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D1 – Gianni Rodari: A Kristályember
Egyszer egy messzi-messzi városban egy teljesen átlátszó kisfiú született. Minden porcikkáján úgy át lehetett nézni, akár a levegőn vagy a tiszta vízen. Bár húsból-vérből való volt,
mégis úgy tetszett, mintha üvegből lenne, de ha elesett, nem tört darabokra, legfeljebb
egy átlátszó dudor nőtt a homlokán.
Látni lehetett, hogyan dobog a szíve, és látni lehetett a gondolatait, amelyek úgy cikáztak
a fejében, mint az aranyhalak az akváriumban. Egyszer megesett, hogy hazugság csúszott
ki a száján, s a hazugság vörös tűzgolyó formájában azonnal láthatóvá vált a homloka
mögött. Megmondta az igazat, s a tűzgolyó máris szétfoszlott. Életében aztán többé nem
hazudott.
Egy másik alkalommal titkot bízott rá a barátja, s azt is rögtön meglátta mindenki, mert
fekete labdaként gurult, görgött a mellében, így a titok nem volt titok többé.
A kisfiú nőtt-növekedett, ifjúvá, majd férfivé serdült, s mindenki olvasni tudott a gondollataiban, s ha kérdeztek tőle valamit, hát előre tudni lehetett a választ, mielőtt még megsszólalt volna.
Giacomo volt a neve, de csak úgy hívták, hogy Giacomo, a kristályember.
Szerették becsületességéért, s aki közel került hozzá, maga is különb lett egy kicsit.
Sajnos az országban hamarosan egy könyörtelen kényúr jutott hatalomra, s a nép számmára a gazság, az igazságtalanság és a nyomor korszaka következett be. Aki tiltakozni
merészelt, annak nyoma veszett. Aki fellázadt, azt főbe lőtték. Üldözték, megalázták és
százféleképp bántalmazták a szegényeket.
Az emberek hallgattak és tűrtek, mert rettegtek a következményektől.
De Giacomo nem tudott hallgatni.
Ha nem nyitotta szóra a száját, a gondolatai beszéltek helyette, hiszen átlátszó volt. Minddenki olvashatott a gondolataiban, és tudhatta, hogy felháborítják és fellázítják a kényúr
igazságtalan és kegyetlen cselekedetei. Az emberek titokban továbbadták gondolatait, és
reménységet merítettek belőlük.
A kényúr ekkor elfogatta Giacomot, a kristályembert, és megparancsolta, hogy vessék a
legsötétebb börtön mélyére.
S most valami csodálatos dolog történt. A zárka falai, amelyek közé Giacomot, a kristályeembert becsukták, átlátszóvá váltak, majd ugyanez történt a börtönépület falaival és a kőkkerítéssel is. S akik elhaladtak a börtön mellett, meglátták Giacomot, amint ül zárkájában.
Úgy láthatták, mintha az egész börtön kristályból lett volna, s ők továbbra is olvashattak
Giacimo gondolataiban.
Éjszaka a börtön nagy fényességet árasztott. A kényúr befüggönyöztette palotája valammennyi ablakát, de mégsem tudott elaludni. Giacomo láncra verve is erősebb volt nála,
mert az igazság erősebb mindennél, fényesebb a napnál, hatalmasabb a viharnál.
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