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A lehető legrövidebb 

ELŐSZÓ 

Mit is akartam mondani? Megvan!
A történet, a melyet most elmondok, roppant érdekes. Először is azért, mert valóban érdekes. Má-
sodszor azért, mert igazán megtörtént. Körülbelül fél évvel ezelőtt benne volt az újságban. Aha! – 
gondoljátok csúfondáros fintorra. – Kastner papa lopta az egészet!

Pedig nem lopta.
Az újságban az egész história alig húsz sort tett ki. A legtöbben el se olvasták. Kurta tudósítás ar-

ról, hogy ekkor meg ekkor ez meg ez történt Berlinben. De én máris elővettem egy ollót, kivágtam a 
tudósítást, és betettem abba a dobozba, melyben az érdekes híreket tartottam. (Ezt a dobozt Ruth
fabrikálta nekem. A fedelén vakító piros kerekű vonat látható, mellette két sötétzöld fa, fölötte három 
fehér felhő – gömbölyűek, mint a hólabda -, s mindez fényes ragasztópapírból kivágva – egyszerű-
en gyönyörű!) Az a néhány felnőtt, aki rajtam kívül elolvasta az említett hírecskét, valószínűleg 
semmi különöset nem talált benne. Annyiba vették, mint egy fadarabot. Hogy miért éppen fadara-
bot? Megmagyarázom.
  Ha egy kisfiú elővesz a tűzhely alól egy darab fát, és azt mondja neki: ”Gyí!” – akkor az egy ló. 
Igazi, eleven ló. És ha a bátyja kineveti, mondván „Nem ló az, te csacsi!” -, a kicsinek az attól még
ló marad. Így áll a dolog ezzel az újsághírrel is. Mások azt mondták rá: ”Egy pár soros tudósítás!”
De én azt mondtam magamban: „ Csiribi, csiribá!” – És könyv lett belőle! 

Fontos okom van rá, hogy elmondjam ezt a történetet.
   Ha az ember elbeszéléseket ír, sokszor megkérdezik tőle: ”Csakugyan megtörtént, amit itt leírt?” 
Különösen a gyerekek kíváncsiak erre. Ilyenkor vakarhatja csak igazán az ember a fejét! Mert tény-
leg sok minden úgy történt, ahogy le van írva, no de az egész… Az író nem szaladgálhat örökké no-
tesszal az emberek után, hogy pontosan lejegyezze, mit mondanak, és mit csinálnak. Különösen,
ha nem is tudja, hogy majd egyszer könyvet fog írni a történendőkről. Érthető, nem? 

Ámde sok olvasó – kicsik és nagyok – odaállhatnak az ember elé, és közlik vele: „Tisztelt úr, ha
nem igaz, amit maga itt összeír, akkor nem is érdekel az egész!” Ilyenkor én azt válaszolnám: „Tel-
jesen mindegy, hogy megtörtént-e vagy sem. Fő, hogy igaz legyen. Márpedig a történet akkor igaz, 
ha úgy is történhetett volna, ahogy megírtam. Értitek? Mert ha igen, akkor most a művészet nagyon 
fontos törvényét ismertétek meg. Ha nem, úgy is jó!
   Ezzel be is fejezem az előszót. Éljen, éljen! 

Tapasztalatból tudom, hogy sok gyerek szívesen elolvas olyan okfejtéseket, amilyet a fadarabról
meg a lóról meg a valóságról és igazságról írtam le az imént. Mások viszont inkább hajlandók há-
rom napig kenyéren és vízen élni, semhogy efféle csalafinta dolgokon törjék azt a buksi fejüket –
még megárt nekik! Ezért rövid fejezetekben fogom össze azt, ami tűnődésre érdemes, és megké-
rem a nyomdászt, hogy ezeket másféle betűkkel szedje ki. Mondjuk, dőlt betűkkel. Ha tehát dőlt be-
tűs írást láttok, nyugodtan átlapozhatjátok, mintha ott sem volna, értitek? 
   Mit is akartam még mondani? Megvan! Csak azt, hogy kezdődhet a mese. 
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ELSŐ FEJEZET 

PÖTYI SZÍNHÁZAT JÁTSZIK

Amikor Pogge igazgató úr hazajött ebédelni, megállt a nappali küszöbén és döbbenten bámult befe-
lé. A kis lánya, Pötyi állt ott, arccal a fal felé, szaporán pukedlizett, s közben panaszosan kántált. A
hasa fáj? – töprengett az apja. De nem moccant, és visszafojtott lélegzet tel figyelt. Pötyi két karját
az ezüst mintás fal felé tárta, és reszketeg hangon rimánkodott:
– Gyufát vegyenek, nagyságos urak! Gyufát vegyenek!
A kislány mellett ott ült Pici, a zsemlyeszínű tacskó: félrebillentette a fejét, és farkával dobolta a tak-
tust. Pötyi panaszos hangon hajtogatta:
– Könyörüljenek rajtunk, nagyságos urak! Csak tíz pfennig egy skatulya!
A tacskó a füle tövét kezdte vakarni. Talán sokallta a tíz pfenniget, vagy sajnálta, hogy nincs nála
pénz.
Pötyi még magasabbra emelte a két karját, és újabb pukedlit vágott ki.
– Szegény anyám vak, pedig még olyan fiatal! Három doboz csak huszonöt pfennig!
Áldja meg az Isten, kedves nagysága!
Pogge úr most már hangosan fölkacagott. Életében nem látott még ilyet! A kislánya itt áll a nappali-
ban, amelynek bútorzata háromezer márkába került, és az ezüst tapétás faltól koldul! Pötyi a neve-
tést meghallva, ijedten rezzent össze, s hátrafordult. Meglátva az apját, sipirc, kiszaladt a másik aj-
tón. Pici komótosan ballagott utána.
– Elment az eszetek? – szólt utánuk a papa, de nem kapott választ. Erre sarkon fordult, s bement a
dolgozószobájába. Az íróasztalon újságok és levelek halmaz a várta. Leült a bőrfotelba, szivarra 
gyújtott, és olvasni kezdett.

***

Pötyinek tulajdonképpen Lujzi volt a neve. De mert egyéves koráig alig nőtt valamit, a szülei elne-
vezték Pötyinek. Még most is így hívják, pedig már iskolába járt, és szépen meg is nőtt. Pogge úr, a 
papája egy sétabotgyárat igazgatott. Sokat dolgozott, de sok pénzt is keresett. Pötyi mamájának
más volt a véleménye: szerinte az igazgató úr a kelleténél sokkal többet dolgozott és sokkal keve-
sebbet keresett. Pogge úr erre azt mondta:
„A nők nem értenek ehhez!” De a feleségének erről is más volt a véleménye. Szép házuk volt a vá-
ros egyik elegáns kerületében. Tíz szoba! És olyan tágas minden, hogy mire Pötyi ebéd után visz-
szatért a gyerekszobába, rendszerint újra megéhezett.
Ha már evésről van szó, Pogge úr éhes volt. Csengetett. Berta, a kövér szakácsnő bedugta a fejét. 
– Parancsol, igazgató úr?
– Azt akarják, hogy éhen haljak? – kérdezte az úr mérgesen.
– Isten ments! – tiltakozott Berta. – De a nagyságos asszony még nem jött haza, ezért gondoltam...
– Ha még egyszer gondolni mer valamit, nem kap kimenőt! – reccsent rá Pogge úr. 
– Hozza az ebédet! És hívja a kisasszonyt meg a gyereket is!
A kövér Berta szaporán kigurult.

***

Pogge úr telepedett le elsőnek az ebédlőasztalhoz. Bevett egy orvosságot, elfintorodott, és vizet 
ivott rá. Mindig orvosságot vett be evés előtt és evés után. Lefekvés előtt és fölkelés után, egyszer 
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kerek, máskor szögletes tablettákat. Tudniillik gyomorbajos volt. Megjelent Andacht kisasszony, a
nevelőnő. Nagyon magas, nagyon sovány és nagyon bolond. „Ezt is kőbölcsőben ringatták kiskorá-
ban!” – mondta rá a kövér Berta. Ők ketten úgy voltak egymással, mint a kutya meg a macska. Az-
előtt, amikor még nem tartottak ne velőnőt, s csak egy Kata nevű pesztonka vigyázott Pötyire, a kis-
lány többnyire a konyhában üldögélt a két derék cselédlánnyal. Babot meg zöldborsót fejtettek,
vagy Berta magával vitte Pötyit vásárolni, és az Amerikába kivándorolt bátyjáról mesélt neki.
Pötyi akkoriban mindig vidám és egészséges volt, nem olyan sápadt, mint amióta ez a bolond
Andacht kisasszony van a háznál.
– Sápadt ez a kislány – jegyezte meg most is Pogge úr. – Maga szerint nem?
– Nem – jelentette ki a kisasszony.
Berta mosolygós képpel behozta a levest.
– Mit vigyorog? – kérdezte a ház ura, és kanalazni kezdte a levest. Egyszer csak leejtette a kanalat,
és a szája elé kapta az asztalkendőt, mert a leves cigányútra ment. Fuldokolva, köhögve mutogatott 
az ajtó felé. Ott állt Pötyi, de egek, micsoda maskarában! Az apja piros házikabátját vette magára,
és egy kispárnával tömte ki, amitől úgy festett, mint egy hasas teáskanna. A kabát alól kilátszott két 
vékony, meztelen lábszára. A fején Berta cifra ünnepi szalmakalapja billegett.
Egyik kezében sodrófa, a másikban egy nyitott esernyő, s egy madzagon húzta maga után a pala-
csintasütőbe ültetett tacskót, miközben az a homlokát sűrű ráncokba gyűrve méltatlankodott, hogy 
mit művelnek vele. 
Pötyi körüljárta az asztalt, majd megállt az apja előtt, vizsla pillantást vetett rá, és komoly képpel rá 
szólt:
– Szabad a menetjegyét?
– Nem szabad! – reccsent rá az apja. – Nem ismer meg? Én vagyok a közlekedési miniszter!
– Az más! – bólintott a kislány.
A kisasszony fölugrott, galléron ragadta Pötyit, és leszedett róla mindent, amíg újra olyan nem lett,
mint egy normális kislány. A kövér Berta összekapkodta a maskarát meg a sodrófát, esernyőt, pala-
csintasütőt, és kivitte. De még a konyhából is behallatszott a nevetése. 
– Mi újság az iskolában? – kérdezte Pogge úr, és mert a lánya nem felelt, folytatta a kérdezőskö-
dést – Mennyi háromszor nyolc?
– Háromszor nyolc?... Az annyi, mint százhúsz osztva öttel.
Pogge úr gyorsan utánaszámolt, és mert az eredmény stimmelt, folytatta az evést.
Pici fölmászott egy üres székre, mellső pracliját az asztal peremének feszítette, s homlokát sűrűn 
összeráncolva nézte, hogy mindenki megeszi-e a levesét. Berta rizses csirkehúst tálalt föl követke-
ző fogásként, s a tálat letéve kupán legyintette a tacskót. Pici félreértette, és fölmászott az asztal rá. 
Pötyi szó nélkül letette a földre.
– Olyan jó volna, ha lenne egy ikertestvérem! – jelentette ki ezután. – Egyforma ruhát viselnénk,
egyforma volna a hajunk színe és a cipőnk száma, s az arcunk is teljesen egyforma lenne... 
– Na és? – nézett rá értetlenül a kisasszony.
Pötyi kéjesen felsóhajtott, majd folytatta:
– Senki se tudná, melyikünk melyik. Ha azt hinnék, hogy én vagyok, kiderülne, hogy a másik. És ha
azt, hogy a másik, akkor én volnék az. Tyű, de jó volna! 
– Isten ments! – tiltakozott az apja.
– És ha a tanító néni felszólítana, hogy „Lujza!”, felállnék és azt mondanám, hogy én a másik va-
gyok, mire a tanító néni azt mondaná: „Akkor ülj le!”, és rákiáltana a másikra:
„Miért nem állsz fel, Lujza, ha szólítalak?” Mire ő: „De hiszen én a Karola vagyok!” 
Három nap múlva a tanító néni bedilizne, és bevonulna a bolondok házába, mi pedig szünetet kap-
nánk!
– Az ikrek többnyire nem teljesen egyformák – jegyezte meg a kisasszony.
– De mi igen! – ellenkezett Pötyi. – Még az igazgató úr se tudna megkülönböztetni bennünket. –
Tudni illik néha az igazgató úrnak nevezte a papáját.
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– Na, nekem mára elég belőled! – jelentette ki az igazgató úr, és repetázott a rizses húsból. 
– Mi a kifogásod Karola ellen? – firtatta Pötyi.
– Lujza! – kiáltott föl haragosan az igazgató úr.
Ha Lujzának szólította Pötyit, ez azt jelentette, hogy most aztán elég, szíveskedjék szót fogadni, kü-
lönben baj lesz! Pötyi tehát némán ette a rizses húst, és titokban grimaszokat vágott a lábánál ülő 
tacskó felé, amitől az ijedten kimenekült a konyhába. 
Már a desszertnél tartottak – ringlóbefőttet kaptak –, amikor végre beállított Poggéné őnagysága. 
Csinos nő volt, de – köztünk szólva – igencsak kiállhatatlan teremtés. 
Berta egyszer azt mondta róla a barátnőjének, hogy „az én nagyságámat kupán kéne vágni. Van 
egy helyes, mókás kislánya meg egy csupa szív ura, de azt hiszed, törődik velük? Egész nap a vá-
rosban lófrál, megszállottan vásárol, divatbemutatókra meg teákra jár, este pedig magával ráncigál-
ja a szegény urát is. Sportversenyek, színház, mozi... mindig akad valami. Alig jár haza. Bár ennek
is megvan a jó oldala.”
Egyszóval megjött Poggéné. És szemmel láthatóan sértődötten ült le a negyedik székre. Tulajdon-
képpen bocsánatot kellett volna kérnie a késésért, ehelyett még ő haragudott, amiért nem várták 
meg az ebéddel. Pogge úr bevett egy újabb tablettát, ezúttal szögleteset, elfintorodott, és lenyelte
egy kis vízzel.
– Ne felejtsd el, hogy ma este Ohlerich főkonzuléknál vacsorázunk – mondta a felesége. 
– Nem felejtem el.
– Ez a csirke teljesen hideg – méltatlankodott Poggéné.
– Igenis – ismerte el Berta.
– Van valami házi feladata Pötyinek? – érdeklődött az anya. 
– Nincs – felelte a kisasszony.
– Pötyi, hiszen neked mozog a fogad! – kiáltott föl Poggéné.
– Tudom – bólintott a kislány.
Az igazgató úr fölállt.
– Már nem is tudom – dohogott –, hogy néz ki este a lakásunk.
– De hiszen tegnap este itthon voltunk! – kiáltott föl a felesége.
– De itt voltak Brückmannék is, meg Schrammék, meg Dietrichék. Meg se lehetett mozdulni!
– Most itthon voltunk tegnap vagy nem voltunk itthon? – háborgott őnagysága. 
Pogge úr válasz helyett bement a szobájába. Pötyi követte, és leült mellé a bőrfotelba, amely akko-
ra volt, hogy mind a ketten elfértek.
– Tényleg mozog a fogad? – kérdezte az apja. – Fáj?
– Dehogy! Majd kihúzom. Lehet, hogy még ma.
Kintről dudálás hallatszott. Pötyi kikísérte a papáját. Hollack, a sofőr köszönt neki, s ő viszonozta. 
Még pedig ugyanúgy: a nem létező sapkájához emelte a kezét. Az apja beszállt, az autó elment. 
Pogge úr integetett. Pötyi visszaintegetett. Amikor be akart menni a házba, ott termett mellette
Klepperbein Gottfried, a kapus fia, egy hírhedt fajankó.
– Ha adsz tíz márkát, nem árulom el. Különben megmondom a papádnak.
– Mit? – adta az ártatlant Pötyi.
– Tudod te azt jól! Ne tettesd magad, te kis vakarcs!
Pötyi be akart surranni a házba, de a kölyök elállta az útját. Erre a kislány hátratette a kezét, és
elkerekülő szemmel nézett föl az égre, mintha egy léghajó húzna el fölöttük vagy cserebogár cikáz-
na a levegőben. Persze a fiú is fölbámult. Pötyi pedig, mint a villám, elsurrant mellette. Táthatta a 
száját a fiú!
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Első tűnődés 

A KÖTELESSÉGRŐL 

Jó sok embert bemutattam az első fejezetben, nem igaz? Lássuk csak! Itt van mindjárt Pogge igaz-
gató úr és hitvese, Pötyi, a keszeg nevelőnő, a kövér Berta, a gonosz Klepperbein Gottfried, no 
meg Pici, a tacskó. Illetve Picit nem számítom bele, mert ő, sajnos, csak egy tacskó. 
  Ki tetszett a szereplők körül, és ki nem? Ha szabad elmondanom a magam véleményét, nekem 
nagyon tetszik Pötyi, nemkülönben a kövér Berta. Az igazgató úrról még nincs véleményem, de a
kedves nejét máris ki nem állhatom. Nem értem ezt a nőt! Fütyül az urára, de akkor miért ment hoz-
zá? Nem törődik a lányával, akkor, hogy szeret színházba, társaságba járni, sőt miattam akár csil-
lagtúrákra is elmehet. De elsősorban mégiscsak Pötyi anyukája és Pogge úr felesége. Aki erről 
megfeledkezik, az csak megvetést érdemel, nem igaz?



8

MÁSODIK FEJEZET

ANTI MÉG A FŐZÉSHEZ IS ÉRT! 

Ebéd után Poggéné kijelentette, hogy migrénje van. Migrénnek azt nevezik, amikor valakinek akkor
is fáj a feje, amikor nem fáj. Bertának le kellett engednie a hálószobában a redőnyt, hogy éjszakai 
sötétség legyen. A nagyságos asszony lefeküdt, és azt mondta Andacht kisasszonynak:
– Vigye el sétálni a gyereket meg a kutyát is. Csendre és nyugalomra van szükségem. De vigyáz-
zon, nehogy baj legyen!
A kisasszony bement a gyerekszobába Pötyiért, és egy színielőadás kellős közepén találta magát. 
A tacskó a kislány ágyában feküdt, csak az arca látszott ki a takaró alól – ő volt a farkas, aki fölfalta 
Piroska nagymamáját. Pötyi az ágy mellett állt piros svájci sapkájában, karján piaci kosárral.
– De nagymama – mondta éppen álmélkodva –, mitől ilyen nagy a szád? – Aztán ijesztően mély 
hangon morogta: – Azért, hogy könnyebben bekaphassalak! – Letette a kosarat, közelebb lépett az
ágyhoz, és mint egy színpadi súgó, odasúgta Picinek:
– Kapj be!
Pici nem ismerte Piroska meséjét, ezért nem mutatott hajlandóságot arra, hogy bekapja kis gazdá-
ját.
– Kapj már be! – toppantott türelmetlenül Pötyi. – Kapsz be most mindjárt! Hogy a kakas csípjen
meg! Süket vagy? Kapj már be! Úgy látszik, Pici is begurult, mert kibújt a takaró alól, felült és torka-
szakadtából ugatni kezdett.
– Nem tud ez semmit! – dohogott Pötyi. – Kutyarossz színész!
A kisasszony nyakörvet és pórázt csatolt a gyanútlan színész nyakára, növendékére fölrángatta sö-
tétkék, arany gombos felöltőjét, és rászólt: 
– Hozd a kalapodat! Elmegyünk sétálni. – Pötyi szívesebben hagyta volna fönn a fején a piros sváj-
ci sapkát, de a kisasszony közölte, hogy akkor nem engedi el Antihoz.
Ez hatott.
Odakint Pici leült a kövezetre, és húzatta magát.
– Már megint szánkózik – mérgelődött a kis asszony, és karjára emelte. Szerencsétlen állat úgy ló-
gott, mint egy retikül, és mérgesen pislogott.
– Hol lakik az Antid? – kérdezte a kisasszony.
– Artillerie Strasse, negyedik emelet, jobbra – hadarta Pötyi.
– És a házszám?
– Száznyolcvan osztva öttel.
– Miért nem azt mondod, hogy? – bosszankodott a kisasszony rövid fejszámolás után.
– Így könnyebben megjegyzem – állította a kislány. – Különben Berta megorrolhatott valamit, azt
mondta máma, úgy látszik, valaki eszi a gyufát, a napokban is egy tucatot vett, és már csak két ska-
tulya van belőle. Remélhetőleg nem jön rá, hová tűntek. A Gottfried is megfenyegetett. Tíz márkát 
követel, különben, azt mondja, beköp az igazgató úrnak.
A kisasszony nem szólt semmit. Világéletében szó fukar volt, s erről a kérdésről különösen nem 
szívesen beszélt. A Spree mentén haladtak, majd átmentek a keskeny vashídon, azután föl a
Schiffbauderdammon balra be a Friedrich Strasséra, aztán a harmadik sarkon jobbra, és már ott is
voltak az Artillerie Strassénál.
– Jó régi ház! És milyen csúf! – jegyezte meg a kisasszony. – Vigyázz, le ne zuhanj valami csapóaj-
tón!
Pötyi nevetett, és fölkapta Picit.
– Hol találkozunk? – kérdezte. – Gyere értem hatra a Lugasba!
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– Megint táncolni megy a vőlegényével? Jó mulatást! 
Ezzel elváltak. A kisasszony elment táncolni, Pötyi meg besietett a házba. Pici vinnyogni kezdett –
nem tetszett neki a ház.

***
Anti a negyedik emeleten lakott.
– Szép tőled, hogy meglátogatsz! – ezzel fogadta a kislányt. 
Nagy, kék kötény volt rajta.
– Ez itt Pici – közölte Pötyi.
– Örvendek! – és Anti megsimogatta a tacskót. Aztán csak álltak az ajtóban szótlanul.
– Nem mehetnénk be a szalonba? – kérdezte kis idő múlva Pötyi. 
Anti elnevette magát, és előrement. 
– Éppen főzök. 
– Főzöl? – álmélkodott Pötyi. 
– Mi mást tehetnék? A mamám jó ideje beteg. Hazajövök az iskolából, és nekiállok főzni. Szerinted 
inkább koplaljunk?
– Akkor csak csináld – biztatta Pötyi. Letette Picit a kőre, és levetette a kabátját. – Főzz csak! Majd 
nézlek. Mi lesz ma?
– Főtt krumpli. – Anti egy ronggyal leemelte a fazék fedőjét, egy villával megbökdöste a krumplit, és 
azt mondta: – Már sokkal jobban van!
– Micsoda? A krumpli?
– Dehogy! A mamám. Holnap már föl is kelhetné hány órára. A jövő héten pedig már dolgozni akar. 
Ha nem tudnád, bejárónő. 
– Értem – bólintott Pötyi. – Az én mamám nem csinál semmit. Pillanatnyilag.
Anti elővett két tojást, feltörte, a belsejét egy tányérba ürítette, a héját pedig bedobta a szemeteslá-
dába. Aztán vizet löttyintett a tojásra, majd elővett egy zacskót, valami fehéret szórt belőle a tálba, 
és egy főzőkanállal fürgén keverni kezdte. 
– Ajaj! – kiáltott föl. – Összecsomósodott!
Pici odadöcögött a ládához, és megszimatolta a tojáshéjat.
– Miért tettél hozzá cukrot? – kérdezte a kislány.
– Nem cukor volt, hanem liszt. Habart tojást csinálok, és ha egy kis vizet meg lisztet keverek hozzá,
akkor többnek látszik.
– És mennyi sót kell a krumpliba tenni? – kérdezte Pötyi. – Fél kilót vagy csak negyedet?
– Sokkal kevesebbet! – nevette ki Anti. – Na hiszen, jó kis főtt krumpli lenne! Természetesen csak 
egy késhegynyit.
– Természetesen – bólintott Pötyi, és nézte, ahogy Anti elővesz egy serpenyőt, egy kevéske marga-
rint szel bele. Meggyújtja a másik gázégőt, és amikor sisteregni kezd a margarin, ráönti a tojást. 
– Egy kis sót! – mondta magának Anti, és amikor sülni kezdett a tojás, a villával kevergetni kezdte.
A tojás halkan sercegett.
– Ezért hívják habart tojásnak? – kérdezte a kislány.
– Keverd tovább egy kicsit! – kérte Anti, és Pötyi kezébe nyomta a villát. Aztán megfogta a krumplis
fazekat, s a forró vizet a mosogatóba öntötte. – A főtt krumplira nagyon oda kell figyelni – magya-
rázta –, különben szétfő. – De Pötyi nem figyelt oda, csak szorgalmasan kavargatta a tojást. Pici 
közben a tojáshéjat pofozgatta.
Anti elzárta a gázt, igazságosan kétfelé osztotta a krumplit meg a rántottát, megmosta a kezét, és
levette a kötényt.
– Tegnap este nem tudtunk eljönni – közölte Pötyi. – A szüleimhez vendégek jöttek, ezért kivétele-
sen ott hon maradtak.
– Sejtettem – bólintott a fi ú. – Várj egy kicsit, mind járt visszajövök! – Fogta a két tányért, és be-
ment a szobába.
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Pötyi egyedül maradt. Megpróbált fölrakni egy tojáshéjat Pici fejére.
– Ha ezt megtanulod, fölléphetünk a cirkuszban! – mondta. De a tacskónak a jelek szerint nem tet-
szett az ötlet. Folyton lerázta a fejéről a tojáshéjat. – Ha nem, hát nem – vonta meg a vállát Pötyi, 
és körülnézett a konyhában. Milyen kicsi! Sejtette, hogy Antiék szegények, de hogy ilyen kicsi le-
gyen a konyhájuk! – Bezzeg a miénk! – mondta a kutyának.
Pici a farkát csóválta. Visszajött Anti, és megkérdezte:
– Nem jönnétek be, amíg eszünk?
Pötyi bólintott, és a nyaka bőrénél fogva fölemelte a kutyát. 
– Még nagyon látszik édesanyámon a betegség – jegyezte meg Anti. – Légy szíves, tégy úgy, mint-
ha nem vennéd észre.

***

Jól tette, hogy kíméletesen előkészítette a barátnőjét. Anti mamája az ágyban ült, és rettenetesen 
sápadt volt. Barátságosan bólintott Pötyinek:
– Szép, hogy eljöttél.
Pötyi pukedlizett:
– Jó étvágyat, Anti néni! Remekül tetszik kinézni! Hogy szolgál a kedves egészsége?
Anti nevetett, és még egy párnát rakott az anyja háta mögé.
– A mamámat nem Antinak hívják, te csacsi! – mondta nevetve. – Az az én nevem.
– Szörnyűek ezek a férfiak! – jegyezte meg szemre hányóan Pötyi. – Halálra mérgesítik az embert 
– nem igaz, nagyságos asszonyom?
– Nem vagyok én nagyságos asszony! – tiltakozott mosolyogva Anti mamája. – Szólíts csak Gast
néninek!
– Gast néni – mondta utána Pötyi. – Persze, hiszen ki is van írva az ajtóra. Szép név. – Elhatározta,
hogy mindent szépnek talál, amit lát, nehogy megbántsa a beteg asszonyt.
– Ízlik, anya? – kérdezte Anti.
– Nagyon finom, kisfiam – felelte a beteg, és jó étvággyal nekilátott az ételnek. – Holnaptól megint
én főzök, hiszen már a tanulásra is alig jut időd. Tegnap még hamis húst is készített – dicsekedett 
Pötyinek.
Anti lehajtotta a fejét, nehogy észrevegyék, milyen büszke a dicséret miatt.
– Én semmit se tudok főzni – vallotta be szégyenkezve Pötyi. – Minálunk a főzés a kövér Berta dol-
ga. Pont kilencven kiló! Én ellenben már tudok teniszezni! – dicsekedett.
– És a papájának autója van. Meg sofőrje is – fűzte hozzá Anti. 
– Ha akarod, megkocsikáztatunk egyszer – mondta Pötyi. – Az igazgató úr nagyon rendes ember.
Ugyanis az igazgató úr a papám – magyarázta.
– Jó nagy Mercedes – tette hozzá Anti. – És tíz szobájuk van.
– Gast néniék is szépen laknak – mondta gyorsan a kislány, és áttette Picit az ágyra.
– Honnan ismeritek egymást? – kíváncsiskodott Gast néni.
Anti titokban bokán rúgta Pötyit, és azt mondta:
– Egyszer beszédbe elegyedtünk az utcán, és mindjárt összebarátkoztunk.
Pötyi egyetértően bólintott, miközben fél szemmel a tacskót figyelte. 
– Hölgyeim és uraim – mondta gyorsan –, azt hiszem, Picinek ki kell mennie.
– Ti is sétálhatnátok egyet – jegyezte meg Gast néni. – Én meg szundikálok egy kicsit.
Anti kivitte a tányérokat a konyhába. Amikor visszajött, így szólt az anyja:
– Kisfiam, ideje volna levágatni a hajad!
– Jaj, nekem! – kiáltott föl kétségbeesetten Anti. – Utálom azt a sok apró hajszálat, ami a nyakamba
hull! Halálra csiklandoz!
– Add ide az erszényemet! Elmész a borbélyhoz, és levágatod a hajad! – mondta szigorúan az any-
ja.
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– Ha annyira akarod... – adta meg magát Anti. – De nekem is van pénzem. – Az anyja kicsit furcsán
nézett rá, ezért gyorsan hozzátette: – Az állomáson segítettem egyszer-kétszer a kofferokat vinni. –
Arcon csókolta az anyját, és meghagyta, hogy aludjék egy jót, takarózzon be jól, és nehogy fölkel-
jen!
– Parancsára, doktor úr – mosolygott rá a mamája, és kezet nyújtott Pötyinek.
– Gyógyuljon meg – mondta ő búcsúzóul. – De most aztán gyerünk, mert Pici már nagyon nyugta-
lan!
A tacskó az ajtó előtt ült, és mereven bámulta a kilincset, mintha ettől magától kinyílna. Ezen a lát-
ványon mind a hárman jót nevettek, majd a két gyerek vidáman kiszaladt.
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Második tűnődés 

A BŰSZKESÉGRŐL 

Nem tudom, mi a ti véleményetek erről a dologról. Helyesnek tartjátok, ha egy fiú nekiáll főzni? Fel-
köti az anyja kötényét, krumplit hámos, megsózza, puhára főzi és a többi. 

Kis barátom, Palkó azt felelte erre a kérdésre:
    - Én aztán nem főznék! Eszembe se jutna! 

- És ha a mamád betegen feküdne, és az orvos azt rendelné neki, hogy pihenjen és rendesen
táplálkozzék, különben meg is halhat?
    - Na jó – adta meg magát Pali -, akkor én is főznék, mint az Anti. De azért szégyelleném magam. 
A főzés nem férfimunka. 

- Ha babakonyhával játszanál, talán okkal szégyellhetnéd magad fiú létedre – mondtam erre én.
–De ha arról gondoskodnál, hogy a beteg anyád időben kapjon enni, arra inkább büszke lehetnél. 
Sokkal büszkébb, mint arra, hogy távolugrásban négy métert tudsz.

- Négy méter húszat – javított ki Palkó.
- Na látod! Erre bezzeg büszke vagy!
- Gondolkodtam a dolgon – mondta kisvártatva Palkó.
- Esetleg mégse szégyellném magam. De jobb szeretném, ha nem látná meg senki. Mondjuk, be-

zárnám a konyhaajtót… Különben se beteg a mamám. És ha beteg volna, hívnánk egy bejárónőt, 
és ő főzne. 

Hát nem buta ez a fiú?
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HARMADIK FEJEZET

MEGBOROTVÁLJÁK A TACSKÓT

Pici mindjárt az első lámpaoszlopnál megtorpant. Akkor se moccant, amikor a két gyerek már ment 
volna tovább. Pötyi kénytelen volt magával húzni.
– Már megint szánkázik – mondta.
– Add ide! – szolt Anti. – Majd én segítek rajta. – Átvette a pórázt, és kihúzta a zsebéből a zseb-
kendőjét, de csak annyira, hogy kilátszódjon a csücske. – Pici! – kiáltotta el magát. – A tacskó föl-
kapta a fejét, észrevette a zsebkendő csücskét, és azt hitte, ennivaló. 
S amikor Anti elindult, sietve döcögött utána, s közben szüntelenül a zsebkendőt szimatolta. 
– Remek ötlet! – lelkendezett Pötyi. – Ezt megjegyzem magamnak.
– Szerinted milyen a lakásunk? – kérdezte Anti. – Borzalmas, nem?
– Egy kicsit kosztosak a falak – felelte Pötyi.
– Milyenek?
– Mondom, kosztosak. Hogy tetszik ez a kifejezés? Saját találmány. Néha új szavakat találok ki. Azt
is én találtam ki, hogy só mérő. 
– Só mérő? Nagyon jó! – hahotázott Anti. 
– Mi az, hogy! Akarsz röhögőst játszani? – Pötyi meg se várta a fi ú válaszát, máris sápítozni kez-
dett:
– Jaj, de rossz kedvem van! Jaj, de bánatos vagyok! – Anti mélán bámult rá. Pötyi kimeresztette a
szemét, homlokát keserves ráncokba gyűrte, s tovább jajgatott: – Jaj, de rossz kedvem van! Jaj, de 
bánatos vagyok! – Belecsípett Anti karjába, és odasúgta:
– Most te jössz!
Antinak több se kellett:
– Jaj nekem – motyogta. – Jaj, de szomorú vagyok! Semmihez sincs kedvem!
– Nekem se! – nyöszörögte Pötyi. – Nagyon, de nagyon bánatos vagyok!
Olyan búbánatosan néztek egymásra, hogy nem bírták megállni hangos kacagás nélkül. Kacagtak,
sőt hahotáztak, majd megpukkadtak, és nem tudták abba hagyni. Az emberek meg-megálltak, és 
megrökönyödve nézték őket. Pici leült a lábak elé. Ezek itt teljesen megbuggyantak, nyilvánvaló – 
gondolta. Pötyi végül fölkapta, és továbbmentek, de egyik jobbra, másik bal ra nézett, nehogy újra
kitörjön belőlük a nevetés. 
– Azt a mindenit! – fohászkodott Anti. – Ez aztán kemény munka volt. Hullára nevettem magam. –
Még akkor is föl-fölröhögött, amikor odaértek a fodrászüzlethez. Szerény boltocska volt; néhány
lépcsőn kellett lemenni a helyiségbe. 
– Jó napot, Habekuss úr – köszönt Anti. – Le kell vágatnom a hajam.
– Jól van, fiam, ülj csak le. Hogy van az édesanyád? – kérdezte a mester.
– Köszönöm kérdését, jobban. De a pénzünk még gyengélkedik.
– Majd úgy csináljuk, mint múltkor – nyugtatta meg Habekuss úr. – Húsz pfenniget most, a többit
részletekben. Tudom: hátul rövid, elöl, kicsit hosszabb legyen. És a kis hölgynek mi lesz?
– Én csak nézőközönség vagyok – közölte Pötyi. – Ne zavartassa magát, Habekuss úr! 
A mester fehér kendőt kanyarított Anti nyakába, és csattogtatni kezdte az ollóját. 
– Csiklandoz már? – tudakolta izgatottan Pötyi. S mert Anti hallgatott, mint a csuka a fűben, hirtelen 
kiötlött valamit. Föltette Picit a másik székre, nyakába kötötte a saját zsebkendőjét, és beszappa-
nozta a pofáját. Pici eleinte tejszínhabnak hitte a szappant, de mert nem ízlett neki, mérgesen visz-
szakapta a nyelvét, és morogni kezdett.
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A kislány pedig úgy tett, mintha borotválná. Mutatóujjával szép lassan lekaparta pofájáról a habot, s
közben mulattatta, ahogy a borbélyoktól hallotta:
– Bizony, kérem, furcsa időket élünk! Én mondom az úrnak, furcsa időket. De hiszen tetszik tudni, 
mire gondolok! Tegnap is... kicsit fordítsa oldalt a fejét, így ni… tegnap is, mire hazaérek, képzelje,
a feleségemnek hármas ikrei születtek! Három baba, és mind a három lány! És haj helyett piros fű 
nőtt a fejükön! Hát nem őrület? Ma reggel pedig kinyitom a műhelyt, hát már nem bent vár a végre-
hajtó? És közli velem, hogy elviszi a tükröket. Tönkre akar tenni? – kérdeztem. Sajnálom, mondta ő, 
a pénzügyminiszter úr rendelte el, mert maga nem szereti a rebarbarafőzeléket... Itt is ki borotvál-
jam, Pici úr? Hol sült le ilyen szépen télvíz idején? Ja, úgy, fönt a hegyekben! De folytatom: félóra
múlva maga a miniszter úr jött személyesen. Sikerült megegyeznem vele, hogy egy hétig ingyen
borotválom. Naponta tízszer! Tudja, nagyon erős a szakálla. Parancsol egy kis kölnit? Nemsokára 
becsukom a boltot, és elutazom az Északi-sarkra. A Zeppelin oda készül, és borbélyt keresnek, aki
majd megnyírja a jeges medvéket. Hozzak uraságodnak egy szép jegesmedve bőrt? Parancsol pú-
dert?
És fehér hintőport szórt Pici pofájára, aki haragosan prüszkölni kezdett tőle. A borbély tátott szájjal 
hallgatta, még a hajvágásról is elfeledkezett. Anti pedig jobbra-balra dőlt a röhögéstől. Pötyi a válto-
zatosság kedvéért most a műhely falán lógó hirdetéseket kezdte komoly képpel felolvasni, de per-
sze összezagyválta őket a nagyobb móka kedvéért: 
– Használjon Dralle-féle hajszeszt! Üzletemben minden ár az eredeti árucikkben kapható! Ha meg
van elégedve, mondja el másoknak is! Kérjen füllyukasztást, nincs többé kopasz fej, nyitva tartás
hétköznap nyolctól tizenkettőig, vásárnap este nyolcig, a tyúkszemtapasz használat előtt felrázan-
dó...
Az egészet olyan unalmas hangon darálta el, mint ha verset mondana. Még Pici is belefáradt. Ásí-
tott egy nagyot, összegömbölyödött a széken és behunyta a szemét.
– Hát nem oltári? – kérdezte Anti a borbélytól.
– Köszönöm szépen! – dohogott Habekuss úr. – Ha csak két napig volna itt a műhelyben, eskü-
szöm, bele bolondulnék! – Megint csattogtatni kezdte az ollóját, gyorsan, hogy a furcsa kislány mie-
lőbb kint legyen a műhelyből. 
Jött egy újabb vendég – jó nagydarab férfi, fehér hentes kötényben.
– Máris, Bullrich úr! – készségeskedett a borbély. A hentes leült, és nyomban elszundított.
Pötyi odapat tant mögé:
– Bullrich úr! – rezzentette föl álmából a kövér fér fi t. – Tud énekelni?
A hentes zavartan forgatta vastag ujjait, és a fejét rázta.
– Kár – sajnálkozott Pötyi. – Előadhattunk volna kettesben egy négyszólamú kánont. De legalább 
verset tud mondani? Mondjuk, azt, hogy „Rózsát lát meg egy legény...” Bullrich úr megint a fejét
rázta, és a fogason lógó újság felé sandított, de nem merte levenni.
– Az utolsó kérdésem – mondta Pötyi: – Tud kézen állni?
– Nem! – felelte végre hangosan a hentes.
– Ne-em? – álmélkodott Pötyi. – Ne vegye zokon, de életemben nem láttam még egy ilyen tehet-
ségtelen embert! – Hátat fordított neki, és odament Antihoz, aki csendesen röhincsélt. – Ilyenek
ezek a felnőttek! Mi bezzeg tudunk énekelni, szavalni, bukfencezni, nekik meg halvány gőzük sincs 
semmiről! Különben, mozog a fogam! – váltott témát hirtelen. – Nézze csak! – kitátotta a száját, és 
nyelvével ide-oda tologatta pici, fehér fogát.
– Húzd ki – tanácsolta Anti –, különben még lenyeled. Köss rá cérnát, a másik végét pedig kösd a
kilincshez, csapd be az ajtót, és máris kint van a fogad.
– Hogy te mi mindent tudsz! – csodálkozott Pötyi, és megveregette a fi ú vállát. – Fehéret vagy fe-
ketét?
– Mit?
– Hát cérnát.
– Fehéret.
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– Jó. De még gondolkodom rajta – jelentette ki a kislány. – Sokáig tart még, Habekuss úr?
– Máris készen vagyunk! – felelte a mester, majd Bullrich úrhoz fordult: – Nem lehet könnyű dolga a 
kislány édesanyjának, igaz?

***

Kint az utcán Pötyi kézen fogta Antit.
– Nagyon kellemetlen volt? – kérdezte.
– Egy csöppet sem! De legközelebb nem viszlek magammal.
– Ki fogom bírni – morogta Pötyi, és elengedte Anti kezét. Már a Weidendammi hídon lépkedtek.
Pötyi a kutyáját egrecírozta, de nem bírta ki sokáig Anti hallgatását.
– Mi baja van a mamádnak tulajdonképpen? – kérdezte.
– Valami nőtt a belsejében. Bevitték a kórházba, és ott kinyisszantották belőle. Mindennap meglá-
togathattam. Atyaisten, borzalmasan nézett ki szegényke. Csontsovány volt és olyan sárga, mint a
citrom. Most már második hete itthon van, és sokat javult. A nővérek nagyon kedvesek voltak hoz-
zám. Biztos azért, mert azt hitték, meg fog halni.
– Mi nőtt a belsejében? – kíváncsiskodott Pötyi. – Valami növény? Virág meg levelek? 
Vagy cserepestül lenyelte véletlenül?
– Nem – rázta a fejét Anti. – Belőle nőtt ki. 
– Muskátli? Vagy kaktusz?
– Nem, dehogy! Ami az emberből nő ki, az csak húsból meg bőrből lehet. És ha nem vágják ki, 
meghal tőle. 
Pötyi megállt, karját összekulcsolta a hasán, és jajgatni kezdett:
– Jaj nekem, Anti, úgy nyom valami itt bent! Ben nem is nő valami! Lehet, hogy egy kis fenyő! 
– Nem – rázta meg a fejét Anti. – Neked nem fenyő nő a hasadban, hanem hangyák mászkálnak a 
fejedben.
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Harmadik tűnődés 

A KÉPZELETRŐL 

Biztos feltűnt nektek, hogy ez a Pötyi milyen sokféleképpen viselkedik. Pukedlizik a falnak, és gyu-
fát akar eladni neki, palacsintasütőben kocsikáztatja kutyáját, befekteti az ágyába, és azt akarja, 
hogy falja fel őt. Négy szólamban akar kánont énekelni a hentessel. Aztán azt képzeli, hogy egy fe-
nyőfa nőtt a hasában. Vagyis olyasmiket gondol, amik nincsenek, vagy egészen mások, mint ami-
lyennek ő gondolja. 
   Egyszer olvastam valakiről, akinek roppant nagy képzelőereje volt, ezért nagyon élénkek voltak 
az álmai. Többek közt azt álmodta, hogy kiugrott az ablakon. Fölébredt, és – mit tesz Isten! – tény-
leg ott feküdt az utcán. Szerencsére a földszinten lakott. De mi lett volna, ha a negyedik emelten la-
kik? Az életével fizetett volna a túlméretezett fantáziájáért.
   Csodálatos tulajdonság a képzelőerő, de nem árt féken tartani. 
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NEGYEDIK FEJEZET

NÉZETELTÉRÉSEK

Andacht kisasszony eközben a Lugasban üldögélt a vőlegényével. Néha fordultak is egyet a tánc-
parketten. Az asztalok között virágzó almafák álltak, melyeket kartonpapírból vágtak ki, és papírkí-
gyókkal meg színes léggömbökkel díszítettek föl. Az egész helyiség vidáman festett, a banda is vi-
dám nótákat húzott. A kisasszony már rég fölhagyott a reménnyel, hogy ilyen sovány égimeszelő lé-
tére valaha is feleségül kérik – és lám, már két hete menyasszony! Csak ne bánna vele olyan ke-
ményen a vőlegénye. Örökké parancsolgat, és ha nem fogad szót azonnal, olyan ijesztően néz rá, 
hogy lúdbőrzik tőle a háta. 
– Megértetted? – kérdezte most a férfi, és egészen közel hajolt.
– Tényleg meg akarod csinálni, Róbert? – rémüldözött a kisasszony. – Kétszáz márkám van a taka-
rékban. Az egészet neked adhatom...
– Kell is nekem a vacak kétszáz márkád! Buta liba! – förmedt rá a vőlegény. Ebből is látható, hogy 
nem volt kimondottan gavallér. – Holnapra legyen itt a tervrajz!
A kisasszony megadóan bólintott.
– Pszt! – súgta. – Jönnek a gyerekek!
Pötyi és Anti odajött az asztalhoz.
– Ez itt Ördög Róbert – mutatott Pötyi a vőlegényre. 
– De Pötyi! – szörnyülködött a kisasszony.
– Ugyan! – legyintett a vőlegény savanyú mosollyal. – Csak tréfál a kis hercegnő. 
Milyen kedves pincsi! – kiáltott föl, és meg akarta simogatni Picit. De a kutya fölmordult, és kitátotta
a száját, mintha harapni készülne. A két gyereket leültették, és a vőlegény forró csokoládét akart 
rendelni nekik, de Anti visszautasította:
– Ne verje magát fölösleges kiadásba miattunk!
A zenekar újból rázendített, s a kisasszony elment táncolni a Róbertjával.
– Ne táncoljunk mi is? – kérdezte Pötyi, de Anti ezt is kereken visszautasította:
– Kinevetnének, hiszen még gyerekek vagyunk. Hanem ez a Róbert egy csöppet se tetszik nekem.
– Nekem se – bólintott Pötyi. – Olyan szúrós a szeme. Pici is utálja. De tudod, van még valaki, aki
szintén nem tetszik nekem. A kapusunk fi a. Azt mondta, ha nem adok neki tíz márkát, beárul a pa-
pámnak. Klepperbein Gottfriednak hívják.
– Azt ismerem – kiáltott föl Anti. – A mi iskolánkba jár; csak egy osztállyal följebb. Ne félj, majd én
meg tanítom kesztyűbe dudálni! 
– Az jó. volna. Csakhogy nagyobb nálad.
– Hát aztán! Fölkapom a levegőbe – hencegett a fiú –, és ízekre tépem! 
Mindeközben a kisasszony a vőlegényével táncolt. Más párok is keringtek a parketten. Róbert dü-
hösen sandított a két gyerek felé.
– Vidd már haza őket! – mordult a menyasszonyára. – Holnap délután ugyanitt találkozunk. Mit ho-
zol magaddal?
– A... a tervrajzot – rebegte a kisasszony.

***

Kint az utcán veszekedni kezdett a gyerekekkel:
– Utálatos kis békák! Így felmérgesíteni a vőlegényemet! – Sértődötten szaladt előre Picivel; Pötyi 
és Anti alig győzte követni. Észre sem vették, máris ott hon voltak. 
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– Akkor este újra találkozunk – mondta Pötyi, s Anti bólintott. Miközben búcsúzkodtak, Gottfried lé-
pett ki a kapun, és el akart menni mellettük.
– Egy pillanat! – kiáltott utána Anti. – Mondani akarok valami fontosat! – Gottfried megtorpant. –
Uzsgyi be a házba – súgta oda Pötyinek.
– Most fogod széttépni? – súgta vissza Pötyi.
– Nem nőknek való látvány – mondta Anti. 
A kisasszony és Pötyi engedelmesen bement a házba, de a kislány megállt, és kilesett a kapuba il-
lesztett üvegablakon.
– Figyelj ide! – mondta Anti Gottfriednak. – Ha még egyszer megfenyegeted ezt a kislányt, meg-
nézheted magad! A védelmem alatt áll, megértetted?
– Szép kis menyasszonyod van, te lüke! – röhögött Gottfried. A következő pillanatban akkora pofont 
kapott, hogy fenékre ült tőle. – Na megállj csak! – kiáltotta, és fölpattant. Erre megkapta a második 
pofont is, ezúttal az ellenkező irányból. – Na megállj sak! – mondta újra, de óvatosságból ülve ma-
radt. Anti még egy lépéssel közelebb jött.
– Most még barátságosan figyelmeztettelek! De ha még egyszer hallok rólad, még érthetőbben ma-
gyarázom meg a dolgot. – Ezzel otthagyta faképnél a kamaszt, és vissza se nézett.
– A hülye! – mondta Pötyi az ablak mögött. – Hogy ez az Anti mi mindent tud!
Andacht kisasszony eközben keresztülment az előszobán, és ahogy elhaladt a konyha mellett, a 
kövér Berta, aki éppen krumplit hámozott, kikiáltott neki:
– Jöjjön csak ide!
A kisasszonynak nem sok kedve volt a szakácsnővel trafikálni, de azért szót fogadott. 
Tudniillik félt a kövér Bertától.
– Hallja – kezdte a szakácsnő –, az én szobám ugyan fönt van a padláson, de azért észreveszem, 
ha valami nincs rendben! Megmondaná, miért olyan sápadt ez a kislány?
És miért karikásak a szemei? És mi ért nem lehet reggel kihúzni az ágyból?
– Növésben van – jelentette ki a kisasszony. – Csukamájolajat kellene adni neki. Vagy vasat.
– Maga már rég szálka a szememben – folytatta Berta. – Ha megtudom, hogy titkos utakon jár, ma-
gával itatom még azt a csukamájolajat, de mindjárt az egész üveggel!
– Közönséges perszóna! A sértései leperegnek rólam – fintorgatta a képét a kisasszony.
– Micsoda? Mindjárt meglátjuk, kiről mi pereg le! – és a kövér Berta fölcihelődött a hokedliról. – Ma-
ga sunyi égimeszelő! Lenyalhatná a háztetőről a havat! Maga... maga... Andacht kisasszony befog-
ta a fülét, dölyfösen felszeg te a fejét, és úgy vonult végig a folyosón, mint egy zsiráf.
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Negyedik tűnődés 

A BÁTORSÁGRÓL

Most a bátorságról akarok szólni.
   Anti az előbb két pofont kent le egy nála nagyobb fiúnak. Erről azt gondolhatná az ember, hogy 
Anti kimutatta a bátorságát. De ez nem bátorság volt, hanem düh. S a kettő között van némi kü-
lönbség.

Bátor csak hidegvérrel lehet az ember. Amikor az orvos ki akarja próbálni, hogy helyes irányban
kutat-e, s ezért életveszélyes baktériumot fecskendez be magának, azután kipróbálja az általa fel-
fedezett ellenszert, ezzel a bátorságát bizonyítja. Ha sarkkutató kutyák vontatta szánon siklik az
Északi-sark felé, hogy elsőnek érjen oda, ő is a bátorságát bizonyítja. Amikor Piccard professzor 
léggömbjével fölszáll a sztratoszférába, ahol még senki sem járt, ő is nagy bátorságot tanúsít. 

Figyeltétek Piccard professzor vállalkozását? Érdekes volt. Többször el akart indulni, de lemon-
dott róla, mert nem volt megfelelő az időjárás. Az újságok már gúnyolódtak rajta. Az emberek, vala-
hányszor meglátták az újságban a fényképét, nevettek. De ő kivárta az alkalmas pillanatot. Olyan 
bátor volt, hogy inkább kinevettette magát, semhogy butaságot csináljon. Nem volt őrült, se vakme-
rő – egyszerűen bátor volt. Nem az volt a célja, hogy híres legyen, hanem ki akart kutatni valamit. 

A bátorságot nem csak ököllel lehet kimutatni. Fej is kell hozzá.
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ÖTÖDIK FEJEZET

KI-KI A MAGA FOGORVOSA

Pogge igazgató úr még a sétabotgyárában volt, Poggéné őnagysága a hálószobában feküdt, és a 
migrénjét dajkálgatta. Andacht kisasszony a szobájában kuksolt. Pötyi és Pici egészen vacsoráig
együtt múlatta az időt. Pötyi fehér cérnát kért Bertától, és így szólt a kutyához, aki egy kicsit fárad-
tan hevert a kosarában:
– Na, most figyelj, picinyem!
Pici engedelmesen figyelt. Ha fáradt volt, mindig szót fogadott. Kis gazdája letépett egy jó méternyi
cérnát a spulniról, egyik végét rákötötte a mozgó fogára, a másikat az ajtó kilincsére. Vegyük komo-
lyan a dolgot, mondta magának, és lassan eltávolodott az ajtótól, amíg a cérnaszál meg nem fe-
szült. Próbaképpen egy kicsit rántott rajta, és keservesen felnyögött. Gyorsan visszakozott, mire a
cérna ellazult. Ez így nem megy – mondta, és megint eltávolodott az ajtótól, de még meg sem fe-
szült a cérna, máris jajgatni kezdett.
– Ez így nem megy – mondta ismét. Nekidőlt az ajtónak, és erősen gondolkodott. 
Aztán leoldozta a cérnát. – Add a praclid! – szólt rá a tacskóra. De Pici csak nézett rá értetlenül. Er-
re lehajolt, föltette a kutyát az íróasztalra, s a cérna szabad végét rákötötte a hátsó lábára. – Ugorj
le! – biztatta.
A kutya e-helyett összegömbölyödött, és úgy döntött, hogy alszik egy jót.
– Ugorj már le! – mordult rá Pötyi. Behunyta a szemét, és megadta magát a sorsnak.
A tacskó a fülét hegyezte – már amennyire lehet egy ilyen lapátfület hegyezni –, de ugrásról hallani
se akart. Pötyi kinyitotta a szemét; a szépen eltervezett félelem kárba veszett. Jól meglökte Picit, s
az most már nem tehetett mást, leugrott az asztalról.
– Kint van végre a fogam? – kérdezte magától Pötyi, s belenyúlt a szájába. – Nem, még itt van. Túl
hosszú a cérna, picinyem. – Hóna alá kapta Picit, fölállt vele az asztal mellett álló zsámolyra, s a
tacskót visszatette az asztalra. – Ha ez se jó... – suttogta. Nagyot taszított rajta, mire a kutya lebuk-
fencezett, ő viszont keményen megtartotta magát a lábán. – Jaj! – kiáltott föl. 
Sós ízt érzett a szájában. Gyorsan előkapta a zseb kendőjét, a szájába dugta, és ráharapott. 
A cérnaszál kilógott a kutya kosarából, s a szoba közepén egy kis fog hevert. Pötyi leoldotta Piciről 
a cérnát, fölvette a földről a fogát, keresztültáncolt a szobán, és Andacht kisasszonyhoz rohant. 
– Kihúztam a fogam! Kihúztam a fogam! – kiáltotta.
A kisasszony villámgyorsan a háta mögé kapott egy darab papírt, de a jobb kezében ott maradt a
ceruza. Csak ennyit mondott:
– Igen?
– Mi lelte magát? – kíváncsiskodott Pötyi. – Olyan furán viselkedik az utóbbi időben. 
Csak nincs valami baj? – Odaállt a kisasszony elé, és a papír felé lesett. – Öntse ki a szívét! – biz-
tatta a nevelőnőt, mintha az anyja lett volna. A kisasszonynak azonban nem volt kedve gyónni. Ehe-
lyett azt kérdezte:
– Mikor lesz Bertának kimenője? 
– Holnap. Miért kérdezi?
– Csak úgy – tért ki a válasz elől a kisasszony. 
– Csak úgy! – visszhangozta a kislány. – Szeretem az ilyen válaszokat! – De a kisasszonyból hara-
pófogóval se lehetett többet kihúzni. Erre Pötyi úgy tett, mint ha megbotlanék a saját lábában, és
nekiesett a kis asszonynak, így beleláthatott a háta mögé dugott papírba. Csupa négyszög volt rá-
rajzolva. Az egyikbe az volt beírva, hogy „Nappali”’, a másikba meg: „Dolgozószoba”. De a kisasz-
szony gyorsan észbe kapott, és széles tenyerével eltakarta a papírt.
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Pötyi nem tudta mire vélni a dolgot. Majd este el mondom Antinak, határozta el magában, ő talán 
meg fejti.
Másfél órával később már ágyban feküdt, s a kis asszony fölolvasta neki a sündisznóházaspár me-
séjét.
Na lám, gondolta Pötyi. A sündisznók is olyanok, mintha ikrek lennének. Igazam volt ma délben. Ha
iker volnék, és a másikat Karolának hívnák, mi is megnyernénk minden futóversenyt a tornaórán.
Ekkor a szülők jöttek be a gyerekszobába. A mama gyönyörű selyem estélyi ruhát viselt, s hozzá 
arany cipellőt, a papa pedig szmokingot. Adtak Pötyinek egy-egy jóéjszakát puszit. 
– Aludj, édesem – mondta Poggéné, a papa pedig leült az ágy szélére. De a felesége türelmetlen-
kedett: – Gyere már! A főkonzul úr nem szereti, ha a vendégek elkésnek! 
Pötyi búcsút intett az apjának.
– Igazgató úr, ne butáskodjék! – szólt rá mókásan. Mihelyt a szülők eltávoztak, kiugrott az ágyból. 
– Mehetünk! – kiáltotta.
A kisasszony berohant a szobájába, s a fiókos szekrényből előkapott egy gyűrött, szakadozott ru-
hácskát. Odaadta a kislánynak, ő maga pedig egy agyonfoltozott szoknyát húzott magára, meg egy 
lötyögős, zöld pulóvert. 
– Készen vagy?
– Igenis! – vágta rá Pötyi, aki igencsak szánni valóan festett abban az ócska ruhában.
– Hát a fejkendője? 
– Hova is tettem tegnapelőtt? – töprengett a kisasszony. 
Némi keresgélés után megtalálta, a fejére kötötte, sötét szemüveget tett föl, előhúzott egy szatyrot a 
dívány alól, és ebben az álöltözetben lopóztak ki a házból.
Tíz perccel később Berta is kióvakodott a padlástérben lévő szobájából, halkan leosont a lépcsőn, 
és óvatosan kopogott Pötyi ajtaján. De a kislány nem moccant.
– Máris elaludt volna az én picinyem? – tűnődött fennhangon. – Hátha csak úgy tesz? Odadugnék 
neki egy kis friss kalácsot, de amióta itt van ez a buta liba, semmit se mer megtenni az ember. A
napokban is éppen csak benyitottam, hát nem rohant máris, hogy beáruljon a naccságának. Hogy
az első álom a legédesebb, asszongya, nem szabad megzavarni. Micsoda szamárság! Olyan nyú-
zott az a szegény teremtés, mintha hetek óta egyáltalán nem aludnék. És az az örökös jövés- me-
nés meg súgásbúgás! Isten tudja, mi jár a fejükben! Újabban nagyon furcsa itt minden! Becsület-
szavamra, ha nincs a kislány, meg az igazgató úr, rég hátat fordítottam volna a kapufélfának...
Még mit nem! – förmedt rá Picire, aki fölállt az ajtó előtt levő kosarában, és a kalács után kapkodott. 
– Kuss, te csibész, még felébreszted az én kis aranyomat!
Nesze, de most már csend legyen! Te vagy az egyetlen ebben a házban, aki legalább nem titkoló-
zik!
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Ötödik tűnődés 

A KÍVÁNCSISÁGRÓL

Ha az édesanyám belekezd egy regénybe, először az első húsz oldalt olvassa el, aztán a végét, az-
tán belelapoz a közepébe, és csak ezután olvassa el teljesen, az első laptól az utolsóig. Hogy miért 
így csinálja? Azt mondja, csak akkor tud nyugodtan olvasni, ha tudja, hogyan végződik a történet. 
Máskülönben halálra izgulná magát.
   Nehogy ti is rászokjatok erre a módszerre! Vagy ha ti is így csináljátok, sürgősen szokjatok le róla! 
  Mert ez éppen olyan, mintha karácsony előtt két héttel fölforgatnátok a mama szekrényét, hogy 
előre tudhassátok, mit kaptok majd ajándékba. Aztán amikor a csengettyű beszólít a karácsonyfá-
hoz, oda a meglepetés. Hiszen már mindent tudtok. Nem borzasztó? Úgy kell tennetek, mintha meg
lennétek lepődve, holott régen tudjátok, mit kaptok, és a szülők sem értik, miért nem örültök igazán. 
Elrontottátok a saját karácsonyotokat, meg az övéket is.
   S amikor két héttel előbb fölforgattátok a szekrényt, és megtaláltátok az ajándékaitokat, akkor 
sem örültetek igazán, mert egy frászban voltatok, hogy rajtakapnak.

Meg kell tanulni várni. A kíváncsiság megöli az örömöt.
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HATODIK FEJEZET

A GYEREKEK ÉJSZAKAI MŰSZAKJA 

Ismeritek a Weidendammi hidat? Láttátok már este, amikor az a sok fényreklám csillog-villog? A
Vígopera meg az Admirál mulató fala csupa-csupa fényes kirakat és tarka neonfelirat. A Spree túlsó
partján, egy háztetőn ezernyi villanykörtéből kirakva vibrál a közismert mosópor reklámja: egy óriási 
üst, amelyből gőz száll föl, majd egy hófehér ing emelkedik ki, mint egy jóságos szellem – egész 
képsorozat szalad el a szemünk előtt. Hátrább, a Schiffbauerdamm háztetői fölött a Nagyszínház 
teteje világít.
A hídon csordákban vonulnak az autóbuszok. A háttérben a Friedrich Strasse-i pályaudvar sejlik. Az
elhúzó magasvasút szerelvényének ablakai ki vannak világítva, s a vonat, mint egy fényes kígyó
siklik bele az éjszakába. Az ég rózsaszínű az alatta elterülő város visszfényeitől. 
Szép város Berlin, különösen erről a hídról nézve, s főleg este! Az autók hosszú sorban igyekeznek 
fölfelé a Friedrich Strassén. Fehéren világítanak a fényszórók. A járdákon emberek jönnek-mennek.
A magasvasút fütyül, az autóbuszok zakatolnak, az autók dudálnak, az emberek hangosan beszél-
nek és nevetgélnek. Ez ám az élet!
A hídon sötét szemüveges, sovány asszony áll. Egyik kezében szatyor, a másikban néhány doboz
gyufa. Mellette rongyos kislány pukedlizget.
– Gyufát vegyenek! Gyufát vegyenek, nagyságos urak! – kiáltozza panaszos hangon.
– Könyörüljetek rajtunk, szegényeken! Csak tíz pfennig egy doboz!
Egy kövér úr lép oda hozzájuk, és a zsebébe nyúl.
– Az anyukám vak, pedig még olyan fiatal! Három doboz csak huszonöt pfennig! – darálja sírós
hangon a kislány. A kövér úr a kezébe nyom egy pfenniget és továbbmegy.
– Áldja meg az Isten, drága nagysága! – kiáltja a gyerek, mire az aszott nőszemély oldalba böki: 
– Nem nagysága, hanem úr, te buta!
– Most maga vak vagy nem vak? – kérdezi sértődötten a kislány. De máris újabb pukedlit vág ki, és 
remegő hangon kiáltja: – Vegyenek gyufát, nagyságos urak! 
Most egy öreg hölgy ad neki egy pfenniget, s barátságosan bólint felé.
– Jól megy a bolt – súgja a gyerek –, már két márka harminc pfenniget szedtünk be, és csak öt do-
boz gyufát vesztettünk. – Aztán megint átvált az iménti rimánkodó hangra:
– Könyörüljenek meg a szegény embere ken! Csak tíz pfennig egy doboz! – Hirtelen integetni kezd:
– Ott van Anti a túlsó oldalon! – Majd újból fázósan összehúzza magát, és elkezd siránkozni, de
úgy, hogy összefacsarodik a szívük az arra járóknak. – Köszönöm szépen! Az Isten fizesse meg!
Szépen növekszik a vagyonuk. A kislány a szatyorba dobálja a pénzt. Vígan csörög a sok apró.
– Az egészet a vőlegényének adja? Na, az is jót nevethet a markába! 
– Fogd be a szád! – szisszent rá az asszony.
– Na, hallja! Itt ücsörgünk minden este, és mire megy ki az egész?
– Nem hallod, mit mondtam?!
– Gyufát vegyenek, nagyságos urak! – rimánkodik megint Pötyi (mert hiszen ő az); újabb járókelők 
tűntek föl. – Igazán adhatnánk belőle egy kicsit Antinak. Szombatig az övé a rosszabbik oldal. – 
Egyszer csak fölszisszen, mintha a lábára léptek volna. – Ott jön az az undok Gottfried!

***

Anti a másik oldalon áll, a rosszabbikon, ahol – nem tudni, miért – kevesebb ember jár.
Egy kis nyitott koffert tart maga elé, és ha valaki elmegy előtte, megszólal: 
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– Barna vagy fekete cipőfűzőt parancsol? Gyufám is van! – Egy csöpp kereskedői tehetség sincs 
benne. Nem tud jajgatni, szánalmat kelteni, pedig közelebb áll a síráshoz, mint a nevetéshez. Meg-
ígérte a háziúrnak, hogy holnapután öt márkát törleszt a lakbérből, és a konyhapénz is fogytán van, 
pedig margarint kell venni, és de jól jönne legalább tizenöt deka májas hurka!
– Ágyban volna a helyed, nem pedig itt – jegyzi meg rosszallóan egy úriember.
– De amikor olyan jó mulatság a koldulás! – motyogja Anti.
Az úr kicsit elszégyelli magát.
– Jól van, na! Nem kell mindjárt megsértődni. – És a markába nyom egy pénzdarabot. Egy ötven 
pfennigest.
– Köszönöm szépen – suttogja Anti, és két pár cipőfűzőt nyújt felé. 
– Cúgos cipőt hordok – hárítja el az úr. Megbillenti a kalapját, és sietve továbbmegy.  Anti boldog. 
Átnéz a híd túloldalára. Hoppá, nem a Klepperbein az ott? Becsukja a táskáját, és átszalad a másik
oldalra. Gottfried már lecövekelt Pötyi és a kisasszony előtt, és szemtelenül mustrálgatja őket. Pötyi 
kiölti a nyelvét, de a kisasszony remegni kezd félelmében. Addigra odaér Anti, és szó nélkül fené-
ken billen ti a fiút. Az dühösen hátraperdül, de mihelyt meglátja Antit, fölrémlik előtte a délutáni két 
pofon, és szó nélkül eliszkol.
– Ettől is megszabadultunk – mondja Pötyi, és kezet fog Antival. 
– Menjünk – szól Andacht kisasszony. – Meghívlak az automata büfébe.
– Éljen! – kiáltja Pötyi, és előreszalad kis barátjával. 
A kisasszony fölháborodottan szól utána:
– Lennél szíves odavezetni? Mit gondolnának az emberek, ha vak létemre egyszer csak futni kez-
denék?
Pötyi belekarol, és levezeti a hídról, majd végig a Friedrich Strassén az Oranienburgi Kapu irányá-
ba.
– Mennyit kerestél? – kérdezte Antitól.
– Csak kilencvenöt pfenniget – válaszolja búsan a fiú. – Egy úr csak úgy adott egy ötvenest. Ha ő 
nincs, a holnapi kenyérre se volna elég.
– Tedd el gyorsan! – nyom a kezébe valamit Pötyi.
– Mi volt az? – kérdezte gyanakodva a kisasszony.
– Aki kíváncsi, hamar megöregszik! – vágja rá Pötyi. – Én se kérdeztem magától, mire kellenek
azok a furcsa rajzok. Erre úgy elhallgat a kisasszony, mintha leharapták volna a nyelvét. Az utca
lassan kiürül. A kisasszony leveszi a sötét szemüveget, és elengedi Pötyi kezét. Még néhány sar-
kon befordulnak, és már ott is vannak úti céljuknál.
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Hatodik tűnődés 

A SZEGÉNYSÉGRŐL 

Úgy százötven évvel ezelőtt Párizs népe kivonult Versaillesba, ahol a francia király meg a királyné 
lakott. Tüntetés volt – ugye, tudjátok, mi az? A sok szegény odaállt a fényes palota elé, és azt kiál-
tozták: „Nincs kenyerünk! Nincs kenyerünk!” Bizony, rossz soruk volt!

A királyné, Mária Antónia ott állt az ablakban, és azt kérdezte egy udvaronctól:
- Mit akar ez a sok ember?
- Kenyeret, felség – felelte az udvaronc. – Nincs kenyerünk, és éhezünk.
- Nincs kenyerük? – csóválta a fejét a királyné. – Akkor egyenek kalácsot!

Azt hiszitek, azért mondta, mert ki akarta csúfolni a szegényeket? Dehogy! Csak nem tudta, mi a
szegénység. Azt hitte, ha nincs elég kenyér a háznál, biztos akad helyette kalács. Nem ismerte a
népet, nem ismerte a szegénységet. Egy évvel később lenyakazták. Ezt érte el vele. 

Nem gondoljátok, hogy a szegénységet könnyebb volna megszüntetni, ha a gazdagok már gye-
rekkorukban megtanulnák, milyen rossz szegénynek lenni? Hátha akkor a gazdag gyerekek azt
mondanák magukban: ”Ha majd megnövök, és az enyém lesz a papa bankja, vagy a gyára, vagy a
birtoka, nálam jobb dolguk lesz a munkásoknak.” Hiszen azok a munkások az ő gyerekkori játszó-
társai volnának…

Gondoljátok, hogy így lehet?
Nem akartok segíteni abban, hogy így legyen?
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HETEDIK FEJEZET

A KISASSZONY BECSICCSENT

Az automata büfében néha furcsa figurák tűnnek föl. Pötyi szeretett odajárni, mert szörnyen érde-
kes helynek találta. Olykor még részegeket is láthatott! Anti ásítozott, és a fáradtságtól alig tudta
nyitva tartani a szemét.
– Rémes! – mondta. – Ma szabályosan elaludtam a számtanórán. Bremser tanár úr kiszúrt, és úgy
rám üvöltött, hogy majdnem kiestem a padból. Szégyelljem magam, kiabálta, és hogy az utóbbi
időben a dolgozataim se valami fényesek. Ha így megy tovább, levelet küld a mamámnak. 
– Szentséges ég! – rémüldözött Pötyi. – Még csak az hiányzik! Nem tudja, hogy a mamád beteg, és
neked kell főznöd meg pénzt keresni? 
– Honnan tudná?
– Hát tőled. 
– Inkább leharapom a nyelvem – morogta Anti.
Pötyi ezt sehogy se értette. De csak megvonta a vállát. Majd Andacht kisasszonyhoz fordult, aki
szótlanul bámult maga elé.
– Ha jól emlékszem, meghívott!
A kisasszony összerezzent, és lassan magához tért.
– Mit kértek?
– Narancsot és tejszínhabot – vágta rá Pötyi. Anti némán bólintott. A kisasszony odament az egyik
automatához.
– Honnan szerezted azt a pénzt, amit a kezembe nyomtál? – kíváncsiskodott Anti.
– A kisasszony úgyis a vőlegényének adja. Hát lecsíptem belőle egy kicsit. Nehogy eláruld neki! In-
kább figyeld: biztos megint becsiccsent. Nem mondom, jó huzata van...
Hallgass ide! Ma rajtakaptam, amint a szobájában mindenféle négyszögeket rajzolt egy papírra, és
az egyikbe azt írta, hogy „Nappali”, a másikba meg hogy „Dolgozószoba”. A többit nem tudtam elol-
vasni...
– Egy lakás tervrajza lehetett – vélte Anti.
– Én hülye! – csapott a homlokára Pötyi. – Hogy erre nem jöttem rá! De minek kell neki a tervrajz?
Ezt Anti se tudta.
Visszajött a kisasszony, és egy-egy gerezdekre szedett narancsot hozott a két gyereknek (a tej-
színhabot elspórolta), magának pedig egy pohárka konyakot.
– Legkevesebb három márkát kerestünk – mondta, miután leült. – De a szatyorban csak egy nyolc-
vanat találtam. Te érted ezt?
– Hátha lyukas a szatyor? – mondta bátortalanul Pötyi.
A kisasszony megnézte.
– Nem lyukas – közölte.
– Furcsa – jegyezte meg Pötyi. – Az ember azt hin né, hogy valaki elcsórta. Micsoda idők! – fo-
hászkodott.
A kisasszony megitta a konyakját, és felállt, hogy még egy pohárral hozzon magának.
– Órák hosszat ácsorgunk a hídon, ő meg elissza az egész bevételt! – dohogott Pötyi álnokul. 
– Jobban tennéd, ha otthon maradnál – jelentette ki Anti. – Még megneszelik a szüleid, és lesz ne-
mulass!
– Miattam! – legyintett Pötyi. – Nem én választottam a nevelőnőmet. 
Anti elvett a szomszéd asztalról egy papírszalvétát, staniclit formált belőle, és beletett hat gerezd 
narancsot. Pötyi kérdő pillantását látva, zavartan magyarázkodott: 
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– A mamámnak viszem.
– Erről jut eszembe! – kiáltott föl Pötyi, és belekotort a zsebébe. – Itt van, ni! 
Anti odahajolt és megnézte.
– A fogad! Kihúztad?
– De butákat kérdezel! Akarod?
De Antit, úgy látszik, nem érdekelték mások fogai, mert csak megvonta a vállát.
– Mit csináljak vele?
Így hát Pötyi újra eltette. Megint visszajött Andacht kisasszony, szemmel láthatóan becsiccsentve
egy kicsit, s kijelentette, hogy indulniuk kell. Együtt mentek a hídig, s ott elbúcsúztak Antitól.
– Mit mondtál, Bremsernek hívják? – kérdezte Pötyi.
Anti bólintott.
– Holnap délután megint meglátogatlak – ígérte a kislány.
Anti boldogan megrázta a kezét. Meghajolt a kis asszony felé, és elvágtatott.

***

Pötyi és a kisasszony baj nélkül bejutott a lakásba. A szülők még mindig a főkonzulénál voltak. A 
kislány bebújt az ágyába, és nyomban elaludt. Pici halkan morgott, amiért fölébresztették legszebb
álmából. A kisasszony bement a szobájába, eldugta a két koldusmaskarát, és ő is lefeküdt. 
Anti még nem fekhetett le. Elosont az anyja ajtaja előtt, meggyújtotta a konyhai lámpát, eldugta a 
koffert, és akkorát ásított, hogy majdnem kiugrott az áll kapcsa. Aztán elővett egy kék kockás füze-
tet, és kinyitotta. Az egyik oldalára az volt írva: „Bevétel”, a másikra meg: „Kiadás”. Nadrágzsebéből 
egy marék apró pénzt tett ki az asztalra, és gondosan megszámolta. Két márka ötven pfennig volt.
– Ha nincs Pötyi meg az a kedves úriember, most csak negyvenöt pfennigje volna. Beírta a füzetbe
a ma esti bevételt.
A dugipénzével együtt már öt márka hatvan pfennigje volt. Ebből ötöt a háziúrnak kell adni. Tehát 
mindössze hatvan pfennig marad ennivalóra! Bekukkantott a kamrába.
Krumpli volt még. De a vágódeszkán csak egy darabka szalonnabőr maradt. Ha holnap kikeni vele 
a serpenyőt, talán megsütheti benne a krumplit. Hanem a májas hurkának megint lőttek. Pedig úgy 
vágyott rá!
Levetette a cipőjét, kistányérra rakta a narancsot, eloltotta a lámpát, és kisurrant a konyhából. A há-
lószoba ajtaja előtt megállt s fülelt. A mama aludt, hallani lehetett nyugodt légzését, s néha egy-egy 
szusszanását. Anti elmosolyodott, és megsimogatta az ajtót. Aztán beosont a nappaliba. Sötétben
vetkőzött le, holmiját a szék támlájára terítette, a pénzt eldugta egy skatulyába, lefeküdt a díványra 
és betakarózott.
Bezárta az előszobaajtót? Elzárta a gázt? Nyugtalanul forgolódott, majd fölkelt, és megnézte, rend-
ben van-e minden.
Rendben volt. Visszafeküdt. A számtanfeladatot megcsinálta. A tollbamondás várható szövegét át-
nézte. Bremser tanár úr remélhetőleg mégsem küld levelet a mamának. Mert akkor kiderülne, hogy 
ő esténként a Weidendammi hídon árul cipőfűzőt. Van-e még elég cipőfűző? A barna hamarosan 
elfogy. Úgy látszik, több a barna cipő, mint a fekete. Vagy a barna cipőfűző hamarabb elszakad? 
Anti átfordult a jobb oldalára. Remélhetőleg hamarosan meggyógyul a mama. 
Végre elaludt.



28

Hetedik tűnődés 

AZ ÉLET KOMOLYSÁGÁRÓL

A közelmúltban Rostockban jártam, a vásáron. A Warnow felé lejtő utcák tele voltak bódékkal. Lenn 
a parton körhinták forogtak. A nagy hangzavarban jókedvem támadt. Odamentem egy cukorkás bó-
déhoz, és törökmézet kértem tíz pfennigért. Oltári finom volt!

Arra jött egy fiú az anyjával, és rángatni kezdte a karját:
 - Még egy mézeskalácsot akarok! – Mellesleg, már öt különböző mézeskalács-figurát szorongatott. 
Az anyja süketnek tettette magát. Erre megállt a kölyök, és toporzékolva üvöltötte: - Még egyet aka-
rok!
- De hiszen már ötöt kaptál – mondta a mamája. – Gondolj a szegény gyerekekre, akik egyet se
kapnak!

Mit gondoltok, mit válaszolt a gyerek?
- Fütyülök a szegény gyerekekre!
Úgy megijedtem, hogy majdnem papírostul kaptam be a törökmézemet. Ejnye, fiam! Hát szabad

ilyet mondani?
  Annak a fiúnak abban a meg nem érdemelt szerencsében volt része, hogy tehetős szülei vannak, 
erre odaáll ordítozni, hogy „fütyülök a szegény gyerekekre!” Ahelyett, hogy az öt mézes kalácsból
legalább kettőt nekik adna, és boldog lenne, hogy örömöt szerezhet nekik. 
  Az élet komoly dolog. És nehéz. Ha azok, akiknek jól megy a soruk, nem segítenek a nélkülöző-
kön saját jószántukból, bizony rossz vége lesz a dolognak.
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NYOLCADIK FEJEZET

BREMSER TANÁR ÚR AGYÁBAN VILÁGOSSÁG GYÚL

Pötyi osztályában péntekenként egy órával korábban ért véget a tanítás. Pogge igazgató úr ezeken
a napokon érte küldte a sofőrt, hogy fuvarozza haza a lányát; neki ilyenkor még nem volt szüksége 
az autóra, Pötyi pedig imádott kocsikázni.
Amikor kilépett az iskola kapuján, a sofőr sapkájához emelte a kezét, és kinyitotta előtte az autó aj-
taját. Pötyi odaszaladt, és lelkendezve rázta meg a kezét:
– Jó napot, Hollack bácsi!
Hát még hogy örült a többi kislány! Mert ha Pogge Lujzit autón vitték haza, annyian mehettek vele,
ahányan befértek a kocsiba. Ma azonban Pötyi hátrafordult az ajtónál, és mentegetőzve így szólt: 
– Ne haragudjatok, lányok, de ma egyedül megyek!
A többiek leforrázva álltak az autó mellett.
– Fontos dolgom van – magyarázta Pötyi. Azzal egymaga ült be a hatalmas Mercedesbe.
Mondott egy címet a sofőrnek, és elindultak. Az osztálytársak szomorúan néztek a pompás jármű 
után.
A kocsi néhány perc múlva megállt egy másik iskola előtt. 
– Kedves Hollack bácsi – mondta Pötyi –, legyen szíves, várjon meg itt! – A sofőr bólintott, Pötyi 
pedig fürgén fölszaladt a lépcsőn. Szerencsére még tartott a szünet. Fölment az emeletre, és meg-
kérdezte egy fiútól, hol van a tanári szoba. A fiú odavezette. Pötyi kopogott, s mert senki se nyitott
ajtót, még egyszer kopogott, mégpedig jó erősen. 
Erre végre kinyílt az ajtó. Egy magas fiatalember állt ott, kezében vajas kenyérrel.
– Ízlik? – kérdezte Pötyi.
A fi atalember harsányan elnevette magát.
– Ezen kívül mit akar még tudni?
– Bremser tanár úrral szeretnék beszélni – jelentet te ki Pötyi. – Különben Pogge Lujzának hívnak.
A fiatal tanár lenyelte a falatot, majd félreállt az aj tóból.
– Akkor gyere be!
Pötyi követte. Tágas szobába jutott. A hosszú asztal körül sok szék volt, s mindegyiken ült egy ta-
nár. Pötyi szíve hangosan megdobbant a kicsit félelmetes látvány miatt.
Kísérője odavezette az ablakhoz, ahol egy tök kopasz, kövér és öreg tanár támasztotta a párkányt. 
– Bremser! – szólt oda neki a fiatalember. – Hadd mutassam be neked Pogge Lujza kisasszonyt!
Beszélni akar veled.
– Velem? – csodálkozott Bremser tanár úr.
– Pontosan – vette át a szót Pötyi kicsit felbátorodva. – Ugye tetszik ismerni Gast Antit?
– Az osztályomba jár – mondta a tanár.
– Éppen erről van szó – folytatta Pötyi. – Biztos meg fogjuk érteni egymást. Bremser tanár úr kíván-
csisága felébredt:
– Miért, mi van azzal az Antival?
– Elaludt a számtanórán. És azt mondta, a dolgozataival sincs megelégedve a tanár úr.
Bremser bólintott:
– De nem ám!
Közben más tanárok is odaszivárogtak köréjük, hogy hallják, miről is van szó. 
– Bocsánat, tanár urak – fordult feléjük Pötyi –, nem fáradnának vissza a helyükre?
Bizalmas megbeszélnivalóm van Bremser tanár úrral.
A tanárok nevettek, és visszaültek a helyükre. De tovább hegyezték a fülüket.
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– Én Anti jó barátja vagyok – folytatta Pötyi. – Elmondta nekem, hogy ha így megy tovább, a tanár
úr levelet ír a mamájának.
– Bizony. Különösen azok után, hogy ma a földrajzórán elővett egy füzetet, és számolni kezdett 
benne. Kénytelen leszek az édesanyja tudomására hozni.
Pötyi szívesen megnézte volna, hogy látszik-e a képe a tanár úr tükörsima koponyáján, de belátta,
hogy most erre nem ér rá.
– Most akkor tessék idefigyelni! – kezdte. – Antinak beteg a mamája. Kórházba kellett vinni, és ott
valami növényt vágtak ki belőle... azaz hogy kinövést, és most otthon fekszik, és nem tud dolgozni. 
– Ezt nem tudtam – jegyezte meg Bremser tanár úr.
– Egyszóval ágyban fekszik, és se főzni, se dolgozni nem tud. De hát valakinek muszáj főznie! És 
mit tetszik gondolni, ki főz? Hát Anti. Sült krumplit, rántottát, meg efféléket. 
Nagyon ért hozzá!
– Ezt nem tudtam – mondta másodszor is a tanár úr.
– Ráadásul hetek óta dolgozni se mehet a mamája. De pénzt is muszáj keresni valakinek!
És ki keres pénzt? Hát Anti. Persze, ezt se tetszik tudni. Egyáltalán mit tetszik tudni?
Bremser tanár úr a kopasz feje búbjáig elpirult.
– És mivel keresi a pénzt?
– Azt nem árulhatom el! – jelentette ki Pötyi. – Csak annyit, hogy szegény fi ú éjjelnappal robotol.
Pénzt keres, ennivalót vesz, lakbért fizet, a haját pedig részletre nyíratja. Csoda, hogy nem alszik
az egész tanítási idő alatt. 
Bremser tanár úr szótlanul hallgatta. Kollégái is némán figyeltek. Pötyi pedig egyre jobban belelo-
valta magát:
– És akkor a tanár úr levelet akar küldeni a mamájának, hogy az Anti lusta! Amiből egy szó se igaz! 
Szegény Gast néni megint belebetegszik a bánatba, és lehet, hogy újra nő benne valami, és mehet 
a kórházba. De abba már a fi a is belebetegednék! Nem bírhatja sokáig ezt a hajszás életet!
– Ne veszekedj már olyan nagyon! – csillapította a tanár úr. – Miért nem mondta el nekem ezt a fi
ú?
– Én is ezt kérdeztem tőle – vallotta be Pötyi. – És tetszik tudni, mit felelt? 
– Mit?
Bremser úr tanártársai megint fölálltak az asztal mellől, és köréjük gyűltek. 
– Azt, hogy inkább leharapja a nyelvét – vágta ki Pötyi. – Mert nagyon büszke!
– Jól van – mondta a tanár úr, és eljött az ablaktól. – Nem írom meg azt a levelet.
– Gondoltam, hogy rendes ember a tanár úr! Nagyon köszönöm!
A tanár az ajtóig kísérte.
– Én is köszönöm neked, kislányom.
– Még valamit! – torpant meg Pötyi. – Majdnem elfelejtettem! Nehogy el tessék árulni Antinak, hogy
itt voltam!
Bremser tanár úr megsimogatta a lányka fejét.
– Egy kukkot se szólok neki – ígérte.
Becsöngettek. Folytatódott a tanítás. Pötyi levágtatott a lépcsőn, beszállt az autóba, és hazakocsi-
zott. Egész úton jobbra-balra hajlongott ültében, és halkan dudorászott.
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Nyolcadik tűnődés 

A BARÁTSÁGRÓL

Hiszitek vagy nem, irigylem Pötyit. Ritkán nyílik az embernek alkalma arra, hogy segítsen a barát-
ján. És még ritkábban sikerül ezt titokban tartania. Bremser tanár alkalma arra, hogy segítsen a ba-
rátján. És még ritkábban sikerül ezt titokban tartania. Bremser tanár úr nem küld levelet Anti anyu-
kájának. Nem förmed rá többé, hogy miért nincs meg a leckéje. Anti majd csodálkozik, meg persze
örül, Pötyi pedig elégedetten dörgöli a kezét. Ő tudja, minek köszönhető az egész. Ha ő nincs, baj 
lett volna.

De ezt Anti nem fogja megtudni soha. Pötyinek nem kell a hála. Maga a jótett a jutalma. Ha lelep-
leződnék az titok, nem növelné, hanem kisebbítené az örömét. 

Azt kívánom, hogy mindnyájatoknak legyen legalább egy jó barátja. És mindnyájatoknak legyen
alkalma rá, hogy szívességet tegyetek a barátotoknak anélkül, hogy az tudna róla. Hadd ismerjétek
meg, mekkora boldogság, ha segíthettek másoknak!
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KILENCEDIK FEJEZET

GAST NÉNI CSALÓDIK

Mialatt Anti a lakáskulcsát kereste a táskájában, hogy kinyissa az ajtót, az magától kinyílt, és ott állt
előtte az édesanyja. 
– Jó étvágyat, kisfiam! – mondta mosolyogva.
– Neked is! – viszonozta csodálkozva Anti. Aztán a mamája nyakába ugrott: – Hát meggyógyultál?
Bementek a szobába. Anti leült, és boldogan bámulta az anyját.
– Még nehezemre esik egy kicsit a járás – vallotta be ő, és leült melléje a díványra. 
– Mi újság az iskolában?
– Naumann Ricsi azt mondta a földrajzórán, hogy Indiában indiánok laknak. Atyaisten, hogy lehet
ilyen hülye valaki? A Schmitz pedig megcsípte Pramannt, mire Pramann kiesett a padból, és amikor
a tanár úr megkérdezte, mi baja, azt mondta, biztos bolha ugrott belé, mire Schmitz fölugrott és kije-
lentette, hogy nem hajlandó olyan fiú mellett ülni, aki bolhás. Hullára röhögtük magunkat! – és Anti
is nevetett a történetén.
– Hát te? – kérdezte. – Ma nem vagy tréfás kedvedben?
– Mondd csak tovább – biztatta az anyja. Anti hátradőlt ültében, és kinyújtotta a lábát. 
– Bremser tanár úr az utolsó órán nagyon barátságos volt, és azt mondta, látogassam meg, ha rá-
érek. Hirtelen fölugrott: – Én hülye! Hiszen még főznöm kell! 
De az anyja visszahúzta, és az asztalra mutatott: már meg volt terítve, és középen egy nagy tál gő-
zölgött.
– Csak nem lencse virslivel? – szimatolt bele Anti a levegőbe. A mama bólintott. 
Leültek és enni kezdtek. Anti derekasan nekilátott. Amikor az utolsó csöppig megette, az anyja má-
sodszor is mert neki. Anti észrevette, hogy ő viszont még hozzá se nyúlt a maga részéhez. Ettől az 
ő étvágya is elment. Búsan piszkálta a főzeléket, és némán halászgatta ki a virsli karikákat. Végre 
nem bírta tovább.
– Nem jól csináltam valamit? – kérdezte. – Előfordul, hogy észre se veszi az ember, és... Vagy a 
lakbér aggaszt? A virslit igazán nem kellett volna... – S kezét gyöngéden az anyja vállára fektette.
Ő azonban szó nélkül kivitte az edényt a konyhába. Amikor visszajött, végre megszólalt: 
– Láss hozzá a leckédhez. Mindjárt visszajövök.
És egy perc múlva becsapódott mögötte az előszobaajtó. Anti csak ült a székén dermedten, és né-
mán ingatta a fejét. Mi rosszat követhetett el? Kinyitotta az ablakot, és kihajolt. Sokáig tartott, amíg
az anyja kiért az utcára. Kicsiket lépett – nyilván még fárasztotta a járás. A sarokra érve befordult.
Anti kedvetlenül ült vissza az asztalhoz. Elővette táskájából a füzetét és a tollát, és rágni kezdte a 
tollszárat.

***

Végre visszajött a mamája. Egy kis csokor virág volt a kezében. Elővette a kék pöttyös vázát, vizet 
töltött be lé, beletette a csokrot, fölrakta a polcra. Majd odaállt az ablak elé, háttal Antinak.
– Szép virág – jegyezte meg Anti. – Kankalin, ugye?
A mama úgy állt az ablak előtt, mint egy idegen. Ki felé nézett, és meg-megrándult a válla. Anti leg-
szívesebben odaszaladt volna hozzá. De csak ennyit mondott, azt is nagyon halkan:
– Szólj már egy szót!
A mamája talán meg se hallotta. Még mindig háttal felé, azt kérdezte:
– Hányadika van ma?
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Anti nem tudta mire vélni a kérdést, de nehogy még jobban elkeserítse a mamát, a falinaptárra né-
zett, s válaszolt:
– Április 9-e.
– Április 9-e – mondta utána a mama, és a szája elé emelte zsebkendőt szorongató kezét. 
Anti fejében végre leesett a tantusz. A mamának ma van a szülinapja! Ő pedig megfeledkezett róla! 
Elfogta a remegés. Behunyta a szemét, és azt kívánta, bárcsak halna meg ebben a minutumban.
Hát ezért kelt föl a mama! Ezért főzött virslit a lencsébe! És neki magának kellett virágot vennie ma-
gának! Most meg ott áll az ablakban egyes-egyedül. Ő pedig még csak oda se mehet, hogy megsi-
mogassa. Mert ezt nem bocsátja meg neki az anyja.
Bárcsak hirtelen megbetegednék! – kívánta némán. Akkor bezzeg ágyba fektetnék, és megint sze-
retnék! Felállt és odament az ajtóhoz. Majd megfordult, és majdnem sírva kérdezte:
– Szóltál, mama?
De a mama szótlanul és mozdulatlanul állt tovább az ablaknál. Anti kioldalgott a konyhába, leült a
zsámolyra, és várta, hogy kibuggyanjanak a könnyei. De csak nem akartak kibuggyanni. Néha meg-
rázkódott, mintha fojtogatnák. Aztán elővette a dugipénzét, és ki vett egy márkát. Habár semmi ér-
telme az egésznek... Vagy szaladjon el mégis, és vegyen valami kis ajándékot? Bedobhatná a le-
vélszekrénybe. Aztán elmegy, és vissza se jön többé soha. Egy kis tábla csokoládé befér a levél-
szekrény nyílásán. Meg egy üdvözlőlap. „Mélységesen szerencsétlen fiadtól” – ezt írná rá. Így leg-
alább szép emléke maradna róla a mamának.
A mama még sokáig állt az ablaknál, és úgy nézett ki felé, mintha a szerencsétlen, szomorú élete
lenne kiterítve odalenn. Más se jutott neki, mint bánat, betegség és gondok. Titkos jelet vélt fölfe-
dezni abban, hogy egyetlen fi a megfeledkezett a születésnapjáról, őt is el fogja veszíteni, ahogy 
mindent elveszített, ezért semmi értelme az életének. Amikor fölfeküdt a műtőasztalra, azt mondta 
magában: Élnem kell, különben mi lesz Antival? És a fi ú most megfeledkezett a születésnapjáról!
Hirtelen megsajnálta szegény gyereket. Hova mehetett? Biztos megbánta már a feledékenységét.
„Szól tál, mama?” – kérdezte, mielőtt leverten kikullogott volna. Nem szabad ilyen szigorúan bánni 
vele, az elmúlt hetekben épp eleget törte magát miatta.
Minden nap bejött hozzá a kórházba. A népkonyhára járt enni, és éjjel-nappal egyedül volt a lakás-
ban. Aztán őt haza hozták. Két hétig nyomta az ágyat, s ezalatt Anti főzött kettejükre, bevásárolt, 
sőt egyszer-kétszer még ki is takarította a lakást. 
Keresni kezdte. Bement a hálószobába, majd a konyhába. Még a vécébe is benyitott.
Lámpát gyújtott, és benézett a szekrények mögé.
– Anti! – kiáltotta. – Gyere elő, kisfiam! Már nem haragszom! 
De a fiú nem volt sehol. Megszökött! A mama már könyörögve szólongatta. Hiába. Anti eltűnt. 
Gastné föltépte az ajtót, és leszaladt a lépcsőn, hogy megkeresse a fiát. 
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Kilencedik tűnődés 

AZ ÖNURALOMRÓL

Tetszik nektek Anti? Nekem nagyon. No de se szó, se beszéd megszökni otthonról – hogy őszinte 
legyek, ez nem nagyon tetszik. Mi lenne, ha mindenki elbujdosna, aki rossz fát tett a tűzre? Az em-
ber sose veszítse el a fejét.

Ez különben másra is érvényes. Valaki rossz bizonyítványt kap, vagy a tanára behívatja a szüleit,
vagy eltör otthon egy értékes vázát, aztán azt olvassuk az újságban, „megszökött a büntetéstől való 
félelmében. A szülők a legrosszabbra készültek fel…” 
  Nem, hölgyeim és uraim, ez így nem megy! Ha az ember rossz fát tesz a tűzre, legyen benne any-
nyi bátorság, hogy vállalja. Ha fél a büntetésről, gondolta volna meg előbb! 

Az önuralom értékes és fontos tulajdonság. És különösen fontos benne az, hogy meg lehet tanul-
ni. Nagy Sándor, Makedónia királya mindig harmincig számolt, nehogy meggondolatlanul döntsön.
Ez kitűnő módszer. Ha szükséges éljetek vele! Még jobb, ha hatvanig számoltok. 
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TIZEDIK FEJEZET

EZ ROSSZUL IS ELSÜLHETETT VOLNA!

– Jó napot, Gast néni! – köszöntötte valaki, amikor kilépett a kapun. – Remekül tetszik kinézni!
Pogge Pötyi volt az. Picit is magával hozta. Igazából nagyon sápadtnak és levertnek látta Anti ma-
máját, de hát a barátja megkérte, hogy mindig dicsérje meg az egészségét.
Ő pedig állni szokta a szavát. A kisasszony most is a Lugasban találkozik a vőlegényével, s meg 
hagyta neki, hogy pontban hatkor legyen ott ő is. 
Gast néni zavartan nézett körül, és szótlanul kezet nyújtott Pötyinek.
– Hol van Anti? – kérdezte a kislány.
– Elment – suttogta a néni. – Megszökött! Megharagudtam rá, mert megfeledkezett a születésna-
pomról...
– Gratulálok! – mondta Pötyi. – Mármint a születésnapjára.
– Köszönöm – bólintott tétován a néni. – De hová tűnhetett a fi am? 
– Ne tessék elveszíteni a fejét! – vigasztalta Pötyi. – Rossz pénz nem vész el! Járjuk végig a bolto-
kat, és tudakozódjunk utána! – De mert a néni mintha meg se hallotta volna, csak jobbra-balra for-
gatta a fejét, kézen fogta, és behúzta a szomszéd házban lévő tejcsarnokba. A tacskót kint hagyta, 
és rászólt: – Okos kutya! Keresd Antit!
Anti ez alatt csokoládét vásárolt. Egy öreg hölgy volt a boltos, akinek jókora golyva csúfította el a
nyakát. Gyanakodva nézett a fiúra, aki a legfinomabb tejcsokoládéból kért egy táblával.
– Születésnapra viszem – jelentette ki Anti gyászos hangon.
Az öregasszony erre kicsit barátságosabb lett. Selyempapírba csomagolta a csokoládét, ahogy
ajándék hoz illik, és még át is kötötte egy világoskék szalaggal.
– Köszönöm szépen – mondta Anti.
Fizetett, és a zsebébe csúsztatta az ajándékot. A visszakapott pénzzel bement egy papírboltba, és
kiválasztott egy születésnapi üdvözlőlapot. Szélesen vigyorgó kövér hordárt ábrázolt, mindkét ke-
zében egy-egy cserép virággal, és ez volt aláírva arany betűkkel: „Boldog születésnapot!” Anti bá-
natosan nézte a jópofa képet. Majd odament az írópulthoz, és nagy igyekezettel ráírta az üdvözlő 
lap hátára: „Ezt kívánja szerencsétlen fiad, Anti. Ne haragudj, drága anyukám, nem akartalak meg-
bántani!” Becsúsztatta a lapot a csokoládé szalagja alá, és ki szaladt az utcára. Egyszerre mélysé-
gesen sajnálta ma gát szerencsétlen sorsa miatt. Mindjárt sírva fakad! Nagyot nyelt, és leszegett
fejjel ment tovább.
Úgy lopódzott föl a házukba, mint egy indián harcos. Lábujjhegyen ment oda az ajtóhoz, fölemelte a
levélszekrény nyílásának fedelét, és becsúsztatta az ajándékát. Rémülten rezzent össze, amikor a
kis csomag hangosan koppant a szekrényke alján. De bentről sem mi sem hallatszott. 
Most el kellene szaladni, elbujdosni és meghalni valahol. De ez nem ilyen egyszerű. 
Félénken meg nyomta a csengőt, aztán lerohant az első lépcsőfordulóig, és lélegzetvisszafojtva 
várt. De föntről most sem hallatszott semmi. 
Megint fölmerészkedett, és újra csöngetett, majd ismét lerohant.
Még mindig nem történt semmi! Mi lehet a mamával? Csak nincs valami baja? Belebetegedett a
bánatba? Fekszik az ágyban, és mozdulni sem tud? Ő pedig buta fejjel nem hozta magával a kul-
csát. És ha a mama ki nyitotta a gázcsapot, hogy bánatában megölje magát? Felrohant, és úgy dö-
römbölt az ajtón, hogy csak úgy döngött. Bekiáltott a kulcslyukon:
– Anya! Anya! Nyisd ki, én vagyok az!
Odabent néma csönd.
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Anti sírva roskadt le a lábtörlőre. Mindennek vége! Gast néni és Pötyi ez alatt minden boltba be-
ment, ahol ismerték a fiút, de se a tejes, se a pék, se a hentes, se a zöldséges, de még a suszter és
a vízvezeték-szerelő se tudott róla semmit. 
Pötyi az útkereszteződésben odament a közlekedési rendőrhöz, és őt is megkérdezte. De a rendőr 
is csak a fejét rázta, és tovább integetett a járműveknek a két karjával. Picit ingerelte az integetése, 
és megugatta. Gast néni a járdán várt, és riadtan nézegetett jobbra-balra.
– Semmi hír – jelentette Pötyi. – Az lesz a legjobb, ha hazamegyünk. Hátha a pincében bújt el.
Vagy a padláson.
Inuk szakadtából futottak végig az utcán, be a házba. Gast néni már éppen ki akarta nyitni a pince
ajtaját, amikor fentről mintha sírást hallott volna. 
– Ez ő! – kiáltotta, és olyan gyorsan nekiiramodott a lépcsőknek, hogy Pötyi alig érte utol. – Anti-
kám!
– Mama! Mama!– hallatszott fentről, és mindkét irányból megindult a versenyfutás. Pötyi megállt az 
első emeleten – nem akarta zavarni anyát és fi át –, s a Pici száját is befogta a kezével. 
Gast néni és Anti félúton találkozott, és egymás nyakába borultak. Lázasan simogatták egymás há-
tát, mint akik el sem hiszik, hogy megtalálták egymást.
Aztán kimerülten leültek a lépcsőre, és csak fogták egymás kezét, és mosolyogtak a könnyeiken át. 
Végül megszólalt a mama:
– Gyere, kisfiam! Nem ülhetünk itt a végtelenségig. Még meglát valaki.
– Az nem lenne jó – vélte Anti. – Isten tudja, mit gondolnának.
Még mindig egymás kezét fogva, fölmentek a lép csőn. Amikor a mama ki akarta nyitni az ajtót, a fi 
ú a fülébe súgta:
– Nem nézed meg a levélszekrényt?
Az anyja úgy tett. Összecsapta a kezét
– Nini! Valaki itt járt! És gratulált nekem!
– Tényleg? – kérdezte Anti.
Majd az anyja nyakába ugrott, és sok-sok boldogságot kívánt neki. A szép üdvözlőlapot már csak 
főzés közben olvasta el Gastné, és titokban sírt egy kicsit. De ez a sírás most jólesett. 
Csöngettek. Gast néni ajtót nyitott. Pötyi állt a küszöbön.
– Jaj, rólad meg teljesen elfeledkeztem!
– Még egyszer szívből gratulálok! Bejöhetek? 
Anti is kinézett.
– Sírba viszed az embert! – szidta meg Pötyi.
– Mindenfelé kerestünk, lejártuk a lábunkat! – És meg fricskázta a barátja orrát.
Gast néni hozta a kávéskannát, és hármasban vidám születésnapi kávézást csaptak. Kalács nem
volt mellé, de így is jólesett. Pici szerenádot ugatott az ünnepelt tiszteletére.
Miután jól kibeszélgették magukat, Anti mamája így szólt:
– Sétáljatok egyet! Én addig lefekszem. Sok volt ennyi egy napra. Alszom egy kicsit.
– Nahát, ezt a napot megemlegetem! – mondta Anti a lépcsőházban. 
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A CSALÁDI BOLDOGSÁGRÓL

A felnőtteknek is megvannak a maguk gondjai, meg a gyerekeknek is. S ezek a gondok olykor na-
gyobbak, mint a gyerekek, sőt mint a felnőttek. És mert ilyen nagyok, jókora árnyékot vetnek. Szü-
lők és gyerekek pedig ott kucorognak ebben az árnyékban, és vacog a foguk. A gyerek odamegy az 
apjához, és félénken kérdez valamit, mire ő rámordul. „Hagyj békén!” A gyerek elsompolyog, a papa 
meg az újságja mögé bújik. Az anya megkérdezi: „Mi történt?” „O, semmi” – feleli kórusban a másik
kettő. És a családi boldogság máris ecetté változott. A szülők vagy összevesznek, vagy soha nin-
csenek otthon, mint Pötyi szülei, s a gyerekeiket egy ilyen Andacht kisasszony-félére bízzák, és ak-
kor…
  Miközben ezeket írom, arra gondolok, hogy ezt a passzust tulajdonképpen a szülőknek kellene el-
olvasniuk. Ha tehát gáz van otthon, vegyétek elő ezt a könyvet, és olvastassátok el ezt az oldalt a 
szüleitekkel. Ártani biztos nem fog.
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POGGE ÚR A KÉMKEDÉST GYAKOROLJA

Amikor az igazgató úr estefelé hazament, a Klepperbein fiú elállta az útját.
– Sáros hátul a kabátja, igazgató úr! – mondta. – Megengedi? S máris leveregette Pogge úr kabát-
ját, pedig nem is volt piszkos. Bevált trükk volt, Gottfried már szép summát sepert be vele. – Így ni!
– mondta elégedetten, és tartotta a markát. Pogge úr adott neki egy pfenniget, és be akart menni.
De Gottfried még nem engedte. – Olyan tippet adhatok az igazgató úrnak, amely megér tíz márkát
is!
– Menj már innen! – mordult rá Pogge úr.
– A kedves lányáról van szó – súgta Gottfried, és kacsintott.
– Akkor mondjad!
– Kérem a tízest, vagy egy szót sem szólok – mondta szemtelenül a kölyök, és megint odatartotta a
markát.
– Csak szállítás után szoktam fizetni – jelentette ki az igazgató.
– Így görbüljön meg?
– Tessék? Ja, értem. Rendben: így görbüljek meg.
– Ma este is elmennek?
– El. Az Operába – válaszolta Pogge úr.
– Akkor csak tegyen úgy, mintha elmenne – tanácsolta a fiú –, és álljon lesbe a ház előtt. Kutya le-
gyek, ha nem fog meglepődni attól, amit lát! 
– Rendben – mondta megint Pogge úr, majd félre tolta a kapus fiát és bement.

***

Indulás előtt a szülők szokás szerint benéztek a gyerekszobába. Pötyi már ágyban volt, s a kisasz-
szony most Aladdin történetét olvasta föl neki.
– Ekkora lány, és még mindig mesélni kell neki! – csóválta a fejét a mama.
– A mesék irtó érdekesek! – magyarázta Pötyi. – Varázslatok vannak bennük, meg mindenféle iz-
galmas kaland...
– Éppen ezért nem szabadna elalvás előtt ilyesmiket olvasni – vélte a papa. 
– Tudhatná az igazgató úr, hogy erős idegeim vannak – dicsekedett a kislány. 
– Aludj jól, kicsim – zárta le a vitát a mama.
Ma este sok-sok csipkével díszített kék ruhát viselt, s hozzá ezüst cipőt és ezüst kalapkát. 
– Jó megázást! – mondta Pötyi.
– Miket beszélsz? – álmélkodott a mamája.
– Esni fog. Én megérzem előre, mert reumás a hálóingem. 
– De hiszen már most is esik – jegyezte meg Poggéné.
– Na látod! A reumám nem hazudik.
Pogge úr megkérdezte Andacht kisasszonytól, elmegy-e később. 
– Hogy képzeli, igazgató úr? – háborodott föl a kisasszony.
Amikor az igazgatóné már a kocsiban ült, Pogge úr így szólt:
– Add ide a jegyemet! Otthon felejtettem a szivaromat. Menjetek előre, én majd taxit hívok. 
Poggéné csodálkozva nézett az urára, de odaadta a jegyet. Az igazgató intett a sofőrnek, s az autó 
elindult.



39

***
Pogge úr persze nem ment vissza a házba. Különben sem szokta a szivarját otthon felejteni. Elbújt
egy vastag törzsű fa mögé a házzal szemben, és várt. Kicsit szégyellte magát: hogy hallgathat egy 
ilyen vásott kölyök szavaira? De napok óta valami rossz érzés bujkált benne.
Tehát várt. Szitált az eső, senki se járt az utcán, csak néha húzott el egy-egy autó. Az igazgató éle-
tében nem állt még az esőben, holmi titokzatos eseményre várva. Elővett a tárcájából egy szivart, a 
foga közé dugta, de aztán mégse gyújtotta meg, mert eszébe jutott, hogy az égő parázs elárulná a 
sötétben. Istenem, ha meglátná valaki! „Pogge igazgató úr esténként a saját háza előtt leselkedik!” 
Jó kis botrány kerekedne belőle! 
Fölnézett az ablakokra. A gyerekszobában még égett a villany. Aztán kialudt.
Minek izgatja magát? A kislány biztos elaludt. Mindjárt kivilágosodik a kisasszony ablaka... Pogge
úrnak mégis hangosan dobogott a szíve. A kaput kezdte figyelni.
És egyszer csak kinyílt a kapu! Pogge úr kis híján lenyelte a szivart. Odaát egy női alak surrant ki, 
és egy gyereket húzott maga után. Olyan nesztelenül mozogtak, mint két kísértet. Az ajtó becsukó-
dott. A nő aggodalmasan pillantott körül. Pogge úr még szorosabban simult a fához. A két alak fu-
tásnak eredt a belváros felé.
Hátha idegenek? – tűnődött az igazgató. De utánuk indult a túloldalon. Kezét a szájára nyomta, 
hogy elfojtsa a zihálását. Pocsolyákba gázolt bele, nekiütközött a lámpaoszlopoknak, és észre se
vette, hogy ki kapcsolódott a zoknitartója. Azok ott nem is sejtették, hogy üldözik őket. A kicsi meg-
botlott, de a sovány nő magával rángatta. Aztán megálltak, nem messze onnan, ahol a csöndes ut-
ca beletorkollik a forgalmas belvárosba.
Pogge úr kimeresztette a szemét, még pislogni se mert, mint aki attól fél, hogy azokat ott, ha csak
egy pillanatig nem figyel, elnyeli a föld. De a két alak, a nő meg a gyerek kijött a csöndes házak ár-
nyékából, és elindult a széles utca ívlámpáinak fényében. A nő feje kendővel volt bekötve. Az iménti 
sietéssel ellentétben most nagyon lassan lépkedett, s a kislányt kézen fogva vezette, mintha hirte-
len valami baja esett volna. Pogge úr most már nyugodtan követhette őket a sűrű forgalomban. El-
haladtak a Friedrich Strasse-i pályaudvar mellett, s a Weidendammi híd felé tartottak. A híd köze-
pén megálltak, és nekitámaszkodtak a korlátnak. Az eső még mindig nem állt el. 
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Tizenegyedik tűnődés 

A HAZUGSÁGRÓL

Nincs mit szépíteni rajta. Pötyi hazudik a szüleinek. Akármilyen helyes kislány, hazudni csúnya do-
log. Ha most megkérdeznénk tőle: 
„Nem szégyelled magad? Igaz, hogy ő ott áll a hídon, én meg itt tűnődöm. De mit mondana, ha itt 
volna velünk?
  -- A kisasszony tehet róla – mondaná, de ez a hajánál fogva előrángatott kifogás. Mert ha valaki 
nem hajlandó hazudni, nincs az az erő, amely rákényszeríthetné. 

Talán megfenyegette a kisasszony? Akkor csak oda kellene mennie az apjához, és azt mondani
neki: „Igazgató úr, a kisasszony arra akar kényszeríteni, hogy hazudjak nektek!” A kisasszonyt ab-
ban a minutumban úgy kivágnák, mint a rongyot.
  Egyelőre azonban az a helyzet, hogy Pötyi hazudik, és ez nem szép tőle. Reméljük, hogy okul a 
tapasztalataiból, és nem fog hazudni többé.
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TIZENKETTEDIK FEJEZET

GOTTFRIED MÉG TÍZ MÁRKÁT ÉS MÉG EGY POFONT KERES

Pogge úr a Vígopera előtt állt, s feszülten figyelte a Weidendammi hidat. Látta, hogy a kislány a já-
rókelők felé nyújtogatja a kezét, s közben pukedlizgat. Egyik-másik arra járó megállt, és pénzt adott 
neki. A lányka újabb pukedlit vágott ki, s megköszönte. Pogge úrnak hirtelen eszébe jutott a minap
látott jelenet. Pötyi a nappali fala felé fordulva, sírós hangon hajtogatta, hogy „Gyufát vegyenek,
nagyságos urak!” A szerepét próbálta!
Semmi kétség, ott a hídon az ő kislánya koldul. 
Pogge úr figyelme most a sovány, magas nőszemély felé fordult. Hát persze, hogy az Andacht kis 
asszony! A fején kendő, szeme előtt sötét pápaszem, de biztosan ő az! 
Pogge Pötyi hitvány, agyonfoltozott ruhában, sapka nélkül állt a hídon. Haja csapzott az esőtől. Az 
igazgató úr megborzongott. Föltűrte a kabátja gallérját, s közben észrevette, hogy még mindig az 
ujjai közt tartja a meggyújtatlan szivart. Dühösen a pocsolyába hajította, mintha szegény szivar te-
hetne mindenről. 
Odajött hozzá egy rendőr, és udvariasan fölparancsolta a járdára. 
– Biztos úr, kérem – szólította meg Pogge úr –, szabad egy kisgyereknek ilyen késő este az utcán 
ácsorogni és koldulni?
– Azokra gondol, akik ott kéregetnek a hídon? – kérdezte a rendőr. – De hát ki más vezesse ide azt 
a szegény vak asszonyt?
– Vak?
– Persze. Pedig még egész fi atal. Majdnem minden este itt vannak. Nekik is élni kell!
– A rendőr nem tudta mire vélni, hogy az ismeretlen úr karon ragadja. – Nagy ám a szegénység 
manapság!
– És meddig szoktak ott állni?
– Legalább két óra hosszat. Úgy tízig.
Pogge úr megint lelépett a járdáról. Át akart menni a túloldalra, de meggondolta, és megköszönte a
rend őrnek a felvilágosítást. Az szalutált és továbbment. 
Egyszer csak kit vett észre Pogge úr? Klepperbein Gottfriedot. Fülig ért a fiú szája.
Megrántotta Pogge úr kabátját.
– Na, mit mondtam, igazgató úr? – súgta. – Én betartottam az ígéretemet.
Pogge úr szótlanul bámult a hídra.
– A túloldalon ott van a kedves lánya barátja is – sziszegte Gottfried. – Ő is koldul, de neki muszáj. 
Gast Antinak hívják. Már rég javítóintézetben lenne a helye. Pogge úr még mindig hallgatott, s
szemügyre vette Antit. Pötyi egy koldusgyerekkel barátkozik? De miért árul gyufát az ő kislánya 
meg a nevelőnő? Mire kell nekik a pénz? 
Mi rejlik a furcsa titok mögött?
– Kérem a pénzt! – követelte a kapus fia. – Meg szolgáltam érte, nem?
Pogge úr elővette a tárcáját, kivett belőle egy tíz márkást, és odaadta. 
– Ne tessék még eltenni a bukszáját – mondta Gottfried. – Ha még egy tízest ad, nem árulom el
senkinek, mit láttunk. Ha nem, holnap benne lesz az újságban, ez pedig, gondolom, kínos lenne az
igazgató úrnak...
Na, most már elég – mondta magában Pogge úr, és jókora pofont kent le a kedves fiatalembernek.
Egy-két járókelő kíváncsian megállt, de látva, hogy a kölyök uzsgyi, elszaladt, azt gondolták, biztos 
megérdemelte azt a pofont.
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Gottfried úgy futott, mint a nyúl. Ez a história egy re több pofont fiadzik! Ez már a harmadik. Inkább
beéri a tíz márkával. Tíz márka és három pofon – egyelőre elég ennyi. 
Pogge úr pedig nem bírta tovább nézni, hogy féltett kislánya ott didereg az esőben. 
Már-már odament, hogy hazavigye. De hirtelen jobb ötlete támadt. Leintett egy taxit.
– Vigyen gyorsan az Unter den Lindenre, az Operához! – Beült a sofőr mellé, és elrobogtak. 
Vajon mit sütött ki?

***

Antinak rosszul ment a bolt. Először azért, mert most is a rosszabbik oldalon állt, másodszor azért, 
mert esett az eső. Ha esik, az emberek még jobban sietnek, mint máskor. Semmi kedvük megállni 
és a pénztárcájukban kotorászni. A bolt rosszul ment, de a kedve annál jobb volt: kibékült a mamá-
val!
Összerezzent: itt jön Ördög Róbert, Andacht kis asszony vőlegénye! Esőköpenyben, szemébe hú-
zott sapkában. És persze nem vette észre őt. Anti becsukta a táskáját, és kis távolságból követni 
kezdte a férfit.
Róbert a híd végéig sietett, majd átment a másik oldalra, és immár lassú léptekkel jött visszafelé.
Mindjárt odaér Pötyiékhez. Anti kicsit közelebb lopózott. Róbert intett a kisasszonynak. Pötyi nem
vette észre, s tovább rimánkodott és pukedlizett a járókelőknek. 
Néhány méternyire hármuktól Anti a korlát mellől figyelte, mi történik. A férfi oldalba bökte a kisasz-
szonyt, aki megrázta a fejét, majd belenyúlt a karján lógó szatyrába, és valami fényes tárgyat vett ki
belőle. Egy kulcscsomót! 
Kulcsokat? Miféle kulcsokat vesz át a fickó a kis asszonytól?
Ördög Róbert megfordult. Anti pedig áthajolt a híd korlátján, és köpködni kezdett a Spree vizébe. A
férfi gyanútlanul elment mellette. Egyszerre sürgős lett az útja, szinte szaladt lefelé a Schiffbauer-
dammon.
Anti nem sokat tétovázott. Berohant az első vendéglőbe, elkérte a telefonkönyvet, és felütötte a P 
betűnél. Aztán elővett egy pfenniget, és besietett a telefonfülkébe. 
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Tizenkettedik tűnődés 

AZ EMBERBŐRBE BÚJT DISZNÓKRÓL 

Klepperbein Gottfried egy disznó. Gyerekek közt is akadnak ennek az állatfajtának képviselői. Sok-
féle jele lehet annak, hogy az illető disznó. Ha lusta és kárörvendő, továbbá alattomos és falánk és 
hazudós és kapzsi, mérget vehetünk rá, hogy egy disznó. A legnehezebb dolog a világon tisztessé-
ges embert faragni az efféle disznóból. Lyukas vödörbe vizet tölteni gyerekjáték hozzá képest.

Mi lehet ennek az oka? Mikor azt lehetne hinni, ha elmagyarázzuk valakinek, mennyivel szebb és
jobb tisztességesen viselkedni, kezét-lábát törve igyekszik, hogy tisztességes legyen, nem igaz?
  Van olyan látcső, amelyet hosszúra ki lehet húzni. Láttatok már ilyet? Egészen kicsinek látszik, 
egy zsebben is elfér, de félméternél hosszabbra lehet nyújtani. Valahogy így van az emberszabású
disznókkal is. Sőt talán mindenkivel. A legtöbben már gyermekkorukban is olyanok, amilyenek fel-
nőtt korukban lesznek. Mint egy kihúzható távcső: csak nőnek, de nem változnak meg. Ami kezdet-
től fogva hibádzik az emberben, azt, ha a fejünk tetejére állunk, akkor se tudjuk megjavítani. 
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TIZENHARMADIK FEJEZET

A KÖVÉR BERTA NEM IJED MEG AZ ÁRNYÉKÁTÓL

Berta a konyhában ült, hideg hurkát evett kenyérrel, és tejeskávét ivott hozzá. Kimenője lévén, a 
barátnőivel sétált, de mert az eső csak nem akart elállni, a szokásosnál korábban jött haza. A májas 
hurkával kárpótolta magát a pocsékba ment estéért, és egy képes újságot lapozgatott.
Egyszer csak megszólalt a telefon.
– Még ez is! – motyogta Berta, és odakacsázott a készülékhez. – Itt Pogge igazgató úr lakása –
szólt bele.
– Beszélhetnék az igazgató úrral? – kérdezte egy gyerekhang.
– Nem. A nagyságos úrék az Operába mentek.
– Ez rettenetes! – kiáltott föl a gyerek.
– Miről van szó, ha szabad kérdeznem? 
– Kivel beszélek?
– A szakácsnővel. 
– Ja, a kövér Bertával? – kiáltott föl a gyerek.
– Nem vagyok kövér! Legföljebb telt – mondta Berta sértődötten. – De a Berta stimmel. 
És nekem kihez van szerencsém?
– Pötyi barátja vagyok.
– Aha. És most menjek be a szobájába, és kérdezzem meg tőle, nincs-e kedve éjnek évadján lab-
dázni?
– Dehogy! Arról van szó, hogy a kisasszony vőlegénye mindjárt ott lesz maguknál. 
– De hiszen a kisasszony is régen alszik! Ez egyre cifrább! – morogta Berta.
– Egy fenét alszik! Egy lélek sincs a házban magán kívül.
Berta a szeme elé tartotta a kagylót, mintha azt akarná megnézni, nincs-e valami hibája.
– Azt mondod, se a kisasszony, se Pötyi nincs az ágyában?
– Nincs bizony! Higgye el végre, hogy egyedül maga van otthon. De ezt most nincs időm elmagya-
rázni, mert mindjárt ott lesz a vőlegény, hogy betörjön. A kulcsok már nála vannak. Meg a lakás 
tervrajza is.
– Hát ez szép! – fakadt ki Berta. – És én mit csinál jak?
– Azonnal telefonáljon a rendőrségnek. Aztán keressen egy szeneslapátot vagy valami hasonlót. És 
ha jön a vőlegény, vágja kupán. 
– Könnyű azt mondani! 
– Sok szerencsét! – kiáltotta a gyerek. – Aztán ügyes legyen! Ne felejtse: első a rendőrség! 
Viszlát!

***

Berta vacogó foggal és reszkető kézzel tette vissza a telefonkagylót. Szörnyen izgatott lett. Pötyi 
szobájához futott, aztán a kisasszonyéhoz – csakugyan egyik sincs itthon!
Csak Pici vakkantott egyet Pötyi ajtaja előtt, majd fölállt, nyújtózkodott, és a szakácsnő után döcö-
gött. Erre Berta is összeszedte magát, és föltárcsázta a rendőrséget. 
– Értem – mondta az ügyeletes tiszt. – Máris küldöm az embereimet!
Berta ezután valami fegyvert keresett.
– Még hogy szeneslapátot! – dohogta Picinek. – Mikor központi fűtés van! 



45

A gyerekszobában végre talált két buzogányt, amellyel Pötyi tornászott néha. Az egyiket elvette, és
odakészítette az előszobaajtó mellé, majd eloltotta a lámpát. 
– A konyhában égve hagyjuk, különben még elhibázom – magyarázta a kutyának.
A tacskó a lábához heveredett, és türelmesen várt. Még nem látta tisztán a helyzetet, de gondolko-
dás és heverészés közben mérgesen megmorogta a saját farkát. – Kuss! – sziszegett rá Berta. Pici
ki nem állhatta ezt a hangot, de most valahogy jobbnak látta, ha engedelmeskedik. Berta hozott
magának egy széket, és leült, mert nagyon elgyengült a lába. Az egész világ megbolondult ma! Hol
lehet Pötyi és a kisasszony?
Egyszer csak valaki fölfelé jött a lépcsőn. Berta föl állt, fölkapta a buzogányt, és visszafojtott léleg-
zettel fülelt. Az a valaki már az ajtó előtt állt. Pici felgörbítet te a hátát, mint egy macska. Minden 
szőrszála az égnek állt. 
Az illető bedugta a kulcsot a zárba, és óvatosan megforgatta. Aztán a másik kulcsot is bedugta a 
biztonsági zárba, és azt is megforgatta. Majd lassan lenyomta a kilincset.
Az ajtó kinyílt.
A hívatlan látogató bejött az előszobába, melyet csak halványan világított meg a konyha lámpája. 
Berta ekkora feje fölé emelte a buzogányt, és lesújtott véle. A betolakodó megtántorodott, és eldőlt, 
mint egy zsák.
– Ezzel megvolnánk – mondta Berta Picinek, és felgyújtotta a villanyt.
Egy esőkabátos alak feküdt a padlón. Pici végigszimatolta, majd – egy kis késéssel – felbátorodott, 
és beleharapott a lábikrájába. De az ember ettől se tért magához, csak feküdt némán, a kókusz-
szőnyegen, és nem mozdult. 
– Csak jönne már a rendőrség! – fohászkodott hangosan Berta. Kezében a buzogánnyal visszaült a 
székre, de nem vette le a szemét a pórul járt betörőről. – Meg kellene kötözni – mondta Picinek. – 
Hozd ide a szárítókötelet! – Pici persze nem értette, csak morgott valamit. Berta pedig nem mert
elmozdulni. – Mi lesz, ha a betörő magához tér? – ijedezett. És nini, csakugyan kinyitotta a szemét, 
és kicsit kábán felült.
– Roppantul sajnálom – mondta a kövér Berta, és másodszor is kupán vágta. A férfi sóhajtott, és
ismét elvágódott. – Hol marad az a rendőrség? 
De már meg is érkeztek a rend őrei. Hárman voltak, és akarva, nem akarva, harsány hahotára fa-
kadtak az elébük táruló látványtól.
– Kíváncsi vagyok, mi olyan mulatságos! – háborgott a kövér Berta. – Inkább kötözzék meg a gaz-
embert! Mindjárt magához tér megint!
A rendőrök megbilincselték az ájult betörőt, majd megmotozták, és megtalálták nála a kulcsokat, to-
vábbá egy karika tolvajkulcsot, egy revolvert és egy tervrajzot. Az őrmester magához vette a holmit, 
majd Berta leültette mindhármukat a konyhába, és kávét tett elébük. Arra kérte őket, hogy várják 
meg a nagyságos úrékat. Mert a gyerek meg a kisasszony eltűnt. Isten tudja, mi történik még? 
Nemsokára élénken tereferéltek. Pici vigyázott a megbilincselt betörőre, s titokban megkóstolta, mi-
lyen az íze a cipőtalpnak. 
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Tizenharmadik tűnődés 

A VÉLETLENEKRŐL 

Ha nem esik az eső ezen az estén, a kövér Berta később jön haza, s a tolvaj zavartalanul kifoszt-
hatja a lakást. Merő véletlen, hogy esett az eső. Ha Galvani véletlenül nem veszi észre, hogy a dög-
lött békák combja meg-megrándul, lehet, hogy jóval később fedezik föl az állati elektromosságnak 
elnevezett jelenséget. Ha Napóleon nem olyan fáradt 1813. október 18-án, talán megnyeri a lipcsei
csatát.
  Sok olyan esemény következik be véletlenül, amely döntő fontosságú az emberiség életében. 
  Sok fontos esemény következik be véletlenül, s éppúgy történhetne ellenkezőleg is, vagy egészen 
másképp.

A véletlen a legnagyobb hatalom a világon.
Vannak, akik a véletlen helyett a sorsot emlegetik. Azt mondják, a sors akarta, hogy Napóleon

1813. október 18-án fáradt legyen, ráadásul a gyomra is fájjon. Véletlen vagy sors – ízlés dolga.
Anyám azt szokta mondani: „Kinek a pap, kinek a papné.”
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TIZENNEGYEDIK FEJEZET

ŐNAGYSÁGA RUHÁJA CSUPA SÁR LESZ 

Pogge úr az Opera előtt kiugrott a taxiból, kifizette és berohant a színházba. Felesége a páholyuk-
ban ült, és félig lehunyt szemmel élvezte a muzsikát. A Bohémélet ment.
Nagyon szép zenemű, úgy hangzik, mintha lágy eső permetezne az égből. Rodolfo szerepét egy hí-
res tenorista énekelte, és a páholyjegy igencsak sokba került. Poggéék helyének árából Antiék egy
hétig megéltek volna.
Pogge úr bement a páholyba. A felesége csodálkozva nyitotta rá a szemét. A férfi odament hozzá,
meg fogta a vállát, és odasúgta: – Gyere ki! – Az asszony felháborodottan fordult felé. Pogge úr
ázottan, feltűrt gallérral állt a homályos háttérben. 
Pogge úrnak sosem volt tekintélye a felesége előtt, mert túlságosan jó volt hozzá. 
Most mégis megijedt tő le az asszony. 
– Mi történt? – kérdezte súgva.
– Gyere ki azonnal! – parancsolt rá az ura.
S mert még mindig vonakodott, egyszerűen fölrántotta ültéből, és szó nélkül kivonszolta. 
Poggéné elképesztőnek találta ezt a viselkedést, de nem mert ellenkezni. A férjét megelőzve sza-
ladt le a lépcsőn. Pogge úr kivette a ruhatárból a felesége belépőjét, ráadta és mérgesen toppan-
tott, látva, hogy az asszony odaáll a tükör elé, és igazgatni kezdi ezüst kalapkáját. Megragadta a
kezét, és kirángatta az utcára. A sofőr természetesen nem volt ott, hiszen csak az elő adás után 
kellett volna értük jönnie. Pogge úr keresztülgázolt feleségével a pocsolyákon. Az asszony legszí-
vesebben sírva fakadt volna dühében. A sarkon taxik álltak. Pogge belökte a feleségét az elsőbe. 
De Poggéné most sem mert szólni.
A taxi gyorsan haladt az üres utcákon. Pogge még is mérgesen dobolt a lábával.
– A cipőmnek vége – siránkozott az asszony. – A hócipőm ott maradt a ruhatárban. 
Az ura nem válaszolt. Mereven kibámult az ablakon. Mi jutott eszébe annak a nőszemélynek, hogy 
éjnek évadján rongyos ruhában, vaknak tettetve magát, a hídon koldul az ő féltett kislányával? El-
ment az esze?
– A dög! – mondta fennhangon.
– Kicsoda? – kérdezte döbbenten a felesége. Pogge úr nem felelt. – Mi ez az egész?
Ott ülök az Operában, te meg se szó, se beszéd, kiráncigálsz az esőbe. Pedig milyen gyönyörű 
előadás volt! Nem szólva a drága jegyekről... 
– Csend legyen! – rezzent rá az ura, és megint kibámult az ablakon. A Vígoperánál
megállította a taxit. Kiszálltak. Poggéné leverten bámult átázott cipőjére. Miért felejtette a ruhatár-
ban a hócipőt? Holnap reggel érte kell küldenie Andacht kisasszonyt! 
– Ott vannak! – súgta a férje, és a hídra mutatott.
Poggéné autókat, kerékpárokat és egy rendőrt látott. Meg egy újságárust, egyik kezében ernyővel, 
és az 5-ös autóbuszt. És még egy vak koldusasszonyt a kölykével.
A férje karon fogta, és a hídhoz vezette.
– Azt a koldusasszonyt figyeld! Meg a gyereket! – súgta ellentmondást nem tűrő hangon. 
A kislány éppen pukedlizett, gyufásdobozokat nyújtott a járókelők felé, és pénzt kapott tőlük. Pog 
géné nézte őket, és egyszer csak rémülten meredt az urára. 
– Pötyi...?
Még közelebb mentek.
– Pötyi... – suttogta dermedten Poggéné, és még mindig nem fogta föl, mit lát.
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– Szegény anyám vak, pedig még olyan fiatal! Három doboz csak huszonöt pfennig – kiabálta ép-
pen Pötyi. – Köszönöm szépen, drága nagysága!
Poggéné odaszaladt a pukedliző gyerekhez, letérdelt elé a sáros kövezetre, és a kebléhez szorítot-
ta.
– Kislányom! – kiáltotta kétségbeesetten.
Pötyi halálra rémült. Micsoda pech! Az anyja ott térdel előtte, nyakig sárosan! Az emberek megáll-
tak bámészkodni. Azt hitték, filmet forgatnak. Pogge úr lekapta a vak koldusasszony szeméről a sö-
tét okulárét.
– Andacht kisasszony! – kiáltott föl Poggéné szörnyülködve.
A kisasszony védekezőn kapta arca elé a kezét. Ekkor odajött hozzájuk a Pogge úrnak már ismerős 
rend őr. 
– Biztos úr! – kiáltott az igazgató. – Tartóztassa le ezt a nőszemélyt! A mi nevelőnőnk, és ha nem 
vagyunk otthon, koldulni jár a kislányunkkal!
Az esernyős újságárus harsányan nevetett. A rendőr komótosan elővette a jegyzetfüzetét. 
– Ne csukjanak le! – visított föl a kisasszony, és egyetlen ugrással kitört a bámészkodók gyűrűjéből. 
Futott, mint a nyúl.
Pogge úr utána vetette volna magát, de az emberek visszatartották.
– Hagyja futni a szerencsétlent! – mondta egy öregember.
Poggéné fölállt, és csipkés zsebkendőjével tisztogatni kezdte a harisnyáját. Csupa sár volt. 
Addigra átjött Anti is a híd túlsó oldaláról.
– Mi történt? – kérdezte Pötyitől. 
– Elkaptak a szüleim – súgta oda Pötyi. – A kis asszony pedig meglógott. Jó kis kalamajka lesz!
– Ki fogsz kapni?
– Honnan tudjam? – vonta meg a vállát a kislány.
– Segítsek?
– Csak maradj itt. Akkor nem izgulok annyira.
Pogge úr a rendőrrel tárgyalt. A felesége most a belépőjét tisztogatta. A bámészkodók szétszéled-
tek. Pötyi mamája fölnézett, és azt látta, hogy a lánya egy szegényes külsejű, idegen fiúval sugdo-
lózik.
– Idejössz hozzám! – parancsolt rá. – Mit állsz le ezzel a kis koldussal?
– Ez azért sok! – kiáltott föl Anti mérgesen. – Tudja meg, hogy én is érek annyit, mint maga! És ha
nem a legjobb barátom mamája volna, szóba se állnék magával. Érti?
Pogge úr fölfigyelt a szóváltásra, és közelebb jött.
– Ő a legjobb barátom – mondta Pötyi, és megfogta Anti kezét. – Antinak hívják, és remek fiú. Min-
denhez ért.
Pogge papát szemmel láthatóan mulattatta a kislánya heveskedése.
– Igazán? – kérdezte.
– Az, hogy mindenhez, talán túlzás – jegyezte meg szerényen Anti. – De akkor se hagyom gyalázni
magam.
– A feleségem nem úgy értette – csillapította Pogge úr.
– Reméljük is! – jegyezte meg Pötyi, és a barátjára mosolygott. – Nem mehetnénk haza? Te is ve-
lünk jössz, Anti?
A fiú nem fogadta el a meghívást: haza kell mennie az anyjához.
– Akkor gyere el holnap iskola után.
– Jó – mondta Anti, és kezet fogott vele. – Ha a szüleid megengedik.
– Miért ne engednénk meg? Gyere csak! – mondta Pogge úr, Anti pedig elszáguldott.
– Aranyat ér ez a fiú – jelentette ki Pötyi, és utána nézett.
Aztán taxiba ültek, és hazarobogtak.
– Hogy történt ez az egész? – kérdezte szigorúan Pogge úr.
– A kisasszonynak van egy vőlegénye, és annak örökké pénz kell – magyarázta Pötyi. 
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– Ezért jártunk ki. Túlzás nélkül elmondhatom, hogy egész szépen kerestünk!
– Micsoda szörnyűség! – sápítozott Poggéné. 
– Miért volna szörnyűség? Irtó izgalmas volt! 
Poggéné ránézett az urára, megcsóválta a fejét, és csak annyit mondott:
– Ezek a mai cselédek!...
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Tizennegyedik tűnődés 

A TEKINTÉLYRŐL 

Az előző fejezetben volt egy mondat, amely megérdemli, hogy még egyszer szemügyre vegyük. Azt 
állítottam benne, hogy Pogge úrnak sosem volt tekintélye a felesége előtt, mert túlságosan jó volt 
hozzá.
  Lehetünk-e túlságosan jók valakihez? Szerintem igen. Szűkebb hazámban van egy olyan kifeje-
zés, hogy „butajó ember”. Mert az embermerő jóságból és kedvességből is lehet buta, és ez  nem 
helyes. Leghamarabb a gyerekek fedezik föl, ha valaki túlságosan jó hozzájuk. Elkövetnek valami
csínyt, amelyért még a saját véleményük szerint is büntetést érdemelnének, de a büntetés elmarad.
És ha ez többször is előfordul, az érintett fél elveszi előttük minden tekintélyét. 

A tekintély nagyon fontos. Némelyik gyerek magától is mindig azt teszi, ami helyes, de a legtöbb-
nek ezt meg kell tanulnia. S ehhez valamilyen mércére van szükség. Hogy érezze: Jaj, most rossz
fát tettem a tűzre, ezért büntetést érdemlek! 
  De ha a büntetés vagy a szidás elmarad, sőt még csokoládét is kap a csintalanságáért, azt mond-
ja megában: Ha mindig rossz leszek, mindig kapok csokit!

Szükség van tekintélyre, és szükség van tekintélyes emberekre, egészen addig, amíg minden gye-
rek és felnőtt tökéletessé nem válik. 
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TIZENÖTÖDIK FEJEZET

A RENDŐR TANGÓZIK 

Amikor fölmentek a lépcsőn, gramofonzenét hallottak. 
– Nahát! – mondta Pogge úr. Kinyitotta az ajtót, és nyomban sóbálvánnyá változott a feleségével
egyetemben. Csak Pötyi nem lepődött meg túlságosan. Az elébe döcögő Picivel kezdett játszani. 
Az előszobában a kövér Berta tangót táncolt egy rendőrrel! Egy másik rendőr tekerte a gramofon 
kurbliját.
– De Berta! – kiáltott fel döbbenten Poggéné.
Pötyi odament a gramofonnál ügyködő rendőrhöz, pukedlizett és így szólt. 
– Hölgyválasz!
A rendőr engedelmesen a derekára tette a kezét, és eljárt vele egy tiszteletkört. 
– De most már elég! – kiáltotta el magát Pogge úr. – Mi folyik itt, Berta? Csak nem jár jegyben egy
egész rendőrszakasszal? 
– Sajnos, nem – pironkodott Berta.
Ebben a pillanatban egy harmadik rendőr jött ki a konyhából. 
– Megőrülök! – motyogta Poggéné. 
Pötyi odapattant elé:
– Anyuskám, azt úgy szeretném látni egyszer!
– Arra már nincs szükség – kottyantott közbe Berta, ami elképesztő szemtelenség, de a nagyságos 
asszony nem hallotta meg, vagy legalábbis úgy tett, mint ha nem hallotta volna, Pogge úr pedig már
úgyis megállás nélkül csóválta a fejét. Berta végre bevezette a gazdáit a konyhába, ahol egy eső-
kabátos férfi ült meg bilincselt kézzel, a falnak támasztva.
– Ez az úriember be akart törni, de én fejbe vágtam, és telefonáltam a rendőrségre. És mert a 
nagyságáék nem voltak itthon, szórakoztunk egy kicsit. A megbilincselt „úriember” éppen akkor nyi-
totta ki a szemét. A tekintete üveges volt.
– De hiszen ez Ördög Róbert! – kiáltott föl Pötyi. A szülei meglepetten néztek rá.
– Kicsoda?
– A kisasszony vőlegénye. Hát ezért kérdezte, mikor van Bertának kimenője! 
– És miatta kellett nektek koldulni – tette hozzá a papája.
– És ehhez kellett a lakás tervrajza – fejezte be Pötyi.
– A tervrajzot megtaláltuk nála – közölte az egyik rendőr, s egy papírlapot nyomott a ház urának ke-
zébe.
– Hogy tudott elbánni ezzel a fickóval? – kérdezte Bertától Poggéné.
A szakácsnő elővette a buzogányt, és odaállt az ajtó elé. 
– Itt vártam, és amikor kinyitotta az ajtót, jó nagyot sóztam a fejére. Amikor pedig magához tért, ka-
pott még egyet. Aztán megjött a három vitéz úr.
Az igazgató úr még mindig a fejét csóválta.
– Sehogy se értem ezt az egészet – mondta. – Honnan tudta, hogy egy betörő jön ide? 
És ha én jöttem volna haza előbb? 
– Akkor most a te kobakod lenne péppé verve – rikkantott közbe Pötyi.
Berta elmagyarázta a dolgot, bár egy kicsit körülményesen:
– Amikor hazajöttem, mert olyan piszkosul ömlött az eső, minek rohangásszak az esőben, gondol-
tam, hát amint a konyhában üldögélek, egyszer csak megszólal a telefon, és „mindjárt jön a betörő”, 
mondja benne valaki, és hogy szóljak a rendőrségnek, meg hogy fegyverkezzek föl a szeneslapát-
tal. Jól mondta, de honnan lenne nekünk szeneslapátunk, ezért a kisasszonyka tornabuzogányát…
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– Ki tudta azt, hogy ez a gazember be akar törni nálunk? Ki telefonált magának? – türelmetlenke-
dett Poggéné.
– Természetesen az Anti – kottyantott közbe Pötyi. – Világos, mint a vakablak!
– Nekem nem mondta meg a nevét – vonta meg a vállát Berta –, csak annyit, hogy Pötyike barátja.
– Látjátok? – kiáltott föl diadalmasan Pötyi. – Meg mondtam, hogy aranyat ér!
– Szerintem is – tette hozzá Pogge papa, és szivar ra gyújtott. – De honnan tudta?
– Talán észrevette, amikor a kisasszony odaadta a kulcsot ennek a balfácánnak – találgatta Pötyi.
Ördög Róbert tajtékozva fészkelődött a székén. 
– Szóval ő volt! – morogta. – Na megállj csak, te kis gazember! Találkozunk mi még! 
– Az kicsit odébb lesz – jelentette ki az őrmester. – Előbb ülsz egy kicsit a hűvösön! 
Pötyi bátran odament a betörőhöz. 
– Nem ajánlom, hogy az útjába kerüljön! Mert föl kapja a levegőbe, úgy tépi szét! 
Klepperbein Gottfriednak is két akkora pofont kent le, hogy a fenekére csücsült tőle. 
– Igazán? – kérdezte az apja elismerően. – Csak ugyan remek fiú ez a te Antid. 
Pici ott hasalt a betörő előtt, és a cipőfűzőjét bontogatta. 
Poggénénak hirtelen kiújult a migrénje.
– Elég az izgalmakból! – siránkozott. – Kérem, uraim, vigyék már el innen ezt a gazembert!
Szörnyen idegesít!
– Maga is engem – morogta Ördög Róbert. Aztán elvezették a rendőrök. 

***

– Berta, kérem – szólt a nagyságos asszony –, fektesse le a gyereket. Én is ágyba bújok. Ugye, te
is jössz hamarosan, Frici? Jó éjszakát, édesem! De máskor ne pajkoskodj ám! – Puszit cuppantott
Pötyi homlokára, és mártírarccal elvonult.
Pogge úr egyszerre elkomorodott.
– Majd én lefektetem a gyereket, Berta – mondta. – Feküdjön le maga is. Bátran viselkedett.
– S előbb kezet nyújtott neki, aztán húsz márkát. 
– Köszönöm szépen – pukedlizett Berta. – Tudja az úr, ha máskor is előre telefonálnak, semmi ki-
fogásom a betörők ellen. Hihihi! – és fölkapaszkodott a padlásszobájába. 
Pogge úr segített a kislányának mosakodni és levet kőzni, aztán odaült az ágya szélére. 
– Most pedig jól figyelj ide, Lujzi!
Pötyi kis kezébe fogta az apja lapáttenyerét, és bátran a szemébe nézett.
– Ugye tudod, hogy nagyon szeretlek? – kérdezte az igazgató úr. – Csak nem érek rá eleget törődni 
veled. Muszáj pénzt keresnem. De te miért csinálsz ilyeneket? Miért hazudsz nekünk? Egyetlen
nyugodt percem se lesz, ha nem bízhatom meg benned!
Pötyi megsimogatta az apja kezét – Tudom, hogy nincs elég időd, mert pénzt kell keresned. De a 
mamának nem kell, mégsem ér rá velem törődni. Egyiktek se ér rá soha! Most majd kapok egy má-
sik kisasszonyt, és mit lehet tudni, hogy az milyen lesz?
– Igazad van – motyogta az apja. – Teljesen igazad van. De ígérd meg nekem, hogy ezentúl mindig
igazat mondasz. Nagyon megnyugtatna.
Pötyi rámosolygott.
– Ha téged megnyugtat, rendben van, megígérem.
Az apja adott egy jóéjszakát puszit és betakarta. Amikor az ajtóban megállt, hogy eloltsa a villanyt,
és visszanézett, a kislány még utána szólt:
– Tudod, igazgató úr, azért őrülten izgalmas volt! 
Pogge úr fél tucat tablettát vett be, mégse jött álom a szemére.
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Tizenötödik tűnődés 

A HÁLÁRÓL

A kövér Berta bátran viselkedett, ugye? A munkaköri leírásában szó sem volt arról, hogy betörőket 
kell fejbe kólintania, mégis megtette. Ezért hálát érdemel. De mit tett Poggéné őnagysága? Sápíto-
zott és lefeküdt aludni.
  Pogge úr ellenben előbb kezet ad Bertának, aztán egy húszmárkást. 

Egyesek talán csak kezet adnának, pedig van elég pénzük. Mások esetleg csak húsz márkát
nyomnának a kezébe. Pogge úrnak pénze is van, keze is van. Előbb kezet szorít a derék szakács-
nővel, és azután adja oda neki a pénzt. 
  Nekem a sorrend is tetszik. Hiszen megtehette volna, hogy előbb adja oda a húszmárkást, és csak 
azután nyújt kezet, mondván: „Köszönöm, Berta!”

De Pogge úr mindig, mindent helyesen csinál.
  Bevallom, minél régebben ismerem Pogge urat, annál jobban kedvelem. Fejezetről fejezetre ro-
konszenvesebb. Főleg az utolsó fejezetben, amely most következik. 
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TIZENHATODIK FEJEZET

HA A VÉGE JÓ, MINDEN JÓ

Amikor Pötyi másnap kijött az iskolából, bár nem volt péntek, mégis ott állt az autó a kapu előtt. De 
most a sofőrön kívül a papa is benne ült. És integetett neki. Az osztálytársak csalódottan széledtek 
szét: megint nincs kocsikázás!
Pötyi köszönt Hollack úrnak, s beült az autóba.
– Mi történt? – kérdezte aggodalmasan.
– Semmi – felelte a papa. – Csak véletlenül van egy kis időm. 
– Mid van? – Pötyi úgy bámult rá, mint borjú az új kapura. – Időd? 
Pogge úr zavarba jött a tulajdon kislánya előtt. 
– Nos, ne kérdezz ilyen butákat! Az embernek néha lehet ideje.
– Pompás! – kiáltott föl Pötyi. – Menjünk ki Charlottenhofba krémes lepényt enni?
– Szerintem inkább az Antidat hozzuk el az iskolából.
Pötyi az apja nyakába ugrott, és akkora puszit cuppantott a képére, hogy csak úgy csattant. Majd
elrobogtak Antiék iskolájához. Épp jókor érkeztek. Anti kis híján hanyatt esett, amikor a hatalmas
autóban meglátta Pötyit és a papáját. A kislány integetett, hogy jöjjön oda. A papa megrázta a ke-
zét, mint egy felnőttnek, és azt mondta: 
– Derék fi ú vagy! Remekül elbántál azzal az Ördög Róberttal!
– Kérem tisztelettel, Pogge úr – szabadkozott Anti. – Gyerekjáték volt! – Aztán beülhetett az autóba
Hollack úr mellé, aki egyszer-egyszer megengedte ne ki, hogy ő működtesse az irányjelzőt. Csuda 
izgalmas volt! Pötyi megcibálta a papája fülét, és belesúgta:
– Igazgató úr, ez az Anti még főzni is tud ám! 
– Van valami, amit nem tud? – kérdezte Pogge úr.
– Anti? Anti mindent tud! – jelentette ki büszkén Pötyi. Ez okból mégiscsak kirobogtak Charlotten-
hofba krémes lepényt enni. Még Pogge úr is bekebelezett egyet, pedig az orvos eltiltotta az édes-
ségtől. Majd hármasban fogócskáztak, hogy az igazgató úr ellensúlyozza a hizlaló süteményt. Mert 
kezdett pocakot növeszteni. Ezután Anti haza akart menni, de az igazgató úr azt mondta, hogy ne
féljen, majd ő értesíti az édesanyját. 
– Megint megszidott Bremser tanár úr? – érdeklődött Pötyi. 
– Á, dehogy – válaszolta Anti. – Újabban nagyon kedves hozzám. Még uzsonnára is meghívott.
– Na látod! – S Pötyi örömében az asztal alatt belecsípett a saját lábába.
Az ebédről persze jól elkéstek. Poggéné mélységesen meg volt sértve. De ezt a másik három jó-
kedvében észre sem vette. Poggéné emiatt még jobban megsértődött. És egy falatot se tudott le-
nyelni.
– Hol bujkálhat Andacht kisasszony? – tűnődött a jószívű Anti. 
Poggéné őnagyságát ez nem érdekelte, ő csak azon törte a fejét, honnan szerezhetne hirtelenjében 
egy megbízható kisasszonyt a lánya mellé. Pogge úrnak hirtelen támadt egy ötlete. Félrevonta
Pötyit, kicsit sugdolózott vele, aztán kijelentette.
– Mindjárt visszajövök. – S elsietett.
A többiek szótlanul végigették az ebédet, majd a két gyerek beszaladt Pötyi szobájába, ahol Pici
már türelmetlenül várta őket. 

***
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Antit leültették egy székre. Pötyi eljátszotta neki a Piroska és a farkast. Pici már tudta a szerepét, de
Pötyit most sem volt hajlandó fölfalni. Talán megtanulja majd, ha egy-két évvel öregebb és okosabb
lesz, vélte a gazdája. Anti szerint az előadás e-nélkül is remekül sikerült. Olyan lelkesen tapsolt, 
mint egy igazi színházban szokás. Pötyi tucatszor meghajolt és csókokat dobált, Pici pedig addig
ugatott, amíg nem kapott jutalmul egy kockacukrot.
– Most mit játsszunk? – kérdezte aztán Pötyi. – Például lehetnénk a púpos szabó meg a fia. Vagy
játsszunk papást-mamást, és Pici legyen a gyerek? Nem. Játsszunk inkább betörést! Te leszel Ör-
dög Róbert, én a kövér Berta, és amikor bejössz, kupán sózlak a buzogánnyal.
– És ki lesz a három rendőr? 
– Ők is én leszek – jelentette ki Pötyi. 
– És hogy fogsz táncolni saját magaddal? – akadékoskodott Anti. – Nekem jobb ötletem van. Játsz-
szuk el Amerika felfedezését! Én leszek Kolumbusz.
– Én pedig Amerika. És Pici a tojás.
– Miféle tojás? – értetlenkedett Anti.
– Hát a Kolumbusz tojása!
Erről Anti még nem hallott. 
– Megvan! – kiáltott föl. – Játsszuk azt, hogy gumicsónakkal átkelünk az óceánon.
Ebben maradtak, leszedtek mindent az asztalról, felfordították, hogy a lábai az égnek álltak – ez volt
a csónak. Anti vitorlát csinált az asztalterítőből, Pötyi pedig kiment a kamrába úti elemózsiáért. Kis-
vártatva egy üveg lekvárral, a vajtartóval, késsel-villával, egy kiló krumplival, egy tál körtebefőttel és 
egy fél rúd nyári kolbásszal jött vissza.
– A kolbász hónapokig eláll – magyarázta. Az élelmet berakták a csónakba, és már csak annyi hely
maradt, amennyi hármuknak kellett. Az asztal mellé egy vízzel megtöltött lavórt állítottak. Ebben
pancsolt Pötyi, mialatt átkeltek az óceánon.
– Szörnyen hideg! – jegyezte meg.
Anti az óceán kellős közepén kiszállt a csónakból, hogy sót hozzon. – A tengervíz sós – jelentette 
ki, és beleszórta a lavórba.
Egyszer csak szélcsend lett. Három hétig tartott! Anti két sétabottal evezett, de így is alig haladtak.
Pötyi és Pici megette az egész kolbászt.
– Kapitány úr, elfogytak a készleteink! – sopánkodott Pötyi.
– Ki kell tartanunk! Már nincs messze Rio de Janeiro – állította Anti, és az ágyra mutatott.
– Hála Istennek! – sóhajtott fel Pötyi. – Különben éhen haltunk volna. – Közben a kolbásszal meg
úgy jóllakott, hogy majd kipukkadt.
– De most borzalmas vihar közeleg – tudatta Anti, és billegtetni kezdte az asztalt.
– Segítség! – kiáltotta Pötyi. – Elsüllyedünk! – És a tengerbe dobálta a krumplit, hogy könnyítsen a
csónakon. De Anti és a vihar nem csillapodott. Pötyi a hasára tette a kezét, és közölte, hogy tenge-
ribeteg. Picit a házmagasságú hullámok belerepítették a körtebefőtt be; csak úgy spriccelt a lé. Anti 
volt a szél, és félelmetesen zúgott.
Végre elcsitult a vihar. Anti odatolta az asztalt az ágyhoz, és mindnyájan partra szálltak Rio de
Janeiró-ban. A bennszülöttek nagyon barátságosan fogadták az óceánjárókat. Pici összegömbö-
lyödött, és lelkesen nyalogatta ragacsos bundájáról a befőttlevet. 
– Köszönjük a szíves fogadtatást – szónokolt Pötyi. – Nehéz átkelés volt, de boldogan fogunk visz-
szaemlékezni rá! Vissza azért vonaton utazunk. Biztos, ami biztos.
– Antonio Gastiglione vagyok – jelentette ki mély hangon Anti. – Rio de Janeiro polgármestere. Is-
ten hozott szép hazámban engem és önöket! A kutyájával együtt kinevezem az óceánjárás világ-
bajnokává!
– Hálásan köszönjük! – hajolt meg Pötyi. – A világbajnoki serleget nagy becsben fogjuk tartani. –
Kivette a csónakból a vajtartót, és szakértő szemmel megvizsgálta. 
– Valódi ezüst, legalább tízezer karát.
Kinyílt az ajtó, és Anti mamája jött be. Nagy volt az öröm!
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– Pogge úr hozott el az autójával – mondta. – De mi ez a nagy rendetlenség?
– Most keltünk át az óceánon ezzel a lélekvesztővel – magyarázta Pötyi. 
Gyorsan rendet raktak. Pici kötelességtudóan megint bele akart ugrani a körtebefőttbe, de Anti ma 
mája nem engedte.

***

Pogge úr ezalatt komoly beszélgetést folytatott hitvesével.
– Azt akarom, hogy Pötyiből rendes lány legyen – jelentette ki. – Még egy Andacht kisasszony nem 
teszi be ide a lábát. Az én lányomból ne csináljanak gőgös libát. Ismerje meg az élet komoly oldalát. 
Pötyi maga választotta meg a barátját, és én egyetértek a választásával. Ha te többet törődnél a 
gyerekkel, más volna a helyzet, de most az fog történni, amit én akarok. Egy szót se akarok hallani
ellene! Elég soká bólogattam mindenre. Mostantól fogva másképp lesz!
Poggénénak könnyek gyűltek a szemébe. 
– Rendben van, Frici. Ha így akarod... – és megtörülte a szemét. – Csak ne haragudj!
– Az ura megcsókolta. Azután behívta Anti mamáját, és megkérdezte, mi a véleménye a tervéről. 
Gastné meg volt hatva, és azt felelte, ha a nagyságos asszony is így gondolja, örömmel vállalja a
dolgot. Nagyon boldognak látszott.
– Figyeljetek ide, gyerekek! – kiáltotta el magát Pogge úr. – Figyelem!... Anti mamája még ma be-
költözik a kisasszony szobájába. Antinak a zöld tapétás szobát rendezzük be, és mától fogva mind
az öten együtt leszünk. Rendben?
Anti egy szót se tudott kinyögni. Némán kezet rázott Pogge úrral és a feleségével.
Megölelte az anyját. És a fülébe súgta:
– Ezen túl nem lesznek olyan súlyos gondjaink!
– Nem, kedves fi am – súgta vissza az anyja. Anti visszaült Pötyi mellé, és merő gyöngédségből 
megcibálta a fülét.
Pici vígan kacsázott ide-oda, és mintha titokban vigyorgott volna.
– Meg vagy elégedve, kislányom? – kérdezte Pogge úr, és megsimogatta a lánya fejét.
– A nyári szünetben pedig elutazunk Gast nénivel és Antival a Keleti-tengerhez.
Pötyi szó nélkül kiszaladt, és a szivaros dobozzal meg egy doboz gyufával jött vissza.
– Jutalmul – mondta. A papa rágyújtott, és kéjes sóhajjal fújta ki az első füstpamacsot. 
– Ezt tényleg megérdemeltem!
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Tizenhatodik tűnődés 

A BOLDOG VÉGZŐDÉSRŐL 

Ezzel végére is értünk történetünknek. A befejezés igazságos és szerencsés. Minden szereplő a 
helyére került, Nyugodtan rábízhatjuk őket a sorsra. Andacht kisasszony vőlegénye a dutyiban csü-
csül, Anti és mamája boldogságban úszik, Pötyi együtt van az Antijával, Andacht kisasszony benne
van a slamasztikában. Azaz ki-ki a maga helyén. A sors jól végezte dolgát.
  Ezek után azt gondolhatnátok, hogy az életben is mindig igazságosan végződnek a dolgok. Súlyos 
tévedés! Csakugyan így kellene lennie, és minden okos ember azon munkálkodik, hogy így legyen.
De nem így van. Még nem.

Volt egy osztálytársam, aki mindig a szomszédjáról másolta le a dolgozatát. Azt hiszitek, megbün-
tették érte? Nem – a szomszédját büntették meg. Ne csodálkozzatok, ha olykor titeket büntet az
élet, amikor más a hibás. Ha majd felnőttök, törekedjetek arra, hogy javuljon meg a világ. Nekünk 
ez nem sikerült. Legyetek becsületesek, igazságosabbak és okosabbak, mit mi!

Állítólag a Föld valamikor Paradicsom volt. Lehetséges.
A Föld megint Paradicsom lehetne. Minden lehetséges.
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Még az előszónál is rövidebb 

UTÓSZÓ

Pötyi, Anti és Pici történetének végére értünk. De még van egy kis mondanivalóm. Éspedig:
  Akik olvasták az Emil és a detektívek című könyvemet, azt mondhatják: „Jóember, a maga Antija 
pont olyan, mint Emil! Miért nem írt egy egészen más gyerekről?” 
  A kérdés jogos, ezért kötelességem válaszolni rá, mielőtt kiteszem a pontot írásom végére. Azért 
meséltem Antiról, még ha erősen emlékeztet is Tischbein Emilre, mert véleményem szerint erről a 
fajta fiúról sosem mesélhet eleget az ember, és mert sajnos, nincs elég az Antikból és Emilekről. 

  Hátha kedvetek támad, hogy olyanok legyetek, mint ők? 
Hátha ugyanolyan szorgalmas, becsületes és bátor gyerek válik belőletek, mint a példaképeitek? 
  Ez volna az én legszebb jutalmam. Mert Emilből, Antiból és a hozzájuk hasonló gyerekekből majd 
egyszer tisztességes felnőttek lesznek. Olyanok, amilyenekre oly nagy szükségünk van. 


