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Válogatta és szerkesztette
Balázs Andrea

Illusztrálta
Nagy Diána

Alkotószerkesztő
Székely Andrea

A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, kísérleti-tesztelési céllal használható.
Kereskedelmi forg alomba nem kerülhet. Másolása, terjesztése szigorúan tilos!

Érjen el most ide hozzánk
a bábok nagy varázslába:
a meséket idehozzák,
nyíljon ki a Varázsláda!
(Kiss Ottó)
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Weöres Sándor: Tengermozgás
A hullámok, a hullámok, tengerhabból hegy meg árok,
fodrosulnak a hullámok, a hullámok, mint az álmok,
part-szegélyrõl visszahullnak a hullámok, a hullámok.

Erich Kästner: Világ körüli utazás – a szobában
Szemed elé egy kendőt kötve fel
kijelented, hogy utaznod muszáj ma,
Madagaszkárba, Győrbe, Indiába –
mindegy, hová, csak menni, menni kell!
Az útlevelet, a ruhakefét,
a nadrágtartót egy zacskóba gyömöszölöd,
mellé vasalót, kolbászt, kis gyümölcsöt,
meg ezt, meg azt, ha van hely benne még.
Ha útra készen állsz, s még nincs hajód, vigyázva fejre állítod
az asztalt,
majd behajózol, s ha már nem marasztal
Tercsi hugod, jöhet a búcsúcsók.
Vitorla fel! Abroszba kap a szél!
Ha Tercsi rázza, hullámzik a szőnyeg!
Itt a Boszporusz, benne víziszörnyek,
a partján meg sok barbár horda él.
Azért ne légy ám tengeribeteg,
mert a jókedved úgy bizony lelankad;
ne vedd hát túl komolyan a kalandot,
s Madagaszkárt hamar elérheted.
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A pamlag lesz a szirt, alattomos,
hol (ha nincs otthon szülő) megfeneklesz,
ha van, simán kikötni helyesebb lesz.
A parton így kiáltsz: Csodálatos!
S ha itt időd vidáman elszaladt
a szekrényről oroszlánokra lőve,
míg kígyóként tekergett anya öve,
vár a hajód, a vitorla dagad.
És hazaérve mesélsz majd talán
kannibálokról, gyilkos napsütésről,
méregről, tányérajkról, görbe késről –
de ez már újabb játék igazán!

Siv Widerberg: Külföldiek
Apa külföldi,
anya is külföldi,
én is külföldi vagyok
most,
pedig svédek vagyunk.
Mert most Dániában járunk!
Hahaha!
Erre nem gondoltál, ugye?
Hogy a svédek is külföldiek lesznek,
amint külföldre mennek!
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Bertolt Brecht: A gonoszság maszkja
Falamon függ egy japán famaszk,
Egy gonosz szellemé arannyal befestve.
Részvéttel nézem
Homloka kidagadt ereit, melyek jelzik,
Milyen megerõltetõ gonosznak lenni.

Nina Komula: Barátaim
Mondjátok le az esti elõadást,
hadd lépjek ki
az arénából,
hadd fussak az öltözõbe,
hadd mossam le a maszkomat.
Adjatok nekem idõt,
hadd maradjak
csendben kicsit,
adjatok magányt
a könnyeimnek,
hogy nevethessek
holnap
újra veletek.
Hagyjatok magamra
kicsit, mert
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ha majd betelt az idõ,
újra visszatérek
nevetni
közétek.

Esztelen rigmusok
(Angol népi gyerekvers)
Járom a kerek világot,
Hát csak hallom: „Hol a lábod?”
Nézem, s mondom meglepetten:
„Nem az ágyban felejtettem?”

Tamkó Sirató Károly: Országjárás
(részlet)
Balátára malátáért,
Galántára palántáért,
Rabizára paprikáért,
Soroksárra salátáért,
Mocsoládra kocsonyáért,
Kocsonyádra mazsoláért,
Cserenyésre cseresznyéért,
Szerencs-érre szerencséért,
Pécelre mézért,
Mézeskútra pénzért.
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Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi
(részlet)

Pippi beköltözik a Villekulla-villába
Az icipici város szélén volt egy gondozatlan öreg kert. Abban
állt egy roskatag öreg ház, és abban a házban lakott Harisnyás
Pippi. Kilencéves volt, és egy szál egyedül lakott abban a házban. Nem volt se apja, se anyja, és ezért nem is búsult különösen, mert így nem volt senki, aki esténként rászólt volna, hogy
feküdjék le, amikor épp a legjobb játéknál tartott, és senki sem
kényszerítette, hogy csukamájolajat egyék, amikor õ jobban
szerette a cukorkát.
Valaha volt apja is Pippinek, akit rettentõ nagyon szeretett, és
persze anyja is, de az olyan régen, hogy már egyáltalán nem is
emlékezett rá. Anyja meghalt, amikor õ még apróság volt, bölcsõben feküdt, és olyan irgalmatlanul bõgött, hogy senki meg
nem tudott maradni a közelében. Pippi úgy képzelte, hogy anya
most fenn ül az égben, és egy lyukon át kukucskál le a lányára,
ezért olykor felintegetett neki, és így szólt:
– Ne aggódj, anya! Jól elboldogulok!
Apjára azonban jól emlékezett Pippi. Apa hajóskapitány volt,
és a nagy világtengereket járta, és valaha Pippi is vele hajózott,
mígnem egyszer egy nagy vihar a tengerbe sodorta a kapitányt.
Apa akkor eltûnt, de Pippi biztosra vette, hogy egy nap visszajön. El nem tudta képzelni róla, hogy a vízbe fúlt volna. Úgy gondolta, hogy apa egy szigeten ért partot, ahol négerek lak nak, és
az ott élõ négerek királya lett, és egész nap aranykoronával a fején járkál a szigeten.
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– Anyám angyal és az apám négerkirály, bizony kevés gyereknek vannak ilyen pompás szülei – szokta mondani büszkén.
– És ha apának sikerül építenie egy hajót, akkor eljön értem, és
én akkor négerhercegnõ leszek. Hejhopp, az lesz ám a nagy élet!
Az öreg házat is, amely az öreg kertben állt, apa vette sok évvel
elõbb. Úgy gondolta, hogy abban lakik majd a lányával, ha megöregszik, és nem bírja már erõvel a tengeri hajózást. Hanem aztán megtörtént a szomorú eset, hogy a vihar a tengerbe sodorta
õt, és Pippi akkor egyenest idejött a Villekulla-villába – mert így
hívták a házat –, hogy itt várja be, amíg apja visszatér. A ház bebútorozva várta õt. Ezért egy nyári este Pippi búcsút mondott a
matrózoknak apja hajóján. Mind nagyon szerették Pippit, és Pippi is nagyon szerette õket.
– Isten áldjon benneteket, ﬁúk! – mondta Pippi, és szép rendben és sorban mindegyiknek puszit nyomott a homlokára. – Ne
aggódjatok miattam. Tudjátok, én mindig feltalálom magam.
Két holmit hozott csak magával Pippi a hajóról. Az egyik egy
kis majom volt, Nilsson úrnak hívták, a másik pedig egy kis koffer, tele aranypénzzel. A matrózok a korlátnál állva néztek utána,
amíg el nem tûnt a szemük elõl. Õ pedig csak ment szilárd léptekkel, hátra se nézve, vállán Nilsson úrral és kezében a kofferral.
– Nem mindennapi gyerek – jegyezte meg az egyik matróz, és
könnyeket morzsolt szét a szemében, amikor a kislány már nem
látszott többé.
Úgy volt, ahogy mondta. Pippi igen ﬁgyelemreméltó gyermek
volt. Leginkább az ereje volt méltó a ﬁgyelemre. Olyan hihetetlenül erõs volt, hogy a világon egyetlen rendõr sem volt erõsebb
nála. Ha kedve támadt, egy egész lovat is fel tudott emelni. És
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támadt kedve. Volt ugyanis egy saját lova, amelyet akkor vásárolt
egyetlen aranypénzért, amikor a Villekulla-villába költözött.
Mindig is vágyott egy saját lóra. A ló most a verandán lakott, de
ha Pippi ott akarta meginni a délutáni kávéját, akkor egyszerûen
felkapta a lovat, és letette a kertbe.
A Villekulla-villa mellett egy másik ház állt egy másik kert
közepén. Itt egy anyuka és egy apuka lakott két aranyos gyermekével, egy ﬁúval és egy lánnyal. A ﬁút Tominak hívták, a lányt
Annikának. Mindketten kedvesek voltak, jól neveltek és szófogadók. Tomi sohasem rágta a körmét, és mindig azt csinálta, amit
anyukája mondott neki. Annika nem toporzékolt, ha nem tudta
keresztülvinni az akaratát, és mindig csinosan mutatott jól vasalt
pamutruhácskájában, s nagyon vigyázott rá, hogy össze ne piszkolja. Tomi és Annika mindig békésen játszottak egymással az
udvarukon, de igazában már régen vágyódtak játszótársra. Amikor Pippi még a tengereket járta, gyakran kapaszkodtak a kerítésre, és azt mondogatták egymásnak:
– Milyen kár, hogy senki sem költözik ebbe a házba! Igazán
lakhatna itt valaki, akinek gyereke van! Azon a szép nyári estén, amikor Pippi elõször lépte át a Villekulla-villa küszöbét,
Tomi és Annika nem volt otthon, nyaralni mentek egy hétre a
nagymamához. Így sejtelmük sem volt róla, hogy közben valaki beköltözött a szomszéd villába. Aztán hazajöttek, és másnap
reggel a kerítésüknél állva és az utcát bámulva még mindig
nem tudták, hogy már egészen a közelben van egy játszópajtásuk. Ahogy ott ácsorogtak, és törték a fejüket, ugyan mit csináljanak, és hogy vajon történik-e egyáltalán valami érdekes
aznap, vagy ez is csak olyan érdektelen nap lesz, amikor semmi sem történik – egyszerre csak kinyílt a Villekulla-villa kertkapuja, és egy kislány lépett ki rajta. Soha olyan ﬁgyelemre
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méltó lányt nem látott Tomi és Annika. Mert épp Harisnyás
Pippi indult reggeli sétájára. Hajának sárgarépaszíne volt, és
két erõs varkocsba volt összefonva, amelyek kétfelé álltak. Az
orra leginkább egy apró krumplira formázott, és a szeplõk teljesen elborították. Az orra alatt igencsak széles száj tárult,
egészséges fehér fogakkal. A ruházata egészen sajátságos volt,
mert minden darabját Pippi maga varrta. Eredetileg kéknek
szánta, de amikor kifogyott a kék szövet, itt meg ott piros
anyaggal pótolta ki a hiányt. Hosszú, sovány lábszárán hosszú
harisnyát viselt, egyiken barnát, a másikon feketét. Aztán volt
egy pár fekete cipõje is, legalább kétszer olyan hosszú, mint a
lábfeje. Apja vette neki Dél-Amerikában, és azért volt akkora,
hogy legyen hová nõnie a lábának, és Pippi a világért se vett
volna fel más cipõt.
De a legjobban mégis a kis majomtól meredt tágra Tomi és Annika szeme, aki az idegen lánynak a vállán ült. Kis cerkófmajom
volt, kék nadrágot, sárga kabátot és apró szalmakalapot viselt.
Pippi elindult az utcán, egyik lábával a járdán, másikkal az
úttesten. Tomi és Annika addig nézett utána, amíg el nem tûnt a
szemük elõl. Nem sok idõ múlva már jött vissza. Mégpedig háttal. Így legalább nem kellett megfordulnia, amikor hazaindult.
Amikor Tomi és Annika kerítése elé ért, megállt. A gyerekek egy
darabig szótlanul bámulták egymást. Aztán Tomi megkérdezte:
– Miért jársz hátrafelé?
– Miért járok hátrafelé? – kérdezte vissza Pippi. – Talán nem
egy szabad országban élünk? Nem mehet az ember úgy, ahogy
akar? Egyébként, ha tudni akarod, Egyiptomban minden ember
így jár, és senki sem talál benne semmi furcsaságot.
– Honnan tudod? – kérdezte Tomi. – Jártál valaha Egyiptomban?
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– Hogy jártam-e Egyiptomban? Hát képzeld csak el, hogy jártam. Mindenütt jártam a földgolyón, és különb dolgokat is láttam,
mint hogy valaki hátrafelé jár. Kíváncsi vagyok, mit szólnál, ha
látnád, hogy az emberek a kezükön járnak Hátsó-Indiában.
– Csak hazudozol összevissza – vágta rá Tomi.
Pippi egy pillanatra eltûnõdött.
– Igazad van. Hazudozom – mondta kicsit elszontyolodva.
– Hazudni csúnya dolog – jelentette ki Annika, aki csak most
merte kinyitni a száját.
– Igen, hazudni nagyon csúnya dolog – tette hozzá Pippi még
szomorúbban. – De néha elfeledkezem róla, tudod? És hogy is lehetne elvárni, hogy egy kisgyerek, akinek az anyja angyal és az
apja négerkirály, és aki maga a tengereket járta egész életében,
mindig csakis igazat beszéljen? Egyébként – és szeplõs arca felragyogott – tudjátok-e, hogy Kongóban nincs egy szál ember se,
aki igazat beszélne? Egész álló nap hazudoznak. Elkezdik reggel
hétkor, és csak napnyugtakor fejezik be. Így aztán ha néha netalán hazudnék egyet-kettõt, hát próbáljatok megbocsátani érte, és
gondoljatok arra, hogy ez azért van, mert túl sokáig éltem Kongóban. De azért barátok lehetünk, ugye?
– Persze – felelte Tomi, és hirtelen olyan érzése támadt, hogy
ez mégsem lesz amolyan unalmas nap.
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Török Sándor: Hahó, a tenger
Hatalmas, szédületes és csodás száguldásban,
íme alattunk-fölöttünk – a végtelen vizek.
A tenger?
A tenger… de valami egészen különös,
kék is és zöld is, és nem kék és nem zöld…
a színek át- és áthullámzanak egymáson…
az álomtenger ez, bizonnyal az álomtenger,
úgy, ahogy néha láthatja az ember, amikor
még alszik is, már nem is.
És azután egyszerre csak…

2. Időn és téren át
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Barak László: Időbolt
(részlet)
Tegnapelõtt titokban
idõboltot nyitottam.
Kapható volt minden nap:
a holnapután s a tegnap…
Hol van már a tavalyi hó?
Nem gondoltam, hogy a boltban
olyan lesz a forgalom,
hogy a percek,
másodpercek
nyitás után mind elkelnek…

Ingrid Sjöstrand: Sietek
Sietek
Nem érek rá
leckét írni,
kivinni a szemetet,
kitakarítani.
Be kell majszolnom az egész világot,
mint egy paradicsomot,
mielõtt megöregszem,
mielõtt meghalok.
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Heli Heinaaho: Egy egészen közönséges tanítási nap
Hazulról iskolába: szobából szobába
terembõl terembe
iskolából haza: sonkás vajaskenyér
rockrádió és lecke egyszerre
de gáz van holnap megint dolit írunk!
Magolás magolás magolás magolás
tesztelés tesztelés tesztelés tesztelés
még nem, nem megy még
ismétlés ismétlés ismétlés ismétlés
a tudás anyja mint tudjuk rég
de jó hogy végre álomba
zuhanok!

Tandori Dezsõ: Még egy kis sakk
Hogyha a mackók sakkoznak,
Roppant ritkán kapkodnak.
Ketyeghet a sakkóra,
Nem ijeszt a mackóra.
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Boldizsár Ildikó: A vakond meséje
Még elképzelni is nehéz, hogyan zajlik az élet a föld mélyén –
kezdte az árnyék a mesét. – Ha az emberek tudnák, hogy minden lépésük lehallatszik a föld alá, és zavarja az ott lakók nyugalmát, talán lábujjhegyen járnának, vagy puha talpú cipõkre
cserélnék ormótlan bakancsaikat. Jobban meggondolnák, hogy
hol nyomjanak ásót a földbe, hová küldjenek markológépeket, és
nem lapátolgatnának összevissza! Mit is törõdnek õk azzal, hogy
megsebesítenek egy állatot, kárt tesznek egy föld alatti járatban
vagy nagy gonddal berendezett hálókamrában, a magvakkal
megrakott raktárakról és csinos kis folyosókról nem is beszélve!
Én elõször egy vakondtól hallottam arról, hogy a föld alatt állatok élnek.
Õ mesélte, hogy a prérikutyák egész városokat építenek oda,
és az ürgék, a borzok, a pockok és az egerek is a föld alatt laknak.
Csak éjszaka bújnak elõ vackaikból, amikor a világban is olyan
sötét van, mint odalent.
A vakond azonban soha nem bújik ki a föld alól, és meg is van
erre minden oka. Egyszer úgy megbántotta õt valaki idefönt,
hogy elhatározta, odalent fogja élni az életét, és nem érdekli többé, mi történik a föld felett.
Régebben mindennap fellátogatott a földre. Napközben megállás nélkül ásott, kis ásójával lazította a földet, s vigyázott arra,
hogy hívatlan vendégek ne kerüljenek a növények gyökereire.
Reggelizni sosem szokott, az ebédjét és a vacsoráját is munka
közben költötte el. Nem volt ideje unatkozni és szomorkodni.
Nem vágyott más vidékek után, soha eszébe sem jutott, hogy
másutt is élhetne, mint ahol él.
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Abban az idõben még jól látott, észrevett mindenkit, aki a közelben járt.
Elbeszélgetett a pocokkal, kártyázott az ürgével, és képes volt
órákig elhallgatni, hogyan takarítják a borzok otthonaikat. A vakondnak tetszett, hogy a borzok olyan rendszeretõ állatok, csodálta õket, amiért idõrõl idõre tiszta ágyat vetnek maguknak páfrányból, pázsitfüvekbõl és illatos harangvirágból. Egy kicsit
irigyelte is õket amiatt, hogy van idejük a folytonos javítgatásra,
toldozgatásra, csinosítgatásra. A vakond sajnálta erre az idejét.
Estefelé, amikor a kinti fények gyöngülni kezdtek, a vakond
kiásta magát a föld színére. Ügyelt arra, hogy mindennap más
helyen bukkanjon elõ, sose lássa kétszer ugyanazt. Volt úgy, hogy
a folyóparton bújt elõ, ilyenkor a halakkal beszélgetett, máskor a
mezõn találta magát, ahol a baglyokkal ismerkedett össze. A füves ligetekben gyíkok szórakoztatták, a lombos erdõkben nagytestû állatok. A vakondot mindenki szerette, mert vidám történeteket tudott, és mindig segített azokon, akik bajba kerültek.
Egyszer a vakond – talán szórakozottságból, talán ﬁgyelmetlenségbõl, de az is lehet, hogy csupán véletlenségbõl – túl
messzire kóborolt el az otthonától. Igencsak meglepõdött, amikor kidugta fejét a földbõl. A talajt száraz tûlevelek borították, és
alaposan megszurkálták az orrát. És ez még nem volt elég!
A fejére is egyfolytában tûlevelek potyogtak. „Hûha! – gondolta a vakond. – Csak nem egy fenyõerdõbe tévedtem?”
Hallott már egyet s mást a fenyvesekrõl, az édesanyja egyenesen azt állította, hogy a lucfenyõk, a vörösfenyõk és jegenyefenyõk országa veszedelmes vidék, s aki egyszer betéved oda,
nem ússza meg sérülések nélkül. De a vakond nem rettent meg.
Úgy döntött, hogy ha már ide került, körülnéz egy kicsit.
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Nem volt könnyû dolga. A tûlevelek minden lépésnél belemélyedtek a talpába és a bársonybundájába, alig gyõzte kiszedegetni õket. Egyszer, amint éppen megállt, hogy megszabadítsa
testét a tûlevelektõl, egy toboz koppant a fején.
– Ki dobálózik itt? – bosszankodott a vakond.
Válasz helyett újabb ütések záporoztak rá. A vakond egy bokor
alá menekült, és onnan ﬁgyelte a fákat. Hamarosan észrevette,
hogy az egyik ágról hosszú farkú állat rugaszkodik el. Most
elõször bánta, hogy nincsenek szárnyai, és nem tudja üldözõbe
venni a pimasz dobálót. De a pimasz dobáló nem is akart elmenekülni. Lassan ereszkedett lefelé a fáról, és amikor földet ért,
odapenderült a vakond elé.
– Jó estét! – köszöntötte.
A vakond majd hanyatt esett meglepetésében.
– Ezt nevezik errefelé jó estének? – mutatott a tobozokra.
– Csak azért dobáltalak meg, hogy észrevegyél – nevetett a
vörös bundájú állat.
– Aha – vakarta a fejét a vakond. – Meglepõ módja a ﬁgyelemfelhívásnak.
– Nem tudtam eldönteni, hogy féljek-e tõled, vagy ne féljek.
– És most már tudod?
– Hát persze! Olyan mulatságos arcot vágtál, amikor rád ejtettem az elsõ tobozt, hogy rájöttem, nem kell tartanom tõled.
– Furcsa módszereid vannak – jegyezte meg a vakond. – Csak
nem a nagy Tobozdobbancshoz van szerencsém személyesen?
– Olyan nincs is – kacagott az állat. – Én a mókus vagyok.
A vakond testét melegség öntötte el erre a szóra, s a mókus
kacagását hallgatva úgy érezte, hogy egyetlen percet sem bírna
ki többé nélküle.
– Én a vakond vagyok – mutatkozott be.
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– Olyan jó, hogy jöttél! – lelkendezett a mókus. – Úgy unatkozom! A fenyõerdõben csupa hatalmas állat lakik.
– Unatkozol? Hát azt meg hogy csinálod? – érdeklõdött a vakond, akinek fogalma sem volt róla, hogy unatkozni is lehet.
– Jaj, de mulatságos ﬁckó vagy te! – nevetett a mókus. – Az az
unatkozás, amikor nem tudod, hogy mit csinálj!
– Miért, mik közül lehet választani?
– Hát a semmi és a semmi közül – szomorodott el a mókus.
A vakond nem értette a választ, de nem akart kötözködni. Félt,
hogy felbosszantja a mókust, és az örökre elszalad.
– És miért nem alszol ilyenkor? – kérdezte. – Elég késõre jár.
– Unatkozva aludni sem lehet – magyarázta a mókus, és felfelé
indult egy lucfenyõn. – Gyere utánam!
A vakond ezen az éjszakán másodszor kezdte sajnálni, hogy
nincsen szárnya, de most egészen más okból, mint az elõbb.
Nem akarta a mókusnak elárulni, hogy nem tud fára mászni,
ezért hátat fordított neki, és gyorsan ásni kezdte a földet.
– Gyere te utánam! – szólt fel a mókusnak. – Csuda dolgokat
mutatok neked.
A mókus hintázni kezdett egy fenyõágon.
– Hol? – kérdezte. – A föld alatt?
– Ott, ott – mutatta a vakond. – Ott az én otthonom.
– De hát én nem mehetek oda – mondta a mókus. – Ott én
megfulladok.
A vakond abbahagyta az ásást.
– Már hogy fulladnál meg? – fordult hátra. – Én se fulladok
meg!
– De te vakond vagy. Én meg mókus – magyarázta a mókus.
– Na és? Ha eljössz hozzám, soha többé nem fogsz unatkozni.
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– Inkább gyere te ide! – mutatott maga mellett helyet a mókus.
– Igazán hintázhatnál velem!
– Én nem tudok olyan magasra mászni – vallotta be a vakond.
– Szédülök. Mégiscsak az lenne a jobb, ha te jönnél hozzám.
– Én félek a sötétben – mondta a mókus.
– Majd fogom a kezedet – biztatta a vakond.
– Akkor nem tudsz dolgozni – mondta a mókus.
– Hát akkor majd nem dolgozom – határozta el magát a vakond. – Úgyis eleget dolgoztam már.
A mókus elgondolkodva hintázott az ágon:
– Te vagy a legszebb állat, akit valaha is láttam. És nem mondhatom, hogy unalmas lennél. Olyan jó lenne veled maradni! De
én nem akarok a föld alatt élni, amikor a fenyõk csúcsán érzem a
legjobban magam. Nem próbálnád meg mégis te az én odúmat?
A vakond semmi másra nem vágyott, mint hogy megérinthesse végre a mókust. Vett egy nagy levegõt, odament a lucfenyõhöz, becsukta a szemét, és elindult felfelé. A borzokra gondolt meg az ürgékre, akiket soha többé nem láthat, a pockokra
meg az egerekre, akik olyan jó barátai voltak. Aztán az jutott az
eszébe, hogy ha megérkezik majd a lucfenyõ legfelsõ ágához, és
kinyitja a szemét, ott fog elõtte hintázni az a bájos, vörös bundás
állat, akinek a kedvéért még fára mászni is megtanult.
– Merre vagy? – kiabálta a vakond mászás közben, mert a szemét persze félt kinyitni.
– Itt vagyok, másszál csak bátran! Nagyon ügyesen csinálod!
Amikor a vakond ahhoz az ághoz ért, amelyen a mókus várta,
még mindig nem merte kinyitni a szemét.
– Gyere közelebb hozzám! – kérte a mókust. De a mókus csak
kacagott.
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– Olyan ügyes vagy! Biztosan meg tudnál tanulni ugrani is!
Figyelj csak! – kiáltotta, és könnyedén átugrott a szomszédos
fenyõre.
– Hol vagy? Hol vagy? – kiáltotta kétségbeesetten a vakond.
– Itt vagyok, itt vagyok! – csilingelt a mókus. – Gyere utánam!
A vakond jól tudott tájékozódni a hangokból, és a mókus felé
fordult.
– Én nem tudok átugrani hozzád – mondta szomorúan. – Túl
messzire mentél.
A mókus nem hitt a vakondnak, és mindenáron rá akarta venni az ugrásra.
A vakond majd eszét vesztette, annyira szeretett volna a mókus közelébe jutni. Végül azt mondta neki:
– Én nem merem kinyitni a szemem. De ha énekelsz, talán sikerül átjutnom hozzád.
A mókus dalolni kezdett. Hangja még szebb volt, mint a kacagása. A vakond összeszedte a bátorságát.
– Megyek! – kiáltotta, és ellökte magát az ágtól. A mókus úgy
meglepõdött, hogy egy pillanatra megállt az éneklésben. Csak
egy pillanatra, de ez épp elég volt ahhoz, hogy a vakond irányt
tévesztve zuhanni kezdjen a mélybe.
– Hol vagy? – kiáltotta zuhanás közben is. Aztán elcsöndesedett
az erdõ.
A mókus ijedten szaladt a vakondhoz, aki sebesülten feküdt a
fa alatt.
– Becsaptál – mondta a mókusnak. – Abbahagytad az ének lést,
mielõtt elértelek volna.
A mókus hiába magyarázta el, hogy mi történt valójában, a
vakond nem hitt neki. És hiába maradt mellette a mókus, hiába
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gyógyítgatta, ápolgatta, vigasztalta, amikor a vakond újra tudott
ásni, azt mondta a mókusnak:
– Ha magammal vinnélek, veled is az történne, ami velem történt. Jobb lesz, ha egyedül megyek haza.
A mókus nem akarta elengedni a vakondot, és elindult utána
a föld alatti folyosón. Alig tett azonban pár lépést, a szája és a füle
megtelt földdel, puha kis lába kisebesedett. Hiába kiabált a vakondnak, hogy várja meg, az olyan messze járt már, hogy nem
hallotta. A mókus csalódottan fordult vissza, letisztogatta bundáját, és napokig azon gondolkodott, hogyan tudná újra megtalálni a vakondot. Már nem akarta minden idejét a lucfenyõ
legfelsõ ágán tölteni, és hintázni is elfelejtett. De hiába hagyott
mindenütt tobozdarabkákból készült üzeneteket, a vakonddal
többé nem találkozott.
Nem is találkozhatott. A vakond élte mindennapjait, de ezentúl már nem ásta ki magát a föld alól, szemét pedig soha többé
nem nyitotta ki.
Idõnként azonban õ is hagyott jeleket a föld felszínén, mert
reménykedett abban, hogy a mókus egyszer kitalál valamit, és
mégiscsak leköltözik hozzá a föld alá.
A mókus a fák csúcsairól nézte a vakondtúrásokat, és arra gondolt közben, milyen kár, hogy a vakond még mindig nem tanult
meg repülni.

3. Kapcsolatban maradni
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Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg
(részlet)
Akkor jelent meg a róka.
– Jó napot! – mondta a róka.
– Jó napot! – felelte udvariasan a kis herceg. Megfordult, de
nem látott senkit.
– Itt vagyok az almafa alatt – mondta a hang.
– Ki vagy? – kérdezte a kis herceg. – Csinosnak csinos vagy…
– Én vagyok a róka – mondta a róka.
– Gyere, játsszál velem – javasolta a kis herceg. – Olyan szomorú vagyok…
– Nem játszhatom veled – mondta a róka. – Nem vagyok
megszelídítve.
– Ó, bocsánat! – mondta a kis herceg. Némi tûnõdés után azonban hozzátette: – Mit jelent az, hogy „megszelídíteni”?
– Te nem vagy idevalósi – mondta a róka. – Mit keresel?
– Az embereket keresem – mondta a kis herceg. – Mit jelent az,
hogy „megszelídíteni”?
– Az embereknek – mondta a róka – puskájuk van, és vadásznak. Mondhatom, nagyon kellemetlen! Azonfölül tyúkot is tenyésztenek. Ez minden érdekességük. Tyúkokat keresel?
– Nem – mondta a kis herceg. – Barátokat keresek. Mit jelent
az, hogy „megszelídíteni”?
– Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek – mondta a róka. – Azt
jelenti: kapcsolatokat teremteni.
– Kapcsolatokat teremteni?
– Úgy bizony – mondta a róka. – Te pillanatnyilag nem vagy
számomra más, mint egy ugyanolyan kisﬁú, mint a többi száz-
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meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi
száz- meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra…

Ingrid Sjöstrand: Van hozzá közöd?
Van hozzá közöd,
mit csinálok?
És hogy mit gondolok?
Van hozzá közöm,
mit csinálsz?
És hogy mit gondolsz?
Van közünk egymáshoz?
Hozzám, hozzád, mindenkihez,
aki véletlenül épp itt él,
épp most,
és akitõl függ,
hogy mi lesz a világból?
Van közünk egymáshoz,
talán, igen.
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Kaarina Helakisa: Reijo levele külföldi gyerekeknek
Van egy barátom, indián,
van egy másik, afrikai,
levelet írok most nekik,
és levelet írok Ázsiába.
„Szia, haver! Hát akkor nekilátok.
Csak azt nem tudom,
füstjelekkel írjak,
vagy üzenõnyilat faragjak netán.
Ki tudja, nem is tudsz olvasni,
ami nekem levél,
az neked csak papír
– oldalnyi.
Ha volna egy tarka és pufók léghajóm,
s a léghajómnak sasszárnyai, vinnék fát az õserdõbõl, ceruzát és
papírfát, tanulhatnál, olvashatnál, már nagyokat tudnál nevetni,
lenne már könyv nálatok is
– tengernyi.”

Varró Dániel: Mért üres a postaláda mostanába?
Nem tudom, hogy mostanába
Mért üres a postaláda.
Megy az ember oskolába,
Belekukkant, belenéz:
Se képeslap, se levél.
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Postás bácsi, mondja, drága,
Hol csatangol mostanába?
Új ﬁcsúrok, asszonykák,
Nekem, kérem, azt mondták,
Mostanába más a módi.
Nem divat már futni-lótni.
Én hallgattam az intelmekre,
Felköltöztem az internetre.
Untam is már lótni-futni,
Meg hát aztán, tetszik tudni,
Délutánra általában
Átkozottul fájt a lábam.
Mer’ azelõtt minden háznál
Személyesen kint termettem –
Mostan moccanom se köll, hogy
Itt lakok az internetben.
Azóta a levelek
Nem hevernek kupacban,
Levél helyett üzenet,
Bélyeg helyett kukac van.
Lábom nem fáj, még ha fáj is,
Létezésem virtuális.
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A nevem is más lett, rám a
Régi név már nem illett,
Nem hívnak már Gálnak, Pálnak,
Hanem hívnak Emilnek.
Emil bácsi, tiszteletem,
Jött-e ma is tíz levelem?
Jött, Varró úr, izengettek
Nem is tizen, tizenketten.
Írt a Babaarcú Démon
(Egy szívnek, mi olvadékony,
Sokat jelent az a pár szó),
Írt a Büdös Pizsamázó,
Írt a Bús, Piros Vödör
(Kit szomju fájdalom gyötör),
Írt a híres Paca cár,
Írt a Nagy Zsiráfmadár,
Írt a kékszemû, daliás Luk gróf
(Mind a két füle mazsolás kuglóf),
Írt Szösz néne (igen, ez õ),
Írt a Devizalevelezõ;
Írt a Csálé és az Egyenes
(Egyik email, másik sms),
Elefánt úr s a többi állat,
Egyet én írtam magának,
Mert múltkor a címzés, kérem,
Rossz volt tízbõl nyolc levélen,
Elgépelte, tiszta rosszak,
Azt a nyolcat visszahoztam.
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Nahát így Postásnak, levélnek
Ezért nem látni már nyomát.
De versem útjáról letévedt.
Hol is tartottam épp, komák?
Ja, persze, megvan. Muhi Andris.
Vagy szeretnétek tudni azt is,
Hogy ki ez a sok fura Lény,
Akikkel emailezek én?
Megtudjuk azt is idejében.
De most Andrisról szólanék,
Elmondok pár szót róla még,
És aztán mindent sorba szépen,
Csodásat, búsat, vicceset,
Hogy hogy történt és mint esett.

Joseph Rudyard Kipling: A dzsungel könyve
(részlet)

Ká vadászata
Leopárd pettyes bõrére vigyáz; szarvára bölény;
légy tiszta: vadász erejét mutatja sörényen a fény.
Vélnéd: az ökör letipor, vagy agancs átszúrja tüdõd?
Ne mondd: Tudjuk valahányan, tíz évaddal elõbb.
Ne fojts idegen ﬁókát: tán a húgod vagy öcséd.
Lehet, hogy a medve az anyja, s õrzi az életét.
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„Ki, ha én se?” – rikolt a kölyök elsõ prédája nyomán;
nagy a föld, s a kölyök kicsi: majd okosabb leszen évek után.
Balú medve bölcs mondásai

Az, amit most el akarok mondani, még azelõtt történt, hogy
Mauglit kitették a szioni farkascsapatból, s hogy bosszút állt Sir
Kánon, a tigrisen. Azokban a napokban volt, amikor Balú tanítgatta a Vadon Törvényére. A hatalmas, komoly öreg barnamedvének
nagy gyönyörûsége telt gyors eszû tanítványában, mert az ifjú
farkasok csak annyit akarnak a Vadon Törvényébõl megtanulni,
amennyi az õ csapatjukról és törzsükrõl szól, s elszaladnak, mihelyt a Vadászó Verset el tudják mondani: „Nesztelen láb, sötétben is látó szem; olyan fül, amely a szelet is meghallja odújában;
éles fog: ez az ismertetõjele minden testvérünknek, kivéve Tabakit, a sakált, meg a hiénát, akit gyûlölünk.” De Mauglinak, az
emberkölyöknek sokkal többet kellett tanulnia ennél. Bagira, a
Fekete Párduc néha odasompolygott hozzájuk a vadonon keresztül, megnézni, hogy halad kedves testvérkéje, s dorombolva támasztotta fejét egy fa törzséhez, amíg Maugli fölmondta a leckéjét Balúnak. A gyerek majdnem olyan ügyes volt a fára mászásban, mint az úszásban, s az úszásban majdnem olyan ügyes, mint
a futásban; így hát Balú, a Törvény Tanítója az Erdei és Vízi Törvényekre egyaránt megtanította: hogyan kell megkülönböztetni
a korhadt ágat az egészségestõl; hogyan kell illendõen beszélni a
vadméhekkel, ha ötven láb magasságban rábukkan egy rajra; mit
mondjon Mengnek, a Denevérnek, ha déli álmában megzavarta
az ágak közt; hogyan ﬁgyelmeztesse a vízikígyókat a tócsákban, mielõtt közéjük csobban. A Dzsungel Népe nem szereti, ha
megzavarják, és könnyen nekitámad a betolakodónak. Aztán
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megtanulta Maugli az Idegen Vadász kiáltását is, amit addig
kell hangosan ismételni, amíg válasz nem jön rá, valahányszor
idegen területen vadászik valaki a Dzsungel Népébõl. Ez a kiáltás emberi nyelven ezt jelenti: „Engedjetek itt vadászni, mert
éhes vagyok”; a válasz pedig ez: „Vadássz hát ennivalóért, de
mulatságból ne.”
Ebbõl láthatjátok, hogy Mauglinak sok mindent kellett kívülrõl megtanulnia, s ugyan kifáradhatott, amíg százszor is elmondta ugyanazt a dolgot. De hát Balú azt mondta Bagirának, amikor
egyszer elpüfölte Mauglit, s a gyerek dühösen rohant el:
– Hiába, az emberkölyök – emberkölyök. Az egész törvényt
meg kell tanulnia.
– De gondold meg, milyen kicsike – mondta a Fekete Párduc,
aki elkényeztette volna Mauglit, ha szabadjára engedik. – Hogy
férhet meg abban a kis fejben annyi hosszú beszéd?
– Van-e a vadonban olyan kis teremtés, hogy ne lehetne megölni? Ugye, hogy nincs? No, hát ezért tanítom ezekre a dolgokra,
és ezért verem meg – persze nagyon szelíden –, ha elfelejti.
– Szelíden? Értesz is te a szelídséghez, te vén Vastalpú! – morogta Bagira. – Az arcát egészen összevissza verted csupa szelídségbõl. Az ám!
– Inkább én verjem összevissza tetõtõl talpig, én, aki szeretem,
mintsem hogy tudatlanságból baja essék – felelte Balú nagy komolyan. – Most a Vadon Mesterszavaira tanítom, amik megoltalmazzák a madaraktól és kígyóktól s minden négy lábon vadászó
állattól, a maga csapatát kivéve. Ha ezeket a szavakat megjegyzi,
az egész Dzsungelben mindenkitõl oltalmat kérhet. Hát ez nem
ér meg egy kis verést?
– No, csak vigyázz, hogy meg ne öld az emberkölyköt. Nem
fatörzs az, hogy rajta élesítsd a tompa körmeidet. De hát mik
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azok a Mesterszavak? Én ugyan inkább adok, mint kérek segítséget – Bagira kinyújtotta egyik mancsát, s megbámulta a végén
ékeskedõ acélkék, vésõnél különb karmokat –, de azért szeretném tudni.
– Idehívom Mauglit, õ majd elmondja – ha akarja. Gyere, testvérkém!
– Úgy zúg a fejem, mint a méhraj – szólalt meg egy haragos kis
hang a fejük fölött, s Maugli bosszúsan, méltatlankodva csuszszant le egy fatörzsrõl. Amint földet ért a lába, így folytatta: – Bagira kedvéért jövök, nem teérted, vén, kövér Balú!
– Az mindegy nekem – mondta Balú, ámbár bántotta és megszomorította ez a szó. – Hát mondd el Bagirának a Vadon Mesterszavait, amikre ma tanítottalak.
– Milyen népnek a Mesterszavait? – kérdezte Maugli. Gyönyörûsége telt abban, hogy ﬁtogtathatja a tudományát. – Sok nyelv
van a Vadonban. Én valamennyit tudom.
– Tudsz ám egy kicsit, de nem sokat. Látod, Bagira, mindig
ilyen hálátlanok a tanítójuk iránt. Egy süldõ farkas se jött vissza
soha, hogy megköszönje a tanítást az öreg Balúnak. Mondd hát a
Vadászó Nép szavát, te nagy tudós, te!
– Egy vérbõl valók vagyunk, ti meg én – mondta Maugli, olyan
medvekiejtéssel, ahogy az egész vadásznép szokta.
– Jó. Most a madarakét.
Maugli elmondta, a végén hozzátéve a kánya vijjogását.
– Most a kígyónépét.
A válasz egy leírhatatlan szisszenés volt; Maugli hátrarúgott a
lábával, összecsapta a kezét, hogy tapsoljon saját magának, aztán
felugrott Bagira hátára. Oldalvást ült, sarkával dobolva a párduc
sima, fényes bundáján, Balúra pedig olyan rút ﬁntort vágott, amilyen csak telt tõle.
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– No lám, lám! Ez megért egy kis verést – mondta gyöngéden
a barnamedve. – Majd megemlegetsz te még engem valamikor.
– Aztán félrefordult, és elbeszélte Bagirának, hogyan kunyorálta
ki a Mesterszavakat Hátitól, a Vad Elefánttól, aki minden ilyesmit
tud, s hogyan vitte el Háti Mauglit egy tavacskához, hogy a Kígyók Szavát megtanulja egy vízikígyótól, mert ezt Balú nem tudta kimondani. Maugli most már többé-kevésbé biztonságban lehet minden bajtól a Vadonban, mert se kígyó, se madár, se
vadállat nem fogja bántani. Szóval senkitõl sem kell félnie – fejezte be szavait Balú, büszkén ütögetve nagy, bozontos mellét.
– Csak a saját törzsétõl – mondta halkan Bagira; aztán fennhangon Mauglihoz fordult:
– Vigyázz egy kicsit a bordáimra, testvérkém! Mit táncolsz így
rajtam?
Maugli úgy próbálta magára vonni a ﬁgyelmet, hogy Bagira
nyaka szõrét cibálta, és keményen rugdosta az oldalát. Amikor
aztán odahallgattak rá, torkaszakadtából kiáltotta:
– Lesz nekem egy külön törzsem, egész nap azt vezetem majd
az ágak közt!
– Micsoda új bolondság ez már megint, te kis álomlátó? – kérdezte Bagira.
– Igenis, és ágakat meg szemetet dobálunk az öreg Balúra –
folytatta Maugli. – Megígérték nekem. Ohohó!
– Brumm! – Balú nagy mancsa lerántotta Mauglit Bagira hátáról, s amikor a gyerek ott feküdt hatalmas lábai közt, észrevehette,
hogy Balú haragszik.
– Maugli! – mondta Balú. – Te a Bender-loggal álltál szóba – a
Majmok Népével!
Maugli Bagirára nézett, hogy vajon az is haragszik-e. A párduc
szeme olyan kemény volt, mint a jáspiskõ.
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– A Majmok Népével voltál együtt – a szürke majmokkal –, a
Törvényt nem ismerõ néppel – azokkal, akik akármit megesznek.
Ez nagy szégyen.
– Amikor Balú fejbe ütött – mondta Maugli, még mindig hanyatt
fekve –, elmentem, és a szürke majmok lejöttek a fáról, és megsajnáltak. Senki más nem törõdött velem. – Szipogott egy kicsit.
– A majomnép szánakozása! – horkant fel Balú. – A hegyi patak némasága! A nyári nap hidege! No, s aztán, emberkölyök?
– Aztán… aztán… diót meg más jó dolgokat adtak ennem, és…
és… kezükben vittek föl a fák tetejére, és azt mondták, vérbeli
testvérük vagyok, éppen csak farkam nincs, és valamikor a vezérük lehetek.
– Nincs is vezérük – mondta Bagira. – Hazudnak. Mindig is
hazudtak.
– Kedvesek voltak hozzám, és kértek, hogy jöjjek el megint.
Miért is nem vittetek el soha a Majmok Népéhez? Úgy állnak a
lábukon, akárcsak én. Nem vernek erõs mancsokkal. Egész nap
játszadoznak. Engedjetek föl hozzájuk. Gonosz Balú, engedj föl!
Megint játszani akarok velük!
– Hallgass ide, emberkölyök – mondta a Medve, s hangja úgy
zúgott, mint forró éjszakán a mennydörgés. – Megtanítottalak a
Vadon egész törvényére, minden nép törvényére – csak a majmokéra nem, akik a fák tetején laknak. Azoknak nincs törvényük. Azok nem tartoznak sehová. Még külön nyelvük sincs, lopott szavakat használnak, amiket úgy csíptek el, hogy az ágak
közt hallgatóztak, leskelõdtek. Mi nem járhatunk velük egy úton.
Vezérük nincs. Emlékezõtehetségük nincs. Dicsekednek, fecsegnek, nagy népnek mondják magukat, amely nagy dolgokat visz
majd végbe a Dzsungelben, de ha egy dió lepottyan a fáról, kacagva ugranak utána, és megfeledkeznek mindenrõl. Mi, vadon-
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beliek, szóba sem állunk velük. Nem iszunk ott, ahol a majmok
isznak; nem járunk arra, amerre majmok járnak; nem vadászunk,
amerre õk vadásznak; nem halunk meg ott, ahová meghalni húzódnak. Hallottál-e engem valaha a mai napig a Bender-logról
beszélni?
– Nem – felelte suttogva Maugli, mert most, hogy Balú elhallgatott, nagyon csöndes lett az erdõ.
– A Vadon népe kivetette a majmokat beszédébõl és elméjébõl.
Sokan vannak, gonoszak, piszkosak, szemérmetlenek, s ha egyáltalán van valami határozott kívánságuk, hát azt kívánják, hogy a
Vadon Népe észrevegye õket. De mi nem vesszük észre õket,
még ha diót és szemetet hajigálnak is a fejünkre.
Alighogy elhallgatott, egész dió- és gallyzápor zuhogott le az
ágak közül, s fönn a levegõben, a vékony ágak közt, vakogás,
üvöltés, dühös ugrálás hallatszott.
– A Majmok Népe tilalmas – mondta Balú –, tilalmas a Vadon
Népének. Ezt ne feledd el.
– Tilalmas – mondta Bagira –, de azért mégis azt hiszem, hogy
Balú óvhatott volna tõlük.
– É-én? Hogy is juthatott volna eszembe, hogy ilyen piszkokkal kezd játszani? A Majmok Népe! Piha!
Újabb zápor zuhogott a fejükre. Elsiettek onnét, és Mauglit
magukkal vitték.
Amit Balú mondott a majmokról, az tiszta színigazság volt.
A fák tetején éltek, s mert a vadállat ritkán szokott fölnézni,
nem akadt alkalom, hogy a majmok és a Vadon Népe egymás
útját keresztezzék. De ahol egy beteg farkasra, sebzett tigrisre
vagy medvére bukkantak, a majmok megkínozták, s ágakkal,
dióval hajigáltak meg minden állatot – csak úgy mulatságból, s
abban a reményben, hogy észreveszik õket. Aztán értelmetlen
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nótákat üvöltöttek, visítottak, s biztatták a Vadon Népét, hogy
másszék fel a fára, és verekedjék meg velük; vagy egymás között kezdtek dühös harcokat semmiért, s a halottaikat ott hagyták, ahol a Dzsungel Népe is megláthatta. Mindig úgy volt, hogy
éppen most fognak vezetõt választani, törvényeket és szokásokat elhatározni, de sohasem tették meg, mert emlékezetük nem
tartott egyik naptól a másikig –, így aztán ezzel a mondással
intézték el a dolgokat: „Amit a Bender-log most gondol, azt gondolja majd késõbb a Vadon.” Ez a mondás nagy vigasztalás volt
nekik. Egy vadállat sem férkõzhetett hozzájuk, viszont egyik
sem vette észre õket, s ezért örültek annyira, amikor Maugli
eljött játszani velük, és lettek dühösek, mikor meghallották,
hogy Balú haragszik.
Sohasem szándékoztak ennél többet cselekedni – a Bender-log
egyáltalán nem ismeri a szándékot; de valamelyikük kitalált valamit, amit nagyszerû gondolatnak tartott. Azt mondta a többinek, hogy Mauglinak sok hasznát vehetnék, ha megtartanák
törzsükben, mert ágakat fonhatna össze, amik megvédenék õket
a szél ellen, s ha velük maradna, õket is megtaníthatná erre. Persze Maugli, a favágó gyermeke sokféle ösztönt örökölt, s apró
kunyhókat szokott építeni lehullott ágakból, nem is gondolkozva
azon: hogyan, miért csinálja ezt; a fákon leselkedõ majmok pedig
csodálkozva nézték a játékát. Most aztán – azt mondták – igazán
lesz vezérük, s a legbölcsebb nép lesz belõlük a Vadonban – olyan
bölcs, hogy mindenki észreveszi és irigyli majd õket. Ezért csöndesen nyomon követték Balút, Bagirát és Mauglit a Vadonon keresztül, amíg a déli szundikálás ideje el nem érkezett. Maugli, aki
erõsen szégyellte magát, elaludt a párduc és a medve közt; szentül elhatározta már, hogy soha többé nem keveredik össze a Majmok Népével.
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Kiss Dénes: Ragok regék
Ragyogjatok
régi regék
rokkant ragok
görbe mesék
Koros regét
ígéretet
regős igric
regélgetek
Ragok, ragok
arany rögök
rakosgatok
aranyrögöt
Régi regét
ringatgatok
öreg ragot
ragozgatok
Regősök ne
görnyedjetek
régi garral
regéljetek
Rokkant regék
ne rágjatok
regölősök
kurjantsatok
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Ragyogjatok
arany ragok
régi regék
ríkassatok

Daidalosz és Ikarosz
(Görög monda)
Daidalosz, az athéni ezermester féltékenységbõl megölte unokaöccsét és tanítványát, Talószt, a fazekaskorong és a fûrész feltalálóját. Ezért halálra ítélték, de õ Krétába menekült, és itt Minósz
király szolgálatába állott. Mikor Minósz feleségének, Pasziphaénak félig bika alakú gyermeke született, a Minótaurosz, Daidalosz építette számára a labürinthoszt. De Minósz azután sem engedte el maga mellõl.
Daidalosz megunta a hosszú számkivetést, és megérintette lelkét a honvágy, de minden oldalról tenger állta útját.
– A földön és a tengeren feltartóztathat, de az ég bizton nyitva
áll – gondolta magában –, meneküljünk arra! Mindent elfoglalhat, de nem foglalja el a levegõt Minósz.
És elmerült a még ismeretlen mûvészetben, és megújította a
természetet. Tollakat rakott szépen egymás mellé, a legkisebb
után egyre nagyobbakat, majd a legnagyobbakat egyre kisebbre
váltva, mintha halmon nõttek volna, vagy mint ahogy a pásztorsípon a különbözõ nagyságú nádszálak sorakoznak egymás
után lassú emelkedéssel. Aztán a közepén lenfonállal fûzte össze
õket, alul viasszal kötötte meg, s amint így összeállította, egy kevéssé meghajlította, hogy az igazi madarakat utánozza vele. Mellette állt ﬁa, Ikarosz, s nem tudta, hogy a saját vesztében gyönyör-
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ködik. Ragyogó arccal a szélben libegõ pelyhek után kapdosott,
majd hüvelykujjával a sárga viaszt puhítgatta, és játékával hátráltatta atyja csodálatos munkáját.
Mikor az utolsó simítást is elvégezte alkotásán a mûvész, a
kettõs szárny közé lendítette testét, és függve maradt a meglebegtetett légben. Kitanította gyermekét is:
– Mindig középre tarts, nehogy, ha alant repülsz, a tenger habja nehezítse el tollaidat, ha pedig magasabban, a tûz égesse össze!
A középen haladj, nem kell a csillagokat se vizsgálnod, hogy tájékozódj, elég, ha engemet követsz!
S megmutatta, hogy kell repülni, és a ﬁú vállához illesztette az
újfajta szárnyakat. Míg evvel babrált, és oktatgatta ﬁát, könny áztatta ráncos, öreg arcát, és remegett az apai kéz. Megcsókolta,
mintha tudta volna, hogy ezek az utolsó csókok, s szárnyán felemelkedve, õ repült elöl, és aggódott útitársáért, mint a madár,
mikor gyönge ﬁókáját a magas fészekbõl az égi útra bocsátja. Még
biztatta, hogy jöjjön utána, és tanítgatta a vészt hozó mûvészetre,
s mozgatta a saját szárnyát, és hátra-hátranézett ﬁára.
Megbámulta õket a halász, miközben remegõ nádszállal leste
a zsákmányt, egy pásztorember, botjára támaszkodva, szántóvetõ
az eke szarva mellett. S aki látta, amint a levegõt szelték, isteneknek hitte õket.
S már bal felõl Héra szigete, Szamosz és Délosz és Parosz mind
elmaradtak, jobbra Lebinthosz volt és a mézben gazdag Kalümné,
mikor a ﬁú örülni kezdett a vakmerõ repülésnek, elhagyta
vezetõjét, és az ég felé vágyódva, magasabbra vette útját. A hevesen tûzõ nap szomszédságában meglágyult a viasz, ami összetartotta a tollakat, és szétfolyt. Szárnyát elvesztve, meztelen két karját már hiába rázta, nem tudott a levegõben megkapaszkodni.
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Zuhanás közben még atyja nevét kiáltotta. De hamarosan elnyelte a kék víz, amelyet aztán róla neveztek el Ikaroszi-tengernek.
A szerencsétlen apa – de már nem is apa – utána kiáltott:
– Ikarosz! Ikarosz! Hol vagy? Merre keresselek? Ikarosz! – ismételte hangos szóval, amíg csak meg nem pillantotta a tollakat
a habokban. Akkor már mindent értett, és elátkozta saját
mûvészetét, és ﬁa holttestét átadta a sírnak. Ahol eltemette, Ikaroszról kapott nevet a vidék.

Döbrentey Ildikó: Madár voltam álmomban
(részlet)
Madár voltam álmomban,
fenn az égen daloltam.
Olyan dal volt, amit én még
addig sosem hallottam.

James Barrie: Pán Péter
(részlet)

A nagy leszámolás
Kampó kapitány szemében gonosz öröm csillogott, mikor hajója
fedélzetére lépett.
– Ide mind, legények! – kiáltotta. Emberei mindenfelõl elõrohantak. – Megkötöztétek jól a kölyköket?
– Moccanni sem tudnak, kapitány – jelentette Sanda Bill.
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– Akkor a lábukat oldozzátok el, és elõ velük!
Brugó lemászott a hajófenékre, és kisvártatva terelte már fel a
megszeppent ﬁúkat.
– Gyerünk, gyerünk, beste kölykei! – szitkozódott. – Lóduljatok, amíg jól van dolgotok!
A ﬁúk riadtan bukdácsoltak fel a fedélzetre elgémberedett lábukkal. A kalózok kíméletlenül taszigálva sorba állították õket a
kapitány elõtt. Kampó Jácint egy hordónál állt, és kártyát vetett,
úgy tett, mintha oda se ﬁgyelne. Aztán hirtelen megfordult, és a
kardjára csapott.
– Ütött az utolsó órátok, madárkáim! – mondta csúfondárosan.
– Mordály, Nyakló, kötözzétek fel a pallót! – A két kalóz ugrott, és
egy hosszú deszkát a mellvéd korlátjára raktak úgy, hogy a vége
messze kinyúlt a víz fölé; a belsõ végét a fedélzet csigáihoz
erõsítették egy kötéllel. Ez volt a kalózok kedvelt kivégzõ eszköze.
Az áldozatnak összekötözött kézzel és bekötött szemmel – a kilencágú korbácstól nógatva – végig kellett mennie rajta, a végérõl aztán a tengerbe zuhant.
– Hozzátok fel a lányt! – mondta zordonan a kapitány.
Csikasz és Kanavász lementek, és feltuszkolták Vandát. Az õ keze
is össze volt kötözve. A kapitány kihúzta magát, megpödörte a
bajszát, és gúnyos udvariassággal meghajolt.
– Hölgyem, üdvözlöm szerény körünkben! Ha jól hallottam a
kéményen át, ezek a mihasznák kegyedet anyjuknak szólították.
– Igen, az én gyerekeim – mondta Vanda halkan.
– Hamarosan megsétáltatjuk õket a pallón. Kegyedet azonban
örömmel látnánk a hajónkon, a konyha és a takarítás tisztes
munkakörében. Szíveskedjék arra gondolni, hogy jómagam és
derék tengerészeim méltó hódolattal öveznénk.
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– Soha! – kiáltotta Vanda, és büszkén nézett körül. A kapitány
a fogát csikorgatta. Egyszeriben vége volt mézesmázos udvariasságának.
– Ostoba lány, akkor te is úgy végzed, mint õk! – sziszegte. –
Reménykedni pedig kár, mert Pán Pétertõl többé nem kaptok segítséget. Vele én végeztem!
Elvetemült élvezettel nézte a rémületet és kétségbeesést foglyai arcán.
– Hé, ﬁúk, a lányt kössétek a fõárbochoz! – rendelkezett. – Hadd
nézze végig, hogy sétálnak a csemetéi! – Vandát durva kezek kötözték az árbochoz. Szeme a ﬁúkat kereste, és csak pillantásával
vett szótlan búcsút tõlük.
– Minden kész, kapitány! – jelentették a kalózok. Ebben a pillanatban hangos óraketyegés hallatszott. Kampó kapitány megdermedt. A kalózok is megdermedtek. A hangos, egyre hangosabb ketyegés körüljárta a hajót. Kampó kapitány irtózva
behunyta a szemét. A kalózok is behunyták a szemüket.
Ezért nem láthatták, hogy Péter röpköd a hajó körül, és õ utánozza az óraketyegést, pompásabban, mint a legpompásabb falióra. Bezzeg látták a ﬁúk! De Péter szájára tett ujjával ﬁgyelmeztette õket, hogy el ne árulják valahogy meglepetésüket
és örömüket. Aztán az ördöngös ﬁú egyszerre abbahagyta a tiktakolást, kinyitotta zajtalanul a kapitányi kajüt ajtaját, és eltûnt
a benti sötétben.
Elõször Brugó merte kinyitni a szemét.
– Elmúlt, kapitány! – mondta rekedten. – Egy pisszenést se
hallani!
Kampó Jácint megrázkódott, kinyitotta szemét, és arca felderült. Úgy érezte, hogy valami jó szellem vigyáz rá, lám, ebbõl a
veszedelembõl is megmenekült. Ettõl vérszemet kapott, és feltar-
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tott kézzel, táncos léptekkel elindult a fedélzeten, mintha keskeny pallón egyensúlyozna végig. Emberei minden mozdulatát
utánozták, és ocsmány dalra fakadtak:
Ohé, johó, angol hajó,
léket belé – merül!
Most járhatják matrózai
a pallót emberül!
A karmos macska hogy suhog!
Kilenc a farka épp!
Ki a pallón lustán mozog,
annak hátába tép!
– Az ám, Sanda Bill! – rikkantott a kapitány – Hozd csak azt a
macskát ízibe! Nélküle nem tánc a tánc. Ott van a kajütömben.
– Igenis, kapitány! – mondta Bill, és elindult a kajüt felé. A többiek tovább ropták a táncot, és harsogták a csúfondáros éneket:
A kilencfarku macska, hej!
Hogyha megsimogat,
soha többé…
A ﬁúk, akik lélegzetüket visszafojtva meredtek a sötét kabinra,
soha nem tudhatták meg, hogy fejezõdik be ez a strófa. Az éneket ugyanis vérfagyasztó üvöltés metszette ketté. Rögtön utána
éles kakaskukorékolás harsant fel.
– Mi volt az? – kiáltott a kapitány döbbenten.
– Egy! – mondta hangosan Éppcsak.
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Csikasz a kajüthöz rohant, bekukkantott, és halottsápadtan kitántorgott.
– Mi baja van Billnek? – kérdezte Kampó. – Vége – hebegte
Csikasz –, le… leszúrták!
– Leszúrták?! – hördültek fel a kalózok.
– A kajütben szuroksötét van – mesélte Csikasz még mindig
remegõ hangon –, de valami szörnyûség van ott benn… az a valami, ami az elõbb kukorékolt.
– Csikasz, visszamégy, és kihozod nekem azt a kukurikút! –
parancsolt rá a kapitány.
– Nem, kapitány, jaj, csak azt ne akarja! – könyörgött Csikasz,
és térdre vetette magát. – Irgalom!
– Ugye, azt mondtad, galambom, hogy azonnal? – kérdezte
Kampó mézédesen, és fenyegetõen közeledett.
– I… igenis, azonnal – nyögte Csikasz, és a kajüt felé botorkált.
Belépett.
Ismét egy halálüvöltés, majd a diadalmas kukurikú.
– Kettõ! – mondta Éppcsak nyugodtan.
– Ezer compó és cápa! – kiáltott a kapitány – Ki hozza elõ nekem azt a kukurikút?!
Egy kéz sem emelkedett.
– Talán meg kéne várni, amíg Csikasz kijön – jegyezte meg
Brugó óvatlanul.
– Aha, Brugó – csapott le rá a kapitány –, ha jól hallottam, te
jelentkezel.
– Én?! – hördült fel Brugó. – Mennydörgõs menkõt!
– A kampómra mondom, hogy jól hallottam! – mondta a kapitány ijesztõ mosollyal. – És a kampómmal nem jó tréfálni! Nos,
barátom?
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– Nem, nem és nem! – kiáltott Brugó. – Inkább akasszanak fel!
– Nocsak, lázadás? Nyílt lázadás? – vigyorgott a kapitány. –
Brugó a fõkolompos. Gyere csak, Brugó, rázzunk kezet!
Brugó hátrahõkölt a feléje nyújtott kampó láttán. A kapitánnyal
még senki nem fogott kétszer kezet, az elsõ kézfogás egyben az
utolsó is volt. Kampó Jácint kérlelhetetlenül közeledett, Brugó
pedig nyüszítve hátrált, amíg csak háttal át nem bukott a hajókorláton. Egy halálüvöltés megint, de ezúttal a kukorékolás elmaradt.
– Három! – számolt hangosan Éppcsak.
– Nos, ki emlegetett még lázadást az urak közül? – nézett szét
emberein a kapitány. Azok úgy összehúzták magukat, ahogy
csak tudták, mintha azt mondanák, hogy Brugót soha nem is ismerték. – Anyámasszony katonái! Megyek, és magam hozom ki
a kukurikút!
Kampójával felkapott egy lámpást, és kivont karddal benyitott
a kajütjébe. Abban a szemvillanásban ki is ugrott.
– Valami elfújta a lámpást! – motyogta.
– Valami? – szólalt meg kissé csúfondárosan Ordas. – Nem valaki?
– És mi van Csikasszal? – tudakolta Nyakló.
– Ott fekszik Bill mellett. Leszúrva – sóhajtott a kapitány.
Mordály megbökte Nyaklót.
– Te, én hallottam már elátkozott hajóról, amit megszállt a gonosz lélek.
– Az ilyen gonosz lélek elõbb-utóbb mindenkivel végez, aki a
hajón van – bólogatott Nyakló. A tengerészek mind babonásak,
de a kalózok a leginkább.
– Aszongyák – tódította Ordas –, hogy ez a lélek a hajó leggonoszabb emberében ölt testet.
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– És kampója van! Ugye, kapitány?
A megmaradt kalózok pisztolyukhoz és gyíklesõjükhöz kaptak, és farkasszemet néztek kapitányukkal.
– Úgy ám, a hajó el van átkozva! – zúgták. Kampó kapitány
hátralépett. Máskor rég lekaszabolta volna az ilyen arcátlan, engedetlen csõcseléket, de most megrendült a magabiztossága.
A ﬁúk csoportjából vihogást hallott.
– Úgy tetszik nektek, mi?! – kiáltott dühösen, és kampóját rázta feléjük. Dühébõl azonban rögvest egy mentõ ötlete támadt.
Kalózaihoz fordult. – Figyeljetek rám, legények! Kinyitjátok a kajüt ajtaját, és bezavarjátok ezeket a nyavalyás kölyköket. Helyes?
Verekedjenek meg õk a kukurikúval! Ha megölik, nekünk csak
jó; ha az öli meg õket, nekünk az se rossz.
Ez a remek húzás helyreállította a kapitány megrendült tekintélyét emberei szemében.
– Lóduljatok, kis semmirekellõk! – kiáltotta Kancsuka, és társaival együtt gorombán lökdöste a ﬁúkat a kajüt felé. A gyerekek
majd kipukkadtak a nevetéstõl, de azért olyan elhihetõen játszották a rémültet, úgy siránkoztak és rimánkodtak, hogy még Kanavász szíve is megesett rajtuk.
– Szegénykék… – nyögte halkan maga elé.
Rájuk zárult a kajüt ajtaja. A kalózok kérges szívû, marcona
tengeri haramiák, de õk is voltak gyerekek valaha; enyhe borzadállyal gondoltak rá, mi fog történni pillanatokon belül, s a kapitánnyal együtt hátat fordítottak a kajütnek, úgy füleltek.
Péter odabenn a kardjával villámgyorsan elvagdosta a ﬁúk kötelékeit, és kezükbe nyomta, ami fegyvert hirtelenében ott talált,
kinek pisztolyt, kinek tõrt, kinek korbácsot. Aztán hangtalanul
kitárta az ajtót, mind lábujjhegyen kiosontak, vezérük intésére a
tatfedélzetre lopakodtak, és ott elrejtõztek. Péter a fõárbochoz
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suhant, Vanda kötelékeit is elvágta, és intett neki, hogy kövesse a
ﬁúkat.
– Itt van Pán Péter, a bosszúálló! – rikkantotta. – Hajrá, ﬁúk!
A ﬁúk elõugrottak rejtekhelyükrõl, és vad kiáltással vetették magukat az ellenségre. Kemény és edzett harcosok voltak a Macskacápa kalózai, de a sötét kajüt borzadálya és Pán Péter váratlan és
érthetetlen megjelenése összezavarta õket; úgy reszkettek, hogy
alig álltak a lábukon. A ﬁúk rohama mindent betetõzött, a kalózok fejvesztve menekültek, vaktában csépelték kardjukkal a
levegõt, és egyre-másra buktak át a korláton. Éppcsak fel-alá rohangált a fedélzeten, és lelkesen számolt:
– Négy! – Öt!
– Hat! – Hét! – Nyolc!
Kampó kapitány, mire alaposan körülnézett, egyedül maradt.
Nyolc ﬁú rontott neki, de õ a félelmes kampót lóbálva nagy tisztást hadart maga körül.
Ekkor Péter hangját hallották:
– Félre, ﬁúk, kardot hüvelybe! Ez az ember az enyém!
A két õsi ellenfél most szemben állt egymással, és farkasszemet
néztek.
– Úgy hát mindez a te mûved, Pán Péter! – szólalt meg a kapitány.
– Ahogy mondod, Kampó Jácint, mindez az én mûvem – felelte Péter mosolyogva.
– Hetyke és orcátlan ifjú, elérkezett a végpillanatod!
– Sötét és balkörmû gaz, ajánld lelkedet a pokolnak!
Összecsaptak.
Péter parádésan és elegánsan vívott, és szemfényvesztõ gyorsasággal; olykor elõbb hárított, mintsem ellenfele támadott volna. Kampó is mûvésze volt a pengének, és bár csuklója nem moz-
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gott oly könnyedén, mint a ﬁúé, nagy elõnyére lehetett volna
hosszabb karja és kardja. De nem tudta kihasználni ezt az elõnyt,
ahogy kampójával is hiába próbálkozott sújtani, mert Péter követhetetlen gyorsasággal siklott félre mindannyiszor.
Egy villámgyors vágás, és a kard kiröppent a kapitány kezébõl.
Kampó lehajolt érte – s látta, hogy egy kicsi láb áll a pengén.
– Most, Péter, most! – süvöltötték a ﬁúk, akik izgatottan állták
körül a küzdõket. – Végezz vele!
De Péter lenyúlt a kardért, pengéjénél fogva felemelte, és egy
lovag elegáns fõhajtásával nyújtotta ellenfelének a markolatát.
– Gonosz szellem incselkedik velem! – hördült fel Kampó kapitány. – Pán Péter, ki vagy te, mi vagy te? Valóban, kicsoda Pán
Péter?
A válaszra mohón és kíváncsian vártak az elveszett ﬁúk, de
senki olyan mohón, mint Vanda. Most, most feltárul a titok!
– Én vagyok az ifjúság, az életöröm! – kiáltott harsányan Péter,
és nevetve hozzátette: – Kismadár vagyok, aki most bújt ki a tojásból! Védd magad, kapitány!
A harc újra indult.
És tartott volna még sokáig, mert Péter láthatólag nem szánta
még el magát a végsõ döfésre, csak itt-ott szúrt egyet a kapitányon,
ahogy a bikát ingerlik és bõszítik az arénában. A kapitány pedig
képtelen volt beletörõdni vereségébe, és fogcsikorgatva küzdött
tovább. Lassan-lassan mégis fogyott az ereje, és egyre inkább hatalmába kerítette a csüggedés. Akárki ez a Péter, érezte, hogy az
õ földi pályájának végét fogja jelenteni. Elkeseredett düh emelkedett benne, és végül elborította az agyát. Hátat fordított ellenfelének, és eltûnt a fedélzeti lejáróban. Péter leeresztette a kardját, és csodálkozva nézett utána.
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Pillanatok múlva ismét feltûnt a kapitány, de nem azért, hogy
folytassa a harcot. Összefont karral megállt. – Az utolsó szó mégis az enyém! – szólt vészjósló vigyorral. – Felgyújtottam a lõporraktárt! Fél perc, és a hajó a levegõbe repül!
A gyerekek rémülten sereglettek köréje.
– Ne tedd, kapitány! Kegyelmezz! – kiáltozták.
– Vissza, hitvány pulyák! – rivallt rájuk a kapitány – Minden
ellenségem egyszerre kalimpál az égnek, tûzbe és vérbe borulva!
Nagyszerû vég, méltó egy nagy kapitányhoz!
Még a riadt gyerekek is érezték, hogy van valami gonosz és
komor fenség abban, ahogy Kampó lángoló szemekkel ég felé
tárja a karját.
– Hé, cimboráim, ott lenn a pokolban! – kiáltott fel hatalmas
hangon. – Jön már kapitányotok, hét tenger réme, Kampó Jácint,
de nem bosszulatlanul!
Péter most elkiálthatná: „Repülünk!” – és mind otthagyhatnák
a tébolyult kapitányt a robbanni készülõ hajón.
De nem, Péter nem kiáltott.
Ismerjük már õt, tudjuk, hogy nem híve az egyszerû megoldásoknak.
„Hohó, Kampó Jácint! – gondolta. – Tizenhárom hordónyi puskapor tûztengerében megdicsõülni? Nem, a sors nem ilyen véget
szánt neked!”
Lerohant a hajófenékbe, és már hozta is a szikrázva égõ gyújtózsinórt, és a tengerbe hajította. Aztán könnyedén felszökkent a
hordóra, amelyen a kapitány nemrég kártyát vetett, törökülésben
elhelyezkedett rajta, és diadalmas dallamot játszott sok hangú
sípján.
Kampó kapitány elbõdült, mint a megsebzett bika. Leszegett
fejjel rontott az elõtte álló gyerekeknek; azok szétrebbentek elõle.
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Kampó a hajóágyúhoz rohant, és célzott. Péterre meredt az ágyú
csöve.
– Jaj! – kiáltottak a ﬁúk elszörnyedve. – Péter, vigyázz!
Vanda eltakarta a szemét.
– Pusztulj, Pán Péter! – üvöltött a kapitány és elsütötte az ágyút.
Tébolyult dühe annyira elvakíthatta, hogy pontatlanul célzott,
a golyó nem Pétert, hanem a hordót találta. A hordó hatalmas
robajjal söpört végig a fedélzeten, és a korlátot áttörve a tengerbe
repült. Péter pedig ott maradt iménti helyén, a levegõben ülve, és
muzsikált tovább.
Ez a látvány végképp összetörte Kampó kapitány szívét. Öles
termete megroggyant, és szánalmas roncsként vonszolta magát a
hajókorláthoz. A hosszú palló, amelyet foglyainak szánt, komoran nyúlt ki a sötét víz fölé. A kapitány föllépett rá, és mint a
holdkóros, hunyt szemmel megindult rajta.
A mélybõl jól ismert hang ütötte meg a fülét: „Tiktak! Tiktak!”
És az óra ütni kezdett a krokodilus bendõjében. Tizenkettõt
ütött.
Kampó kapitány borzadva visszahõkölt. De ahogy átfutott
agyán mindaz, amit az elmúlt órákban meg kellett élnie, és megjelent szeme elõtt Pán Péter levegõben muzsikáló alakja, tudta
már, hogy vége mindennek, a borzalmak kelyhe csordultig telt.
Úgy ugrott fejest a krokodil kitátott torkába, mint akit régi, kedves barátja vár.
– Kilenc! – rikoltotta Éppcsak diadalmasan.
Ennyi volt Kampó Jácint kapitány gyászbeszéde.

5. Vizek hátán
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Weöres Sándor: Fenn csillag-orsón…
Fenn csillag-orsón
szövik a sorsot,
lenn hûs habokon
vezetik a ladikot,
kis hal nagy hal
elõtte, mögötte.

Gilles Ragache: Noé bárkája
Megbánta egy napon az Úristen, hogy teremtményeivel benépesítette a világot. Gonoszul élt ember, állat egyaránt, s bûneik haragra gerjesztették az Egek Urát, aki végül így határozott:
– Eltörlöm az embert a Földnek színérõl, pusztuljon a barmokkal, a csúszómászó állatokkal és az ég madaraival együtt!
Csak a jámbor Noénak kegyelmezek, legyen õ a Föld új nemzedékének õsatyja.
És szólott az Úr Noéhoz, aki abban az idõben már a hatszázadik
életévét taposta:
– Építs bárkát azon nyomban, mert nemsokára megemelkednek a vizek, és elpusztul minden, ami él. Vedd magadhoz feleségedet, ﬁaidat, ﬁaidnak feleségeit s minden földi állatból, baromból, csúszómászóból és égi madárból kettõt-kettõt, szálljatok
be a bárkába, s várjátok meg ott, míg haragom lecsillapul.
Az õsz Noé megfogadta az Úr tanácsát, összehívta családját, és
háromszintes bárkát ácsoltak sietve. Az alsó szintre a csúszómászók és más szárazföldi állatok közül vitt be Noé egy-egy párat, a felsõ szintre a madarak seregletébõl költöztetett be egy hí-
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met és egy nõstényt, a középsõ szintre pedig õ maga vonult be
családtagjaival.
A bárka éppen elkészült, amikor megnyíltak az ég csatornái.
Negyven napon és negyven éjen át megállás nélkül ömlött az
esõ, és amikor Noé elõször ki merte dugni a fejét a bárka ablakán,
már a hegyek csúcsait sem lehetett látni. Szennyes áradat kavargott a szegényes tákolmány körül, mindenféle szemetet sodorva
magával. Ebben a mocskos lében lelte halálát a Föld lakossága,
senki sem maradt életben, csak akit Noé magával vitt.
A negyvenedik napon csendesedni kezdett az esõ, ám köröskörül szürke volt még az ég, és víz borított mindent, amerre a
szem ellátott. Százötven hosszú napon át hánykolódott a bárka,
a hullámok játékszerként dobálták, s a zúgó szél hol erre, hol arra
taszította. Végül a hetedik hónap tizenhetedik napján megfeneklett az Ararát hegyén. Az õsz Noé és három ﬁa ekkor összedugták a fejüket, meghányták-vetették, hogy mitévõk legyenek.
Végül úgy határoztak, kiküldik a hollót, nézze meg, van-e szárazföld a közelben. A holló tudvalevõleg irtózik a víztõl, s mindjárt megtalálja a legrövidebb utat a part felé. El is repült a holló,
nagy távolságot fürkészett végig, ám másnap kimerülten visszaérkezett és megtelepedett Noé vállán.
Ezután Noé újra útra bocsátott egy madarat, ezúttal egy galambot, ám hamarosan az is visszatért. Napokig szorongott ember és állat a félelemtõl, hogy nem látnak többé zöldellõ mezõket
és virágokat. A hetedik nap reggelén, immáron a kétségbeesés
határán, ismét kiküldték a galambot, mely alkonyatkor olajággal
a csõrében tért vissza!
A jámbor Noé hálát rebegett az Úrnak, s boldogan adta tudtára
ﬁainak és leányainak az örömhírt: a vizek végre apadni kezdtek,
s a távolban valahol már felbukkant a szárazföld. Kis idõ múlva
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Noé harmadszor is felröpítette a galambot, s a madár most már
nem tért vissza. Így bizonyosodtak meg a bárka lakói arról, hogy
a szárazföld újra lakhatóvá vált.
Amikor az Ararát hegyének környéke is felszáradt, Noé és családja kiszállt a bárkából. Szélnek eresztették az állatokat, s boldogan vették birtokukba a földet. Nekiálltak szántani-vetni, szõlõt
termeszteni, új életet teremteni. Látta az Egek Ura, hogy elérte
célját: megtisztult a világ mindentõl, ami gonosz volt, immáron
csak a jók nemzetsége él a Földön. Megáldotta hát az embereket
és az állatokat: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok és töltsétek be a földet!” Jóakaratának jeleként hét színben tündöklõ szivárvány jelent meg az égen.

Jules Verne: Nemo kapitány
(részlet)
– Kapitány úr – mondtam – … No, de hogyan kerülünk a tenger fenekére?
– E pillanatban tíz méter mélységben állunk a tenger fenéken.
Mindjárt indulunk, professzor úr.
– De hogyan jutunk ki a hajóból?
– Majd meglátja.
Nemo kapitány bedugta a fejét a fémgömbbe. Censeil velem
együtt követte példáját. Még hallottuk, hogy a kanadai gúnyosan „sok szerencsét” kíván nekünk. Öltönyünk felsõ része menetes rézgallérban végzõdött, erre csavarták rá a fémsisakot. A három, vastag üveggel ellátott nyíláson át minden irányban
kitekinthettünk, csak a fejünket kellett kissé a fémgömb belsejében elfordítanunk. A hátunkra akasztott Rouquayrol-készülék
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azonnal mûködésbe jött, mihelyt a védõsisak rá volt erõsítve a
ruhára. Egész könnyen lélegzettem.
Övemben a Ruhmkorff lámpával, puskával a kézben indulásra
készen álltam. De õszintén bevallva, egy lépést sem tudtam tenni
nehéz ruhámban. Az ólomtalpak a padlóhoz szegeztek.
Ámde a hajó személyzete számított erre, éreztem, hogy valaki
betol a ruhatár mellett levõ kis fülkébe. Társaimat is bevontatták.
Hallottam, amint a légmentesen záródó ajtó becsukódik mögöttünk. Koromfekete sötétség vett körül bennünket.
Néhány perc telt el így a vaksötétben, majd valami éles, sípoló
hangot hallottam, s éreztem, hogy lábamból valami hidegség kúszik felfelé a mellemre. A hajó belsejébõl, valószínûleg egy csapon át, vizet eresztettek kívülrõl a kamrába; a tengervíz csakhamar megtöltötte az egész kamrát. Majd megnyílt a Nautilus
oldalába vágott ajtó.
Derengõ félhomály vett körül bennünket. Pillanat múlva már
a tengerfenéken álltunk.
Hogyan is írhatnám le a lenyûgözõ séta benyomásait? Nincsen
szó, amely az elõttem feltáruló csodát felidézze. A festõ ecsetje is
botladozik, mihelyt a víz különös fényhatásait adja vissza – hát
még a toll!
Nemo kapitány ment legelöl, társa néhány lépésnyi távolságban követett bennünket. Conseiljel szorosan egymás mellett
haladtunk, de a páncél miatt egyetlen szót sem válthattunk egymással. Már nem éreztem sem a ruhám, sem a bakancsom, sem a
légtartályom súlyát, sem a vastag fémsisakét, amelyben úgy lötyögött a fejem, mint száraz dióbél a héjában. Felszerelésem a
vízben annyit veszített súlyából, mint amennyi az általa kiszorított víz súlya, s én most kellemesen tapasztaltam magamon az
Archimédesz által felfedezett ﬁzikai törvény igazságát. Nem vol-
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tam már az a magammal tehetetlen tuskó, mint az imént a kamrában, sõt, elég szabadon mozogtam.
Meglepetten tapasztaltam, hogy a harminc lábnyi mélységben még milyen erõsen világítják meg a tengerfenéket a napsugarak. A víztömegen könnyen hatolt át a fény, s megtörte színeit. Száz méter távolságig tisztán megkülönböztettem a tárgyakat.
Azon túl a mélység az ultramarin ﬁ nom árnyalataiból a mély
kékbe folyt át, s derengõ, sejtelmes sötétbe borult a messzeségben. Mindenfelõl víz fogott körül, s valóban olybá tûnt, mint a
levegõ, noha a víz sûrûbb a föld légkörénél, mégis csaknem
olyan átlátszó.
Fejem fölött a tenger tükörsima felszínét láttam. Bársonyosan
sima fövenyen jártunk, amelyet nem fodrozott meg a parti hullámok játéka. A csillogó homok, mint valami óriási tükör, verte
vissza a tündöklõ napsugarat. Innen ered tehát a víz molekuláinak vakító visszasugárzása! Elhiszed-e, kedves olvasó, hogy
harminc lábnyi mélységben is olyan tisztán láttam, mint fényes
nappal a földön?
Negyedóráig mentem a szétmálló kagylók ﬁnom porával keveredõ tündöklõ homokon. A Nautilus hosszú teste, amely mint
valami sziklaszirt meredt mögöttünk, lassanként eltûnt szemünk
elõl, de a jelzõlámpa sugárzó, élesen határolt utat hasított a meszszeségben homályló vízbe, úgyhogy a sötétség beálltával is
könnyû lesz visszatalálnunk a hajóhoz. Aki csak a földrõl látja a
reﬂektor sugárkévéjét, nehezen képzelheti el ezt a fényhatást.
A porszemecskékkel telített levegõben szikrázó ködhöz hasonlít
a fénypászma, de a tengeren s a tenger alatt csodálatos tisztaságban terjednek az elektromos sugarak.
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Tamkó Sirató Károly: Hajó Lajos!
Halló! Lajos!
Hajó Lajos!
A te hajad
haj-olajos…
A te hajód,
a te hálód
kívül-belül,
alul-felül
hal-olajos,
hal-olajos!

6. Lakatlan sziget
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Daniel Defoe: Robinson
(részlet)
Egy kalandvágyó ﬁatalember, Robinson Crusoe tengerre száll, és sok
viszontagság után hajótörést szenved. A hullámok egy lakatlan szigetre
sodorják, ahol magányosan él huszonhét esztendõn át. Egy nap azonban
emberevõ vademberek kötnek ki a szigeten, magukkal hurcolnak egy öszszekötözött foglyot, hogy szokásukhoz híven elfogyasszák a húsát. Robinson megmenti a más törzsbõl származó áldozatot, s a bennszülött
férﬁt elnevezi Pénteknek. Eztán ketten élnek az elhagyatott szigeten, de
Robinson nem adja föl a reményt, hogy egyszer sikerül eljutnia a szárazföldre, és kiszabadul a tenger fogságából.

A foglyok megmentése
Ebben az idõben egészen rabul ejtett tervem, hogy átmegyek
Péntekkel a kontinensre. Kijelentettem, hogy ugyanekkora csónakot készítünk, õ pedig hazamegy benne. Egy szót sem felelt,
csak igen komolyan és szomorúan nézett rám. Megkérdeztem,
mi baja. Panaszosan megszólalt:
– Miért haragudni Péntekre? Mit csinálni Péntek? – Faggattam, mire gondol, és kijelentettem, hogy egy cseppet sem haragszom rá.
– Nem haragudni! – kiáltotta, és többször elismételte ezt a szót.
– Akkor miért küldeni Pénteket haza népéhez?
– De Péntek, hiszen mondtad, hogy közéjük kívánkozol.
– Igen, igen – mondta –, kívánni, mindketten ott lenni. Nem
kívánni, Péntek ott lenni, Robinson nem ott lenni.
Szóval kiderült, hogy nincs szándéka nélkülem elindulni.
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– Menjek én is, Péntek? – kérdeztem. – Mit csinálnék én ott?
Erre igen gyorsan felém fordult.
– Ott Robinson igen sok jót tenni – mondta –, tanítani vadembereket jónak lenni, tisztának lenni, szelídíteni embereket. Új
életet élni.
– Ó, Péntek! – kiáltottam. – Nem tudod, mit beszélsz. Én magam is tudatlan ember vagyok.
– Igen, igen – ismételte –, tanítani nekem jó, tanítani nekik jó.
– Nem, Péntek – mondtam –, nélkülem indulsz el. Hadd éljek
én itt tovább ugyanúgy ahogy eddig. – Ismét zavartan bámult
rám. Aztán felkapta az egyik fejszét, amelyet használni szokott,
és kezembe nyomta. – Hát ezzel mit csináljak? – kérdeztem.
– Megölni vele Pénteket – mondta.
– Ugyan miért ölnélek meg? – kérdeztem újra. Igen gyorsan
megfelelt:
– Miért küldeni el Pénteket? Pénteket megölni, nem elküldeni.
Ezt olyan komolyan mondta, hogy szeme is megtelt könnyel.
Egyszóval annyi ragaszkodást és állhatatosságot fedeztem fel
benne, hogy elhatároztam: soha többé nem teszem próbára, ha
kedve van velem maradni.
De bennem egyre jobban felülkerekedett a vágy, hogy megkíséreljem a menekülést… Tehát haladék nélkül munkába kezdtünk. Elõször egy széles fát kerestünk ki, hogy alkalmas kenut
faraghassunk, melyben megkockáztathatjuk az átkelést. Bõségesen volt a szigeten fa. Akár egy hajórajt is építhettünk volna…
Elsõsorban az a szempont vezérelt, hogy a hajóépítést a vízhez
olyan közel végezzük, amennyire csak lehet…
Végül Péntek mutatott rá az alkalmas fára. Kiderült, hogy
sokkal jobban érti ezeket a dolgokat, mint én. Nem tudom pon-
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tosan megnevezni a fát, amelyet ledöntöttünk, elég az hozzá,
hogy nagyon hasonlít a puszpánghoz. Színük és szaguk legalábbis egyezett. Péntek amellett kardoskodott, égessük a fát
üregesre. Én azonban megmutattam neki, hogy végezhetjük el
ezt a munkát szerszámokkal. Nem kellett sokat tanítani: csakhamar ugyanolyan jól kezelte a fejszét, mint én. Egy hónapi kemény munka után elkészültünk a jármûvel. Igen csinosra sikerült, különösen azután, amikor elejét valóságos hajóorrá
mintáztuk. Most újabb két hetet vett igénybe, míg görgõ fákon
hüvelykrõl hüvelykre haladva a tengerbe juttattuk. De mikor
már a hullámokon úszott, akár húsz ember is könnyen elfért
volna benne.
Mikor már a vízen volt, csodálkozva tapasztaltam, hogy Péntek ügyesen bánik vele. Kitûnõen kormányozza, fordítja, hajtja,
evez benne. Megkérdeztem, van-e kedve hozzá, hogy megkíséreljük az átkelést.
– Igen – felelte –, nagyon jól átjutni akkor is, ha nagyon nagy
szél fújni.
Egy másik tervemrõl még nem is beszéltem elõtte. Ez abban
állt, hogy csónakomat árboccal és vitorlával szerelem fel, és ellátom horgonnyal és láncokkal. Az árbochoz elég könnyen hozzájutottam. Egy ifjú cédrust kellett csupán kidöntenem; ami éppen elég nõtt a szigeten. A közelben is találtam alkalmasat.
Péntekkel együtt munkához láttunk, levágtuk és kifaragtuk.
Sokkal több gondom volt a vitorlával. Voltak ugyan régi vitorláim vagy inkább vitorladarabjaim szép számmal. De mivel már
huszonhat éve tartózkodtam a szigeten, és karbantartásukra nem
sok gondot fordítottam, legtöbbje szétmállott. Mert ugyan hogy
is képzelhettem volna, hogy valaha még hasznukat vehetem!
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A legtöbb csakugyan mállófélben volt. De mégis találtam két darabot. Ezek még elég tartósnak látszottak. Elképzelhetõ, hogy tû
hiányában toldozgatásuk mennyi munkába került. Végül is öszszetákoltam egy háromszögletes ocsmány lebernyeget, olyasfélét,
amit nálunk otthon birkalapocka-vitorlának neveznek. Ennek
a végén keresztfa van, és kis csúcsban végzõdik. Ilyet szoktak a
hajóhoz kötött nagy csónakok használni. Én is ennek a kezeléséhez értettem legjobban.
Az árboc és a vitorla felszerelése két hónapig tartott. Még fontosabb volt, hogy a csónak farát kormánylapáttal lássam el. Így
biztosíthattam, hogy az irányt betartjuk.
Mikor mindezzel kész voltam, meg kellett még tanítani Pénteket a hajózás tudományára. Igaz, hogy nagyszerûen evezett a
kenuban, viszont fogalma sem volt a vitorláról és a kormányról.
Egészen magánkívül volt a csodálkozástól, mikor látta, hogy vezetem ki a csónakot a kormány segítségével a tengerre, vagy amikor megﬁgyelte, hogy duzzad meg vagy ernyed el a vitorla az
irány változásának megfelelõen.
Rövid gyakorlat után összebarátkozott mindkettõvel, és csakhamar tapasztalt hajós lett belõle. Egyedül az iránytû használatára
nem tudtam rászoktatni. Igaz viszont, hogy ezen a vidéken nagyon ritkán volt felhõs idõ, és a ködöt alig ismerték. Az iránytû
tehát senkinek sem hiányzott, mert a csillagok éjjel mindig megmutatták az utat, nappal viszont látszott a part.
Beléptem szigeti fogságom huszonhetedik évébe. Ámbár ami
az utolsó három évet illeti, melyet ezzel a derék teremtéssel együtt
töltöttem, legszívesebben kihagynám a számolásból. Most vidáman ültem meg hajótörésem évfordulóját. Erõs remény élt bennem, hogy véglegesen és gyorsan megszabadulok innen.
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Jonathan Swift: Gulliver utazásai
(részlet)
Most, hogy szabad voltam, szerettem volna az ország fõvárosát,
Mildendót megtekinteni. Kérvényt nyújtottam be a császárhoz,
aki aztán minden nehézség nélkül megadta rá az engedélyt. De
még egyszer emlékezetembe idéztette a szabadságlevélnek azokat a cikkelyeit, melyek alattvalóival szemben óvatosságra intenek. Látogatásomat megelõzõleg az utcasarkokra kifüggesztett
kiáltványokkal értesítették Mildendo lakosait szándékomról, és
egyszersmind szigorúan meghagyták nekik, hogy ki ne mozduljanak addig a házból, amíg én a városban idõzöm. Eddigi
lakóhelyemtõl mintegy 133-at léptem, s ott voltam a városban. Itt
azt tapasztaltam, hogy a várost egy méter magas és 30 centiméter
vastag fal veszi körül. A falon két szemközt jövõ kocsi kényelmesen kitérhetett egymásnak. A várfal folytonosságát négy-négy
méternyi közökben erõs tornyok szakították meg. Amint a legközelebb esõ kapun keresztülléptem, a legnagyobb óvatossággal
haladtam végig a két fõúton. Kabátomat otthon hagytam, nehogy
két szárnya a házak fedelében és a párkányzatban kárt tegyen.
Csak nadrág meg testhez álló ujjas volt rajtam.
Az ablakokat, padlásnyílásokat, sõt a háztetõket is ellepte a sok
kíváncsi. Nem emlékszem, hogy hosszú utazásaim közben valaha ennyire népes helyet láttam volna. A város legalábbis ötszázezer lakost számlált. Elsõ pillanatra feltûnt az építkezés szabályos volta. A fõutakból a mellékutcák egyenletes közökben
ágaznak ki. Ezekbe azonban – tekintve azt, hogy valamennyinek
csak harminc vagy negyven centiméter volt a szélessége – bajos
lett volna bejutnom.
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A fõutcákbeli házak három-, négy-, sõt ötemeletesek voltak.
Azok földszintjén nagyon sok díszes bolti helyiséget láttam, és
ezek, éppúgy, mint a piacok, dúsan fel voltak árucikkekkel szerelve. Mildendo kellõs közepén, ott, ahol a két fõút egymást keresztezi, ott terült el a császár palotája. Ez a díszes épület még
tetemesen fokozta az apró nép mûszaki és építészeti tehetsége
iránt táplált jó véleményemet.
Csak nagy nehezen tudtam a hatalmas fejedelmi lak belsõ
épületeihez hozzáférni. A háromnegyed méter magas várfalat
ugyan könnyen átléptem, de itt a külsõ udvarban most egy tizenhárom méter hosszú és éppoly széles épület elõtt találtam
magam. Ez két kisebb négyszöget, a tulajdonképpeni díszépületeket foglalta magában. Itt voltak a fényesnél fényesebb császári
fogadótermek és magánlakosztályok elhelyezve. Éppen ezeket
szerettem volna leginkább látni, és a császár is különös súlyt
vetett arra, hogy e díszépületeket és fényes lakosztályokat alaposan megtekintsem. De ha végrehajtom szándékomat, átlépés
közben okvetlenül érintek és persze hogy megsértek egyet-kettõt ezek közül a belsõ épületek közül. Szerencsére mentõ gondolatom támadt: kivágtam zsebkésemmel a császári díszkert néhány legerõsebb fáját, és belõlük két zsámolyt készítettem. Az
egyiket odaállítottam az utamba esõ épületek elé, és ráléptem,
a másikat pedig a házak fedelén keresztül a túlsó udvarra állítottam, úgy, hogy mikor átléptem, a lábammal könnyen elérhettem. A kísérlet tökéletesen bevált, mert a zsámolyok segítségével most könnyûszerrel jutottam át a házakon anélkül, hogy
bennük a legkisebb kár esett volna. Csakhamar ott találtam magam a császári palota fõépülete elõtt, amelynek belsejét annyira
vágytam szemügyre venni.
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Hogy könnyebben célt érjek, lekuporodtam úgy, hogy arcom
egy magasságba jutott az elsõ emelet nyitva maradt ablakaival, és
így betekinthettem a leírhatatlan pompában díszlõ termekbe és
szobákba. A császárné gyermekeivel és kíséretével együtt az
egyik nyitott ablakhoz lépett, és oly kegyes volt, hogy nyájasan
mosolyogva csókra nyújtotta parányi kacsóját.
Itt azonban megszakítom a fényes palota és annak díszes berendezése körül tett megﬁgyeléseimnek és észrevételeimnek fonalát. Ezeket egy késõbbi, nagyobb munka számára tartom fenn,
melyben körülményesen foglalkozom majd Liliputország államszerkezetével és történetével. Elbeszélésem fõ célja most csak az,
hogy megismertessem kedves olvasóimat azokkal az eseményekkel, melyeket ebben a sajátszerû birodalomban kilenc havi itt
idõzésem alatt átéltem. Azért tehát folytatom az elõadást.
Néhány napra a császár székvárosában tett látogatásom után
udvari kocsi jelent meg nálam, s kiszállt belõle Redresal, a császár elsõ magántitkára. Az õt kísérõ egyetlen szolgával arra kéretett, szakítsak magamnak rövid idõt az õ kihallgatására, mivelhogy nagyon fontos állami ügyben óhajtana velem értekezni.
Redresal szeretetreméltósága, valamint azok a szívességek, melyekkel már sok más alkalommal lekötelezett, arra indítottak,
hogy legszívesebben fogadjam, sõt még azt az ajánlatot is tettem
neki, hogy ha nincsen ellenére, a könnyebb értekezhetés végett
fölemelem a fülemhez.
Redresal úr ráállt, és mikor fülem mellett kényelmesen elhelyeztem, elõadta az ügyét. Elõször is gyöngéden rámutatott azokra
a szolgálatokra, melyeket nekem az udvarnál tett. Azután lassacskán rátért az ország viszonyaira, melyekrõl szerinte már elég tájékozódást meríthettem. Azután torkát köszörülve folytatta, hogy:
Bizonyára nem kerülte el ﬁgyelmét, nagyra becsült és fõmagasságú
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Emberhegy úr, hogy hazánk állapota általában véve virágzónak
mondható, és nem hagy fönn semmi kívánnivalót. De fájdalom,
ezen a gyarló égitesten, melynek fõ ékessége tagadhatatlanul mi,
liliputiak vagyunk, semmi sem tökéletes. És én, mint önnek barátja és pártfogója, nem is akarom ön elõtt eltitkolni, hogy a mi birodalmunk egy hatalmas és féltékeny ellenség részérõl folytonosan
ki van téve a megtámadás veszedelmének.
Ráadásul szorongatják az országot belsõ gondok is: hetven
hónap óta két pártra szakadt a politikai tábor, az egyik párt az
alacsony cipõsarok híve, a másik a magasé. A magassarkúak a
régi rendszerhez húznak, õfelsége viszont az alacsonysarkúakat kedveli inkább, õket alkalmazza a kormányhivatalokban.
A két párt tagjai mind élesebben szembe kerülnek, már szót
sem váltanak egymással. Jelenleg a magassarkúak vannak többségben, ám az alacsonysarkúaké a hatalom. Viszont a trónörökös nem vall színt, a fenség egyik sarka magasabb, mint a másik, emiatt csámpázik úgy
A köztünk támadt egyenetlenség folytán harminchat hosszú
hónap óta úgyszólván óráról órára várjuk, hogy mikor ront
ránk a világnak nagyságra nézve második állama, a Blefusku
sziget. Blefusku kiterjedésre nézve megközelíti a fenséges Liliputot. Hiába állítaná – mint ahogy azt már több ízben meg is
tette –, hogy vannak a világon Liliputnál és Blefuskunál nagyobb és önhöz hasonló emberfaj lakta országok is, mert hát ez
az ön ábrándos állítása ellenére is, legalábbis kétséges, amenynyiben ellentmond ezeknek legnagyobb tudósaink határozott
véleménye, mely abban csúcsosodik ki, hogy ön minden
valószínûség szerint a holdból pottyant alá. De még a mi legrégibb hagyományaink sem emlékeznek meg más országokról,
mint Liliputról és Blefuskuról.
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Elkeseredett háborúban állunk egymással, legutóbb harminchat hónappal ezelõtt. Az ellenségeskedés már jóval régebben
kezdõdött. Valamikor a két ország még megegyezett abban, hogy
a tojást a vastagabb felén kell feltörni. Így törte fel dicsõ uralkodónk nagyatyja is, még gyerekkorában, s megvágta az ujját. Atyja, a császár akkor szigorú büntetés terhe mellett megtiltotta,
hogy bárki a tojást a vastagabb felénél merészelje feltörni. Felbõszítette a népet ez a tilalom, egymást érték a lázadások, egyik
császárunkat az életétõl, a másikat a trónjától fosztották meg a
tojásforradalmak. Feljegyezték, hogy tizenegyezer ember vállalta inkább a kínhalált, de nem volt hajlandó a tojást a vékonyabb
felén feltörni.
Blefusku folyton szította a polgárháborúkat, és szívesen befogadta a vastagpárti menekülteket, számûzötteket. Végtére is véres háború tört ki a két nagyhatalom között, nehezen bírtak egymással. Mi negyven nagyobb hadihajót és harmincezer embert
vesztettünk, az ellenség valamivel többet. De azóta bizony összeszedte magát, készülõdik az új erõpróbára.
A dolog ma úgy áll, tisztelt Emberhegy úr, hogy az összekoccanás minden pillanatban várható. Blefusku kikötõiben már erõs
hajóhad áll harcra készen, s fenyegeti partjainkat. Õfelsége, aki
az ön erejében és bátorságában föltétlenül megbízik, általam azt
a kérdést intézi önhöz, nem volna-e hajlandó bennünket a küszöbönálló háború alatt mint hû szövetségesünk támogatni.
A szeretetreméltó férﬁúnak adott szíves válaszom röviden ez
volt: „Mélyen tisztelt titkár úr, nagyra becsült barátom! Kérem
önt, szíveskedjék õfelsége tudtára adni, hogy bár békés természetemnél fogva nem szívesen elegyedem tusakodásokba,
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mégis minden pillanatban kész vagyok a császárért és országáért véremet ontani, életemet kockáztatni. Közölje vele továbbá,
hogy az esetleges támadással minden erõmbõl szembe fogok
szállani.”

7. Ősi világok, új világok
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Tandori Dezső: Az a sok ﬁnom régi…
Egy nagy mackó ideköltözött
Egy messzi dohányboltból.
Úgy élvezi már a friss levegõt!
De valamire visszagondol.

Vera Ferra-Mikura:
Hogyan csináljunk modern reklámot régi meséből
Aranyos hajat kíván, selymes-lágyat? Használja a LIGETSZÉPE
SAMPONT! A Ligetszépe sampon a Samponok Királynõje.
A Ligetszépe hajnövesztő, hajszálerősítő csodasampon! Ha Ligetszépe samponnal ápolja a haját, garantáltan több emeletnyi hosszúságúra nõ meg a haja, s minden egyes hajszála el- és kitéphetetlenné válik! Kedves férje feledékeny, nincs nála a kapukulcsa?
Egyszerûen engedje le a haját, a Ligetszépe samponnal kezelt
haj a földszintig ér, s oly erõs, hogy a legsúlyosabb férjeket is elbírja! A Ligetszépe sampon háromféle illatkeverékben is kapható. Próbálja ki mind a hármat! Jelmondatunk: kevés pénzért
– kincset adunk!
Keresse fel a TÖLGYFA, HÁRSFA ÉS TÁRSA BÚTORBOLTOT!
Slágerajánlatunk: a formatervezett, szépséges szép és elegáns Terüljasztalkámok! Külön meglepetés: az uborkafából készült Terülj
asztalkám! Felkapaszkodott családoknak nélkülözhetetlen! Luxuskivitel garantálva! – Egyszerû családoknak egyszerûbb kivitelben, préselt farostból ﬁllérekért! Nincs gond többé bevásárlásra,
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fõzõcskére! A Terülj asztalkám reggelit, ebédet, vacsorát varázsol a
szeme láttára! Kívánságára kímélõ ételeket és alkoholmentes italokat is varázsol az orra elé! Nincs konyhaszag! Nincs mosogatás! És
ami a legfõbb: több ideje jut a kedves mamának a mesemondásra!
Az élet mulandó – rendelje meg idejében a szépséges szép Hófehérke üvegkoporsót. Ha hármat rendel – négyet kap! A negyediket
ingyen és bérmentve szállítjuk! Az üvegtisztításhoz ÖRÖK FÉNY
csodatisztítószerünket ajánljuk. A Hófehérke üvegkoporsó különleges elõnye, hogy a végleges igénybevételig fürdőkádként is
használható! A fürdéshez a HóFEHÉRKE HABFÜRDÕ a legjobb!
A Hófehérke nyakigfürdõk fehérré varázsolják, akár a hó, pirossá, akár a vér és feketévé, akár az ébenfa! Csupán a hét törpét és
a királyﬁt kell másutt beszereznie!
Nem gond többé a nagy láb! Kicsi lábon tipeghet, ha a HAMUPIPÕKE LÁBKRÉMET használja! A hatás csodálatos! Egyszeri kezelés, egyszeri bekenés után összemegy a lába: parányi
kis cipellõben tipeghet munkába, és utána hajnalig is táncolhat a
bálba’. Azonnal rendelje meg, nyomban szállítjuk. Sírig tartó jótállást mellékelünk.
Csak álmatlanságban szenvedõknek: újdonatúj altatószer!
CSIPKERÓZSIKA-ORSÓ! Az altatószerek altatószere! Egyetlenegy szúrás elegendõ, s máris alszik, míg elrepül száz esztendõ!
Óvakodjék az utánzatoktól! Csak az eredeti Csipkerózsa-védjegy
a valódi!
Rendkívüli ajánlat! Otthonának éke, dísze az eredeti faliórastílusban készült FARKAS-BARKAS falióra! Kívánságra kecskegidával is szállítjuk. Ketyegve mekeg, mekegve ketyeg, s óraütés
helyett harangjáték-riadóval ﬁgyelmeztet a pontos idõre! Törhetetlen üveg, elérhetõ ár. Minden óraboltban kapható már.
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Katja Asikainen: Az én világom
Az én világom!
– mondja Reagan.
Az én világom
– mondja Kína, a Szovjetunió
és Európa.
Az én világom
– mondják a felnõttek.
És én?
Az én világom
– mondom nagyon halkan.
Bárcsak egy kicsit
az enyém is lenne!
– gondolom
magamban.

Hana Doskočilová: Trója eleste
Hosszú-hosszú évszázadokkal ezelõtt állt a tenger partján egy Trója nevezetû dicsõ és pompás város. Körös-körül erõs fal védte, mely
ellenállt minden fegyvernek, soha semmiféle ellenség nem tudta
sem áthágni, sem szétrombolni, sem más módon bevenni…
A görög királyi hadak immár tíz éve eredménytelenül ostromolták Tróját, amikor az egyik hõsnek, a leleményes Odüsszeusznak remek ötlete támadt, miféle csellel keríthetnék kézre a
trójaiakat. Hatalmas falovat építtetett, s néhány társával annak
üreges belsejébe rejtõzött. A többiek visszavonulást színlelve ha-
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jóra szálltak, és vitorlát bontottak. Csak a falovat hagyták a parton engesztelõ ajándékul Trója városának.
A hatalmas szobor azonban nem fért be a városkapun, így hát
a háború végének örvendezõ trójaiak önkezûleg lebontották bevehetetlen erõdítményük egy részét, és ujjongva a város belsejébe vontatták a falovat. Késõ éjszakáig vigadoztak, akkor a bor és
a fáradtság hatalmába kerítette mindannyiukat.
Odüsszeusz és társai erre a pillanatra vártak. Nesztelenül kicsusszantak a faló öblös hasából, harcképtelenné tették a szendergõ õrséget, majd fáklyalánggal jelzéseket küldtek a tenger
felé. A hajók a sötétség leple alatt észrevétlenül visszatértek.
A partra kiugró harcosokat a fáklyák fénye egyenesen a várfal
hiányzó részéhez vezette. Azon át könnyedén a városba jutottak,
kifosztották és elpusztították.
Trója szomorú véget ért. Nem harc, cselszövés okozta vesztét…
Ám a gyõztesek sorsa nem volt irigylésre méltó. Hazafelé menet a hadizsákmánnyal megrakott hajók nagy része sziklához
csapódott, a görögök többségét elnyelték a tenger hullámai.
Leleményes Odüsszeusz ismeretlen tájakon bolyongott hosszú
évekig. Nagy nehézségek árán megszabadult Küklópsz, az
egyszemû óriás fogságából, megmenekült Kirké istennõ varázslatától, mely a hajó legénységét röfögõ disznókká változtatta, ellenállt a Szirének csábító énekének, elhajózott két veszélyes szirt
között, melyet a roppant ugató szörny, Szkülla és a szürcsögõ örvény, Kharübdisz õrzött.
Majd eme sok és még ennél is több megpróbáltatás után, amikor Odüsszeusz végre partra szállt, megcsókolta szülõföldjét, és
szülõházába lépett, a koldus vándorban senki sem ismerte fel a
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királyt. Egyedül Argó, a hûséges kutya tudta, ki érkezett meg,
ám a várakozás évei alatt jártányi ereje sem maradt, hogy gazdáját üdvözölhesse.

8. A távoli keleten
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Weöres Sándor: Kínai templom
Szent
kert
bõ
lomb
tárt
zöld
szárny

fönn
lenn
tág
éj
jõ
kék
árny

négy
fém
cseng
szép
jó
hír
rang

Lao-ce: Tao Te King
(részletek)

(Alkotni, adni)
Arannyal, ékkõvel teli kamra:
megõrizni senki se bírja
Kincs, gõg, rang egyszerre:
mekkora szerencsétlenség!
Alkotni, adni, majd visszavonulni:
ez az égi bölcsesség.
Megalkotni és nem birtokolni,
hatalmaskodás nélkül vezetni:
ezt kell a legnagyobb jónak nevezni.
*

majd
mély
csönd
leng
mint
hült
hang.
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(Önzés)
Ha megszüntetik a ravaszságot, a hasznosságot,
nem lesznek többé tolvajok, betyárok.
Három jele a kevés bölcsességnek.
Mutassák meg az ember-népnek
az egyszerûséget, az épséget,
hogy az önzésnek, az epedésnek vessenek féket.
Ezért a bölcs
egyenes és mást meg nem rövidít,
önzetlen és mást meg nem károsít.
*

(Erőszak)
Aki erõszakkal birodalmat foglal,
kudarcot vall: ez a tapasztalat.
Az önjelölt vezérek és királyok
helyükön nem szilárdak.
Ezért a bölcs
gyõz, de sohasem erõszakoskodik,
az erõlködés mégse veti szét.
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Kürti Kovács Sándor: Történetek Naszreddin Hodzsáról
A jóltartott szegény vándor
A nap már a távoli homokdombok mögé hanyatlott, amikor Naszreddin Hodzsa fáradtan, éhesen a karavánszerájhoz érkezett. El
is határozta nyomban, hogy csak másnap reggel folytatja útját,
éjszakára pedig szállást kér magának meg a tevéjének.
Lekászálódott a teve hátáról, és a jámbor állatot odakötötte
egy oszlophoz. Ahogy jobban körülnézett, ismerősnek találta a
helyet. „Hát persze – döbbent rá hirtelen. – Egyszer Kokandból
jövet akartam itt megszállni. Elég régen történt, talán nem ismer
rám a tulajdonos!”
Jó oka volt rá, hogy ilyen gondolat megforduljon a fejében.
A szeráj dölyfös gazdája ugyanis ki nem állhatta a Hodzsához
hasonló szegény vándorokat. Azon az emlékezetes estén neki
sem adott szállást, sőt bottal kergette ki a puszta sivatagba.
„Ki kell találnom valamit, különben megint erre a sorsra jutok” – gondolta magában. És mivel rettentően szomjas volt, elindult a forrás felé.
– Hé, hé! – kiáltott rá a szeráj hirtelen előkerült gazdája. – Nálam előre kell ﬁzetni a vízért is! Ingyen senki emberﬁa nem ihat
a forrásomból! – S megfogta Naszreddin Hodzsa kezét, mikor az
éppen meríteni akart a csobogó forrásból.
– De hát ezt a vizet Allah fakasztotta, nem te!
– Allah bizony! Hálás is vagyok érte. Mindennap háromszor
imádkozom hozzá. A forrást ő fakasztotta, és nekem ajándékozta!
– Szerintem nemcsak neked, hanem minden szomjazónak.
– Az enyém, mert én találtam rá elsőként.
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– Akkor sincs jogod ahhoz, hogy pénzt kérj a vízért… Hadd
igyak egy kortyot, mert menten szomjan halok…
– Na, jól van, nem bánom. Ma jókedvemben vagyok, egy kortyot ihatsz, de többet nem… és a tevédet se itathatod meg! Különben is, ki vagy te, hová visz az utad?
Hodzsának eszébe jutott, hogy legutóbbi ittjártakor éppen az
őszintesége miatt bántak vele úgy, ahogy bántak. „Na, azt várhatod, hogy megmondjam az igazat!” – döntötte el magában.
– Messzi országból jövök, és Bokharába tartok – felelte.
– Mi keresnivalója van egy ilyen ágrólszakadtnak a fényes
Bokharában?
– Az emír palotájában várnak…
– Hiszen a közelébe se engednek ebben a piszkos és szakadt
ruhában!
– Nem tehetek róla, hogy így nézek ki. Az úton rablók támadtak meg, elszedték a pénzemet, lehúzták rólam a jó ruhámat…
Ezer szerencsém, hogy ilyen gyors a tevém lába… Felpattantam
a hátára, s legalább az életemet megmenthettem…
A szeráj gazdája kutató szemmel nézte Hodzsát.
– Nem tudom, igazat beszélsz-e… Elég hihetőnek tűnnek a
szavaid.
– Minden úgy történt, ahogy elmeséltem.
– Az is igaz, hogy az emír palotájában várnak?
– Soha ne jussak el Bokharába, ha nem így van!
– Ki vár ott?
– Az emírnek hozok levelet egy távoli ország uralkodójától.
A levél itt van az iszákomban. Megkérhetlek, hogy reggelig zárd
el valahol a házadban? Nehogy valami idegen kezébe kerüljön,
mert akkor nekem fejemet veszik…
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Hodzsa kibontotta az iszákot, és mélyen belenyúlt. Az alján,
a szeráj gazdája is hallhatta, valóban papír zizegett. De nem levél volt, hanem az a papír, amelybe Hodzsának ennivalót csomagoltak.
– Ilyen küldetéssel nem akárkit bíznak meg. Te biztosan nagy
ember lehetsz… – mondta most már bizalmas hangon a gazda.
– Az vagyok, de sohasem kérkedem ezzel. Sok országban megfordultam, messze földön híres vagyok…
– Add ide nyugodtan azt az iszákot! Úgy elrejtem, hogy a palotabeli kémek se találnák meg.
Már indult is a házába, de az ajtóból még visszafordult:
– Igyál, amennyi jólesik… És itasd meg a tevédet is! Adjál neki
szénát, van a pajtámban elég…
– Nem kell érte ﬁzetnem?
– Nem, most nem. Majd ha megint erre jársz, megﬁzeted.
– Egy hónap múlva jövök visszafelé, ha a palotában is úgy gondolják.
– Itasd meg, etesd meg a tevédet, és utána gyere be hozzám.
Ma este az asztalomnál vacsorázol. Van enni- és innivaló bőven!
Hodzsa régen evett olyan remek vacsorát, mint akkor este. Vacsora közben beszélgettek. A gazda eldicsekedett vele, hogy milyen jól ismeri az emír kincstárnokát.
– Ha erre vezet az útja, mindig nálam száll meg. Jó ember, igen
bőkezű. Add át neki hálás üdvözletem. Nagyon várom már, hogy
újra jöjjön…
– Aga bej majdhogynem a barátom – mondta Hodzsa. – Mindig a keblére ölel, ha találkozunk… – A szeme élénken csillogott,
de nem a közeli viszontlátás örömétől – attól inkább elkomorodott volna –, hanem a pompás ételek és italok ízétől.
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Fáradt, elgyötört teste puha ágyban pihent azon az éjszakán.
Reggel teli iszák útravalóval látta el a szeráj gazdája. Csaknem
úgy váltak el egymástól, mint két régi jó barát.
A nap már magasan járt az égen, mikor Hodzsa elindult Bokhara felé. Vidáman fütyörészett baktató tevéje hátán, s közben
ilyen gondolatok jártak a fejében: „Milyen jó ötlet volt az emír
palotája! Úgy tűnik, a tekintély tisztelete a szegények iránti rokonszenvet is kiváltja. Csak okosan kell rá hivatkozni… Várnak,
persze hogy várnak a palotában! Mit nem adnának érte, ha elfoghatnák és tömlöcbe vethetnék Naszreddin Hodzsát, a világcsavargó csendháborítót! De erre aligha kerül sor mostanában!…”
A legközelebbi útelágazásnál gyorsan le is tért a Bokharába vezető útról.

Mese a kincsről
(Japán népmese)
Tolvaj kóborol éjnek évadján a falucskában.
Besurran egy házba, mindent fölforgat, de semmit nem talál.
Ekkora nyomorúság láttán egészen elfacsarodik a szíve, s fölrázza a házigazdát álmából.
Az rémülten kérdezi, ki õ, mire bemutatkozik: – Tolvaj vagyok,
s épp ide jöttem lopni. De látom, hogy kend még nálam is szegényebb!
Kétszáz tallért nyom a megrökönyödött házigazda kezébe, s
ígéri, máskor is segít, ha teheti.
A házigazda hálálkodik: – Az isten áldja meg, tolvaj úr!
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A tolvaj elbúcsúzik, és vidáman keresi következõ áldozatát,
amikor kiáltozást hall a háza mögött:
– Tolvaj! Tolvaj! – kiabálja a házigazda a nyomában loholva.
Micsoda hálátlan gazﬁckó! – gondolja a tolvaj, s futásnak ered.
A házigazda végül lihegve megáll, s értetlenül néz a tolvaj után.
Valamit szorongat a markában:
– Tolvaj úr, a dohányzacskóját nálam tetszett felejteni.

Tandori Dezső: Fekete párduc
Ott élnek õk
Szumátrán,
esõerdõk
homályán.
Éjjel járnak
vadászni,
jó zsákmánynak
akármi:
ami mozog,
ami él,
ha antilop,
ha egér.
Sötét fényû
villámok,
forró vérû
portyázók.
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Dao Ngoe Thang: Hogyan került Kuoi bácsi a Holdra?
(Vietnami mese)
Valahol rég, abban a házban, ahol a kisﬁú lakott, húsznál is több
család ablakai néztek egymásra. Az udvar oly kicsiny volt, hogy
a szél alig tudott bejutni, sokkal jobb volt az utcán játszani.
A két öreg fasor néha húsznál is több éneklõbogarat rejtett,
akik egyszerû dalaikat húzták a nyári napokon. Beleszólt néha
egy fûrészelõ hang is, re-re-re, a tûbogár, de ha csatlakozott a
zenekarhoz, teljes volt a vietnami nyár hangja.
A nyár színe viszont piros volt. A zsúfolt lombon lángolt ez a
szín, a fõnixvirágé. A kisﬁú fogott egy hosszú rudat, végét bekente kenyérfagyantával, s megfogott véle egy tûbogarat.
A bogár kapkodott a levegõben, repülni próbált, de a gyanta
megfogta az áttetszõ szárnyakat. A bot hegyén már nem énekelt.
A tûbogár nem énekel fogságban, jobb lett volna egy pocakos
éneklõbogarat keríteni, az aztán büszkén húzta volna az éretlen
kis muzsikát.
Nagyon meleg volt.
Máskor sosem unta a Fogd meg a kígyó farkát játékot, amit
sokan játszanak, és ezért nagyon vidám kis játék, de most inkább
bement az udvarra. Tan bácsi félmeztelenül feküdt a háza elõtt a
bambuszágyon, legyezõvel csapkodta a szúnyogokat, s bámulta
az eget.
Ilyen este lehetett akkor is, az ég tiszta, a Hold majdnem teli,
mikor Kuoi bácsi feljutott a Holdra.
– Nagymama, mesélj! – rontott be a házba.
– Inkább nézzük a Holdat. Ott a tündér, s nézd csak, ott ül
Kuoi bácsi is a holdbeli fa gyökerénél!
– De hogy került a Holdra?
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„– Kuoi bácsi egyszer – mesélte a nagymama – kijátszotta a
nagybátyját, és utána jót nevetett. Kiment a tóhoz egyet fürdeni.
Teliholdas éjszaka volt, akár ma, és jókedvûen csapkodott a
vízben a vadkacsák között. Éppen arra sétált egy kövér úrﬁ. Nagyon irigyelte Kuoi bácsi jókedvét, s a partról megkérdezte tõle:
– Hé, te rongyos, minek örülsz annyira, csak nem annak, hogy
sikerül bemocskolnod ezt a költõi tavat?
– De hát, uram, nem látja ezeket a szép vadkacsákat? – rökönyödött meg Kuoi. – Az enyémek, s épp megfürdettem õket,
hogy a tolluk még ragyogóbb legyen!
Valóban szépek voltak, ahogy a szárnyukat csapkodták, nyakukat rázogatták. Szivárványlottak az ezüst holdfényben. Meg is
akarta szerezni magának Kuoitól õket az úrﬁ.
– Hé, add el nekem a kacsáidat!
– Nem, nem, azt nem lehet, uram, ez az egyetlen kincsem – tiltakozott Kuoi.
– Ha nem adod, elhurcoltatlak, a kacsáidat pedig elviszem!
– Jól van, uram, de csak az én ruhámat ismerik, senki másét
nem fogják követni! Ha akarja, cserélhetünk ruhát.
Finnyáskodott az úrﬁ, de a végén le kellett vetnie a drága selymet, hogy felvegye Kuoi bácsi rongyos, bolhás ruháját.
– Most már csak várnia kell, amíg megunják a fürdést, és szép
sorban követik majd hazáig!
Ezzel elballagott, és jóízûen nevetgélt, hogy az úrﬁ milyen buta
képet vág, ha meglátja, hogy a kacsák felszállnak, és eltûnnek az
ezüstös végtelenben.”
A kisﬁú arcán is szétterült a mosoly. Szerette volna elképzelni
Kuoi bácsit, de túl sok arca volt, már annyit hallott róla. És a holdfény a nagymamát is elvarázsolta. Arca árnyékban maradt, csak
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a hosszú fehér haja fénylett. Hangja pedig, mint az ezüst, egyre
távolabbról szólt:
„– Kuoi bácsi tetszelgett magának az úrﬁ pompás ruhájában.
Ha már ilyen szép vagyok, gondolta, felmegyek a holdtündért
meglátogatni! Szerzett egy szent növényt. A kút mellé ültette, s
ahogy öntötte rá a vizet, úgy nõtt a fa, már háznál, hegynél magasabb volt!… Nemsokára égig fog érni, felmászhatok rajta a
Holdig, gondolta, és éneklõ asszonyhangra lett ﬁgyelmes. A felesége jött a kúthoz vizet merni. Te jó ég, hogy magyarázom
meg neki ezt a drága ruhát, suhant át a rémület rajta, s elbújt
egy bokorban. A felesége pedig lekuporodott a fa alá, hogy a
kisdolgát elvégezze.
– Elment az eszed, asszony?! Ez szent fa, a pisire nagyon fog
haragudni! – kiáltott rá Kuoi bácsi, de már késõn. Ebben a pillanatban lombostul, gyökerestül a fa az ég felé emelkedett. Az
asszony ijedtében elszaladt, õ pedig odarohant, a gyökerekbe kapaszkodott, s a fával együtt felszállt a Holdra. Azóta is ott van, de
nagyon szomorú, mert…”
– Te meg már alszol, kicsiny gyermekem – mosolygott a nagymama –, sosem tudod meg, hogy került fel Kuoi bácsi a Holdra.

9. Lótuszvirág
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Tamkó Sirató Károly: Medirám királylány mesélő kertje
A lótuszvirág meséje
(részlet)

Indiában történt
Medirám királylány egy nyári estén kertjében sétálva arra gondolt, hogy Mindenttudok mesternek ez a csodálatos mesélő növényvilága mennyi, modern időkből származó mesét is mondott
már el neki, de a régi mesevilágból még egyet sem. Pedig ő azokat is szerette.
Éppen a lótuszvirág előtt állott, s a következő pillanatban már
fordult is hozzá:
– Szépséges lótuszvirágom, ki oly nagy és emlékezetes szerepet játszottál a Keleti Világ múltjában, mondj nekem valami régirégi szép mesét a te hazádból…
Leterítette kis szőnyegét a lótuszvirág elé, ráült, maga is lótuszülésben, és egy mélyet sóhajtott.
A lótuszvirág kigyúlt, és már mondta is a mesét:
– Messze… messze innen … Ha elindulunk Jóttesz király birodalmából kelet felé, mindig kelet felé tartva, és aztán dél felé szállunk vizeken, szárazföldeken, hegyeken és síkságokon át… egyszer csak eljutunk egy híres-neves régi országba, Indiába és
annak is a legnagyobb és legmagasztosabb folyójához, a Gangeszhez…
Ennek a folyónak a partján állott India királyának, Uttanapadának gyönyörű palotája. A palota kertje sok illatos növényével
olyan üdítő volt, mint maga a levegő a Gangesz vize fölött.
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A király szeretett kertjében, a folyóparton üldögélni, nagy családja körében. Most is ott ült pálmafái és díszcserjéi között. Gyermekei ott játszadoztak körülötte.
Ahogy ott játszadoznak, hétéves ﬁacskája, Dhruva, akinek
édesanyja már nem élt, és árvaságában anyja helyett is csak édesapját szerethette, ez a kis Dhruva felmászott Uttanapada király
térdére, és boldogan ült ott.
Meglátta ezt mostohaanyja, a király új hitvese, kinek gyermeke szintén ott játszott a fűben. Ráripakodott Dhruvára:
– Nem mész le onnan, te semmirekellő! Az a magas hely nem
illet meg téged! Oda csak az én gyermekem ülhet.
Dhruva nem mozdult. Apjára nézett. Apja azonban egy szót
sem szólt. (!!!)
A királyné erre lerántotta a kisﬁút a király térdéről, és a játszó
gyermekeken túl, kilódította jó messzire… úgy, hogy az beleesett
egy gödörbe…
– Oda való vagy te! A gödörbe! Nem a magasba!… – kiáltotta.
– Ott maradj!
Dhruva sírt, zokogott a gödörben. És ott maradt. Amikor beesteledett, akkor is ott maradt, és nem ment haza a többiekkel. Fájt,
fájt nagyon neki ez a megaláztatás. És ahogy nyirkosodott az éjszaka, elhatározta, nem is megy haza többé a királyi palotába,
hanem elindul… világgá!
És nekiindult a Gangesz folyó mentén…
Ment, ment az éjszakában. Otthon senki sem kereste, és nem
is jöttek utána, hogy felkutassák, hová lett. Ő pedig csak ment,
ment, vándorolt tovább a folyóparton. Mikor elálmosodott, egy
nagy kenyérfa léggyökerei közt aludt. S ahogy hajnalodott, már
vándorolt is tovább. Egyszer csak bejutott egy hatalmas erdőbe.

104 Föld körüli utazás

5. évfolyam

Kanyargós gyalogösvényeken lépdelt tovább a sűrű erdőben, és
egy nagy tisztáshoz ért. Ekkor csak elámult: a tisztáson három
párducbőrön három szakállas öregember ült csendben, magába
mélyedve.
Dhruva csodálkozott. Sosem látott még ilyen szép öregembereket így ülni csendben. Kissé távolabb tőlük kíváncsian leült ő is
a fűbe, és várt, várt. Mikor azok befejezték csendes elmélkedésüket, a kisﬁúhoz fordultak, és megkérdezték tőle:
– Mi van veled, te kis legény? Hogy kerültél ide?
Dhruva elpanaszolta szomorú sorsát, méltatlan megaláztatását, és így fejezte be szavait:
– Eljöttem hazulról! Valami olyat szeretnék tenni, hogy igenis
megillessen engem is a magas hely!
A három öregnek megtetszett a bátor kis legény, és így válaszoltak:
– Na, ha a magasba törekszel, akkor éppen jó helyre jöttél.
Csak gyere velünk, mi majd megtanítunk arra, hogy kell elérni
azt, amire vágyol.
Medirámnak nagyon tetszett ez a régi mese, amelyet még
nem ismert. Pedig nagyon sok régi mesét ismert gyermekkora
óta. És azt is sejtette rögtön, hogy a három öreg nem lehetett
más, mint három jógi. Hiszen a jógikról egykori jógatanítója:
Tamó Priszter sokat mesélt neki, amikor a gyermekjóga üdítő és
fejlesztő gyakorlataira oktatta. Feszülten ﬁgyelte hát tovább a
lótusz meséjét.
Dhruva elindult a három öreggel, és megérkeztek egy különös
erdei településre. Gallyakból és lombokból készített kunyhók,
kalyibák állottak ott. A bokrok és fás ligetek közt pedig állatbőrökön különböző korú vékony, nyúlánk testű férﬁak feküdtek, ültek, álltak a fél lábukon vagy éppen a fejükön.
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„Ez egy jógatelep! Egy achram!” – mondta magában Medirám.
Dhruva maga is kapott egy kisebb leopárdbőrt, s az első öreg,
aki kézenfogva vezette, mindjárt magával vitte a kunyhójába.
És tanítani kezdte.
Elmondta, hogy India legféltettebb szellemi kincstárába került:
egy jógaiskolába. Ahová csak azok juthatnak be, akiket a jógik
maguk hívnak körükbe.
Aztán megmagyarázta a jóga szó értelmét.
– Harminchatféle értelme van a jóga szónak. És mindegyik
megfelel egy-egy olyan jógairányzatnak, amely egyetlen a maga
nemében, mással nem tévesztendő össze és fel sem cserélhető!
De mindegyik jógának van egy közös tulajdonsága: mindegyik
út, amely a magasba visz! De hogy ki meddig jut el rajta… – az
öreg jógi itt elhallgatott.
Dhruva izgatottan ﬁgyelt tanítójára, hiszen éppen ez az, amire
ő vágyott titokban: fel… fel… a magasba…
Első tanítójától megtanulta az öt parancsot és az öt tilalmat,
amelyhez minden jógázónak alkalmazkodni kell, különben semmire sem jut, sőt súlyos katasztrófákba kerül.
„A Yama és a Niyama parancsai” – mondta magában Medirám, és elégedetten bólintott az erkölcsi parancsok hallatára.
A második jógitól megtanulta a kis Dhruva a testtartásokat,
amelyeket a jógatanulónak naponta gyakorolnia kell.
„Az ászanák!” – suttogta magában Medirám.
A harmadiktól megtanulta a légzésszabályozást, a jógalégzéseket, amelyek felüdítik és erősítik a testet, és megvédenek a betegségek ellen.
„A pránayama!” – mormolta Medirám mosolyogva, és maga is
végzett három teljes légzést, együtt a kis Dhruvával.
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Ezután a jógafejlődés négy felső foka következett, amelyekre
azonban Medirám már nem nagyon ﬁgyelt, mert ezeket a túl bonyolult eljárásokat nem szerette.
Akkor kezdett újra ﬁgyelni a mesére, mikor Dhruva tanulási
ideje lejárt, s vállán a párducbőrrel, elbocsátották az achramból,
hogy végre saját útját járhassa.
Ment, ment Dhruva tovább a Gangesz folyó mentén, időnként
meg-megállott, letelepedett a párducbőrre, és elvégezte napi jógagyakorlatait. Kitűnő erdei gombákkal táplálkozott, virágkelyhekből harmatot ivott. És naponta megfürdött a Gangeszban.
Egyszer csak elérkezett India és a jógik másik legendás folyójához, a Jumnához. Itt, a Jumna és a Gangesz összefolyásánál egy
őserdei tisztáson letelepedett.
És akkor ott, az őserdei tisztáson elkezdte komoly, nagy, céltudatos jógázását. Kizárva magából minden más gondolatot, teljesen
elmélyedve csak jógázott… jógázott… jógázott. Egyre elmélyültebben. Egyre erősebb meggyőződéssel. Óriási összpontosítással.
Jógázott… jógázott… jógázott…
A lótuszvirág itt ünnepi díszben ragyogott, ahogy ezt a részét
mutatta be a mesének.
A kis Dhruva olyan erőt fejtett ki jógázásával, hogy odafenn a
Himaláján az istenek – elsősorban a jóga ura és megteremtője:
Siva isten – érezni kezdték, hogy valami szorítja a torkukat, mintha természetfeletti erő fojtogatná őket…
Kutatni kezdték, honnan jön ez az irtózatos erő, amely így szorítja a mellkasukat. Átkutatták egész Indiát, és így jutottak el a
Jumna és a Gangesz összefolyásához és ott is az őserdei tisztáshoz, és ott is az izmos kis legénykéhez: Dhruvához.
Kérlelni kezdték: hagyja abba a jógázást.
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Dhruva azonban nem engedett. Sőt még nagyobb erővel, még
szigorúbb gondolatösszpontosítással és még jobban összeállított
programokkal folytatta jógázását.
Erre az istenek, hogy szorításától és fojtó erejétől szabaduljanak, nem tehettek mást: teljesítették óhaját.
De nagy elszántságáért és hajthatatlan akaraterejéért még kitüntető jutalomban is részesítették. Olyan magas helyre emelték,
amelynél magasabb hely nincs is a földi világban: belőle alkották
meg az Északi Csillagot!
Medirám királylány tapsolt örömében, úgy tetszett neki ez a
mese. Két rövidet sóhajtott, mire a lótuszvirág elsötétedett. S
hogy megköszönje neki a régi szép, klasszikus mesét, kis szőnyegén maga is végzett egy ászanát: egy jógamudrát, az indiai hála
és köszönet testtartását, térdülésből nyújtott karral földre borult
a lótuszvirág előtt, majd a derült égen a Sarkcsillagra nézve, meghatottan tért vissza hálószobájába a sziklakertből.

Az erős Rámdhól és okos felesége története
Réges-régen Orísza tartomány sok kisebb fejedelemségre oszlott.
Az egyik ilyen kisebb fejedelemség uralkodójának volt az öccse
Rámdhól. Gondtalanul éldegélt asszonyával a királyi palotában,
gyönyörû ruhák, ﬁnom csemegék közt válogathatott, és napjait
kellemes szórakozással töltötte. De boldog életének hamarosan
vége szakadt. Rámdhól jó bátyja hirtelen meghalt, és az új uralkodó nem szívelte Rámdhólt. Attól tartott, Rámdhól a trónjára
tör, és árulást szít ellene. Egy kicsiny kunyhóba számûzte ezért
feleségével, s továbbra is mindenféle módon bosszantotta, keserítette õket.
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Rámdhól okos felesége hamarosan megértette, hogy az új
uralkodó vesztükre tör, ezért az éj sötét leple alatt elhagyták az
országot. Sokáig vándoroltak, míg egy falucskába nem értek. Ott
rizsfelfújtat vettek, lábasba rakták, és továbbálltak. Egy sûrû
erdõben csillogó folyónak friss vizére leltek. Elhatározták, hogy
mielõtt a csemegéhez látnának, elõbb lemossák magukról az út
porát. De míg fürödtek, egy mérges kígyó kúszott elõ a sûrûbõl,
és belekóstolt a rizsfelfújtba. Mérge beleivódott a süteménybe.
A kígyó éppoly észrevétlenül eltûnt, amint érkezett. Arra ballagott a király elefántja, és megérezte a sütemény ﬁnom illatát.
Odacsörtetett hát, és az utolsó szemig bekebelezte az egészet.
Rámdhól nagy haragra lobbant, s mérgében az elefántra sújtott.
Az még néhányat lépett az ütleg után, a földre zuhant, és kiadta
páráját. Elámult az elefánthajtó Rámdhól rettenetes erején. Nem
sejthette, hogy kígyóméreg végzett a hatalmas állattal. Egyenesen a királyi udvarba rohant, térdre vetette magát az uralkodó
elõtt, és így szólt:
– Felséges uram, hatalmas erejû vitéz érkezett országodba, aki
öklének egyetlen csapásával végzett kedvenc elefántoddal.
A királyt nem zavarta túlságosan az elefánt elvesztése, ám a
hőst azonnal látni akarta. „Jó lesz majd a csatában az ilyen vitéz
nagy ereje – gondolta a király –, minden ellenségem megfutamodik előle.” Ezzel gyaloghintót küldött a harcosért, és palotájába hozatta. Rámdhólt és feleségét mély hódolattal fogadták.
– Örömmel látjuk a hozzád hasonló nagy hősöket udvarunkban. Csodáljuk erődet és bátorságodat. Arra kérünk, hogy lépj
szolgálatunkba. Kényelmedről, bőséges ellátásodról gondoskodunk – mondotta a király.
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– Felséges uram, elfogadom a megtiszteltetést, és minden
erőmmel szolgálni foglak – válaszolt a váratlan szerencsétől elkábult Rámdhól.
Ettől kezdve Rámdhól ismét gondtalanul, nagy jómódban élt
feleségével. Rettenetes elefántölő öklének az egész országban
híre ment, s az emberek csodálták őt.
Egy napon vége szakadt a gondtalan életnek. Egyszerre két szomszédos ország hadserege támadt a királyra, de ő nem ijedt meg.
„Mitől féljek, mikor udvaromban él Rámdhól, a rettenthetetlen
hős, aki elől eszét vesztve menekül az ellenség?” – gondolta elégedetten a király, és hívatta a nagy erejű ifjút.
– Rámdhól, kinevezlek seregeim főparancsnokává! Vezesd
őket, és én biztos vagyok benne, hogy minden ellenségemen
győzedelmeskedni fogsz! – parancsolta a király. Rámdhól már
nem hátrálhatott meg. Hazatért, és elpanaszolta balsorsát okos
feleségének.
– Te tanácsoltad, hogy szökjünk el hazánkból! Ha megtagadom a király parancsát, mivel nem mertem bevallani, hogy soha
életemben nem forogtam csatában, és nem lovagoltam, azonnal
kivégeznek! Ha kimegyek a csatatérre, megöl az ellenség! Mondd
meg nekem, hogy szökhetnénk el észrevétlenül innen.
Az asszony nyugodtan, mosolyogva felelte:
– Egyet se félj, légy bátor. Majd én elmondom, mi a teendő!
Menj fel a királyhoz, kérj tőle egy hatalmas, éles kardot, két méter hosszú acélláncot és egy csatákban megöregedett lovat. A többit bízd rám.
Rámdhól engedelmeskedett, és mindent megszerzett a királytól,
amit a felesége tanácsolt. Talpig hófehérbe, az ottani gyászba öltö-
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zött, hogy már ruhájával rémületet keltsen az ellenségben. Azután
oldalára kötötte a hatalmas kardot, felesége pedig a lóhoz láncolta
õt, hogy le ne essen a harc hevében. A ló hitvány jószág volt ugyan,
de forgott már csatákban. Amikor meglátta a távolban az ellenséges lovasokat, felbõszülve megindult feléjük, és vágtatott, ahogy
csak inából telt. Rámdhól nem tudta megállítani, s félelmében
megkapaszkodott egy öreg, útszéli pálmafában. A ló továbbvágtatott, de a kilazult gyökerû pálmafa Rámdhól markában maradt.
A lovához kötözött Rámdhól, egyik kezében a pálmafával, száguldott az ellenség felé. Most meg a másik kezével az útjába kerülõ
fügefában próbált megkapaszkodni. De a vén csatamén lelkesen
vágtatott vele tovább. Ez a fa is kiszakadt gyökerestül, és ott maradt a lovas markában. Látja az ellenség, hogy egy talpig fehérbe
öltözött vitéz ront egyenesen rájuk, egyik kezében egy nagy pálmafával, a másikban fügefával. Úgy nézett ki, mint az indiai õsi
legenda, a Mahábhárata rettenthetetlen hõse, a legyõzhetetlen
Bhíma. Az ellenséget rettenetes félelem szállta meg, nyomban
megfutamodott. Rámdhól embereivel döntõ gyõzelmet aratott,
hírmondó se maradt a támadókból.
A király nagyon elégedett volt, és óriási jutalomban részesítette
a hõst. Rámdhól és felesége még sok-sok esztendeig éltek békén
és boldogan a király országában, amelyet a nagy gyõzelem után
többé senki sem mert megtámadni.

10. Afrika földjén
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Josef Guggenmos: Szavak
igazán akadnak bőven. Végy párat, kerekíts
belőlük történetet, például ezekből
itt (meg úgy egyáltalán, amiket még
hozzájuk választasz):
Ó
én
itt
veled
hajón
tenger
Egyiptom
piramisok
kőszobrok
búvóhelyek
drágaságok
kincseskamra
titokzatosság

Szamuil Marsak: Zebrák
Zebrák, csíkos szép lovacskák,
afrikai vadlovacskák,
jól játszotok ti bujócskát
dús fûben a réten.
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Csupa csík a zebra irha,
mint a megvonalazott irka.
Lábtól fejig vonalminta
rajzolódik szépen.

Tandori Dezső: Oroszlán
Sivatagi oroszlánok
nem túl nagy állatbarátok.
Fut elõlük a szomszédnép,
mindenki félti a bõrét.
Falkákba verõdve járnak,
könnyebb ám így a vadászat:
prédájukat bekerítik,
egy csapással leterítik.
Vetélkedve összecsapnak,
pofonokat osztogatnak;
egymást el ne kalapálják:
védik õket pofapárnák.
Ha emberhez szelídülnek,
néznek, kíváncsian ülnek.
Lábszárhoz úgy dörgölõznek,
mint nagyra nõtt macskakölykek.
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A leopárd és a többi állat
(Angolai mese)
Leopárd urat egy nap keservesen mardosta az éhség.
– Mit tegyek? – kérdezte magától. – Legjobb lesz, ha idehívom
a világ minden állatját, és azt mondom nekik:
„Gyertek csak, és tartsunk orvosi tanácsot, beszéljünk az egészségrõl.”
És amikor jönnek, majd egyet-egyet elkapok közülük, és megeszem.
Elhívta hát nyomban a szarvast, az antilopot, a nyulat, az õzet
és a gnút. Azok egybegyûltek és megkérdezték:
– Miért küldtél értünk?
Leopárd úr azt felelte:
– Tartsunk orvosi tanácskozást, hogy egészségesek legyünk.
Lement a nap. Döngtek a dobok, kezdõdött az ének. Maga Leopárd úr verte a dobot, és énekelt:
Szarvas és antilop!
Beteg barátotok,
el ne hagyjátok!
Szarvas és antilop!
Beteg barátotok el ne hagyjátok!
Mire a szarvas azt mondta:
– Fõnök, hogy játszol? Hazudik a dob. Add csak ide, majd én
játszom rajta.
Leopárd úr átadta. A szarvas fogta, és így énekelt:
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Nem vagy te beteg,
nincs neked sebed,
csak furfangos gonoszságod!
Csak furfangos gonoszságod!
Mire Leopárd úr fölugrott, és azt mondta:
– Te szarvas, nem tudsz te bánni a dobbal.
De az állatok erre már szétszaladtak, és azt mondták:
– Leopárd úr jól gondolta, hogyan ejtsen tõrbe minket.

Papp Tibor: Pogány istentisztelet
(részlet)
Tiszta az ünnepi tisztás
kard-hegye éles a hold
fákon lóg a sötétség
kör közepén a tûz
zene zúg bõg
vad zene zúg bõg – – –
dob – – –
dob – – –
síp szól duda szól
síp szól húr peng
bõgõ zene búg
harsona harsog
ének kórus
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üst dob kong bong
kong peng kong bong
síp szava siklik
dobszó kürtszó
rozsdás égig
füst – – –
üsd – – duda
dob duda dob duda
––––
dob tõr tánc tûz
dob tõr tánc tûz
dob – – –
dob dob dob zene
dob duda dob duda
––––
dob tõr tánc tûz
dob tõr tánc tûz
dob – – –
dob dob dob zene
dob duda duda duda
dob dob dob dob
síp szava kürt szava
ordít a bömböl a
síp szava kürt szava
két kéz két kés
két kupa négy kupa
tûz ég puha tûz
dob – – –
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Vo-vo, a tûz
(Angolai népmese)
Azelõtt nem ismerték az emberek a tüzet. Nyersen ettek mindent,
mint a páviánok, még a banánt is.
Egyszer a falusi kölykök kihajtották a marhát a mezõre. Unalmukban nyilakat készítettek, és gyakorolták magukat a nyilazásban. Egyikük szórakozottan ráállította a nyilát hegyével lefelé
egy darabka kihombo-fára, aztán a két tenyere között forgatni
kezdte. Addig-addig, hogy a nyílvesszõ áttüzesedett.
– Kit szúrjak meg? Kit szúrjak meg? – kiabálta a kölyök. Többen odajöttek, és azt mondták:
– Még tovább és még erõsebben kell csinálni!
Egyszerre csak füstölni kezdett a fa, néhány szál száraz fû is
odakeveredett, az is parázslani kezdett. Erre gyûjteni kezdték a
száraz füvet, odahordták, a füst egyre nagyobb lett.
Hirtelen felcsapott a láng. Aztán fényleni kezdett, és felfalta a
szárazfüvet.
Nõtt, nõtt, erõsödött, belekapott a cserjékbe, egyre erõsebb
lett, most már beszélni is kezdett. Azt mondta:
– Vo-vo-vo-vo-vo… – Aztán úgy zúgott, mint a mindent elsöprõ
vihar. A környék lakói összeszaladtak, és így kiáltottak:
– Ki tette ezt a varázslatot?
Meglátták a kölyköket, és kérdezgetni kezdték õket: – Honnan
szedtétek ezt a varázstudományt?
A kölykök fogták a nyílvesszõket, és megmutatták, hogyan
forgatták két tenyerük között. Addig-addig mutogatták új varázslatukat, mígnem a láng újra felcsapott. – Mit tettetek, jaj, mit tettetek?! – kiáltották a vének. – Ez az átkozott szörny mind felfalja
füveinket, cserjéinket és fáinkat!
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De aztán megtapasztalták, hogy a tûz jó. A kölykök ugyanis
keresni kezdték az ennivalójukat, mert megéheztek, de észrevették, hogy a tûz abba is belekapott. – Nézzétek csak – mondták –,
Vo-vo az ennivalónkat is felfalta!
Vo-vónak nevezték, mert így beszélt, mikor égett. Éhségükben
azonban megkóstolták a félig égett banánt, csodálkozva ízlelgették, mert sokkal porhanyósabbnak és édesebbnek érezték.
Mindenki hazavitt Vo-vóból egy keveset az otthonába. És
ezentúl megsütötték az ételt. Rövidesen híre ment, hogy milyen
nagy varázsló Vo-vo, a tûz. Az emberek megtanították egymást,
hogyan kell elõhívni a nagy varázslót a fából.

Kőrössi P. József: Elefántvadászat a gyerekszobában
Cammog cammog
cam cam cam
camm camm
cam cam cam
cammog cammog cammog
camm camm camm
camm camm
cam cam cam
cammog cammog
cam cam cam
camm camm
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dir dur
cam cam cam
dir dur
dirr durr
cam cam cam
cammog cammog
dirr durr
dirr durr
camm camm
dirr durr
dirr durr
cammog cammog
camm camm
dirr durr dirr durr durr durr durr
dirr durr dirr durr
cam cam cam
camm camm
dir durr dirrr durrr
durr durr durr
dirr durr durrrr
cam durr
camm durr
durr durr durr
dirr durr
durr durr durr

11. A kenguruk birodalmában
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Pinczési Judit: A Kenguru
Az utcánkban a Kenguru
újságot hordott remekül,
elhozott minden hírlapot,
s az erszényében egy gyerek ült.
Fickándozott a Kenguru,
anyja úgy hívta: Gurigácska,
leckét is írt az erszény-mélyben,
de fel-fel bukkant egy puszilásra.
Tegnap láttam a Kengurut,
ott ment a téren ügyesen,
de nem mosolygott, akárki látta,
s hasán az erszény – üresen.
Gondolkodtam a Kengurun,
tán kakaskánál is szomorúbb,
hisz krajcárjánál is jobban fájhat,
ha egy kenguru-gyerek elgurul.
El is megyek a kenguruhoz
majd elkávézunk, csevegünk,
és beköltözöm az erszényébe –
ne legyen mégse egyedül!
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Szabóné Debreceni Erzsébet: Ausztrália
(részletek)
Ezen a télen a vakációmat Amália néninél töltöttem Ausztráliában, a szokatlan állatok birodalmában. Ausztráliát minden oldalról víz veszi körül, ezért ez a földrész egy nagy sziget. Bár
decembert mutatott a naptár, itt mégsem havazott, sõt még csak
hideg sem volt. Itt ilyenkor ugyanis nyár van. Ausztráliában soha
sincs igazi tél. A természet bõségesen osztja a meleget, de annál
szûkmarkúbb a csapadékkal. Ausztrália szomjazik. Ehhez kell
alkalmazkodniuk az itt élõ állatoknak.
*
Pálmák és páfrányfák szegélyezték az utat, ahol haladtunk. Aztán szemünk elé tárult a világ egyik legszebb vízesése. A lehulló
vízcseppeken állandóan szivárvány ragyogott. Ezért is nevezik
Szivárvány-vízesésnek. Mindehhez csodálatos trópusi erdõ járult tele fehér és ciklámen színû orchideákkal.
Hál’ istennek egyetlen csepp esõ sem hullott az éjszaka. Így
zavartalanul pihenhettünk hatalmas „szobánkban”.
Ausztráliában az út mentén sok-sok táborozó hely van. Mindegyiknél van egy kõbõl összerakott vaslapos szabadtûzhely, ahol
az utazók elkészíthetik hússzeleteiket az eukaliptuszok illatos
parazsán.
*
Egy bennszülött falu volt a következõ állomásunk. Érdekes kis
kunyhók sorakoztak egymás mellett, és még érdekesebb emberek közeledtek felénk. Elõször nagyon meghökkentem a látványuktól, de barátságos üdvözlésük megnyugtatott, hogy ezek
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nem vademberek. Egyikük – hozzánk hasonló – kalapot és „rendes” ruhát hordott. De volt olyan is, akinek az orrán egy pálcika
volt átszúrva.
Amália néni – látva megrökönyödésemet – elmondta, hogy ez
egy orrdísz, és a méltóság jelvénye a bennszülötteknél.
– Igencsak furcsán néznék õket egy európai országban! – válaszoltam. – Talán lennének olyanok is, akik még nálam is jobban
megijednek!
– Ebben valószínûleg igazad van. Az elsõ emberek, amikor
idejöttek, igencsak megijedhettek tõlük. Tudod, az ausztráliai
bennszülöttek valamikor régen az egész földrészt benépesítették.
A fehér ember azonban, akárcsak az indiánoknál, elvette vadászterületeiket, pusztította õket. Ma már azonban teljesen más a
helyzet. Voltak, akik „beolvadtak” a fehérek közé, és mint ahogy
itt is látod, vannak olyanok, akik tisztelik az õsi hagyományokat,
életmódot. Persze, a civilizáció õket is elérte, majd látni fogod,
hogy néhányan úgy öltöznek, mint te vagy én.
Tiszteletünkre díszbe öltöztek. Nehogy azt higgyétek, hogy
frakkot és bábruhát öltöttek magukra. Az egész ünnepi „ruházat” abból állt, hogy kifestették arcukat és testüket, jobb kezükben dárdát, baljukban pedig a híres ausztráliai bumerángot tartották. A kölcsönös köszöntés után kaptunk egy helyes, fûbõl és
ágakból készült kis kunyhót, ahova lepakolhattuk nehéz csomagjainkat.
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A Nagy-Korallzátony
Tim kapitány igazán barátságos ember. Látszott rajta, hogy tengerész volt valaha. Mindig ﬁ nom pipaillat lengte körül. Leginkább Popejre, a rajzﬁ lmﬁgurára emlékeztetett. Az õ jóvoltából
ismerhettem meg a tenger gyönyörû világát.
A parton állva csodáltam a hatalmas tengert. Kék, türkizszínû
sávot fedeztem fel… Annál gazdagabb volt a kék minden árnyalata: az ég halványkékjétõl kezdve a sötét, majdnem feketés tintakékig. A türkizkék sáv külsõ oldalát vékony hófehér csík szegélyezte, ott törtek meg a hullámok a korallzátony meredek falán.
Így láttam meg elõször a Nagy-Korallzátonyt.
– Most pedig kalandra fel, világcsavargók! – kiáltotta Tim kapitány, majd barátságosan hátba veregetett, aminek következménye az lett, hogy elterültem a földön. Egy szó azonban megragadta a fantáziámat: Világcsavargó! Ek kor határoztam el, hogy
igazából is az leszek, nemcsak egy nyaralás alkalmával, hanem
majd felnõtt koromban is!

12. A tengeren túl
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Indián törzsfőnökök megnyilatkozásai
Fiatal Főnök: Mit mond a föld
Arra gondolok, mit szól ehhez a föld. Arra gondolok, vajon hallgatja-e a föld, amit most beszélünk. Arra gondolok, mi volna, ha
a föld feléledne, és mind, ami rajta van. Hallom ám, mit mond a
föld. A föld azt mondja, a Nagy Szellem rendelt engem ide.
A Nagy Szellem arra kér, hogy gondoskodjak az indiánokról,
tartsam õket jól. A Nagy Szellem arra rendelte a gyökereket, hogy
táplálják az indiánt. A víz ugyanazt mondja. A Nagy Szellem parancsolja, tartsd jól az indiánt. A fû ugyanazt mondja, tartsd jól
az indiánt. A föld, a fû, a víz azt mondja, a Nagy Szellem adott
nekünk nevet. Ez a mi nevünk, és nevünk megtartjuk. A föld azt
mondja, a Nagy Szellem rendelt engem ide, hogy megteremjem,
ami megnõ rajtam, a fákat, a gyümölcsöket. Hasonlóképp azt
mondja a föld, én vagyok az, akibõl az ember lett. A Nagy Szellem, amikor a földet az embereknek rendelte, úgy akarta, hogy
bánjanak jól a földdel, és egymásban kárt ne tegyenek.

Dakota sziú sámán: Megáll az Isten is
Jártunkban mind meg-megállunk. Megáll röptében a madár,
hogy fészket rakjon, hogy megpihenjen. Jártában megáll az ember, amikor úgy tartja kedve, megáll az Isten is. Ahol fényes és
gyönyörû a nap, ott megállt egyszer. A holdnál, a csillagoknál, a
szélnél megállt. A fák, az állatok mind ott laknak, ahol õ megállt,
és az indián nem felejti azokat a helyeket; imáját küldi oda, ahol
az Isten megállt egyszer, segítségért és áldásért.
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A Nagy Kígyó lánya
(Indián népmese)
Valamikor réges-régen nem létezett a hold, és nem volt éjszaka
sem. A világ fölött a Nagy Kígyó uralkodott, aki földi emberhez
adta a lányát feleségül.
A Nagy Folyó partján, egy kunyhóban lakott a Nagy Kígyó
leánya a férjével, és naphosszat csak az eget nézte. Megkérdezte
egyszer a férje:
– Mire vársz?
Az asszony azt felelte:
– Az éjszakát várom, ami nem jön el. A holdat szeretném látni.
– Nincs éjszaka – felelte erre a férﬁ.
– Van éjszaka, de a Nagy Kígyó egy kókuszdióba zárta – súgta
meg a titkot a férjének az asszony. És kérve kérte, hogy szerezze
meg a kókuszdiót.
A férﬁ három ﬁvérét hívta segítségül, s átkeltek a Nagy Folyón. A folyó túlsó partján kikötötték a csónakot, és addig mentek, míg a Nagy Kígyó palotájához nem értek. Illendõen köszöntötték a Nagy Kígyót, és kérték, adja nekik a kókuszdiót: hadd
legyen éjszaka, hadd lássák a holdat és a felhõket, amelyek ﬁnom fátylaikkal fényesítgetik a hold arcát. Oda is adta a Nagy
Kígyó a kókuszdiót, de a lelkükre kötötte, hogy csakis a lánya
nyithatja ki.
Visszaeveztek a folyón. A Nagy Kígyó leányának férje evezett,
három ﬁvére pedig kézrõl kézre adta a kókuszdiót. A fülükhöz
emelgették, találgatták, mi lehet a különös brekegés meg ciripelés, ami a dióból hallatszik. A partra érve tüzet gyújtottak, a tûz
megolvasztotta a kókuszdió gyantaburkát, a dió megrepedt, s
egy nagy fekete árnyék bújt elõ belõle. Köpenyegébõl brekegõ
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békák és cirpelõ tücskök ugráltak szerteszét. A nagy fekete árnyék elnyelte a napot.
A Nagy Kígyó leánya rögtön megértette, mi történt: a férﬁak
fényes nappal kiengedték az éjszakát. Most már rendbe kellett
hozni ezt az összevissza világot. Szét kellett választani a nappalt
és az éjszakát.
Fogott egy gombolyag barna fonalat és azt mondta:
– Legyen belõled fogolymadár! Valahányszor énekelsz, jöjjön
el az este!
Aztán színes fonalakat vett elõ, és azt mondta:
– Legyen belõletek kakas. Ha énekeltek, jöjjön el a nappal!
A három kíváncsi ﬁvért pedig majmokká változtatta. Azóta fekete a majmok arca, mint az éjszaka.

Nicolás Guillén: Megvan
MEGVAN
Ha megnézem magamat, ha megtapogatom magamat,
én tegnap még Nincstelen Jancsi,
ma pedig Mindenbíró János,
hát csak szemem meresztem, bámulok,
nézem, megtapogatom magamat
és kérdem: „lehetséges ez?”
Gondolkozzunk csak egy kicsit!
Az országban mindennek, ami csak van,
gazdája én vagyok,
amihez azelõtt ha közeledtem,
már tiltó szó rivalt „nem a tied!”
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Mondhatom ezt: cukor,
mondhatom ezt: hegyek,
mondhatom ezt: a város,
vagy ezt: a hadsereg –
mindez enyém már örökké
akárcsak a villám
lobbanó fénye, csillag vagy virág.
Gondolkozzunk csak egy kicsit!
Megtehetem, hogy odamegyek
én, a paraszt, a munkás, az egyszerû ember
(ez csak egy példa)
a bankba s a tisztviselõhöz
nem angolul beszélek
és nem így hogy: „uram”,
hanem mint embertársamhoz és – spanyolul!
Gondolkozzunk csak egy kicsit!
Bár fekete vagyok,
senki sem áll elém, hogy valahogy át ne lépjem
a dancing vagy a bar küszöbét.
S a szállodaportás
nem kiabál már messzirõl, ha meglát,
hogy nincs szoba, semmilyen sincs,
egy kis szoba – nem, nem palota,
egy kis szoba, hol magamat kipihenjem.
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Gondolkozzunk csak egy kicsit!
Nincs már csendõr, ki elkap
s egy kaszárnyába bevág,
vagy tízkörmömrõl lekapva,
kitesz az országútra, az ég alá.
Mint a föld, enyém a tenger is,
country – nem,
high life – nem,
tenisz – nem, jacht – nem,
de a tenger, parttól partig, hullámtól hullámig,
kitáruló, mindenkit felvidító kék óriás,
szóval: a tenger.
Gondolkozzunk csak egy kicsit!
Enyém, ki veheti tõlem el?
hogy megtanultam olvasni, számolni,
enyém marad, hogy megtanultam írni,
gondolkozni,
nevetni!
Enyém az is, hogy van hol
dolgoznom, megszereznem,
ami kell, igen, hogy egyem.
Gondolkozzunk csak egy kicsit:
megvan, ami kell, mindenem.

5. évfolyam

A tengeren túl 135

Teemu Hirvilammi: A büszke ipar ott zakatol…
a büszke ipar ott zakatol
hol hull az égbõl a szürke por
amit lemosni sem lehet
ott élem én az életemet

Andrew Clements: Sherry Clutch, a siker kovácsa
(részlet)
Natalie mamája aggódott, ha tizenkét éves lányának egyedül kellett közlekednie New York belvárosában, így tehát szinte minden
délután aggódott. Nem volt oda ezért a megoldásért, de nem volt
más választása. Minden hétköznap reggel beültette a lányát egy
taxiba a buszállomáson. A taxi a külvároson át bevitte Natalie-t
az iskolába, olyan idõpontban, amikor a forgalom nagy része az
ellenkezõ irányban bonyolódott. Az út még így is majdnem kilenc dollárba került. Amikor azonban egy délután a taxi sokkal
késõbb érkezett meg Natalie-val a szerkesztõség épületéhez, ami
egyébként nincs messze a Rockefeller Centertõl, majdnem a duplájába került az út. Hannah Nelsonnak nem állt módjában ennyi
pénzt költeni a közlekedésre minden egyes tanítási napon.
Aggódott a kislányért, de tudta, hogy ügyes városi gyerek,
mindig is az volt. Régen, amikor még csak hároméves volt, és
Manhattanben laktak, a papája megtanította arra, hogy ha eltéved, menjen oda egy rendõrhöz. Megtanulta azt is, hogy ha
nem lát rendõrt a közelben, csak gyerekes nénit szólítson meg,
mert egy anyuka vagy egy nagymama mindig segít egy elté-
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vedt kisgyereknek. Azt is megtanulta, hogyan kell nyilvános
telefonból segélyt kérni. A papája alaposan felkészítette.
Natalie tudta, hogy óvatosnak kell lennie a városban, de tudta
azt is, hogy nem lehet folyton félve közlekedni. Jól érezte magát,
amikor naponta beutazott a mamájához a szerkesztõségbe. Tizenkét éves korához képest magas volt és fejlett, mint egy tizenöt
éves lány. Rengeteg utcai zsiványságot látott, de jól fel volt szerelkezve. Egy zsinóron síp lógott a nyakában, és volt egy tartalék
húszdolláros a bal cipõbetéte alatt. Hannah Nelson mobiltelefonnal is védte lánya biztonságát. Egy gombnyomással tudott üzenetet küldeni a rendõrségre, a mamája munkahelyére és a nagybátyjának, Frednek. Fred Nelson, Natalie papájának öccse.
A baleset óta gyakran találkoztak. Néhány háznyira lakott az iskolától, az irodája pedig a Madison Avenue-n volt. Ha bajban volt,
Natalie biztos lehetett benne, hogy segít neki.
A mamája hetente legalább egyszer még mindig emlékeztette
Natalie-t a legfontosabb szabályokra: ha valaki zaklatni kezd,
kiabálj, és fuss el! Sose szállj be idegen autóba, teherautóba, és
ha valaki közelebb hív magához, fuss az ellenkezõ irányba!
Mindig fõútvonalakon járj, ahol sok az ember! Ha valaki hirtelen elkap, harapd meg, karmold össze, rugdald és visíts! Csinálj
bármit, hogy kiszabadulj a kezei közül, aztán fuss el, és igyekezz segítséget hívni, nyomd meg a személyi hívódon a
segélykérõ számot! Ne szállj fel üres vagy túlzsúfolt buszra.
A jármûvön elöl ülj vagy állj, a vezetõ közelében! Ne menj be
idegen épületbe!
A legtöbb nagyvárosi gyerekhez hasonlóan benne is kifejlõdött
egyfajta radar. Ha észrevette, hogy a járdán szembejövõk közül
valaki furcsán néz, kéreget, alkalmatlankodik vagy gyanúsan viselkedik, megpróbálta elkerülni a találkozást. Ha nem sikerült,
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még mindig átszaladhatott az utca másik oldalára, de általában
csak meg kellett találnia a kellõ pillanatot, hogy elkerülje az
illetõt. Több éves New York-i közlekedés után, tizenkét éves korára szinte automatikusan el tudta kerülni a veszélyt.

13. Jégvilág
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Nagy László: A jegesmedve
Bundás halász áll a jégen,
talpas, tenyeres.
Se hálója, se varsája,
mégis halra les.
Ladik nélkül megy a vízre,
hullámokra dûl,
gumiruha nélkül bátran
víz alá merül.
Tátogató ezüsthalak
seregébe csap,
a víz csattan, nyelve csetten,
nyeli a halat.
Jégországban jég a háza,
jég az ablaka,
párát fújó fehér kályha
a mackó maga.
Kormos mancsát hasra téve
ott elszundikál,
s morgolódik, hogyha kívül
jajgat a sirály.
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Szabóné Debreceni Erzsébet: Sarkvidékek
(részletek)

A déli vizek lakói
A déli sarkvidék és az északi sarkvidék élõvilága között lényeges
különbség van… Ezeket a földrajzi ellentét okozza, amely a szárazföldek és tengerek eloszlásában olyan szembetûnõen jelentkezik. A déli sarkvidék központi része óceánokkal körülzárt szárazföld, az északi sarkvidéké viszont szárazföldekkel körülvett
medence. Az élet kifejlõdése szempontjából az a nagy távolság is
kedvezõtlen, amely a délsarki kontinenst a többi földrésztõl elválasztja. Dél-Afrika 4000, Ausztrália kereken 3000 kilométer távolságra van az Antarktisz partjaitól. Legkisebb a távolsága (1000
kilométer) Dél-Amerikától. A legnagyobb eljegesedés idején még
a legalsóbb rendû élõlények is kipusztultak. A jég visszavonulása
után csak csekély esélyek voltak arra, hogy behatoljanak az állatés növényvilág különbözõ képviselõi. Persze azt is számításba
kell venni, hogy a többi kontinensen jóval melegebb az éghajlat,
s ezért nemigen éltek és nincsenek ott olyan állatok és növények,
amelyek el tudják viselni az Antarktisz zord éghajlatát. Ennek
ellenére a hatodik földrészen és az azt körülvevõ tengerekben is
találkozhatunk élõlényekkel.

Szárnyak a déli tengerek fölött
Nézzék! A villarmadarak rendjének déli elõhírnökei már a Baktérítõ tájékától követték hajónkat. Látják, milyen szép ívelt köröket írnak le a hajó körül? Az albatroszok repülõmûvészete bá-
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mulatos. Kiterjesztett szárnyaik fesztávolsága legalább 4 méter.
Szárnyukat, amely szokatlanul keskeny, kitárva s szinte mozdulatlanul tartják. Siklórepüléssel elvitorlázva a hajó mellett éppolyan kíváncsian ﬁgyelnek minket, mint mi õket… Repülésük
közben szinte súrolták a hullámokat, annyira megközelítették a
vizet. Szárnyuk csúcsa, úgy tûnt, mintha minden pillanatban elmerülne a fodrozó hullámokban, de ügyes módon, a szél hajtotta
tenger felett minden szélmozgást kihasználva az albatroszok a
mély hullámvölgyből máris magasan, a tajték koronázta hullámok fölött szárnyaltak a szabad levegőben.

A pingvinek költőhelyei
Az antarktikus állatvilágra vonatkozó első tartós élményünket
már a kontinens partjára való megérkezésünk előtt megszereztük. Amikor a hajónk megállt a jég szélén, s az oldallépcsőn
mindenki sietve tolongott a tenger jegére, rövid idő múlva nagy
számú Adelie-pingvin jelent meg. Már messziről felismerhető
volt emberhez hasonlító kis alakjuk, hátuknak a havas vidék
fehérségétől erősen elütő fekete foltjáról. A pingvinek gyors, totyogó lépésekkel közeledtek minden irányból. Az volt a látszat,
mintha leküzdhetetlen kíváncsiságuk arra kényszerítené őket,
hogy minden szokatlan jelenséget alaposan megszemléljenek.
Amikor a lábuk nem vitte őket elég gyorsan, hófehér tollú mellükre vetették magukat, rövid lábacskájukkal erőteljesen rúgkapáltak, úszószárnyukkal verdestek, vagyis „eveztek”, s ezzel
a módszerrel, amelyet szánkózásnak neveznek, meglepő gyorsan csúsztak előre. Az Adelie-pingvinekkel hamar barátságot
kötöttünk.
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Találkozás a fókákkal
Antarktisz parti jégtakaróján sétálva nemcsak madarakkal találkozhattunk, hanem fókákkal is. A jég rései között hirtelen kidugták kíváncsi, nagy fejüket, s gömbölyű, kifejezésteljes tekintetű
szemüket bizalommal vetették ránk. Ám amikor közeledtünk
hozzájuk, ugyanolyan gyorsan eltűntek, mint ahogy felbukkantak. Torpedó alakú testük egyetlen elegáns mozdulattal nyílsebesen eltűnt a jég alatt a kristálytiszta vízben. A fókák emlősök.
Kitűnő úszók, testük messzemenően alkalmazkodott a vízi életmódhoz. Különböző fajaik az egész Földön, minden éghajlati
övezetben megélnek. Leginkább a parti vizeket kedvelik. Még az
ázsiai nagy tavakban is vannak fókák. Bizonyára a folyókon át
hatoltak be oda. Ha ma hiányzik is e tavak közvetlen összeköttetése a tengerrel, régebben valószínûleg fennállott.
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Nemes István: Fókaﬁú
– Miért sírsz, kicsi fókaﬁú?
– Zord éjszaka vad szele fú.
– Holnapra a szél is elül.
– Félek a havon egyedül.
– Hol vannak a fókaszülõk?
– Kint úsznak a tengeren õk.
– Megjönnek idõre, ne félj.
– Oly néma, hatalmas az éj.
Már alszik a fókagyerek.
Vékony puha bajsza remeg.
Egy hópehely ül a szemén.
Csillag fut a víz peremén.
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Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger
(részlet)
Éjszaka két delﬁn jött a csónak közelébe, s Santiago hallotta a
fújtatásukat meg a bukfencezésük zaját. Tisztán meg tudta különböztetni a hím fújtatását a nőstény sóhajtó hangjától.
– Derék állatok – mondta. – Játszanak, bolondoznak, s szeretik
egymást. Testvéreink ők is, akárcsak a repülőhalak.
Aztán egyszer csak sajnálni kezdte a nagy halat, amit fogott.
„Furcsa, nagyszerű hal, isten tudja, hány esztendős lehet – gondolta. – Még soha életemben nem fogtam ilyen erős halat, se ilyen
különösen nem viselkedett még egyik sem. Talán azért nem jön
fel, mert okosabb annál. Pedig tönkretehetne, ha feldobná magát,
vagy ha nekiiramodna vadul. De lehet, hogy már sokszor horogra akadt életében, és tudja, hogy így kell megküzdenie vele, csak
így tud menekülni. Azt nem tudhatja, hogy ezúttal csak egyetlenegy emberrel áll szemben, és hogy ez is egy öregember. De
mekkora nagy hal, s mennyit ér majd ez a piacon, ha jó a húsa.
A csalétket úgy kapta be, mint egy hím, olyan erővel húz, mint
egy hím, s a küzdelme sem fejvesztett, rémült viaskodás. Szeretném tudni, van-e valamilyen terve, vagy ő is csak olyan elkeseredetten harcol, mint én.”
Eszébe jutott, hogy egyszer a horgára akadt egy marlinpár közül az egyik, a nőstény. A hím mindig előreengedi a nőstényt az
eledelhez, s a horogra akadt hal, a nőstény marlin vad, fejvesztett, kétségbeesett küzdelembe fogott, ami aztán egykettőre kimerítette az erejét, de a hímje végig, az egész idő alatt mellette
maradt, úszkált ide-oda a zsinór alatt, körözött vele fent, a felszínen. Olyan közel maradt, hogy az öreg halász attól félt, még majd
elvágja a zsinórt a farkával, mert a farkuk olyan éles, mint a ka-

Véges – végtelen 149

sza, s a formája és a nagysága is körülbelül olyasféle. Mikor az
öreg megragadta a dörzspapírszélű hegyes csőrét, megszigonyozta, és addig verte a fejét a bunkósbottal, amíg a színe egészen át
nem változott, szinte olyanra, mint a tükrök hátlapja, és amikor a
ﬁú segítségével felhúzták a csónakba, a hímje ott maradt mellettük, nem tágított a csónak oldala mellől. Aztán, amikor az öreg
már a zsinórjait tisztogatta, és a nagy szigonyt készítette elő, a
hím hal feldobta magát magasra a levegőbe a csónak mellett,
hogy megnézze, hová lett a nősténye, s utána alámerült mélyen,
kiterjesztve levendulaszínű szárnyait, vagyis a mellső uszonyait,
s megcsillogtatva mind a széles, levendulaszínű csíkjait. Szép hal
volt, az öreg halász nem felejtette el, gyönyörű volt, s nem tágított
a másik mellől.

Robert Burns: Ha mennél hideg szélben
Ha mennél hideg szélben
a réten át, a réten át,
rád adnám kockás takaróm,
öleljen át, öleljen át!
S ha körülzúgna sors-vihar
rémségesen, rémségesen:
szivemben volna házad,
oszd meg velem, oszd meg velem!
Volna köröttem zord vadon,
sötét, veszett, sötét, veszett:
mennyország volna nékem az
együtt veled, együtt veled!
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S ha volnék minden föld ura
az ég alatt, az ég alatt:
koronám legszebb ékköve
volnál magad, volnál magad!

Johann Wolfgang Goethe: Vándor éji dala
(részlet)

2
Immár minden bércet
csend ül,
halk lomb, alig érzed,
lendül:
sóhajt az éj.
Már búvik a berki madárka
te is nemsokára
nyugszol, ne félj…

Tor Åge Bringsvaerd: Locspocs és a bolygó hollandi
(részlet)
Messze, bent a tengeren van egy elvarázsolt sziget. Csak kedden
és pénteken látható. Ezért nincs rajta a térképen. Áll ezen a szigeten egy óriási kastély, a kastélyban pedig egy előkelő, nemesi
származású tengeriszörny-család él. Velük él Locspocs is. Róla
szól ez a könyv.
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Amikor a sziget látható, mindig Ludvig bácsi áll őrt. A farka
olyan hosszú, hogy körültekeri vele az egész szigetet, ha pedig
tüsszent, a sziget ködbe burkolózik.
Ludvig bácsi és Locspocs jó barátok. Amikor Ludvig bácsi az
őr, Locspocs sokszor vele tart. Együtt énekelnek, és Ludvig bácsi
mesét mond. Hetedhét tengeren nem akad párja, annyi mesét és
fura történetet tud. Azokról az időkről mesél, amikor még minden élőlény a tengerben lakott. Meg amikor a halak elhatározták,
hogy a szárazföldre kúsznak. De Locspocs legjobban a Végső kikötőről szeretett hallani…
– Senki sem tudja, hol van – mondja Ludvig bácsi. – Pedig létezik. Oda érkeznek azok a tengerészek, aki eltűnnek vagy a tengerbe vesznek. Egy város, teli rózsákkal és harmonikaszóval. Ott
mindenki barát, és együtt üldögél a móló szélén, és a tengerbe
köpdös.
Ludvig bácsi nevet, és megcsiklandozza Locspocs farkát.
Egy este azonban rettenetes dolog történt… olyasvalami, ami
még Ludvig bácsit is megrémisztette – pedig ő már felnőtt. Először süvöltő szél kerekedett. Azután egy különös vízi jármű tűnt
fel. Egy öreg vitorlás. Teljes nagyságában, fenyegetően közeledett
feléjük. A tiszta holdfényben látszott, hogy… hogy a hajót benőtte a hínár. És a vitorla cafatokban lógott.
– Ez ő! – suttogta Ludvig bácsi. – A bolygó hollandi.
Aztán a hajó hirtelen eltűnt – felszívódott a levegőben… mintha sosem járt volna arra.
A tenger elcsendesedett, a szél is elült.
– A bolygó hollandi? – kérdezte Locspocs.
– Egy szellemhajó – mondta Ludvig bácsi, és libabőrös lett a
háta.
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– Beszéljünk valami másról…
És Locspocs hiába könyörgött.
Ludvig bácsi hallgatott, akár a sír.

Leena Mahönen: Ma túl korán van reggel
Ma túl korán van reggel.
Az égrõl a csillagok
már lepotyogtak.
Még túl korán van bármit csinálni.
Még olyan, mintha
vasárnap volna.

Boldizsár Ildikó: A Hold meséje
A csillagok nem szeretik anyjukat, a Napot, mert az mindig egyedül hagyja õket az égen éjszaka, és nem jön el hozzájuk akkor
sem, amikor a leghidegebb van. Pedig a Hold egyszer azt mesélte
a csillagoknak, hogy a Napnál nincs semmi melegebb, s akit egyszer megsimogat, az nem fázik többé soha. De a Nap még egyetlen éjjel sem jött el a gyermekeihez, s nem is üzent nekik.
Félnek és fáznak az égen a csillagok, s csak az vigasztalja õket,
hogy olykor szélkisasszonyok kóricálnak közöttük, akik meséket
mondanak nekik. A csillagok nagyon szeretnek mesét hallgatni,
mert a mesékben minden sikerül, s amikor a mese végén elalszanak, azt álmodják, hogy mégis eljött hozzájuk a Nap, aki magához öleli, megsimogatja és a nevükön szólítja õket, mert a csillagok bizony még saját nevüket sem ismerik.
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Álmukban a Nap ezután játszani kezd velük az égen. Elõször
bújócskáznak: minden csillag elbújik egy napsugár mögé, s az,
akinek már nem jutott hely megkeresi a többieket. A bújócska
után a Nap labdázik velük: lágyan dobálja a csillagokat egyik
sugarától a másikig. Ezer meg ezer sugara van a Napnak, és a
csil lagok boldogan kacagnak, ahogy ide-oda gurulnak… gurulnak… gurulnak. Mikor már az egész égbolt egyetlen kacagás, a csil lagok felébrednek, s az álomnak vége szakad. Szomorúság költözik újra az égbe, mert hiába emlékeznek a csillagok
az álmukra, az égi bújócskára és az égi labdázásra, arra nem
tudnak visszaemlékezni, miként szólította õket a Nap. Faggatják a Holdat, kérlelik, hogy segítsen már nekik, de az a fejét
rázza, és azt mondja:
– Csak azt tudom, hogy én a Hold vagyok.
– És vajon én ki vagyok? – sóhajtotta a legfényesebb csillag. –
Itt lakom az égben idõtlen idõk óta, és magamról semmit sem
tudok. Egy tapodtat sem mozdulhatok, nem nézhetek körül, azt
sem tudom, hogy az egész világ csillagokból áll-e, vagy van valami rajtunk kívül is. Jaj, úgy szeretnék útnak indulni!
Meghallotta a Hold a csillag sóhaját, és azt mondta neki:
– Lehetetlent kívánsz, édes gyermekem. Ha te eltûnsz az égrõl,
nem lesz, aki mutassa az utat. A tengerészek eltévednének a vizeken, a tevék összekevernék a sivatagban a járatokat, és a vándorok sem találnák meg útjukat.
– Tengerészek? Tevék? Vándorok? – csodálkozott a fényes csillag. – Hát azok meg miféle csillagok?
A Hold jót nevetett a kérdésen, és elmagyarázta a csillagnak,
hogy rajtuk kívül még sok millió teremtmény létezik, s mindegyiküknek más dolga van a világon.
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– A Nap azért nem tud eljönni hozzád éjszaka – folytatta a
Hold –, mert nappal akad dolga az égen, az õ melege éltet minden élõlényt. Én pedig azért nem tudok elmenni a Naphoz – szomorodott el egy pillanatra a Hold –, mert ki világítana akkor az
égen éjszaka? És honnan tudnák az emberek, hogy mikor kell fát
ültetniük, rózsát metszeniük és mindenféle mézet, olajat, házi ﬁnomságot begyûjteniük?
– Hát azt is te mondod meg nekik?
– Bizony. Felszálló hold idején a növényekben több a nedv és
az erõ. Ilyenkor kell õket oltani és metszeni, hogy bõséges termésük legyen. A virágpalánták ültetésére a leszálló hold ideje a
legalkalmasabb. Aki pedig fogyó hold idején rozmaringot, teliholdkor meg kakukkfüvet ültet, annak a kertje mindenki másénál pompásabb lesz.
– Nahát! – kiáltott fel a csillag, és bizonyára még a tenyerét is
összecsapta volna, ha lett volna neki. – És mit gondolsz, rám mi
szükségük van a te embereidnek?
– Már elmondtam az elõbb – mordult a Hold a csillagra, s továbbindult az égen. De pár lépés után meggondolta magát, viszszafordult, és odakiáltott a csillagnak:
– Én tudom a nevedet, anyád elmondta nekem, amikor megszülettél. Mivel te vagy az ég legfényesebb csillaga, még véletlenül
sem lehet téged a többiekkel összecserélni. A te neved Sarkcsillag! Az idõk végezetéig neked kell mutatni az utat!
– Az én nevem Sarkcsillag! – ismételte az ég legfényesebb csillaga. – Az idõk végezetéig nekem kell mutatni az utat – suttogta,
és örömében sírva fakadt.
Azon az éjszakán minden tengerész, minden teve és minden
vándor sírva kereste a hazafelé vezetõ utakat.

Véges – végtelen 155

Tandori Dezső: És most
És most lefényképezkedünk,
Hogy mindörökre meglegyünk.
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