
jönnek a macskák!
Akkor jaj lesz nektek:
porba hull a fejetek!
Persze, ez a nektek nem valami tökéletes csattanó a diadalmi énekben, ebben a macskahimnuszban, de hát egy macska se született
Goethe vagy Vas István; különben is ennél nagyobb hibákat sózogatnak a környékbeliek a HÉTRETTENETES nyakába. Főleg a
Cincérfark utcai kutyák ebben a főcsahosok.

74 Nyüzsgő város

4. évfolyam

Mosonyi Aliz: Mesék Budapestről
(részlet)

Kovács úr, a Nagy Tolvaj egy hétfői napon ellopta az
Operaházat
Kovács úr szerette a zenét, borotválkozás közben maga is szívesen énekelt. „Gyönyörű hangom van, az Operában lenne a helyem” – gondolta ilyenkor, és esténként gyakran álldogált az
Operaház előtt; nézte, amint a fényes ruhákba öltözött közönség
besétál az előadásra. Jegyet venni sosem mert, azt gondolta:
„Ilyen ruhában, mint az enyém, biztos nem engednek be. Lopok
magamnak egy gyönyörű frakkot meg egy gyönyörű cilindert,
és akkor mehetek. Akkor aztán az első sorban fogok ülni.”
És naphosszat járta a várost, de egész Budapesten nem talált
magának egy igazán gyönyörű ellopni való frakkot és cilindert.
„Hát akkor nincs más hátra” – mondta Kovács úr. És egy este ellopta az Operaházat.
Nem vette észre senki, mert hétfőn az Operaházban nincs előadás, és még másnap reggel sem tűnt föl, az emberek álmosak,
sietnek; ki figyel éppen az Operaházra korán reggel? Csak este
fél hét felé tört ki a botrány, mikor szállingózni kezdtek az első,
fényes ruhába öltözött vendégek. Jöttek, föl akartak menni a lépcsőn, csakhogy a lépcső nem volt sehol. Körülnéztek, jobbra-balra forgatták a fejüket, vitatkoztak egymással.
„Megmondtam, hogy nem jó megállóban szálltunk le!”
„De igenis itt kellett leszállni!”
„Miattad késünk el mindenhonnan!”
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„Ki fésülködött megint egy óra hosszat, talán én?”
Így veszekedtek, rohangáltak, de hiába, az Operaházat nem
találták; végül valaki kihívta a tűzoltókat. A tűzoltók meg is jelentek, szirénáztak, a tűzoltóparancsnok megpödörte a bajuszát,
összevonta a szemöldökét, és kihívta a rendőrséget.
A rendőrök is megjelentek, szirénáztak, a rendőrparancsnok is
megpödörte a bajuszát, összevonta a szemöldökét, és azt mondta:
– Nyomozni fogunk.
Ezalatt az Operaház már biztos helyen volt. Nemhiába volt
Kovács úr a Nagy Tolvaj, jól eldugta az Operaházat. Hétfő estétől
kedd estig egészen összebarátkozott a zenészekkel, az énekesekkel meg a karmesterrel. Az egyik trombitás már azt is megengedte, hogy belefújjon a trombitájába. Kovács úr főzött neki bablevest
kolbásszal; a zenészeknek nagyon ízlett, az utolsó csöppig megették, és egyáltalán nem bánták, hogy el vannak lopva az Operaházzal együtt. Szépen próbáltak, a karmester vezényelt, a hegedűsök hegedültek, a hárfások hárfáztak, mindenki csinálta a
maga dolgát, készültek a kedd esti előadásra.
Csakhogy egy hibát elkövetett Kovács úr. Ez sajnos a legnagyobb tolvajokkal is előfordul. Amikor ellopta az Operaházat,
rettentően sietett, egy kicsit talán izgult is, és így történhetett,
hogy ott felejtette a szfinxeket. És amikor a rendőrség nyomozni
kezdett, és lábnyomokat kerestek és ujjlenyomatokat, és mindenkit kikérdeztek, hogy megtudják, ki látta utoljára az Operaházat,
a két szfinx elunta a hallgatást, elegük volt már abból, hogy folyton csak némán és titokzatosan mosolyogjanak, torkig voltak már
a titokzatos mosollyal, és beszélni kezdtek, mindent elmondtak a
rendőröknek. Persze, ők mindent tudtak, azért szfinxek, és egymás szavába vágva hadarták:
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„Először jobbra,
két utca balra,
egyenesen,
lépcsőn fel,
bekanyarodni jobbra,
lépcsőn le,
ott megtalálják
az Operaházat.”
Meg is találták este fél kilenckor. Éppen a Traviáta második felvonását játszották. Kovács úr az első sorban ült, minden ária után
tapsolt, az énekesek hajlongtak, régen volt ilyen nagy sikerük.
Mikor a rendőrök megérkeztek és megmondták, hogy félbe
kell szakítani az előadást, mert az Operaházat visszaviszik a rendes helyére, a zenészek sorra kezet fogtak Kovács úrral, a karmester pedig majdnem sírt, és azt mondta búcsúzóul:
– Tudja, Kovács úr, ezt igazán sajnálom. Remek előadás volt. És
sose ettem olyan bablevest, mint amilyet maga főzött. Ha kiszabadul, feltétlenül jöjjön el hozzánk. Ingyenjegyet kap az első sorba.

7. Az idő titkai
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Isaac Bashevis Singer: Gólem
(részlet)
Jó négyszáz évvel ezelőtt, Prága városában élt egy Löew nevű
rabbi (Singernél Leib nevű), akit mélyen elszomorított, hogy hittestvéreit a kemény munka és a szegénység mellett még gyűlölet
és üldöztetés is sújtja. Sokat töprengett, hogyan segíthetne népén,
mígnem eszébe jutott a gyermekkorában hallott legenda egy
agyagból formált, ember alakú teremtményről, a Gólemről, amely
teljesíti gazdája minden parancsát. A rabbi éjt-nappá téve kutatott, mígnem a szent Kabbalában rábukkant az agyagszolga megalkotásának titkára. A Moldva folyó partján levő agyagból el is
készült a Gólem: nappal aludt, éjszaka viszont minden munkát
elvégzett, és vigyázott a rendre. A rabbi azonban szerette volna,
ha jobban hasonlít az emberekre, ezért megtanította olvasni.
A könyvekből a Gólem megtanulta, milyen embernek lenni, és
elégedetlenkedni kezdett sorsával. Már nem akart mindig csak
dolgozni; játszani, szórakozni vágyott. Egy nap kiszökött a rabbi
házából, de mert mindenki csak menekült előle, feldühödött, s
törni-zúzni kezdett. Az emberek végül összegyűltek, üldözőbe
vették, ám a Gólemnek sikerült elszöknie előlük. Attól a naptól
fogva senki sem látta…
A padláson Rabbi Leib megtalálta a zsákokat, s hozzáfogott egy
férfialak megformálásához. Nem vésőt használt, az ujjaival
mintázta ki gólem alakját. Meggyúrta az agyagot, mint a tésztát. Gyorsan dolgozott, s közben imádkozott, hogy siker kísérje
munkáját. Az egész napot a padláson töltötte, s mire eljött az
esti ima ideje, hatalmas fejű, széles vállú, irdatlan kezű, lábú,
robusztus férfialak feküdt a padlón – egy agyagóriás. A rabbi
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csodálkozva nézett rá. A Mindenható gondviselése nélkül soha
nem lett volna képes arra, amit csinált. Felhozta magával az
imádságos könyvet, amelyre bölcs látogatója fölírta az Úr nevét.
Rabbi Leib rákarcolta a gólem homlokára, olyan apró betűkkel,
hogy csak ő tudta kiolvasni őket. Az agyagfigurába abban a pillanatban élet költözött. A gólem megmozdította kezét, lábát, s
megpróbálta felemelni a fejét. A rabbi azonban elővigyázatos
volt, nem írta le teljesen a szent nevet. Befejezetlenül hagyta az
utolsó betűt, amely az alef volt, így a gólem cselekvésképtelen
maradt, míg föl nem öltöztették.

Nemes Nagy Ágnes: Hét hold
Mennyi, mennyi toronyóra!
Kerek arcát idetolja,
könyököl a ház fokára,
– dzimm-dzumm, dzimm-dzumm –
belebámul a szobába.
Furcsa ez az égbolt:
minden este hét hold.
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Vladimír Škutina: Hol lakik az idő?
(Cseh mese)
Kinga az ablakban álldogált, és a lassan alkonyba forduló várost
figyelte. Egyedül volt, senkinek sem volt rá ideje.
„Hiszen látod, hogy nem érek rá, nem?” – felelte ingerülten apukája, amikor Kinga arra volt kíváncsi, ismer-e mesét az időről.
Édesapja éppen az újságba mélyedt, és néha a tévére sandított,
hogy azért a focimeccsről se maradjon le.
Kinga Lackót is megkérdezte, de ebben sem volt köszönet. „Ilyen
marhaságokra nekem nincs időm!” – válaszolta testvére türelmetlenül, s már el is rohant, hogy barátaival találkozzon.
– Mami, hogyan lehet az időt lerajzolni? – szegezte a kérdést Kinga az anyukájának, aki éppen vasalt, és közben folyton a sütőt
leste, nehogy megégjen a kakaós kalács.
– Az időt nem lehet lerajzolni, az idő egy szörnyeteg – felelte,
majd ismét a sütő felé tekintgetett, aztán megint elmélyedt a vasalásban.
Kinga kiment a konyhából, átsétált a nappalin, és az előszobában felvette a kabátját. Senki sem figyelt rá, így csöndben, észrevétlenül kisurrant az ajtón. A főtéren a nagy toronyóra szépen
ki volt világítva. Kinga már messziről látta, hogy húsz perccel
múlt öt óra.
„Csak ott lakhat az idő” – suttogta, és elindult, hogy megkeresse.

Az idő titkai 83

A torony kertjének nagy vaskapuja tárva-nyitva állt. Kinga besétált. A friss havon óriási lábnyomokat látott, melyek egyenesen a
toronyhoz vezettek. „Az idő egy szörnyeteg” – visszhangoztak
Kinga fejében anyukája szavai. „Az idő egy szörnyeteg, aki esténként minden percet visszavesz az emberektől, amit reggel nekik adott.”
Kinga egész testével nekifeszült a torony hatalmas, díszes kapujának. Alig résnyire sikerült is kinyitnia. Bekukucskált, majd lábujjhegyen belopakodott. Egy meredek, kopott csigalépcső vezetett
föl a toronyba. Alighogy a kislány megtette az első bizonytalan
lépéseket, a szél becsapta mögötte a hatalmas ajtót. Rémülten lapult a falhoz. Óriási puffanással még egy darab vakolat is lehullott mellé. „Az idő egy szörnyeteg” – hallotta Kinga újra az anyukája hangját. „Biztosan egy mesébe csöppentem bele” – gondolta,
és elhatározta, hogy márpedig nem fog félni. „A mesékben nem
történnek rossz dolgok azzal, aki bátor, és én bizony nem félek”
– mondogatta magának. „Nem félek tőled, szörnyeteg!” – kiabálta
Kinga a magasba, és a visszhang megismételte elszánt kiáltását.
Aztán csönd lett, és nem mozdult semmi. Kinga még fülelt egy
darabig, majd újra nekivágott a csigalépcsőnek. Hamarosan egy
szögletes toronyszobába érkezett. Félhomály volt. Óriási óraszerkezet ketyegett a terem közepén, fogaskerekekkel, láncokkal és
kötelekkel körülvéve. Egy hatalmas inga pedig a másodpercek
múlását jelezte. Tikk-takk. Tikk-takk. Az óra ketyegésén kívül
csak a szél süvítését lehetett hallani, majd nagy-nagy morgással
nekibuzdult az óra, hogy elüsse a felet. Csörögtek a láncok, mozgásba lendültek a fogaskerekek, és megkondult a fél hatot jelző
harang. Az egész torony beleremegett.
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Az óra fölött egy fából készült, rozoga híd állt. Egyszer csak
megjelent rajta egy apró termetű, fürgeléptű alak, és biztatóan
mosolygott. „Az óra szelleme” – gondolta Kinga. Az alak elindult lefelé a lépcsőn. Jóságos bácsinak látszott, így bátran megszólította.
„Itt lakik az idő, nálad? Hol rejtegeted?” – kérdezte merészen,
amikor a bácsi még javában a lépcsőn baktatott lefelé. „Nem vagy
valami kedves az emberekhez, tudod-e? Nagyon irigy vagy, nem
adsz nekik elég időt, hogy játszhassanak a gyerekeikkel! A gyerekek folyton egyedül vannak, és ez nagyon szomorú…”
És Kinga elmesélte, hogy mi járatban van. Elmondta, hogy soha
senkinek nincs rá ideje. Se anyunak, se apunak, de még a testvérének sem. Folyton azt hallja mindenkitől, hogy „Nem érek rá!
Nincs időm!” Így aztán elhatározta, hogy elmegy és megkeresi
az időt. Sajnos azonban nem tudta, hogy merre induljon, míg a
bátyja azt nem mondta neki egyszer, hogy az idő az órában lakik.
Erre Kinga szétszedte apu karóráját, de ott bizony semmit sem
talált. Persze ma már tudja, hogy az idő egy szörnyeteg, és egy
szörnyeteg nem is férne el apu karórájában. Ezért aztán másnap
felmászott egy székre, és bekukucskált az öreg kakukkos órába.
Az óra lepottyant a falról, és darabokra tört. Kinga nagyon kikapott, apu azt mondta, hogy „legfőbb ideje lenne végre foglalkozni ezzel a gyerekkel”. Kinga aztán arra gondolt, hogy akkora órát,
amiben egy szörnyeteg elfér, csak egyet ismer. Itt a főtéren, a toronyban. „Ezért vagyok hát itt” – mondta végül, és várakozóan
nézett a bácsira.
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– Mondd csak, mit csinál az idő egész nap? – kérdezte aztán kíváncsian.
– Hát, az idő egész nap hajtja a világ összes óráinak fogaskerekeit – felelte a bácsi mosolyogva. – Hajtja a fogaskerekeket, hogy
forogjanak, igyekezzenek. Az emberek meg folyton az órákat lesik, és úgy forognak-pörögnek, mintha ők is fogaskerekek lennének.
Kinga elgondolkodott, majd azt kérdezte:
– Meg tudod állítani egy kicsit az időt? Gyorsan hazaszaladnék, és mindenkinek lenne ideje, hogy velem legyen.
– Az nem megy – mondta a bácsi. – Az időt nem lehet megállítani.
De Kinga tudta, hogy a mesékben minden lehetséges, és ezt meg
is mondta. Erre azt kérdezte tőle a bácsi, hogy szeretné-e, hogy a
mesék valóra váljanak?
– De még mennyire, hogy szeretném! – lelkendezett Kinga.
– De akkor az ördögök, sárkányok és gonosz boszorkányok is
valóságosak lennének ám! – figyelmeztette a bácsi.
Kinga rémülten kérdezte:
– A szörnyetegek is?
– A szörnyetegek is, bizony – felelte a bácsi.
– Anyukám azt mondta, az idő egy szörnyeteg – aggodalmaskodott tovább Kinga.
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A bácsi nevetett, és azt mondta:
– Annak, aki nem tud vele bánni, annak bizony tényleg szörnyeteg, de aki okosan beosztja, az meg tudja szelídíteni, ha…
– Hogyan lehet az időt megszelídíteni? – vágott a szavába Kinga izgatottan.
A bácsi felemelte Kingát a torony ablakához. Az egész város ott
terült el a lábuk alatt. „Nézd meg jól!” – mondta a bácsi. „Minden
lehetséges. Ezt mind emberek csinálják. Felépítették a házakat,
az utcákat, az egész várost. Feltalálták az áramot, az autót, a villamost. Mindent! És ehhez rengeteg idő kellett ám! És ezt az időt
okosan beosztották. Minden percét kihasználták. Tudod, az idő
igazából segít az embereknek, ösztönzi őket, még ha néha túl szigorú is hozzájuk.”
Kinga hirtelen leugrott az ablakból, és ijedten kérdezte, hogy
hány óra van.
– Mindjárt hat óra lesz – felelte a bácsi.
– Jaj nekem! Nagyon ki fogok kapni otthon! Hatra haza kell
érnem! – rémült meg a kislány, és azonnal szaladni kezdett a lépcső felé, de rájött, hogy már semmiképpen sem ér haza időben.
– Mondd csak, ha te tényleg az óra szelleme vagy, nem tudnál
egyetlenegyszer kivételt tenni, és megállítani az időt? Otthon
kell lennem, amikor a toronyóra elüti a hatot – kérlelte a bácsit
reménykedve.
– Tudod mit? A kedvedért megteszem. És azért, mert nem szellem vagyok, hanem egy egyszerű órásmester – mondta, és közben olyan kedvesen mosolygott Kingára, mint a nagypapája. – Én
javítgatom és vigyázom ezt a hatalmas toronyórát. Én vagyok az
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óra őre, és ha akarom, meg tudom állítani néhány percre – azzal
felmászott egy létrán, és megállította a hatalmas ingát.
Hirtelen minden elcsöndesedett. Kinga nem nagyon hitte, hogy
az órásmester nem szellem, de nagyon örült neki, hogy meg tudta állítani egy kicsit az időt. Gyorsan megköszönte a segítségét,
elbúcsúzott tőle, és már szaladt is hazafelé.
A futástól kipirosodva, lihegve toppant be a házuk ajtaján. Édesapja szigorúan az órájára nézett. Hat óra múlt tizenöt perccel.
– Hát te hol jártál? – kérdezte anyukája.
– A mesében – felelte Kinga, és ebben a pillanatban a nagy toronyóra a téren éppen hatot mutatott, és megkondult a harang.
– De hiszen csak most van hat óra – mutatott Kinga a torony
felé.
A szülei egymásra néztek, majd nevetni kezdtek.
– És mit láttál a mesében? – kérdezték kedvesen a kislányt.
– Most már tudom, hogy hol lakik az idő – kezdett bele lelkesen –, és ha ráértek egy kicsit, nektek is szívesen elmesélem…
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Nemes Nagy Ágnes: A toronyóra és a rossz óra
Siet az óra, késik az óra,
Szidja a másik, a toronyóra:
– Éjfél van már, mit csinálsz?
Mindig összevissza jársz!
Ejnye,
bejnye,
összekutyultad
a jövendőt és a múltat,
tegnapot meg holnapot,
ezért nagyot konditok,
Bim-bam-bim!
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8. A nagyváros lakói
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Végh György: Dalocska
Legszebb város Piripócs,
ott lakik egy medvebocs:
piripócsi medvebocs.
Ha nem volna Piripócs,
nem lenne a medvebocs
piripócsi medvebocs.

Török Sándor: A felsült óriás és a 9 csoda
(részlet)

Az ócskavasas udvar
A nagyváros egyik legkülső utcájában, messze-messze a hangos
körutaktól, fényes kirakatoktól, túl a ligeteken és kórházakon, a
villamosremízeken is túl, már közel a hatalmas gyárakhoz, amelyek szakadatlanul ontják fekete füstjüket, elhagyatott udvaron
volt egyszer egy ócskavasraktár. Nem is annyira udvar volt ez –
hiszen nem tartozott hozzá ház, csak valami bódéféle –, amolyan
üres telek volt, elég sivár és szomorú, amelyet a kóbor kutyák is
elkerülnek.
A bódéban egy szakállas öregember lakott, aki – kivált télen –
néha hetekig alig bújt ki a vackából. Legfeljebb reggelenként elémászott, szétvert néhány deszkát a düledező kerítésből, hogy
befűtsön, s visszamászott. Még nyáron volt úgy, hogy vasárnaponként kiült egymagában a bódé elé, szájharmonikázott egy
keveset, s aztán csak ült, ült, ült, és bámulta a gondjaira bízott
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ócskavasakat. Mert ő amolyan bakterféle volt itt. Évente egyszerkétszer kijött a gazdája is – sovány, hadari beszédű emberke –, s
lármázott vele, szidta, de ő nemigen felelt, mert a rozsdás limlom
között elszokott a beszédtől. Ha megszólalt, olyan volt a hangja,
mint amikor rozsdás láncok csikorognak. Az arca, szakálla, mindene ilyen rozsdaszínű volt, s ha lépett, szinte csörömpölt. Meszsziről nem is lehetett volna megkülönböztetni az ócskavasaktól,
amelyek szanaszét hevertek a gizgazzal benőtt udvaron.
Voltak itt síndarabok s egy vasúti váltó felső része, voltak lukas
fazekak, hitvány tűzhelyek, autó- és cséplőgép-alkatrészek, fogaskerekek, csavarok és rudak, s lemezek, nyomorék gépek diribdarabjai, srapnelhüvely és kilincs, s száz és száz más, mindenféle kimustrált vasdarab. Néha lustán végigballagott közöttük a
bakter kutyája – annak is rozsdás a bundája mindig, s bozontos
feje leszegve, mint a gazdájáé –, ráugatott rekedten egyikre, másikra, egyébként csend volt az ócskavasas udvaron.
A rozsdás, züllött limlomok nappal többnyire aludtak. Estére
éledtek csak meg, mint a korhelyek. A fiatalabb csavarok, lemezek, volt biciklik és mások ilyenkor kisompolyogtak a telepről,
s a közeli szegényes tánciskolába mentek, ahol elszórakoztak
egy-két órát. Az idősebbek, mint például egy züllött gőzturbina
alkatrészei is, a közeli kávéházban szoktak találkozni, ahol felhajtottak egy-két kupica rossz olajat. Más ócskavasudvarokból
is jártak ide mindenféle vasak, s azokkal elzörögtek a világ soráról.
Néha szekér vagy teherautó jött a telepre, s új szállítmányt zúdítottak közéjük. Akkor megélénkült az udvar egy-két napra,
a vasak csörömpöltek, zörömböltek – míg mindegyik megtalálta
a maga helyét –, kikérdezték az új társakat, s azok elmondták,
hogy mi hír odabent a boldogok világában. Mesélték, hogy új,
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tündöklő lakkozású autók rohannak az országutakon szerte, szédítő sebességgel. A legfinomabb olajat és benzint isszák naponta,
s szarvasbőrrel fényesítik őket. Meséltek erős acélrugókról és kényes nikkelfogantyúkról, újmódi zárakról és villanyfőzőkről,
motorokról és csapágyakról, kazánfalakról és más dolgokról,
amelyek régen múlt dicsőséges idejüket juttatták eszükbe, és
ilyenkor nyüzsgött az ócskavasraktár, mint a hangyaboly.
Egy öreg ruhavasaló gép, amely már maga sem tudta, hogy
mióta él itt az elhagyatott udvaron, fiatalságáról kezdett beszélni.
Ő sokat tudott, mert – mint mondta – nagy kort ért meg, és munka közben mindig váltott egy-két szót a hengerei közé kerülő ruhadarabokkal. Szeretett beszélni, de lehurrogták, ő csak régi dolgokat tudott, a most érkezettek pedig olyasmiről beszéltek, amik
nem voltak, amikor ők még szolgálatban állottak.
Na de ez is eltelt. Az újonnan jöttek is elhelyezkedtek, megismerkedtek egymással, s megszokták a baktert és kutyáját. A fiatalokat a fiatalok barátságukba fogadták és elvitték a tánciskolába, az öregeket meg az öregek a kávéházba.
Volt úgy, hogy jött a gazda – a szapora beszédű, sovány ember
–, és más urakat hozott magával, s kínálta nekik őket.
– Kilóját öt krajcárért adom – hadarta –, kilója öt krajcár! Anynyit csak megér?!
– Á! – mondták az idegenek, s körüljárták az udvart, botjukkal
piszkálták, meg-megütögették a vasakat –, nem ér ez annyit! Ingyen se kell! Egyforma szemét ez mind! – és elmentek.
– Szemét! – dohogták a vasak. – No hiszen! – mert szégyellték
nagyon és dühbe gurultak. – Szemét, aki mondja!
– Én a legfinomabb fodrászüzletben szolgáltam – mondta egy
hajsütő vas –, és a legszebb úriasszonyok haját bodorítottam. Nekem meri mondani, hogy szemét! – és sírva fakadt mérgében.
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– Kegyed csak ne bőgjön! – dörgött rá egy turbinaalkatrész. –
Én egy zsilipen dolgoztam, és percenként hatezer liter vizet emeltem, meg se kottyant.
– Na hiszen, az is valami? – szólt közbe egy repedt fazék. – Én
olyan helyen szolgáltam, ahol estére is négyfélét főztek. Fehérsapkás szakács emelgetett engem, és az asszonyom maga is akárhányszor belém kukkantott.
– Ez mind csak lárifári – zörögtek a biciklimaradékok –, hogy
jön ahhoz egy fazék, hogy egyáltalán kitátsa a száját közöttünk.
– És hogy jösztök ahhoz ti?! – csattant fel egy autó horpadt hűtője. – Nekem két sofőröm volt és külön garázsom. – Azért te is
csak! …
– Ne tegezzen, kérem!
– De tegezlek! – ordított egy közönséges lepénysütő.
– Nem fogsz itt basáskodni rajtunk!
– Én óránként százhúsz kilométeres sebességgel repültem idegen országokon keresztül!
– Az régen volt! – handabandázott a lepénysütő. – S lehet, hogy
igaz, lehet, hogy nem. Most te is olyan ócskavas vagy, mint mi.
Kilója öt krajcár egyre-másra, de a kutyának se kellesz!
– Majd kellek még! – sóhajtotta az autó.
– Én is! – ábrándozott a lepénysütő.
– Én is, én is, én is – visszhangozták a biciklikerekek, turbinaalkatrészek, fazekak, csavarok, lemezek és ismeretlen rendeltetésű
vasak mind –, én is, én is, én is! – Mert mind remélték, hogy valaha
még kivergődnek a piszkos telekről, a szakállas ember és a bozontos kutya felügyelete alól, s megint gép lesz belőlük, és munkába
állhatnak. A rangot tartotta mindegyik, és nem engedett.
Telt-múlt az idő. A lepénysütő egyszer karonfogva tért haza a
tánciskolából egy biciklikerékkel, s aztán rövidesen feleségül is
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vette. Ettől kezdve együtt laktak a turbina alatt, s rendre olyan
egyforma rozsdás és ütött-kopott lett mind a kettő, hogy alig lehetett megkülönböztetni őket egymástól. Míg egyszer aztán valahogy rájuk zuhant egy fogaskerék, és egészen összelapította
mind a kettőt.
A repedt fazék a lepénysütőék példáján felbuzdulva feleségül
kérte a vasúti váltó legkisebb csavarját. Már régen suttogták róluk az udvaron, hogy nagyon értik egymást, a fazék akárhányszor egész éjszaka dalolt a váltóék vacka előtt, s a csavarka sem
idegenkedett tőle, sőt. De az öreg váltó nem egyezett bele.
– Ugyan, édes lelkem – csikorogta –, hiszen nincsen állásod.
Két koldustarisznya, mire menne együtt?
– Lesz énnekem állásom! – hetykélkedett a fazék, de bizony a
váltó nem hajlott a szóra.
Búsultak most már szegények. A kis csavar akkora rozsdaköny
nyeket sírt, hogy már egészen elborította vele magát, a fazék pedig még jobban megrepedt bánatában, s kocsmázni kezdett az
öregekkel.
Tél elején rettenetes dolog történt. A délceg autóhűtő – aki még
itt is adott magára, nem barátkozott akárkivel, s néha egyik-másik oldala még fénylett is – nem bírta tovább ezt az életet, és egy
szép napon levetette magát a legmagasabb kupac tetejéről a mélységbe. Összezúzva terült el a földön. Az egész ócskavasudvar
megdöbbent.
– Íme, jellem volt! – mondta a hajsütővas. – És suttogtak róla
szerte mindenfelé. Egyre furcsább dolgokat beszéltek. A turbina
már azt szónokolta, hogy kerekedjenek fel együttesen, menjenek
be a városba, szorítsanak helyet maguknak a gépek között, és ha
kell, erőszakkal is álljanak munkába.
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A piszkos kis kávéházban összehajolva titokzatos súgásbúgások történtek, s valami volt a levegőben. Izgalmuk talán átragadt
a szakállas emberre is, mert egyre gyakrabban ment végig közöttük, botjával nagyokat húzott a fejükre, a kutya pedig megugatta
őket.
Ám akkor egyre különösebb hírek kezdtek járni mindenfelé, s
a figyelmük másfelé terelődött. A gazda kijött egy csomó úrral
egyszer, s nem öt, hanem hat krajcárt kért kilójáért. Nem kellettek. De egy hét múlva már újabb urakat hozott, és azoktól nyolc
krajcárt kért. Hatért már elvitték volna ezek az egészet, de a gazda csak hümmegetett, és nem adta. Alig telt el egy hét, már ismét
jött a gazda ismét másokkal, s most már kilenc krajcárt kért.
Nyolcat ígértek. Nem adta.
A vasak összedugták a fejüket: – Háború lesz! – és felragyogtak mind a rozsdaette lemezek és csavarok. – Háború lesz! Becsülete van az ócskavasnak!
Igazuk volt. Háború ütött ki két ország között, s egy napon a
gazda eladta őket, kilóját tizenkét krajcárért.
Hatalmas teherautókra rakták őket – dalolva mentek nagy örömükben –, s vitték szét a gyárak olvasztókemencéibe a repedt
fazekat, a hajsütővasat, biciklikereket, a locsogó vasalógépet, sőt
még a seformájú, nyomorék autóhűtőt is. Vitték mind-mind az
ütött-kopott limlomot, és hősökké lettek valamennyien.
Úgy bizony! A sokféle hitvány limlomból egyformán fényes
hőst öntöttek a gyárakban, olvasztókemencékben. Kardok lettek
ők s golyók, puskák és szuronyok, csak úgy kacagott rajtuk a
napsugár, amint csillogva visszaverték fényét, s ők boldogan,
büszkén masíroztak. Azt hitték, örömében nevet a napsugár. Pedig a napsugár csak kinevette őket.
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Nemes Nagy Ágnes: A kukások
Megjöttek a kukások,
narancssárga ruhások.
Narancsszín a kocsijuk,
attól döng a kocsiút.
Döng a kocsi, dörömböl,
nagy vödröket kihörpöl,
csörög, röfög az egész
állatkerti etetés.
Itt a sárga víziló, eteti az ápoló.
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Mihail Pljackovszkij: A sün, akit meg lehetett simogatni
(részlet)

Az ugráló házikó
Az állatiskolában szünet volt. Az elsősök éppen ismerkedtek
egymással. Mindegyikük mesélt valamit magáról: hol lakik, mit
szeret.
– Én a mezőn lakom – mondta Nyuszi. – És legjobban magamat
szeretem… meg a sárgarépát.
– Az én lakásom a kókuszpálma tetején van – mondta Majmocska. – És nagyon szeretem a banánt.
Azután mesélt magáról a kis elefánt és az egérke, a sün és a
béka is. Csak a kis kenguru nem szólalt meg. Olyan volt, mint
akinek összenőtt a szája.
– Hát te meg hol laksz? – kérdezte tőle Nyuszi. – Lehet, hogy
neked nincs is lakásod?
– Dehogy nincs! Én a… a mamámmal… az erszényében… –
mondta sértődötten a kis kenguru.
– Az erszényében? – csóválta hitetlenkedve a fejét az oroszlánkölyök. – És akkor is az erszényben ülsz, amikor a mamád
ugrál?
– Persze! Én az erszényben alszom! – felelte a kis kenguru.
– Szóval te egy ugráló házikóban laksz? Hát ez nagyszerű! –
kiáltott fel a sün.
– Milyen remek lakás! – vartyogta a béka.
És ezzel egyetértett valamennyi elsős.
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T. S. Eliot: Vásottkarom és Enyvestalp
Vásottkarom és Enyvestalp hírhedt macskapárnak
számított.
Jó névnek örültek mint vándorszínészek – zenészek
s kötéltáncosok,
színeváltó clown-ok s akrobaták. A Viktória Parkban
ütöttek tanyát –
de ez csak főhadiszállás volt, míg csavarogtak a
városon át.
Ismerték őket a kertvárosban a Launceston téren s
a Kensingtonon –
mondom, akkora volt a hírnevük, hogy egy macskapárt
ez már
szinte nyom.

Ha alagsori ablak tárva meredt,
s csatatérre hasonlított a terep,
vagy foghíjas lett fönn a tető,
s beszivárgott résein át az eső,
ha kihúzva találtál bármi fiókot,
vagy téli pulóvered elkutyulódott,
ha az egyik lány épp megvacsorázott,
s öltözvén, gyöngynyaklánca hiányzott:
így szól a család: „A bitangja, a macska!
Vásottkarom volt – vagy Enyvestalp!” s a dolgot
többnyire ennyibe hagyta.
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Vásottkarom és Enyvestalp csuda könnyedséggel
el-elcsevegett;
de macskabetörőként is feltört, élmény-szám tört fel
üzleteket.
A Viktória Park sűrűjén laktak, nem volt állandó munkahelyük.
Szivesen eldumcsiztak a rendőrrel, s oly jópofa-mód,
hogy – az is velük.

Ha leült a család a vasárnap-ebédhez,
melytől nem bánja, de: várja: kövér lesz
(argentin marhaszelet s a köret…!),
ám nézd, a szakács jön s megtöretett
hangon szól: „Attól félek ezúttal
holnap délig kell várni a koszttal!
Eltűnt a sütőbül a hús, igy e’: hoppsza!”
Így szól a család: „A bitangja, a macska!
Vásottkarom volt – vagy Enyvestalp!” S a dolgot többnyire
ennyibe hagyja.

Vásottkarom és Enyvestalp csudaszép összhangban
működött.
Hol az időjárást, hol a véletlent gyanítottad a történtek
mögött.
Hurrikánként süvítettek a házon át, s az esküd rá nem
lesz-e
hamis,
Hogy: Vásottkarom volt… vagy: Enyvestalp… ki tagadhatná,
Hogy ez is meg az is!
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S ha veszett robajoktól reng az ebédlő,
Vagy az éléskamrát tűzdeli ménkő,
vagy a könyvtárból pendül fel, a Mingkori váza repedvén, gyöngyszavú ping! –
így szól a család: „Melyik itt – melyikük?
Vásottkarom volt ÉS Enyvestalp!” – És nincs és nincs
aki
				

bírna velük!

Nemes István: Nádi, Paca, Kóc
(részlet)

Foci
A tér sarkában állt a pálya, távol a galamboktól, távol a sütkérező,
sakkozó öregektől, a szökőkút mögött, vasrácsokból összerakva,
mint egy óriási madárkalitka. Csak éppen teteje nem volt. Dühöngő. Mindig is így hívták. Délelőtt általában üresen ásítozott,
délután azonban az aszfalttal borított kicsi pályán szenvedélyes
focicsaták folytak, egészen sötétedésig. Tanítás után az iskolából
kiözönlő gyerekek közül szinte mindig kivált egy elszánt fiúcsapat, amelyik a focipálya felé vette az útját. Az íratlan szabályok
szerint hatos meccseket kell játszani, egy meccs tehát legfeljebb
addig tarthat, amíg az egyik csapat hat gólt nem lő. Mivel pedig
egy csapat mindig csak három játékosból áll, így az a hatos elég
hamar összejön. A győztes marad, ha akar, a vesztes helyére új
háromfős csapat jön.
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Tanítás után, ha nem volt különóra, és haza sem kellett sietni
valamely fontos ügyben, Paca is a focipálya felé vette az útját, elvegyülve a fiúcsapatban, Nádi pedig a pályától nem messze felállított különféle hinták, mászókák és csúszdák közelében telepedett le egy csomó lány társaságában, ahol azonnal egy sereg
roppant fontos és mulatságos dolgot kezdtek el tárgyalni, és eközben alapos szervezkedésbe is kezdtek, hogy akkor most mekkora
pályát rajzoljanak fel a suliból csent krétával az ugróiskolához,
vagy mégis inkább válasszanak két csapatot, és akkor tudnak kidobósozni.
Kóc hol futkározott, hol meg csak sétálgatott mindenfelé, persze fél szemmel azért mindig figyelte a barátait.
Mármost a baj az volt, hogy Paca imádott focizni, viszont általános vélekedés szerint csapnivalóan játszott, ezért aztán csak a
legritkább esetben vették be valamelyik csapatba. Volt, hogy napokon keresztül hiába ácsorgott, kuncsorgott a vasketrec körül,
csak a sárgás murvát rugdosta, de labdát, azt nem.
– Mert nem tudsz focizni – vágta Paca szemébe az igazságot
Nádi, mikor az nagy sokára a hiábavaló várakozások után zsebre
dugott kézzel, kedvetlenül odasomfordált Nádi közelébe, a lányokhoz.
– De tudok. Csak nem hagynak. Tudok – ismételgette makacsul Paca.
– Ha tudnál, bevennének – vonta meg a vállát Nádi.
– Tudok, csak nincs tapasztalatom. Ezért nem vesznek be… Viszont ha nem vesznek be… nem bírok tapasztalatot szerezni…
– Megint okoskodsz – szakította félbe türelmetlenül Nádi. –
Kidobósozunk… nem szállsz be?
Paca lehajtott fejjel rugdosta a kavicsokat, és csak megrázta a
fejét, hogy nem. Pedig kidobósozni, azt tényleg tudott.
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A dühöngőben elhúzódó meccs folyt, a Takács fiúk már a
harmadik mérkőzésüket játszották. Tomi, a fiatalabb egy osztályba járt Pacával és Nádival, a bátyja, Miki pedig fölöttük járt
eggyel, a C-be. A Takács fiúk a dühöngő koronázatlan királyai
voltak, Tomi annak ellenére, hogy testes, kicsit lomha mozgású
gyereknek látszott, hihetetlen, villámgyors cseleivel ejtette bámulatba a többieket, s a labdával is addig tudott dekázni, amíg
csak meg nem unta. Miki, a bátyja vékony volt és nagyon magas, baromi erővel tudta meglőni a labdát, és olyan pontosan,
hogy az ellenfél kapusának nemigen volt esélye vele szemben.
Harmadiknak maguk mellé általában erős, jól futó gyereket választottak, aki helyettük is rohant előre meg hátra a kis pályán,
leggyakrabban a Korovicsot, Miki osztálytársát, de ha ő nem
volt ott, akkor bárkit.
Kivéve persze Pacát. Ő itt nem számított focistának, és a „bárki”, az azért csak a focistákra vonatkozott. Pacát végszükségben
vették csak be. A végszükség azon ritka alkalmakat jelentette,
amikor csupán öten voltak a focipályán, és rövid időn belül nem
is volt várható, hogy bárki hatodik érkezzen. Mert a játékhoz
mindenképpen hat emberre volt szükség. Többen nem fértek el,
viszont kétszemélyes csapat az nem csapat.
És akkor a dühöngő váratlanul elcsendesedett. A felsősöknek
vissza kellett loholni a suliba, az ünnepségi próbára, az alsósok
közül sem volt senki. A Takács fiúk kedvetlenül passzolgattak,
mert fél háromig még legalább két meccset játszhattak volna, akkor úgyis mindig jönnek a nagyok a szakközépiskolából, és onnantól már övék a pálya.
Paca óvatosan bebújt a dühöngő rácsán levő apró ajtón, és
odaslattyogott a Takács fiúkhoz:
– …Amíg nem jönnek… én szívesen beállnék…
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A Takács fiúk passzolgattak tovább, Korovics a cipőjét kötötte.
– Van csapatod? – kérdezte csak úgy mellékesen a kis Takács,
miközben ügyesen felpörgette a labdát, majd mielőtt az leesett
volna, a combjára vette, úgy pattintotta a bátyja elé.
– Van! – vágta rá izgatottan Paca, mielőtt még belegondolhatott volna, hogy nincs.
– Akkor? – nézett most már rá várakozón a nagy Takács.
Paca bajban volt. Előtte a ritka, nagy alkalom, és tessék, nem
bír összeszedni még két embert. Az egész tér üres volt, csak a lányok játszottak ugróiskolát a hinta mellett. Nem volt mit gondolkodni. Odasietett Nádihoz, és félrehúzta.
– Gyere! Focizunk…
– Mi az, hogy… ? – Nádi nem értett semmit. – Én focizzak? Én
nem tudok focizni. És nem is akarok! Hagyjál! Én jövök.
Merthogy Nádira került a sor az ugróiskolában, és Paca kénytelen volt nagy türelmetlenül kivárni, míg Nádi végigszökdécsel
a kockákon. Kóc is már ott drukkolt, mi több, részt is szeretett
volna venni a lányok ugróiskolájában, de nem értette a szabályokat, úgyhogy mindig lezavarták a pályáról.
A dühöngőben a Takács fiúk egykedvűen rugdosták a labdát,
és vártak. Korovics kiflit vett elő a zsebéből, és azt eszegette. Ellenfél azonban továbbra sem mutatkozott.
– Na gyere már! – unszolta Nádit kétségbeesetten Paca.
Nádi a dühöngő felé lesett, aztán körülnézett a lányok között.
– Ha Orsi jön, én is megyek – szögezte le.
Orsi azonban, akárhogy könyörgött is neki Paca, csak nevetgélt, de nem akart focizni menni.
Kóc azonban nagyon ajánlkozott. Ott körözött Paca körül tettre készen.
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– Neked adom a zsebszámológépemet – vágta ki utolsóra Paca,
mert tudta, hogy Nádinak nagyon tetszik az ő kis gépe. Nem azért,
mert olyan jó, hiszen egyszerű vacak volt, de narancssárga, és narancssárga számológépet egyedül Paca birtokolt az osztályban.
Nádi megdermedt. A narancssárga számológép az nagyon kellett volna neki. És hát mi az a kis focizás? Hamar vége lesz, semmi esélyük. Hát igen, a lányok majd kinevetik, az biztos. Persze
megmondhatná, hogy a narancssárga gépért játszik, na de akkor
meg biztos, hogy mások is rögtön focizni akarnának. Bizony.
Arra a gépre mindenkinek fáj a foga. Hej, de nehéz! Valahogy
Kócra kell kenni! Ez az!
– Megtanítjuk focizni Kócot! – kiáltotta a lányoknak, és közben kinyújtotta a tenyerét Paca felé.
Paca egy vértanú ábrázatával ejtette Nádi tenyerébe a narancssárga számológépet.

Mosonyi Aliz: Mesék Budapestről
(részlet)
Tudjuk, milyenek a falfirkák. Nem írja, nem rajzolja őket senki,
egyszer csak mégis ott vannak. Fölkerülnek a falra. Ha összeszámolják Budapest lakosságát, és azt mondják, Budapest lakossága
ennyi meg ennyi, a falfirkákat persze nem számolják, mert a falfirka nem lakos. Ha összeszámolják Budapest házait, és azt mondják, Budapest házainak száma ennyi meg ennyi, a falfirkákat
persze abba se számolják bele, mert a falfirka nem ház. A falfirkákat egyáltalán nem számolják, egyszerűen azt mondják, rettentő,
hogy mennyi falfirka van, de számba nem veszik őket, és ebből
egyszer még baj lesz.
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A Lukács uszoda bejáratánál, ott, ahol azok a régi kis márványtáblák vannak kitéve, hogy
HÁLÁM JELÉÜL
Özvegy Stokker Leopoldné
Örök hálám jeléül
BEREGI ANTALNÉ
erre a falra fölkerült egy rettentő falfirka, név szerint
HÜJE RÁDAI
– Rettentő, hogy összefirkálták a falat! – mondta a takarítónő,
mikor meglátta HÜJERÁDAIT, és HÜJERÁDAI örült, hogy ő
ilyen rettentő. Pár napig jól megvolt a falon, hallgatta, mit beszél az özvegy Stokker Leopoldné és Beregi Antalné, de ezek
egész nap reumáról beszélgettek, meg isiászról, meg zsábáról,
lábfájásról meg hátfájásról, csak nem fogok itt naphosszat ilyen
vénasszonyfecsegést hallgatni, még fiatal vagyok, előttem az
élet, gondolta HÜJERÁDAI. Igaz, hogy rettentő vagyok, de egy
kicsit sovány. Edzenem kell magamat, hogy megerősödjek, és
én legyek a legrettentőbb. Úszni fogok, micsoda szerencse, hogy
épp itt kerültem a falra, napi húsz hossz oda, húsz hossz vissza,
utána negyven fekvőtámasz, két hónap múlva indulhatok a Balaton-átúszó versenyen; ha ezt megnyerem, átúszom a La Manche csatornát, és akkor világhírű leszek. Benne leszek az Esti
Hírlapban:
A rettentő HÜJERÁDAI átúszta a La Manche csatornát!
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Nemes Nagy Ágnes: Hol lakik Bors néni?
Ismeritek Bors nénit?
Fent lakik ő a padláson,
van szobája harminchárom,
zegzug,
folyosó,
kamra,
kanyarog erre, kanyarog arra,
végignézi, végigjárja,
innen lát ki a Dunára,
a Dunára, Ó-Budára,
és az Óperenciára,
körbe,
körbe,
a világra.
Ennél többet ki látott?
Harminchárom ablakon át
harminchárom világot.

Nemes Nagy Ágnes: Kéményről kéményre
De szépen tud Bors néni
háztetőkön sétálni!
Megy, megy:
kéményről
kéményre,
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lépésről
lépésre,
tetőről
tetőre,
hátulról
előre,
elölről
hátulra,
mindenki
bámulja.
Bámulja a Szív utca,
bámulja a Szép utca,
bámulja a Báthori utca,
megkérdi az Áfonya utca:
Mondja, kedves Bors néni,
nem nehéz így sétálni?
Szép lehet fent, ez világos,
Mégis, mégis nem találja,
hogy tetőkön járdogálva
hepehupás ez a város?
Mit nekem a hepehupa!
Nem vagyok én setesuta,
sétálok és repülök,
egy-egy tornyon megülök,
öntözöm a Rózsadombot,
tisztítom a toronygombot.

9. Látható és láthatatlan labirintusok
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Békés Pál: A kétbalkezes varázsló
(részlet)
Tengernyi csillag ragyogott az égen, és könnyű esti szellő fújdogált a tágas betontérségen. Dongónak és Éliás Tóbiásnak igen jólesett végre egy kis friss levegő, a szűk lépcsőfordulók izzasztó
melege után. Még ki sem szuszoghatták magukat, amikor érces
hang zendült meg valahol a közvetlen közelükben.
– Itt vagytok végre.
Körülnéztek, de csak a háztetőre szerelt hatalmas központi tévéantennákat látták, meg a rengeteg apróbb, nagyobb, összeviszsza hajlítgatott réz- és acélcsövet, a házilag felszerelt kisebb antennákat, melyek kettes, majdani hármas, négyes, ötös, hatos,
hetes világcsatorna vételét segítik elő.
– Talán megint az ajtó nagyképűsködik – súgta Éliás Tóbiás a
varázslónak.
– Semmiféle ajtó – zendült meg az iménti hang –, nem láttok a
szemetektől? Itt állok az orrotok előtt.
– Pontosabban itt állunk – tette hozzá egy lágyabb zönge.
Dongó meregette a szemét, Éliás Tóbiás még ernyőt is formált
a kezéből homloka elé, de semmit sem láttak.
– Nahát, édesem – szólt az érces –, láttunk mi már ilyen ügyefogyott népséget?
– Semmi fantáziájuk – tódította a zönge –, ugye, drágám?
– Hát… hát… ti beszéltek? – dadogta Éliás Tóbiás.
– Mi bizony – egyenesedett fel a hajlékony acélrúd…
– Anton vagyok – mondta a magasabbik –, ez pedig imádott
hitvesem: Antenna.
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– Csupa meglepetés az élet – nyögte Fitzhuber Dongó, csak
hogy mondjon valamit. Igyekezett filozófikus csengést adni bölcs
megállapításának.
– És ugyebár – folytatta a bölcselkedést zengve Anton – minél
kevesebbet tud valaki, annál több meglepetéssel találkozik.
Egyébként már vártunk benneteket.
– Vártatok?
– Már vagy egy órája megkaptuk a drótot.
– Hogyhogy megkaptátok a drótot? – súgta a kisfiú.
– Hogy is mondjam – tépelődött Dongó –, nem is tudom.
– Mit nem értetek?
– A drótok jelentették érkezésteket – magyarázta Anton. –
A Drótorján család. Mi ugyanis mindenről tudunk, ami a házban
vagy a házon kívül történik. Drótorjánék jelzik a fontost és a fontatlant.
– Kik azok a Drótorjánék?
– Menjetek a tető szélére, de csak óvatosan, nehogy lepottyanjatok, és meglátjátok őket – zöngte Antenna. Dongó és Éliás Tóbiás hasra vágták magukat, és a tető szélére kúsztak. Míg ezt a
kényes műveletet végezték, hátuk mögött újra felhangzott az
enyelgés.
– Drágám.
– Édesem.
Majd fémes cuppanások következtek. A ház oldalán, ameddig
a szem ellátott, drótok libegtek, akár valami őserdei liánfüggöny,
bebújtak minden résbe és ablakba, és onnan hajladoztak fölfelé a
tetőre, Antonhoz és Antennához.

114 Nyüzsgő város

4. évfolyam

– Jó napot, jó napot – zizegték a drótok –, hogy ityeg a fityeg
Éliás Tóbiás, hogy ityeg a fityeg, Fitzhuber Dongó?
– Köszönjük, jól – felelte a varázsló meg a kisfiú, mert hát mit
is felelhettek volna erre a kérdésre?
– Mi vagyunk a Drótorján család – zizegték a drótok –, ha tudni akartok valamit, csak kérdezzétek meg a főnöktől meg a főnökasszonytól.
– Miért nem közvetlenül tőletek? – érdeklődött Dongó.
– Be kell tartani a hivatalos utat – zizegte a Drótorján család –,
ez a világ rendje. Hová jutnánk, ha csak úgy ukmukfukk továbbítanánk a híreket? Na viszlát, viszlát, dolgozunk – zizegték a
Drótorjánok, s némán libegtek tovább.
A varázsló meg a kisfiú visszaóvakodtak a tetőszélről.
– Mindent értek – mondta Éliás Tóbiás.
– Mit értesz? – kérdezte Dongó.
– Hogy miért küldött ide minket Irma néni. Mert Anton és
Antenna mindent tudnak. És így azt is meg tudják mondani,
hogy hol raboskodik a szépséges Lanolin királykisasszony.
– Valóban – rikkantotta a kétbalkezes varázsló. – Hogy én erre
nem gondoltam! – s azzal a két szerelmeshez fordult: – Kedves
Anton és antenna, káprázatos királyi pár…
– Semmi hízelgés – zendült Anton –, legjobb, ha tudomásul
veszitek, hogy szépséges Antennának, hitvesemnek csak én udvarolhatok! Csakis én kedveskedhetek neki, én mondhatom,
hogy káprázatos! Világos?!
– Hogyne, hogyne, világos.
– Szóval – vette át a szót Éliás Tóbiás a megfélemlített Fitzhuber Dongótól –, mi azt szeretnénk tudni, hogy hol lakik a szépséges Lanolin királykisasszony, Első Badar legkisebbik leánya.
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– Csak ezt?
– Hogyhogy csak? – hökkent meg Tóbiás. – Ez nem akármilyen csekélység…
– Persze nem. Éppen ezért nem is különösebben érdekes. Mert
mi, Antenna meg én, akik mindent tudunk, bármilyen hihetetlen apróságot elmondunk, ha érdekel. Hogy valaki mit reggelizett, mikor fűzte be a cipőjét, hány lyuk van a zokniján és hány
tömés van a fogain. Tudjuk, hogy mit gondol reggel, délben, este,
és miről álmodik, sőt mi az, amiről még csak nem is álmodik.
Hallani akarod mindezt Lanolin királykisasszonyról?
– Nem! – kiáltotta Éliás tóbiás. – Nem – tette hozzá csendesen.
– Én csak azt akarom tudni, hol van. És biztosan megstoppolja a
zokniját, a foga hibátlan, és ha akarja, majd elmondja nekem,
hogy mire gondol és miről álmodik.
– Hát – zendült Anton kissé csalódottan –, ahogy óhajtod. Hé,
Drótorjánok! Hé!
– Igen, Anton! Itt vagyunk – telt meg zizegéssel a levegő. –
Hogy ityeg a fityeg?
– Ti mindig ezt a marhaságot ismételgetitek! – zengett Anton
ércesen. – Feladat következik, Drótorjánok! Tudjátok meg, hol lakik bizonyos Lanolin királykisasszony, Első Badar király legszebbik lánya!
– Igen, Anton, indulunk, megtudjuk hamarost!
– Ti addig várjatok. Helyezzétek magatokat kényelembe.
Máris hitveséhez fordult, és folytatta a megunhatatlan enyelgést.
– Édesem!
– Drágám.
És fémes cuppanások.
A varázsló és a kisfiú letelepedtek a turbékoló házaspár tövébe,
és várakoztak. Nyugodtan ücsörögtek a betontetőn, mely kelle-
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mesen langyos volt; most sugározta vissza a napközben magába
szívott meleget.
Fitzhuber Dongó ugyan erőlködött egy kicsit, hogy valami
bölcsességgel töltse ki a némaságot, de mivel egy fia gondolat sem
jutott eszébe, hát lélekben vállat vont, és hallgatott ő is. És csönd
volt. És egy darabig nem történt semmi. De jó is az néha.
– Megjöttek a hírek – suttogta egyszer csak Anton. – Most hozzák a Drótorjánok.
És valóban, a Drótorján család barátságos zizegése töltötte be a
levegőt.
– Megvan Lanolin királykisasszony – susmorogták már meszsziről.
– Mondjátok gyorsan, hol? Csak semmi titkolózás. Éliás Tóbiás
és Fitzhuber Dongó a barátunk.
– A toronyszobába van bezárva. A tizedik emelet 111-be. Ül, és
majd kisírja a két szép szemét.
– Miért van bezárva? – kérdezte Éliás Tóbiás.
– Azt nem tudjuk – zizegték a Drótorjánok –, nem beszéltünk
vele. És nem is biztos, hogy be van zárva. Csak úgy ül ott, mint
aki be van zárva.
– De körmönfontak vagytok – jegyezte meg Anton szigorúan.
– Máskor csakis a tényeket kérem. A következtetés már nem a ti
dolgotok, hanem a miénk, Antennáé meg az enyém. Ti csak anynyit mondhattok, hogy úgy ül ott, mintha be lenne zárva. Mi
majd megfontoljuk a dolgot, és a végén kikövetkeztetjük, hogy
azért ül úgy, mert be van zárva. Na! – fejezte be Anton az okfejtést, és a Drótorjánok engedelmesen zizegték:
– Igenis, Anton. Úgy lesz, Anton.
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– Lanolin kisasszony tehát be van zárva a tizedik emelet 111be – fordult Anton a két vándorhoz.
– Ki kell szabadítanunk! – kiáltott fel Éliás Tóbiás.
– Bizony, ilyenkor így illik – helyeselt Antenna.
Fitzhuber Dongó pedig megrántotta hátizsákja szíját, és lelkében felkészült élete első királykisasszony-szabadítására. Az ilyesmi egy kezdő varázsló esetében épp oly fontos esemény, mint
kezdő bálnavadásznak az első ámbráscet.
– Menjünk már – siettette a kisfiú a varázslót –, hallottad, ott
ül, és majd kisírja a két világszép szemét.
– Szervusztok, Anton és Antenna. Szervusztok, Drótorjánok –
búcsúszott Éliás Tóbiás és Fitzhuber Dongó.
– Szervusztok, Fitzhuber Dongó és Éliás Tóbiás – zendült Anton, zöngött Antenna, zizegték a Drótorjánok.
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Nemes Nagy Ágnes:
Bors néni beszélget az aszfaltozókkal
Mit csináltok, aszfaltozók,
járda szélét megfoltozók,
mért feküsztök a járdán?
Bizony mondom, ha maradtok,
a szurokba beragadtok.
– Nem ragadunk, nem maradunk,
mindjárt tovább araszolunk,
nem ragad már ez a járda,
de meleg még, mint a kályha,
hideg szél van, esőt hozó,
melegszik az aszfaltozó.
Ha melegszik, melegedjék,
Járdaszélre telepedjék,
Dőljön csak a tarisznyára,
Melegedjék harisnyába.
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Nemes Nagy Ágnes:
Az aszfaltozók olyanok, mint a felhők
Mert a felhők aszfaltozók,
Az ég kékjét megfoltozók.
Aztán rája telepednek,
Lógó lábbal melegednek.

Nemes Nagy Ágnes: És ha meleg van?
Aszfaltozó, aszfaltozó,
Mit csinálsz te meleg nyárban?
– Aszfaltozó, aszfaltozó,
megsülök én meleg nyárban.
Forr az üst, dől a füst,
éget, éget a szurok,
megsülök, megfövök,
aztán végül megfulok.
Hozzál, Jani, fagylaltot,
nem bírom az aszfaltot.
És ha jön a fagylalt-hozó,
boldog minden aszfaltozó.
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Szávai Géza: Burgum Bélus – a mesterdetektív
(részlet)

Titokzatos telefonálók
A sok nyomozásban kimerült Burgum Bélus úgy döntött, hogy
kivesz magától legalább egy hetes pihenőszabadságot magának…
Elballagott tehát a legközelebbi hirdetőirodába, s feladott néhány
világlap címére egy apróhirdetést.
,,Szabadságon vagyok hét napig. A telefont nem kapcsolom ki,
de kérem az ügyfeleimet, hogy csak egészen kivételes esetben
zavarjanak. Burgum Bélus mesterdetektív.”
Ezután a nagy nyomozó visszavonult egy emberi szem által
még nem látott őserdő sűrűjébe. Kifeszítette a függőágyat, heverészett és pipázott, majd önmagával elégedetten elszunyókált.
De alig szundított néhány percet, csöngetett a telefon. Detektívünk az átlagosnál is serényebben ugrott le a függőágyról, mert
így gondolkozott: ,,Ha megérdemelt és közhírré tett pihenőszabadságom alatt felcsönget valaki, akkor bizonyosan óriási rejtélyt
kell megoldanom…”
Még papucsot sem húzott a lábára, csak úgy mezítláb ugrott a
telefonhoz:
– Halló, itt Burgum Bélus.
De a kagylóból semmi nem hallatszott, senki sem válaszolt.
,,Hibás lenne a készülék?” – találgatta a mesterdetektív. – „Vagy
azzal történt volna valami, aki segítséget akart kérni tőlem? Megakadályozták? Mi történhetett?”
Mivel kérdéseire nem volt, aki választ adhatott volna, Burgum
Bélus visszaballagott a függőágyhoz, s várakozó álláspontra he-
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lyezkedve pipázott. Gondolta, majd csak felhívja ismét az ismeretlen telefonáló.
Ezután a fáradtságtól és izgalomtól újra elszunyókált. De alig
aludt néhány percet, éles hangon csengeni kezdett a telefon.
Detektívünk ezúttal még fürgébben ugrott a készülékhez:
– Halló, itt Burgum Bélus.
De a kagyló ismét néma maradt.
A detektív pipára gyújtott, néhány percig némán gondolkozott, majd bosszúsan elmosolyodott:
– A gazemberek! – mondta félhangosan, csak úgy magának. –
Szóval itt a bibi… Valaki elhatározta, hogy tönkreteszi a pihenésemet. Mivel úgysem ismerhetem fel, mindegyre hív telefonon, s
mikor felveszem a kagylót, ő hallgat. Ilymódon egyszerűen lehetetlenné válik, hogy bár egy órácskát pihenjek…
Burgum Bélus megnézte az óráját, s feljegyezte az addigi két
telefonhívás időpontját. Aztán – a pihenésnek egyelőre búcsút
mondva – főzött magának egy teát. Mikor ismét csengett a telefon, most már nyugodtan emelte fel a kagylót, meglepetés nélkül
hallgatta a jól ismert zúgást.
A három csengetés között egy-egy óra telt el.
– Tehát óránként hívnak.
A teától, a pipától, no meg ettől a furcsa, néma párviadaltól
felfrissülten elővett néhány könyvet, beleolvasott egyikbe-másikba, s egy nyitott füzetbe műszakirajz-vázlatokat készített.
Persze a telefonról sem feledkezett meg.
A telefonbetyárok ugyan óránként hívták, de arra a pár percre
Burgum Bélus mindig kikapcsolta a készüléket.
E néhány óra alatt a nagy detektív elkészült a védekezési
tervvel.
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Elővette szerszámait, műszereit, s rövid idő alatt megépített
egy tévéképernyőhöz hasonló szerkezetet, melyet a telefonhoz
kapcsolt. Mikor fölemelte a kagylót, a képernyőn láthatta azt,
akivel beszél.
Elégedetten pipára gyújtott, és nyugodtan várt.
Jól számított: mikor csengett a telefon, felemelte a kagylót, s az
újonnan készített képernyőn néhány gyanús alakot látott; egy
utcai telefon körül tolongtak. Egyikük a kagylót tartotta, a többi
pedig izgatottan érdeklődött: ,,Felvette? Nem foglalt?” Mikor társuk bólintott, kárörvendően ugrándozni kezdtek: ,,Egy óra múlva megint hívjuk… Egy hétig nem fog aludni!”
Mielőtt azonban a szélesen vigyorgó telefonáló letette volna a
kagylót, Burgum Bélus udvariasan így szólt:
– Fiúk, egy pillanat… Megkérlek, nézzetek mindannyian a telefonfülke hátsó falára, és ne mozduljatok.
Az egész társaság megdermedt erre a nyájas kérésre. A döbbenettől még a lélegzetük is elállt, úgy bámulták a fülke falát. Azt
hitték, mindjárt megjelenik ott Burgum Bélus… De csupán a
nagy detektív hangját hallották a hirtelen beállt, mély csendben:
– Köszönöm, fiúk, jól sikerült a fényképfelvétel, mindannyian
prímán látszotok…
Az utcai telefonfülkében még csak egy halk kattanás hallatszott: a mesterdetektív letette a kagylót.
Fellélegzett erre a társaság. Ahogy észbe kaptak, ahányan voltak, annyifelé szaladtak.
Burgum Bélus pedig elégedetten szívta a pipáját – valahol
messze, az őserdő mélyén. Kíváncsian vizsgálta a fényképeket: a
betyárok bambán, ijedten bámultak le róla. Detektívünk különkülön számbavette, alaposan megnézte mindegyiket, de senkit
nem ismert közülük.
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Odalépett hát a telefonhoz, és a nemzetközi hirdetőirodát tárcsázta. Elmondta, mi történt, és előadta feltételezéseit:
– Úgy hiszem, ezek a telefonbetyárok nem léha szórakozásból
akartak engem zavarni és kimeríteni… Ha éppen engem szemeltek ki, az azt jelenti, hogy rossz fát tettek a tűzre vagy ezután
szándékoznak valamit elkövetni. Minden bizonnyal azt gondolták, hogy szabadságom alatt kifárasztanak, ne legyen erőm a
nyomukra akadni…
Ezután Burgum Bélus továbbította az iroda képmagnójára a
telefonbetyárokról készült felvételt. Még aznap este minden tévéadó-állomás közvetítette a fényképet. Másnap az újságokban is
megjelent. Ennek alapján hamar horogra került a társaság: mint
kiderült, tényleg el akartak foglalni egy repülőteret, és repülőgépeket szándékoztak onnan zsákmányolni. Mivel a világ összes
detektívjei közül Burgum Bélustól féltek leginkább, elhatározták,
hogy nyomozásképtelenné teszik a híres mesterdetektívet…
De most már Burgum Bélus nyugodtan alhatott.
Felkapaszkodott hát a függőágyba, és három napig egyvégtében, szünet nélkül fújtatott. Negyedik nap délelőttjén felült,
megropogtatta csontjait, s elégedetten nyugtázta:
– Jót tett nekem ez a kis pihenés.
Pipára gyújtott, és éppen elhatározta, hogy végképp felébred,
mikor csengeni kezdett a telefon. Nagyot ásított, s felemelte a
kagylót, de a szája tátva maradt, amint a készülékhez kapcsolt
képernyőre nézett: sötét arcú, szakállas férfit látott. Fején hatalmas turbán volt. Méltóságteljesen hajlongott.
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Török Sándor: Kököjszi és Bobojsza
(részlet)
Andris hallgatta a víz pityegését, potyogását… behunyta a szemét, s akkor, mintha itt csöppennének az ágy előtt vagy a feje
fölött, úgy érezte… kinyitotta a szemét, belemeresztette a sötétségbe… aztán odanézett az ajtónyílásra. Nyitva szokták hagyni
az ajtót este mindig, s a résen bejött egy kis fény, és végigosont
egészen a dívány sarkáig, ahol egy cintányéros mackó ült. Az ajtó
nyílásában sokszor meg szokott jelenni egy-egy pillanatra Anyja
vagy Apja… benéztek hozzá s elmentek lábujjhegyen. Nézte
Andris ezt a kis fénycsíkot, hallhatta, amint Anyja és Apja suttognak odakint… Aztán kialudt ez a fénycsík is… lefeküdtek aludni.
Csak a vízcsöppek voltak még ébren, Andrison kívül: potty, potty – így a kövérek –, és a kicsik: – pitty, pitty, pitty.
A csend egyre vastagabb lett… s Andris, amint párnájára szorította a fejét, hallotta a párna zizegését, ismeritek ezt a hangot.
Szeretett volna Anyjáért kiabálni Andris, és… nem jött ki hang a
torkán. Máskor is kiabált, panaszosan: Anyjaaa!… Anyjaaa!… s
akkor fény gyulladt odabent a másik szobában, egy pillanat múlva nyílt az ajtó, és föléje hajolt az a kedves, jól ismert arc: sss…
aludj csak, aludj.
De most nem kiabált Andris. Valami összeszorította a torkát…
valami furcsa szorongás volt egész kis testében, s olyanfélét érzett, hogy körülötte ez a nagy sötétség… és ő egyedül van! Csak
a víz a konyhában, pitty, potty, pitty, potty … s erősen lehunyta
a szemét, szorította, szorította. Nagy piros karika jelent meg erre
a szeme mögött s rá mindjárt egy sárga, és összefutottak a karikák, kéken, zölden, sárgán, pirosan omlottak egymásba … forogtak, forogtak a színes karikák, gomolyogtak … – egyszerre csak
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a karikák közepéből kilépett a két kis törpe: Kököjszi és Bobojsza. Ruhájuk is annyiféle színű volt, mint a karikák, kék, zöld,
piros, sárga… Bukfencet vetve kiugrottak Andris szeméből az
ágyra, s kalapjukat meglengetve, mondták tréfás hajlongással:
nagyságos úr, itt vagyunk!
Andris egy csöppet sem csodálkozott a két kis figurán. De nagyon megörvendett. Egyszerre elszállott torkából a szorongás, és
felült az ágyon:
– Kik vagytok?
– Én Kököjszi vagyok – mondta Kököjszi vékonyan –, a te barátod. Itt a kezem! – s kezet nyújtott.
– Én Bobojsza vagyok, szintén barátod – mondta Bobojsza vastagon. – Itt a kezem, nem disznóláb! – és Andris kezet fogott a két
törpével.
– Szervusztok! – olyan érzéssel szorongatta pirinkó kezüket,
mintha régen-régen már találkoztak volna… Mi tudjuk, hogy találkoztak is.
– Szervusz – mondta Kököjszi vékonyan.
– Szervusz – mondta Bobojsza vastagon. Kétfelől arcon csókolták Andrist, és csodák csodája, nem kellett se felmásszanak az
arcához, se ő nem vette a tenyerére őket, úgy ültek ott az ágyon,
mintha egyformák lennének hárman.
– Azt hittem – mondta Andris panaszkodva –, hogy egyedül
vagyok itt.
– Dehogy – szólt Kököjszi –, sose vagy egyedül.
Bobojsza utánatette:
– Mi mindig itt vagyunk körülötted. Igaz, néha elutazunk nagyon messzire, de mire annyit mondanál, hogy mukk, már viszsza is tudunk jönni. Majd ha jobban megismersz bennünket, ezt
mind megtudod. Na most, gyere komám!
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– Hová?
– Pszt… – s csöndet intett Kököjszi. – Hallod? Pitty, potty… a
víz…
– Hallom…
– Hát gyere! Elviszünk a hajónkra.
– Hajótok is van?!
– Van ám! – mondta Kököjszi.
– De még micsoda hajó! – tódította Bobojsza, s kézen fogta
Andrist, és halljatok ilyen csodát, lépni se kellett Andrisnak, már
lent volt az ágyról… ki az ajtórésen… át az előszobaajtó üvegjén…
– úgy suhantak hárman, elöl Kököjszki, közbül Andris, hátul Bobojsza – kézen fogva lebegtek át a levegőn, falon, kulcslyukon,
üvegen s ott álltak a konyhában. Pitty, potty, pitty, potty – csöpögött a víz a csapból és furcsa fények borítottak el mindent –, s ott
állt a hajó, képzeljétek csak, a Kököjszi és Bobojsza hajója. Csuda
finom, tündökletes kis papírhajó. Selyem a vitorlája, merő hófehér
selyem, zöld lámpa az orrán, piros lámpa a hátulján, aranyos zászló a zászlórúdon, s oldalán csupa kis apró csillagokból kirakva a
neve: Szent Kristóf. Így hívják ezt a hajót, jól jegyezzétek meg.
– Gyerünk, Andris! – kiáltotta Kököjszi s Bobojsza reá:
– Gyerünk, Andris! Meg sem állunk a vizek forrásáig.
– Onnan meg a tengerre! – tódította Kököjszi, és már ott ültek
a hajóban.
Andris moccanni sem mert, szinte megdermedt a gyönyörűségtől.
Akkor jött meg a hangja, mikor Kököjszi sípjába fújt, és a
Szent Kristóf elindult. Pillanat alatt eltűnt a vízvezeték csövében. Sötét vizeken úszott egy kis ideig – de nem félt Andris egy
csöppet sem, mellette két jóbarátja, Kököjszi és Bobojsza –, aztán egy nagy folyón úsztak, duzzadó vitorlákkal, felfelé. A par-
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ton jobbra, balra nagy hegyek és alvó városok maradtak el mögöttük. A folyó egyre kisebb lett, apró falvak következtek már a
parton, aztán azok is elmaradtak, csak egy-egy házikó volt már
itt és rengeteg erdők azután. A házakban emberek aludtak… a
mezőkön füvek és virágok… az erdőkben fák, a fákon madarak
s mókusok a fészkükben. Egy kis tisztáson őzek, s Kököjszi mutogatta őket Andrisnak:
– Nézd, mennyi minden! Látod, ez mind testvéred neked,
mind, mind! Föntről, a csillagokon is túlról parancsolnak nekik,
éppen úgy, mint neked… Nézd, amott… ott a nagy fa alatt…
tündérek táncolnak.
Csak úgy röpült a hajó a három jó baráttal. Valahol a hegyek
között, egy kis tó partján ki is kötöttek. Arra jött a mókusok éjjeli baktere – olyan rendőrféle ez az erdőben –, attól kértek egy
mogyorót s ettek belőle jóízűen, ami megmaradt, azt becipelték a
hajóra. Ittak rá a tóból, s mikor Andris a víz fölé hajolt, akkor látta, uram fia, éppen olyan tarka-barka törperuhája van neki is,
mint Kököjszinek és Bobojszának.
Rohant aztán a drága kis papírhajó ismét, patakokon, nagy folyókon és végtelen tengereken. Halak bámészkodtak rájuk. Volt
olyan hal, amelyik röpködött a víz fölött, volt, amelyik világított
az orrán át és volt olyan is, hogy tűzpiros farka hosszan úszott
utána. A törpék mind ismerték a halakat – éppúgy, mint a mókusokat –, összenevettek a hajóba csapódó vízcsöppekkel, odakurjongattak a szigetek szikláinak, köveknek és fáknak, füveknek
köszöntek illendően, s Andris velük nevetett, kurjongatott és köszöntgetett. Amint meglátta ezt a két törpe, egymásra kacsintottak. Felkapták Andrist örömükben ott a hajóban, felkapták s
meglóbálták a friss szélben, felmutatták a csillagoknak, azok meg
lenevettek rájuk. – Hahahóóó! – kiabálta Kököjszi a csillagoknak.
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– Ez a barátunk azt hitte, hogy ő egyedül van itt, mert a papája
meg a mamája kimentek a szobából! Hóhahéé – kiabálta –, nem
tudta, hogy ti is éltek!
– Persze hogy élünk! – kiabálták vissza a csillagok. – Élünk
mindnyájan és élnek a vizek, a füvek, a fák, él a levegő, élnek a
kövek, minden él ezen a világon!
– Hoppla! – lecsüccsentették Andrist a törpék – hát hallod?
– Hallom! – kiabálta Andris boldogan.
– Hát akkor most sietve hazafelé! – s fordította a hajó kormányát Bobojsza. Szélsebesen rohantak végig a tengeren, folyókon,
patakokon, egyszerre csak ott voltak a házukban, szökkenve
megállott a Szent Kristóf a vízvezeték peremén.
Már jócskán derengett a hajnal – a nap már felkelt és éppen
mosdott, törülközött fent az égen –, mikor Andris és két cimborája elváltak nagy ölelkezéssel.
– Eljösztök máskor is, ugye?
– El ám! – mondta vékonyan Kököjszi.
– De el ám! – ígérte vastagon Bobojsza is, s integettek, integettek, míg eltűnt előle a Szent Kristóf kis lámpáival, selyem vitorlájával, lobogójával, eltűnt… Ott állottak Kököjszi és Bobojsza a
hajó orrában, zsebkendőjüket lobogtatták: a viszontlátásra, a viszontlátásra!
Andris meg egyszerre csak ott feküdt az ágyban. Még messziről hallotta a víz csöpögését, pitty, potty, pitty, potty… és a törpék énekét, amint dalolták nagy vidáman a felkelő nap elé vágtatva:
Pitty, potty, pitty, potty…

10. Utazás a házak között
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Varró Dániel: Buszvezetők
A buszvezetők mindig mogorvák,
odacsukják az utasok orrát.
Ahogy az orrok ellilulnak,
a buszvezetők felvidulnak.

Nemes Nagy Ágnes:
Ezt villamosmegállónál kell mondani, télen
Álldiga és várdiga,
járdiga és tánciga.
Erre, arra,
arra, erre,
nincs semerre,
nincs semerre.
Álldiga és várdiga,
járdiga és tánciga,
seje-huja-haj!
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Gianni Rodari: A mozgó járda
A Bah nevű ország Beh nevű fővárosában találták fel a mozgójárdát, amely körbejár az egész városban. Lényegében olyan, mint a
mozgólépcső, csakhogy nem lépcső, hanem járda, és igen lassan
halad, hogy a járdán közlekedők kényelmesen nézegethessék a
kirakatokat, s hogy orra ne bukjanak, akik fel- vagy lelépnek róla.
A járda szélén padocskák vannak azok számára, akik ülve szeretnek utazni, mint például az öregek és a bevásárlásból hazatérő
háziasszonyok. Az öregek, amikor már belefáradtak a parkokban
való üldögélésbe és ugyanannak a fának a nézegetésébe, felkerekednek, és körutat tesznek a mozgójárdán. Kényelmesen és kellemesen utazgatnak; van, aki újságot olvas, van, aki szivarozik,
mások szundikálnak is egy kicsit.
E nagyszerű találmány egy csapásra feleslegessé tette a villamosokat, a trolibuszokat, autóbuszokat és autókat. A kiürült és
elcsöndesült utcákat a gyerekek futballpályának használják, s ha
egy rendőr el akarja venni tőlük a labdát, akkor büntetést fizet.
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Csukás István: A sínen ült egy fehér nyúl
(részlet)
Mozin innen, téren túl,
hol a 6-os befordul,
ahol az a nagy Közért,
s fagyit adnak forintért,
(mindig málnát, de rémes!
de ez itt most mellékes,)
szemben áll egy új trafik,
rágógumit kapni itt, szóval,
ott a sarkon, hol
rikkancs rikkant, rikácsol,
mozin innen, téren túl,
sínen ült egy fehér nyúl.

J. K. Rowling: Harry Potter és a Bölcsek Köve
(részlet)
Augusztus harmincegyedikén Harry úgy döntött, hogy ideje
megbeszélnie nagybátyjával és nagynénjével a másnapi fuvart a
King’s Cross pályaudvarra. Lement hát a nappaliba, ahol Dursleyék épp egy televíziós vetélkedőt néztek. Megköszörülte a torkát, hogy felhívja magára a figyelmet – erre Dudley rémülten
felordított, és kirohant a szobából.
– Öhm… Vernon bácsi?
A bácsi egy mordulással jelezte, hogy figyel.
– Holnap ki kell mennem a pályaudvarra, hogy elutazhassam… Roxfortba.
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Vernon bácsi még egyet mordult.
– Megtennétek, hogy kivisztek autóval?
Morgás. Harry feltételezte, hogy igent jelent.
– Köszönöm.
Már épp indulni akart, amikor Vernon bácsi végre megszólalt.
– Furcsa, hogy vonattal kell a varázslóiskolába menni. Defektes az összes repülőszőnyeg?
Harry nem válaszolt.
– Mellesleg hol van az az iskola?
– Nem tudom – felelte Harry. Ez eddig nem jutott az eszébe.
Elővette a zsebéből a Hagridtól kapott menetjegyet.
– Csak annyit tudok, hogy pontban tizenegykor indul a vonatom a kilenc és háromnegyedik vágányról.
Nagynénjének és nagybátyjának elkerekedett a szeme.
– Hányas vágányról?
– A kilenc és háromnegyedikről.
– Ne beszélj zöldségeket! – csattant fel Vernon bácsi. – Kilenc
és háromnegyedik vágány nincs.
– Rá van írva a jegyemre…
– Badarság – jelentette ki Vernon. – Bolond lyukból bolond szél
fúj. Várd csak ki a végét. Majd meglátod. Nem bánom, elviszünk
a King’s Crossra, de csak mert úgyis Londonba készülünk.
– Mi dolgotok van Londonban? – érdeklődött Harry.
– Kórházba visszük Dudleyt – morogta Vernon bácsi. – Le kell
szedetnünk róla azt a nyavalyás farkat, mielőtt elmegy a Smeltingsbe.
Harry másnap hajnali ötkor felébredt, és az izgalomtól már nem
is tudott visszaaludni. Felkelt és farmernadrágot húzott – nem
akart varázslótalárban menni a pályaudvarra, úgy gondolta,
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elég, ha a vonatban átöltözik. Ellenőrizte, hogy megvan-e a roxfortos listán felsorolt összes felszerelés, gondosan bezárta Hedviget a kalitkájába, azután pedig fel-alá járkált a szobájában, és
várta, hogy Dursleyék felkeljenek. Két órával később Harry terjedelmes utazóládája már Dursleyék kocsijában volt; Petunia
néni is rávette már Dudleyt, hogy üljön be Harry mellé, sőt,
már el is indultak.
Fél tizenegykor értek ki a King’s Crossra. Vernon bácsi kulira
rakta és betolta a pályaudvarra Harry ládáját. Harry már épp
kezdett elcsodálkozni ezen az előzékenységen, amikor Vernon
bácsi egyszerre megtorpant, és gonoszul vigyorogva a peronok
felé fordult.
– Nos, itt volnánk, fiacskám. Kilences vágány és tízes vágány.
A te vágányodnak valahol a kettő között kellene lennie, de úgy
tűnik, még nem építették meg.
Ebben kétségtelenül igaza volt. Az egyik vágány fölött egy
nagy műanyag kilences díszelgett, a szomszédja fölött pedig egy
tízes. Közöttük nem volt semmiféle sín.
– Jó tanulást kívánok! – szólt Vernon bácsi, ha lehet, még gonoszabb mosollyal, azzal sarkon fordult, és elment.
Harry Dursleyék távolodó autója után bámult. A benn ülők
mindhárman nevettek. Harrynek kiszáradt a szája. Most mi a
csodát csináljon? Hedvig miatt egyre többen bámultak rá. Meg
kellene kérdezni valakit.
Megszólított egy arra járó pályaudvari őrt, de nem merte említeni neki a kilenc és háromnegyedik vágányt. Az őr sose hallott
Roxfortról, s mikor Harry azt sem tudta megmondani, hogy melyik országrészben van, még mérges is lett: azt hitte, a fiú készakarva játssza az ostobát. Harry erre megkérdezte, honnan indul
a tizenegy órás vonat. Az őr azt felelte, hogy nincs tizenegy órás
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vonat, és szitkozódva faképnél hagyta. Harry most már kezdett
valóban pánikba esni. A kijelző tábla fölötti nagy óra szerint tíz
perce volt rá, hogy felszálljon a roxforti gyorsra, de egyelőre fogalma sem volt róla, miképpen tehetné meg ezt; ott állt a pályaudvar kellős közepén egy erszényre való varázspénzzel, egy bagollyal és egy utazóládával, amit felemelni is alig tudott.
Hagrid bizonyára elfelejtett szólni, hogy itt is egy trükköt kell
alkalmazni; olyasfélét, mint az Abszol út bejáratánál, ahol meg
kellett kopogtatni balról a harmadik téglát. Harrynek megfordult a fejében, hogy előveszi a varázspálcáját, és megkopogtatja
vele a kilences és a tízes vágány közötti jegypénztárat.
Ekkor emberek egy csoportja haladt el a háta mögött, és egy
mondatfoszlány ütötte meg a fülét.
– …persze tele van muglikkal…
Harry megperdült a tengelye körül. A beszélő, egy pufók aszszonyság a négy fiának szónokolt. A fiúknak lángoló vörös hajuk
volt, mind ugyanolyan ládát toltak maguk előtt, mint Harry – és
volt náluk egy-egy bagoly.
Harry kalapáló szívvel a család után indult. Mikor megálltak,
ő is megállt, elég közel hozzájuk, hogy hallja, amit beszélnek.
– Hányas vágányról is indul? – kérdezte a fiúk anyja.
– A kilenc és háromnegyedikről! – sipította egy kislány. Ő is
vörös hajú volt, és az anyja kezét fogta. – Anyu, én miért nem…
– Mert még kicsi vagy, Ginny, és most hallgass. Jól van, Percy,
te menj be elsőként.
A legidősebbnek tűnő fiú elindult a kilences és tízes vágányok
felé. Harry utána meredt, pislogni se mert, nehogy lemaradjon
valamiről – de épp mikor a fiú elérte a két peron közötti falat,
csapatnyi turista tódult Harry orra elé. Mire az utolsó hátizsák is
elhaladt, a vörös hajú fiú már sehol se volt.
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– Te következel, Fred – adta ki az utasítást a pufók asszonyság.
– Nem Fred vagyok, hanem George! – felelte a fiú. – És még te
nevezed magad anyánknak? Nem látod, hogy George vagyok?
– Ne haragudj, George drágám.
– Csak vicc volt, Fred vagyok – szólt a fiú, és már indult is. Ikertestvére utánaszólt, hogy igyekezzen, s a fiú bizonyára úgy is tett,
hiszen egy szempillantással később már el is tűnt – hogy hova,
az rejtély maradt.
Most a harmadik fivér is elindult a peron felé. Már majdnem
odaért, amikor hirtelen köddé vált.
Harry nem meresztette tovább a szemét.
– Elnézést kérek – szólította meg az asszonyságot.
– Szervusz, drágám. Először utazol Roxfortba? Ron is most lesz
elsős.
Az asszony utolsó, legfiatalabb fiára mutatott. A nyakigláb,
szeplős kamasznak lapátkeze, lapátlába és hosszú orra volt.
– Igen – felelte Harry. – Az a helyzet, hogy nem tudom, hogyan…
– Hogy hogyan jutsz be a peronra? – kérdezte kedvesen az
asszony. Harry bólintott.
– Ne aggódj. Csupán annyit kell tenned, hogy elindulsz a kilences és tízes vágány közötti fal felé. Nagyon fontos, hogy ne állj
meg. Ha nagyon félsz tőle, hogy beleütközöl, legjobb lesz, ha kicsit nekifutsz. No indulj, menj be Ron előtt.
– Öhm… rendben – felelte habozva Harry.
Irányba fordította a kulit, és a falra bámult. Az nem tűnt valami illékonynak. Végül összeszedte magát, és elindult. A kilences
és a tízes vágány felé tartó emberek ide-oda lökdösték. Megszaporázta lépteit. Bele fog ütközni a jegypénztárba, és jó nagy galibába kerül… nekidőlt a kulinak, és futásnak eredt…A fal egyre
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közeledett… Nem tud megállni… A kuli megállíthatatlanul robogott… Már csak fél méter… Becsukta a szemét, úgy várta a
karambolt…
Nem volt karambol. Még futott egy kicsit, azután kinyitotta a
szemét.
Piros gőzmozdony várakozott egy zsúfolt peron mellett.
A magasban tábla hirdette: Roxfort Expressz – indul: 11 órakor.
Harry hátranézett a válla fölött; a jegypénztár helyén bolthajtásos kovácsoltvas átjáró díszelgett, rajta a felirat: Kilenc és háromnegyedik vágány.

József Attila: Eszmélet
(részlet)
Vasútnál lakom. Erre sok
vonat jön-megy és el-elnézem,
hogy’ szállnak fényes ablakok
a lengedező szösz-sötétben.
Így iramlanak örök éjben
kivilágított nappalok
s én állok minden fülke-fényben,
és könyöklök és hallgatok.
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Lugosi Viktória: Hümmögő
(részlet)

Rettenet az állatkertben
Nem könnyű erről beszélni, higgyétek el – sóhajtott Bogumil. –
Mert ugyan ki hinné el nekem, hogy az állatkert szomorú hely?
Legalábbis az, amelyikben én éltem. Pedig többen, a távoli országokból érkezettek, a jegesmedvék, kígyók azt mesélték, hogy
vannak vidám állatkertek is, ahol az állatok boldogan élnek, ugrándoznak, játszanak és nevetnek. Elhiszem, de nem tudom elképzelni. Mi szomorúak és magányosak voltunk. Mindenkinek
külön ketrece volt, külön lakattal, külön kulccsal. Nem játszhattunk senkivel, és nem is szólhattunk senkihez, ahogy hozzánk
sem szólt senki. Az igazgató újabb és újabb gonoszságokat eszelt
ki, mindenáron meg akarta akadályozni, hogy beszéljünk egymással. Volt is miért félnie, hiszen a rossz ennivaló és a szomorúság miatt annyira elkeseredtünk, hogy ha lehetőségünk lett volna összebeszélni, biztosan fellázadunk. Képzeljétek csak el: a
látogatók csillogó színes kifutókat láttak, minket pedig zárás előtt
és után hátul, piszkos, büdös, ragadós, szürke ketrecekbe zártak.
Amikor kiengedtek a szabadba, hogy a gyerekek csodáljanak
bennünket, az ajtó mögött vízágyús emberek álltak, hogy lőjenek, ha beszélgetni próbálunk. Úgy kellett viselkednünk, mintha jól éreznénk magunkat, mert a közönség csak akkor szórakozik, ha vidám állatokat lát. Aki szomorúan gubbasztott a sarokban,
az aznap nem kapott vacsorát. Éhesek voltunk és féltünk. Aztán
elmaradtak az esti mesék. A gondozók már a ketrec túloldaláról
sem olvastak nekünk. Akkor már lefeküdni is némán kellett. Az
ennivalónkat csak betolták egy lyukon. A kézhez, mely letette,
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soha nem tartozott arc, soha nem láttuk, ki jön hozzánk. A csönd
ott zúgott a fejünkben. Napközben, amikor a vidám gyerekek
csak karnyújtásnyira voltak, mi akkor sem szólhattunk hozzájuk. Úgy kellett csinálnunk, mintha nem értenénk őket. Hát élet
ez? – Bogumil lehajtotta a fejét, és jobb első lábával szomorúan
kapált. A többiek szótlanul vártak, míg erőt nem vett magán. –
Aztán elvették a mesekönyveinket is, az egyetlen vigaszunkat,
ami még valahogy tartotta bennünk a lelket. Nem bírtam tovább.
Szerencsém volt, hogy megszökhettem, hogy sikerült. Az állatkert történetében először, egyes-egyedül nekem.
Kemény patájával már egy nagy lyukat rúgott a fűbe. Nem
jutott eszébe, hogy Hümmögőnek milyen nehéz lenne belőle kikászálódni, ha beleesne.
– Hogyan szöktél meg? – kérdezte izgatottan Empilla.
– Az utolsó percben jött a segítség… Vizünk is kevés volt.
Gyakran az ivóvíz egy részét is félretettem, csak hogy rendesen
mosakodhassak. Mégis apró kiütések keletkeztek a lábamon.
Tudtam, hogy ha észreveszik, hátrazárnak a sötétbe, és kezdődik
az eddiginél is keservesebb éhezés. Márpedig ott hátul, a ketrecben nehéz felgyógyulni. Az állat egyre gyengül, aztán elviszik,
és a többiek soha, de soha nem látják viszont. Az igazgatót nem
érdekelte, ha meghalt valaki. A tulajdonosnak magyarázta, hogy
nem volt mit tenni, és kapott egy új állatot. Amit pedig rajtunk
megspórolt, azt zsebre tette. Gonosz volt és pénzéhes. Korábban
azt terveztem, hogy betegséget színlelek, és a kocsiból szököm
meg, amivel elszállítanak. De az ablaktalan kocsiról rémtörténeteket meséltek: kívülről többen látták már, de aki egyszer oda
beszállt, annak örökre nyoma veszett. Titkoltam tehát a betegséget, és nem nyalogattam viszkető sebeimet, nehogy feltűnjön valakinek.
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Akkor történt, hogy egy délben furcsa beszélgetést hallottam
a rácson túlról. Egy férfi vitatkozott az éppen ott álldogáló igazgatóval. A férfi állandóan rám mutogatott, ami olyannyira kíváncsivá tett, hogy feltűnés nélkül odasétáltam. Hallom hát, hogy az
igazgató azt mondja: az állatkert nem ad kölcsön állatokat, semmilyen célra, szó sem lehet róla… A beszélgetésből lassan kiderült, hogy az az ember filmrendező. Filmjéhez pedig egy zsiráfra
van szüksége. Sok európai állatkertet bejárt már, mindenhol adtak volna zsiráfot, de neki egy sem kellett. Ő ugyanis egy szomorú szemű zsiráfot keresett. Ehelyett állandóan vidám és szökdécselő zsiráfokat akartak rásózni. Azt mondta, hogy nem adja fel.
Nem azért vándorolt annyit, hogy most a cél előtt megfutamodjon. Előző nap látott meg, és rögtön tudta, hogy én vagyok az ő
zsiráfja. Szép és szomorúbb szemű, mint amilyet valaha el is tudott képzelni. Neki én kellek, és ettől semmi sem tántoríthatja el.
Az igazgató nem akart odaadni. De az ember másnap is eljött,
meg harmadnap is. És egyre több pénzt ígért. Egyetlen heti távollétért. A pénzéhes igazgató pedig végül beadta a derekát.
Azonnal tudtam, hogy eljött az én időm. Én voltam az állatkert
történetében az első, aki viszonylag egészségesen és nem az állatkert ablaktalan, lelakatolt szűk teherautójában hagyta el a gyűlölt falakat.
Nem kellett soká várnom. Emberek jöttek, egy nagy teherautóban vittek egy pipacsoktól pirosló mezőre. Körülöttem jelmezes emberek sétáltak. Hatalmas mogyoróbokor-ágakat és friss
salátát tettek elém. Aztán a rendező kiadta a parancsot, hogy engedjenek ki sétálni. Egy vékony kötelet ugyan tettek a nyakamba, de el tudjátok képzelni, hogy mennyit számított, amikor egész
életemben erre a pillanatra vártam. Elég volt egy kis rántás, a
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kötél elszakadt, és én futottam, míg össze nem estem. Épp itt a ti
ajtótok előtt. Vagy hét órát futottam megállás nélkül. Mire a filmesek észbe kaptak, én már árkon-bokron túl voltam. – Bogumil
lehajtotta a fejét. – Igazából szégyellem a dolgot. Az az ember
segített, és én hálátlanul cserbenhagytam. De talán egyszer majd
elmondhatom neki, hogy nem volt más választásom.

Tarcsai Szabó Tibor: Micsoda város!
(részlet)

A Városi Tanács
Bizony, nem könnyű egy olyan nagy várost igazgatni, mint Mesélnek. Hiszen annyi, de annyi gondja-baja van az embereknek
nap mint nap, amiket aztán a város Legfőbb Hivatalának kell
orvosolnia. Szegény Halljakendnek fő is a feje sokszor, miként
osszon igazságot a perpatvarok során, hogyan teremtsen rendet
a rendbontók között.
Persze, ezt a nagy felelősséget nem lehet mind egyedül Halljakend vállára rakni. Talán bele is rokkanna szegény. Szükség
van hát egy nagy tudású, okos emberekből álló testületre, hogy
megfontolt, bölcs döntéseivel segítse a szorgos Halljakend mindennapi munkáját.
Természetesen Mesélneken is van egy ilyen intézmény: a Városi Tanács. A Legfőbb Hivatal büszke épületében minden héten
összegyűlnek a kiváló városatyák, hogy Halljakend feltárja előttük a fojtogató gondok sokaságát, melyekre csakis e nagyérdemű
társaság segítségével lehet megoldást találni.
Úgy, ahogyan az a legutóbbi ülésen is történt.
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– Kedves barátaim! – kezdte Halljakend. – Sebeszter barátunk
eljött hozzánk, hogy egy olyan problémáról számoljon be nekünk, melynek megoldásához az Önök segítségére van szükség!
A tanácstagok komor képpel bólogattak, hogy bizony-bizony,
a mi párját ritkító szakértelmünk nélkül a gondokkal itt nem is
lehetne mit kezdeni. Szerencsére itt vagyunk! Majd mi elboronáljuk a boronálatlant, kisöpörjük a söpörni valót, és úgy kivágjuk innen a sok gondot, hogy ihaj! Kezét-lábát töri mindegyik,
csak próbáljanak meg itt fennforogni! A teremben lévők elszánt
arcáról csak úgy sütött a tenni akarás.
– Városunkban ugyanis lépten-nyomon belebotlunk egy bizonyos sajnálatos körülménybe – folytatta Halljakend.
A tanácstagok ismét sűrűn bólogattak, jelezvén, hogy bizony
nincs ez másképp, ők is jól tudják, micsoda borzasztó dolog csak
sétálgatni gyanútlanul az utcán, aztán egyszer csak jön egy sajnálatos körülmény, és puff!, már hanyatt is vágódott rajta az ember. Kitöri a lábát rögtön. Ismerjük mi jól, kérem szépen, hogy
micsoda szerencsétlen botlásokat eredményeznek ezek a sajnálatos körülmények. Különösen a bizonyosak.
– Gyönyörű, levegős parkunk csak úgy fulladozik a látványtól,
mely nap mint nap a szemünk elé kerül!
Hogy mennyire oda kerül, sugározta a tanácstagok együttérző
arca, szinte már el sem lehet hessegetni őket az ember tekintete
elől. Anyák takarják el az ártatlan kisdedek szemét, gyermekek
riadnak fel álmukból, ha csak eszükbe ötlik a mindenféle rémes
látvány, amiről itten ugye, szó esik.
– De teszünk-e valamit azért, hogy mindez ne így legyen? –
kérdezte Halljakend.
Micsoda? Még hogy teszünk-e? Hát ki tenne itt, ha nem mi
teszünk, látszott a tanácstagok elszánt arcán. Úgy rendbe hozzuk
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itt a látványt, mint a pinty, csak várjon az a látvány! Megragadjuk
a grabancát, megmarkoljuk az ülepét, és akkorát lódítunk rajta,
hogy nem lesz kedve többé itt lófrálni, az biztos!
– Mert hiábavaló néhány ember jóakarata, ha nem vagyunk
képesek egy emberként felsorakozni mögéjük! – dörögte szózatát tovább Halljakend.
Az már biztos, hogy mi felsorakozunk, sütött az elhatározás a
tanácstagokról. Olyan egy ember leszünk mi, hogy olyat még
nem pipált a világ! Mi a csoda, kérdezgetik majd az idelátogatók,
hát az egész városban csak egy ember lakik, ez ám az igazi egyemberes város, az áldóját!
– Idősebb kollégáink is igazolhatják, hogy a múltban is csak az
összefogás vezetett hathatós eredményre!
Az őszülő halántékú, vén tanácstagok büszkén néztek egymásra. Bizony ám, a mi összefogásunk aztán összefogás volt a
javából! A sűrűjéből! Olyan példa nélküli volt a mi összefogásunk, hogy az már egyenesen példátlan! Volt is ám eredménye a
mindenit, méghozzá hathatós. Sőt még héthetős is!
– Ezt az együttes cselekvést sürgetem én, a jelenlegi áldatlan
helyzetben is!
Úgy van, tükrözte a tanácstagok tekintete. Ez az, amire most
szükség van! De milyen óriási szükség, a mindenségit! Mikor az
áldás csak úgy menekül innen, a helyzet meg hipp-hopp itt marad nekünk áldatlanul. No, de persze a cselekvés! Különösen az
együttes! Az igen! Az majd helyre teszi itt a dolgokat!
– Ezért aztán arra kérem Önöket, kövessenek el mindent annak érdekében, hogy a széthúzás ne béníthassa meg nemes szándékainkat!
De ne ám, a mindenit annak a széthúzásnak, hogy a ragya
essen bele! Még hogy ide jár bénítgatni a mi nemes tetteinket!
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Legyilkolni az összes jobbító szándékunkat. Meg a balító, meg a
középítő szándékunkat is! No, hát ennek vége, szögezték elszánt
tekintetüket Halljakendre a tanácsi emberek, majd adunk mi annak a széthúzásnak olyat, hogy arról koldul!
– Csak akkor számíthatunk gyors sikerre, ha minden jó szándékú ember mellettünk áll!
Mi az, hogy mellettünk áll? Úgy egybegyűjtjük mi itt az öszszes jó szándékot, hogy csak úgy fröcsög majd a sok jó szándék!
Meg fortyog, meg bugyborékol. Akkor aztán lesz itt gyors siker,
csak győzzük követni szemmel azt az ide-oda rohangáló sikert, a
nemjóját, bólogattak a tanácstagok lelkesen.
– Mégis, mi az a gond, amiről beszél? – kiabált közbe türelmetlenül Cérnakő, aki nem tudott felemelkedni a probléma megoldásának magasztos fellegeibe.
– A gond, amiről beszélek – folytatta Halljakend –, olyan megoldást igényel, ami nem fog mindenkinek tetszeni…
Ha nem fog, hát nem fog, húzták föl a vállukat a tanácstagok.
Istenkém! Volt már ilyen, meg lesz is. A lényeg a gyors megoldás,
meg az összefogás, meg az együttes cselekvés, meg a siker, meg
amikről itten ugye szó volt.
– Mongya má, mi az a gond, amirő annyit karattyol! – ugrott
fel ismét a türelmét vesztett Cérnakő.
– Mindjárt rátérek arra is – nyugtatta őt Halljakend –, előbb
azonban engedjék meg…
– Nem érünk mi rá arra, hogy ezt a locsogást hagassuk! Térjen
má a lényegre! – követelte a padot verve Cérnakő.
Hát igen, gondolta néhány másik képviselő is, azért a lényeg,
mint olyan, bír némi fontossággal, ugyebár. Igaz, azért az összefogás se kutya, az áldóját!
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– Hát jó! – sóhajtott Halljakend. – Ha ennyire türelmetlenek a
kollégák, akkor megkérem Sebesztert, hogy térjen rá a probléma
taglalására.
Ez az, derült fel a tanácstagok arca. A taglalás! Az már igen, a
teremburáját! Most aztán úgy a velejébe hágunk a dolgoknak,
hogy csak úgy ropog! Hipp-hopp, kiviláglik a mi szakértelmünk
a gondok megoldásában! Lesöpörjük azt a gondot innen, de úgy
ám, hogy sose lesz kedve ide visszasomfordálni! Meg settenkedni. Még farkcsóválva sem.
– Nos… – állt fel Sebeszter zavartan, és egy pillanatra elhallgatott. A Városi Tanács feszült csöndben várta megnyilatkozását. –
A gond az, hogy döglenek a mókusok.
A mókusok? A tanácstagok tanácstalanul néztek egymásra.
Miféle mókusok?
– A Csudajóitt Park mókusai – világította meg a dolgot Sebeszter –, amik a fákon ugrálgatva megszépítik az életünket.
Hát az biztos, hogy megszépítik, gondolták a tanácstagok.
Ahogy ott ugrálgatnak a fákon. Föl-le. Meg jobbra-balra. Micsoda
jó kis mókusaink vannak nekünk, a kutyafáját! Vagy inkább mókusfáját. Most meg egyszerre csak döglenek, mint a nyulak. Meg
mint a mókusok. Nyulkusok meg mókulak, he-he-he.
– Ez nem a Városi Tanács dolga! – kiabálta közbe valaki. –
A Csudajóitt Park a Dimbidombi Erdészet tulajdona!
No persze ez már igaz, világosodott meg hirtelen a tanácstagok elméje. Nehogy már elpocsékoljuk a szakértelmünket holmi
erdészeti problémára! Nem vagyunk mi favágók, a kiskésit! Vagy
inkább a kisbaltáját!
– A mókusok gondját oldja meg az Erdészet! – hallatszott valahonnan a terem hátuljából is. – Erre nekünk nincs időnk!
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– Se energiánk!
No igen, az már biztos, hogy ezek nincsenek nekünk, néztek
egymásra buzgó egyetértéssel a tanácstagok.
– De hát a mi érdekünk, hogy a park szép legyen! – erősködött
Sebeszter. – Arról nem is szólva, hogy a mókusok azért döglenek,
mert az emberek összevissza etetik őket mindenfélével! A város
polgárai. Ezt nekünk, a Városi Tanácsnak kell megoldanunk, és
nem az Erdészetnek!
Hű, a mindenit, micsoda jó kis vita, örvendeztek a tanácstagok. Most aztán előjönnek itt a sziporkázó gondolatok meg a csudaszép ötletek! De jó, hogy itt ülünk, aztán csak úgy ripsz-ropsz,
megoldjuk a gondokat!
– Úgy gondolom – szólt közbe félénken egy ifjú hölgy –, hogy
talán segíteni kéne azokon a szegény mókusokon. Ha mást nem
is teszünk, legalább helyezzünk el táblákat a parkban!
Ez az, ujjongott a tanácstagok szive, táblákat kell kirakni! De
nem ám akármilyen vicik-vacak, ócska deszkákat, dehogy! Hanem olyan jópofa, helyre kis táblákat! Ez aztán a megoldás! Hej,
ti mókusok, ha tudnátok, hogy mit meg nem teszünk értetek, a
kiskakasát! Vagy inkább a kismókusát!
– Én nem erre gondoltam – szólt közbe tiltakozva Sebeszter. –
Ennél sokkal többre volna szükség!
– Aztán mi legyen azokon a táblákon? – dörmögött egy öreg
bácsi.
– Talán írjuk rá azt, hogy: NE ETESD A MÓKUSOKAT! – rebegte bizonytalanul az ifjú hölgy.
Úgy van! Ez az! Akkor aztán aki tud olvasni, az minek etetné a
mókusokat, ugye. Ha már egyszer ki is van írva, néztek elismerően a hölgyre a tanácstagok. Hej, ez aztán a furmányos megoldás, a
kirelejzumát neki! Most aztán örvendezhettek, ti mókulik!
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– Én hozzátenném – állt fel egy nagybajuszú tanácstag –, hogy
MINDENFÉLÉVEL. Mert ugye az a lényeg, hogy mindenfélével
ne etessék azokat a mókusokat. Egyfélével persze lehet, mert az
nem baj. De mindenfélével, az már baj.
De még mekkora baj, értettek egyet a tanácstagok.
Csak úgy döglenek a mindenfélétől azok a mókusok. Elvégre
Sebeszter is megmondta, hogy attól döglenek.
– Úgy van! – süvöltött közbe Cérnakő, aki nagyon a szívén viselte a mókusok sorsát. – Etetni azért kő azokat a szerencsétlen,
éhező álltokat! Csak nem mindenfélével!
Sebeszter kétségbeesve fogta a fejét. – Nem, nem, nem! – kiabálta –, én nem erre gondoltam!
– Akkor szavazásra teszem fel a javaslatot – emelkedett fel
Halljakend, Sebeszter tiltakozásával mit sem törődve. – Aki elfogadja ennek az ifjú hölgynek a javaslatát, kiegészítve a „mindenféle” szóval, az tegye fel a kezét!
Mesélnek Városi Tanácsa pedig megszavazta a javaslatot.
Sebeszter még sokáig üldögélt összetört lélekkel a székében.
– Micsoda város – fogta a fejét –, micsoda város!
A tanácstagok viszont büszkén távoztak a Városházáról. Ez
igen, gondolták elégedetten, most aztán megmutattuk annak a
fránya problémának, hogy mit is tudunk mi, ha egy kicsit összekapjuk magunkat.
Ti meg csak viruljatok, mókusok!

12. Fények, üzletek

154 Nyüzsgő város

Siv Widerberg: A városban
Tegnap a városban voltunk,
anya meg én.
Vásároltunk.
Vettünk egy nadrágot.
Vettünk egy pár cipőt.
Utaztunk a metrón.
Voltunk a bankban.
Meglátogattunk egy nagybácsit,
aki nyomorék,
és nem tud egyedül menni az utcán.
Vettünk egy konyhai órát.
Ültem egy széken,
míg anya felpróbált három ruhát.
„Mit csináltatok ma?”
kérdezte apa, mikor hazajött.
„A városban voltunk és jól
szórakoztunk”
felelte anya.
Muris!
Én egyáltalán nem találtam
szórakoztatónak.
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Christine Nöstlinger: Konzerv Konrád
(részlet)
(A szőnyegesek és a lakberendezők tudniillik háromszor annyit
kértek a vevőktől, mint amennyit Kisbarka Bertának fizettek:
azért voltak olyan drágák a szőnyegei.)
Aki akkorát és olyan hosszút csengetett, és most ott állt a lakás
ajtajában, nem a pénzes postás volt.
Hanem a csomagpostás. A csomagpostás lihegett, és verejtékes homlokát törölgette.
– Dög nehéz ez – mutatott egy fehér papírba göngyölt nagy
csomagra. – Legalább húsz kiló! Azzal bevonszolta a csomagot az
előszobán át a konyhába, ahol Bertuska aláírta az átvételi elismervényt, és öt schilling borravalót adott a postásnak. – Viszontlátásra – mondta a csomagpostás.
– Viszontlátásra – mondta Bertuska is, és kikísérte a csomagpostást az ajtóig.
Aztán elhozta a nappaliból a szivarját, és leült egy konyhaszékre, szemközt a fehér csomaggal.
Beletúrt a szőkített hajába, kékre lakkozott körmeit megjáratta
hajlakktól dróttá merevedett fürtjei közt, és töprengett.
Fonal? – gondolta. – Fonal végképp nem lehet!
A fonal nem ilyen nehéz. Egy ekkora csomag fonal – gondolta
– legföljebb öt kiló vagy hat.
Fölállt és körüljárta a csomagot. A feladó nevét kereste rajta.
Nem találta. Akkor sem találta, amikor üggyel-bajjal fölfordította
a csomagot, és az alját vette szemügyre.
– Édes gyerekem – szólt magára szigorúan –, vizsgáld meg a
lelkiismeretedet, édes gyerekem!
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A helyzet tudniillik az, hogy Kisbarka Bertuskának volt egy
gyöngéje: mindennél jobban szerette a megrendelőlapokat és
szelvényeket és ingyen mintákat és rendkívüli ajánlatokat. Ha
akár újságban, akár könyvben vagy folyóiratban kivágható megrendelőlapot vagy beragasztott szelvényt talált, azt kivágta vagy
kitépte, kitöltötte és elküldte. Annyira bolondult a megrendelőlapokért és szelvényekért, hogy sohasem gondolkozott azon, vajon
kell-e neki az az akármi. Képtelen dolgokhoz juttatta már Bertuskát ez a bősz megrendelhetnék: megvolt neki az Állatok világa tizenhét kötetben, volt egy tétel szürke férfizoknija – tiszta
cérna! –, egy huszonnégy személyes műanyag teáskészlete, járt
neki a Haltenyésztők Lapja és a Naturista Magazin. Továbbá: volt
egy török kávédarálója (amely nem darált kávét, mert éjjeliszekrény-lámpát szereltek belé), tíz extraméretű angóragyapjú gatyája és kilenc buddhista imamalma. De a legképtelenebb kétségtelenül az a szőnyeg volt minden közül, amit Kisbarka Bertuska
valaha is megrendelt és megkapott; amikor azt a bűnösen drága
és ronda, virágmintás szőnyeget meghozta a postás, Bertuska
igazán elbőgte magát, bánta a gyöngéjét, és megesküdött, hogy
többé soha, soha nem rendel meg semmit.
De hát így jár, akinek a gyöngéje igazi dili.
Bertuska már másnap újabb szelvényt töltött ki:
Ezennel megrendelek
utánvéttel és portómentesen
144 (azaz egyszáznegyvennégy) darab
ezüstözött kávéskanalat
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Szóval: föltúrta most a lelkiismeretét. Majdnem tiszta volt. Egy
ingyencsomag Hét Fűzfa Csőtésztán és egy kóstolónyi Reform
Gyümölcspépen kívül csak egy kedvezményes tétel krómozott
patentgomb jutott eszébe, hozzá való csipesszel és nyomódúccal.
De ez a kedvezményes tétel sem lehetett semmiképpen húsz kilónál is súlyosabb. Kóstolók meg ingyen akármik pedig sohase
nehezebbek tíz dekánál, ezt tudta Bertuska.
Talán az én drága Alajos nagybátyám küldte ezt a csomagot,
jutott eszébe. Talán ő küldött valamit a születésnapomra. Hiszen
harminc éve frászt se küldött az a jó ember a születésnapomra.
Bertuska fogta a fűnyíró ollót, és elvagdosta a csomagon a madzagot. Aztán leszaggatta a fehér csomagolópapírt, és leemelte az
alóla kibukkant nagy kartondoboz fedelét. A fedél alatt világoskék fagyapot volt. A fagyapot tetején kék boríték. Azon ez állt:
NAGYSÁGOS KISBARKA BERTA ÚRASSZONYNAK
Szép, egyenletes gépírással, villanyírógépen írva, fényesen csillogó, fekete betűkkel. A drága Alajos bácsinak nem volt írógépe, és
a Bertát is mindig Berthának írta, h-val.
Bertuska felbontotta a borítékot, összehajtogatott levélpapírt
talált benne, amelyen ez állt:
Igen tisztelt Kisbarkáné úrnő,
mellékeljük a kívánt árut. Őszintén sajnáljuk,
hogy ennyire megkéstünk, ám technológiánk
átszervezése során váratlan nehézségek
merültek föl, amelyeket csak most tudtunk
kiküszöbölni.
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Amennyiben az árunak most már nem venné
hasznát – bár ennek ellenkezőjét reméljük –,
természetesen postafordultával és költségünkre
visszaküldheti.
Figyelmeztetnünk kell azonban arra, hogy
egészségügyi okokból
kizárólag
felbontatlan dobozt vehetünk vissza.
Név is állt a levél alján, amely Hambag lehetett vagy Hambug,
esetleg Humbug.
Az alatt pedig még ez állt:
Többszörös minőségellenőrzés után
kibocsátott kiváló termék
Kisbarka Berta a konyhaasztalra tette a borítékot meg a levelet,
és a doboz fölé hajolva beletúrt a világoskék fagyapotba. Valami
simát, keményet, hűvöset érzett a forgács közt. Kiszórta a forgácsot a dobozból, mire egy nagy, ezüstösen csillogó konzervdoboz vált láthatóvá. Körülbelül olyan magas, mint egy férfi ernyő,
és olyan zömök, mint egy harmincéves bükkfa törzse. Címke
nem volt a konzervdobozon. Csak egy világoskék korong, körülbelül akkora, mint egy tízschillinges érme. A doboz tetején
felirat: teteje, az alján meg: talpa. És a konzervdoboz hasán ez:
Iratok a belső falon
Bertuska kihengergette a konzervet a dobozból, és fölállította.
Úgy, hogy felül legyen a Teteje és alul a Talpa. Megkopogtatta az
oldalát: meglehetősen kongott.
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– Mégsem gyümölcspép – dünnyögte. – Talán pattogatott kukorica…
Bertuska szerette a pattogatott kukoricát. De amikor jobban
szemügyre vette a konzervdobozt, rájött, hogy kukorica sem lehet benne. Egyáltalán semmilyen folyékony vagy szemcsés áru,
mert a doboz az a fajta volt, amelyiknek egy bádogcsík fut körbe
a hasán. Egy bádogcsík, az elején egy bádoggyűrűvel. Ha meghúzzuk a bádoggyűrűt, akkor körbe letéphetjük a bádogcsíkot,
és akkor kettéválik a konzervdoboz. Vagyis valamilyen szilárd
dolognak kellett a dobozban lennie!
– Vagdalt hús – mondta magában Bertuska, és beleakaszkodott
a bádoggyűrűbe. A vagdalt hús a pattogatott kukoricánál is finomabb. Igaz, hogy húsz kiló vagdalt hús jókora adag, és húsz kiló
vagdalt hús be se fért volna a hűtőgépbe, de nem számít, gondolta Bertuska: majd kap belőle az Egon ajándékba egy kilót, a vén
Meierné is kap egy kilót, Misikének két kilót adok, a drága Alajos
bácsinak meg expressz elküldök három kilót! Legalább rájön,
hogy többször jut eszembe nekem ő, mint jutok én neki. Továbbá,
gondolta Bertuska, egy álló hétig nem kell majd boltba járnom.
Majd vagdalt húst eszem reggelire, ebédre, vacsorára. S meghúzta a bádoggyűrűt.
– Hagyd a csudába, édes gyerekem, még baj lehet belőle – súgta egy hang a bal fülébe.
– Bontsd már föl végre, édes gyerekem, ezt a sajátságos dobozt
– súgta egy hang a jobb fülébe, de mert mind a kettő a saját hangja volt, Bertuska egyikkel sem törődött. Meg későn is tette volna
már. Legalább öt centiméter bádogcsík kiszakadt a dobozból.
Bertuska tovább húzta. Furcsa, sziszegő nesz hallatszott. Mire
körbe lejött a bádogcsík, a konzerv felső fele ferdére billent az
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alsón, és a sziszegés megszűnt. Karbol- és kórház- és ózonszag
terjengett.
– Ilyen szaga vagdalt húsnak nincs, hacsak nem valamilyen
rémséges rossz vagdalt hús ez – dünnyögte Bertuska, és leemelte
a konzervdoboz felső fedelét.
Az volt csuda jó, hogy pontosan mögötte állt a konyhaszék,
mert nagyon megijedt Bertuska. A szőkített hajától a halványzöldre lakkozott lába körméig elfogta a remegés, egy kicsit megszédült, megingott, aztán lezöttyent a konyhaszékre.
Az, aki a konzervdobozban kuporgott, megszólalt:
– Jó napot, kedves anyukám! – És egy barátságosat bólintott
hozzá.
Ha Kisbarka Bertuska borzasztóan megijedt, akkor nemcsak
remegett és nemcsak megszédült.
Ha borzasztóan megijedt, akkor Kisbarka Bertuska apró aranycsillagokat is látott és mögöttük egy halványlila fátylat.
Most pedig borzasztóan megijedt. Látta az apró csillagokat és
mögöttük a halványlila fátylat és a mögött a konzervdoboz alsó
felét, amelyből egy fél, csupa ránc törpe látszott ki. Egy töpörtyű
és csupa ránc fej, két ráncos kar meg egy ráncos nyak meg egy
töppedt mellkas. Aztán egy csupa ránc has is, mert a törpe, aki
addig alighanem ült a dobozban, most fölállt. És azt mondta a
csupa ránc törpe, csupa ránc szájjal:
– A tápoldat a doboz tetejében van, kedves anyukám.
Bertuska megrázogatta a fejét, és szaporán pislogott. Hogy elhessentse az apró csillagokat meg a lila fátylat. A csillagocskák
aztán el is szálltak, és a lila fátyolon át meglátott a doboz felső
részében egy világoskék zacskót. Tápoldat, ez állt a zacskón. És
alatta kisebb betűvel:
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Tartalmát higítsuk négy liter langyos vízzel,
a konzerv felbontása után azonnal öntsük
a konzerv tartalmára!
A zacskó egyik sarkán ez állt: „itt letépni”, és nyíl mutatta, hol.
Bertuska pontosan a nyílnál letépte a zacskó sarkát.
– Igazán kedves volna tőled, ha sietnél – mondta a törpe –,
mert a tápoldat nélkül nem bírom sokáig a szabad levegőt.
Bertuska fölállt a konyhaszékről. Tántorgott. Elővette a mosogató alól a rózsaszínű műanyag vödröt, a csap alá állította, és a
bojler piros tárcsáját „forró” -ra állította. (Régen kiszolgált már a
bojler. Ha „forró”-ra állították, akkor jött belőle „langyos” víz.)
Bertuska előkapott egy kancsót, amelyről tudta, hogy félliteres,
nyolc kancsó vizet töltött a vödörbe, és természetesen hozzáöntötte a tápoldatot is. A tápoldat sötétbarna volt. Bertuska egy fakanállal megkavargatta a vödör tartalmát, mire a víz világosbarna lett.
Ezután lassan csurgatni kezdte a világosbarna levet a csupa
ránc törpe fejére. Tulajdonképpen arra számított, hogy a világosbarna lé majd lecsorog a törpén, mint egy zuhany, és részben a dobozba gyűlik, részben a padlóra csöpög. De nem ez
történt. A csupa ránc törpe az összes világosbarna levet magába
szívta, közben egyre simább lett, és hamarosan nem is látszott
már törpének, hanem inkább olyan volt, mint egy nagyjából
normális gyerek.
Mire Bertuska mind a négy litert ráöntötte, egy fiú állt a konzervdobozban, szemre körülbelül hétévesnek lehetett mondani.
Sima, puha gyerekbőrének egészséges, napbarnított színe volt,
az arca rózsás, a szeme világoskék, a tejfogai fehérek, a göndör
hajfürtjei szőkék. Amúgy meztelen volt.
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Aztán kimászott a konzervdobozból. Egy világoskék borítékot
nyújtott Kisbarka Bertuska felé. Az átvette. Műanyag boríték volt,
körben vízállóra hegesztve. Iratok, állt rajta fekete nyomtatott betűkkel.
Bertuska fogta a fűnyíró ollót, és egy bejelölt szaggatott vonal
mentén fölvágta a borítékot. A következő iratokat találta benne:
egy anyakönyvi kivonatot, egy állampolgársági bizonyítványt és
egy csomó oltási lapot.
Az anyakönyvi kivonatban ez állt:
Apja neve: Kisbarka Konrád Ágoston
Anyja neve: Kisbarka Berta
A születés ideje: 1967. október 23.
A születés helye: ismeretlen
Az állampolgársági bizonyítvány azt tanúsította, hogy Kisbarka
Konrád, aki Kisbarka Konrád Ágoston és neje, Berta fia, osztrák
állampolgár.
Az oltási bizonyítványokból pedig kiderült, hogy Kisbarka
Konrád védőoltásban részesült vörheny, szamárköhögés, kanyaró, tébécé, tífusz, vérhas, torokgyík, merevgörcs és himlő ellen.
Végül még egy ív kemény, csipkézett szélű merített papírt talált a borítékban Bertuska. Azon ez állt, díszes betűkkel, világoskék tintával írva:
Kedves Szülők!
Ezennel beteljesülést nyert
leghőbb vágyuk.
Sok szerencsét kívánunk a termék
használatához!
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Reméljük, a sarj megfelel mindazon
várakozásoknak, melyekkel Önök bennünket
felkerestek.
Biztosítjuk Önöket, cégünk mindenkor mindent
megtesz annak érdekében,
hogy ügyfeleit kedves, szép és ígéretes utódhoz
juttassa.
Most Önökön a sor!
Gyártmányaink rendkívül könnyen kezelhetők
és irányíthatók, hiszen természet adta hibák
és hiányosságok a mi technikailag tökéletesen
fejlett készáruink esetében nem fordulhatnak
elő.
Vigyázat!
Gyártmányunk olyan konstrukció, melynek
a szokásos felügyeleten és karbantartáson kívül
vonzalomra is szüksége van.
Kérjük,
ne feledkezzen meg erről!
Örömökben gazdag üzemeltetést kívánunk
Az aláírt név megint csak Hambag is lehetett, Hambug is vagy
Humbug.
A hétéves srác, akit az anyakönyvi kivonat szerint Kisbarka
Konrádnak hívtak, vacogott és lúdbőrzött.
– Ruhád nincs? – kérdezte Bertuska.
– Azt mondták, itt kapok – felelte Konrád.
Bertuska behozta az előszobai fogasról a vastag kötött mellényét. Ráborította Konrád vállára. Konrád abbahagyta a fogvacogtatást.

164 Nyüzsgő város

4. évfolyam

– A divat tudniillik nagyon gyorsan változik – mondta –, nekünk így magyarázták. Minden évben más ruhában szokás járni. Vagyis semmi értelme, hogy előre felöltöztessenek! – És a rózsaszínű kötött mellény borzasztóan hosszú ujjait nézegetve azt
kérdezte Konrád:
– Most ilyesmiben járnak a hétéves srácok?
– Dehogy – mondta Bertuska. – Kisfiúk egészen más holmiban
járnak. Ez a pulcsi az enyém. Hiszen nem tudtam…
– Mit nem tudtál? – kérdezte Konrád.
– Hát azt, hogy ide kézbesítenek.
– Minket csak megrendelésre kézbesítenek!
Bertuska úgy érezte, mintha Konrád szemrehányó hangon
szólna.
– Vagy eltévesztette volna a címet az áruforgalmi osztály?
Bertuska úgy érezte, mintha Konrád búsan kérdezné ezt.
– Dehogy – vágta rá Bertuska –, dehogy tévedett az áruforgalmi osztály, biztosan nem tévedett, csak hát, ugye… nem tudtam,
hogy ma érkezel meg, azt hittem, még legalább nyolc nap vagy
két hét, mire megjössz!
– Örülsz, hogy megjöttem, anyuka? – kérdezte Konrád.
Bertuska pillogva leste Konrádot. Vonzalom kell neki, gondolta. Világos: mindenkinek kell vonzalom! Meg aztán, gondolta
Bertuska, igazán vonzó ez a gyerek. Biztosan van olyan vonzó,
mint az Egon, és olyan vonzó is, mint a vénséges Meierné. És garantáltan vonzóbb, mint Misike, a vénséges Meierné unokája. És
biztos, hogy isten tudja, mikor, megrendeltem. És most itt van. És
most vonzalom kell neki!
– Igen – mondta –, csodára örülök, hogy itt vagy, Konrád.
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Konrád mosolygott. Aztán azt mondta, hogy meglehetősen fáradt a konzervdoboz fölnyitásától. A doboz fölnyitása nagyon kimeríti azt, aki a dobozban van. Alhatna-e most egy kicsit, kérdezte Konrád, két órát, esetleg hármat. Ami különben elő is van írva.
Különben károsodhatna az állaga.
Bertuska bevitte Konrádot a hálószobába. Félrerakta az ágyról
a képeslapokat meg az újságokat…

Kormos István: Dárius fia
Vettem gyönggyel
kivert kendőt,
nem is kendőt:
bárányfelhőt,
három fillért
adtam érte,
szalmatündér kérincsélte.
Alkudoztam
két sugárra:
napra, holdra,
zöld hajába,
hét fillérről
írtam csekkem,
behúnyt szemmel
elverhettem.
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Tíz jó fillér
a Dunában,
bátran úszhat,
ha kivágtam,
mert kéne utána fussak:
fia valék Dáriusnak.

Nógrádi Gábor: Petepite
(részlet)

Botrány a tévében, találkozás a színházban
A DéDé TV elnökségi megbeszélésén kitört a botrány. Pedig
ugyanolyan unalmasan kezdődött, mint máskor. Az alacsony,
zömök, harcsabajszú elnök elmondta, hogy a tévé számára nagyon fontosak a gyerekműsorok. Blablabla. Mert a gyerek a jövő
felnőttje. Blablabla. És ha ma nézi a DéDé TV-t, akkor holnap is
nézni fogja a DéDé TV-t. Blablabla. Olyan műsort kell készíteni,
amelyet sok-sok gyerek néz meg, és ha megnézi, akkor másnap
az iskolában beszél róla a többieknek, akik azután szintén csak a
DéDé TV-t nézik. És így tovább, és így tovább.
Az elnöki tárgyalóasztal körül ülő tévészerkesztők, rendezők
meg írók, köztük Pocsai, az adásfőszerkesztő meg Annamária és
Nórika csendben üldögéltek. Tudták, hogy az elnököt meg kell
hallgatni. Nem lehet neki azt mondani, hogy blablablabla helyett
beszéljünk fontosabb dolgokról. Például arról, mit miért szeretnek nézni a gyerekek és mit miért nem.
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(Ha a tévé tulajdonosa, John D. John, a magyarul is kitűnően
beszélő amerikai úr ott lett volna, talán leinti az elnököt. De John
D. John nem vett részt ezeken a kis megbeszéléseken. Ő az épület legfelső emeletén trónolt, és üvegfalú szobájában szivarozva
uralkodott a tévébirodalom felett.)
Végre az elnök befejezte a szónoklatát, átadta a szót a többieknek,
és kitört a botrány. Nagyfenekű Nórika ugyanis felemelte a kezét, és
azt mondta, hogy ezután ne szakítsák meg a gyerekműsorokat reklámmal. Mert először is: ezt a gyerekek utálják. Másodszor: a reklám
butaságok megvásárlására beszéli rá a kiskorú nézőket. Harmadszor pedig egész Európában be fogják tiltani a gyerekeknek sugárzott tévéreklámokat, és mi is Európához tartozunk. Nórika követelése önmagában nem okozott volna botrányt. A dundi kis
szerkesztőlány kicsi pont volt a DéDé TV falai között. Annyit se számított a vezetőség előtt, mint egy szemtelen légy a stúdióban. Soha
senki se figyelt rá. Az elnök is könnyedén leintette.
– A saját dolgaival foglalkozzon a kisasszony! Unalmasak a
mesék! Egy kicsivel több izgalom meg pif-puf több gyereknézőt
hozna!
– Így van! Így van! – harsogott Pocsai, az adásfőszerkesztő. –
Sokkal több rajzfilm! Az kell a kölyköknek!… – kiabálta, de Nórikát most nem lehetett úgy leugatni, mint máskor.
– Pete úr is ugyanazt mondja, mint én – mutatott Petyára a
lány. – Ki kell rakni a tévéreklámokat a gyerekműsorokból!
Az asztal körül ülők Pitére bámultak. Doktor Pete Ádám szerkesztő szavának mindig súlya volt a DéDé TV életében. Sok izgalmas vetélkedőt szervezett már, és számos filmsorozat sikere
fűződik a nevéhez.
– Nem hiszem, hogy kiváló szerkesztőnk, doktor Pete ilyen elveket vallana – mondta az elnök, és mosolyogott. – Ádám tisztá-
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ban van vele, hogy a tévé a reklámokból él. Nem tudunk lemondani a gyerekműsorokban sugárzott hirdetésekről sem, mert
akkor a pénzünk egy részéről mondanánk le.
Pite rettenetes zavarában hol az elnökre pillantott, hol Nórikára, hol az asztalterítőt nézte. Ő ugyebár csak egy tizenegy és fél
éves gyerek, kezicsókolom, hát hogy szóljon ilyen komoly dolgokba bele?
– Ádám! – bökte meg a karját Annamária. – Arra várunk, hogy
mondd el a véleményedet… – S miután Pite még mindig csak
pislogott meg hallgatott, a vörös hajú nő a többiek felé fordult, és
hozzátette: – Mindenki tudja, hogy amit Nórika mond, az butaság. Ádámnak eszében sincs támogatni az ilyen abszurd ötleteket. Reklámra szükség van! És a gyerekműsorokban is! A gyerekek kibírják, ha egy percre megszakítjuk a filmjüket… Kérlek,
Ádám! – fordult újra a férfihoz. – Te is mindig ugyanezt mondtad… Hiszen erről már beszéltünk… Nem?
– Miről? A reklámról…? – kérdezte halkan Pite, és zavartan
vigyorgott. – Nem emlékszem… De biztosan… Szóval… Én azt
mondom…
Az asztal körül ülők némán nézték a szerkesztőt, aki dadogott
és ide-oda pislogott, mint egy zavart gyerek. Mi van ezzel a Petével? Hol jár az esze?
– Nekem az a véleményem – vett végül egy nagy levegőt Pite
–, hogy én se szeretem, ha megszakítják a filmeket!
– Ugyan már, öregem! – rikkantott Pocsai. – Mit számít az,
hogy szereted vagy nem szereted? Meg kell szakítani, és kész!
– Tudom! Tudom… Csinálja a pénzt – mondta Pite tétován. –
De akkor a felnőtteknek legyen reklám, a gyerekeknek meg ne
legyen…
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– Pontosan! – szólt közbe Nórika, de az elnök vasvilla-pillantása belefojtotta a szót. Aztán Pitére nézett a harcsabajszú, és fojtott
hangon így szólt:
– Nagyon csodálkozom rajtad, Ádám! Azt már megszoktuk,
hogy Nórika nem mindig gondolja meg, amit mond… Hogy finom legyek. De hogy te se… ? Hogy te is a reklám ellen…?!…
Azt hiszem, ezt nem gondoltad végig…
– De – mondta Pite most már határozottabban –, én ezt már
otthon végiggondoltam. A felnőtteknek legyen reklám, a gyerekeknek ne legyen… Mert nem minden reklám jó… Van köztük
olyan, de olyan buta!… – És csúfolódva énekelni kezdett. – „Egyszer volt, hol nem volt, szoknyán, blúzon volt egy folt…”
– De hát öregem! – rikácsolt közbe Pocsai. – Az idióta reklámokat nem mi csináljuk! Mi csak levetítjük. Mi közöm hozzá?
– Nem tudom – mondta Pite kicsit megszeppenve. – Én nem is
tudom… De amikor egy ilyen reklám jön, átkapcsolok egy másik
csatornára. Még film közben is. De átkapcsol a többi… (majdnem
azt mondta: gyerek is, de gyorsan helyesbített) …átkapcsolnak a
gyerekek is. És akkor már senki se nézi a DéDé TV műsorát. Pedig azt akarjuk, hogy sokan nézzék.
Az asztal körül kitört a botrány. A legtöbben lehülyézték Pitét,
de Nórikán kívül Béres, az író meg Horváth, a színész-rendező
egyetértett vele. Mindketten már régen meg akarták mondani,
hogy ellenzik a reklámokat a gyerekműsorokban, de eddig nem
mertek szólni. Most azonban, hogy doktor Pete ilyen kemény
hangon beszélt, ők is elmondták a véleményüket.
Annamária se köpni, se nyelni nem tudott, annyira meglepte
Ádám véleménye. Úgy érezte, mintha nem is ugyanaz az ember
ülne mellette, mint akit eddig ismert.
És milyen igaza volt!
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James Krüss: A Felhő-áruházban
Felhő-áruház – ismered?
Sok minden kapható ott,
de nagyon magasan leled,
s lesz addig mit loholnod.
Szent Hébehóba ünnepén
csizmád ha lábra kaptad,
indulj világgá könnyedén,
s tarts egyre csak nyugatnak.
Lelsz egy várost az úttalan
úton: egy létra vár ott,
melynek millió foka van –
azon kell égbe hágnod.
Szokatlan út lesz, úgy biz a’!
De te mássz rajta váltig,
mert e lajtorja felvisz a
holdbéli palotáig.
Se mérgeset, se ostobát
ne játssz, ha majd felértél,
mert Pegazus röpít tovább,
sebesebben a szélnél.

4. évfolyam

Fények, üzletek 171

Felhőkakukkvárig ha ér,
vége az utazásnak,
ott az áruház, hófehér
felhő a fala, lásd csak,
köd-üveg van az ablakán,
és a portása vércse –
lépj be, végy ezt-azt, légy vidám,
s fizess kacajjal érte.
Van egyéves vakáció
s tízperc hat óra hosszban,
jótanács zsákkal kapható,
napfény ki nem fogy ottan.
Ott köthetsz karóhoz ebet
huszat egy kacagásért,
s két csuklást is kapsz, fűszerest,
a végén ráadásként.
Nagy dobozokban áll a taps,
van átok sózva, főzve,
jómodort üvegszámra kapsz,
tíz illat van belőle.
Gerincet olcsón kapni a
méteráruk között még,
két év rá a garancia,
megbízható minőség.

172 Nyüzsgő város

4. évfolyam

Matrózcérnát egy spulnival
szintén megéri venned;
s ne ijesszen a víg zsivaj –
morcosan kár bemenned.
Légy víg vevő, derűt fakassz,
s meglátod majd: megérte.
Jókedvűen végy ezt meg azt,
s fizess kacajjal érte!

Darvasi László: Trapiti
(részlet)

Tortarablás-sorozat a főfővárosban
Hogy mit írt a Főfőváros újságjának bűnügyi rovata? Azt írta,
hogy egy félelmetes álarcos rabló Főcukrászatokat rabolt ki. Egyiket a másik után. Az egyik helyről a remegő főcukrászkisasszony
szeme láttára a legnagyobb hidegvérrel ragadott el tíz franciakrémest és nyolc ischlert! Tálcástól! Micsoda vakmerőség! A főcukrászkisasszonyt annyira megviselte a látvány, hogy beájult a lekváros fánkok közé. De néhány perc múlva máris interjút adott a
Főhíradó főriporterének.
– Hogy nézett ki a rabló? – kérdezte a főriporter.
– Ó, kérem szépen, azt ki se lehet fejezni – szipogta a cukrászkisasszony.
– Annyira csúnya volt?!
– Egy, egy, egy főcsúnyaság volt!
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– És mit mondott? – kérdezte az izgalomtól elcsukló hangon a
főriporter a lekváros hajú főcukrászkisasszonytól, miközben az
orra alá dugta a mikrofont. De közben a mutatóujjával lekapart
egy kis lekvárt a kisasszony arcáról, és lenyalta.
– Azt kérdezte az a nagyon brutális, nagyon félelmetes rabló,
hogy hol a minyon – szipogta a cukrászkisasszony, aki még mindig a rettenetes események hatása alatt állt. – Mire mondtam
neki, hogy momentán nincsen minyon. Erre ő nagyon dühös lett.
Kiabálni kezdett. Gúnyolódott, kérem szépen. Hogyhogy nincsen minyon?! Hát miféle cukrászat az, ahol nincsen minyon?!
– És erre ön mit válaszolt? – bólogatott feszülten a főriporter.
– Azt mondtam, hogy nagyon jó cukrászat, mert főcukrászat!
– Az a gonosz rabló erre se tért észre?! – hitetlenkedett a riporter,
és közben a zsebébe csúsztatott egy kissé megnyomódott fánkot.
– Erre a rabló felkapta a krémestálat meg az ischleres tálat, és
már futott is. De az ajtóból még visszafordult, és vérfagyasztó hahaha kiáltással leharapta a mordálya csövét.
– Kedves főnézőink! – fordult a kamera felé a riporter. – Íme
egy vasevő tortarabló!
– Nem vasevő. Csokoládéból volt a gonosztevő pisztolya – morogta erre valaki. Az a valaki négykézlábon állt, és hatalmas nagyítóval vizsgálta a nyomokat. Boleszláv főfelügyelő már a tetthelyen munkálkodott.
– Megkóstolhatom én is? – bámulta vágyakozva a csokoládétörmeléket a cukrászkisasszony.
– És én? – tolakodott előre a riporter, majd a kamera felé fordult: – De természetesen csak a főnézők kedvéért!
– Ha akarják – bólintott Boleszláv főfelügyelő szórakozottan.
– De csak kicsit kóstoljanak, mert a többit főleltárba kell vennem.
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– Főtejcsokoládé – mondta aztán a cukrászkisasszony.
– Szerintem főnugátos csokiból van a rabló pisztolya – mondta
a riporter a kamerába.
– Étcsokoládé – zárta le a vitát Boleszláv főfelügyelő.
A rablások folytatódtak. De soha nem lehetett kiszámítani, hol
csap le minden idők legfélelmetesebb főfővárosi tortarablója.
A Főfőtanács közleményében már így nevezték:
„A Főtortarém!”
Innen orosz krémtortát rabolt, amonnan málnakrémtortát,
piskótát, stefániát, képviselőfánkot, mézes tésztát. De minden
rablás hasonlóképpen kezdődött. Kivágódott a cukrászat ajtaja,
és nagyot kiáltva ugrott be a rabló.
– Minyon nincs?!
– Minyon nincs!
És már rabolta is a süteményeket.
Az egyik rablásnál egy bátor főcukrász hősiesen ellenállt.
Rámeredt az orra alá dugott pisztolyra, és bátran fölnevetett.
– Haha, biztosan marcipánpisztoly, haha! Zselépisztoly, haha!
És mert nagyon bátor volt, és semmitől se félt, bele akart harapni a fegyverbe. Hoppá, meg is tette. De a következő pillanatban fölordított, mert a pisztoly nem zseléből vagy marcipánból
volt. A száját fogva ugrált a főcukrász. A rabló elsütötte megharapott pisztolyát. Pontosabban: lőtt vele. Pontosan képen lőtte a főcukrászt, aki eztán remegve adta át az orosz krémtortákat, a dobostortákat meg a lúdlábszeleteket. Közben remegő szája szélét
nyalogatta.
Boleszláv főfelügyelő a helyszíneléskor rájött a rabló újabb körmönfont taktikájára. A gonosztevő ezúttal vízipisztollyal rabolt,
amibe málnaszörpöt töltött.
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A Főfőtanács hivatalnokai rettenetes haragra gerjedtek. Égenföldön üldözték a tortarablót, nyomoztak utána, keresték-kutatták, de az úgy tűnt el egy-egy rablás után, mintha láthatatlanná
tudott volna válni. Néhány csendesebb nap után figyelemreméltó hirdetés látott napvilágot a Főfőtanács Főújságjában.
Megnyitottuk Új Főcukrászdánkat! Mindenféle Főminyonokat vásárolhatnak kedves vásárlóink.
Másnap délelőtt öreg bácsi bicegett be az újonnan megnyílt
Főcukrászdába. Csakhamar kibotorkált a bolt elé, és reszketeg
hangon elkiáltotta magát.
– Emberek, emberek, minyon-főárleszállítás!
Nyomban kavalkád támadt az utcában. Az álcázott főszerelmespár, a sarkon ülő vak főkoldus, valamint a két lapátoló főútmunkás a cukrászatba rohant, hiszen ők főügynökök voltak, de
ekkora csábításnak már nem tudtak ellenállni. Ott tülekedtek a
pultnál.
– Kérek tíz minyont!
– Nekem csak öt kell!
– Nekem adjon először, én a főbeteg nagymamámnak is viszek!
Mire az öreg bácsi utánuk sétált. Bámulta őket egy darabig,
majd lerántotta álarcát. Mennydörgő hangon kiáltott:
– Kezeket fel! Aki megfordul, halálfia!
– Leülni! Törökülés, nyomban! Gyerünk, gyerünk, főfejek!
A titkos ügynökök meg a cukrászok remegve ültek libasorba,
mire a gonosztevő mindegyikük fejére rakott valamit.
– Ha megmozdulnak – kiáltotta –, a bomba leesik, és felrobban
az egész kóceráj!
Aztán vitte az összes süteményt.
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Az érkező Boleszláv főfelügyelőt érdekes látvány fogadta a Főcukrászatban. Az ügynökök törökülésben gubbasztottak a földön, merev nyakkal, mozdulatlanul, és mindegyikük fején ott
billegett egy jókora kókuszos golyó.
Boleszláv főfelügyelő nézte őket, és elmosolyodott.
Mindeközben néhány utcával odébb, egy félhomályos folyosó
végén volt egy ajtó, az ajtó mögött volt egy szoba, és abban a szobában üldögélt a rettenetes rabló. A tortaterrorista! Hogy mit csinált? Ült a konyhaasztalnál, és nagyokat szuszogva lekváros fánkot majszolgatott.
– Nem kérsz? – kérdezte a kismadarat.
– Már dugig vagyok az édességgel! – csicseregte a madár. –
Egyszer kirabolhatnál egy magboltot is! Istenem, milyen régen
csipegettem tökmagot! Vagy búzamagot! Bugás kölest!
– Minden úgy van, ahogy mondtam? – kérdezte a rabló.
– Úgy, kapitányom, úgy, kifigyeltem. Él Kavicsvárott egy bácsi,
aki mindenen csodálkozik. Annyit csodálkozik, hogy amin ő
csodálkozik, azon már senki sem csodálkozik. A kedves Nocsak
Endre. Elmegyek hozzá valamilyen indokkal, hozzáköltözöm, és
persze ő csodálkozni fog ezen, vagyis a többiek egyáltalán nem
találják majd különösnek. Hacsak a nevem miatt nem. De majd
kimagyarázom magam, mint egy igazi kém.
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Kiss Anna: Hírességek
Akárkitől megkérdezed,
mindenki tudja itt, uram,
selyemfestő Li műhelyét
könnyű meglelni Csengtuban.
Pedig hát Liből annyi van,
hogy felsorolni sem lehet,
a sürgő-forgó Csengtuban
hányan viselnek Li nevet.
Selyemfestő is annyi van,
hogy számbavenni is dolog,
a sürgő-forgó Csengtuban
Liről mégis mindenki tud.
Mert Li kelméje nem fakul!
Méltán gondolhatnák, uram,
selymet sem festettél Linél,
hiába jártál Csengtuban!
És bárkitől megkérdezed,
hogy Lámpakészítő Jüan
viskóját merre lelni meg,
mindenki tudja Csengtuban.
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Jüannál holdünnep körül
fehér füzérben lengenek
a lámpák kívül és belül,
viskóját könnyen megleled.
Mesébe illő kép fogad!
S ha nem vásároltál, uram,
lámpát Jüannál, mondanák:
hiába jártál Csengtuban!
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Lázár Ervin: Berzsián és Dideki
(részlet)

Sróf mester szerel
Berzsián költő fütyörészett. De nem ám olyan szelíden, mint
egy örvendező fülemüle vagy teszem azt, egy kettős létrán pingáló szobafestő. Hogyisne! Úgy fütyörészett őkelme, mint egy
nekivadult expresszvonat. Táncolt is hozzá. Keringőütemben
végiglejtett a szobáján, kicsárdásozott a konyhába, de mivel a
kicsárdásozás teljesen céltalan volt, visszapolkázott a szobába.
A távoli szemlélőnek úgy tetszhetett, hogy Berzsián boldog. Hát
még a közeli szemlélőnek! Ez esetben Zsebenci Klopédiának,
aki az imént lépett be az ajtón. Csakhogy Berzsián se látott, se
hallott a nagy boldogságtól, nem csoda, hogy nem látta meg
Klopédiát. Nem is hallotta, igaz, csak addig, amíg Klopédia meg
nem szólalt.
– Berzsián – mondta –, látogatód érkezett.
Berzsián nem hagyta abba a táncot, csak annyit mondott két
expresszfüttytrilla között:
– Mondd meg neki, hogy várjon. Ki kell táncolnom magam.
Újra végigkeringőzte a lakást, majd megállt Klopédia előtt.
– Ki a látogatóm? – kérdezte.
– Én – mondta Klopédia.
– Sejthettem volna – rikkantotta Berzsián.
És táncolt tovább.
– Mi az ördögnek ugrálsz, mint egy eszehagyott bakkecske? –
morgott Klopédia.
– Teljejesen céltalanul – ordította Berzsián. Majd énekelve
megismételte. – Teheljesen céhéltahalanul!
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Éppen Klopédia előtt foxtrottyozott, Zsebenciék leánya nem is
volt rest, elkapta Berzsián keze szárát.
– Egyáltalán nem céltalanul – mondta szigorúan. – Azért ugrabugrálsz, mert valami nagy örömtől fölösleges energiád támadt,
és most éppen azt vezeted le.
Berzsián összenyaklott, mint egy harmonika.
– Jaj – mondta –, egy közepesen boldog ember búskomorrá
válna a mondásaidtól. De kedves Klopédia, én most sokszorosan
boldogabb vagyok a közepesnél. Hiába hát minden mesterkedés.
Ezzel kitépte magát Klopédia markából, és újra táncra perdült.
Az igaz, már nem olyan nagy meggyőződéssel ropta, mint Klopédia tudós mondata előtt. El is fáradt egy kicsit. Belehuppant
hát egy öblös karosszékbe. Klopédia meg a másikba. Hupp.
– És ha szabadna tudnom, mitől vagy sokszorosan boldogabb
a közepesnél? – kérdezte.
– Mától kezdve szabad ember vagyok. Megszabadultam a rabságtól – ragyogott Berzsián.
– Tudtommal szabadon jártál-keltél, azt írtál és azt nem írtál,
amihez éppen kedved szottyant. Miféle rabságról beszélsz?
– Klopédia – mondta ünnepélyes ábrázattal Berzsián –, nekem
elromlott a televízióm.
– Tyűha! Szegény Berzsián! Ez rettenetes! Most aztán cipelheted azt a böhöm dögöt Sróf mesterhez, hogy javítsa meg… és
ajaj… ma lesz Ragyafúrt mesterdetektív legújabb kalandja! Berzsián! Ha addig nem csinálja meg Sróf mester, nálam megnézheted.
– Úgy látom – mondta szomorkásan Berzsián –, bármilyen kiművelt fő vagy, nem értettél meg pontosan. Mert éppen erről van
szó. Itt van ez a te Ragyafúrt mesterdetektíved. Halálosan unom,
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amikor másfél órás megfeszített nyomozás után kideríti, hogy
Summi Samminak azért lett vizes a lába, mert vízbe lépett… Azt
is unom, hogy Kikeriki, a kakofón főkikernek Melódiába utazott,
vagy Kukoriku, a melód főkukornok viszonozta a látogatást Kakofóniában. Nem beszélve a tegnapi adásról, amelynek az volt
a címe, hogy A nyár örömei, és én kiguvadt szemmel néztem a
képernyőn a lubickoló embereket, a vitorlázókat, a napozókat,
a kirándulókat… de akkor szerencsére reccs!
– Mi reccs?
– A televízió. Megvakult, megkukult… se té, se tova. Nyomogattam a gombokat, ütögettem, de hál’ isten, meg se moccant. És
tudod mit csináltam?
– Mit? – kérdezte izgatottan Klopédia.
– El se hiszed. Kimentem s Sligovica partjára, nagyot fürödtem, úsztam, csónakáztam, elmentem kirándulni, bukfenceztem
a füvön. Ahelyett, hogy mindezt izzadva, tátott szájjal bámultam
volna a tévében.
– Azért van ez – mondta szigorúan Klopédia – mert mértéktelen vagy. Vagy mértéktelenül bámulod a tévét, vagy mértéktelenül kirándulsz. De ha…
Berzsián félbeszakította.
– Lári és fári – mondta. – Nekem aztán beszélhetsz. A munkámban is akadályozott ez a szörnyeteg. Nem írtam elég elégiát,
elodáztam az ódákat.
– És a balladákhoz meg bal lábbal keltél.
– Tudod, hogy sohasem kelek bal lábbal – mondta megrovóan
Berzsián. – És balladát sem írok. Ami ballal kezdődik, az nekem
nem kell. Vagy tán nem hallottál még halhatatlan jobbladáimról?
Arról például, amelyiket az egész ország szavalja.
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– A könyökömön jön ki – fintorgott Klopédia. – Fogadni mernék, hogy a Szerelem, szerelem kezdetűre gondolsz.
– Arra – rikkantott Berzsián, és fölpattant, már szavalta is a
jobbladát…
Szerelem, szerelem
lerobbant autómat
– Azonnal hagyd abba, mert megőrülök – emelte fel a kezét
Zsebenci Klopédia.
– Miért – kérdezte kicsit sértődötten Berzsián –, talán szívesebben nézed azt a balfék Ragyafúrtot? Az én jobbladám neked
smafu?
– Nem erről van szó, Berzsián – magyarázta türelmesen Klopédia. – Mindent a maga idejében. És mindenből annyit, amenynyire szüksége van az embernek.
– Azt akarod mondani – gyanakodott Berzsián –, hogy nekem
szükségem van a televízióra? Hát nagyon tévedsz! Azért se csináltatom meg. Mert én erős jellem vagyok.
– Na, éppen ez az! – mondta Zsebenci Klopédia. – A jellem!
Ugyan mennyi lelkierő kell ahhoz, hogy egy rossz televíziót ne
kapcsoljon be az ember?
– Édeskevés – mondta Berzsián.
– Na látod! De amikor egy jó televízió áll az ember szobájában… éppen csak meg kellene nyomnia a gombot… De nem
nyomja meg. Az már igazi jellem.
– Azt állítod, hogy a jellemem nem tűztiszta és acélkemény?
– Dehogyis – csóválta a fejét Klopédia –, csak azt mondom,
hogy gyáván megfutsz a próbatétel elől.
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– Hát azért sem futok! – morrant Berzsián. – Máris viszem ezt
az ócska ládát Sróf mesterhez. Csinálja meg. S nekem aztán állhat
itt ítéletnapig. Nem nyomom meg a gombját.
– Ezt már szeretem – lelkesedett Zsebenci Klopédia, és segített
Berzsiánnak a rossz televíziót talicskára rakni.

Kosztolányi Dezső:
Öreg, megindító magánhivatalnok a Lipót-körúton
Szomorú a baktatása,
A kezében aktatáska.
Úgy megy, mint egy vak tatácska.

Janikovszky Éva: Könyvet a felnőtteknek!
Az úgy volt, hogy amikor az Ibi néni ötödik óra után bejött az
osztályba és mondta, hogy most egy nemes feladat vállalásához
kéri az egész raj segítségét, mi nemigen figyeltünk oda, mert
ilyenkor többnyire az van, hogy elővesz egy papírt és felolvassa.
Márpedig, amint ezt a Bunder bölcsen megjegyezte, ami le van
írva, azt fölösleges nekünk felolvasni, hiszen olvasni mi is tudunk, csak arra kell vigyázni, hogy ne tegyék ki a faliújságra,
mert ott sose vesszük észre.
A papír meg a felolvasás most is stimmelt, de kiderült, hogy ez
tényleg segítség, és ha már muszáj ilyeneket mondani, akkor nemes feladat is, bár szerintünk az is elég, hogy valami, aminek van
értelme.
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Könyvet a felnőtteknek! Ez volt a felhívás címe, és a Csibor szerint
az benne a legjobb, hogy végre egyszer őket macerálják, hogy
olvassanak többet, és nem minket. A feladat pedig az volt, hogy
legyünk mozgó könyvtárosok, és kutassuk fel a lakótelepen azokat a beteg vagy idős embereket, akik szívesen olvasnának, de
nem tudnak a könyvtárba lemenni, és vigyük nekik házhoz a
könyvet, aztán ha kiolvasták, cseréljük ki másikra.
Mi már ismertük a saját tömbünk idős és egyedülálló lakóit,
ezért nem sok reményt fűztünk a dologhoz, mert a mi tömbünkben senki sem akart idős lenni, és ahogy elnéztük, olvasni se, de
kiderült, hogy egy távoli tömböt kell végigjárnunk, és amilyen
szerencsénk volt, ott mindkét lépcsőházban állt a lift már egy
hete.
Én nem tudom, hogy van ez, de ebben a tömbben mindenki
örült nekünk, akihez csak becsöngettünk, és minél magasabban
lakott, annál jobban.
Volt egy néni, aki szép szerelmes regényeket kért, és megkérdezte, hogy kiváltanánk-e egyúttal a patikában a reumaorvosságát. Aztán volt egy bácsi, aki mondta, hogy ő vadászkönyveket
szeret olvasni, és megkért minket, ha már úgyis lemegyünk, vigyük már le a kutyáját pisilni, ha lehet, naponta kétszer. És ugyanakkor cserélhetjük a könyveit is, mert ő nagyon gyorsan olvas.
És találtunk egy egészen öreg nénit, aki mesekönyvet kért, és
egy nem öreg bácsit, aki meg szakácskönyvet és krimit.
Egész délután rohangáltunk a könyvekkel, és ha összetalálkoztunk a könyvtárban, akkor azt meséltük egymásnak, hogy
mit viszünk és kinek.
Móni például egy gyesen levő kismamát talált, aki megkérte,
hogy vigyázzon a gyerekekre, amíg ő lemegy a fodrászhoz, és
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kért három könyvet is, merthogy ő a bura alatt tud a legjobban
olvasni.
Ági megígérte egy néninek, aki rosszul lát, hogy ezentúl patronálni fogjuk és felolvasunk neki.
Én még egy barátot is szereztem magamnak a hatodikon, egy
fiút, aki nehezen tud járni, és tolószéke van, és tényleg nagyon
szeret olvasni. Mondta, hogy házi telefont szeretne magának csinálni, hogy beszélgethessen azzal a kislánnyal, aki kettővel fölötte lakik. Hoztam neki egy csomó szakkönyvet, aztán én is elolvastam, aztán elhoztam neki Jozsót, aki olyan műszaki fej, és
majd segít neki megcsinálni a telefont.
Éppen az új barátomtól jöttem lefelé, amikor a hatodik és az
ötödik között majdnem ráléptem a Csiborra, aki a lépcsőn ült és
olvasott. Nagyon meglepődtem, mert a Csibort ugyan gyakran
láttam már lépcsőn ülni, de olvasni még soha. És még hagyján,
hogy olvasott, hiszen olvashatott volna krimit vagy sci-fit, vagy
képregényt, de hiába dugta el szégyenlősen a könyvet, én jól láttam, hogy A kőszívű ember fiait olvasta.
A Szobek bácsi hozatta ki, csak kíváncsi voltam, hogy mért érdekli ez annyira az öreget, mondta Csibor zavartan, pedig tudhatná, hogy nem köpöm be Vali néninél, hogy kötelező olvasmányt olvas.
És hazafelé azon gondolkoztam, mért van az, hogy az a könyv,
amit egy felnőtt szeretne elolvasni, mindig érdekesebb, mint az a
könyv, amit nekünk kell elolvasnunk.
Még akkor is, ha a kettő véletlenül ugyanaz.
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Beney Zsuzsa: Álom
Álmodtam, álmomban
csizmás legény voltam,
héttornyú városba
messze vándoroltam.
Sehol a világon
helyem nem találtam,
akárhova értem,
mindig odébbálltam.
Álmodtam, álmomban
copfos kislány lettem,
szobám ablakára
gyöngyös függönyt tettem.
Szobám ablakára
tükröt akasztottam,
világ vándorára
abból pillogattam.

14. Távoli tervek
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Thorbjörn Egner: Semmit sem talál az ember
Hol a nadrágom? Hol a nyaksálom?
Hol a folt, ami hátul volt a nadrágon?
Hol a bal zoknim? Hol a nem t’om mim?
Hol a lyuk a lyukas kanalamon? Nem látom!
Este megvolt, becs’szavamra megvolt,
este megvolt, megvolt még.
Hol a kék sipkám? Hol a rossz szipkám?
Hol a jó kicsike hatlyukú furulyám?
Hol a varrótű? Hol az LY betű?
Hol a kicsi piros orvosságos skatulyám?
Hol a koppantó? Hol a pukkantó?
Hol a tegnapi rettenetes haragom?
Hol a kampóvas? Hol a korgó has?
Hol a karimátlan, tetejetlen kalapom?
Este megvolt, becs’szavamra megvolt,
Este megvolt, megvolt még.
Megvolt még, megvolt még, megvolt még.
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Balázs Ágnes: Lufi és Szamóca
(részlet)

Ha kicsi a lakás…
Szamóca azt mondta, hogy ő már alig emlékszik arra az időre,
amikor a szülei együtt laktak. Leginkább a fekete faszobrokra
emlékszik, amiket az apukája hozott Afrikából. A szekrény tetején álltak, férfifejet ábrázoltak, és Szamóca nagyon félt tőlük.
Furcsa, torz vigyor ült azokon az arcokon, gúnyosan vicsorogtak
rá, valahányszor elsétált a szekrénysor előtt. Amikor az apukája
elköltözött, a szobrokat is magával vitte az új lakásba.
Szamóca apukájának nemcsak új lakása, hanem új felesége is
lett: Anikó néni, aki gyógytornász, és hétvégenként a lakásukban fogadja a betegeket. Ezért aztán Szamóca, aki minden második hétvégén találkozhat csak az apukájával, olyankor kénytelen
a Vidám Parkban tölteni az időt. Más gyerek ennek biztosan nagyon örülne, de Szamócának tériszonya van, és egyáltalán nem
szereti, ha a magasba ragadja és összevissza rázza, forgatja, pörgeti egy szerkezet. Minden alkalommal alig várja, hogy véget érjen a „láthatás”.
Szamóca elmesélte, hogy ha az embernek elválnak a szülei,
attól fogva nem azt mondja, hogy „Találkozom az apukámmal”,
hanem azt, hogy „Láthatásra megyek az apukámhoz”. És a „láthatásra” nem veheti fel a kényelmes tréningnadrágot, hanem vasalt nadrágba kell bújnia, és indulás előtt az anyukája tüzetesen
átvizsgálja az ingét, nincs-e rajta véletlenül folt vagy netán szakadás. És ha az embernek elválnak a szülei, akkor hiába tiltakozik,
hogy elég neki egy anyuka is, nincs szüksége többre, rátukmálnak még egyet, akinek anyák napjára virágot kell vinni.
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És az a legfurcsább az egészben, hogy a felnőttek úgy tesznek,
mintha mindez teljesen rendjén volna. Pedig Szamóca látja, hogy
az anyukája idegesen összeharapja a száját, amikor meglátja az
apukáját az ajtóban. És érzi, hogy az apukája nem is olyan vidám
a hullámvasúton, amilyennek mutatja magát, mert neki is kényelmetlen a vasalt nadrág és ő sem szeret a magasból lezuhanni,
mert szintén tériszonya van. És az sem kerüli el Szamóca figyelmét, hogy Anikó néni az órájára pillant, miközben ő, orgonával a
kezében, az anyák napi dalt énekli neki.
Leforrázva mentem haza. Megkérdeztem nagymamát, hogy a
házaspárok miért szoktak elválni. Nagymama azt mondta, hogy
sok oka van annak, de csak kettőt sorolt fel:
1. Kicsi a lakás.
2. Kevés az idő.
Szerettem volna alaposabban is kifaggatni nagymamát a kérdésről, de éppen tálalta a levest Lajos bácsinak, és megkért, hogy
ne lábatlankodjak az asztal körül. Kiballagtam hát az udvarra, és
leültem a poroló alá. Csak a fejem búbja látszott ki a kaprok közül. Elbámultam a kovászos uborka üvegeit, amelyek hosszú sorban napoztak Bakonyi néni ablaka alatt, a fal tövében, és gondolkodtam.
Elhatároztam, hogy tennem kell valamit, ha nem akarok Szamóca és Mészáros Emőke sorsára jutni.
Először a lakásunkon tűnődtem. Azon töprengtem, hogyan
nyerhetnénk több teret. Eszembe jutott, hogy talán áttörhetnénk
a falat a szomszédba, és kérhetnénk onnan még egy szobát, de
aztán elvetettem ezt a lehetőséget. Jobbra tőlünk ugyanis nincs
szomszéd, mert mi vagyunk a kígyó egyik végén, és mellettünk
már csak az utca van. Balra pedig Kertész néni lakik, aki köztudottan nagyon irigy, és amúgy is fél mindenféle felfordulástól.
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Végül arra a megoldásra jutottam, hogy átadom a szobámat
anyuéknak, én pedig beköltözöm nagymama mellé, a nappaliba.
Így a három szobából kettő is az övék lehet, és akkor biztosan
nem fognak elválni, mint Szamóca és Mészáros Emőke szülei!
Elújságoltam apunak az ötletemet vacsora közben, aki igen furcsa képet vágott, de mint kiderült, csak azért, mert letörött a fogából egy darab. Amikor nyitottam a számat, hogy elhadarjam neki
gyorsan még egyszer, hogy mit találtam ki a poroló alatt, lecsapta
a kanalat az asztalra, és megkért, hogy szaladjak be a nappaliba, és
keressem elő a telefonkönyvből a fogorvos számát. Apu telefonált,
aztán elsietett otthonról, mert soron kívül fogadták a rendelőben.
Nagymama vacsora után levette a kötényét, és egy sötétzöld
ruhába bújt. A nyakába akasztott egy gyöngysort, bepúderezte
az orrát, és halvány rúzst kent a szájára. Faggattam, hogy hová
készül, de csak annyit árult el, hogy Lajos bácsi meglepte egy
mozijeggyel. Anyu rám szólt, hogy ne bámuljam nagymamát tátott szájjal, az idős embereknek is jár egy kis kikapcsolódás. Aztán felkapta a jegyzeteit az asztalról, és megkért, hogy vigyázzak
magamra, mert neki be kell szaladnia az irodába az új adatokkal;
csak térül-fordul, mindjárt jön, fél óra múlva itthon is lesz. Azzal
kisietett nagymamával az ajtón.
Én pedig egyedül maradtam. Ekkor egy csodálatos ötlet jutott
eszembe! Meglepem az én édes, drága szüleimet, mert azt akarom, hogy a kicsi lakás soha ne állhasson kettejük közé!
Azonnal munkához is láttam. Áttoltam a nappaliba az ágyamat meg az éjjeliszekrényt. Átgörgettem a kerek asztalt, átráncigáltam a fotelt és az állólámpát. Sajnos a szekrénysort nem bírtam megmozdítani, de arra gondoltam, hogy nem is baj, odaadom
anyuéknak, és azonnal kiszórtam a ruháimat a földre, hogy beférjenek apu ingei.
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Éppen a játékosládámat cipeltem a nappaliba, amikor anyu
egy hatalmasat sikított. Akkor érkezett haza, és a látvány elementáris erővel hatott rá. Sajnos úgy megijedtem, hogy elejtettem a ládát, pedig nagyon szerettem volna, hogy rend fogadja őt,
amikor hazaér. Abban a pillanatban betoppant apu is, de ő nem
sikoltott, csak nagyon furcsa képet vágott. Gondoltam, biztosan a
foga miatt. Egyszer csak begázolt a sípolós macik közé – már régen nem játszom velük, ezért is tartottam őket a láda legalján –,
és a legnagyobb meglepetésemre ordítani kezdett. Azt üvöltötte,
hogy elege van, és ha nem lesz rend ebben a házban, ő egészen
biztosan elköltözik! Anyu erre azt visította, hogy igaza van, költözzön csak el nyugodtan, de ő is vele megy, mert itt valóban meg
lehet őrülni, nincs itthon egy cseppnyi nyugalom! Apu azt harsogta, persze hogy nincs itthon nyugalom, mert arra már senkinek nem marad ideje, hogy engem megneveljen! Mert mindig
mindenre kevés az idő!
Nagymama pedig most kivételesen nem szólt egy szót sem,
mert még nem ért haza a moziból. Csak késő este meséltem el
neki, hogy mi történt, de nagymama nem borult ki, mert addigra
már apu meg anyu visszatologatták a bútorokat, és egyébként is
nagymamának olyan jó kedve volt, hogy azt is megengedte, hogy
mellette aludjak a széles rekamién. Csillogó szemmel magához
ölelt, és azt suttogta, hogy: „Addig nincs baj, kis csillagom, amíg
egészség is van!”
Nem volt kedve elmagyarázni, hogy mire gondol egész pontosan, mert azt mondta, hogy fáradt, és néhány perc múlva már
horkolt is.
Sokáig nem jött álom a szememre. Azon gondolkodtam, hogy
mit rontottam el. Végül arra a megállapításra jutottam, hogy
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anyuék házasságában talán a kicsi lakás nem is számít annyira.
Lehet, hogy az idővel kellett volna kezdenem.

Tamkó Sirató Károly: Bőrönd Ödön
Bőrönd Ödön
a Köröndön
ül a kövön,
ül a kövön
fekete színű bőröndön.
Arra száll egy helikopter,
lerádióz a riporter:
Bőrönd Ödön!
Bőrönd Ödön!
Miért is ülsz itt
a Köröndön
feketeszín
bőröndödön?
Visszafelel Bőrönd Ödön
Csepp zsebrádió-adóján:
Azért ülök a Köröndön
feketeszínű bőröndömön,
várom, hogy a tearózsa,
várom, hogy a tearózsa
kinyíljon az aszfaltkövön,
s a 4-es busz begörögjön!
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Mándy Iván: Csutak színre lép
(részlet)
Aztán egy nap az öreg Hábetler bácsi átbaktatott a sötét, nyirkos
lépcsőházon, kilépett az utcára, a nap felé hunyorgott. Azt mondta, hogy: – Á… á… igen! – Meg: – Khm… Khm… – Közben a
hátát dörzsölgette, egyet lépett, mintha valami hosszú útnak
akarna nekivágni, s váratlanul leült a ház mellett a kőre. Botját
forgatta. A napfény megperdült a boton, visszaverődött a kirakatokról, a ragyogó háztetőkről, és Hábetler bácsi most már akárcsak az utcát pörgetné… Félig lehunyta a szemét. Igazán azt lehetett hinni, hogy nem lát semmit, pedig azt a fiút is látta, aki
elfutott mellette a telek felé.
– Csutak! – szólt a fiú után Hábetler bácsi.
Csutak megállt. Visszanézett az öregre, ahogy a napfényben
forgatja a botját. Igen, mondani kéne valamit. De hát mit is lehet
mondani annak a fakó, öreg botnak? (Főleg amikor Gézáék már
várják a kerítésnél.) De végül mégiscsak odakiáltotta:
– Tetszik még köhögni a Hábetler bácsinak?
Hogy Hábetler bácsi erre mit felelt, azt nem lehetett hallni, de
Csutak különben is repült, vágtatott, át a kocsiúton, a telek felé.
– Géza! Ági!
– Csutak!
Igen, ott álltak mind a kerítésnél: Színes Géza, a két Drugics,
Csiriz és Nagy Béla. Úgy integettek Csutaknak, mintha már időtlen idők óta nem látták volna egymást, mintha nem is délben
váltak volna el az iskola előtt. Arról nem is szólva, hogy télen
mennyit jártak ide az öreg telekre.
De ez most más volt.
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Más volt a telek, a kerítés, és más volt Csutak is, ahogy odaugrott eléjük.
– Tudtam, hogy kint vagytok! – mondta Csutak.
– Fogadni mertem volna, hogy kijössz – mondta Cézár.
– Képzeld, egy teknőt találtam a kerítés mellett! – nevetett Ági.
– Olyan ócska, hogy már feneke sincs. És nézd csak!
A nudliujj a magasba mutatott, és Csutak fölfelé bámult.
Kendők, ingek, törülközők egy drótkötélen. Az ingek összecsavart ujja olykor megrándult, a kendők lobogtak, dagadoztak,
mint a vitorlák.
– Azért mégiscsak jó egy ilyen telek – bólintott Géza.
– Hiszen itt akár előadást is lehet rendezni.
– No lám – mondta Nagy Béla roppant megfontoltan.
– Úgy érted, hogy egy olyan igazi színielőadást? – kérdezte
Csutak.
– Mi mást? – vágta rá Géza. – Szabadtéri előadást.
– Atomjó! – kiáltotta elragadtatva Csiriz.
– Milyen jó? – nézett rá Csutak.
– Atomjó.
– Ezt még sose hallottam.
– Pedig így mondják – bizonygatta Csiriz. – Éppen tegnap
hallottam a Hunyadi téren, ott mondta egy fiú, aki az Almássyn
hallotta.
Ki tudja, még hány tér és utca következett volna, amikor hirtelen megszólalt Színes Géza:
– Erről jut eszembe! Kimehetnénk a Mátyás térre. – És ahogy a
társaság megindult, még hozzátette: – Igazán kíváncsi vagyok,
mit is csinálnak arrafelé.
Csutak közben annyi mindent szeretett volna kérdezni: mi is
lesz hát azzal az előadással? Mit játszanak? Kik a szereplők? És…

200 Nyüzsgő város

4. évfolyam

és… talán ő is felléphetne? – de sehogy se jutott Gézához. Cézár
és Ági zárkóztak Géza mellé, és mintha csak fogadást kötöttek
volna egymással, hogy ki tudja túlkiabálni a másikat.
– A Mátyás tér fejelőbajnokságot indít! – harsogta Cézár.
– Inkább menjünk a Hunyadira! – hajolt Gézához Ági. – Ott
röplabdáznak.
Hosszú fekete cső fogadta őket a Mátyás téren. A cső egyik
végén a nagy Dochnál, a másik végén Kamocsa.
– Telefonálnak – mondta Géza.
Csutakék megálltak. Nézték, hogy telefonál a nagy Dochnál
Kamocsával.
Ez meg így történt.
Dochnál belebömbölt a cső egyik végébe:
– Itt Dochnál!
Kamocsa beleordított a cső másik végébe:
– Itt Kamocsa!
Aztán csönd. A két arc fölmerült. Egymásra bámultak. Zavartan, ostobán. Láthatólag semmi, de semmi nem jutott az eszükbe.
Kamocsa fölragyogott, és eltűnt a csőben.
– Te tökfej!
Dochnál erre szó nélkül átment Kamocsához, és nyakon vágta. A következő percben már a földön hemperegtek.
– Ez igazán nem olyan érdekes – vonogatta vállát Drugics Ági.
Géza levakarta Kamocsáról Dochnált, és azt mondta:
– Hallottatok a Hunyadi téri csapágyas rollerokról?
– Ezt csak úgy mondják – legyintett Dochnál, de azért Kamocsával együtt odacsapódott az Ér utcaiakhoz.
Utcák és terek…
Az egyik utcának égett olaj szaga volt, és Csiriz azt mondta,
hogy naphosszat tudná szagolni! Aztán fölugrott egy teherautó-
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ra, és megnyomta a dudát. Kiabálás – és a társaság futásnak
eredt.
A következő utca újabb csodát hozott.
Az út közepén szökőkútként tört föl a víz, hogy zajtalanul aláhulljon. A vízsugár egy szeplős képű fiút lőtt föl, aki most ott állt
előttük nedvesen csillogva.
– A mi utcánkban mindig van valami!
– De hallottál-e a Hunyadi téri csapágyas rollikról? – kérdezte
Színes Géza.
– Az semmi! – Vállrándítás. – Az Almássy téren egy fiúnak
olyan biciklije van…
Géza rábólintott, és habozás nélkül megindultak a Ferenc tér
felé.
Csutak még mindig csak egyvalamire volt kíváncsi.
– Hogy is lesz a színielőadással?
Ezt most már igazán nem lehetett megkérdezni, mert jóformán nem is látta Gézát.
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Szamuil Marsak: Miszter Tviszter
(részletek)
………………………
2.
Miszter
Tviszter
volt miniszter,
miszter
Tviszter
bankár, gyáros,
vállalkozó, elnök s számos
üzlet, hajó, napilap
birtokosa a minap
jókedvűen így kiáltott:
– Megnézzük a nagyvilágot!
– Nagyszerű lesz! – Szuzi lánya
így felelt e szókra:
– Utazzunk el, jó apám, a
Szovjetunióba!
Ott vannak a kolhozok,
málnát onnét hadd hozok!
Kaviárt is akarok,
s hol a Volga kanyarog,
sokat fogok trojkázni,
s tokhalakat
horgászni.
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Ebédnél, a hússzeletnél
szól az apa: – Mért szeretnél
a Szovjetbe menni, drága?
Furcsa ízlés! Nem jó néked
Nápoly, Bagdad vagy a svédek?
– Csak Leningrád! – szól a lányka.
Amit pedig Szuzi mond,
annak meg kell lenni, s pont.
……………………………
7.
Miszter Tviszter
volt miniszter,
Miszter Tviszter
bankár, gyáros,
be is hajtat már a város
közepébe, s útiterve
céljánál megáll, s belép a
szállóba, az Anglöterrbe.
Arany szivart füstölögtet,
szájában maradt az útról,
ki se veszi,
le se teszi,
s a portáshoz
angolul szól:
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– Van-e szoba
üresen?
Tviszter névre
keresem.
Úgy tudom, hogy már minap
jött ez ügyben távirat.
– Van – felel a bajszos portás –,
balra, első emelet,
a kilences számú szoba
és a tízes emellett.
…………………………

Donald Bisset: Szavak folyója
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy olyan folyó, amelyben
szavak folytak, nem víz. Ez a folyó a tengerbe folyt, a meséskönyvek tengerébe.
– Máskülönben éppen úgy folyt ez a folyó, mint az igazi folyók
– a szavak és a betűk bukfenceztek, át- meg átbucskáztak egymáson, néha meg a szikláknak verődtek.
– Mi lenne – mondta a folyó –, ha írnánk egy mesét? Hol volt,
hol nem volt…
– Hurrá! – kiabálták a többiek, mármint az összes többi szó. –
Így kell egy mesét kezdeni! Hogy van tovább?
A folyó pedig ezt a mesét mesélte nekik:
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy olyan folyó, amelyben
szavak folytak, nem víz, és ez a folyó minden szavával a tengerbe
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folyt, a meséskönyvek tengerébe, egyenesen a meséskönyvekbe.
De egyszer csak egy kis vidra úszott át a folyón, és ettől a szavak
úgy összekeveredtek, hogy ahelyett, hogy „hol volt, hol nem volt”,
az lett belőlük, hogy „volt hol, nem hol volt”, és rettentő zűrzavar
keletkezett.
– Ó, te sedre vidra! – mondta a folyó a vidrának, akit egyébként Csárlinak hívtak. – Most elrontottad a mesénket!
– Rettentően sajnálom! – mondta Csárli. – Talán ha most viszszaúsznék, visszakerülne minden a helyére!
Visszaúszott, és amikor kimászott a partra, ránézett a szavakra. Ezt olvasta: „Nem volt hol, volt hol…” Ez így biztos nem jó!
Erre a folyó örvénylett egyet, és ettől minden a helyére került.
„Hol volt, hol nem volt – olvasta a vidra –, volt egyszer egy vidra,
akit Csárlinak hívtak.”
„De hisz ez én vagyok! Engem hívnak Csárlinak. Ez a mese
rólam szól!” – és ettől olyan izgatott lett, hogy elkezdett ugrálni
föl-le, föl-le, és egyszer csak a folyóba esett. A szavak persze
megint összekeveredtek, és a folyó, húúú, de mérges lett erre!
A vidra gyorsan kimászott a partra, olyan gyorsan, ahogy csak
egy rémült vidra tud, és ránézett a szavakra: „egy vidra Csárli
hol volt, hol nem…”
– Hát ez egyre rosszabb!
– Miért, mit vártál? – mondta a folyó. – Ahogy mi elkezdjük, te
beleesel, és minden összekeveredik. Most kezdhetjük elölről az
egészet!
– Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy vidra, akit Csárlinak
hívtak, és a szavak folyójánál lakott… És… és aztán… Mi történt
aztán?
Gondolkoztak, gondolkoztak, de nem tudtak kigondolni semmiféle mesét Csárliról. Erre Csárli azt mondta:

206 Nyüzsgő város

4. évfolyam

– Majd én! Én majd segítek! – És megfordult, futásnak eredt,
futott, ahogy csak egy Csárli nevű vidra futni tud, és egyenest a
folyó közepébe ugrott. (És végre most jól keverte össze!)
– Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sedre vidra – olvasta
–, és ez a vidra egyszer találkozott egy cicával.
– Miauu! – mondta a cica. – Szereted a fagylaltot?
– Nem! – mondta Csárli.
– Miauu! Szereted a tejet?
– Nem!
– Miauu! Szereted a halat?
– Igen! Azt már szeretem! – mondta Csárli.
– Miauu! – mondta a cica. – Gyere el a nénikémhez halteára.
Kapsz tőle halteát, halpástétomot és vajas pirítóst.
– Ez volna csak jó! – mondta Csárli. – Úgy érzem, nagyon éhes
vagyok. Azt hiszem, most hazamegyek teázni. De előbb még
mondjátok meg: mi lesz a mesével?
– Mese lesz belőle egy könyvben, aminek az a címe, hogy Boszorkabál – felelte a folyó.
Csárli nagyon megörült ennek.
– De jó! – mondta. – Hát akkor én megyek is. A viszontlátásra!
– A viszontlátásra! – mondta a folyó.
A szavak pedig összekeveredtek úgy, hogy ezt lehetett kiolvasni belőlük: „Csárli! Szeretettel csókolunk!” És bukfenceztek és
bukdácsoltak tovább, míg bele nem folytak a meséskönyvek tengerébe.
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József Attila: Tavasz van! Gyönyörű!
Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
a vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
mezei szagokkal a tavaszi szél.

Joachim Ringelnatz: A porszem szállt merészen
A porszem szállt merészen,
Egy kisfiú a széken
– A por órjásnak látta őt –
Ült egy Berlin-térkép fölött.
„Berlin kicsi” – a por kacag,
Az órjás orrába szalad,
És hagyja, hogy az messze
A világba kitüsszentse.
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A mesének vége van már,
bábokat a varázsfába!
Jöjjön most egy jó kis fanfár,
záruljon a Varázsláda.
(Kiss Ottó)
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