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A Szirom fészek — Urbán János tizenötödik 
könyve — harminc gyermeknovellát tartalmaz. 
Az írások három idősíkot tárnak fel: az első a 
jövőt képviselő kisgyermekkor a maga világ- 
szemléletével, a szülők képviselte jelen és a 
nagyszülők képében jelenlevő múlt. Ezek az 
idősíkok hol egybemosódnak, hol rétegeződnek. 
Állandó jelenlétükben az egyik m arxista tá r
sadalmi alaptörvény tárgyiasul: a tagadás taga
dása. A gyermek világismerete ugyanis a szülők, 
nagyszülők révén nem „tabula rasa” módjára 
valósul meg, hanem általuk a természetet és 
társadalm at a maga mozgásában, fejlődésében 
látja, illetve lá tta tják  vele. A gyermek így nem 
a tiszta, izolált fogalmakkal, jelenségekkel talál
kozik, hanem azok társadalmi hasznosságával 
vagy károsságával, a jelenségek társadalm i há t
terével, a félmúlt vagy a m últ hatásával a folya
matokra. így helyet kaphatnak a maguk term é
szetességében a fejlődés előremutató tényezői, 
de ugyanakkor a gyermeki látásmódnak meg
felelő bírálat is elhangzik a visszahúzó jelensé
gekről, viselkedésformákról, társadalm i ellent
mondásokról.

Külön értéke a kötetnek, hogy egyetlen benne 
szereplő elbeszélés, tárca, párbeszéd sem tenden
ciózus, s hogy humoruk természetesen fakad a 
helyzetekből, beszédfordulatokból. A szerkeze
tükben, stílusukban és nyelvezetükben egyedi 
írások annyi természetességgel, könnyedséggel 
íródtak, hogy az olvasónak az a benyomása, 
mintha maguk a szereplők mesélnék el a törté
neteket.

Ezt a közvetlenséget nyelvi fordulatokkal, stí
luselemekkel éri el Urbán János. Eszközei a köz
nyelv fordulatai, a népies szólások, hasonlatok. 
Ebben különböznek ezek a novellái azoktól az 
ugyancsak gyermekeknek szánt munkáitól, ame
lyeket hét évvel ezelőtt megjelent, Ajándék  című 
könyvébe gyűjtött össze.
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AZ ÉHEZŐ CSALÁD

Az anyuka szépen, sorjában falatkákat rakott 
az asztalra. A kenyérre sajt, majd a sajtra szalámi 
került.

A fiúcska nézi, hogy mit művel az anyukája.
— Látod, kicsim, csillagom, a falatkák szépen 

sorban olyanok, mintha katonák volnának, ha most 
megeszed a falatkákat, akkor te is katona leszel, ha 
nagy leszel.

— Nem eszem meg a falatkákat. . .  Anyuci, 
nem eszem meg, te csak játsszál a falatkákkal. Ügy 
szeretlek, amikor falatkákat raksz nekem.

— Tudom, hogy szeretsz, én is szeretlek tége
det, de te csak úgy leszel erős, ha most szépen neki
kezdesz, és minden falatkát megeszel.

— Tégy még a fejükre sapkát is.
— Látod, a piros paprikát majdhogynem elfe

lejtettem. Amíg hozom a paprikát, egyél meg né
hány falatkát.

— Szép lesz a falatkám piros sapkával, de én 
nem eszem meg, anyuci, mert nem vagyok éhes.

— Nahát, ilyen csúnyát mondani. Minden kis
gyerek éhes. Tudom, hogy te is éhes vagy, hiszen 
már tornáztál, mosakodtál, felöltöztél, sokat dolgoz
tál és megéheztél. Egyél szépen, ne szomorítsd 
anyucidat.

— Ne legyél szomorú, anyuci. Adok egy puszit 
a szomorúságodra, hogy meggyógyuljon.

— Én is adok neked egy puszit, ha most azon
nal nekiállsz, és ham, ham, megeszed a falatkákat. 
Utána tejecskét iszunk, és megyünk a piacra be
vásárolni.

— A piacon is falatkát veszünk?
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— A piacon csirkét veszünk, és főzünk belőle 
vasárnapi ebédet. Megnyalod a tíz ujjadat, olyan 
finom lesz. Ma ráér anyuci főzőcskézni.

— Nem kell dolgozásba menni?
— Ma ünnep van, és nem megy anyuci dol

gozni. Készítettem neked falatkákat is. Csak az a 
baj, hogy nem akarod megenni. . .  Szomorú vagyok.

— Egy falatkát megeszek, mert nem mentél el 
dolgozóba.

— Hamar kapjál be egy falatkát, akkor én is 
megeszek egyet.

— Te éhes vagy, anyuci?
— Éhes vagyok, azért kérek én is egy falatkát.
— Egy falatkát én eszek, egy falatkát te eszel. . .
— Nagyszerű! Megesszük a falatkákat, egyet te, 

egyet é n . . .  Vegyük a szánkba. . .  Ne a bal kezed
del, hanem a szép kezeddel egyél.

— Apucinak is adunk egy falatkát?
— Apuci még alsziiik. Majd te megeszed az ő 

részét is. Tessék: egy a tiéd, egy az enyém, egyet 
pedig az éhes apuciért egyél meg.

— Miért alszik apuci, ha éhes?
— Majd ha felkel, megmondja, most szépen edd 

meg a falatkát. Ügy, szépen. . .  Most pedig a nagy
anya is éhes. Az ő falatkáját is edd meg.

— A nagyanya is falatkákat evett, amikor 
kicsi volt?

— Azt bizony, meg kakastejjel sütött kalácsot. 
Volt amikor sült tököt reggelizett.

— Gyerünk el nagyanyához, és kérjünk tőle 
kakastejet.

— Majd elmegyünk, most csak egyél meg a 
nagymama kedvéért egy falatot. . .  Ügy, szépen. 
Nagyszerű! Most egy falatka jut nekem, megint egy 
neked, egyet megeszel apuciért, még egy falatkát 
a nagyapáért.

— A nagyapa nem éhes . . .
— Jaj, dehogynem, ő is éhes. . .  No, egyél 

már. . .
— A nagyapa mit evett, amikor kicsi volt?
— A nagyapa kicsi korában tökös görhét, ma

maligát reggelizett. . .
— Nekem mikor szabad ennem tökös görhét?
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— Ilyenkor már nem árulnak a piacon tököt. 
Ha nem sietsz enni, akkor csirkét nem kapunk. . .  
Akkor pedig én sírok.

Adok neked, anyud, egy falatkát, de ne sírjál.
— Nem sírok, ha eszel. Egyél meg egy falatkát 

a szomszéd Zsuzsika kedvéért is.
— A Zsuzsikáét nem eszem meg.
— Na ne köpd ki az ennivalót. . .
— Kiköpöm, mert a Zsuzsika is kiköpte a cso

koládét, amit adtam neki.
— A Zsuzsika nem a csokoládét köpte ki, ha

nem a mogyorót, ami a csokoládéban volt.
— ö  nem ette meg a mogyorót, én meg nem 

eszem meg a falatkájának a kenyerét, csak a sajtot 
meg a szalámit.

— Majd megy a hasad, ha kenyér nélkül 
eszel. . .

— Hová megy a hasam?
— Kukutyinba zabot hegyezni. . .  Butákat be

szélsz. Ha rendesen ennél, okosabb lennél. Nemso
kára iskolába jársz. Éhen még rajzolni sem bírsz. . .  
Mikor én kicsi voltam, zsíros kenyéren éltünk. . .  
Még jó volt, hogyha kemencébe sült krumplihoz 
jutottunk.

— Anyuci, ne legyél haragudós. Megeszem a 
falatkát. . .  Süssél nekem kemencés krumplit.

— Jól van. Ha megeszed az összes falatkákat, 
elmegyünk a nagyapához, és megkérjük, építsen 
kemencét, amiben majd neked krumplit sütünk, hogy 
éhen ne haljál.

— Vegyünk a piacon kemencét. Sütünk benne 
krumplit. Adunk apucinak, nagyanyának, nagya
pának, hogy ne legyenek éhesek.

— Na, még azt a három falatkát edd meg. 
Egyet a Mici cica kedvéért. . .

— Nincs is bent a Mici cica . . .
— Nem baj, te csak egyél. A Mici cica most az 

egeret fogja.
— Mit csinál az egérrel?
— Azt 6 tudja. A másik falatkát egyed meg a 

Bodri kutyus kedvéért.
— Nem eszeim meg a Bodri falatját, mert min

dig elfut előlem.

7



— Ha megeszed még azt a két falatkát, akkor 
jobban bírsz szaladni, mint a Bodri. . .  Na, ne töm
jed a szádba mind a két falatot. . .  Hogy mennyi 
bajom van nekem ezzel a sok éhezővel!

— Édes anyucikám, én már nem vagyok éhes.
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MIT AKART A BÁCSI?

— Anyuka!
— Tessék, kislányom.
— Miért adott nekem a vonatban a bácsi 

csokoládét?
— Mert szereti az okos kislányokat.
— Neked miért nem adott csokoládét a bácsi?
— Nem tudom.
— Téged nem szeret a bácsi?
— Nem tudom.
— Miért mondta, hogy olyan szép kék a sze

mem, mint a tiéd. . .
— Azért, mert a te szemed is olyan szép, mint 

az enyém.
— Miért nem adott akkor neked is csokoládét?
— Ne kérdezzél csacsiságokat.
— Nem is kérdezek tőled semmit. Apuka ne

kem mindent megmond. Azt is megmondja, hogy 
miért kérdezte a bácsi, hogy mi leszek, ha meg
nőttem.

— Miért nem mondtad meg a bácsinak, hogy 
mi leszel?

— Azért, mert mérgessen néztél rám.
— Mondd meg akkor nekem, hogy mi szeretnél 

lenni, ha megnőttél?
— Kéményseprő . . .
— Istenem, milyen csacsiságokat beszélsz. Ké

ményseprő csak fiú lehet... És miért akarsz éppen 
ményseprő lenni?

— Mert a kéményseprőnek nem kell sohasem 
mosakodni.

— Milyen butaságokat beszélsz.
— A bácsinak tetszett, amit mondtam. Azért is 

nekem adta a csokoládét, és nem neked.
— Az a bácsi tolakodó és szemtelen volt. . .
— Nem is igaz. Nem tolakodott, a kezedet is
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megfogta, meg a vonatról is lesegített. . .  Meg azt 
mondta, hogy csókolom a kezét, édes asszonyom.

— Mondta, mert így szoktak köszönni a bácsik 
a néniknek.

— Mi hogy köszönünk a bácsiknak?
— Azt mondjuk, hogy jó napot.
— Miért mondtad nekem, hogy köszönjek a 

bácsinak csókolomot?
— Mert a kislányoknak úgy kell köszönniük.
— És amikor nem akartam neki köszönni, miért 

mondta, hogy olyan cuki ipofa vagyok, mint te . . .
— Hallgass már!
— Meg is mondom apukának, hogy haragszol 

azért, mert a bácsi azt mondta nekem, hogy cuki 
pofa vagyok. . .  Anyukám, mi az a cuki?

— Veszek én is neked csokoládét, csak el
hallgass már.

— A bácsi azt mondta, hogy okos kislány va
gyok, mert mindenre tudok felelni. A bácsinak te is 
mindent megmondtál, amit kérdezett, csak nekem 
nem mondod meg, hogy vesztek-e kis testvérkét 
apukával. . .

— Nem veszünk. Nekünk elég vagy te is.
— A bácsi azt mondta, hogy venne veled kis 

testvérkét nekem. Olyan jó lenne egy testvérke, 
akivel játszanánk.

— A bácsi szemtelen. . .  rossz ember.
— Megmondom apukának, hogy a bácsi venne 

nékem, osak te nem akarod, hogy legyen testvérkém.
— Lesz majd testvérkéd is, csak hallgass már.
— A bácsival veszitek?
— Nem, hanem majd apukával. . .  A csokolá

déból adsz majd a testvérkének?
— A bácsi azt mondta, hogy ha lesz testvérkém, 

neki is hoz majd csokoládét.
— Nem hoz, mert nem is tudja, hogy hol lakunk.
— Miért kérdezte meg, hogy kit szeretek job

ban? Hallottad, megmondtam neki, hogy téged sze
retlek jobban.

— Hallottam.
— A bácsi is azt mondta, hogy az anyukát sze

reti jobban. A bácsinak is van anyukája?
— Ha még nem halt meg, akkor van.
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— Te ugye nem halsz meg, édes anyukám?
— Nem halok meg, ha nem kérdezel tovább a 

bácsiról.
— Anyukám, nem kérdezek semmit. Majd ha 

eljön hozzánk a bácsi, akkor megkérdezem tőle, 
miért mérgesített téged a vonatban.

— Honnan veszed már, hogy a bácsi eljön hoz
zánk, meg hogy engem mérgesített?

— Amikor elment, azt mondta, hogy viszontlá
tásra, asszonyom. Olyan szépen mondta.

— No, ha eljönne, apád alighanem kitekerné 
a nyakát.

— Majd megmondom én apukának, hogy ne 
bántsa a bácsit, mert szeret táged is, meg engem is.

— No még csak ez hiányozna! ,
— Igen is, hiányzik. Nekem testvérke kell, a 

bácsi pedig azt mondta, hogy vesztek nekem. A 
Maci mackó mindig csak hallgat. A testvérkém sír
na, a bácsi meg hozná a csokoládét, én megenném, 
mert a kistestvérke még nem tudja, mi az.

— A bácsi nem hoz neked se, meg a kis testvé
rednek se soha csokoládét, mert a bácsi elutazott a 
világ végére.

— Majd megkeresi apuka. Biztossan megtalálja. 
Majd én megmondom neki, hogy milyen volt a bácsi, 
és elmegy érte a világ végére.

11



MEDDIG LESZ MIÉNK AZ ÖCSIKE?

—- Nagymami, az öcsike szereti a virágot?
— Az öcsike még olyan kicsi, hogy nem tudja, 

mi az a virág.
— Nem tudja? Akkor meg minek vettünk neki 

ennyi virágot?
— Azért vettük a virágot, hogy anyukának is 

kedveskedjünk. Most érkeznek haza a szülészetről 
és mindenki örül, anyuka, apuka, a nagyapa és te is 
örülsz, hogy jön a kisöcsi haza.

— Én örülök, de akkor még jobban, ha tud ját
szani. Te is örülsz, nagymami?

— Persze, hogy örülök. Ügyis régen mostam már 
pelenkát.

— Mi az a pelenka?
— A pelenka az, amit az öcsike alá kell rakni, 

amikor. . .  No, szóval máikor a szükségletét végzi.
— Miért nem megy ki a vécére?
— Azért, mert még nem tud járni.
— Nem tud menni? Akkor játszani sem bír. 

Mit kezdek én egy öcsikével, aki csak fekszik?
— Majd megtanítod járni meg játszani. Majd 

meghallod, milyen szépen gőgicsél. Amikor meg 
éhes lesz, akkor majd sír is, mert ő még nem tud 
enni kérni.

— Nem tud beszélni?
— Most még nem, de majd megtanul.
— Miért is született olyan öcsike, aki nem tud 

járni, beszélni se tud, hát akkor mit tud?
— Te sem tudtál, és alig vártuk már, hogy 

elkezdjél jánni is, meg beszél™, is. Anyukád már az 
orvoshoz akart vinni, hogy segítségét kérje. Bezzeg 
most már annyit beszélsz, hogy csak győzzük 
hallgatni!
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— Igen is. Nekem olyan öcsikét hozzon anyuka, 
akivel elmegyünk az óvodába, és ha a Pityu verek
szik, akkor öcsike meg én legyőzzük.

— Mire az öcsike óvodás lesz, te már iskolába 
jársz. Nagy fiú leszel.

— Miért nem lesz akkorára öcsike is nagy fiú? 
Együtt járnánk iskolába is. Nem szeretek egyedül 
maradni.

— öcsikének először is sokat kell szopni, enni, 
hogy megtanulja mindazt, amit te tudsz.

— Majd én megtanítom üveggolyózni, labdázni, 
a kisvasúinál ő villogtat, én leszek a kalauz, a mac
kó lesz az utas. Nagymami, jó lenne, ha még egy 
öcsike születne, mert a mackó nem igazi utas.

— Mostanra elég lesz neked egy testvérke is.
— Mostanra? Máskorra nem lesz öcsikénk? 

Nagymami, meddig lesz a miénk az öcsike?
— Mi az, hagy meddig lesz a miénk? Az öcsike 

mindigre a miénk marad. Oda nem adjuk senkinek, 
még a világ kincséért sem, de még akkor sem, ha 
egy szakajtó korpát kínálnak érte.

— Szakajtó korpát? Az micsoda, nagymami?
— Azt mondta, hogy még egy szakajtó korpáért 

sem adjuk. . .  Ezt így szokták mondani azoknak, 
akik öcsikét akarnak venni.

— Nagymami, mondanék én neked valamit,
— Mondjad csak, hallgatlak.
— Tudod mit, nagymami? Keressünk elő egy 

piros szalagot.
— Mi a csudának?
— A piros szalagot rákötjük öcsike lábára.
— Ugyan miért akarod fölpántlikázni az 

öcsédet?
— Azért, hogy ha valaki el akarja venni tőlünk, 

akkor megismerjük öcsikét.
— Szalag nélkül is megismerjük, mert terád 

is hasonlít.
— Olyan, mint én? Akkor neki adom azt a nad

rágomat, amelyik mindig összébb megy. A bokám 
is kilátszik alóla.

— Kis csacsi, nem a nadrágod megy össze, ha
nem te nősz. Te kinövöd a ruháidat, az öcsike meg 
majd delenő a nadrágokba. Valamikor régen, amikor
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én kislány voltam, akkor bizony úgy volt, hogy az 
öregebbekről lekerült holmit a fiatalabbak viselték.

— Te is voltál kislány, nagymama?
— Mindenki volt kicsi. Te nem is olyan régen 

még olyan picike voltál, mint most az öcsikéd, s lám, 
már felcseperedtél, nemsokára a fejemre nősz.

— Nőjön inkább az öcsike a fejedre. Én jobban 
szeretek a szőnyegen vagy a füvön játszani.

— Hallod? Jönnek! Gyorsan mossál kezet. 
Anyukát majd csókold meg, az öcsikének pedig 
köszönjél.

— Verseljek neki, nagymami? Az óvodában azt 
tanultuk, hogy: „Egy, kettő, három, négy, kicsi ci
pő hová mégy?”

— Ugyan már, ilyesmit verselni. Mondd csak 
azt, hogy. . .  Mondd azt, hogy isten hozott, öcsike.

— De nézd, nagymami, az öcsikét az apuka 
hozza, anyuka meg mellettük jön.

— Jól van, gyere már, menjünk elébük, mond
tam, hogy siess kezet mosni. Szurtos kézzel nem 
nyúlhatsz a kisbabához.

— Nem is nyúlok hozzá, csak megpuszilom. 
Meg azért is éléneklem neki, hogy: „Kicsi vagyok én, 
majd megnövök én, esztendőre vagy kettőre felnőtt 
leszek én.”
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NEM ILLIK HALLGATÓZNI

— Nagymami, kimehetek játszani?
— Készen vagy a házi feladattal?
— Igen. Andris is elkészült már, s megyünk 

játszani.
— Vigyázz, a ruhádat be ne poszkold!
— Szevasz, pajtikám! Azt hittem, nem enged

nek ki. Alig várom, hogy elmeséljem, televíziót ve
szünk. Még nem szabad megmondani senkinek, mert 
apukának még nincs ki a pénze, de elsején, ha meg
kapja a fizetését, az első dolgunk az lesz, hogy el
mennek anyukával televíziót venni. Azt mondta 
apukám, hogy így is, úgy is elfolyik a pénz. Azt 
sem szabad tudni, hogy hitelbe vesszük.

— Semmit se szabad tudni, és te mégis mindent 
elmondasz.

— Igen, de apuka, meg anyuka nem tudja, hogy 
én tudom. Az este beszélték meg, amikor azt hit
ték, hogy már elaludtam.

— Te hallgatóztál? Nálunk nem illik hallgatóz
ni. Nagymami is mondta már.

— Nem, nem hallgatóztam, csak hallottam. 
Mondták, és én meghallottam. Azt is mondták, hogy 
nektek könnyű volt televíziót vásárolni, mert apu
kád egymaga többet keres, mint anyukám meg 
apukám ketten.

— Csak hogy tudjad, a televízió veszedelem a 
házban. Mikor apukám a híreket akarja hallgani, 
akkor anyukám más műsort keres. Amikor anyukám 
a filmet szerené nézni, akkor apukám a női kézilab
dázókat nézné. Amikor apuka hívja anyukát aludni, 
azért sem megy. Amikor meg anyuka kéri apukát, 
hogy feküdjön már le, akkor a füle mellett elengedi, 
amire kérik. Nálunk mindig mindenki mást akar, 
mint ami van, de amikor a bemondó közli, hogy ti
zenhat éven aluliaknak nem ajánljuk a műsort,
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akkor engem a nagymami szó nélkül lefektet, men
nem kell a másik szobába aludni. Azért sem alszom 
el. Hallom ám az ajtón keresztül is, hogy mit beszél
nek a televízióban.

— Most már tudom, Árpikám, hogy te is szok
tál hallgatózni.

— Nem szoktam, csak amikor a televízióban 
beszélnek.

— Az mindegy, amit nem szabad hallaná, s még
is kíváncsiskodsz, az már hallgatózás.

— Ha nagyon akarod tudni, akkor azt is hallot
tam a múltkor, amikor nálunk voltatok televíziót 
nézni, anyukád azt mondta az én anyukámnak, 
hogy sikerült apukádat megfőzni. . .  Igenis én már 
akkor tudtam, hogy nektek is lesz televíziótok, csak 
nem akartam szólni.

— Ez szemtelenség. Hallgatóztál és nekem nem 
szóltál. Nem is vagy igazi jóbarát. Pedig én neked 
adtam a lekváras kenyeremet.

— Mikor?
— Akkor, amikor nyelvet öltöttél a postás bá

csira, mert a nagymaminak kezet csókolt.
— A nagymami igazságtalan, te meg árulkodó 

vagy, mert anyukádnak megmondtad, hogy nem 
szeretem a levélhordót.

— Nem is szóltam senkinek, a nagymamád 
mondta anyukámnak, hogy az Árpi egy égetnivaló 
kis csibész. . .  Tudd meg, csibész vagy!

— Te meg, András, egy rosszcsont. Ezt meg a te 
anyukád mondta az én nagymamámnak. Éppen 
tegnap, amikor tojást jött kölcsönkérni.

— Meg is mondalak, hogy mindig hallgatózol, 
és utána meg elmeséled, amit hallottál.

— Ha te megmondasz, én is beárullak Giziké 
anyukájának, hogy mindig cukrot veszel Gizikének.

— Én megmondalak a tanító néninek, hogy el 
akarsz menni az őserdőbe vadászni.

— Ez nem is igaz.
— De igaz, mert te mondtad. . .  Azt is hallot

tam, amikor a nagymamád azt mondta, hogy téged 
félteni kell a rasszaságtól, mert ragad rád, mint 
a szurok.
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— Hát szépen vagyok én veletek. Árpikám és 
Andriskám, ti azért szaladtok egymáshoz játszani, 
hogy árulkodjatok, veszekedjetek meg butaságokat 
fecsegjetek.

— Nagymami, kérem, nem veszekszünk.
— Azt hiszitek, nem hallottam?
— Én el is megyek haza.
— Ne menj még, Andriskám, a nagymami csak 

hallgatózott, de nem haragszik. Szeret engem. Tudod, 
amikor mindenki a televíziót nézi, akkor int nekem 
és kimehetek játszani.

— Hű, de örülök, hogy nekünk is lesz televízi
ónk! Amíg anyukám meg apukám a műsort nézik, 
mi addig kedvünkre játszhatunk.
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A NÉNIN NINCS RUHA

— Ne futkározz, mert orra buksz, és aztán ita
tod az egereket.

— Az egerek nem is szoktak inni.
— Te akkor is megitatod őket.
— Az utcán is laknak egerek?
— Nem. Az egerek a padláson, a mezőn, de 

többnyire az éléskamra falában, lyukban laknak.
— Miért laknak lyukban?
— Azért, mert nincsen ruhájuk és fáznak.
— Az egereknek szőrük van. Nem is hiszem, 

hogy fáznak. A Puli kutya sem fázik, mert bun
dája van.

— No, látod, okos kisfiú vagy te, csak ne sza
ladgálj . . .  A járdáról meg le ne menj, mert elüt 
valami jármű.

— Apukám! Futtassunk. . .
— Maradj veszteg. Sétálni jöttünk. Megnézzük 

a kirakatokat, hogy tudjuk, mit árulnak a boltos 
bácsik. . .  Elmegyünk a parkba, a virágokhoz... 
Hol vagy? Most meg már miért ácsorogsz? Gye
re már!

— Apukám, gyere csak. Nézd. . .
— Dehogy megyek én vissza, gyere te ide. Itt 

is van mit látni.
— Nézd, apukám, azt a sok nénit a kirakatban.. .
— Hol vannak a kirakatban nénik?
— Ott, ni!
— Azok nem igazi nénffik, hanem újságok meg 

képeslapok.
— A nénin miért nincs ruha?
— Melyik nénin nincs ruha?
— Ott ni, a kirakatban.
— Mondtam már, hogy azok nem igazi nénik, 

csak fényképek.
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— Apukám, az újságokban meg a képeken nem 
fáznak a nénik?

— Már miért fáznának?
— Mert nincs rajtuk didikombiné. . .
— Micsoda?
— Olyan, mint anyukának van.
— No, elég ezekből a csacsiságokból, gyerünk 

sétálni.
— Miért nem öltöznek föl a nénik?
— Lehet, hogy azért, mert nincs ruhájuk.
— Miért nem vesz nekik az anyukájuk?
— Azt csak ők tudják.
— Apuka, vegyünk mi a néninek ruhát.
— Az nem a mi dolgunk. . .  Gyerünk szépen 

tovább.
— Pihenjünk még egy kicsit, apuskám.
— De hiszen nem vagyunk fáradtak.
— Apukám, elszaladok a sarokig.
— Mondtam már, hogy ne trappolj, nem vagy 

te csikó.
— Nem szabad szaladni, a néninek nem ve

szünk ruhát. . .  Minek is jöttünk ide?
— Kérem a kezed és gyerünk!
— Igen, öcsiké, fogadj szót apukának.
— Kézcsókom, asszonyom.
— Üdvözlet. . .  A kisfia?
— Igen. Köszönj szépen, öcsi, a néninek!
— Szervusz, öcsi!
— No, mért nem köszönsz a néninek?
— Gyere ide a nénihez, és ha szépen köszönsz, 

adok neked valamit.
— Mit adsz?
— Ha szépen köszönsz, megmondom.
— Veszel a néninek ruhát?
— Melyik néninek? Milyen ruhát?
— Ott, azoknak a képen. . .  Fáznak.
— Van azoknak ruhájuk, csak a fényképész 

bácsinál hagyták.
— Miért hagyták a fényképész bácsinál?
— Azért, hogy vágy ázzon a ruhájukra, amíg ők 

fürdenek.
— Miért fürdenek?
— Azért, hogy szépek és tiszták legyenek.
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— A fényképész bácsinak?
— Nem a fényképész bácsinak, hanem min

denkinek.
— És ha megfáznak?
— Már miért fáznának meg?
— Hát azért, mert nincs rajtuk ruha.
— öcsi, köszönjél szépen a néninek. . .  Kibe

szélgettétek magatokat és most már megyünk.
— Igenis nem megyek. Mondja meg a boltos 

néni. . .
— Mit mondjon meg a boltos néni?
— Milyen okosakat kérdez ez a gyerek.
— Igen, csak legyen, aki győzze felelettel.
— Ennivalóan okos kisfiú vagy.
— Akkor meg miért nem mandod meg, hol a 

néni ruhája?
— A néniknek papírból volt a ruhájuk, megáz

tak, mint az ürgék, és most azért pucér minden 
porcikájuk.

— Neked is van, némi, pucér porcikád?
— De fiacskám!
— Persze hogy van. . .  A térdkalácsom is az.
— És ki süti neked a térdkalácsokat?
— Atyaisten, fiam!
— A térdkalácsot nem sütik, nem is eszik.
— Legfeljebb melegítik, asszonyom. . .
— Nono, apuka. . .  Nézz ide, öcsi, ez a térd

kalács.
— És annak a néninek ott a képen miért nem 

mutatják a térdkalácsát is?
— öcsi, öcsi, még megharagítod a nénit.
— Apuka, te csak hagyjad ezt a gyereket, hadd 

beszéljen. A gyerekek mindig őszinték és legyünk 
mi is őszinték. Valljuk be, hogy amit a gyerekek 
kérdeznek, sokszor mi felnőttek is szeretnénk tudni 
és látni. Most pedig, öcsi, szépen mondd meg, miért 
nem akarsz köszönni nekem?

— Azért, mert nem ismerlek.
— De én ismerem apukát, apuka is ismer en

gem, és mi mindig köszönünk egymásnak, teneked
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viszont ezután nem köszönök, majd csak akkoi, ha 
te is köszönsz nekem. . .  Látod, még a térdkalácso
mat is megmutattam neked.

— Csókolom!
— öcsi, hova szaladsz? Ne fickándozz, mert 

kimelegszel, megfázol, és mire hazaérünk, tüsszögsz, 
mint náthás macska a kályhánál. . .  Várjál, kérem 
a kezed!
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NYIRATKOZZON A SZAMÁR!

Anyuka előrement a borbélyhoz.
— Kedves mester! Istvánkát szeretnénk meg- 

nyiratni.
— Asszonyom, csókolom a kezét, a távbeszélőt 

már föltalálták, de a távnyírást még nem. Hol a 
gyerek?

— Jön az apukájával. Én azért jöttem előre, 
hogy. . .

— Tudom. Azért jött, hogy megkérjen, mire a 
fiúcska ideér, vegyem le a fehér köpenyem, nehogy 
Istvánka orvosnak nézzen. Ha az orvoshoz mennek 
vele, az orvos is leveti a köpenyét? Nem veti l e . . .

— Az orvos injekciót adott neki. Nehezen fe
lejti e l . . .

— Tudom. Attól gyógyult meg. Én meg meg
nyírom. Tudtommal a hajvágás még senkinek 
sem fájt.

— Lépvén hozzá kedves, megnyerő.
— A marnia gyávát nevel a gyerekből. Az én 

gyermekkoromban apám szakajtót húzott a fejünkre, 
és amennyi haj kilógott alóla, azt mind lenyírtam, 
öten voltunk testvérek, nem volt pénz borbélyra. 
Manapság. . .  Megkívánják, hogy tegyem le még a 
kabátom i s . . .  És ha az egészségügyi felügyelő raj
takap, hogy civilben dolgozom. . .  A büntetést vala
kinek fizetni kell.

— Majd kifizetjük. De itt is vannak már.
Apuka figyelmeztető kérése fiacskájához:
— Köszönj szépen, Istvánka!
— Csókolom, mester bácsi!
— Szervusz, pajtás! Csak egyedül jöttél? Hol a 

banda? Mutasd a pisztolyod!
— Nekem nincs bandám. Pisztolyt nem vett 

még apukám, mert nem akarja, hogy lókötő legyek.
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— Na itt van. Se banda, se ágyú, és eljött a 
gyerek a saját lábán nyir atkozni. Azt hittem, pej csi
kóval érkezik. Ezek után honnan tudjam, hogy mi
lyen frizurát csináljak neki? Ha puskája lenne, ak
kor tudom, hogy katonás frizura kell. Ha ostora 
lenne, akkor máris bojtáros hajviselet illetné meg 
az ifiurat. . .

Anyuka menti a helyzetet:
— Mester úr! Olyan frizurája legyen István- 

kának, mint amilyen apukájának van.
Apuka meghajol és megmutatja a mesternek a 

frizuráját, mire a mester azt válaszolja:
— Apukád, fiacskám, kopaszodik, tehát úgy 

nyilatkozik, ahogy lehet. Neked pedig parádésan 
szép, kócos a gyapjad, akarom mondani a hajad, 
és remekművet lehet a fejecskéden alkotni.

A gyerek tanácstalanul áll, nemigen érti, amiről 
is beszélnek a felnőttek. Feszeng. Közben a borbély 
elkészíti a széket. A gyereket a székre ültetik.

— Anyuka azt szeretné, ha siskája lenne Ist- 
vánkának.

— Apuka meg, kisfiam, azt szeretné, ha csikó
frizurát csinálna a borbély bácsi. Nekem is olyan 
volt kicsi boromban. . .  Ügy ám, még futni is job
ban bírtam. . .

— Apukám, a csikó nem is szokott nyiratkozni. 
Terikének csikófark-frizurája van, és nem is megy 
a borbélyhoz. . .

A borbély Mssöprűvel leporolja a fehér lepelt. 
Letakarja a gyerek vállát. A kisfiú magában roskad- 
tan várja, mi következik ezután. Anyuka csak mondja 
tovább:

— A Tériké kislány, te meg kislegény vagy. . .  
Istvánkát legényesre nyírja meg a borbély bácsi.

A borbély kezében csattogni kezd az olló, és most 
már ő kérdez:

— Mondd meg szépen a bácsinak, mi leszel, ha 
megnősz.

— Apuka vesz nekem gitárt azért, mert eljöt
tem nyiratkozni, és egy knisdobot azért, mert nem 
sírok.

— Szóval kisdobos leszel?
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— Meg énekelek i s . . .  És nekem olyan hosszú 
haj kell, mint amilyen azoknak van, akik a televízi
óban énekelnek,. . .

— Meg tudnád mondani, mi a nótád?
— Nem tudom megmondani, mert apuka ha

ragszik. . . .
— Apuka nem szokott, kisfiam, haragudni.
— De igenis szokott. Amikor a Beatlesek éne

kelnek, azt mondja: „Elég legyen a kornyikálásból”, 
és elzárja a televíziót.

— Istvánka! Miért mondasz ilyent? Anyuka 
nagyon szomorú lesz, ha fiacskája csacsiságot beszél.

— Jó, hogy említí a csacsiságot. Erről jut 
eszembe, hogy a múltkoriban beállított hozzám a 
juhászbojtár. Képzeljék, mit kérdezett tőlem.

— Ugyan mit kérdezett? Erre már anyuka is 
kíváncsi.

— Azt kérdezte, hogy van-e olyan ollóm, ami
vel megnyírnánk a szamarat. A birkanyíró ollóval 
megnyírtak száz bárányt, meg még kettőt, és kicsor
bult az olló éle, így aztán nyíratlan maradt a kis- 
csacsi meg a szamár sörénye.

Apuka kalapját forgatja. Távozóban még 
odamondja:

— No hiszen. A szépen megnyírt birik között 
csúnya lehetett a bozontos szamár...

— Apukám! A boltba mész gitárt venni?
Ezt már apuka nem hallja, de talán nem felejti 

el, mit ígért Istvánkának, ha megnyiratkozák. A 
borbély folytatja:

— Bizony, olyan kócos, bógáncsos volt a szamár, 
hogy a puli kutya megugatta, a varjú megkárogta, a 
kánya meg belecsípett, mert azt hitte, hogy olyan 
ízes falat, mint a bolyhos kiscsibe. El is mentem 
nyomban a köszörűshöz, megélesítettem a nagyollót, 
és elindultam M a mezőire. Útközben benéztem a Kecs
késékhez. Megnyírtam a kecskéjük szakállát, amiért 
kaptam egy köcsög kecsketejet, hogy erősödjön az 
izmom. Betértem a Kopaszokhoz áis. Vittem kenőcsöt, 
hogy nőjön ki a Kopasz báosi haja, hogy legyen mit 
nyírnom, mert én nem élek csak igével, és az égből 
sem potyog mostanában manna.
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— Borbély bácsi, mi az a manna?
— Az, kisöcsém, olyan étel, amiből akármeny- 

nyit eszel, nem kerül pénzedbe. . .  No, de folytatom 
ott, hogy Szakáll uramat is megborotváltam, majd 
elmentem megstuccolni a Bajusz bátyám bajuszát. 
Ekkor már nagyon siettem a Hajas komámhoz, hogy 
megnyírjam a Karcsi fiát, mert a fióka este a zene
karban kopaszon gitározott, mivel most már ez lesz 
a divart. A kopaszok zenekara éjjel a holdfénynél ját
szik, villany se kell nekik, mert a fejük fényénél is 
el tudják olvasni a kottát. Miután mindezt elvégez
tem, alaposain rám esteledett. Már nem értem ki a 
juhászhoz. Az olló most is itt van nálam. . .  Hallod, 
hogy csattog? Szóval nem mentem ki a nyájhoz. 
Pedig a juhász üzenget, hogy menjek már, mert a 
szamara állandóan jajgat, ordít, hogy mikor nyírják 
máj; meg. Szép szeretne lenni, mint a báránykák. 
Nyiratkozni szeretne.

— Borbély bácsi, kérem, akkor nyiratkozzon a 
szamár, én nem szeretek nyiratkozni. . .

— Istvánka! Szépen viselkedj . . .
— Tessék csak ráhagyni, anyuka. Istvánka nem 

tudja, hogy én azzonnal megyek és megnyírom a 
piros szemű nyuszikát dis. A nyuszik nagyon szeret
nek nyiratkozni. . .

— Én is elmegyek a nyuszikhoz. Mikor nyirat- 
koznak a piros szemű nyuszik?

— Akkor, amikor azok a kiscsacsik, akik nem 
szeretnek nyiratkozni.

— Mikor nyiratkozik a szamár?
— Mikor téged megnyírlak, a szamár is ké

szen lesz.
— És akkor elmegyünk. . .
— Igen, elmentek most anyukával haza, és ha 

legközelebb jössz nyiratkozni, akkor a kisdoboddal 
elmegyünk még verebet is fogni.
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JÓ A SZŐLŐNEK

— Lacika, ne csupáld a füvet!
— Csupálom!
— Mondom, hogy ne csupáld a füvet. Nézd meg, 

hogy mit írtak arra a táblára.
— A kutya el tudja olvasni a betűket?
— A kutya nem tud olvasni, de ha rászólnak, 

hogy nem szabad, akkor megérti.
— Akkor az a kutya, amelyik ott ül a füvön, 

az süket.
— Nem süket, csak nem zavarta még el senki, 

azért ült oda.
— Apukám, a kutyának lóg a nyelve.
— Meleg van.
— Apukám, vigyünk neki vizet a szökőkútról.
— Az nem a mi dolgunk.
— Engedd meg, apucikám, hogy a tenyeremben 

vigyek neki vizecskét.
— Mondtam már, hogy nem szabad a fűre lépni, 

nem szabad csupálni, te meg most a szökőkúthoz 
akarsz menni. Ilyen szófogadatlan fiúval én többet 
nem jövök sétálni.

— Nem lehet a füvet tépni, nem szabad a fűre 
menni, akkor mit szabad? Igenis a Józsikáék nyuszi
ja füvet ebédelt.

— A nyusziknak kaszálni meg nyírni szokták 
a füvet.

— Nyírják? A fű a földnek a haja?
— Igen. A fű haja, és ha rángatják, húzgálják, 

tépdesik, akkor az fáj a földnek.
— Gyerünk haza, kérjük el anyukától az olló

ját, és majd lenyírjuk a föld haját.
— Nem lehet, mert tönkremegy az olló.
— Akkor te miért nyirkálod anyuka fényes 

ollójával a körmödet?
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— Maradj már nyugton, ne feleselj állandóan. 
Hallgass!

— Hallgatok is.
— No erre kíváncsi vagyok.
— Mire, apukám?
— Arra, hogy meddig leszel csendben.
— Miért kell csöndben lenni?
— Azért, hogy halljuk, miként nő a fű.
— Én nem hallgatom a fű növését.
— És miért nem?
— Azért, mert minek nűjön a fű, ha nem enge

ded elvinni a Botosnak.
— Ki az a Botos?
— A Józsikáék nyuszija.
— A Józsika apukája majd kaszál ennivalót a 

Botosnak.
— Nem kaszál, mert nem ér rá.
— Mit dolgozik, hogy nincs ideje?
— Vagdossa a szőlőágakat.
— Azt úgy mondjuk, hogy metszi a szőlőt.
— Apukám, a szőlőnek fáj, ha nyírják?
— Mondtam már, hogy metszik.
— A szőlőnek is a haját metszik?
— Nem a haját, hanem a venyigéjét.
— Ki eszi meg a venyigét?
— Senki. Az nem ennivaló.
— Akkor miért metszik?
— Azért, mert minden tavasszal újra kihajt.
— Apukám!
— Tessék.
— Ugye a szőlőnek jobb, mint nekünk?
— Miért lenne jobb?
— Mert ha nefei levágják azt a . . .  venyigéjét, 

akkor megint kinő.
— Persze, hogy újra hajt, és a szőlővesszőn te

rem a szőlő.
— Többet nem is szeretem a szőlőt.
— Miért nem szereted?
— Azért, mert jobb a szőlőnek, mint nekünk.
— Már miért lenne jobb?
— Mert ha levágják, akkor kinő.
— Micsoda?
— Igenis, te mondtad, hogy kinő a szőlővessző.
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— Igen, én mondtam, hogy azért metszik a sző
lőtőkét, mert akkor újra hajt, és a fiatal szőlővessző 
több termést hoz, édesebb, nagyobb a bogyója, még 
a bornak is jobb az íze.

— Milyen az a bogyó?
— Lacika, te úgy beszélsz, mint aki még soha

sem látott szőlőfürtöt, a fürtön a szőlőt.. szóval a 
szőlőbogyót. . .  a szőlőszemeket.

— A szőlőbogyó szeme lát is?
— Lacika téged már beírattak az első osz

tályba, és olyasmit kérdezel, amit mindenki tud.
— Nem tud mindenki. Igenis azt nem tudod, 

apuka, megmondani, hogy miért nem nő ki a kezünk.
— A kezünk? Hiszen megvan a kezünk.
— A Sanyi bátyának miért nincs ujja?
— Azért, mert eltörték a háborúban. A háború 

az csúnya dolog.
— Azt mondja a Sanyi bátya, még a vére is 

folyt. A szőlőnek mije folyik?
— Talán a könnye csöpög, ha elkésnek a met

széssel.
— Sírni is tud a venyige?
— Nem a venyige, hanem a szőlőtőkén az a 

hely, ahonnan levágták a szőlővesszőt.
— Apukám, én megint szeretem a szőlőt. Együnk 

szőlőt.
— Most még nem lehet, még nincs érett szőlő, 

majd csak őszre lesz, ha már iskolába jársz.
— Az iskolában ős eszünk szőlőt?
— Nem, az iskolában majd csak tanultok a 

szőlőről, enni pedig majd otthon eszünk.
— Adunk a Józsikénak is?
— Természetes, hogy adunk.
— Nagyon jó lesz, de azért most úgy szeretnék 

a Botos nyuszinak egy kis füvet vinni.
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JÁRJANAK ISKOLÁBA 
A KAPCABETYÁROK!

— Miért sírsz, pajtikám?
— Nem sírok.
— Nem sírsz, hát akkor meg náthás vagy. 

Töröld meg szépen az orrodat, mert úgy látom, 
fénylik!

— Nem is vagyok taknyos.
— Ha van nálad tiszta zsbkendő, töröld meg a 

szemed is, mert úgy látom, örömödben potyognak a 
könnyeid.

— Nem potyognak.
— Andriska tehát nem sír, nem örül, nem nát

hás, hát akkor ugyan mi a csoda történhetett vele, 
hiszen könnyes a szeme, csorog az orra, a hangja 
rekedt, a jókedve elveszett. Ügy bizony, itt valami 
nincs rendben. Kérsz egy szép piros almát?

— Nem vagyok éhes.
— Tehát enni sem akarsz. Kérsz egy pohár 

málnaszörpöt?
— Nem vagyok szomjas.
— Miért beszélsz olyan szipogva?
— Azért, mert beszélek.
— Szóval valami nagy baj van. Mondd el szé

pen, minek köszönhetem ezt a rosszkedvű látogatást?
— Tatám, elveszett a biciklim.
— Az a gyönyörű szép, piros kerékpár.
— Igen.
— Az a szépen csengető kerékpár? Elveszett? 

Mondd már hogyan történt, különben is nem gomb 
az a bicikli, hogy csaik úgy a lyukas zsebből kiessen 
és elvesszen.

— Nem is lyukas a zsebem.
— Tehát a zsebed is jó, onnan nem veszhetett el.
— Nem is fér a zsebembe a bicikli.
— Persze hogy nem fér bele, de akkor meg 

hogyan veszhetett el? Ott felejtetted valahol. Dör
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zsöld csak meg a homlokod, és jusson eszedbe, merre 
jártál, kikkel játszottál, mit dolgoztál. Soroljad csak 
fel, mi is történt veled tegnap.

— Reggel felkeltem, megmosakodtam, fogat 
nem mostam, mert anyukám azt mondta, úgyis kell 
már másik fogkefét venni, az én fogkefémet elhasz
nálta festékeskefének.

— Reggel még megvolt a kerékpár?
— Már nem volt meg.
— Előző este még megvolt? Tehát az éjszaka 

nyelte el?
— Tatám, az éjszakának is van szája?
— Ne beszélj butaságokat, mikor vetted észre, 

hogy nincs meg a kerékpárod?
— Nem tudom, hogy meddig voUt meg.
—■ Az udvarban járt valaki, akit nem ismersz?
— A mi udvarunkba sok nagyiskolás lakik, aki

ket én nem ismerek.
— A nagyiskolásoknak nincs szükségük gyer

mekkerékpárra.
— Elmentem a boltba kenyeret, citromot vásá

rolni, akkor még megvolt. A diófához támasztottam.
— A diófa meg közel van a kapuhoz. A kapu 

meg mindig nyitva van, mint a csárdaajtó. Benézhet 
rajta minden tyúktolvaj, kapcabetyár, és már itt is a 
nyakunkon a baj.

— Édes tatám, ki az a kapcabetyár?
— A kapcabetyár az gyáva ember. Alattomos 

tolvaj. Nálatok is kileste, mikor viheti el a biciklit. 
Gyáva alak. Miért éppen a kisgyerektől veszi el 
azt, amiért éveken át takarékoskodott? Az igazi 
betyárok, amit a gazdagoktól elvettek, odaadták a 
szegényeknek, hogy legyen mit enniük. Még a tyúk
tolvaj is becsületesebb, mint a kapcabetyár. Ki 
látott már ilyet! Milyen ember az, aki egy kisisko
lásnak ellopja a biciklijét. Szégyellje magát a sen
kiházi!

— A senkiházi meg a kapcabetyár testvérek?
— Miért lennének testvérek?
— Azért kérdezem, tatácikám, mert azt mond

tad, hogy a senkáházi ás szégyellje magát, mert a 
kapcabetyár elvitte a biciklimet.
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— Ezt így szokták mondani, mert a kapcabe- 
tyár az egyben senkiházi is.

— Van neki kisgyereke?
— Kinek?
— Annak. . .  aki ellopta. . .  a biciklit.
— Ha azt tudnánk, hogy van gyereke, akkor 

arra is rájöttünk volna már, hogy ki a tolvaj.
— Sok tolvaj meg kapcabetyár van?
— Ki tudja. Nekünk elég volt ez az egy is, aki 

tőlünk lopott.
— Tudod, tata, úgysem bírja hajtani, mert leér 

a lába a földre.
— Kis butácskám, nem azért vitte el, hogy ő 

hajtsa, még csak azért sem, hogy a kisfiának adja. 
Az ilyen csavargó szívtelen, mert még ha van is gye
reke, akkor sem neki adja a biciklit, hanem majd 
valakinek eladja, a pénzt meg elherdálja vagy 
elissza.

— Tatám, mondok én neked valamit.
— Mondjál, de okosat.
— Megkérlek szépen, írjuk rá egy cédulára, 

hogy ajándékot adunk annak, aki visszaadja a ke
rékpáromat. A papírt kiragasztjuk a kapura, és 
majd ha a tolvaj elolvassa, bejön és megkérdezzük, 
hogy hívják a kisfiát.

— Ugyan mit nyerünk azzal, ha tudjuk, mi a 
neve a kisfiának?

— A kisfiút nem nevezzük senkiházinak, hanem 
eljön hozzánk, és amikor én iskolába megyek, ő bi
ciklizik. Amikor meg ő lesz iskolában, akkor én haj
tom a kerékpárt.

— Jó is lenne, szép is lenne, ha így lehetne. A 
baj az, hogy a tolvajok nem szoktak olvasni.

— Nem tanultak meg az iskolában olvasni?
— Bizonyára iskolaikerülőik lehettek, mert ha 

olvasni tudnának, akkor nem rosszaságot, hanem 
sok jót tanultak volna, dolgoznának, nem pedig 
lopnának.

— Megkérem a tanító nénit, hogy engedjék be 
az iskolába a kapcabetyárokat, hogy tanuljanak meg 
olvasni.
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SZIROMFÉSZEK

A nagyapa reggel úgy ébredt, mint más napo
kon. Nem zsilettel, hanem rendes borotvával megbo
rotválkozott. Megmosakodott. A fésülködésnél nem 
volt szükség tükörre. Jól érezte magát, ha játszott 
a hajával a szél.

Elhatározta, hogy a kas javító műhelyében pi
henni hagyja a munkát. Aludjon a gyalu, a fűrész, 
heverésszen a kalapács, ásítozzon a harapófogó.

Várta, hogy először az asszonya, Etelka, majd a 
szomszédságban lakó fia, menyecske lánya, kisuno- 
kája köszönti föl.

Hátratett kézzel állt meg a műhelyben. A bal
tának azt mondta, hogy baltám, baltám, kisbaltám, 
negyven évig szolgáltál. . .  Ma ünnepelünk, pi
henjünk.

Csikóvágtatással az unokája érkezett. Ahogy a 
műhelyablakon át meglátta a fiúcskát, nyomban 
otthagyott mindent, és kiment az udvarra.

— Csókolom, kisöreg— köszöntötte akislegényt.
— Gyere, nagyapa, labdázni.
— Megyek, megyek, de mondd csak, kisöreg, a 

köszöntést a zsebedben felejtetted?
— A zsebemben? Ezen a nadrágon nincs is zseb.
— Akkor meg miért nem köszöntél?
— Csókolom! Labdázunk, nagyapa?
Állt a gyerek előtt, várta, hogy majd csak eszébe 

jut, miként is köszöntse föl a nagyapját. . .  Vagy 
lehetséges lenne, hogy az egész család elfelejtette 
volna ezt a napot?

— Röpül a labda, nagyapa. . .
— Vigyázz! Ne a fára dobjad, még levered a 

rügyeket.
— Mik azok a rügyek, nagyapa?
— A rügyekben laknak a szirmok, a szirmok 

között meg a kisbarackok.
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— Hol laknak a kisalmák?
— Az alma is, meg a körte is a sziromfészek

ben lakik.
— A madarakkal?
— Igen, a madarak is ott laknak. Azért ne lab

dázzunk most a fák alatt. Anyukád, apukád átjön a 
nagyapához?

— Még nem jönnek, mert fürdenek. Nekem 
megengedték, hogy eljöjjek játszani a nagyapával. 
Azt mondta anyuka, ha egy kicsit játszunk, akkor 
jobban reggelizek.

— Még nem reggeliztél? Gyere hamar, a nagy
anya majd megetet.

A gyereket odavezette a nagyanyjához.
Valamit tenni kellene, hogy a környezete tuda

tára ébredjen, milyen nap van ma. Először azzal 
kedveskedett a feleségének, hogy tűzrevalót készí
tett be. Utána arról érdeklődött, hogy kell-e a bolt
ból, a hentestől, péktől valamit hozni. Minden volt 
otthon, még cukorka is, amelyből a kisunoka, Lacika 
is kap, ha megeszi a főtt tojást.

Nagyapa gondolataiba merülve kiment a kertbe, 
és ásni kezdett. Valamennyit már fölásott, amikor a 
feleségére rákiabált, sogy nem neki való az a mun
ka, hagyja a fiára.

Egy ideig még ténfergett, majd gyors elhatáro
zással ünneplőbe öltözött.

— Hova indulsz, tata? — kérdezte a felesége.
— Meghívtak . . .  egy kisebb ünnepségre . . .
— Éppen ma?
— Igen, ma. Miért? Mi van ma?
— Én is megyek, nagyapa!
— Majd hazajövök érted, addigra fogyaszd el a 

reggelit.
— Idejére gyere haza, ne maradj sokáig — 

mondta a felesége.
Megindult. Az utcában a harmadik szomszéd is 

akkor lépett ki a kapun. Megvárta a mestert, kö
szöntötték egymást, majd a szomszédja megkérdezte:
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— Messzire ilyenkor? De ünneplősösen. . .
— A magam ünnepét tartom, egymagamban. . .  

Vagyis mindig van valami intézni valója az em
bernek.

A sarokig együtt mentek. Elköszönt a szomszéd
tól, és irányt vett a szőlők felé.

— Messze-e, Lajos bácsi? — kérdezte az egyik 
ismerőse.

— Megnézem már, milyen idő járja.
Ott, ahol a régi ismerősök a köznapokból vidám, 

hangulatos órákat varázsolnak, ritka vendég volt a 
mester. Most ő az ünnepelt, de csak mosolyog és 
hallgat. . .  Az asztalosmester enyhe mosolya mögött 
valami szomorúság lapul.

Tudták róla, hogy kevés beszédű. Mondani 
szokta, hogy ott, ahol sokat beszélnek, hallgatóságra 
is szükség van. A kutyák sem a saját kedvükre ugat
nak, hanem azért, mert beképzelik maguknak, azért 
vannak, hogy a kenyéradójukat megvédjék. Harap
ni is azért harapnak, nehogy kimarja őket egy másik 
kutya a helyükről.

Az inaskoráról mesélt:
— Az olyan világ volt. Dolgoztunk látástól va

kul ásig. Inastársaimmal mü etettük a disznókat. A 
disznóvágásnál mi segítettünk a böllérnek. Mi füs
töltük meg a húst, a kolbászt, szalonnát, mi raktunk 
föl mindent a kamrába a rúdra, és mi voltunk azok, 
akik még csak kóstolót sem kaptunk abból a sok 
jóból. Amikor megkaptam a segédlevelem, és egyheti 
mimikáért fölvettem az első fizetésem, akkor a mun
kástársaimmal ünnepeltünk. Talán akkor laktam 
igazán jól először életemben.

— Talán annak a napnak az évfordulóját ün
nepeljük? — kérdezte a szőlőszomszédja.

— Nem. Mást ünnepelünk. A végtelen barát
ságról néhány órányit osztok most szét, hogy má
soknak is jusson az én sziromfelleges napomból.

Hazakísérték. A hangulatos elköszömés után 
nagyapa eljutott a szokatlanul kivilágított előszoba 
ajtajáig. Felesége elébe ment és megcsókolta.
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Bent a szobában szépen terített asztalnál ült a 
család. Nem győzték már várni. Még ilyent soha 
nem tett a nagyapa, hogy így elmaradt. Megölelték 
és felköszöntötték.

A kisöreget, az unokáját kereste.
Felesége odavezette az ágyához, és megmutatta, 

hogy már alszik.
A nagyapának könny 'szökött a szemébe. A kicsi 

még álmában is szorongatta a csomagot, amelyre rá 
volt írva: Nagyapának születésnapjára.
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TINÓ MEG AZ ÖKÖR

— Az iskolába igyekszel, Lacika?
— Nem igyekszem. Csak megyek.
— Jól van, de azért szeretsz tanulni?
— Nem nagyon. Jobban szeretek játszani.
— Lacika, ha nem tanulsz, buta maradsz.
— Anna néni járt iskolába?
— Amikor kicsi voltam, én is jártam, de akkor 

még csak hatosztályos iskola volt. Most nyolc, tíz 
osztályt is elvégezhettek, utána meg középiskolába 
meg egyetemre járhattok.

— Jobb is volt Anna néninek, mint nekem,
— Miiért lerbt volna jobb? A négy osztály befe

jezése után libapásztor lettem, majd ahogy csepe
redtem, növekedtem, a szüleimmel dolgozni jártam. 
Arattunk, kukoricát szedtünk, a disznókat is etetni 
kellett. . .  Föltörte ám a kezünket a munka.

— Miért nem ment el a néni inasnak?
— Akkoriban a lányok nem tanultak szakmát.
— Nekem azt mondja apukám, hogyha nem ta

nulok, mehetek inasnak, és majd az élet megtanít.
— És te erre mit mondasz apukádnak?
— Azt mondtam neki, hogy el is megyek inas

nak, és ha rakétagyártó vagy űrhajókészítő műhe
lyem lesz, akkor fizetheti apukám az adót.

— Ha neked műhelyed lesz, akkor nem apukád, 
hanem te fizeted majd az adót.

— Fizesse csak apukám, ha már azt akarja, 
hogy mesterséget tanuljak.

— Na, szóval mégis mi szeretnél lenni, ha már 
nem tanulsz és inasnak sem akarsz elmenni?

— Szeretem a meséket meg a történeteket ol
vasni.

— Akkor írjál meséket, vagy legyél hadvezér . . .
— Nem írok én semmit. Veszekedni sem szere

tek.
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— Pedig, ha majd megnősz, igazán írhatnál 
szép meséket, de addig sokat kell ám tanulni.

— Apukám is mondott már ilyesmit, de azt is 
elmesélte, hogy Petőfi Sándor költő bácsi is írt és 
sokat éhezett, azután meg meghalt a hazáért.

— Bizony az meghalt. Amíg élt, nagyon szerette 
az anyját, az apját, meg még az anyja tyúkját is. 
A feleségét is szerette. A borról is szépeket írt. Fe
renc bátyád is tud néhányat énekelni, pedig ő is 
csak négy osztályt járt.

— Én nem szeretem a bort, mert attól apukám 
is megbetegszik.

— Nem is gyereknek való az . . .
— Láttam, hogy a disznótorban Anna néni is 

ivott bort, és azután a falhoz vágta a poharat. . .
— Akkor nagyon haragudtam Ferenc bátyádra. 

Te még gyerek vagy, és az ilyesmit nem kell meg
látni.

— Nem akartam és nézni, de láttam, meg azt is 
hallottam, amikor Anna néni mundta anyukámnak, 
hogy Ferenc bácsi már megint szurokra ült, mire 
hazaér, részeg lesz, mint a disznó . . .  Mondtam anyu
kának, hogy a disznó nem is szokott bort inni. Anyu
ka meg azt mondta, hogy nyilván Anna néni is föl
öntött. Azt nem mondta meg, hogv mit öntött fö l . . .

— Te még gyerek vagy, inem kell mindennel 
törődnöd.

— A tanító néninek sem kellett volna hallga
tóznia.

— A tanító néni nem is szokott hallgatózni. 
Legfeljebb meghallotta, hogy miről beszélgettek.

— Évi mondta, hogy a tanító néni festi a haját.
— Ezt meg már honnan tudja Évi?
— Onnan, hogy az ő nyukája fodrász és min

dent tud. Még azt is tudja, hogy melyik néni tesz 
a fejére parókát. . .

— Na látod, legyél borbély, akkor te is tudod 
majd, hogy melyik bácsi festi a bajszát.

— Nem akarok borbély lenni.
— Ugyan mondd már meg végre, hogy mi sze

retnél lenni!
— Apuka akarok lenni!
— Ejha! És miért éppen apuka?
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— Azért, mert apuka mindent tud. Még a ta
nító néninél is többet, pedig ő nem is tanul.

— Talán még azt is tudja, hogy a tanító néni 
festi a haját?

— Nem. Azt nem tudja, de a tanító néni meg 
azt nem tudja, hogy mi az a tinó meg az ökör.

— És miért kell ezt tudni?
— Azért, mert nekem azt mondta apukám, hogy 

tanulj, tinó, ökör lesz belőled. Apukámtól nem mer
tem, mert akkor éppen haragudott, de a tanító né
nitől megkérdeztem, hogy mi az a tinó meg az ökör, 
és a tanító néni azt mondta, hogy kérdezzem meg 
apukámtól.

— Na és megkérdezted?
— Én nem, de az Évi igen, és azt mondta neki 

az apukája, hogy nyugodtan alhat, Éviből nem lesz 
se tinó, se ökör. . .  Anna néni tudja, hogy mi az a 
tiinó meg az ökör.

— Persze hogy tudom. A tinó az olyan kisbika, 
amelyik már nem bika, mert hizlalják, hogy levág
ják. Az ökör is bika volt, csak azután igavonó barom 
lett.

— Anna néni, mi az az igavonó, meg mi az a 
barom?

— Ezt már kérdezd meg, Lacikám, a tanító né
nitől.

— Tudom én, hogy Anna néni szégyenli meg
mondani. A tanító néni meg nem akarja megmon- 
dai. Én, ha megnövök, mindent megmondok minden
kinek.

— Végre most már tehát azt is tudod, hogv ha 
mindent meg akarsz mondani mindenkinek, akkor 
neked is mindent meg kell tanulnod. Ezért mondta 
apukád is, hogy tanulj, tinó, ökör lesz belőled.

— De én nem akarok se tinó, se ökör lenni!
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HANGOS IDŐ

— Mosakodni, fésülködni, öltözni, enni és gye
rünk, hogy időben odaérjünk az óvodába és az is
kolába.

— Anyuka, rövidnadrágban mehetek az óvodá
ba?

— Nézz ki az ablakon, még a kócos kutya is a 
téli bundáját vette fel. A Lida cica meg bajuszt nö
vesztett, hogy még a szája se fázzon.

— Nekem nem kell bunda, meg bajusz sem, 
azért sem fázok.

— Meghiszem azt, itt, a kályha mellett meleged 
van. Eredj csak ki a juhszélre havat hányni, máris 
könnyezik a szemed a hidegtől.

— Tamáska, gyere, nézd, a nagyapa szétszórja 
a havat.

— Miért kell eltúrni a havat?
— Azért, hogy a járókelők el ne essenek. Ilyen

kor van ám a csontzene!
— Mi az a csontzene?
— A nénik, a bácsik a csúszós úton elcsúsznak, 

s még a csontjuk is elreped. Azért kell a síkos jár
dát hamuval vagy homokkal beszórni.

— Honnan vesszük a homokot? A nagyapának 
azért van bajusza, mert fázik a szája?

— Majd ha bejön, kérdezzétek meg tőle. Hall
játok, milyen messziről hallatszik a vonatkerekek 
zakatolása!

— A vonat is fázik?
— Nem fázik, mert a vasutas bácsi fűti.
— Jaj! Anyuka, húz a fésű!
— Itt a nagyapa, kérdezzétek meg tőle, mát fü

tyül a téli szél.
— Nagyapa, hideg van odakin?
— Hideg? Hol van hideg? Ugye, gyerekek, nincs 

hideg. Fázik valamelyiktek?
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— Nem fázunk.
— Az igaz, hogy hangos az idő, de most ennek 

van az ideje.
— Nagyapa, miért hangos az idő?
— Majd ha kimész az utcára, hallgasd csak meg, 

hogy nyikorog talpad alatt a hó. Az én időmben, 
amikor megjött az első dér, klumpában kezdtünk 
járni. . .

— Mi az a dér?
— Az, amikor minden megfehéredik, pedig még 

a hó sem esett.
— A nagyapátok haja is deres.
— Deres bizony. Még az a jó, hogy ez nem fáj.
— A fáknak sem fáj, ha deresek?
— Nagyapa, mi az a klumpa?
— Facipő. Régen, amikor a nép megindult a 

piacra, klumpák csattogásával telt meg az utca. Már 
hajnalban nem lehetett aludni. Mondom és nektek, 
hogy télen hangos az idő. Gyermekkoromban még a 
farkasvonítás is behallatszott a Tiszáról.

— Télen is fürdenek a Tiszán?
— Nem fürödhetnek, mert a víz befagy. Először 

csak zajlik a jeges víz. Ha erős a sodrása, még a 
komp is recseg, ropog, nyög, amíg átér a túlsó part
ra. Ott, ahol a révészek vastagra hizlalták a jeget, 
gyalog is át lehet menni a Tiszán.

— Ha nem lehet fürödni, akkor minek mennek 
át a jégen?

— A kosárfonók ősztől késő télig vágják a Tisza 
széli erdőségekben a vesszőt. Suhog, csattog a vesz- 
szővágójuk, hát még a fejsze! Mekkorát csattan. A 
fűrész meg úgy muzsikál, hogy a faluba is behallat
szik. Amikor meg rian a jég, akkorát durran, mint 
az ágyú.

— Igyekezzetek a teát meginni, indulunk! Hall
játok? Vannak, akik már szánkóznak a dombon.

— Robiskó, te csak menj az iskolába, és meg 
elmegyek az óvó nénivel hóembert gyúrni.

— Még nem kész az a hóember?
— Még a kesztyűben is fázott a kezünk, és csak 

tapsoltunk, nem a hóembert gyúrtuk.
— Mondom én nektek, hogy hangos az idő, ilyen

kor többet tapsolunk, ugrándozunk, meg-megszala-
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dunk, csúszunk és táncolunk, hogy elriasszuk a hi
deget. Miikor én kicai voltaim, ilyenkor úgy nyiko
rogtak a kocsikerekek, mint a zenekarban a hegedű. 
Amikor a nagykaput kinyitottam, nyekergett, mint 
a nagybőgő, a lovak dobogása olyan volt, mint a do
bolás, a lószerszámon csilingelt a csengő. Erre a nagy 
zenebonára a szánkó olyan vidáman siklott, hogy az 
embernek fülyülnékhetje támadt.

— Veszel nekem, nagyapa, fülyülőt?
— Vehetek, de inkább hozok neked egy kürtöt.
— Mi az a kürt?
— A kürt, Tamáskám, az olyan hangokat hal

lat, mint amikor a szél belefúj a kéménykürtbe.
— A szél is tud kürtölni?
— A szél mindent tud. Hallgasd csak a fákat, 

hogy suhognak, nyikorognak, nyögnek; az ágak pat
tognak, az erdő zúg. A szél a világon a legnagyobb 
muzsikus. Nem is tél a tél, ha nincsen szél.

— Az utcán a szátokat csukjátok be, hideg vi
zet nem szabad inni, havat ne egyetek, jeget ne nyal
jatok. Nem akarom, hogy köhögési, tüsszögési hang
versenyt rendezzetek itthon.

— Anyuka, kérek egy sárgarépát.
— Minek, talán az úton akarsz enni?
— Nem eszem meg, mert kell a Télapónak.
— A Télapó nem eszik sárgarépát. . .
— Nem ám, de a sárgarépából készül a hóem

ber orra.
— No, kisunokáim, ha az úton fáztok, kocog

jatok, ne álljatok egy helyben. Ha olyan öregekkel 
találkoztok, akik menés közben nagyon fújtatnak, 
utat engedjetek nekik ebben a hangos időben.
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NÁLATOK SZÉPET JÁTSZANAK 
A VENDÉGEK

— Igen, Évácska, ma vendégek érkeznek hoz
zánk. Túrós rétest is eszünk.

— Nálunk tegnap voltak vendégek, és tortát 
ettünk meg mindenfélét ittunk. . .  Amikor elmentek, 
anyukám azt mondta, hogy ocsmányul viselked
tek . . .

— Ocsmányul? Azt meg hogy csinálták?
— Én sem tudom, hogy mi az. Azt láttam már, 

hogy amikor Tonosd. bácsi nálunk ebédel, mámdiig le
önti az asztalterítőt, lecsöpögteti a szószt, kiönti a 
vörös bort. Rezegős a keze. . .

— A bácsidnak, ha rezegös a keze, az nem ocs
mányság. Beteg. Meg kellene gyógyítani.

— Á, csudát, nem kell meggyógyítani. Azt 
mondta anyukám, ha Toncsi bácsi meghal, és örö
kölünk, akkor lesz érdemes vendégeket fogadni. Mi
énk lesz a bácsi háza, lesz helyünk. Nem tolakszunk 
egymás hegyén-hátán.

— Nektek van hegyetek is?
— Nem tudom. Én még ott nem voltam.
— Akkor azt sem tudod, hol az a hegye meg a 

háta, ahol a vendégek ocsmánykodnak.
— A szobákban lehet valahol, mert amikor a 

vendégek elmennek, anyukám széttárja a karját, és 
azt mondja: „Uramisten, mennyi disznóság maradt 
utánuk.. ”

— Apukád mit mond?
— Szidja anyukámat a mennybéli hóbortjaival.
— Láttad már anyukád hóbortjait?
— Nem láttam, de nem is érdekel, mert apu

kám, amikor haragszik, azt szokta mondani anyu
kámnak: „Nem vagyok kíváncsi a hóbortjaidra.”

— Az én apukám nem haragszik a vendégekre. 
A Lidi nénire azt mondja, hogy szőke dundi, a Már
ta nénit boldogságnak szólítja, a Zsuzsi nénit meg
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úgy hívja, hogy gyermeteg álmú madonna. Mari né- 
niit is szépen szólítja, csak azt mondja neki, hogy any- 
nyit sem ér a nevetése, mint a kártyán a tök csikó 
nyerítése. . .  A bácsikat, akik jönnek, haveroknak, 
pajtikáimnak szólítja. . .

— Ilyen jó apukád van neked?
— Anyukám is mondja, hogy még gyertyával 

sem talált volna jobbat apukának.
— A tök csikók hol laknak?
— Apukám tudja, ott laknak, ahol nyerítenek.
— Miért nyerítenek?
— Azért, mert olyanok, mint a Mária néni.
— Nálunk nincsen nyerítős néni. Apukám az 

Eszti nénire haragszik, de szüksége van rá, mert 
amikor már beittak a vendégek, kiabálnak, sírnak, 
akkor döngetni kezdi a zongorát, és egy ideig csönd 
lesz. . .  Anyukám azt mondja, hogy Eszti néni igazi 
békebeli dáma . . .  Minden mozdulata elegancia.

— Az meg mi?
— Ti fiúk nem értitek ezt. . .  Igenis az Eszti 

nenának minden mozdulata szép. Apuka sem érti, 
mert azt mondja, hogy Eszti nena úgy illegeti ma
gát, mintha tizennyolc éves volna, pedig már hetven- 
nyaras. . .

— Mit zongorázik?
— Mindent. Először áhítattal hallgatják. Nekem 

is csendben kell ülnöm. . .  Egyszer csak aztán ordí
toznak, táncolnak, tapsolnak, a poharakat a sarokba 
dobálják . . .  meg játszanak.

— Nohát, ilyent én még sohasem láttam. És 
utána mi van?

— Eszti nena tovább zongorázik. . .  A vendégek 
egymás nyakába kapaszkodnak, szorítják egymást, 
tolakszanak összevissza, és ez a táncolás.

— Te ilyenkor mit csinálsz?
— A nénik közül valaki mindig megsúgja, hogy 

kit kell a kertben vagy a szobákban megkeresnem.
— Bújócskáznak is a vendégek?
— Szoktak.
— Te vagy a humó?
— Nem. Nem kell behunyni a szememet, meg

súgják, merre kell mennem keresni valakit és utá
na nagyokat nevetnek. . .
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— Ha valakit megtaláltál, akkor mit kapsz?
— Semmit, mert a szobákban alszanak, és én 

nem ébresztem fel őket.
— A kertben is alszanak?
— Nem, ott zavarócskáznak, aztán elesnek.
— Nagyon megütik magukat?
— Nem tudom, Nem jajgatnak, hanem nevet

nek . . .  meg elhallgatnak. . .  A füvön pihennek, mert 
bent sokat énekeltek, veszekedtek, kiabáltak.

— Miért veszekszenek?
— Semmiért. Nem komolyan, csak játszásból 

haragszanak, mert utána összecsókolóznak.
— Te meg én még sohasem vesztünk úgy ösz- 

sze, hogy csókolózva béküljünk ki.
— Mi nagyon szeretjük egymást és nem ve

szekszünk, és nem is kell kibékülnünk.
— Meg nem is csókolózunk . . .
— Csókolózni azért is szoktak ám, mert nem 

akarnak veszekedni.
— Te akarsz veszekedni?
— Nem szeretek veszekedni, nem is akarok ki

békülni, meg csókolózni sem akarok. Én csak játsza
ni szeretek.

— A ti vendégeitek bután játszanak.
— Játszanak, amíg sötét van. Reggel felé meg 

föl sem bírnak állni, és aki nem bír hazamenni, apu
kám viszi haza autón. Azt mondta apukám anyuká
nak, hogy a nagy vendégeskedésnek az a vége, hogy 
belőle bérkocsiisit csinálnak. Ha elfogy a fizetés meg 
az örökség, még majd taxisofőrként keresd meg a 
mindennapi kenyerét.

— Az én apukám is azt szokta mondani: „Ta
nulj, fiam, hogy becsületes kenyérkereső polgár le
gyél.”

— Az én anyukám, ha mérges, kiabál: „Egyél 
rendesen, mert sok gyerek még kenyérből sem za- 
bálhat eleget!”

— Ügy mondja?
— Igazából mondom, így mondja.
— Nekem nem mond ilyent anyukám.
— Ó, nálunk még a bejáró néninek is szól anyu

ka, hogy: „Ne zabáljon annyit, akkor nem vérzik ki 
a gyomorfekélye.”
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— Minek jár hozzátok az a bejáró néni?
— Először is szépen végighallgatja anyukát, 

amikor a vendégség után kiabál: „Szent Szűzanyám, 
micsoda ocsmányság történt itt az éjjel. . .  Nézzen 
széjjel. . .  Takarítson el mindent, az ágyakat húzza 
át, a kertet gereblyézze fe l . . .  A kislányt fektesse 
le — ez én vagyok —, engem, mármint anyukámat, 
masszírozzon meg. . .  Az úrnak, vagyis apukámnak 
vigyen hideg borogatást a fejére, mielőtt megkergül 
és magát is nőnek látja. . . ”

— És a bejáró néni mit mond?
— Azt mondja: „Ismerem én az urak disznósá- 

gait. A nagyságos asszony csak f űröd jön meg, addig 
majd én kimásszírozom az úrból a dühöngést. Ennyi 
disznóság, és ezt ez a kislány — mármint én — mind 
látja. Kárhozatba rohan a világ. . .

— A néni tudja, mi az a kárhozat?
— Tud ő mindent. Azt mondta egyszer a részeg 

Toncsi bácsinak: „Tatám, nyugalom, elég a csalafin
taságból, mars haza! Hagyja békén a munkásasz- 
szonyt, hogy végezhesse a munkáját.”

— Kérdezzük meg a bejáró nénit, hogy melyik 
jobb játék: a vendégség vagy a csalafintaság.

— Kérdezd meg te. Én nem merem. Ha kérek 
tőle valamit, akkor azt mondja, hogy: „Az ilyen 
úrilánykák azt várják, hogy a sült galamb a szájuk
ba röpüljön.,,

— A sült galamb nem is bír röpülni.
— Igenis tud röpülni. Láttam, amikor a vendé

gek röpítik egymáshoz és úgy harapdálják.
— Mennyi mindent játszanak a ti vendégeitek!
— Igen, sok mindent. Nálatok mit játszanak?
— Nem játszanak semmit. Beszélgetnek.
— No, igiazábul mondd e l . . .  Csókoilóznak is?
— Nem. Azt nem szoktak. Szombaton este olyat 

mondtak, hogy megijedtem.
— Fiú vagy és megijedtél? Ijesztgetnek?
— Nem bántanak, csak azt mondták: „Legjobb 

lenne rájuk szakítani az eget..
— Jaj, ha leszakítanák az eget, akkor mindig 

esne az eső, meg látnák, hogy milyen a Hold. . .  
meg. . .  De miért mondanak ilyeneket? A Nap is 
leesne. . .
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— Antal bácsi azt mondta, hogy: „Már megint 
elhegedülte a szent Dávid a többletosztást. . .  Nem 
lesz nyaralási pénz sem, és miből vesszük meg télire 
a szenet.”

— Nálatok, ha vendégek vannak, akkor a szent 
Dávid hegedül?

— Nem hegedül senki.
— Amikor elmennek a vendégek, nálatok is 

magy a disznóság? Anyukád szokott haragudni?
— Az én anyukám nem haragszik. A vendégek

nek, ha enni ad, azt szokta mondani, hogy: „Ugye, 
ízlik a főztöm, pedig most nem Sjs úgy sikerült, mint 
szerettem volna. Jöjjenek el máskor is, akkor még 
finomabb lesz a pogácsa.”

— Amikor ettetek, utána mit játszanak nálatok?
— Kártyáznak meg beszélgetnek, viccelődnek.
— Reggelig?
— Nem maradnak reggelig. Elmennek már ha

marabb, mert azt mondják, hogy dolguk van, Apu
kám, anyukám lefekszik. Nekem fölhúzzák a csör
gőórát, hogy el ne késsek az iskolából, mert reggel 
én még aiuszok, amikor ők már munkába mennek.

— Nálatok akkor szépet játszanak a vendé
gek . . .  Tudod miit, egyszer eljössz hozzánk és együtt 
keressük a kertben meg a szobákban azokat, akik 
beisznak és bújócskáznak. . .  Lehet ám nevetni raj
tuk.

— Én igazán elmennék hozzátok, de engem 
apukám este már nem enged el sehová.

— Engem elenged, pedig és kislány vagyok. Te 
meg fiú vagy és felsőbb osztályba is jársz, mint én. 
No, gyere el hozzánk. Majd azt mondjuk apukádnak, 
hogy együtt tanulunk számolni.

— Jól van, elmegyek hozzátok, de nem éjsza
káig . . .  És akkor nekem ás teljesítsd a kérésemet. 
Gyere el te is mihozzánk.

— Köszönöm a hívásodat. Jó lesz. Elmegyek . . .  
Majd akkor, amikor nálatok az eget kezdik szaggat
n i . . .
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NAPLOPÓK ÉS SZÉLTOLÓK

Harangozó Béla bácsinak nem volt családja. Le* 
hét, hogy éppen ezért szerette a gyerekeket. Amikor 
a városba ment, mindig magával hívta valamelyik 
utcabeli kMegényt. A szülők elengedték vele, mert 
tudták, hogy jó helyen van a gyerek.

Béla bácsi, mielőtt megvette volna a faliórát, 
megkérdezte az órást, hogy az egészen kívül üti-e 
a felet. Erre az órás azt felelte:

— Ez az óra, kérem szépen, még a negyedet is
üti.

— Ha már ilyen szorgalmasan végzi a dolgát, 
akkor megvesszük ezt az órát. Jó lesz, Janika? Nézd 
csak meg, majdnem olyan magas, mint amilyen te 
vagy.

— Nekem, Béla bácsi, ez az óra nem kell!
— Nem? Nos, mondd meg szépen, miért nem 

kell neked ez az óra. Nem szép a színe? Vegyünk 
olyan barnábbat? Annak meg római számlapja van, 
és Etel nénéd nem érti, csak az arabus számot.

— Nekem azért nem kell, mert az még nagyobb.
— A faliórában az a szép, ha nagy. Ha üt, akkor 

csak úgy visszhangzik tőle a lakás.
— Nekem nem kell verekedős óra!
— Verekedős? Az óra nem bánt senkit!
i— De bánt! Az órás bácsi mondta, hogy ver, 

meg üti az egészet meg a felet. . .  Béla bácsi, én fél 
vagyok vagy egész?

— No, te kis csacsi, te egész vagy. Da az óra 
nem téged ver, hanem az idő múlását üti el.

— Hova üti el?
— No, majd megmagyarázom. Ugye emlékszel, 

hogy nyáron korán kelünk, és már világos van, süt 
a nap. Télen későbben ébredünk, és mégis sötét van. 
A nappalok télen rövidebbek, nyáron meg hosszab
bodnak.
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— Ki rakja össze a napokat?
— Nem kell őket összerakni, azok egymás után 

következnek.
— Béluska bácsi, amikor meg kisebbek a na

pok, akkor ki lopja el őket?
— Buta beszéd. Nincsenek naplopók. Azazhogy 

vannak, de azok nem a nappalokat, hanem az időt 
lopják, vagyis nem dolgoznak semmit.

— Ja, most már tudom.
— Mit tudsz?
— Az órát, hogy miért üt, meg miért ver.
— Miért?
— Azért, mert azok, akik nem dolgoznak, ellop

ják tőle az időt, és haragszik a naplopókra.
— Nem tudsz, te kis garabonciásom, semmit. 

Mindenféle széltolókról beszélsz, s nem tudod, hogy 
az óra az idő múlását mutatja, és ha odaér az egész 
órához, akkor annyit üt, ahány óra van.

— Sok órát üt?
— Naponta huszonnégy egész órát üt szorgal

masan.
— Nekünk nincs is otthon olyan sok óránk. És 

hiába is szorgalmas, anyuka kezére úgysem üthet, 
mert ő az óráját ott viseli, és apuka nem engedi, 
hogy anyukához hozzányúljon. Tamás bácsi csak 
megslimogatta anyukát, és apuka máris lekent neki 
egy pofont.

— Jaj nekem! Hát nem érted meg, hogy az 
óra nem verekszik? Az éjszakák meg a nappalok 
múlását mutatja.

— És hova mennek a nappalok meg az éjsza
kák?

— A messzi végtelenbe. Elmúlnak, ami pedig 
elmúlik, az többet nem jön vissza.

— Béla bácsi, kérem, mondja meg nekem, hon
nan jönnek a vasárnapok?

— Onnan, fiacskám, ahonnan a többiek.
— Műért nem jönnek többször a vasárnapok? 

Vasárnap anyukám is, apukám is otthon van. A 
nagymama meg süteményt főz.

— Nem főzi, hanem süti a süteményt.
— Nem baj, de a nagyanya jól főz. Apukám 

mondta, hogy ha a nagymama nem főzne olyan jól,
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akkor mi nem is ennénk nála. Meg az is jó, hogy 
rám vigyáz. Béla bácsi, igaz, hogy én a butaságokat 
tőled tanulom? Azt mondta a nagyanya, hogy szó- 
fogadatlan széltoló vagyok, mert elcsavargok veled.

— Ejnye már, hogy mondhatnak ilyet neked!
— Béla bácsi, kérem, ha megnövök, olyan erős 

leszek, hogy el bírom tolni a szelet?
— Ezt előre nem tudom, majd kérdezd meg 

apádat.
— Apukám meg azt mondta, hogy kérdezzelek 

tégedet, Béla bácsi, mert te elég nagy széltoló vagy. 
Ha akarod, én már most segítek neked szelet tolni. 
Tudom én, nem akarjátok megmondani, milyen erős 
leszek.

— Ha sokat eszel, csuda erős leszel!
— A nagymami is mindig ezt mondja, de én 

mégsem eszem meg a paradicsomszószt, mert mindig 
a ruhámra csöpög. Ha megnövök, akkor széltoló le
szek, és sok vasárnapot tolok össze anyukáéknak.

— A napokat, fiatalúr, nem lehet tologatni. Bi
zony ez a szép óra megmutatja, mikor érkezik a reg
gel, a dél meg az este, mert ez az óra jóban van a 
nappal, este meg a holddal. Érted most már? — 
szólt közbe az órásmester.

— Hallod, Janika, a mester bácsi azt mondja, 
hogy a napok elmúlnak, és ezt mutatja az óra.

— Béla bácsi kérem, az óra zavarja el a napo
kat?

— Az óra? Már miért zavarná az óra el a na
pokat? Nem pulikutya az óra, hogy az időt hajtsa, 
ha nem lenne óránk, akkor a nap járásából, a csil
lagok állásából tudnánk az idő múlásáról. Meg az 
időjárás is mutatja, hogy tavasz után jön a nyár, 
utána az ősz meg a tél.

— És hol van a tél, amikor nincs itt?
— Elmegy a nyári naphoz vendégségbe. Aztán 

meg, amikor télen a nap többet alszik, akkor eljön 
mihozzánk vendégeskedni.

— Sétálnak, mint az urakban az ördög. . .
— Ezt meg már kitől hallottad? — kérdezi az 

órásmester.
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— Béla bácsi mondta akkor, amikor a Karcsi 
apukája meg a Józsi tatája csak sétáltak le-fel, és 
arról beszélgettek, hogy a kutyának se kell az al
ma . . .  Pedig én szeretem az almát.

— Jól van, Janika, ez nem tartozik ide. Meg
vegyük az órát vagy ne?

— Nem bánom, nekem már úgyis viszket a há
tam.

— Megvakarjam?
— Nem kell, mert a nagymama mondta, ha 

viszket a bőröm, akkor úgyis verést kapok.
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A GYALOG JÁRÓ IDŐ

— Az ember gyalogszarrel is eljut sok helyre
— vélekedett apó.

— Azt viszont már minden kisgyerek tudja, 
hogy járművel könnyebben, hamarabb lehet célba 
érni — mondja anyóka.

— Rendben van, legyen jármű, de olyan, ami 
mutatós, sokáig tart és nem kerül sok pénzbe — 
szólt nagyanya.

— A vonat bír el legtöbbet — érvelt apó.
— Nem veszünk vonatot, apó is tudja, hogy a 

vasút ráfizetéssel dolgozik. A vonat csak síneken 
közlekedik, tehát azt is kell vásárolni. A mozdony, a 
vagonok, a sínpár, a jelző és váltóberendezés kar
bantartása, felújítása később óriási pénzbe kerülne. 
Azonkívül az ős kérdés, hogy tehervagonokat vagy 
személyszállító kocsikat szeretnek. A vasúthoz baktar 
is kell, és közülünk csak apó teljesíthetne ilyen szol
gálatot — magyarázta apuka.

— Mondanám, hogy villamost kellene venni, de 
tudom, hogy letorkoltok. Pedig de sokat értek a 
villamosok. A gyerekek soha nem késtek el az isko
lából. Mindenki fölfért rá . . .

— Jól van, nagyanya. Tudjuk, hogy nagyon 
szeretett az öreg villamosokon utazni, de azért ugye 
beleegyezik, hogy inkább repülőgépet vagy helikop
tert vegyünk — nyájaskodott a menyecske.

— A repülőgép szép madár — szólt apó. — Gábor 
unokám aligvolt héthónapos katona, amikor meglá
togattam. Elmesélte, hogy amikor először fölrepültek 
a levegőbe és lenéztek a földre, akkorának látszottak 
a házak, mint öcsi játékkockái. Szép lehetett, de 
mégis azt mondom, ne vegyetek ti repülőt, se heli
koptert, mert nagyon veszélyes játék röpülni. Azt 
is tudjátok, hogy a gyerekek közül sokan félnek a 
repülőzúgástól, és minek ijesztgetni őket.
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— Nagyapa, hát nem az előbb mesélte, hogy 
milyen szép röpülni. Gábor azt is mesélte, hogy ott 
fenn a magasban a repülő belebújik a felhőkbe és 
keresztül-kasul mindenen átmegy, alig indul és már
is ott van, mint a mesebeli gyerek a mérföldes 
csizmában.

— Jól van, lányom, ez mind igaz, de azért én 
már inkább csak a földön maradok, tőlem mehetnek 
az űrrakéták ahova akarnak, nekem jó itt a Tisza- 
parton is.

— Persze hogy jó itt, és ha már itt élünk, ve
gyünk valami vízi járművet. Ladikot, motorcsónakot, 
uszályt, hajót — segített nagyapának a beszédben.

— A folyónak nincs gerendája, és ha süllyed a 
hajó, jaj annak, aki nem tud úszni. Meg aztán a 
folyó csak nyáron jó, amikor meleg van. Télen nem 
tanácsos a jégre menni, mert sohasem lehet tudni, 
mikor honnan indul a rianás. A legjobb lesz, ha 
olyasmit veszünk, amivel a szárazföldön lehet köz
lekedni — mondta határozottan anyuka.

— Én már megettem a kenyerem javát, ha csak 
negyedét élem még annak, amennyit éltem, akkor 
is elmúlik a huszadik század, de úgy látom, mi még 
akkorára se tudunk összeegyezni, hogy mit is ve
gyünk. Ökrösszekér, lófogat, csacsifogat, piros csiz
ma, vesszőparipa, krumplilovacska nemsokára muta
tóban sem lesz már, ilyesmibe kellene a pénzt befek
tetni. Egy ideig használni őket, utána pedig mint rit
ka tüneményeket értékesíteni lehetne. Nem bánom, 
vegyetek amit akartok, majd én megveszem a maga
mét — ékelődött apó.

— Ne duruzsolj ék kend, édes jó apókám — 
békítgette nagyanya élettársát.

— Nagyapa mindenben akadékoskodik, nem jó 
a vonat, mert összeütközik, nem jó a repülő, nem jó 
a helikopter, mert leesik. A léggömbbel még az 
óceánt is átrepülték, s az sem j ó . . .

— Teneked meg, lányom, nem jó a csónak, a 
hajó meg a tengeralattjáró, mert elsüllyed. . .

— Nagyapa, nagyanya, apó, anyuci, figyel
jenek csak, motorkerékpár már van a háznál, kor
csolya is van, autó kell ide, autó, amolyan rendes,

52



legalábbis lábbal hajtható, nem ez a sok apró-cseprő 
autócska — szólt kedveskedve apuka.

— Autót akarsz öcsinek venni? A fiad jobban 
ismeri, melyik autónak mi a neve, a motornak 
mennyi a hajtóereje, mint mi itt együttvéve. Ez nem 
lesz jó, mert ha nem találunk kedvére valót, mi 
lesz akkor.

— Ki kellene puhatolni, mit is akar ez a gye
rek — indítványozta nagyanya.

— Nincs időnk puhatolózni, anyukám, itt van
nak az ünnepek, aki csak teheti, időben megvásárol 
mindent.

— Én traktort veszek neki — szólt apó, azért, 
mert azzal utazni, szántani, vetni, terhet hordani, 
vontatni lehet és ha kell, akkor még más gépet is 
meghajt. Nekem a traktor ér a világon a legtöbbet, 
és ezt tanulja meg a gyerek is. Munkára akarom én 
nevelni, nem urizálásra.

— Apókám — kiáltotta el magát nagyanya —, 
már csak van annyi megtakarított pénzünk, hogy 
valami komolyabb játékot vegyünk az unokának.

— Ki mondja, hogy nincs pénzünk. Hiszen én 
már egy hónapja nőm pipálok, ajándékra gyűjtöm 
a pénzt.

— Csönd legyen, öcsike hazaérkezett az iskolá
ból — szólt apuka.

— Kérdezzétek meg tőle, hogy milyen játékot 
vegyünk neki — indítványozta nagyapa. — Én tu
dom, hogy traktor kell neki.

— Ne kérdezzünk semmit, mert akkor elmarad 
a meglepetés.

— Csókolom mindenkinek. . .  Sziasztok! Ma re
mekeltem az iskolában.

— Nagyszerű, akkor kérjél valamit a Télapótól
— szólt apó.

— Irtatok már neki?
— Nem, de majd írunk — szólt anyuka.
— Kérdezhetek valamit? — kérdezte öcsi.
— Igen — biztatta apó.
— Hozzon nekem a Télapó egy zacskó gombot, 

mert úgy szeretek az utcán a gyerekekkel gombozni.
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A FESZES FAKALAP

Kéréssel kezdődött, óvintézkedéssel folytatódott, 
ami pedig utána történt, arra még a nagyapa sem 
számított.

Először Inci és Károly érkezett meg Tibikével 
és Edével, hozták a játékot is. Nagyanya kissé na
gyothall, de amit a menyecske lánya mondott neki, 
arra csak mosolygott.

Alig húzták be maguk után Károlyék az ajtót, 
amikor megérkezett Rózsa és Sándor, ök  is a nagya
nyát meg a nagyapát kérték meg, hogy vigyázzanak 
Margitkára és Antikára.

A négy kis unokatestvér nagyban játszadozott, 
amikor Istvánka a szomszédból átjött tojásért. A 
fiúcskának megtetszett a sok kis pajtás, és alig ért 
haza a tojással, máris jött anyukájával, hogy meg
kérje a szomszéd nénit, engedje meg, hogy ott ma
radjon játszani, öten voltak már, amikor Klári 
lányuk férjével, Imrével a szomszéd faluból megér
kezett a kislányokkal, Erzsikével és Ilonkával együtt.

Ekkor nagyapa megvakarta a feje búbját, majd 
számolni kezdte a kicsinyeket. Nehezen ment, mert 
azok összevissza futkároztak a lakásban. Nagy nehe
zen sorba állította őket és a nagyanyának felmutatta 
a hét ujját. Ezt megértette a nagyanya, de azt seho
gyan sem tudta felfogni, hogy miért akarja bezárni 
kulccsal az ajtót élete társa. Az öreg kissé hangosan 
mondta, hogy ne féljen a nagyanya, több gyerek 
már úgysem jön, legfeljebb Anna, a szomszédasz- 
szony jön kártyázni, és lehet, hogy elhozza az uno
káját is.

Annácska éppen ekkor érkezett, és bejelentette, 
hogy nemcsak Attilát hozta át, hanem a lányának a 
két kicsijét, Zsuzsit és Gyurit, ök majd kártyáznak 
nagyanyával, a gyerekek meg játszanak.
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Nagyapa ismét számolt. Mindkét keze ujjára ju
tott egy, meg ők hárman felnőttek, az összesen 
tizenhárom. Szerencsétlen szám. Valahonnan jöhet
ne még egy gyerek. A kaput, az ajtót azért gondosan 
bezárta.

Annácska és a nagyanya a szomszéd szobában 
kártyáztak. Nagyapa maradt a gyerekekkel. Ült a ka
rosszékben, és onnan szemlélte őket. Kockákból há
zak, várak épültek, a lánykák a hajas babákat 
fésülgették, mostak, főztek, piacra mentek, taka
rítottak.

A kis Antika odament a nagyapához, felkapasz
kodott a térdére és megkérdezte:

— Nagyapa, neked is van szád?
— Van ám, még nyelvem is — válaszolta 

nagyapa.
— Te is a száddal eszel?
— Igen, a számba rakom az ételt, és ha lenne 

fogam, jól meg is rágnám.
— Neked mikor nő ki a fogad, nagyapa?
— Kinőtt már, csak a hideg víztől megfájdult, 

és a fogorvos bácsi a régit kiszedte, és az újakat 
meg most készíti.

Ekkor szaladt oda Ede, és jelentkezett, hogy neki 
gyorsan csorgatni kell . . .

— Nem adom a nagyapát — szólt Antika, és 
belekapaszkodott a nagyapa bajuszába.

Nagyapa fájdalmában felkiáltott:
— Jaj, teremtette feszes fakalapja. Gyerünk 

hamar, Ede, mielőtt még a nadrágba ereszted.
A játék abbamaradt, Ede kezeslábas ruhájával 

nem boldogultak, nagyanyáért kellett szaladni, ő 
meg nem értette, mit akar Ede. Annácska segített 
rajta, de már későn, a szobába tódultak a gyerekek.

— Tessék azonnal sorba állni, és mindegyiktek 
pisiljen — parancsolta Annácska néni.

— Én nem szoktam máshol. . . — szólt határo
zottan Gyuri.

— Zsuzsi ne nézzen ide. A lányok nem úgy 
pisilnek, mint én — mondta Tibiké.

— Nekem is kell menni — jelentkezett Zsuzsi.
— Elég legyen, tessék sorba állni. Hányán 

vagytok? Az a kemény fakalap! Ketten hiányoznak
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— állapította meg nagyapa, s máris ment a szobába 
keresni őket. A gyereksereg utána. A szobában nem 
voltak. Át a másik szobába. Attila éppen kártyavá
rat épített, amikor nagyanya rákiáltott.

— Jaj, Attila, elrontottad a . . .  Nyerőre volt a 
sorozatom.

— Könnyű azt állítani, de hogy tetszik bizo
nyítani? — szólt Annácska néni.

— Hol van még egy gyerek? — kérdezte nagya
pa. — Melyik veszett el? Szóljon!

Erzsiké és Istvánka a folyosó végében színes 
ceruzával nagy virágokat rajzolt a falra, amikor 
rájuk találtak.

— Jaj nekem, ezt már újra kell meszelni — 
csapta össze kezét nagymama.

— Nem kell újra meszelni, olyan szépek a virá
gok — érvelt Erzsiké.

— Rajzoljunk nyuszit, libát, vonatot — szólt 
Istvánka.

— Ne rajzoljatok semmit, megértettétek? Egy- 
kettő, sorba állni. Irány a fürdőszoba, mindenki vé
gezze el a dolgát, utána kézmosás és kaptok süte
ményt — szónokolt nagyapa.

— Nem megyünk vécézni, süteményt akarunk 
enni! — hangzott kórusban.

Amikor nagyanya szétosztotta a süteményt, egy 
tányérnak nem akadt gazdája.

— Az áldóját, meg a feszes fakalap, az egyiktek 
már megint hol maradt! — kiáltozott nagyapa.

Attila benn a fürdőszobában csokoládéval egy 
nagy dinnyét rajzolt a mosógépre. Nagyapa vissza- 
támolygott a szobába, lerogyott a karosszékbe, és 
egyre csak a fakalapot emelgette. Antinak volt az 
ötlete, hogy kínálják meg a nagyapát süteménnyel. 
Ott álltak sorban előtte, nagyapa alig győzte nyelni a 
sok édességet, végül is úgy érezte, neki is a fürdő
szobába kell menni. A gyerekek kórusban mondták 
a nagyanyának, hogv megy a nagyapa vécézni, utá
na mehet csicsiskálni.

A gyerekek vidáman, önfeledten játszottak to
vább. Amikor nagyapa beléDett ismét a szobába, 
éppen a süteményekkel labdáztak, s hirtelenében
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nagyapa hajában is egy marék krém díszelgett. A 
rend kedvéért ki tudja hányadszor számolta meg az 
öreg a kicsinyeket, hogy megvannak-e mindannyian. 
Éjfél után még mindegyik ott volt.

A baj akkor kezdődött, amikor a kisebbek elfá
radtak, elálmosodtak. Sehogyan sem tudtak mege
gyezni, miként is feküdjenek le. Zsuzsi mindenkit 
le akart vetkőztetni. Anyáskodását Istvánka úgy há
rította el magától, hogy meglökte Zsuzsit, aki majd- 
hogy nem hanyatt esett.

— Civódni nem szabad. Aki gorombáskodik, a 
kéménylyukba dugom! — kiáltotta nagyapa.

— Kik laknak a kéménylyukban? — kérdezte 
Tibiké.

— Nyáron a pókok, télen a füst meg a korom — 
magyarázta nagyapa.

— Hova megy a füst, amikor nem lakik a ké
ményben? — kérdezte Istvánka.

— Te csacsi, a füst elszáll a felhőkbe. . .  — 
okoskodott Erzsiké.

— Igenis azt mondta anyukám, hogy gyufát ne 
gyújtsak, mert tűz keletkezik. . .  A tűzből lesz a 
füst, és meg lehet fulladni tőle. Én nem megyek a 
kéménylyukba — magyarázta Margitka.

— Én, én az ágyba akarok menni — mondta 
ijedten Ilonka.

— Én igenis megvárom apukát meg anyukát — 
mondta Attila.

— Azt a feszes fakalapját a kőoszlopnak! — 
kiáltotta nagyapa.

— Nagyapa, szeretsz engem? Tudom, hogy na
gyon szeretsz. Add nekem a feszes fakalapodat — 
kérlelte a nagyapát Gyuri.

— A feszes fakalap kellene neked? No de ilyent? 
Hiszen azt nem adhatom egyikötöknek sem, mert azt 
a számon viselem mint szokásmondást.

A gyerekek a nagyapára néztek, Attila megsi
mogatta nagyapa száját. Zsuzsika felemelte nagyapa 
bajuszát. Talán ott kereste a fakalapot. Tibi a saját 
száját kezdte simogatni. Anti azt mondta, hogy nincs 
is a nagyapa száján fakalap, mert akkor nem tudna 
enni a nagyapa, pedig neki mondta, hogy ő is a 
szájával eszik.
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Amíg a többiek körülállták nagyapát, Ede a 
másik szobában a nagyanyával igyekezett megér
tetni, hogy a nagyapa száján fakalap van, azért tud 
fütyülni. Annácska néni csodálkozott, hogy Ede mi
ket beszél, sehogyan sem értette, mi a baja a nagya
pának. Talán elaludt és horkol?

A nagyapa és Annácska, amikor átmentek a 
másik szobába, nagyapa négykézláb ment, a gyer
mekek fölváltva lovagoltak rajta; a száján ők sem 
találták a feszes fakalapot.
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NAGYAPA PIHENŐJE

— Jöjjön el hozzánk, édesapám! — kérlelte elő
ször János, a fia.

— Majd eljön annak is az ideje, amikor meglá
togatlak benneteket.

— Jöjjön el hozzánk, apa! — kérlelte a me
nyecske, János felesége az öreget.

— No, ha már te is meghívtál, akkor igazán 
elmegyek, csak ha majd eljön az ideje.

— Nagyapa, nagyon szép ám nálunk, van méz 
is meg lekvár is, anyuka olyan jó túrós rétest süt, 
mint a nagyanya. Utazzon el hozzánk — kérlelte Ist- 
vánka, az unokája.

— Nem olyan nagy dolog az az utazás. Beülünk 
az autóba, és elvisszük magunkkal. Addig marad, 
ameddig akar, édesanyám ellesz itthon Béláékkal. . .  
Meglesz ő egyedül is — érvelt János.

— Anya évente többször is eljön hozzánk. El
szórakozik az unokájával, meglátogatja az ismerősö
ket, és utána van miről beszélniök. Apát meg alig 
lehet ötévenként rábeszélni arra, hogy legyen ná
lunk valamennyi ideig — mondta a menyecske.

— Ügy veszem észre, hogy most, mint a dara
zsak, megtámadtatok minden oldalról, csak győzzem 
a fejem kapkodni, és figyelni rá, hogy melyiktek 
mit mond.

— Egyet mondunk mi mindannyian, azt, hogy 
jöjjön el hozzánk vendégségbe. Istvánkának készít 
majd karikás ostort, szánkóznak, nemsokára a hízót 
is levágjuk. Csonka bácsi, a Béres bácsi meg a Sán
dor szomszéd kérdezik már, hogy mikor kártyáznak 
egy nagyot — magyarázta János.

— Én is mondom, eredj már el egy kicsit hoz
zájuk. A lábaidat is fájlalod. . .  Itt vannak Béláék a 
szomszédban. Mariska menyem megígérte, hogy na
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ponta eljön hozzám, nem leszek én elárvulva. A 
kutyát, baromfit megetetem, a juhoknak meg majd 
ad Béla. Menj, ha már olyan szépen meginvitálnak
— ösztönözte az öreget élete párja is.

— Nem bánom, na ha már te is olyan nagyon 
rajta vagy, hogy menjek. . .

A nagyapa ennyi kérésre kászolódni kezdett. A 
papucsokat kereste. Istvánka mondta neki, hogy a 
papucsa a lábán van.

János tudta, hogy hol az apja ünneplő ruhája, 
és már hozta is be a tiszta szobából, és rakta az öreg 
elé, hogy öltözzön.

— Még jó, hogy nem az ünneplő fekete ruhába 
öltöztettek, mert még azt hinné az ember, hogy hol
tomig ott akartok tartani — méltatlankodott az öreg.

— Visszük a hétköznapi gúnyáját is, mert ná
lunk is van ám dolog. A Puszi kutya nemsokára 
megkölkezik, és a szalmakazalba helyet kell fúrni. 
Istvánka majd segít. Időnként a csirkéknek is mor
zsolni kell — magyarázta a menyecske.

— így már értem és megyek is. Mert úgy látom, 
csuda nagy szükség van rám, kezdve az ebek eteté
sétől a tyúktojás összeszedéséig.

— Édesapám, nagyapa azt mondta, eljön hoz
zánk, és a fákra ennivalót rakunk a madaraknak. 
Azt mondja a nagyapa, megmutatja, hogyan kell 
készíteni a madáretőt.

— Ahol madáretető van télen, ott nyáron is van 
madár, mert oda szoknak, ahol enni kapnak — 
magyarázta a nagyapa unokájának.

— A galambokat is etetni kell, úgy ám! — szólt 
közbe János.

— Mikor indulunk már? Annyi a dolog nálatok, 
én meg itthon tétlenkedem. Ejnye, ejnye István- 
kám, hogy te nem szóltál nekem idejében, hogy azo
kat a madarakat is etetni kell. Tojnak-e, költenek-e 
legalább?

— A szomszédék Zolikájával szoktuk lehozni a 
kisgalambokat. Az ő apukájának fájós hasa van, és 
csak galamblevest szabad neki enni. . .

— A hasfájás ellen legjobb a sárgarépa meg a 
rózsabogyó . . .  Majd ezt megmondom a Zolika apuká
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jának i s . . .  No, indulhatunk. . .  A kutya edényében 
mindig legyen víz. Anyjukom, vigyázz magadra. . .

— Csókold meg, nagyapa, a nagyanyát! — kér
lelte Istvánka nagyapját.

— Majd ha visszajöttem. . .
— Az soká lesz. Most puszild meg.
— Ejnye, te gyerek. Tessék, nagyanya, egy 

puszi.
— Jól van, Istvánka, mindenki mindenkit meg

csókolt, most már gyerünk, a nagyapa még meggon
dolja magát ás itthon marad . . .

Elmúlt a január. Febrúár elején disznótor volt 
Jánoséknál. A nagyapa fiatalosan mozgott, ott segí
tett, ahol szükség volt rá. Estefelé már leült a kis- 
székre, már csak azért is , hogy megízlelje, milyen 
tölteléket is tudnak a fiáék készíteni. Sósnak talált 
mindent, de hát ők otthon sótlanul főznek, öregek 
szája íze szerint.

Vacsora után előkerült az asztali citera is. Elő
ször János, aztán a szomszéd, majd Zolika apukája 
citerálgatott.

Megkérdezték, mi a nagyapa nótája. János em
lített néhány dalt, amire úgy emlékezett, hogy édes
apja fiatal korában dúdolgatott vagy fütyürészett. 
Arra a nótára, hogy „Túl a Tiszán csikós legény 
vagyok én”, azt mondta a nagyapa, hogy ő már nem 
volt csikós, csak az apja lehetett. Bármit cincigott is 
ki a citera, az öreg nem vallotta magáénak a nótát.

A március enyhe pólyába takarta a tél hidegét, 
és mintha a nagyapa is nyugtalanabb lett volna, 
mint februárban.

Egy napon kézen fogta Istvánkát és azt mondta, 
hogy elmennek tájolni.

Azt mondta nagyapa Istvánkának, hogy menni 
kell valahová, mert anyukája nagymosásba kezdett. 
Amikor az asszonyok nagymosásra készülődnek, ak
kor semmi keresnivalójuk otthon az embereknek.

— Mikor leszek én, nagyapa, ember? — kérdez
te Istvánka.

— Te máris ember vagy, csak gyerekember.
— És mi leszek ezután?
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— Majd legényember. Akkor ismét eljövök hoz
zátok. Majd a lakodalmadba. Addigra jól kipihe
nem magamat, hogy még táncolni is bírjak.

A lakodalom gondolata sok kérdést vetett fel az 
úton. Ügy beszéltek róla, mintha már holnap lenne, 
pedig még addig az iskolát is be kell fejezni.

Hazafelé arról beszéltek, hogy a nagyanya ilyen
kor kelteti a kiscsirkéket. Menni kellene már haza. 
Nagyapa névnapját, György-napot, otthon kellene 
már megünnepelni.

A nagyapa megígérte, hogy neve napján István- 
kának elénekli azt a nótát, amelyet nagyon szeret.

Az öreg kézen fogva vezette haza az unokáját. 
Vacsoránál azt mondta, hogy megegyezett Istvánká- 
val, György-napra hazamennek. Vége a pihenőnek. 
A nyáron, a vakáció idején Istvánka éppen annyi 
időt tölt majd nagyanyánál és nagyapánál, amennyit 
a nagyapa volt a télen náluk.
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KI SZERET ENGEM?

— Laci, Péter, Kati, Jutka meg a legkisebb, a 
Gyurka, gyertek gyorsan, mondok nektek valamit.

— Tessék, nagyapa!
— Itt vagyunk, nagyapa!
— Én játszani akarok!
— Éhes vagyok!
— Miért ment el anyuka dógozóba?
— Csönd! Nézze meg az ember. . .  Az egyik 

éhes, a másik az anyját keresi, a harmadik a játszá
son töri az eszét. . .  Nem vagytok már olyan kisgye
rekek, hogy ne értenétek meg: dolog nélkül csak az 
urak élnek. . .  Mink szegények vagyunk, így min
denki dolgozik. Világos?

— Nagyapa, zsíros kenyeret kérek. . .
— Micsoda!?
— Én meg lekváros kenyeret kérek . . .
— Ki látott már ilyet? Zsíros kenyeret meg 

lekváros kenyeret. . .  Megdolgoztatok érte? Na, ugye 
nem? Aki nem dolgozik, az ne is egyék.

— Mikor jön haza édesanya?
— Már megint nyafogsz. Nem vagy te anyám

asszony katonája. Mit pityeregsz?
— Anyuka mindig hoz tejecskét.
— Most nem hoz tejecskét, mert elfogyott a 

pénze. Gyerekek, aki tejet akar inni, fejje meg a 
kecskét. . .

— Édes nagyapa, de nincs is kecskénk.
— Nincsen? Lám, lám, ilyen a szegényember. 

Nincs kecskéje, mert az ünnepekre levágta és meg
ette. Hogyis egyen tejet a gyereke?

— Én hajába főtt krumplit ennék. . .
— Nem rossz gondolat. Főzzünk hajába krump

lit. Kati elmegy a kútra vízért. Péter elmegy gazt 
gyűjteni, hogy legyen mivel tüzelni. Jutka, te olyan
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szépen tudsz rimánkodni, hogy a szomszéd néni meg
sajnál, és ad kölcsön krumplit.

— Én nem megyek krumpliért.
— Nem mész? Akkor hogy együnk főtt krump

lit, ha még mutatóban sem találhatunk ilyesmit a 
házban? No, szóljatok. . .

— A múltkor is csúnyákat mondott a szomszéd 
néni.

— Mit mondott? Kivele, járjon már a szád!
— Azt mondta, hogy: „Apátok rakásra szerzett 

benneteket. . . ”
— Ezt mondta?
— Igen.
— Szégyellje magát! Bizony, ha apátokat nem 

nyomja agyon a rázuhanó fal, majd megmutatnánk 
mi neki. . .  Irigy boszorkány.

— Nagyapa, olyan a boszorkány, mint a szom
széd néni?

— Hallgass! A szomszéd néni rosszabb a boszor
kánynál. Nincs egy gyereke sem, és mégis sajnálja 
tőletek még a krumplit is . . .

— Együnk szalonnát, nagyapa!
— Még mit nem! Azaz igazad van, Péterkém. 

Csókolom az okos fejecskédet. . .  Együnk szalonnát, 
Péterkém!

— Tessék, nagyapa?
— Szeretnél szalonnát enni?
— Igen.
— Tudom, hogy szaladni is jól tudsz. . .  Elmen

nél a boltba?
— Szalonnáért?
— Igen. Elmész szépen a boltba, és a boltos 

bácsitól kérsz. Mennyit is? Kérsz szépen, de igazán 
legényesen, bátran, kérsz fél kiló füstölt szalonnát. 
Jó lesz?

— Igen, d e . . .
— Semmi de . . .  Kérsz fél kiló füstölt szalon

nát. Legyen szép húsréteg is a közepében. Amikor a 
boltos bácsi kimérte és már átvetted tőle a szalon- 
nácskát, akkor szépen megköszönöd és azt mondod, 
hogy legyen türelemmel, elsején megvisszük az árát.

— A boltos bácsi először mindig a pénzt kéri, 
és ha fizetek, csak akkor méri a szalonnát. . .
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— Mondhatom, ez is szép dolog. Micsoda isten
verte zsugori népekkel vagyunk körülvéve. Nincs 
más hátra, mint előre. . .  Énekeljünk és feledjük a 
rosszkedvűnket. . .  Ki szeret engemet, megfejjük a 
tehenet. . .

— Melyik tehenet?
— Nem azt, amit csordásgyerekként megszop

tál. . .  Akkor, ha nem lettél volna olyan mohó, még 
most is kiscsordás lehetnél... Gyerekek, képzeljétek 
el, hogy ott az udvar végében a boglya mellett van 
egy jászol, a jászol mellett egy tehén, a tehén fa
ránál egy kisszék. . .  Sajtár nekünk nem is kellene, 
egyenesen a köcsögökbe fejnénk. . .  Igen, egyforma 
kis köcsögökbe, mert a tehénnek csak négy csöcse 
van és mi meg heten vagyunk.. .A nyolcadik a kis
kutya . . .  ö  is tejecskén élne ám, ha lenne tehe
nünk . . .

— Anyuka nem szereti a tejet. . .
— Tudom, hogy nem szereti.. Szétosztja nek

tek . . .  Bizony, ha egyszer sok tejecske lenne, még 
anyukátok is megszeretné.

— Nagyapa, gyerünk a kukoricásba és hozzunk 
sütni valót. . .  Megsüssük, és mire anyuka hazaér, 
akkorára már nem is leszünk éhesek.

— Ugyan melyik gazdát kértétek meg, hogy 
adjon nekünk sütni való kukoricát?

— Nem kérdeztük . . .
— Tehát csak úgy bemennétek abba a nagy 

kukoricatáblába, és ki hol érné, szedné és hozná.
— Csak egy cső kukoricát hoznánk mindenkinek 

és megsütnénk.
— Hoznátok kérdezés nélkül? No, az apátok 

istenségét, szóval lopnátok? Nem szégyellnétek ma
gatokat? Lopni? Tanuljátok meg, hogy a szegény em
bernek egyetlen kincse a becsülete. Szégyellem ma
gam, hogy ilyen unokáim vannak, akik lopásra gon
dolnak. Kitekerem a nyakát annak, aki a máséhoz 
nyúl. . .  Értettétek?

— Igen, igen. Nem is akartunk lopni, csak hoz
n i . . .

— A lopás az nagy bűn. Lopni szégyenteljes do
log. A tisztességes ember elmegy kéregetni, de nem 
lop.
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— Nagyapa, akkor kéregessünk. . .
— Nem vagyunk mi koldusok, csak szegények.
— Nagyapa, ott szalad a Pista. . .
— Valóban . . .  Talán hoz valami jó hírt. . .
— Nagyapa! Nagyapa!
— Állj már meg, fújd ki magad és aztán beszélj. 

Csak annyit mondj, hogy anyátok nem esett le az 
almafáról. . .

— Nem.
— Ez a fontos. . .  Most pedig mondd, miért ro

hantál?
— Azért szaladtam, hogy megmondjam, a Gaz- 

dagéktól elmentek az almaszedők, mert máshol töb
bet keresnek. A vagon megérkezett, szedni kellene 
az almát, és anyukának azt mondta a Gazdag bácsi, 
hogy: „Eljöhetnek a gyerekek, szedjék az almát, de 
többet szedjenek a kosárba, mint amennyit meg
esznek.” Gyermeknapszámot fizet. Édesanya azt 
mondta, hogy a nyomtató lónak sem lehet bekötni a 
száját. . .  Gyerünk almát szedni!

— Várjatok! Ki marad itthon velem? Majd ha 
a fejemre süt a nap, ki vezet be a konyhába? Men
nék és is almát szedni, ha nem lennék nyomorék. . .  
No ki szeret engemet? Mondok neki meséket.
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A HÉT SZŰK ESZTENDŐ EMLÉKE

— Anyukám, nagyanya miért varrt zacskót a 
nagyapa nadrágjára?

— Nem zacskó az, hanem folt. Elszakadt a nad
rág, és meg kell foltozni.

— Az én nadrágom térde is elszakadt, és azért 
foltozták rá azt az almát.

— Nem, fiacskám, a te nadrágodon az dísz.
— Nagyapának is dísz lesz a foltos nadrág.
— A folt az nem dísz, mondtam is nagyanyád

nak, hogy mit vergődik azzal a nadrággal, de egyre 
csak azt hajtogatja, hogy bőségre mindig jön a hét 
szűk esztendő, és jó lesz ez a nadrág még valakinek.

— Milyen az a hét szűk esztendő? Olyan, mint 
Izabella néni?

— Csitt! Miket beszélsz összevissza? Még meg
hallja és megharagszik ránk.

— Nem én mondtam.
— A Nándor bácsi mondta Izabella néninek, 

hogy lelkem, olyan sovány vagy már, mint a hét 
szűk esztendő.

— Nándor bátyádnak nem illene ilyet mondani 
a feleségének. Neki meg nagy a füle, és Izabella né
ni nem mondja neki, hogy nagy fülű.

— Azt nem mondta neki, de azt, hogy akkora 
orra van Nándor bácsinak, mint az uborka, azt már 
mondta.

— Elég legyen már a csacsiságaidból!
— Nem is vagyok csacsi.
— Nem te vagy a csacsi, hanem amit mondasz, 

az a csacsiság.
— Miért csacsiság?
— Azért, mert butaságokat beszélsz. Ha u ku

tya megenné, megveszedne tőle.
— Milyen a kutya, amikor megveszedik?
— Jaj, Lacika, hogy te mi mindent kérdezel!
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— Igen is, tudom én, hogy nem akarod meg
mondani, miért veszedik meg a kutya. Azt sem akar
tad megmondani, hogyan veszitek a kis öcsikét.

— Ha kutya megveszedik, akkor rettenetesen 
mérges, megharap mindenkit, aki útjába kerül. Ezért 
ha az utcán sompolygó kutyát látsz, kerüld el mesz- 
sziről.

— A Nándor bácsi is megveszedett.
— Rémisztő, hogy te miket beszélsz!
— Igazából mondom, anyukám, tegnap este nyit

va volt az ablakjuk, hallottam, amikor Izabella néni 
kérdezte, mi a bajod, talán megvesztél.

— Mondtam már, hogy fogd be a szád!
— Nem lehet a kezemmel befogni, mert akkor 

nem bírok beszélni.
— Azt is akarom, hogy ne beszélj, hallgas.
— Mit hallgassak, anyukám?
— Mit, mit, hallgasd, hogy az óra ketyeg, a légy 

zümmög, a cica dorombol, a tyúk kárál, a malacok 
röfögnek, a kutya ugat. . .

— Nem ugat, mert lóg a nyelve és liheg.
— Vigyél neki vizet, hadd múljon a szom ja.
— Nem viszek, mert a hideg víztől megfájdul 

a torka.
— A kutyának nem fájdul meg a torka.
— Nekem is megfájdult, mert melegem volt és 

a csapról ittam.
— Még szerencse, hogy nem felejtetted el.
— A nagyanya sem felejtette el a hét szűk esz

tendőt. Anyukám, mi az az esztendő?
— A tavasz, a nyár, az ősz, a tél összesen egy 

esztendő.
— Milyenek azok a szűk esztendők?
— Amikor szűk esztendő van, fiacskám, akkor 

nincs mit enni, mert nem termett búza, árpa, kuko
rica, az embereknek nincs kenyerük, a jószágnak 
nincs takarmány, a teheneknek nincs legelő és el
apad a tejük, az emberek éheznek, még dolgozni sem 
bírnak.

— Miért nem esznek almát vagy körtét?
— Azért, mert a fák is kiszáradnak, nem terem 

gyümölcs.
— Cseresznye se terem?
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— Nem, fiam, semmi se terem. Vagyis nagyon 
kevés van mindenből. Nagyanyád azt mondja, hogy 
valamikor az emberek éhen haltak.

— A nagyapa is a hét szűk esztendőben halt 
meg?

— Nem, fiacskám, mióta eszem tudom, erre fe
lénk nem volt szűk esztendő.

— Akkor meg miért halt meg a nagyapa?
— Azért, mert aki születik, az egyszer meg is

hal.
— Én nem akarok meghalni. Édes anyukám, 

ugye én nem halok meg? Anyukám, én nem akarok 
meghalni!

— Most még nem is szabad ilyenre gondolni. Te 
még kicsi vagy, megnősz, legényke leszel, aztán mi
kor elvégezted a tanulmányaidat, akkorára felnősz 
és dolgozol. Az öregkor még nagyon messze van.

— A nagyanya már öreg?
— Igen, ő már öreg. Alig lát a tűbe fűzni, de 

azért csak foltozza az elhunyt nagyapád nadrágjait, 
mert fél a hét szűk esztendőtől és arra gondol, ha 
nem lesz már ruha, akkor százszor is megemlegetjük 
halála után nagyanyát azért, mert előre gondolt a 
szűk esztendőre.

— A nagyanya a hét szűk esztendőben hal majd 
meg?

— Reméljük, hogy nem lesz többet szűk eszten
dő. Azért, hogy ne legyen, most meg kell enni a 
spenótot, meg a sárgarépa-főzeléket is, hogy erősek 
legyünk.

— Én már most erős vagyok, a spenótot meg 
a sárgarépát a nagyanya eszi meg helyettem, mert 
szeret engem, és nem kínoz halálra azzal, amit nem 
akarok megenni.

— Tudom én azt, hogy elkényeztet téged a 
nagyanyád, mert ha nem vagyunk itthon, nem ét
kezel rendesen. Pedig ha nem eszel, olyan sovány 
leszel, mint a hét szűk esztendő. Soha sem nősz 
meg.

— Nem is akarok megnőni.
— Ugyan miért akarsz kicsi maradni?
— Azért, mert ha kicsi maradok, akkor nem 

leszek felnőtt, nem öregszek meg és nem is halok
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meg, mert én mindig akarok élni, azt se bánom, ha 
hét szűk esztendő lesz. A nagyanya azt is mondta, 
hogy a szükség rávisz, hogy viseljem a nadrágokat. 
Igenis úgy mondta, hogy majd a szükség rávisz, 
csak azt nem mondta meg a nagyanya, hogy honnan 
jön a szükség, hogy engem rávigyen arra, hogy fel
vegyem nagyapa radrágját. Volt már rajtam, nem 
látszott ki a lábom belőle. A nagyanya mégsem akar
ja rövidre vágni, mert hosszú nadrágban kell járni, 
ha itt lesz a szűk esztendő.
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FELHŐK ALATT AZ UNOKÁVAL

A fejét sem gyökkintette az öreg, csak ült a tön
kön és várta az idő fordulását.

Tekintgetés nélkül is tudta, hogy mögötte, a falu 
tájékán esik az eső.

A fejszét lecsúsztatta maga mellé és nézte az 
előtte játszadozó unokáját, aki pálcával valami je
leket karcolt a földre.

A gyerek megállt a szőlősor végénél és vissza
kiáltotta a nagyapának:

— Nagyapa! Hallod?
— Hallom.
— Mikor megyünk haza?
— Alig egy füsthossznyi ideje, hogy ideértünk.
A gyerek széttárt karokkal szaladt az öregapja

felé, s amikor már majdnem odaért hozzá, a kiálló 
szőlőtőkében elvágódott.

— Ez aztán katonadolog. Oda se neki — vigasz
talta az unokáját az öreg.

— Nem is fáj.
— Fáj az, nekem is fájt, amikor elestem, de nem 

sírtam soha. Nálunk tiltották a sírást. Anyám is csak 
titokban sírt, sokszor este, amikor már nyugovóra 
tértünk.

— Erős asszony volt anyám, nem emlékszem, 
hogy elesett volna. De mi akkoriban az élet elesettjei 
voltunk.

— Nagyapa, mindenki elesett és senki sem sírt?
— Talán szégyen a sírás, meg legtöbbször dacból 

sem rídogál a felnőtt ember. A gyerekét is leszoktat
ja az ilyesmiről.

— Imre bátya temetésén a nagyanya...
— Tudom, gyerekem, tudom. Az ájulásig siratta 

a testvérét.
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— Azt mondta még nagyanya, hogy aki jól ki
sírja magát, az megkönnyebbül. Mitől könnyebbül 
meg?

— Tudod, kisunokám, az emberek fejében meg 
a szíve táján nagyon sok szeretet van. Szeretik a 
gyerekek a szüleiket, a nagyszüleiket, a rokonaikat, 
kispajtásaikat, az óvó nénit, a tanító nénit. . .

— Nagyapa kit szeret?
— Amíg a nagyanya élt, őt szerettem a leg

jobban. Most, hogy te itt vagy velem, téged szeret
lek. Meg szeretem ezt a baltát, a metszőollót, mert 
segítenek amunkámban. De szeretem a Sima tehe
net is, meg a Csuma kutyát.

— A nagyanya azt mondta, hogy a Matild ne- 
nából kihalt minden szeretet, azért nem ment férj
hez. A szeretet meg szokott halni? ,

— Nem, a szeretet nem hal meg. Az emberek 
tele vannak szeretettel, csak nem mutogatják.

— Azért jöttem el, nagyapa, veled, mert a fel
hőkig szeretlek.

— Mondom én neked, hogy csak lassan oszto
gasd a szeretetet, mert hamar elfogy. Ára, szép ára 
kell hogy legyen a szeretetnek. Látod, azt mondják, 
hogy a májusi eső aranyat ér. Esett az idén annyi, 
hogv házak dőlnek össsze, a földeken nem lehet dol
gozni, miért ér ez akkor aranyat?. . .  De te ezt nem 
érted még.

— Értem én, nagyapa, megértettem én azt is, 
amikor a Gábor bátya azt mondta, hogy az esőnek 
állandóan lóg a lába és már büdös is.

— Csak ne nagyon emlegessük az esőt, mert 
utolér bennünket. Kifelé jövet te előreszaladtál, de 
én már nem bírom olyan gyorsan szedni a lábam, és 
bizony néhány csöpp a cipőm sarkát verte, míg vé
gül is bebújtam a felhő alá, hogy ne ázzak meg.

— Nagyapa, a felhő esőből van, nem lehet alá
bújni.

— Az ám, de sokféle felhő van a világon. Lá
tod, most is a fejünk felett halad á t . . .  Szíve lehet a 
felhőnek is, mert látod, nem áztat meg bennünket.

— Pedig jó lenne, ha esne, estére nem kellene 
fejet mosni.
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— Nem szereted, ha anyukád mossa a fejed? 
Hát kérd meg anyukát, hogy ne a fejed, hanem a 
hajad mossa meg.

— Nagyapa, az egyforma. Ha a fejem mossák, 
akkor mossák a hajam is.

— Már hogy lenne az egyforma?! Nézd, az én fe
jemen már nincs haj. Kigyomlálta az idő. Én hajat 
nem, de fejet még moshatok.

— Én nem szeretek fejet mosni.
— Mondtam az előbb, ne pazarold mindenre a 

szeretetet. Most, ha lenne benned elég szeretet, a fej
mosást is megszeretnéd. Mivel az előbb azt mondtad 
többször is, hogy engem nagyon szeretsz, ebből a sok 
szeretetből egyet visszaadok neked, hogy legyen mi
vel megszeretned a fejmosást.

— Anyukám is meg apukám is szokta a szerete
tet csereberélni, mert amikor apuka megcsókolja 
anyukát, akkor anyuka visszaadja apukának, apuka 
meg megint anyukának, anyuka meg apukának. . .

— Akkor áll az alku. Én adok neked most a 
szeretetemből és estére fejet mosol.

— Akkor is meg kell mosnom a fejemet, ha 
megáztam?

— Ha kevés a szeretet, amit adtam, akkor adok 
még egy puszit vissza, és úgy megszereted a fej
mosást, mint a Hamu cica az egeret.

— Nagyapa, én félek az egértől, és fázok is.
— A nemjóját, azért fázol, mert sokat beszéltél 

és kihűlt a hasad. Jó lesz, ha nekilátok a munkának. 
Ki vagdosom az olaj fűz- meg az ördögbocskorcserjét. 
Vigyázz, a gallyakat úgy szedd össze, meg ne szúrja 
a tüske a kezedet, mert ég a helye, mint a darázs
csípés.

— Majd megcsókolja anyuka és meggyógyul.
— Anyukád otthon van, mi meg itt kint a Bí

bicháton ügyeskednénk, ha sok beszéd helyett vala
mi okosat tennénk.

— Beszélni nem okos dolog?
— Azt mondják, hallgatni arany, de én nem 

szeretem a hallgatag embereket, mert nem tudom, 
mit kezdenek a haragjukkal vagy a szeretettel. Be
szélni kell, mert így értik meg egymást a jó szán
dékú emberek.
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— Akik hallgatnak, azok rossz szándékúak?
— Azt azért nem állítom, mert vannak jó szán

dékú, csendes emberek is, akik a szívükben össze
gyűlt szeretettel nem tudnak mit kezdeni.

— Adják ide nekünk!
— Mit adjanak ide nekünk?
— Hát a szeretetüket. Majd mi azoknak adjuk, 

akiknek nincs belőle elég.
— Hogy gondolod, a szeretetet csak úgy vásá

rolni lehet? A szeretet nem vásári portéka.
— Nézd, nagyapa, kergetőznek a felhők!
— A szél játszik velük. Figyeld csak meg, addig 

zargalássza a szél a felhőket, míg összeterel vala
mennyit, és mire mi elvégezzük az irtást, máris 
megázunk, és ahogy megegyeztünk, estére még a fe
jünket is meg kell mosni. Nem vásárolt, hanem 
ajándékozott szeretettel dolgozzunk.
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NAGYAPA BOGARAI

A nagyapa nem szeret olvasni. A vasárnapi 
újságból a nagyanya vagy valamelyik unokája szo
kott neki felolvasni.

Ügy véli, abból, hogy ha a gyerek olvas fel, 
kettős haszon van. A legény ke gyakorolja az olva
sást, ő pedig megtudja, mit írnak az újságok. Ami
kor nincs kéznél újság, akkor előkerülnek a tan
könyvek.

A nagyanya szerint manapság olyan sokat tanul
nak a gyerekek, hogy az a sok mindenféle el sem 
fér a kis fejükben. A tetejében még a nagyapa is ol
vastatja őket.

A nagyapa viszont többször is elmondta már, 
hogy a tudásból mindig több kell, mint amennyi 
van. Most végighallgatta, mit tanul Imre a háziálla
tokról, majd kivette a gyermek kezéből a könyvet, 
átlapozta, megcsóválta a fejét, letette és azt mondta:

— Mondom én, hogy ebben a könyvben nincs 
minden benne.

— Mi hiányzik belőle, édes nagyapa?
— A háziállatok közül hiányzanak az én segí

tőtársaim.
— Kik segítenek a nagyapának?
— Nem is kik azok, hanem mik. A ló, tehén 

meg a többi mellett nem találom a hasznos madara
imat meg a dolgos bogaraimat...

— Azok nem háziállatok, mert nem mi tenyészt
jük őket... Azok csak vannak.

— Vannak, de jobb lenne, ha többen volnának, 
és ha télen házikókba, odúkba szoktatjuk őket, etet
jük, nyáron meg itatókat helyezünk el nekik, akkor 
éppen úgy élnek itt velünk, mint a házőrző kutya, 
az egérre vadászó macska. Azt már minden gyermek 
tudja, hogy a veréb haszontalan, de ha már szeret
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a közelünkben, megtörjük. Kevesen tudják azonban, 
hogy a cinegék, a rigók, a légykapók, a búbos banka, 
a harkály meg annyi más hasznos madár milyen 
sok jót tesz az embernek. Mondom nektek, hogy 
ezek a madárkák a mi házunkhoz tartoznak.

— Nagyapa, azt is tanultuk, hogy a pulyka, a 
gyöngyös meg a tyúkok is rovarpusztítók.

— Sok mindenre megtanított bennünket az élet. 
Sokan félnek a békáktól, agyon is verik szegényké
ket. Mások meg a denevérektől riadoznak, a vakon
dokokat sem szeretik mindenütt, mert földkupaco
kat túrnak a kertben, pedig ezek mindannyian a 
kártevő rovarokra vadásznak. Hasznos kis jószág a 
sün is, mégis vannak, akik rápujgatják a kutyát. A 
cickány gyíkok a kertekben tömegével pusztítják a 
kártevőket. A tudatlan ember pedig őket irtja. Hal- 
lottál-e már a katicabogárról?

— Fogtam is és játszottam is vele.
— Persze, szegényke belepusztult abba a já

tékba.
— Nem, nem pusztult bele, mert elröpült, de 

fogtunk másikat, a pohár alá tettük, adtunk neki le
gyet, hogy egyen, de nem ette meg

— A legyet a béka eszi, a katicabogár meg a ra
gadozó lárvája rengeteg levéltetvet pusztít el a gyü
mölcsfákon. Munkájuk felér egy permetezéssel. 
Minden gyermeknek illene tudni, hogy a fátyolkák 
lárvái meg a parányi fürkészdarazsak, a bábrabló 
futrinka, a lebegő légy lárvái és sok minden más bo
gárka sokat segít a gyümölcs megőrzésében az em
bernek. Amikor zamatos őszibarackot, édes sárga
barackot, húsos cseresznyét, mézédes szilvát, ropo
gós körtét eszel, vagy harsog a jóízű alma a szádban, 
gondolj a szorgos, hasznot hajtó madárkákra, boga
rakra, rovarokra. Bizony, hogy a háziállatok között 
a helyük.

— Nagyapa, én már olvastam a mindig muzsi
káló tücsökről meg a szorgalmas hangyáról.

— Az ám, a tücsök meg a hangyamese. Becsap
nak benneteket, mást mondok én neked a hangyáról. 
Minden gyümölcstermelő tudja, hogy amelyik fán 
hangyák szaladgálnak, ott levéltetvek is vannak. A 
levéltetvek terjedése nemcsak a szárnyas nőstény
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tetvek útján történik, hanem a hangyák önző szor
galma által is. A hangyák ugyanis a tetveket fejős
teheneiknek tartják, mert a potrohúkból olyan ned
vet szívnak magukba, melyet a kártékony rovar 
a fáktól von el. Ezek a kis szorgalmasok ősszel le
viszik a lárvákat a hangyabolyba, ott kitelelnek, és 
tavasszal a hangyaraj széthordja ismét a fákra. Az 
ember, hogy megvédje a termést, a gyümölcsfák tör
zsét ragadós oldattal keni be. Ez a védekezés is csak 
ideig-óráig tart, mert a hangyák támadnak, neki
mennek a védőgyűrűnek, az első rohamozok belera
gadnak és így önmagukat föláldozva tetemeikkel hi
dat képeznek, melyen az utánuk jövők átjutnak és 
viszik a fákra a megőrzött pusztító rovarokat. Így 
hát a sok millió hangya szorgalma károsabb, mint a 
mesébe szőtt gondtalan tücsökmuzsika.

— A „Csigabiga, gyere ki, ég a házad ideki” hí
vogató dalocskában tejet, vajat kínálunk a csigának, 
ha kibújik a házából. Meresztgeti is a szarvát, csak 
nem tudom, mi hasznunk van belőle.

— A csiga háza nem ég. De ahol a csigák elsza
porodnak és fölvonulnak, ott a növényzeten olyan 
pusztítást végeznek, mint az alattomos gyeptűz. No, 
nem különbek a cserebogarak sem, pedig azokról is 
számos szép nótát írtak. Meg a nyuszi, nyuszi, nyu
lacskám is nagy károkat okoz azáltal, hogy lerágja a 
gyümölcsfák kérgét. A sok szép gyűrűs pille, sárga 
farú pille, galagonyapille, nagy farágó pille szépsége 
mögött ott lapul a kíméletlen kártevés. Pusztítani 
kell őket, ahol éri az ember, és ebben a küzdelemben 
meg kell becsülni a jó munkát végző apró házi rova
rokat meg a hasznos madarakat. A munkájukkal ki
érdemlik a háziállatokat megillető helyet és gondvi
selést.
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HÖRCSÖGÖNTÉS

Visszaemlékszem arra a pillanatra, amikor apám 
kaszanyelére fölszaladt a hörcsög. A kezemben levő 
gereblyével abban a pillanatban rásujtottam a meg
vadult támadóra.

Elföldeltem. Apám kaszálta tovább a lucernát 
és megbeszéltük, hogy kihívom pajtásaimat, és ki
öntjük a hörcsögöket. A nagy kártevő vadászatára 
magunkkal vittük a vödröket, botokat az ugarba.

Apám a kocsin egy hordó vizet hozott ki a két 
szürkével. Anyám annyi elemózsiát rakott a tarisz
nyába, hogy alig bírtuk cipelni.

Éppen kiértünk a hereföld végére, amikor a 
földszomszédunk, Gábor bácsi ugyancsak dorgálta 
a feleségét, Rózái nénit.

— Ejnye, ejnye, Rózái, itthagytad az ennivalót, 
és a kenyeret is meg a szalonnát is megpocskolta va
lami féreg.

— Nyilván a hörcsög lakmározott — szólt köz
be apám és csak azután mondta, hogy jó napot.

— Láttál mostanában errefelé hörcsögöt?
— Tegnap egy szembenézett velem, még sze

rencse, hogy Józsi gyerek úgy fejbe kólintotta, hogy 
menten megrázta a lábát, ki is nyúlt nyomban, 
úgy, mintha bőrét kínálná nyúzásra.

— Ott, ahol egy van, legalább még egynek kell 
lennie, mert párosán élnek... Most csak legyen, aki 
megkeresi őkelmét.

Rátaláltunk a lyukakra, öntöttük a vizet, de 
hörcsög nem bújt elő.

— Várjatok csak, tömjünk be néhány lyukat és 
majd csak jelentkezik ott, ahol szabad az útja — ta
nácsolta Gábor bácsi.
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Alig fejezte be a mondókáját, amikor látjuk ám, 
hogy a hörcsög koma kidugja pofaszakállát az egyik 
lyukon.

— Üsd, vágd, nem apád! — ordítottuk, de a hör
csög, mielőtt egy ütés is érte volna, visszarántotta a 
fejét a lyukba.

Még fel sem ocsúdtunk, amikor kisöcsém, aki 
még nemigen értette, hogy miért ez a nagy hadako
zás, kiabálni kezdett:

— Ott szalad! Jaj! Ide szalad!
Eozál néni, aki a távolból nézte, mit művelünk, 

a kapával vágta fejbe a kistestvérem felé ugráló ve
szedelmet. öcsém ekkor rávágott a pálcával. A hör
csög kiterült, Istvánka pedig pillanatok alatt apám 
nyakába ült.

— No te kis hörcsög, ne félj, te csaptad agyon 
a vesszővel...

Két hörcsögöt kipusztítottunk. Rózái néne azt 
mondta, hogy egy napra ennyi elég. Nekünk viszont 
megnőtt a harci kedvünk.

— Istvánka a legkisebb, és neki már van egy 
hörcsöge — szólt Karcsi.

— Addig nem megyünk haza, amíg mindenki
nek nem lesz — mondta Sándor.

— Helyes, a bőréből sapkát készíthettek télire
— biztatott bennünket Gábor bácsi.

— Mi lesz akkor, ha valakit megharap a hör
csög? — kérdezte János.

— Van még egy fél hordó víz, öntsük a lyukak
ba — tanácsolta apa.

— Hozzunk még vizet! — kiabáltuk kórusban.
— Mit eszik a hörcsög? — kérdezte a még min

dig apám vállán ülő öcsi.
— Mindent. Kés sem kell neki és elfogyasztja 

a kenyeret, szalonnát... Olyan erős metszőfoga van, 
mint a bárd, megdarálja a kukoricát is — magyaráz
ta Gábor bácsi.

— Megmarja még az embert is — riadozott Ró
zái néne.

— Istvánkát egyből el akarta nyelni.
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Ezen jót nevettünk, amikorára a hordóból kifo
gyott a víz. Apám arra figyelmeztetett bennünket, 
hogy északnyugatról jön a borulás, s legjobb, ha ha
zamegyünk, nehogy mi is elázzunk úgy, mint a kiön
tött ingyenélők, mármint a hörcsögök. Arról nem 
beszéltünk, hogy ki mikor önti ki magának a hörcsö
göt, hogy Gábor bácsi idejében kikészítse a bőrét.
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FASZEDÉSKOR

A fagy az idén rosszat tett. Lehet, hogy őszre 
nem gyümölcsöt, hanem fákat kell kiszedni.

A szomszédok egymást lesik, hogy az okosabb ja 
mit tesz most.

Egérfülnyi levelecskék már vannak. A vadszilva 
már virágzik. De alig ígér valamit a barack. A szőlő 
meg azt mutatja, hogy akinek még van tavalyi bora, 
hagyjon belőle jövőre is, ha inni akar.

Azt mondják, ilyen volt az idő a húszas évek vé
gén. Ki tudná megmondani, hogy mikor miért nyúlik 
a téli időszak hűvös tavasz nélkül a nyárba?

Az öregebbjei azonban nagyon is emlékeznek a 
rosszra, különösen akkor, ha ahhoz még jó is fűződik.

— Emlékezetesen hosszú tél és hideg tavasz volt 
akkor, amikor a sok tétlenség, a jó időre várás ki
billentette a béketűrésből az embereket. Megkezdték 
a tavaszi munkálatokat, de nem nagy haszonnal... 
Akkor történt, hogy Répa Mátyás elhatározta, isko
lába jár.

— Vince bátyám, a Répáékat rendes nevükön 
Vöröséknek nevezik.

— Tudom, fiam, mi már csak így emlegetjük 
őket, mert rengeteg sárgarépát termeltek. Mátyás 
nyugtalan természetű ember volt. Azt mondta, azért 
megy öreg fejjel iskolába, hogy kitanulja, mit tehet 
a fagy ellen.

— Karcsika szerint, nagyapa, a kertben is fűte
ni kellene.

— Könnyen beszélünk manapság, fűtik is a ker
teket, de az én fiatalkoromban még a lakás bemelegí
tésére is alig jutott kemencébevaló. Azokhoz jártunk 
télen beszélgetni, akiknél melegebb volt. Még be is 
osztottuk, hogy melyik nap kinél fűtsék be a lakást. 
Az iskolakályhában égett csak minden nap a tűz. 
összehordtuk az iskolának a csutkát, gallyat, a rő-
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zsét, mert a víztársulattól csak fűzfát szállított be a 
községi elöljáróság az iskola fűtésére, ami úgy ellob
bant, mint a papír.

— Azt mesélték annak idején, hogy Répa Má
tyás azért akart iskolába járni, mert otthon nem fű
töttek, az iskolában megmelegedhetett volna.

— Akármiért is akart iskolába járni, de jól 
járt...

— Vidékünkön kevés tanítóból lett földbirtokos. 
Sok diák vitte többre az életben, mint a tanítója. Az 
meg még ritkább eset volt, hogy valaki felnőttkorá
ban szánja rá magát iskolába járásra.

— Amikor Répa Mátyás megjelent az iskolában, 
Farkas tanító azt mondta neki, hogy elkésett. Más
nap már hajnalban elindult az iskolába, hogy időben 
odaérjen. Ekkor történt az a hihetetlen eset. Répa 
Mátyás már majdnem odaért az iskolához, amikor a 
sáros átjárón belerúgott valamibe. Mintha csörgött 
volna. Felvette, zsebre tette, majd fölzörgette a ta
nítót. Tudjátok, mit mondott neki a tanító? Ismét 
csak azt, hogy Mátyás bácsi elkésett már, erre Má
tyás bátyátok azt felelte, hogy már éjfélkor elindult 
otthonról. A tanító megmagyarázta, hogy korábban 
kellett volna tanulnia, nem ötvenéves fejjel. Haza
felé menet Répa Mátyás megnézte, mit talált.

— Akármit is talált, Répa Mátyás, amikor isko
lába járt, szerencsével járt.

— Azon a tavaszon a völgyből fölköltöztek az 
oromparti hajlatra. A domboldalon gyümölcsfákat 
meg szőlőt telepítettek. Nem lépéstávolságra, hanem 
mérték után ültették a fákat. Talán még öt év sem 
múlott el, amikor Répa Mátyás kidoboltatta, hogy 
aki nem rendes nevén Vörös Mátyásnak szólítja, azt 
mint csúfolóját bíróságra adja. Ekkor mindenki meg
haragudott rá.

— Emlékszem, még én is csúfoltam a Jancsi fi
ukat, aki cukrot adott, hogy elhallgassak.

— Az utcabeliek bezzeg nem hallgattak. Mondta 
ám, aki csak mondhatta, hogy Répa Vörös Mátyás 
kincset talált. Kijárt erre, ki volt az, aki elvesztette? 
Volt, aki azt állította, hogy tengelyig merült a sárba. 
A kocsikerék fordította ki a földből a nagy értéket. 
Kinek a kocsija? Vörös Mátyásnak ekkor még nem
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volt kocsija. Évek múltak, amikor ismét hosszú, zi
vataros tél tört a vidékre. A tél kellős közepén egy 
vasárnap délelőttön a város kocsisa hordozta az ut
cákban kocsival a dobost, aki azt dobolta, hogy Vö
rös Mátyás birtokos az akácosában minden második 
fát az iskolának ajándékozta, csak legyen, aki kivág
ja. Azok, akik elmentek erdőt irtani, megkapták a 
kivágott fák ágait, és így ők is jól jártak.

— Annyi rőzsét hozott édesapám akkor haza, 
hogy egész télen fűtöttünk vele.

— Vörös Mátyás ült a fával megrakott szekerek 
egyikén, amikor megérkeztek az iskolaudvarba. Ek
kor mondta Farkas tanítónak, hogy ugye, tanító úr, 
jókor érkeztünk. Azt mesélik, hogy a tanító erre azt 
válaszolta, hogy az iskolából nem lehet elkésni.
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ÖRÖMHALOM

Seprő nélkül takarítja az áprilisi szél az utcákat.
Az autóbuszmegállónál, a várakozók között, 

egy fiúcska ácsorog. Tisztességesen öltözött, a haja 
gondozott.

— Te kis legény, hol jársz ilyen későn?
— Moziban voltam.
— Hol laktok?
— Az Örömhalomnál.
— Az meg merre van?
— Könnyű megtalálni. A városon túl, ott a kis

erdőnél.
— Miért nevezik Örömhalomnak, tudod-e?
— Azért, mert... Mi ott szoktunk játszani.
— Mit játszatok?
— Mindent. Bakugrást, célba dobást, ostorká- 

zást, bújócskázást, meg labdázunk, métázunk, zava- 
rócskázunk...

— Kié az Örömhalom?
— Miénk.
— Apádé vagy a nagyapádé?
— Nem. Ott lakik a diófa melletti házikóban a 

Mötyöge Simon bácsi.
— Tudod, melyik autóbusz megy tifelétek?
— Igen, tudom. Mindennap autóbuszon jövök 

be az iskolába.
— Hanyadik osztályba jársz?
— Negyedikbe.
— Jól tanulsz?
— Igen. Azért, mert jól tanulok, anyukám elen

ged a moziba.
— Anyukád nem szokott veled menni?
— Nem jöhet, mert apukám beteg, fekszik. Ma 

én mentem hattól nyolcig moziba, anyukám meg 
nyolctól tíz óráig ment el. Amíg haza nem érek, 
addig apukám egyedül van.
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— Testvéred van?
— Igen, csak neki másik anyukája van, de az 

én apukám is az ő apukája.
— A testvéred nem veletek lakik?
— Nem lakik nálunk, ö  már nagylány. Több 

pénze van, mint nekünk, pedig anyukám is dolgozik 
és apukám is dolgozott, de most beteg.

— Szomszéd fiúismerősöd van?
— Igen, vem.
— Miért nem a barátoddal mentél a moziba?
— Azért, mert őt este nem engedi el az anyu

kája.
— Járjatok délután moziba.
— Nem lehet, mert anyuka csak vasárnap ér 

rá mosni és vasalni, és segíteni kell neki. Apukám
nak ebéd után elolvasom az újságot. Anyukám a 
szomszéd nénivel megy a moziba, mert este fél egye
dül hazajönni.

— Te nem félsz?
— Nem félek. A moziban láttam, hogy a parti

zánok meg a cowboyok se félnek.. . A kutyáktól fé
lek. Kenyérke van a zsebemben, és ha nagyon ugat
nak, akkor dobok nekik enni.

— Az autóbuszmegállótól sokat kell gyalogol
nod az Örömhalomig?

— Nem sokat. Szoktak arra felénk az úton 
autók is jönni az Örömhalomtól.

— Amikor apukád egészséges volt, akkor is 
egyedül jártál moziba?

— Akkor apukám anyukámmal ment a városba 
meg a moziba. Nekem otthon kellett maradnom. 
Otthon a Cimbora kutya maradt velem, de mégis 
féltem.

— Jobban féltél, mint most a kutyáktól?
— A kutyáknak,ha enni adok, akkor nem bán

tanak. A mi kutyánkkal még játszanak is. Kienge
dem a cimborát közéjük, futkároznak, ugrándoz
nak. .. Hazaérek, megnézem édesapámat, és ha jól 
van, nem kér semmit, akkor kimegyek, behívom a 
Cimborát, bezárom a tyúkólat, édesapám poharába 
vizet öntök, megmosom a lábam, lefekszem, de amíg 
anyukám nem ér haza, nem bírok elaludni. Ügy fé
lek, hogy a részeg emberek megtámadják anyát,
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meg a kutyák is harapósak. Anyukám mondta, hogy 
tőle nem fogadják el a kenyeret. Az én anyukám na
gyon szép asszony, apukám is félti. Azt sem szereti 
apukám, hogy anyukám a szomszéd nénivel megy 
el, mert az meg szereti a bort, és ha iszik, csúnyá
kat mond mindenkiről. Az én anyukám nagyon jó 
asszony, soha nem iszik. Azért, mert jól tanulok, 
meg ápolom apukát, szép ruhát vesz nekem, és azt 
mondja, ha megnövök, öregségére én leszek az ő 
oltalmazó ja, mert apuka lányára, a Rozikéra igazán 
nem számíthat. Apuka beteg, de meg ne haljon, 
mert akkor nekünk százszor jaj, mert még az ő nyug
díját sem kapjuk. Az meg nem is igaz, amit a szom
széd néni mondott, hogy ha apukám meghal, engem 
anyukám betesz a menhelyre. Nem megyek én el 
anyukámtól.

— Nem is mondtad, hogy mit láttál a mozi
ban. ..

— Azt láttam, hogy egy öreg halász bácsi csó
nakban kiment pecázni a tengerre, és akkora halat 
fogott, hogy forgatta a csónakot. A bácsinak nem 
volt mit enni, meg ivóvize sem volt, majd meghalt 
már, de azért csak evezett, húzta a nagy halat a part 
felé, de mire a partra ért vele, a halnak csak a 
csontja maradt, mert a cápák megették a húsát. Na
gyon sajnálom a bácsit, olyan beteg lett, mint apu
kám. Volt a filmben kisfiú is, de nem segíthetett a 
bácsinak. Apukám is már nagyon szomjas lehet, 
nem is megyek este többet moziba. Inkább játszom 
a Terikével. Megmondom neki, ha jól tanul, akkor 
az iskolában mellé ülök a padban. Anyukám se ha
ragudhat, mert Tériké is jó tanuló lesz, és akkor 
játszhatok is vele. Azt se bánom, ha a többi fiú ki
csúfol, hogy lányok pityeréje vagyok. Terikének is 
van szép ruhája, csak az anyukája nem akarja rá
adni, csak akkor, amikor megfürdik, meg amikor az 
iskolában ünnep van. Szagos szappannal fürdik, 
éreztem, hogy jó szagú volt.

— Mondd, kisöreg, mi lesz, ha nem jön az au
tóbusz?

— Jön.. . Látom már, világít. Mindjárt haza
érek, és apukámnak adok orvosságot, hogy nyugod
tan aludjon.
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KÉSZÜLŐDÉS

Márta forgatta az újságot, olvasta, és seho
gyan sem értette, mi lesz az ő dolga, ha elmegy 
gondozónak.

Anna nénje, a nevelőanyja magyarázta neki:
— Emlékszel, anyád hogyan segített apádon az 

után, hogy a kukoricával megrakott szekér átment 
rajta?

— Emlékszem. Apám nagyon jajgatott, anyám 
meg sírt. Én nem akarok semmilyen bácsiért sírni.

— Anyád nemcsak sírt, hanem meg is mosdat
ta, etette, itatta apádat, fésülte, a körmeit is levágta, 
meg az éjjeliedényt is kihordta utána.

— Mégis meghalt az édesapám.
— Mindannyian meghalunk egyszer. Szület

tünk, élünk és meghalunk. Szegény anyádat is el
vitte apád után a bánat. Te meg itt vagy. Az isko
lának már vége. Nem tétlenkedhetsz... A bácsinak 
meg éppen ilyen lányka kellene, aki segít rajta.

— Enni is adnak?
— Ruhát is kapsz, pénzt is fizetnek...
— Hol alszom?
— A bácsinak van egy lánya, Irena a neve. 

Reggel fél hétre megy dolgozni. Te akkorára oda
érsz, és délután négy órakor jössz haza. Itthon alszol 
és jársz a bácsinak segíteni.

— Mit segítek neki?
— Azt mondta a bácsi lánya, hogy az édesapja 

sokat fekszik. Te majd viszel neki vizet, ha kér, ké
szítesz uzsonnát, olvasol neki az újságból vagy va
lamilyen érdekes könyvből...

— A bácsi nem lát olvasni?
— Azt én nem tudom, hogy mennyire lát, csak 

azt tudom, amit a lánya mesélt nekem, amikor náluk 
jártam. Mondtam nekik, hogy van nekünk egy ne
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veit lányunk, aki elmenne a bácsihoz, hogy rajtunk 
is segítsen. Az a kevéske pénz, amit nevelésedért ad 
a hatóság, nem elég, csak arra, amit megeszel. Te 
lány vagy, és már most kell a kelengyédre gondolni, 
hogy rendes legény felesége legyél.

— Nem megyek én senki fiúhoz... Iskolába 
megyek tovább...

— Iskolába? A faluban elvégezted az iskolát, 
a városba meg sok pénz kell.. .  Tudom én azt is, 
hogy most még nem akarsz férjhez menni. Még nem 
is arra való vagy, de az idő gyorsan múlik. Azt 
mondja a közmondás is, hogyha a lányt az ágy alá 
dugják, akkor is megnő, s máris jönnek a kérők. 
Engem is kérettek sokan. Harmat Pista szép legény 
volt, de nem kellett, mert előttem más lánnyal járt. 
A Kis Gazsi meg elvált asszonytól tanulta a szerel
met. Mi lett volna egy magamfajta napszámoslány
ból, ha ilyen, mindent kitanult legénnyel kezdek? 
Vencel Tóni rendes legény volt, talán hozzá is men
tem volna, de elvitte a tüdővész. Látod, Endre bá
tyád térden állva kérte meg a kezemet a kukoricás
ban. Igaz, azonnal föl is kelt a térdepelésből, mert 
hallottuk, hogy csörtet valaki felénk. A Csahos ku
tya szaladt hozzánk. Nagyon szerette a kutyánkat, 
aztán meg engem is. Arról nem tehetünk, hogy gye
rekünk nem lehet. Nem is baj, mert itt vagy te 
nekünk. A bácsinál sokat tanulsz, és mire mi is meg
öregszünk, majd elgondozol azért a kis vagyonért 
bennünket. A férjhezmenéshez is hasznos lesz az, 
ha jól tudsz főzni is.

— A Tériké, akivel együtt jártam iskolába, 
eljöhet velem?

— Ha a bácsi lánya megengedi, én nem bánom, 
ha odajár az egész iskola is . ..

— Nem kell az egész iskola. A Borbála csúfol- 
kodik. Azt mondta, hogy...

— Mit mondott? Na kivele, mondd már meg no!
— Azt kiabálta, hogy hosszú lábú.
— Még az a csámpás beszél? Irigykedik rád, 

mert szép nyúlánk vagy.
— A Bodor Karcsi meg is rángatta a Borbála 

haját, mert engem csúfolt.
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— Jól van. Máskor meg a te hajadat huzigálta, 
rángatta az a Bodor gyerek. Annak is az apja a csa
ládjával törődne többet, mint a galambjaival. Állan
dóan a galambokat kergeti azzal a hosszú rúddal. A 
múltkor az erdősorról jött el a Cérna Gyurka bá
tyád, hogy elfogta a galambját. Persze, akkor, ami
kor te beteg voltál, a Bodor Karcsi apjától hiába 
kértem kisgalambot, hogy levest főzzek neked be
lőle. Nem adott. Látod, Csiszár Sanyi apja kérés 
nélkül is hozott és azt mondta, hogy: „Anna lelkem, 
főzzél annak a drága kislánynak galamblevest, meg
gyógyul tőle, mert még a menyem is lehet, ha soká
ig élünk.” Igen, azt mondta, hogy még a menye is 
lehetsz.

— Nem kell a Csiszár Sanyi. Kényes. A bácsi
hoz sem hívom el . ..

— Az el sem menne veled. Még ha húznád, 
akkor sem. Annak az apjának autója van, meg trak
tora. Ültem én már Csiszár bátyád mellett a trak
toron. Az a lány, aki abba a házba kerül, nem bánja 
meg...

— A Csiszár Sanyi szemtelen. Hátraszorította 
a két kezem, a másik kezével meg megcsavargatta 
az orromat. . .  A fejére köptem, akkor engedett el. 
Azt mondta, vadmacska vagyok...

— Mit tettél? Még hogy te köpködsz? Mit szól
nak a soron, ha ezt megtudják? Köpködni tanította
lak én téged vagy a szófogadásra? Szólalj már meg! 
Mire tanítottalak én téged, ha nem a szeretetre meg 
a szófogadalomra?

— Csiszár Sanyit mindig leköpöm, ha elkez
di a . ..

— Mit kezdett el?
— A ruhámat is fel akarta húzni. . .  Meg is rúg

tam. ..
— Uram teremtőm! Te lány! Látom én, hogy a 

bácsihoz adlak. Dolgoznod kell neked, de dolgoznod 
ám...

— Annus nenának is megcsináltam mindig, amit 
mondott.

— Ott majd azt is elvégzed, amit nem is mon
danak. Használod az eszedet is? Miért sírsz?
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— Nem akarok elmenni itthonról. Segítek én 
mindent. Mikor megöregszik, majd akkor is . .. Ügy 
szeretem a kismalacokat meg a csibéket.

— Elég legyen! Mit mondjak én annak a jó 
öreg bácsinak? Jaj nekem, az én jóságos szívemmel 
mire is jutok veled!

— Hozok borogatást a szívére, csak ne fájjon. 
Itthon maradok én édes Annus nena mellett.
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VENDÉGÜNK, A SZŐKE LÁNY

Azt írta levelében a sógorom, hogy Laci fia vá
rosunkban jár majd egyetemre, legyek segítségére. 
Nyugdíjas ember vagyok, tavasztól őszig a kis sző
lőskertben dolgozom, ilyenkor újságot is alig olvasok, 
ha beszélgetni akarok, önmagammal beszélek. Van 
időm hát a kis rokon életútját egyengetni. Szüret 
után lesz foglalatosságom. ,

Megírtam Géza sógoromnak, hogy csak jöjjön 
az a gyerek. László azonban nem jelentkezett. A 
szüretre nem számíthattam rá, ismerőseimet hívtam 
meg azzal, hogy majd én is elmegyek nekik segíteni.

A szüret előtti napon délután erősen megrázta 
valaki a csengőt. Kaput nyitottam. Ott ált előttem 
Laci öcsém, meg még vagy hat fiú, lány. Átöleltem 
és megkérdeztem az öcsköst:

— Lakodalomba vagy temetésre készültök ilyen 
csapatostól?

— Lakást keresünk — adta meg a választ a 
szőke lányka.

— Bemehetünk? — kérdezte a másik lány.
— Majd bent bemutatkozunk a bácsinak — szólt 

a harmadik lány.
Nagy hahotával vonultak be az egyszoba-kony- 

hás lakásunkba. A lányok a feleségemet, majd en
gem is összecsókolgattak, a fiúkkal kezet fogtunk.

— Laci az úton csodákat mesélt Menyhért bá
csi jószívűségéről — fordult hozzám a szőke lány és 
megcsókolta az arcom.

Teréz néniről is asak jót és szépet hallottunk 
Lacitól — csacsogott a másik két lány is, és azok is 
megcsókoltak bennünket.

— Ki főzi a feketekávét? — kérdezte Laci.
A három lány nevetve kiáltotta:
— Én!
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— Ácsi! — intette le őket Laci, majd hozzátette:
— Ma a mindennapi feketénket Teréz nena főzi. 
A világért sem sértenénk meg, hogy a saját kony
háján más főzzön.

— Figyelem, figyelem! Atyafiak és hajadonok, 
itt egy szoba. Igazi szoba, ahol aludni lehet. Maguk, 
Teréz néni, hol alszanak, ha mi itt alszunk? — kér
dezte a szőke lány.

— A háziaknak bérbe adjuk a konyhát, hogy 
fizetni bírják a lakbért — szólt a szeplős fiú.

— Mérem a szobát, hogy hány hálózsák fér el a 
két ágy mellett — jelentette ki a szakállas.

— Az asztalt, a székeket kirakjuk. Ha nincs 
hová tenni, eladjuk — szólt a szőke lány.

— Adjuk kölcsön Terézke néninek, hogy legyen 
hol aludnia — énekelte a szakállas fiú.

— Jótét helyébe jót ne várj, semmi kölcsönzés, 
mindenért pénzt kérünk. Pénzt a szobáért, pénzt a 
villanyért, a kályháért, a tüzelőért, a szőnyeghasz
nálatért, az ágyneműért, a függönyökért, a szekrény 
használatáért, a vállfák, a cipőkefe, a ruhakefe, a 
a söprű koptatásáért, a takarításért, külön az ablak
mosásért, a kéményseprésért, a szemétkihordásért és 
végül a levegőért, amelyet a laikásban az élőlények 
elhasználnak.

— A vízcsap használatát ki ne hagyd, mert 
szomjan hal a néped — vágott a barna lány a szőke
ség szavába.

— A fürdőkád nem érdekes, mert ebben a 
házban ilyen nincs. Majd a lavór használatát számít
juk fel a háziaknak — folytatta a szőke lány.

— Mit szólnak mindehhez, kedves Teréz néni és 
Menyhért bácsi? — kérdezte tőlük Laci.

— Nemcsak a szavunk, hanem még a lélegze
tünk is elállt — nyögtem ki nagy nehezen.

— Nem kell megijedni, nem maradunk sokáig, 
csak amíg a diákotthon felépül. Az épület alapját 
már ünnepélyesen lerakták — nyugtatott meg a 
szeplős fiú.

— Amint lát|a, Menyhért bácsi, minket otthon 
ebből a tantárgyból jól felkészítettek. Meg is tanul
tuk, hogy tanulnunk kell éjjel-nappal, mert sokba 
kerülünk. Otthon mindig sok a munka, kevés a pénz,

92



és a kevés pénzből kapjuk mi azt, amiből Itt ennyi 
mindent fizetni kellene.

— Ehhez én nem értek, gyermekeim, de hogy 
felfordítottatok mindent, azt látom.

— Oda se neki, Menyhért bácsi! Ígérjük, hogy 
kórusban tanulunk, hogy ne legyünk unalmasak. 
Rossz diákja nem lesz — fogadkozott a szakállas.

— Ismeri a Pitagorasz-tételt? Nem is fontos. Mi 
közgazdászok szeretnénk lenni. Minden feltételünk 
megvan hozzá, csak lakásunk nincsen. De Menyhért 
bácsi jóvoltából, hogy ne is mondjam, megvan. Mi 
dolgozni akarunk — jelentette ki a szőke lány.

— Akkor minden rendben, gyerekeim, mert ne
kem szüretelőkre van szükségem. Ahányan vagyunk, 
egy forduló az egész.

— Megyünk! Szüretelünk! — kiáltozták kórus
ban.

— Amit megeszünk, azt is megfizeti Menyhért 
bácsi? — kérdezte a szeplős.

— Miért akartok ti mindent megfizettetni? — 
kérdezte a feleségem.

— A jelszavunk az, amit más megfizet, mi ne 
fizessük.

— Leszüreteltünk. Néhány nap alatt találtak 
maguknak lakást. Feleségem sírva búcsúzott tőlük. 
Azt mondta, ha már fiunk nincs, legalább olyan lá
nyaink lenne, mint az a szőke lány.
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ÁKOS, A VARÁZSLÓ

Régen volt, de így volt:
— Maga, barátocskám, miért jött?
— A vendéglátóipari szakmából szeretnék vizs

gázni.
— Mit?! Ezzel az oroszlánsörénnyel? Maga, ma

ga vizsgázni mert jönni?
— Mélyen tisztelt bizottság, kérem, kissé nagy 

a hajam, de most a fiataloknál ez a divat. Tessék szí
veskedni emlékezni, Liszt Ferencnek i s . ..

— Engem most nem érdekel se Liszt, se korpa. 
Maga most divatbemutatót akar tartani, vagy vizs
gázni szeretne?

— Kérem tisztelettel, szeretnék levizsgázni.
— Na, ha fél óra múlva nem jelenik meg ren

des hajviselettel, akkor nálam máris levizsgázott, — 
ismételhet.

Szekrény Ákos meghökkent, de nem hagyta ma
gát.

— Igen tisztelt bizottság és tanár úr, negyedóra 
múlva állok rendelkezésükre. Köszönöm a segítsé
güket!

Negyedóra múlott el, és Szerény Ákos ott állt 
ismét a vizsgáztató bizottság előtt. Kívánság szerint 
rövidre nyírt, szépen oldalra fésült frizurával.

A bizottság meg volt elégedve az ifjú pincérje
lölt hajviseletével.

— Na, látja barátom, tisztességes ember is lehet 
még magából — szólt a cukrász, a bizottság egyik 
tagja.

Szerény Ákos kitűnően vizsgázott. Megkapta a 
bizonyítványt. Ahogy mondani szokás volt, a szak
mában segéd úr lett.

A vizsgáztatás napjának délutánján, a városka 
Zöldfához címzett vendéglőjében már dolgozott is.

94



A vizsgáztató bizottság, miután befejezte a munká
ját, betért a Zöldfa vendéglőbe úgymond toroköblí
tésre.

A vendégeket Szerény Ákos pincér üdvözölte, 
kellő tisztelettel. Az érkezők ámulattal ültek le annak 
láttán, hogy Ákos pincér ismét nyakba lógó frizurá
val áll előttük.

— Maga Ákos varázsló! Árulja el, mitől nőtt ki 
ilyen gyorsan iá haja? — érdeklődött a tanár.

— Percenként hány centit nőhet a kopasz em
ber haja? Valamilyen növesztő szert használ — álla
pította meg a cukrász.

— Igen tisztelt urálim! Amikor vizsgázni me
gyek, a harminc évvel ezelőtti divatnak kényszerü
lök hódolni. Ha a zeneiskolába megyek órára, akkor 
már hosszú hajviselettel iis megjelenhetek. Amikor a 
színtársulatnál statisztálok, akkor meg rendezői uta
sítás szerinti hajviseletem van. Amikor a lánykák
nak teszem a szépet, göndör a hajam, a színe is válto
zik, attól függ minden, kinek mi a kívánsága.

— A kopasz fejemre esküszöm, hogy varázsló...
— Uraim, megengednek egy kérdést?
— Természetesen. Kérjük, gyorsan árulja el, 

mitől nőtt ki órák alatt a haja...
— Mivel szolgálhatok az uraknak? Jó italt is

merek a hízás ellen. Pocakfogyasztót is tudok adni. 
Az étvágytalanságon is tudok segíteni. Némileg is
merem titkát a szívfájdalmaknak is. Ismerem a 
köszvény gyógyítását...

— Te úristen! Mi mindenhez ért ez a kölyök... 
Na, uraim, csak szépen sorjában. Nem kell tolakod
ni. A mi szerény Ákosunk mindenkin segít... Mi az? 
Senki sem meri bevallani, kinek mire kellene valami 
gyógyító ital. Hozzon mindnyájunknak barackpá
linkát. Érti? Talán még a hajunk is újra sarjad...

— Uram, megtehetem, de engedjék meg, hogy 
megnézzem az ütőerüket... Uraim, a szívverés...

— Mi a fene... Még majd meg játszod az or
vost is!

— Kérem, a korszerű kiszolgálás mindent meg
követel. A vendég azt kapja meg, amit a szervezete 
elviselhet, vagy a betegségét gyógyítja. A jövő ven
déglátóipara nemcsak fizettet, hanem őrai a vendég
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egészségét. A cél a hosszú élet, mert így lesznek 
örökké vidám vendégek. Uraim, eljutunk odáig, 
hogy a vendéglátóipar dolgozói, ha kell, szívmasszást, 
légzési gyakorlatokat, távfutást ds végeztetnek majd. 
Engedjenek még meg egy szerény vallomást. Én 
nem játszom az orvost, most még csak első éves 
orvostanhallgató vagyok, de a vendégeánk máris 
hasznomat látják.

— Bolond ember. Miért lettél te pincér? Nekem 
elég volt a cukrászmesterséget megtanulni...

— Kérem, uraim, azért dolgozom itt a szakmá
ban, mert enni is adnak. A zeneiskolába azért is jár
tam, mert a vendégeknek időnként muzsikálni is kel, 
azért pedig fizetni szokás. Azért vagyok időnként 
színházi statiszta ás, mert olykor ott is pénzt kaptam. 
A tanuláshoz pedig pénz kell.

— Ezzel azt is igazolni szeretnéd, hogy azért 
nem jársz nyiratkozná, mert nincs időd, sem pénzed. 
Még csak azt mondd meg, hogyan nőhetne ki az én 
hajam is.

— Uraim, úgy érzem, tudják rólam, hogy nem
csak a nevem Szerény. Engedjék meg nekem, hogy 
szerénységből és az önök iránti tiszteletből ne ront
sam el a képzelődési lehetőségeket...

— Ne szerénykedj, Ákos fiam — szólt a tanár.
— Szeretném, ha megértenének. Én nagyon 

szeretek álmodozni. Olyan jó arra gondolni, hogy 
majd egyszer, amikor majd én is bácsika leszek... 
és valaki feltalálja a hajnövesztő szert...

— Ákos úr!
— Várom a rendelést, uram!
— Kérek azonnal egy üveg hajnövesztőt.
— Uraim, bevallom őszintén, parókát viselek. 

Mindig olyan, ahogyan a helyzet kívánja. A pincér- 
vizsga azon ne múljon, hogy milyen a hajvisele
tem. .. Átugrottam a színtársulathoz és kiválasztot
tam azt a parókát, amely önöknek ds tettszett. Le
vizsgáztam. És most parancsoljanak, állok rendelke
zésükre.

— Ákos fiam! Tehát nem vagy varázsló? Így 
már egészen más. Már majdnem arra gondoltam, 
hogy varázsitalokkal traktálsz, míg élünk.
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— Varázsitalokat parancsolnák? Hozhatok azon
nal olyan italokat, amelyek jók az epebántalmak, 
viszketegség ellen, otthon majd azt is elmondhatják, 
hogy a Zöldfában gyógyítják a renyhe bélműködést, 
az érszűkületet, van olyan italunk is, amely meg
gyorsítja a lusta szívverést, vannak bosszankodást 
elhajtó, vidámságot teremtő itókáink. Az étkezésről 
akkor szólok, amikor itt lesznek a kedves feleségeik 
is. A gyermekeiknek, unokáiknak olyan szörpöket 
szolgálok fel, hogy kevesebb tanulással is jó tanulók 
lesznek, csak ha az élet titkait megismerik.

— Esküszöm a kopasz fejemre, hogy ez az Ákos 
mégiscsak varázsló. Egészen megbabonáz bennünket.

— Azt mondta az édesapám: a tudás az olyan 
kincs, hogy nem veheti el tőled senki. Egy alkalom
mal meg azt mondta: „Ákos fiam, a ragyogó nap ak
kor is létezik, ha felhő takarja el.” Egészen pontosan 
nem tudom, mit is akart ezzel mondani édesapám, 
de érzem, hogy pihenten, jóllakotton hangulatosab
ban dolgozik az ember. Most pedig, tisztelt uraim, 
engedjék meg, hogy kedvem szerint megvendégel
jem önöket.
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CIMBORÁM A KISBICSKÁM

Nem kenyerem a dicsekvés. Most, hogy a bics
kámról szólók, inkább a számon tartó megbecsülés 
beszéltet.

Tudom én, hogy ezen a mi vidékünkön nincsen 
olyan gyerek, suttyó legény és meglett ember, aki
nek az életében nem esett valami dolga a bicskával.

Nem tagadom, hogy gyermekkorom emlékei kö
zé tartozik apám figyelmeztetése, hogy kés nem való 
a gyerek kezébe, őrzött is anyánk bennünket min
denféle vágó, szúró eszköztől.

Felcseperedtem már, amikor az újsori vásárté
ren a nyári kirakodó vásáron, öreganyám háza kö
zelében egy késesmester portékái között csodálatos 
kisbicskát láttam. A nyele bádogból volt, a pengéje 
csillogott a napfényben.

Könyörögtem öreganyámnak, hogy vegye meg 
nekem a kisbicskát. Azt mondta, ad nekem inkább 
nyári almát, mert azt megehetem, a bicskával még 
eltalálnám vágni az ujjam, és mit szólna majd édes
apám. Nagyon szomorú lettem, úgy éreztem, hogy 
nekem az életben soha nem lesz toisbicskám.

A Szent Iván-á tüzet ugráltuk, amikor öreg
anyám kiküldött velem egy szakajtó almát, hogy 
szórjam a tűzbe, hadd süljön. Azt is mondta, hogy azt 
kiabáljam: Itt szórom az édes almát, jól teremjél ki
csike fánk.”

A lélegzetem is elállt, amikor tűznél a szomszéd 
Anti kezében megláttam a halnyelű kisbicskát. Neki 
adtam az egész szakajtó almát, hogy csak egy napra 
adja nekem a kisbicskát. Este markomban szórón 
gattam és úgy aludtam el vele. Életemben ez volt az 
első éjszaka, amikor féltem elaludni.

Másnap öreganyám haragja űzött ki az utcára 
azzal, hogy azonnal adjam vissza a bicskát, mielőtt
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kárt teszek magamban vele. Még kettévágtam egy 
almát, az egyik felét odanyújtottam Antinak, hogy 
máskor de kölcsönkapjam tőle a számomra olyan 
m gy kincset.

Azóta sok bicskám volt már.
Mindegyikhez fűződök valami történet.
Nagyon szerettem azt a bicskát, amit édesapám 

vett akkor, amikor elállított kanásznak. Bármilyen 
kevés ennivalóval indultam útra a jószágot legeltet
ni, az én kisbicskám szép apró falatocskákra vag
dalta a kenyérkét, hogy minél tovább tartson. A ne
héz gyermekkor arra is emlékeztet, hogy a Bicskás 
bika agyontaposta Csordás Istenes Illés bácsit.

Igazán jó kisbicska volt az is, amivel az iskolá
ban a ceruzát hegyeztem. Mennyi és még egyszer 
annyi számot és kiszámíthatatlan sok betűt írtam le 
az én mindig hegyes ceruzámmal! Nádihegedfit, ku
koricaszárból tehenecskét, krumpliból malackát is 
faragtam. A nagy ároknál tavasz idején lyukat fúr
tunk, ahova a gombokat igyekeztünk belökni. Ami
kor meg már az eperfaágnak megmozdult a kérge, 
akkor fütyülőt készítettem az én jó kisbicskámmal. 
Hangos volt az utca, ha rázendítettünk a magunk 
készítette sípokkal.

Micsoda nagy erővel hajtottam a köszörűkövet, 
amikor apám disznóvágásra élesítette a késeket. A 
végén az én kisbicskámat 'is megélesítette, de csak 
annyira, hogy az ujjamat meg ne vágjam vele.

Feledhetetlenek még most is azok a nyári délu
tánok, amikor a bicskát a gatyakorcba dugva úsztam 
át a Tiszát, hogy ott az indájáról levágjam a dinnyét, 
melyet a vízben előttem tolva úsztam vissza a folyón. 
A fürdőző embereknek büszkén lékeltem meg a gö
rögdinnyét. Megkóstolták, meg is vették és volt olyan 
nap, hogy egy embemaipszámot kerestem.

Iruaskoromban a cirkuszban láttam egy késdo
báló embert, aki egy nagyon szép sápadt lányka kö
rül hajigálta a fába a késeket. Attól kezdve sohasem 
szerettem a kést. A bicska az más.

Mennyi mindenben is segített nekem a minden
kori cimborám, a kisbicskám. Vándorlásaink során 
szalonnát sütöttem, nyársat faragtam, kenyeret szel
tem, hagymát, paprikát aprítottam vele.
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Voltak nehéz napok is, amikor bujdosás közben 
ismeretlen tájakon, a háború borzalmaitól menekül
ve, a fagyos földből bicskámmal kapartam elő a ré
pát, krumplit, vagy a káposztatorzsát tisztítottam, 
hogy megmeneküljek az éhhaláltól.

Vágtam már kötőféket, melyen fennakadt kis- 
csnkó kapálódzott, karóra tekeredett zsineget, hogy a 
Kesely kutya meg ne fulladjon. Fejtettem ruhát, 
kapartam fércet, vesszőt tisztítottam kosárfonáshoz. 
A fogolytársam arcáról kőküszöbön élesített bicská
val borotváltam le a szakállat. Délutántól reggelig, 
míg gyanúsítottként őriztek, kikapartam a tanyasi 
pince falából az ablakrácsot és elmenekültem, mert 
haza akartam kerülni.

Micsoda gyönyörrel ettem itthon újra a kemen
cében sült krumplit, szeltem falatokra a sült tököt, 
aprítottam kenyeret a tejbe, tisztítottam a hagymát, 
csicsókát és újra élesítettem a kisbicskát.

Meghegyeztem a sokat pihent ceruzát, és ismét 
pöndörödtek, gurultak, futottak, játszottak vagy 
könnyeztek a betűk úgy, ahogyan érzésemből kikere
kedett a köznapok szorgalma, az ünnepek békéje. 
Akkoriban nem tartottam külön számon, hogy az új
ságból kivágom az írásom, biaskámmal vágom fel a 
könyvet, a levelet, ha olvasni akarom.

Egyszer volt egy olyan bicskám, melynek nyelé
ből nemcsak kis és nagy penge, hanem a fúrós dugó
húzó és kétágú villa is nyílott. Minden megvolt raj
ta, ami az étkezéshez szükséges. Ez már nem is bics
ka volt, hanem működésében egy egész hadifelszere
lés, vagy ahogy mondani szokás: zsebkés. Észrevet
tem, hogy irigyelték tőlem. Egy kéregető bácsikának 
ajándékoztam.

Ennek kapcsán jöttem rá, hogy jótét helyében 
jót iiis kaphat az ember. Szülőfalum bicskagyárában 
egy szép gyöngyháznyelű bicskát, a szomszédomtól 
egy hosszú pengéjűt kaptam ajándékba. A hosszú 
pengéjűt még nem tudom máre használni, talán ha 
megöregszem majd, és nem bírom a karom kinyúj
tani, segít nekem az ennivalót elérni. Van még egy 
piros nvelü kisbicskám is a fiókomban, valamikor 
még fiatalkoromban került hozzám, és most ezzel 
hegyezem a ceruzám.
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A gyöngyháznyelű itt figyel a bal zsebemben, s 
jóban, rosszban megosztom az életem vele. Ha ott
hon vagy vendégségben ízes falat jut, lehet ott kés, 
villa ezüstből, az ételbe biztos belekóstol az én 
gyöngyháznyelűm. Együtt ízleljük az ízeket, szeljük, 
harapjuk a vendéglői kemény sültet. Szedtem már 
virágot vele asszonykámnak, faragtam kiskocsit az 
unokámnak. Rozsda nem marja, csorbulás nem esik 
rajta, bicskanyitogató italt nem iszom, így békes
ségét nem zavarom.

Tudom, amit én szeretek, velem szereti, örömöm 
megszépíti, mérgemet megérti, panaszomra hallgat, 
utamon velem tart, pihenésemben elpihen, munkám
ban rám figyel, védelme a bátorságom, békességem 
ráhagyom, akkor mozdul, ha mozdítom, úgy tesz, 
ahogy akarom, figyelmetlenségem iránta megbánom, 
fáj, ha kolbász helyett az ujjam vágom, ételemben 
részesítem, evés után megmosdatom, megtörlöm, se
gítségét, miként cimborához illik, megköszönöm.
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A CIPÖCSERE

Emlékszem, hatéves koromban ígértem meg 
Vince János bácsinak, hogy cipőt cserélek vele.

A kiisutcában, ahol mi is laktunk, az ő házuk 
előtt az eperfa mellett pad állt, ahova szombat estén
ként vagy vasárnap délután a heti munkában meg
fáradt szomszédok ültek ki beszélgetni. A padna más 
napokon esténként az asszonyok telepedtek meg egy 
kis tereferére. Mi, gyerekek nem ülhettünk rá, csak 
délelőtt vagy kora délután. Sokszor meglovagoltuk, 
képzeletünkben vonattá vagy cséplőgéppé változott, 
és mi csi-csu hangokat hallatva, lendületes kézmoz
dulatokkal beindítottuk a mindig egy helyben álló, 
mozdulatlanságra ítélt ülőalkalmatosságot.

A cipő cserére vonatkozó ígéretemet egy tavaszi 
vasárnap késő délutánján tettem, öreganyámnak 
küldött édesanyám vasárnapi kalácsot. Kissé tovább 
játszottam az újsori nagy ároknál, és hogy az elma
radásomért meg ne dorgáljanak, futva érkeztem be 
a mi kis közünkbe. A pádon Vince bácsi ült. özvegy
ember lévén, nem volt ikíivel bent a házban társalog
nia vagy torzsalkodnia, így ő ült ki legtöbbször első
nek az utcára nézelődni. Ült ezen a pádon annak ide
jén a szomszéd iskolában lakó Cseh Károly tanító is, 
akiit körülállták az emberek, amig beszélt.

Vince bácsi meglátta, hogy szaladok. Rám szólt, 
hogy húzzam be a nadrágféket, és menjek oda hozzá. 
Tetőtől talpig megnézett, majd a cipőmre mutatott 
és azt mondta: „Te Jancsi, nem félsz, hogy kifaszolsz 
apádtól?”

A cipőmre néztem, önkéntelenül fölemeltem a 
jobb lábamat, és a cipőmet a nadrágom bal szárához 
dörgöltem. A nadrágom ás sáros lett. Ekkor rám szólt 
Vince bácsi: „Ne tovább te!” Aztán bement, kihozta
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a kissöprüt, először a nadrágomat, majd a cipőmet 
takarította le.

Leültem mellé a padra. A lábam nem érte a föl
det. Egy kicsit előrenyújtottam először a bal, aztán a 
jobb, majd egyszerre mindkét lábamat, és néztem a 
még mindig nem egészen tiszta cipőket.

Vince bácsi egy ideig szemlélte, hogy mit mű
velek, majd lassan nagy, otromba cipőjét az enyém
hez illesztette, s azt mondta, hogy cserélhetnénk, és 
akkor minden rendben lenne, mert az övé fényesre 
van suvickolva, de mégsem lehet a cseréből semmi, 
mert neki az ón cipőm még kicsi. Azt tanácsolta, 
hogy időnként locsoljam meg a aipőket, hátha meg
nőnek a víztől, mint a dinnye, és akkor majd elcse
réljük. Mondtam Vince bácsinak, hogy a cipők nem 
szoktak nőni, de ő csak erősítgette, hogy lesz még 
nekem nagyobb cipőm is, és majd akkor elcseréljük.

Néhány évtized múlott el azóta. Én a városba 
kerültem, járom a világot. A minap vettem észre, 
hogy az idő múlásában engem is bácsinak szólítanak. 
Talán az juttatta eszembe Vince bácsit meg a cipő
cserét. Bennem megvolt a jó szándék. Az öregségére 
nagyon magára maradt Vince bácsival úgy találkoz
tam, hogy a honvágyam arrafelé űzött, és amikor 
bementem a kdsutcába, a padot már nem találtam 
meg. A jó öreg Vince bácsi egy kis széken ült hall
gatagon, maga elé meredt, és amikor megszólítottam, 
nem ismert meg.

Kerestem a szavakat, hogy valahogyan emlékez
tessem arra a kisgyerekre, akit annyiszor meglova
golta tott a térdén. Eszembe jutott a cipőcsere. Föl
idéztem neki azt a régi vasárnap délutáni történetet, 
s ékkor hirtelen megfogta a kezemet és megkérdezte: 
„Te vagy az, Jancsi?”

Leengette a karját, és elhallgatott. Nézte a na
gyon elnyűtt cipőket a lábán. Mondtam neki, hogy 
cseréljünk cipőt. Elmosolyodott, enyhén bokán rú
gott, és azt mondta, hogy nem gondolta ő azt igazá
ból.
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AZ ÉBREDŐ BÁTORSÁG

Szombat reggel van, csendes a ház. Más napokon 
hajnalban apa zúgatja a motorkerékpárt. Arról lehet 
tudni, hogy elment a gyárba dolgozni, elviszi magá
val a motor hangját.

Amikor apa elment, anya is felkel. Az ajtó felé 
nézek, és látom, hogy anya kimegy a fürdőszobába. 
Amikor ő kijön, kiugróm az ágyból, és megyek mo
sakodna, fogat mosni.

Anya azt hiszi, hogy én szombaton tovább al
szom, mint más napokon, s csöndben jár, halkan dol
gozik a konyhában. Mondani szokta, hogy sajnál fel
kelteni bennünket, mert az igazak álmát alusszuk. 
öcsit valóban a legédesebb álmából ébreszti.

Minden reggel halom, amikor apa elköszön. 
Mindig azt mondja anyának, hogy vigyázzon ránk, 
a kicsikre, öcsi még igazán kicsi, ő t  anyuka meg
mosdatja, felöltözteti, és elviszi a napközibe. Anyuka 
onnan folytatja útját. A ruhásboltban dolgozik.

Délután járok iskolába. Reggeli után elmegyek 
a boltba, megveszem mindazt, amit anya leír egy pa
pírra. A tejet felforralom és kiteszem a kamrába, 
összerakom az ágyat, rendbe teszsem a szobát, mert 
lehet, hogy valaki jön hozzánk anyával vagy apával.

Előveszem az iskolatáskámból a füzeteket meg a 
könyveket. Leírom, kiszámolom, megtanulom a házi 
feladatokat. Minden délelőtt olvasok. Apa kívánsá
gára akkor is hangosan olvasok, amikor ök nincsenek 
itthon. Azt mondja apa, hogy azért olvassak hango
san, hogy szépen, helyesen beszéljek. Ügy érzem, a 
világon legszebb, amikor olvasás közben kedvem sze
rint kiabálhatok, suttoghatok vagy csak egyszerűen 
beszélek úgy, ahogy az írásjelek irányítanak.

Apa azt is mondta, hogy ha hangosan olva
sok, akkor nem vagyok egyedül. Ez igaz lehet, mert
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a macska mindig végighallgatja, -amit felolvasok, és 
utána nyarvog, kéredzkedik ki az udvarra.

Apának még nem mondtam, de egyszer meg
mondom neki, hogy igazából csak addig tudok oda
figyelni az olvasmányra, amíg nincsenek kint pajtá
saim az utcán. Elsőnek mindig Hodik Lajcsi, utána 
Nagy Jancsi, Csecse Sanyi, Péter Nándor, Volford 
Bandi, Komlós Laci megy az árokhoz, az iskolafalhoz 
játszani. Török Nándor mindig legutoljára érkezik, 
velem együtt. Télen csúszkáltunk. Tavasszal körül
szaladjuk az árkot. Nyáron átlábolunk a vízen, és ha 
kiszárad a víz, futkározva fogócskázunk, árokcica- 
macázunk.

A játszásból nem lehet lekésni. Így tanította 
apa, és én elhiszem neká. Amikor megmondtam apá
nak, hogy a pajtásaim ki akarnak hagyni a csapat
ból, mert nem érek oda a játék kezdetére, akkor azt 
mondta, hogy úgy osszam be az időmet, hogy inkább 
előbb, mint később érkezzem oda, ahova menni kell.

Nagyon szép emlékem maradt az, amikor apa 
azt mondta, hogy nagy fiú vagyok, ötödik osztályos 
tanulónak illik önállósulnia.

Az iskolában a mellettem levő padsorban ül 
Olgica. A másik padtársam meg Tóth Karcsi. Karcsi 
apja mérges ember, haragszik, ha játszunk és lármá
zunk, de Karcsi jó pajtásom.

Apa szereti a pajtásaimat, én is szeretem apát, 
mert mindig úgy beszél velem, mint Endre nagybá
csimmal. Endre bátya egyedül él, időnként eljár hoz
zánk beszélgetni. Egyik este elővetette velem a tér
képet, és megkerestem azokat a helyeket, ahol ő az 
első világháborúban harcolt.

Arról mesélt Endre bátya, hogy tizenkilencben 
látta, amikor az emberek az Újsoron megtámadták a 
csendőrlaiktanyát. A csendőrök, rendőrök a falakon 
át menekültek és a szomszéd udvarból futottak, ki 
merre látott. A laktanyákból kihordott puskákat a 
vásártéren osztogatták egymásnak.

A Vörös Gárda is megérkezett a vasútállomás 
felől. Az asszonyok az ablak alatti járdán kísérték a 
menetelő vöröskatonákat. Endre bátyám öccse akkor 
tízéves múlt, éppen annyi idős lehetett, mint most 
én. Ott menetelt a katonák mellett. Az egyik vörös-
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katona magasba emelte, és azt mondta, hogy nőj 
nagyra, bátor fiú, hogy mindig legyen vöröskatona.

Károly bátyám aznap elment a katonákkal a ka
szárnyába. Enni kapott, még haza .is vitt az édesany
jának. Másnap a katonaszabó ruhát varrt neki. Így 
lett a nagybátyám tízéves korában vörösgárdista. 
Egész nap masírozott a katonákkal, vagy a konyhán 
segített a szakácsnak, de sokszor 6 volt a levélhordó 
is. Egy délután vitte az örömhírt az utcába. Szülnkéje 
meg az asszonyok majd mosnak a katonákra. Fizet
nek érte, ennivaló is jár a munkájukért, tűzrevalót is 
kapnak.

Puskát kapott Károly bátya, de azt nem volt 
szabad a kaszárnyából kivinni. Mindennap meg kel
lett törölgetni és a helyére tenni. Golyót nem adtak, 
mert a harctereken is kevés volt. Ébresztőre mindig 
visszament a kaszárnyába. Annak nagyon örült, ami
kor már bent is alhatott a katonákkal.

A katonák lefekvés előtt az udvaron álldogáltak, 
énekeltek és a vörösökről meg a proletárokról beszél
gettek.

Amikor Endre bátyám a harcterekről és Károly 
bátyámról beszél, utána nem bírok elaludni. Most is 
régen ébren vagyok már, szombat van, anya, apa 
itthon van, alig várom, hogy kimehessek játszani.

Tegnap is a pajtásaimmal sorakoztunk meg ma
síroztunk. Gallyakból van a kardunk meg a puskánk. 
Megrohamoztuk a nagyárkot. Átvágtattunk a jégen, 
de Kaszás Józsi alatt beszakadt a jég. Behívtam mi- 
hozzánk, és anya megszárította a nadrágját, haris
nyáját, cipőjét, ezután ment haza Józsi.

Anya azt mondja, minden anya megsiratja a fiát, 
amikor katonának viszik. Erre Endre bátyám azt 
mondja, hogy akkor a vörösök önkéntesek voltak a 
fehérek és az urak ellen. Apa meg azt mondta, köny- 
nyfi mostanság katonának lenni, csak ne legyen há
ború.

Sokat gondolkoztam anya szavain. Ma reggel 
meg is kérdezem majd anyától, hogy miért siratják 
meg az édesanyák a fiukat, ha katonának mennek.
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CSILLAGOT VESZEK

Csillagot veszek, ha kapok.
Regina mama arra kért, hogy vegyek Lacika 

unokájának egy csillagot.
Megígértem, hogy megveszem a csillagot, s még 

hozzátettem, hogy nem szeretem, ha a gyerek ágyú
val, gépfegyverrel játszik, én a szabadság és a béke 
embere vagyok. Ha rajtam múlna, hatóságilag betil
tanám, hogy a suttyó legénykék légpuskával mada
rakra lőjenek. A kardot még valahogy elviselem ön
védelemből csatakérozni vagy ügyesen vívni, de 
jobb, ha az se nincs a háznál. Köztudott dolog, engem 
legalábbis arra tanítottak, hogy gyerek kezébe kés 
se való, tehát bicskával se kezdjen túl korán ját
szani.

Csillagot veszek. Elvégre a földön élnek olyan 
gazdag emberek is, akiknek saját szigetük van. Mi
ért ne lehetne Lacikának csillaga?

Elköszöntem tőlük, a kapun kívül feltekintet
tem a csillagos égre és felfedeztem az újholdat. 
Gyorsan megcsörgettem a zsebemben az aprópénzt, 
hogy sok pénzem legyen, hiszen csillagot akarok vá
sárolni.

Hazafelé menet egyre csak a csillagokat néztem. 
Eszembe jutott édesapám meséje az üstökösről. Azó
ta is úgy tudom, hogy veszedelmet, világégést jelez 
érkezésével. Melyik lehet az én szerencsecsillagom? 
Melyik az én balszerencsém jelképe? Ha megtalál
nám a szerencsecsillagomat, biztosra veszem, hogy 
segítene a csillagvásárlásban.

Bevallom, rám a természet titkai nagyon hat
nak. Szeretek a csllagokban gyönyörködni, szeretem 
a csillagokról szóló népdalokat, nótákat. Egyszer 
meghallgattam egy csillagjóst, aki azt mondta, bátor 
vállalkozó a csillagzatom, másokat ds munkára ösz
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tönöz, meleg és erős életkedvet terjeszt maga körül. 
Azt azonban már nem árulta el, hogy hány csillag
évet élek.

Este lefekvés után nehezen aludtam el. Emlé
keztem, hogy öreg szüleim nem sokat törődtek az 
óra járásával, nem hordtak magukkal zsebórát vagy 
karórát, mert nem is volt nekik. Hajnalban a csilla
gok állásából mérték az időt, s este az esthajnalcsil
lag megjelenéséig dolgoztak.

Elalvás előtt sok minden eszembe jutott gyer
mekkoromból. Almomban szüleim egyszobás házacs
kájában voltunk testvéreimmel, anyánk elfújta a 
petróleumlámpát, apánk meggyújtotta a csillagszó
rót a fenyőágon, és röpködtek, hullottak körülöttünk 
a csillagok. Meg azt álmodtam, hogy katona voltam 
és éppen akkor érkeztem a helyiségbe, amikor társa
im egy alvó baj társam mezítelen lábujjai közé pa- 
pírszeleteket húztak, és amikor meggyújtották, éget
ni kezdte a lábát, nagyot rúgott. Ez a csillagrúgás 
lehangolólag hatott rám, fel is ébredtem.

Reggel kinéztem az ablakon. A villanypóznákon 
kisebb, a házakon nagyobb csillagos zászlókat lenge
tett a szél.

Útra indultam, és azon tűnődtem, hogy hol is le
het a mi városunkban csillagot venni.

A nagy áruházban kerestem a csillagot. Közben 
láttam, hogy az elárusítónők, a pénztárosok állan
dóan állva dolgoztak. Sehol egy szék vagy ülőke. A 
csillagkeresésben már én fis kifáradtam, hát milyen 
fáradták lehetnek azok, akik egész napon át állva 
dolgoznak.

Nem találtam csillagot. Megkérdeztem az isme
rős elárusítónőtől, hogy melyik osztályon, hanyadik 
emeleten árulják a csillagot. Határozottan állította, 
hopv az áruházban nincsen csillag. Ügy tudia, hogy 
a fővárosi kereskedelmi vállalat városunkban levő 
lerakatában kaphatok csillagot.

Abban az üzletben azt állították, hogy már ré
gen eladtak minden csillagot, de meniek a vasutasok 
üzletébe, vagy a gombokat árusító boltba, de esetleg 
a gyerekjátékok áruházában is megnézhetem.

Megnéztem én a belvárosban minden boltban, 
a külvárosban is kerestem, de csak nem kaptam se
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hol a mi szép városunkban csillagot. Nagyon fáradt 
voltam már, és a csillagok ismét ott ragyogtak az 
esti égbolton, de csillagot nem találtam.

Elhagyott volna a szerencsecsillagom? Miért? 
Hiszen én a Lacikának megígértem, hogy veszek 
neki ötágú csillagot arra a pionírsapkára, amelyet 
Tamáskától és Robikától kapott ajándékba. Kérjünk 
a Gábortól, de hiszen ő most katona és a csillagra 
legjobban vigyáz.

Utazzunk el a fővárosba csillagot venn'i? Ekkor 
jutottak eszembe a kereskedelmi utazók. Felkeres
tem egyik ismerősömet. Azt állította, hogy azok a 
cégek, gyárak, melyek áruival ő utazik, nem gyár
tanak csilllagot. Felvetődött bennem a kérdés: kinél 
is vásárolják a tartalékos tisztek, altisztek, milicis- 
ták, portások, polgárőrök, kézbesítők, tűzoltók, pos
tások meg a többiek, akiknek ötágú csillag van a 
sapkájukon? Nem tudom. Vagy mindenki elutazik 
a tartományi székvárosba, és ott találja meg a maga 
csillagát.

ötágú csillag, az öt világrész dolgozóinak jelké
pe, amelyet nemcsak a sapkákon, hanem a kabátok
ra, ruhákra is szeretettel feltűznénk, ha a boltokban 
kaphatnánk. Kihez forduljak, hogy a Lacikának ve
gyek egy csillagot? írjam ki az ablakunkba egy cé
dulára, hogy sürgősen csillagot veszek? Ha közelebb 
lenne a csillagos ég, talán le is venném onnan a saját 
csillagomat, s odaajándékoznám, akinek ígértem.

Azon is elgondolkoztam már, hova lesznek a 
hulló csillagok. Talán találhatnék is egyet. Nem. A 
költőtől tudom, a vörös csillag sohasem hullik le. 
Hiába is keresném azt a csillagot, amelyet keresek, 
máshol, mint itthon. Tudom, hogy lesz majd csillag 
Lacika sapkáján akkor, amikor pionír lesz. Hol ve
szik a pioníroknak <a csillagot? Nem tudom. Bizony, 
ha nem lenne bajuszom, beállnék pionírnak, csak
hogy kapjak egy szép ötágú piros csillagot.
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