I.

Moll hentesmesterné nagy, kövér asszony volt.
Moll hentesmester nagy, kövér ember. Igazság
szerint a lányuknak, Hertának is nagy, kövér
lánynak kellett volna lennie, de kicsi volt és
vékony, ráadásul szörnyen félénk.
Ha az ember kicsi és félénk, hát nem könnyű
a dolga. Még a kutyák is megszimatolják, hogy
fél tőlük. Hát még a gyerekek! És mert a gye
rekek szeretik bosszantani azt, aki nem véde
kezik, Herta Mollnak elég nehéz élete volt. Azt
persze mindig megtehette, hogy könnyben ázva
apjához szalad, és bepanaszol valakit. Akkor
Moll hentesmester kötényébe törölte a kezét,
és nagy mérgesen az utcára sietett, hogy ráncba
szedje a haszontalan kölyköket. De mire kiért
- senki se volt ott. Igaz, hogy ha mégis elka
pott valakit, az ugyancsak szorult. Moll hen
tesmester galléron fogta, fél kézzel magasra
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emelte a bűnöst, egészen a tulajdon széles ábrá
zatáig, és rettentő fenyegetéseket zúdított rá.
De attól talán barátságosabb lett Hertához a
fickó? Szó sincs róla. Zabos lett rá, amiért árul
kodott, és csak a jó alkalomra várt, hogy viszszafizethesse neki a kölcsönt.
A gonosz nyelvűek ráfogták Hertára, hogy
bőgőmasina. Moll hentesmesterné szerint túl
finom lélek volt, akit kímélni kell. A hentes
mester azt szerette volna, ha több húst eszik.
De Herta sokkal több húst látott mindennap,
semhogy megkívánja. Tudjuk, hogy az étel
akkor ízlik legjobban, ha szűken van. Sajnos,
a Herta szülei ezt már elfelejtették.
Vannak rossz fiúk és kislányok, akik szere
tik megbőgetni a bőgőmasinát. Frend tanító úr
százszor is mondta nekik, hogy ez éppen olyan
haszontalan dolog, mint vizet önteni a tenger
be; de hiába, a gyerekek nem akarták megér
teni.
Herta félveder-számra sírta a könnyeket.
Legnagyobb része Moll hentesmesterné bal vállának jutott, mert Herta legszívesebben ott
sírta ki magát.
- Csoda, hogy még nem reumás a vállam a
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sok nedvességtől - mondta Mollné a férjének,
de ugyanakkor neki is majdnem kibuggyant a
könnye, amiért egyetlen gyermeke nem boldog
ezen a világon, és se kolbásszal, se sonkával
nem lehet megvigasztalni. És rövidesen még
eggyel több oka lett a bánkódásra. Azzal kez
dődött, hogy Herta napról napra furcsábban
írt. Hol a vonal fölé, hol a vonal alá csúsztak
a betűk a füzetében. Szépen kézen fogták egy
mást, az igaz, és az egy szóba tartozók együtt
maradtak, de bukdácsoltak. Ha pedig a táblá
ról kellett leírni valamit, sokszor nem is az
összevalók fogóztak össze.
Frend tanító úr a fejét csóválta.
- No de, Herta, mit írtál ide a füzetedbe?
A táblán nem ez volt.
Herta szomorúan nézett rá, aztán a szemét
kezdte dörzsölni. A tanító már azt hitte, sírni
akar, a gyerekek is kárörömmel kuncogtak a
padokban. De Herta most kivételesen nem sírt.
Csak dörzsölte a szemét, mint aki álmából éb
red.
„Hát ez meg mi? ” - csodálkozott magában
a tanító, és megkérdezte:
- Miért dörgölöd a szemedet?
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- Mert ég, és minden táncol - felelte Herta.
A tanító úgy bólintott, mintha pontosan ezt
a választ várta volna, és levelet küldött Bertá
val a hentesmesternének. Megírta benne, hogy
Hertát okvetlen el kell vinni a szemorvoshoz.
Moll hentesmesterné ettől úgy megzavarodott,
hogy só helyett borsot szórt a krumplipüréjére,
és jó ideig észre se vette a tévedést.
Délután kiöltözött, felvette a fehér blúzát,
és útnak indult teljes nagyságában és szélessé
gében a kislányával.
A szemorvos betűket és számokat olvasta
tott Hertával egy megvilágított tábláról. Sok
szor rosszul olvasott, és a doktor mindig na
gyobb és nagyobb betűkre kellett hogy mutas
son. Aztán még be is világított egy erős lám
pával a szemébe, de ez nem fájt. Különben is
kedves ember volt a doktor, Herta egyáltalá
ban nem félt tőle, ami nagy szó.
- No, kislányom, most felírok neked egy
pompás szemüveget - mondta a doktor a vizs
gálat után. - Ilyet viselnek a tudós professzo
rok is. Meglátod, milyen gyorsan és hibátlanul
fogsz olvasni vele. És a szemed sohase fog
fájni.
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Mollné felsóhajtott, de Herta bátran mosoly
gott a doktorra, és azt mondta:
- Jó lesz.
A doktor bonbonnal is megkínálta Hertát.
A bonbont nagyon szerette. És most már a
szemüvegnek is örült. „Hátha még bátor és
erős is leszek a szemüvegtől - gondolta magá
ban. - Hátha ezentúl minden más lesz? "
A receptet az optikushoz vitték, volt egy
mindjárt a sarkon, a hentesüzlettel szemközt.
Moll hentesmesterné kikeresett egy szép, sötét
vörös keretet, a nyergén kétoldalt egy-egy pirinyó aranycsillag volt, úgy fénylett, mint az
igazi arany.
Kicsit lötyögött a Herta orrán, mert az orra
is kicsi volt és vékony. De most, hogy szem
üveggel nézett, egy pillanat alatt minden a
helyére került körülötte.
Feje kitisztult, a szeme nem fájt, nem is
égett.
A hentesmesterné erősen fogta a lánya kezét
hazamenet, de az észre se vette, túlságosan
elfoglalta az új szemüveg. A lépcsőházban
Söhrnével találkoztak. Söhrné összecsapta a
kezét.
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- Ó, ó, te szegény gyerekem! Máris szemüve
get kell viselned? Rövidlátó vagy?
Mollné bosszankodott, és csípősen mondta:
- Herta nem szegény gyerek, nagyon is jó
a szemüveg, amit kapott.
- Igen, és most mindent jól látok - tette
hozzá Herta komolyan.
Söhrné megsértődött. Az olyan jó vevő, mint
ő, elvárhatja, hogy udvariasak legyenek vele.
És tessék! A hentesné rendreutasítja. Hát még
ha Mollné azt is megmondta volna, amit magá10

ban gondolt, hogy nem való szemüvegről be
szélni egy szemüveges gyereknek. Hogy ez
tapintatlanság.
Sokan maguktól is tudják. Egyik-másik is
merős úgy nézett Hertára, mintha észre se
venné a szemüveget, mintha Herta szemüveg
gel született volna. És ő hálás volt nekik ezért,
mert kezdte megszeretni a szemüvegét. Volt,
aki vállon fogta, rámosolygott, és kedélyesen
megjegyezte:
- Ejnye, de csinos vagy így! Remekül áll a
szemüveg.
Ez is kedves volt persze, de legjobban sze
rette, ha egyáltalában nem beszéltek a szem
üvegről, és nem juttatták eszébe, hogy a gye
rekek általában nem viselnek szemüveget.
A hentesmester két kézzel magasra emelte,
a szemébe nézett és ránevetett.
- De most aztán nem szabad többet pityeregni! Attól bepárásodik az üveged, és megint
csak nem látsz majd semmit.
Megcsókolta, mielőtt letette a földre.
Aznap este lefekvés előtt Herta szépen megtörölgette a szemüvegét úgy, ahogy az optikus
mutatta neki. Szép fehér virágos, piros tokot
11

is kapott hozzá meg egy vicces pirinyó szarvas
bőr kendőcskét, éppen akkorát, hogy a Júlia
baba a háza ablakát megtisztíthatta volna vele.
Előre örült a holnapnak. Az osztályban sen
kinek sincs szemüvege. Ő lesz az egyetlen. Már
ez is érdekes. Talán még irigylik is majd. És
szemüveggel jól fogja látni a betűket a táblán.
Nemsokára édesen aludtak - Herta az ágy
ban, az új szemüveg a tokjában. A székre ki
volt készítve a legjobb pulóvere, hogy holnap
azt vegye fel az új szemüveg tiszteletére.
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II.

Nem, nem, bátorságot, sajnos, még egy új
szemüveg sem ad az embernek. Ezt tapasz
talta már reggel, amint az iskolába ért. A fo
lyosón rákiáltott egy fiú az osztályából:
- Juj, te pápaszemes kígyó! Juj! - A lányok
is összesúgtak mögötte, volt, aki nyíltan kine
vette.
- Jaj de buta képed van így - mondták.
- Szó sincs róla - védekezett Herta. - Most
legalább jól látok.
- Hahahaha! - nevettek a gyerekek.
- Igenis. Azt is látom, milyen buta képetek
van nektek, mikor kinevettek valakit. - Ez
nem a saját ötlete volt, Moll hentesmesterné
aznap reggeli után az ölébe vette és kitanította:
- Ha pedig valakinek kifogása van a szem
üveged ellen, feleld neki azt, hogy most leg
alább látom, milyen buta képed van. Érted?,
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Igen, Herta megértette, de a hentesmester
né, úgy látszik, nem tudta vagy már elfelej
tette, milyen gonosz némelyik gyerek. Mert a
válasz nem volt szerencsés. Egyik osztálytársa
mindjárt visszavágott:
- Buta, aki mondja! Csak nézz a tükörbe,
magad is láthatod. Olyan vagy, mint egy ba
goly. Hu-hu, te bagoly!
Hertának égni kezdett a szeme az üveg mö
gött, és nedvesedett. Kibuggyant a könnye.
Frend tanító úr az osztályajtóban fogta el.
- Ejnye már, miért kell mindig pityeregni?
- mondta egy kicsit türelmetlenül.
- Szemüveget... kaptam - zokogta Herta
-, és most... kinevetnek. - Vége volt minden
örömének.
Persze most, hogy a tanító szigorúan nézett
az osztályra, rögtön elnémult a gúnyolódás.
A legkomiszabbak is lebújtak a padjukba.
- No mi az? Az én osztályom egy szemüve
gen nevet? Várjunk csak!
Aktatáskájába nyúlt, és egy szemüvegtokot
vett ki, a tokból pedig a saját szemüvegét.
Ünnepélyesen orrára illesztette, és egy darabig
várt.
14

- Most miért nem nevettek? - kérdezte
aztán fenyegetően. - A szemüveg az én orro
mon is szemüveg. Éppen úgy, mint a Hertáén.
Nevetni! Rajta!
Senki se moccant. Herta jól látta a szem
üvegén át, ahogy elpirul egyik a másik után,
és lehajtja a fejét. Nem, a tanító urat nem
merték kinevetni.
- Akármelyiktekkel megeshet, hogy már hol
nap szemüveget kell viselnie. - Frend tanító úr
levette orráról a pápaszemet, mert csak olva
sáshoz használta. - Mindenkivel megtörténhet,
erről tehát egy szót se halljak többet. És most
dologra!
De ezzel talán megóvta Hertát a csúfolódók
tól? Aligha. Hamarosan újra kezdték suttyom
ban. Hazamenet az utcán pedig nagyon is nyíl
tan. Egy lánypajtása félrelökte.
- Eh, tűnj el, te szemüveges!
A másik csacsi meg kijelentette:
- Veled nem játszom. Szemüveged van. Utá
lom a szemüveget. Huh!
Herta egyedül szaladt haza, kezében a szem
üveggel. Használni úgyse tudta volna, mert
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homályos lett a könnyektől. Előbb meg kell
majd törölgetni.
A hentesné aznap egy falatot se evett, a hen
tesmester pedig legalább öt kisfiút emelt fel
fél kézzel, hogy fenyegetően a szemükbe néz
zen, de egyik se volt az igazi. Herta otthon
maradt, és a Júlia babának panaszolta el, mi
lyen nehéz szemüveggel iskolába járni. A baba
ostobán nézett rá, bizonyosan egy mukkot
se értett. A babák sohase viselnek szemüve
get.
Három napig csak könnyeket nyelt. Még aki
nem olyan kicsi és félénk, mint ő, az is bánkó
dott volna. A gyerekek talán nem is tudták,
milyen fájdalmat okoznak neki. Lehet, hogy
egyszerűen csacsiságból tették. No meg Herta
olyan könnyen sírt. Ha valaki jóformán reg
geltől estig pityereg, nehéz kitalálni, mikor van
rá igazán oka, mikor nincs.
Annyi bizonyos, hogy a hentesmesterné is
nehéz napokat élt. Az étel se ízlett már neki.
A hentesmester a szabad délutánján a városba
vitte Hertát, hogy válasszon magának valami
szép ajándékot. De Herta olyasmit kívánt, ami
nincs: a Júlia babának akart szemüveget venni.
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Semmi más nem kellett neki. így aztán üres
kézzel ballagtak haza.
Hajszál híja volt, hogy a hentesmester is el
nem sírta magát.
Bár csoda történne ezzel a szerencsétlen
szemüveggel - gondolta búslakodva a boltjá
ban, a sonkák, kolbászok között.
A kívánság varázsige - néha. Vannak bűvös
pillanatok, amikor az, amit erősen kívánunk,
beteljesedik. Ezért kellene vigyázni, hogy min
dig csak jót és szépet kívánjunk, mert sohase
tudhatjuk előre, nem éppen ilyen bűvös pilla
natot fogtunk-e ki.
Mint például akkor a hentesmester.
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III.

A negyedik napon aztán történt valami. Frend
tanító urat kihívták az osztályból óra közben.
A gyerekek magukra maradtak, és rendetlen
kedtek, lármáztak, de mihelyt kinyílt az ajtó,
néma csend lett. A tanító nem egyedül jött
vissza. Kezét egy tömzsi kislány vállán tartot
ta, akinek vidám, napbarnított arca volt, és
rövidre vágott haja úgy állt a homloka fölött,
mint a sündisznó tüskéje. Az ember azt hinné,
hogy az ilyen barnára sült, fekete hajú lány
nak a szeme is fekete vagy legalább barna. De
ennek villogó kék szeme volt, és fesztelenül jártatta végig az egész osztályon. Kockás skót
szoknyát viselt, amelyet oldalt óriási biztosító
tű fogott össze, és a tű mellett rojtsor futott
végig a csinos kis berakott szoknya aljáig,
mintha az utolsó varrást elfelejtették volna le
tűzni. De Sabine, aki nagyon értett a divathoz,
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odasúgta a szomszédjának, hogy ennek így kell
lenni, Skóciában fiúk, lányok, még a férfiak is
ilyen szoknyában járnak.
A kockás szoknya felett hófehér nyitott gallérú blúz volt, és az még kiemelte a kislány
bőrének egészséges barnaságát.
- Ide figyeljetek - mondta most a tanító.
- Hadd mutatom be nektek Ilsét. Idősebb,
mint ti, de még eddig nem járt iskolába. Dél
nyugat-Afrikában élt egy juhfarmon, messze
minden várostól. Olvasni, írni, számolni tud
valamennyire, otthon tanították. De ne higygyétek, hogy sokkal okosabbak vagytok, mint
ő. Ilse folyékonyan beszél angolul, németül és
afrikaans nyelven. Nem csodálnám, ha pár hét
alatt utolérne benneteket, és át kellene tenni
felsőbb osztályba.
- Még egy nyelvet tudok - szólt közbe Ilse
vidám, mély hangon, a legkisebb zavar nélkül.
- Mégpedig?
- Herero nyelven is tudok.
A tanítónak egy pillanatig gondolkoznia kel
lett, de aztán bólintott.
- A bennszülöttek nyelvét gondolod?
- Azt. Meg egy ötödiket is tudok.
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- Ne mondd! - Frend tanító úr most már
tisztelettel nézett rá.
- A juhnyelvet. Nagyszerűen elbeszélgetek
a juhokkal. De a füvet nem eszem meg.
Az osztály nevetett, de Ilse komoly maradt.
A tanító látta rajta, hogy nem bosszantani
akarta.
- Hány juhotok van a farmon? - kérdezte.
- Mikor eljöttem, kilencszázkilencvenhárom
volt. Éppen idáig jutottam a számolásban is.
A gyerekek ámultak-bámultak. Majdnem
ezer juh! Milyen lehet, mikor az mind együtt
van?!
A tanító is csodálkozott, és azt mondta:
- Tudod mit, Ilse? Mivel itt minden új és
idegen neked, szeretném, ha magad választa
nál szomszédot. Mondd meg, ki mellett akarsz
ülni. Mert téged minden gyerek szívesen elfo
gad szomszédjának, azt hiszem. Vagy nem? És az osztályra nézett.
Micsoda kérdés! A gyerekek mind kihúzták
a derekukat, egyik-másik még kiáltott is:
- Engem válassz, Ilse, engem!
Ilse csak mosolygott, és nyugodtan vizsgálta
egyiket a másik után. Izgalmas percek voltak.
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Kit választ? Talán a csinos, helyes kis Sabinét?
Vagy a nagy erejű Ottót, aki óra alatt móká
zik, és emiatt sokszor a sarokban áll? A csen
des Stellát, aki mindent tud? A komoly Marlene tetszik meg neki? Vagy a göndör hajú,
golyószemű Karla?...
„Én az ő helyében. . . ” - gondolta magában
Herta a szemüvege mögött, de itt elakadt.
Észrevette, hogy Ilse őt nézi, és még szebben
mosolyog, mint addig. Herta elpirult izgatott
ságában, és egy kicsit megrázta a fejét, úgy
hogy elöl a homloka felett a csatba fogott mak
rancos fürt kibújt. Zavarában a tanítóra né
zett, de az barátságosan intett neki, mintha
bátorítani akarná.
Ilse pár lépést tett feléje. A pad fele üres
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volt, mert Frend tanító úr nem akarta, hogy
óra közben is megríkassák Hertát.
- Itt szeretnék ülni melletted.
-Szóval Herta mellett. - A tanító hangja
elárulta, hogy örül a választásnak, de az osztá
lyon csalódott moraj futott végig. Herta könynyeket érzett a szemében, de ezek most furcsa
könnyek voltak, csöppet se fájtak. Lehet ez?
Igaz lehet? Ilse, a nagyszerű Ilse, aki Délnyu
gat-Afrikából jött, és öt vagy hat nyelvet tud,
a sok gyerek közül éppen őt választja szom
szédjának? ót, a szemüveges Hertát?
Mikor Ilse leült a helyére, a tanító a táblá
hoz lépett. És folytatta az órát.
De a gyerekek nem tudtak ilyen egykettőre
visszazökkenni. Hol ez, hol az sandított loppal
az új kislányra, aki erősen figyelt. Herta olyan
zavarban volt, hogy föl se mert pillantani.
Mikor a tanító Ilse elé tett egy füzetet a
padra, váratlan dolog történt. Ilse a szoknyája
zsebébe nyúlt, és egy szemüveget vett elő. Or
mótlan, ódivatú szemüveg volt, a kerete szé
les, fekete, a leglehetetlenebb kacskaringókkal.
Ilyen szemüveget még senki se látott. De ő
nyugodtan megtisztogatta, és tömpe orrocská22

jára illesztette, éppen oda, ahol egy kis szeplőcsalád lakott: apa, anya és három kis szeplőgyerek.
- így ni - mondta hangosan, elégedetten, és
kezdte leírni a tábláról a szavakat, de látszott,
hogy vesződik. Óriási betűket írt, két rövid és
egy hosszú szónál több nem fért el egy sorban.
A „mozdonyvezető” pedig maga se fért el, a
„zető” már a másik sorba került.
- Jó lesz így? - kérdezte Hertától nyugodt,
erős hangon, és csodálkozva nézte a szabályos,
apró betűket, csodálatosan egyenes sorokat a
füzetében. - így sohase fogok írni. Ezt nem
tanulom meg. Se én, se a juhaim.
- Pszt - intette a tanító, mert megint han
gosan beszélt, sőt nagyon hangosan. De Ilse
ahelyett, hogy elhallgatott volna, nyugodtan
megismételte:
- Éppen azt mondtam Hertának, hogy a
juhaim sohase fognak megtanulni ilyen szépen
írni, mint ő.
Az osztály viháncolt. Mire Ilse levette a
szemüvegét, és szemrehányóan nézett körül.
Egyáltalában nem értette, mi van ezen nevetnivaló.
23

- Ide hallgass, Ilse. Óra közben nem szabad
beszélni.
- Egy szót se? - kérdezte Ilse. - Az nagyon
nehéz lesz. Úgy szeretek beszélni. Főleg ha raj
tam van a szemüveg. Mert ez bűvös üveg,
tanító úr, a sámánunk csinálta külön nekem,
még otthon, Afrikában.
A gyerekek eltátották a szájukat. Micsoda
lehetetlen históriákat mesél ez a furcsa
lány!
- Ezt talán majd inkább a szünetben mondd
el. Most óra van, Ilse, és az órán tanulunk.
Csak tanulunk.
- Értem - bólintott Ilse. - A juhaim is,
amikor esznek, akkor csak esznek.
- Pszt! - csitította a tanító a nevető osz
tályt, és most végre Ilse is elhallgatott.
Azon az órán sok hibát ejtettek a gyerekek
a füzetükbe. Délnyugat-Afrikában járt az
eszük a juhoknál. És mi lehet az a sámán?
Az egyik szórakozottságában mozdonyámánt
írt. És Herta? Herta rettegve várta a szünetet,
amikor Ilse bizonyosan észreveszi majd, hogy
őt lökdösik, taszigálják, szóval nem olyan
barátnő, akivel büszkélkedni lehet. És meg
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kéri a tanító urat, hogy ültesse egy másik
gyerek mellé.
Éppen sóhajtani akart, mikor Ilse fölpillan
tott, és fél szemét összehúzva mókás grimaszt
vágott. Herta arcán gyenge kis mosoly buj
kált, mint amikor a vastag felhőn vékonyan
átszűrődik a nap.

A szünetben a gyerekek mindenfélét tudni
akartak Délnyugat-Afrikáról.
- Sok vadállat van ott nálatok? - kérdezte
Michael.
Ilse levette a szemüvegét, és úgy mondta:
- Nem. - De mikor újra feltette, így foly
tatta: - Sok hát. Az ajtónk előtt. Emlékszem,
egyszer egy rinocérosz lakott a házunk mögötti
hetedik bokorban. Étkezés idején mindig elő
jött, és várta, hogy apukám a szarvára akaszsza a kalapját.
A gyerekek rábámultak.
- És... és nem bántotta apukádat?
- Nem. Csöndesen állt, és szörnyen büszke
volt a kalapjára.
- De hiszen a rinocérosz veszedelmes állat
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- kockáztatta meg Sigrid kicsit bizonytala
nul.
Ilse levette a szemüvegét.
- Az hát - ismerte el. Gondosan megtörölgette
az üveget, és mikor visszatette, lecsúsztatta
az orra hegyére, hogy a keret felett a gyerekek
arcát lássa. - Emlékszem, egyszer, mikor na
gyon sokáig kellett várnia, és emiatt elmulasz
totta az uzsonnáját, csakugyan megharagu
dott, és akkor veszedelmes volt. Igen. Akkor
mérgében fölfalta a kalapot selyemszalagostul,
mindenestül. Kár volt érte, apukám kedves
kalapja volt, meg szegény rinocérosznak is
megártott, irtó rosszul lett tőle. Az olcsó nemez
megfeküdte a gyomrát. Ráment egy nagy veder
langyos tejünk.
- De aztán meggyógyult? - kérdezte Herta.
- Meg, de kalaptartót nem játszott többet.
Egy zsiráfot küldött maga helyett, ami apu
kámnak elég kényelmetlen volt.
- Miért? - kérdezte Karla ártatlanul.
Ilse levette a szemüveget.
- Mert a zsiráf nagyon magas, rém hosszú
nyaka van.
Magyarázat közben még a kezét is jártatta
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a levegőben, mutatta, hogy körülbelül milyen
magasról néz le a világra egy zsiráf. Fel is kel
lett állnia egy kőre, hogy elég magasra mutat
hasson.
- Annyi bizonyos, hogy apukámnak jó ideig
mindig a vállán lógott egy kis létra.
- Létra? Miért? - kérdezte Torsten.
- Hát hogy könnyebben feltehesse a kala
pot! - kiáltott közbe Herta.
- Pontosan - bólintott Ilse.
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- Na és oroszlán? Oroszlánok is vannak ott?
- kíváncsiskodott Sabine.
Ilse két ujjával felemelte és ügyesen vissza
ejtette orrára a szemüvegét.
- Eggyel nagyon összebarátkoztunk. Levélhordót játszott, ő hordta a postát a néger falu
ból hozzánk és tőlünk oda. Egyszerűen a far
kára kötöttük a leveleket úgy, hogy ügetés
közben még legyezhette is magát.
A gyerekek körülfogták, egyre közelebb furakodtak hozzá. Hertának vigyáznia kellett, hogy
félre ne szorítsák. Ilse szoknyája csücskébe
kapaszkodott, és közben arra gondolt: az én
barátnőm! Ő is szemüveges.
Az erős Ottó végül is megsokallta a dolgot.
Nagyot lökött Hertán.
- Tűnj el! - kiáltott rá gorombán. - Itt csak
útban vagy.
Herta kirepült a körből. Leült a kövekre,
háttal feléjük.
- Hé, te! - kiáltott Ilse csodálkozva, és le
szegett fejjel nekirontott az erős fiúnak, mint
a kos, mikor öklel. Ottónak borzasztóan fájt
a döfés, meg is kékült az orra töve. És akkor
olyasmi történt, amire senki se számított.
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A nagy, erős fiú elbőgte magát, úgy bőgött,
mint a kisbaba, tátott szájjal. Ilse részvétle
nül nézte.
Ottó bömbölése elnyomta Herta pityergését. Frend tanító úr, aki éppen ügyeletes volt,
odajött.
- Mi van itt?
- Ilse fellökte Ottót.
- Nem úgy volt! Előbb Ottó lökte fel Hertát.
Ilse vállat vont.
- Majd én elmondom, hogy volt. Ottó bizo
nyosan kost akart játszani, megdöfte Hertát,
de rosszul. Erre én őt döftem meg úgy, ahogy
kell. Ahogy az igazi kosok döfnek. Mert én jól
csinálom. Tőlük tanultam. És most, hogy bele
jöttünk a játékba, Ottó elkezd bőgni.
- No de Ilse! Ottó kisebb, mint te, erre nem
gondoltál? - kérdezte a tanító.
- Hát... - Ilse megvakarta tüskehajú fejét.
- Herta is kisebb, mint Ottó.
A tanító rosszallóan csóválta a fejét, de ő
nyugodtan folytatta:
- Különben az igazi juhoknak is mindegy,
kisebb-e vagy nagyobb, amelyiket felöklelik.
- Jó, de te nem vagy juh.
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- Ottó se az.
A tanító sóhajtott, és kényszeredetten mo
solygott.
- Nézd, Ilse, most, hogy Európában vagy,
talán egy kicsit elfelejthetnéd a juhaidat.
- Az nem volna szép tőlem - mondta Ilse,
de már csak a tanító hátának, mert az megelé
gelte a vitát, elfordult és továbbment.
- A juhocskáim úgyis vágyódnak utánam sóhajtott nem is tudom, elalusznak-e a ban
kák az altatónótám nélkül.
- Barikákkal is játszottál? - kérdezte Anne.
- De még mennyit. Este alig várták az alta
tónótámat. Kivált azt szerették: „Csitt, bébi,
csend, két birka áll odalent. . . ” De a mamák
haragudtak, ha ezt danoltam a gyerekeiknek,
mert tovább úgy megy, hogy: „Egy fekete
meg egy barna, ha nem alszik el a baba, a
fekete megharapja. ” Azt mondták, butaság ezt
énekelni a kicsiknek. Nem kell ijesztgetni őket.
És a fekete éppen úgy nem harap, mint a
barna. Tudjátok, a mi juhaink mind feketék,
és azok nagyon érzékeny állatok.
- No és mit csináltál? Másképp mondtad a
verset? - érdeklődött Herta.
30

- Igen. Úgy énekeltem, hogy „Ha nem alszik
el a baba, a farkas megharapja. ” De így meg
az volt a baj, hogy a gyerekek féltek, rosszat
álmodtak a nótám miatt. Három napig törtem
a fejemet, amíg végre kitaláltam: „És ha a far
kas odajön, a kutya megharapja.” Ez végre
mindenkinek jó volt. Tudjátok, a mi juhaink
nagyon el vannak kényeztetve. Minden szom
baton színszappannal mosdatjuk őket, attól
lesz olyan csuda finom és fényes a gyapjúk.
- Mindet? A fürdőszobátokban? - kérdez
ték a lányok.
- Dehogyis. A mosókonyhában. Egyszer egy
buta torkos bárányka megevett egy darab
szappant. Csak úgy jöttek a szappanbuboré
kok az orrán, fülén. De még mekkorák, ha lát
tátok volna!
Herta könnyei régen felszáradtak, a két
szeme két kerek tányér volt. És gyanakodni
kezdett... A többi is érezte, hogy valami
hiba van a dologban. Az okos Sigrid hirtelen
közbevágott:
- Én azt hiszem, szörnyű lódítás, amit ne
künk be akarsz adni.
- Igazán? - kérdezte Ilse. - Akkor a szem31

üvegem hibája. A sámánom megmondta, hogy
ha olyasmit mesélek, amit senki se akar elhin
ni, mindig tudhatom, hogy a szemüvegem az
oka. Várjatok. Újra megtisztítom.
Valósággal lerántotta orráról, és nagy hév
vel dörzsölgette.
- így ni. Most kérdezzetek újra.
- Én egyáltalában nem hiszem, hogy a rinocérosz kalaptartót játszhat.
- Nem? Hát hiszen az is lehet, hogy csak
álmodtam. Igaz, hogy én világos nappal is
összevissza álmodok mindenfélét, amit akarok.
És a rinocérosz talán szívesen játszott volna
kalaptartót, ha tudja, hogy kell. Miért ne?
Ottó is szeret kost játszani, megdöfi Hertát,
pedig az se valami okos dolog. Na látod. És
Délnyugat-Afrikában olyan sokféle állat van,
vagyis volt - igazította helyre magát.
A kis folt, amit olyan sokáig dörgölt, úgy
látszik, eltűnt, mert az orrára illesztette megint
az üveget, és jókedvűen mesélt tovább:
- Az én sámánom - így hívják ott a csodadoktort, ha nem tudnátok - nagyon jó barát
ságban van a vadállatokkal. Valamennyivel.
Egy fekete mamba a nyakkendője.
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- Mi az a fekete mamba? - kérdezte Michael.
- Egy fekete mérges kígyó. Ha megharap,
véged van.
- És ő... csak úgy a nyakára köti?
- Igen. Azelőtt egy csörgőkígyót viselt öv
helyett a derekán, de megunta, mert rettene
tes cirkuszt csinált a babacsörgőjével. Jaj, hát
ezt se tudjátok? Olyan csörgő van a farkán,
mint a kisbabáknak. Azzal csinálja a lármát.
Az én sámánom csörgőkígyójának kék csörgője
volt, mert kisfiú volt. De minduntalan elej
tette, az öregnek örökösen hajolgatni kellett,
és elég kövér ember. Most már öv nélkül jár,
csak mamba-kravátlival.
A gyerekek még nem ocsúdtak fel ámulatuk
ból, mikor Ilse gondolt egyet, Herta vállára
tette a karját, zsupsz, sarkon fordította, és
elindult vele - csak vele - az iskola udvarán.
Herta sugárzó arccal nézett fel rá.
Ilse - mondta cinkoskodva lódítasz,
igaz? Ez mind halandzsa?
Ilse nevetett.
- Ha tudnád, hogy szeretik a juhok a halat!
- Aztán lehajolt, és a fülébe súgott valamit,
amivel nagyon megnevettette.
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Ezalatt a többi összedugta a fejet, egyhan
gúan kimondták, hogy Ilse dilis, dilisen hado
nászik a dilis szemüvegével. Aztán összefogóz
tak bosszú szalagba, körülkerítették a két jó
barátnőt, és kórusban fújták:
-Szemüveges Ilse, szemüveges Ilse!
Ilse oldalba bökte Hertát, és odasúgta
neki:
-Fújjuk velük! - A hangja kihallatszott a
többi közül: - Szemüveges Ilse, szemüveges
Ilse!
Herta előbb értetlenül bámult rá, de aztán
ő is rákezdte, csak halkabban, szégyenkezve.
A gyerekek hirtelen abbahagyták a csúfoló
dást. Megrökönyödve néztek Ilsére.
- No mi az, miért hallgattok el? Olyan
muris volt. Gyerünk, fújjuk együtt!
- Bosszantani akartunk - vallotta be Karla.
- Hja úgy! Sajnos, azt nem lehet. Kár.
A sámánom a fülembe súgott egy titkot, és
azóta senki se tud felbosszantani, akárhogy
igyekszik. Hertának már elmondtam.
- Nekünk nem mondod meg?
- Ó, az vastag titok! De mi van ott? Miért
rohannak mind az ajtóhoz?
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- Mert vége a szünetnek, most megint óra
lesz - magyarázták a gyerekek fontoskodva.
- Azt hittem, enni adnak valamit - mondta
Ilse. - Nálunk így szaladnak a juhok a karám
ba, mikor enni kapnak.
Aztán megint az osztályban ültek a padban.
Ilse a számokat is éppen olyan nagyra írta a
számtanfüzetébe, mint a betűket a másikba.
És mikor ki kellett számítani, mennyi marad,
ha 28-ból 19-et kivonunk, egy karámot rajzolt
a színes ceruzájával, és benne 28 aranyos, barna
juhocskát. Aztán 19-nek égszínkék szalagot
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rajzolt a nyakára. Nagyon szép volt, de Frend
tanító úrnak nem tetszett.
- Próbálj egyszer juhok nélkül boldogulni,
Ilse.
- Jaj, az nagyon nehéz! Akkor mit számo
lok?
- Semmit. Csak a számra gondolsz.
- De én mindig juhokat látok mellette. És
a juh igazán kedves, ártatlan állat. Mit szólna
a tanító úr, ha pumákat rajzolnék a füzetembe?
Csupa pumát? Alaposan megijedne, fogadok!
- Ne beszélj olyan sokat - kérte Frend tanító
úr kimerülten. - Nézd, a többi se fecseg óra
közben. Csak a kis elsősöknek jár örökösen a
szájuk.
- Bocsásson meg - mondta Ilse udvariasan.
- De nekem olyan jó most itt a tanító úrral,
meg a sok gyerekkel, és nem tehetek róla, ha
jól érzem magam, folyton beszélnem kell. A
szüleim is csodálják, de... ha úgy jobban
szereti a tanító úr, kiviszem a juhaimat a
zöldbe. A karám úgyis kicsi nekik, szorosan
vannak. Kihajtom őket, és akkor egyszerűen
a gyepre írom a számokat. Jó lesz úgy? Gon
dolni úgyis a juhokra gondolok közben.
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- Felőlem - vonta meg a vállát a tanító. De a füzetedben nem akarom látni őket.
- No jó. Úgyse hiszem, hogy szerettek itt
lenni a füzetemben — mondta Ilse. - A juhnak
zöld fű kell vagy legalább valami ehető levelű
bokor. Itt, a papiroson éhen haltak volna sze
gények. Köszönöm, hogy törődik velük tanító
úr. Netene, juhocskák, ki veletek az erdőbe!
A gyerekek fölségesen mulattak, a tanító
kevésbé. De azzal vigasztalódott, hogy előbbutóbb Ilse megszokja majd az iskolát, ő pedig
a juhokat.

Másnap reggel, csengetés előtt Ilse egy jeges
medvéről beszélt, amelyik többször eljött hoz
zájuk látogatóba,
- Nagyon félt, hogy a nap lebarnítja a hófe
hér bundáját, és azért minden fehéret befalt.
Nyári ruhát, inget, dunnát, tejszínt, fogpasz
tát, még a levélpapírt is, kivéve a légipostát,
az túl sovány koszt neki, azt mondta.
- Ez nem lehet igaz, csak álmodtad - jelen
tette ki az erős Ottó. - Jegesmedve különben is
csak északon van.
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- A miénk üdülni jött oda délre. Otthon
elfagyott a farka, és azóta nem szerette a hide
get. De a nap csakugyan megfogta, hiába evett
annyi fehéret. Legelőször a fél füle és három
talpa barnult le. Hű, de mérges volt! Meg
izzadt is rémesen. Egy szép napon odaállt apu
kám elé, és könyörgött, hogy nyírja őt is olyan
szellősre, mint a juhokat. Apu előbb nem akarta.
A medvegyapjút nem használhatja, és a med
véket általában nem szokás nyírni, apu meg
rendszerető ember, tudjátok.
- Na és?
- Aztán mégis megtette neki, mert nem ment
le a nyakáról. És a nyírás után persze alaposan
megfázott szegény mackó. Gondolhattuk, hogy
ez lesz a vége. Úgy köhögött, hogy rossz volt
hallgatni. Szerencsére eukaliptuszfák vannak
ott nálunk, annyi zöld köhögőcukrot szedhe
tett egyenest a fáról, amennyit akart.
A gyerekek hahotáztak.
- Na mi az? - Ilse levette a szemüveget. Talán nem hiszitek, hogy eukaliptuszfák van
nak? Pedig majomkenyérfa is van és májashurkafa.
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Most már majd megpukkadtak, úgy nevet
tek. De ő nyugodtan feltette a szemüvegét.
- Mikor már úgy köhögött szegény, hogy
éjszaka nem alhattunk tőle, anyukám kötött
neki egy mellénykét a medvegyapjúból, de
nem volt elég a fonál, mert olyan hiú volt
őkelme, hogy a barnát nem engedte hozzá
venni. Ezért aztán a vállpántot kék bársony
ból varrta neki anyu. Aranyos mellényke volt,
a mackó büszkén feszített benne, meg is akarta
ölelni anyut, de anyu elzavarta, nem szerette,
ha ölelgeti. És akkor inkább ágyszőnyeget
játszott az én szobámban. Az volt a kedves
játéka. Csak engem zavart, mert szörnyen csám
csogott álmában, mindig mézről álmodott.
A gyerekek már a helyükön ültek, de még
mindig nem tudták abbahagyni a nevetést.
Csak Marlene maradt komoly. A tanító éppen
el akarta kezdeni a tanítást, mikor felnyúj
totta a két ujját.
- Tessék!
Marlene büszkén viselte két hosszú szőke
copfját, mintatanuló volt, és halálosan komo
lyan vett mindent, no meg szeretett is egy
kicsit fontoskodni.
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Felállt.
- Apukám azt mondta, hogy Dél-Afrikában
nincsenek csörgőkígyók.
- No és? - csodálkozott a tanító.
Marlene ujjával Ilsére mutatott.
- Ő meg azt mondja, hogy vannak, és baba
csörgő van a farkukon, azzal csinálják a lár
mát.
A gyerekek kuncogtak, de Marlene zavarta
lanul folytatta:
- Fekete mamba igazából van, azt mondja
apukám, meg sárga is. De nyakkendőt nem
lehet kötni belőle, mert kioldódik.
- Az valószínű - A tanító végighúzta tenye
rét a szája előtt, hogy eltakarja nevetését, de
az egész osztály hahotázott. Marlene megbotránkozva fordult hátra. Ilse nyugodtan ült a
padjában, mint akire nem tartozik a dolog, és
szorgalmasan rajzolta a füzete borítópapírjára,
ahová a nevet kell írni, ormótlan, nagy betűk
kel: Szemüveges Ilse. Ezzel volt elfoglalva.
- És olyan rinocérosz, amelyik kalaptartót
játszik, még a cirkuszban sincs, azt mondta
apukám. Az oroszlán se hord postát, és a juho
kat nem kell nótával elaltatni, és... és nem
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jön szappanbuborék a fülükön-orrukon, még
ha egy darab szappant megettek is.
- Hmmm - mormogta a tanító.
- Most meg azt meséli, hogy majomkenyérfák és májashurkafák vannak náluk.
- Ez igaz, Marlene. Ilyen fa csakugyan van.
Marlene maga elé bámult a levegőbe. A töb
binek is kimeredt a szeme. Csak Ilse rajzolta
tovább nagy buzgón a betűit.
- Azt tetszik mondani, hogy májashurkafák
igazán vannak? - kérdezte végre Marlene.
- Igen. Elefántfának is hívják. Persze nem
májashurka terem rajta, de olyanforma a gyü
mölcse, azért nevezik így. Attól félek, Ilse öszszekeveri az igazat a halandzsával. Nem csoda,
ha megzavar benneteket. Gyere csak ki, Ilse!
Ilse zsebre dugta a szemüvegét. Mikor a
tanító mellett állt a dobogón, komoly, majd
nem szomorú volt az arca.
- Mi lenne, ha mesélnél valamit nekünk
arról az országról, ahol születtél? Elmondanád,
milyen igazából.
Ilse a cipője orrát nézte egy darabig, aztán
nagyot nyelt, és hirtelen felvetette a fejét, de
még mindig nem szólt.
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..Kezdd talán a vadállatokon - próbált segí
teni neki a tanító.
- De nem tehetek róla, ha unalmas lesz.
- Nem hát.
Ilse elnézett a gyerekek feje felett, és bele
kezdett:
- Vadállatokat csak akkor láttam ott, a há
zunk előtt, ha rajtam volt a szemüveg. Igazá
ból kevés van már arrafelé. Messze északon,
az Etosha-teknőben persze láthat az ember
vadállatokat, ha odautazik.
- Egy teknőben?! - kiáltott felháborodva
Marlene. - De tanító úr, hiszen most megint
füllent! Vadállatok nem lakhatnak teknőben!
Óriási lárma tört ki az osztályban. A gyere
kek mind egyszerre beszéltek. A tanító csen
det intett.
- Az Etosha-mocsár - mondta komoly han
gon - óriási, lapos völgy. Kiszáradt sós tenger.
Ott, Délnyugat-Afrikában teknőnek mondják.
Még most is találnak benne sóüledéket.
- Rendes sót? - kérdezte hitetlenkedve Mar
lene. A tanító igent intett, és Ilsére nézett,
hogy folytassa.
- Igen, az Etosha-teknőben közelről látni
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őket. Az védett terület. Vadászni nem szabad.
De autón beutazhatja az ember az egész vidé
ket. Ott oroszlán is van, meg elefánt, zebra,
leopárd.
- Te már voltál ott?
- Voltam. Egy oroszlán harminc lépéssel
előttünk ment át az úton. Megállt, ránk né
zett, és aztán - huh! - mérgesen fújt. Nem
mondom, az félelmes volt, attól fogva másra
se tudtam gondolni, mint a vadállatokra. És
mindenféle históriákat kezdtem mesélni róluk
magamban. Rászokik az ember, ha mindig
egyedül van, különben meghalna unalmában.
Elképzeltem, milyen lenne az, ha a vadállatok
odajönnének a házunkhoz, összebarátkoznánk,
beszélgetnénk egymással. Egyik-másik mesét
annyiszor elmondtam, hogy már félig el is hit
tem. Ezzel játszottunk otthon. Apu is kezdett
43

meséket kitalálni, meg anyu is. Jól mulattunk.
De igazából a vadállatok inkább félénkek, és
örülnek, ha nem látnak bennünket. A mi far
munk környéke elég elhagyatott, kudut látunk
néha, úgy is hívják, hogy vándorantilop. Ked
ves pofájuk van, és nagyon magasra ugranak
egyszerre mind a négy lábukkal. A hátuk vilá
gosbarna, és fehér hullámvonal fut végig rajta,
ha megijed a kudu, ezek a hosszú fehér szőr
szálak mereven felállnak, mint a fésű foga. És
csuda finom, puha a szőrük. A szomszédunk
nál egész csordák tanyáztak, de a farmer nem
örül nekik, mert eleszik a juhok elől a füvet.
Kivált a rövid szálú antilopfüvet szeretik, ahol
az nő, onnan el se lehet kergetni a kudukat.
Volt egy szelíd kudugidám egy ideig, de mikor
megnőtt, goromba lett, mindenkit fellökött.
Egy reggel elefántnyomokat láttunk az udva
runkon, de csak egyetlenegyszer. Magányos,
vén elefánt járt arra éjszaka. A nyoma óriási
volt persze. Egy rácsot is bedöntött. Sokféle
rács, kerítés, sövény van a farmon, mert ez
megkönnyíti a juhok számlálását. De a raga
dozók ellen nem használ. És leopárd, meg ge
párd is van. Gonosz állat mind a kettő; ha
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betör a nyájba, több állatot megöl, mint
amennyit fel tud falni. Gyilkol. És egyszer,
még az én születésem előtt, egy ombo, egy rinocérosz is odavetődött. Azt meg lehet szelídí
teni, ha egészen kicsi korában kerül az ember
hez. De szörnyű ramazurit csinál. És majom
rengeteg van. Egyik fajta, a pávián, majdnem
olyan nagyra megnő, mint az ember. És sáska
- mondta némi gondolkodás után. - Meg kígyó.
Ugró, köpő, mindenféle. És sakál, hiéna, kese
lyű. Vadkutya is van. Az valóságos veszede
lem. Csapatostul jár, és nagy rabló. A nyája
kat hererok őrzik, így hívják az ottani feketé
ket. Nagyon értenek az állatokhoz. A mi juhaink karakül juhok. Fekete a gyapjuk. És nem
csak majdnem ezer darab juhunk van, hanem
még ezer marhánk is.
Ilse elhallgatott. Nagyot nyelt. Az osztály
ban néma csend volt.
- Van úgy... nem is ritkán, hogy sokáig
nincs eső. Úgy karácsony táján, a nagy esős
évszak kezdete előtt. Nálunk az a nyár eleje.
Néha igen nagy a szárazság, az állatoknak
nincs mit enniük. Vizük sincs. Legyengülnek,
és éjjel-nappal bőgnek. Az nagyon szomorú.
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A farmer igyekszik mentül előbb kosztot-kvártélyt szerezni a csordának egy másik farmon,
ahol még elég víz és eleség van. Ha lehet,
előbb ő maga indul el autón, és körülnéz, kivá
lasztja az alkalmas helyet. De ha erre már
nincs idő, csordástul, mindenestül vág neki az
útnak találomra. Ez a trekk, a kényszerköltö
zés. Egyszer a szüleimnek is így kellett elhagy
niuk a farmot. Engem a szomszédoknál hagy
tak, mert nagyon kicsi voltam még. A trekket
az állatok közül sok nem bírja ki, összeesnek,
elpusztulnak útközben. A föld is más ott ná
lunk, nem ilyen barnásszürke, mint itt, hanem
vörös. A száraz évszakban nappal tűrhetetlen
a hőség, éjjel meg sokszor nagyon hideg van.
És mielőtt az esős évszak beáll - egyetlen
csepp nedvesség nélkül, hirtelen kivirágzik a
bozót. Mintha csoda történt volna. Ez a mi
tavaszunk. Azt mondjuk: virágzik a kaki.
- Virágzik a haki - ismételték halkan a gye
rekek. A tanító is megpróbálta elképzelni, mi
lyen lehet a tavasz azon a távoli földrészen.
- És ez mikor van, Ilse?
- Augusztus végén, szeptember elején.
Most nyoma se volt kópéságnak a szemében.
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Mintha percről percre öregedett volna, ott, a
gyerekek előtt.
- A forró évszakban, amikor már nagyon
sokáig nem esett, megtörténik néha, hogy egy
vizet, eleséget kereső magányos vadállat oda
vetődik a farmra. A borjakra, csikókra nagyon
kell vigyázni ilyenkor, mert azokra pályázik.
Mikor a lovaink megellettek, csengőt kötöttünk
a nyakukra, azt hittük, azzal elijesztjük a rab
lókat. Mert nálunk egész évben a szabad ég
alatt vannak az állatok, nem istállózzuk őket.
De a csengő semmit se ért, a kiscsikókat mind
széttépték a ragadozók.
- Ó, szegény, szegény kiscsikók! - kiáltott
fel Marlene remegő, éles hangon. - De rette
netes lehet az a szomjúság!
Most elfelejtette, hogy csak az igazat akarta
hallani, semmi mást, csak az igazat. Nem szá
mított rá, hogy a valóság ilyen kegyetlen. Ilse
elhallgatott. Egy pillanatig nézte Marlene fáj
dalmas kis arcát, és meg akarta nyugtatni.
- No de aztán egy szép napon, többnyire
októberben, felhők nyomulnak az égre valahol
messze-messze, előbb kicsik, de gyorsan nőnek,
sötétednek. Van úgy, hogy a szél elhajtja a
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felhőket, még mielőtt esőt adhatnának. De
néha kapunk egy kis futózáport. Ez a kis esős
évszak, ahogy mi mondjuk. Nagyon örülünk
neki, mert átsegít a hátralevő heteken a nagy
esős évszakig.
Marlene megnyugodott. A gyerekek mind
Ilsét nézték. Feszült kíváncsisággal lesték a
szavát. Hiszen olyan országról mesélt, amely
ről a tanítójuk se tud többet, mint ők.
- Egy napon aztán - folytatta Ilse most
már elevenebben -, egy napon aztán elered
amúgy igazában. Csapkod az eső, ömlik veder
számra. Egykettőre színig telnek a kiszáradt
folyómedrek. Zúgó patakok rohannak ott, ahol
addig csak száraz homok volt.
- És az állatok is ihatnak, ugye? Sokat ihat
nak, ha annyi vizetek van? - Marlene felléleg
zett.
- Ugye, Ilse, akkor már nem szomjaznak?!
— kiáltottak többen.
- Ihatnak, amennyi beléjük fér, a juhok is,
meg az ökrök, lovak.
- És ehetnek! Vagy nem? - kérdezte a kis
Heini.
- Az evéssel még várniuk kell pár napig,
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amíg a fű kinő. De az már gyorsán megy.
Az első az arisztidafű, ezüstfűnek is hívják,
mert úgy csillog a napon, mint az ezüst. Jó kis
füvecske és nagyon szerény.
Ilsének sugárzott az arca. Feltette újra a
szemüvegét.
Heini nagyban nyújtogatta a két ujját,
Ő volt a legfiatalabb és leghangosabb az osz
tályban.
- Tanító úr, kérem - kiáltotta -, ha Ilse
leveszi a szemüvegét, csupa szomorú históriát
mesél, majdnem megríkat bennünket. Hagyja
inkább az orrán a szemüveget, és meséljen
mulatságos dolgokat, hogy nevethessünk. És
ha nem egészen úgy volt, az se baj.
- Az se baj! - kiabálták többen.
- Egyáltalában nem baj! - kiáltott Herta is
szokatlanul hangosan. Maga se tudta, mi leli,
de a padja mellett állt.
Frend tanító úr meglepődött, mert Herta
sohase jelentkezett.
- Igen?
- Mindenki tudhatja, hogy Ilse igazat mond,
vagy csak mulattatni akar - hadarta egy
szuszra. - Ha csak kitalálás, amit mesél, meg49

fogja beszéd közben a szemüvegét. Ezt kell
figyelni.
- No nézd csak - nevetett a tanító. - Hiszen
akkor nincs semmi hiba. - De most Ilse szépen
visszamegy a helyére.
Ilse gyorsan a homlokára lökte az üvegét,
aztán fura grimasszal visszacsúsztatta az orra
tövére, és peregni kezdett megint a nyelve.
- Emlékszem, egyszer úgy zuhogott az eső,
hogy tutajt kellett építenünk magunknak, meg
a hereróinknak. Nyolc krokodilt fogtunk be,
hogy azok vontassanak, mint az úszó lovak,
buzdításul még egy sonkás kenyeret is akasz
tottunk az orruk elé, de a legfiatalabb kroko
dil egyszer csak nagyot ugrott, elkapta a szend
vicset. Aztán már csak egy lekváros kenyerünk
volt, és azt nem szeretik túlságosan. A lekvárt
lenyalták, a kenyér meg ott himbálózott az
orruk előtt és...
- Ilse, most óra van. Tanulunk.
-Jaj, bocsánat, tanító úr! De otthon, ha
eszembe jutott valami, hát mindig elmesélhet
tem az omombrombongának, és az most na
gyon hiányzik.
- A micsodának? - kérdezte a tanító.
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Ilse levette a szemüvegét.
- Az omombrombonga a bennszülöttek csa
ládfája. Az ő hitük szerint az elhaltak lelke
oda költözik.
Oraom-bom-bom... - próbálták utána
mondani a gyerekek.
Ilse megismételte: omombrombonga. Nyil
ván észrevette, hogy titokban a tanító is pró
bálgatja, mert azt mondta:
- Tudok egy még jobb szót is. Az egyik
farm neve ott nálunk. - És simán kimondta: Otjihaenamaparero!
- Hűha! - álmélkodtak a gyerekek.
- Miért? Könnyű kimondani. Otjihaenamaparero.
A tanító megengedte neki, hogy felírja a táb
lára, és a gyerekek olyan sokáig tanulmányoz
ták, hogy végül az egész osztály ki tudta mon
dani tábla nélkül is.
- Meg arra is emlékszem, hogy egyszer kezdte Ilse a szemüvegét táncoltatva, de a
tanító most már végrévényesen megelégelte a
locsogást.
- Emlékezz majd később! - És mikor Ilse
mégis folytatni akarta, olyan szigorúan nézett
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rá, hogy lehajtotta a fejét, és szépen vissza
ment a helyére.
- Hallgatok már, tanító úr, egy mukkot se
szólok - mondta szelíden. - A tanító úr mindig
csöndben volt kisfiú korában?
Frend tanító összevonta a szemöldökét, és
szótlanul nézett rá. Ebből végre megértette,
hogy most már nem tréfál. Szomorúan sóhaj
tott, zsebre dugta a szemüvegét, és rendes kis
lány lett, aki nyugodtan ül a padjában, és
iparkodik a tanító úrra figyelni.
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IV.

Mióta Ilse volt Herta padszomszédja, a hentesmesteréknél megint jóízűen ettek. A hentesmester elragadtatással hallgatott mindent,
amit Herta a barátnőjéről mesélt. Minden
bolondságon harsányan nevetett.
- No és? - kérdezte két kövér falat között.
- Mit mondott még? Ez aztán kedvemre való
kislány!
Herta maga is úgy belemerült a mesélésbe,
hogy közben mellékesen tisztára ette a tányér
ját. A könnye se buggyant ki már olyan gyak
ran, mert Ilse csoda mókásan tudott rákacsin
tani, ha látta, hogy pityergésre áll a szája.
Egészen persze nem hagyhatta abba csak úgy
máról holnapra, túlságosan megszokta a sírást.
De sokszor, ha már-már eltört a mécses, Ilse
a fülébe súgott valami olyan badarságot, hogy
a sírásból kacagás lett.
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Megtörtént az is, hogy ő maga parancsolta
vissza a könnyeket. Micsoda meglepetés volt,
mikor először tapasztalta, hogy az nem olyan,
mint a köhögés vagy tüsszentés. Ha elég kemé
nyen rájuk parancsol az ember, a könnyek
szót fogadnak, és ott maradnak, ahol voltak.
Úgy érezte magát, mint a hadvezér, mikor
csatát nyert. És megtakarította az unalmas
szemüveg-tisztogatást - az is valami.
A szemüveget viselni kellett, igaz, de jófor
mán nem is gondolt rá. Ha a gyerekek ugrat
ták - tessék. Ilsét is csúfolják a szemüvege
miatt, és fütyül rájuk. No meg Ilse valami
nagyon érdekeset csinált a Herta szemüvegé
vel. Egyszer szorosan a magáé mellé tette, és
azóta Herta is kitalál mindenféle meséket.
Este lefekvés előtt gyakorolja a füllentést.
Behunyja a szemét, és magában mormog vala
mi halandzsát. Ilyenformán: „Egyszer olyan
őrülten sírtam, hogy a két szememből két szé
les patak folyt ki. Papírhajókat eregettem raj
tuk.”
De ennyi volt az egész. Több nem jutott
eszébe. Másnap megvallotta Ilsének, hogy járt.
De az legyintett.
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- Mindenbe bele kell tanulni, Hertám, csak
gyakorolj szorgalmasan.
És Herta úgy is tett.
Moll hentesmesterné mindent tudni akart a
lánya barátnőjéről.
- Egyedül van itt Németországban?
- Egyedül. A dédnagynénjénél, Tutti néni
nél lakik, és annak megfájdul a feje, ha sokat
mesél neki. Azt mondja, öreg már ahhoz, hogy
minden percben meggondolja, igazat mond-e
Ilse vagy füllent.
- Szegény gyerek - méltatlankodott a hentesmesterné. - Hívd meg holnap! - tette hozzá
erélyesen. - Akár mindennap meghívhatod
hozzánk. Egy gyerekbe nem lehet belefojtani
a szót.
- Úgy, úgy - helyeselt a hentesmester, - És
okvetlen ugorjatok be a boltba is, hogy egyegy darab kolbásszal megajándékozhassalak.
Ilse nagyon örült a meghívásnak. Már kora
délután, még mielőtt Herta a leckéjével elké
szült volna, ott állt az ajtajukban.
- Szervusz, gyerekem! - A hentesmesterné
nagyon melegen fogadta, mert arra gondolt,
hogy ez az a kislány, aki az ő Hertájukat úgy
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szereti. Sugárzott a szeméből a hála. - Milyen
nagy lány vagy és milyen szép barna!
- Ma délben még nagyobb voltam - mondta
Ilse.
A hentesmesterné kicsit elfordította a fejét,
mint a tyúk, mikor egyetlen búzaszemet figyel.
De aztán elnevette magát.
- Anyukád cipőjét húztad föl, fogadok, és
az magas sarkú.
Ilse meglepődött.
- Pontosan. Mindig így teszek, ha nagyon
egyedül vagyok, és anyu után vágyódom. Ezért
is hoztam el hazulról a cipőjét. Most biztosan
mindenütt keresi. És közben rám gondol. Mert
amit nálunk otthon keresni kell, azt én tüntet
tem el, mindenki tudja. Utóvégre ha az embert
Európába küldik, gondoskodnia kell arról,
hogy a mamája el ne felejtse, nem igaz?
— Anélkül se felejtett volna el, attól ne félj
- nyugtatta meg a hentesmesterné. - Ilyet
egy anya se tesz.
- Nem baj. Dupla varrás jobban tart mondta erre Ilse, és nyomban azután: - Hű,
de fölséges palacsintaszag van!
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- Igen, ma az volt ebédre. Megennéd, ami
maradt?
- Meg én, de még milyen szívesen!
Mikor Herta elkészült a leckéjével, és ki
ment a konyhába, Ilse az asztalnál ült, és
javában élvezte a vastagon megcukrozott pala
csintát. Széles laskákra vágta, és gusztusosan
a villájára tekerte, mielőtt a szájába tömte.
- Ha anyukám palacsintát sütött otthon,
az oroszlánbébik az ajtónk előtt pitiztek. A ma
májuknak nem tetszett, de nem tudták leszok57

tatni őket. A legfinomabb zebrasültet is ott
hagyták, ha palacsintaszagot éreztek. Egyszer
anyu a nyitott ablakba tette hűlni a frissen
sült palacsintát, és pár percre kiment a kony
hából. Az oroszlánbébik meg tornyot építet
tek magukból, egyik a másik vállára ült, hogy
elérjék, és a legfelső az egészet befalta. Ha vál
tással dolgoznak, ez persze nem történik, de
ahhoz buták voltak. Mikor anyu visszament,
még éppen látta, ahogy a legfelső kölyök élve
zettel nyalogatja a vajat a bajuszkájáról. Az
oroszlánmamáknak szörnyen kínos volt az
egész história, sokat adnak a rangjukra, tet
szik tudni. Az oroszlán az állatok királya, és
a kis királyfiúcskák koldulnak! Az egyik ajánl
kozott, hogy egy egész napig ingyen őrzi a
juhainkat a palacsinta fejében, de apu azt
mondta, hogy köszöni, inkább ne. Erre megorroltak. A gyerekeik nem jöhettek többet
hozzánk, és ha az erdőben találkoztunk, az
oroszlánmamák elfordították a fejüket, hogy
ne kelljen köszönniük. Igen. És csak a pala
csinta miatt.
A hentesmesterné szívesen elhallgatta volna
még, de Herta azt akarta, hogy jöjjön vele az
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ő szobájába. Alig várta, hogy megmutathas
son neki mindent, a könyveit, babáit meg a
babaházat, amit nemrég kapott.
A babaház gyönyörű volt. Verandás, kertes,
a kertben pirinyó úszómedence, fekvőszékek,
a székekben szép kicsi babák. És ha át akart
rendezni valamit az ember a házban, csak
leemelte a tetőt. Alig pár percig játszottak
vele, Ilse ásítozni kezdett.
- Nem is tudom... az ilyen babaház, ahol
minden megvan már, valahogy nem elég élő...
Az ember semmit se találhat ki maga - mondta
kedvetlenül.
- De hiszen a babaház nem is lehet élő felelte Herta bizonytalanul. - Miért, te csupa
élővel játszottál Afrikában?
- Hát persze. - Ilse a szemüvege szárát bab
rálta. - Ott volt a sok juhocskám, kicsik,
nagyok, meg a kudubébik. Egyszer egy egész
napig azokra kellett vigyáznom, mikor a kudumamák a városba mentek kalapot venni. Nem
is hiszed, milyen hiú némelyik. Hanem azért
jó anyák, addig nem mentek el, míg gyerek
őrzőt nem kerítettek. Lábukat tördelve fut
kostak ide-oda, és irtó hálásak voltak, mikor
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én elvállaltam. Fagylaltot is hoztak nekem a
városból.
- Fagylaltot? - csodálkozott Herta. - Abban
a hőségben? Nem olvadt el?
-Ja, elfelejtettem megmondani, hogy a kudumamákkal egy elefánt is volt, az vitte a hűtő
szekrényt a fagylaltnak.
- így már értem. És milyen kalapot vettek
maguknak a mamák?
- Szalmát természetesen. Két lyukkal a két
fülüknek.
- És a gyerekek megismerték a mamájukat,
mikor visszajött?
- Éppen az, hogy nem, mert más szaguk
volt. De ne játsszunk inkább úgy, mint én
szoktam otthon, Herta?
- Azt hiszed, tudok? Én sohase voltam
Afrikában.
- Majd megmutatom, hogy kell. Kertetek
van?
- Van, de csak pindurka.
- Az a jó. A nagy kertet nem szeretem, mert
az otthoni erdőt juttatja eszembe, és akkor
honvágyat érzek.
Lementek a ház mögötti kiskertbe, és juh60

nyájat játszottak kavicsokkal. Összeszedték a
fekete kavicsokat, és mikor már elég sok volt
együtt, Ilse keresett még egy nagyot is.
- Ez lesz a kafferkutya. A nyájőrző. Nem
fajkutya, de nagyon okos, és remekül őriz.
Látod azt a gepárdot? Ott lapul a bokorban.
Mindjárt meglátjuk, melyik a ravaszabb, a
kutya vagy a gepárd. Mi akarsz lenni?
- Gepárd is lehetek? Ha gepárd vagyok,
akkor nem félek, igaz?
- Nem hát. Akkor erős vagy és nagy és okos.
Csak éppen csinos nem vagy, és ezért nem sza
bad megharagudnod, ha a pásztorkutya kicsúfol. Arra gondolj, hogy ezt a sok ártatlan
juhot mind neki kell őrizni.
Herta jól megértett mindent, fogadkozott,
hogy egyetlenegy juhot se tép széjjel, csak a
gyapjuk kell neki, mert szép bolyhos kis gyap
júkabátkát akar kötni a gepárdbébiknek. A
kutya belátta, hogy jogos a kívánsága, anynyira, hogy ő maga nyírt meg neki néhány
birkát.
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V.

- Most már neked is el kell jönnöd egyszer
hozzánk látogatóba - mondta Ilse Hertának.
- Tutti néni úgyis tudni szeretné, kivel barát
kozom.
Meghívta Hertát másnap délutánra. Még el
is ment érte.
- Na, ez igazán kedves tőled - dicsérte a
hentesmesterné, de Ilse becsületesen megmond
ta az igazat:
- Tutti néni akarta, hogy jöjjek el Bertáért.
Félt, hogy túl korán talál becsengetni, és meg
zavarja az ebéd utáni álmát.
A néni még öregebb volt, mint amilyennek
Herta képzelte. Csillogó fekete ékszert viselt,
hófehér haján is fekete csipkekendőt. Ilyet
még soha életében nem látott, és ezért sokáig
figyelmesen vizsgálta.
- Ilsétől hallom, hogy nyugodt, illedelmes
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kislány vagy - mondta az öreg hölgy reszketeg hangon. - Szeretem, ha egy gyermek nyu
godt és csendes.
- Az én mamikám azt szereti, ha a gyerek
eleven - mondta Herta, és magában csodálko
zott, hogy a felnőttek ebben a tekintetben nem
értenek egyet.
- Ó, nénikém - szólt közbe Ilse -, még az is
lehet, hogy a jóság ragadós, és egy szép napon
Herta megfertőz engem is. Akkor majd hall
gatok, mint dinnye a fűben.
- Adná az isten! - sóhajtott Tutti néni, és
szemét a plafonra emelte. Aztán kivett egy
kerek ezüstskatulyát a zsebéből, és megkínálta
mind a két kislányt mentás cukorral. Lelkükre
kötötte, hogy szép csendesen játsszanak, és
bement a nappaliba. Ilse a folyosóra és onnan
egy másik szobába vezette Hertát.
- Csak nem ez a te szobád? - kérdezte Herta
majdnem ijedten.
- De igen. Hogy tetszik?
Semmin se látszott, hogy ott egy gyerek
lakik. A bútorok olyan öregek voltak, hogy a
szagukat is érezni lehetett. De fénylett minden
darab, mint a tükör, és csudálatosan tekergett,
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csavarodott. Az asztal lapjában gyöngyház
berakások voltak, virágok és más minták, a
szék olyan vékony lábakon állt, mint a fiatal
őzike, a falipolcon merev szemű fehér porcelán
kutyuskák sorakoztak.
- Ez a kutyaketrecem. Ugrani tanítom őket,
de csak sötétben.
- Azt meg hogy csinálod?
- Feldobom egyiket a másik után jó magas
ra, és elkapom.
- És ha elejted?
- Az baj. Nekünk is, Tutti néninek is.
- Jaj, te, ez a kis rózsaszínű táncosnő nekem
tetszik. A csipkeszoknyája is porcelán.
- Igen, ez Hipszifipszi - mondta Ilse. - Ször
nyen félénk hölgyike. Éjszaka, mikor Tutti
néni bútorai kicsit recsegnek, Hipszifipszi ideg
rohamot kap. Magamhoz kell hogy vegyem az
ágyba, pedig nem kisbaba már, és minden
értelmes ember tudja, hogy az öreg bútorok
éjjel kicsit sóhajtoznak. Mi van abban?
Herta ijedten sandított a szekrényre, meg
a komódra.
- Komolyan mondod? Sóhajtoznak?
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- Hát persze. Azelőtt még sétáltak is a szo
bában, de erről leszoktattam őket. Képzelhe
ted, milyen kellemes volt, mikor az asztal
egyik görbe lábával pont a nagy tyúkszememre
lépett.
- Tyúkszem? - Herta meglepődött. - Neked
is van tyúkszemed? Nemcsak a nagyoknak?
- Mi az hogy! És mekkora! De csak mióta
Európában vagyok, és cipőt kell húzni. Ott
hon mezítláb jártam. Itt még a szandált se
húzhatom a csupasz lábamra.
- Miért nem?
- Félek, hogy a tyúkszemem rá talál kacsin
tani az első jöttment kakasra. Mégiscsak kínos
volna, ha a nagyujjamat még házassági aján
latokkal is zaklatnák. Nem, nem, a tyúkszem
csak maradjon szépen betakarva, amíg egy
jóravaló napszemüveget nem kerítek neki. Jaj,
erről jut eszembe...
Ilse eltűnt a szekrényben. Mikor kihevült
arccal végre előbújt, egy pár magas sarkú női
cipőt tartott a kezében. Jóval nagyobbat az ő
lábánál.
- Ezt akarod felvenni? - kérdezte Herta. Kényelmetlen lesz.
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- Anyukám cipője. Mindennap felveszem
egyszer.
Gyorsan kifűzte a cipőjét, és bebújtatta
lábát a másikba.
- Hű, de jólesik! Így most olyan, mintha
szorosan anyukám háta mögött lépkednék.
Többször végigsétált a szobán. Nevetséges
volt a vékony, magas sarkú női cipőben, de
Herta nem tudott nevetni rajta. Megértette,
hogy anyukája után vágyódik, aki nagyonnagyon messze van.
- Ezt a cipőt anyukám csak születésnapo
kon veszi fel, meg karácsonykor és más neve
zetes napokon.
- És ha most akarja valakinek a születés
napját ünnepelni vagy a karácsonyt? Nem
találja a cipőjét!
- Születésnap? Karácsony? Nélkülem?! Ilsének csak úgy villogott a szeme. - Olyan
nincs! Anyu meg is ígérte, hogy a születés
napokat meg a karácsonyt majd utólag ünne
peljük, amikor én már otthon leszek. Elteszi,
mint a befőtteket szokás, egy nagy piros üveg
be, és odaállítja a kamrába a polcra a többi
mellé.
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- Az ünnepnapokat nem lehet befőzni.
-Igenis lehet! Csak jó előre ki kell tépni
azokat a lapokat a naptárból. Akkor abban az
évben azok a napok nincsenek. December 23-a
után mindjárt december 27-e jön. Világos vagy
nem?
Világos. Bár Herta úgy érezte, hogy van
egy kis bibije a dolognak. De inkább nem
szólt.
Azt játszották, hogy Hipszifipszi táncszá
mokat mutat be, és ők énekelték hozzá a hege
dű-, zongora- és fuvolakíséretet. Később a tán
cosnő kificamította a térdét, merevítőkötést
kellett rátenni. Leszedték az egyik asztalkáról
a keményített csipketerítőt, azt csavarták a
beteg lábra. Egy másik játékuk az volt, hogy a
komódra hajtották a fülüket, és hallgatták a
szú percegését. Mintha óra ketyegett volna a
fában. Mikor ezt is megunták, Ilse magára csa
varta a régi kínai kendőt, ami az ősöreg ládán
volt, és megengedte Hertának, hogy a hosszú
rojtokat kefélje.
- Most ez az én hajam. Gyere, vágd le, bubifrizurát akarok.
Herta habozott.
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- Nem hiszem, hogy a nénikéd örülne.
- Azt én se hiszem. Tutti néni semminek se
örül - mondta Ilse, és azt ajánlotta, hogy fes
sék ki az unalmas fehér porcelán kutyákat színesre. Egy pohár vizet hozott a fürdőszobából,
elővette a gombfestékeit, Hertának is a kezébe
nyomott egy ecsetet. - Az enyém kockás lesz.
- Az én mopszlim meg sárga és kék virágos.
- És Herta gondosan kidíszítette a mopszliját,
mert éppen az akadt a kezébe.
- A szájukra rúzst teszünk.
- A kék fül is érdekes, nem? - kérdezte
Herta.
Egy juhászkutya nyakkendőt és gallért ka
pott, határozottan elegáns volt. A foxi lábára
is illett a térdzokni. Egy kínai pincsi tarka
pettyes lett, mintha konfetti-esőt zúdítottak
volna rá. Ilse, mikor meglátta, hogy milyen
muris, rögtön cirkuszt kezdett játszani vele.
Azt akarta, hogy tanuljon meg az ablakpár
kány külső szélén egyensúlyozni.
Tutti néni éppen akkor nyitott a szobába,
mikor a közönség, vagyis Herta és Hipszifipszi
lelkesen megtapsolta a mutatványt. A pincsi
köszönetképpen magasra ugrott, és hajszál híja
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volt, hogy le nem bukfencezett a párkányról.
A néni keresztbe tette mellén a kezét.
- Kérve kérlek, Ilse! - mondta ünnepélye
sen, és Ilse magához parancsolta a kutyát.
- Seitan, ide hozzám! - Mire a pincsi egy
merész ugrással az ő feje búbján termett.
Csípőre tett kézzel, fején az imbolygó porce
lán kutyával, lábán az anyja magas sarkú
cipőjével végiglépdelt a szobán. Tutti néni ki
nyújtott kézzel követte, hogy ha a kutya le
esik, még jókor elkaphassa. De csak úgy tett,
mintha le akarna esni. Pár perc múlva a néni
kimerülten roskadt egy székbe.
- Tönkretesz ez a gyerek - mormogta, és
csak most fedezte fel, mert rövidlátó volt,
hogy milyen tarkák a fehér porcelán kutyák.
Torkán akadt a mentás cukor is meg a prédi
káció is. Sietve szoknyájába gyűjtötte a szé
pen kisminkelt kutyatársaságot, és vitte a für
dőszobába.
- Hadd fürösztöm meg őket én, Tutti néni,
engedd nekem!
- Ne merj hozzájuk nyúlni, hallod?!
- A pincsinek víziszonya van, Tutti néni;
vigyázz, ha szappanszagot érez, harap.
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De a néni bezárkózott a kutyáival, még so
káig hallották a víz zuhogását.
- Attól félek, hogy a porcelán kutyáknak
ezentúl nem lesz szabad itt lakni a te szobád
ban, Ilse.
- Nem sírok utánuk. Ostoba állatok. Éjjel
olyan hangosan ugatták mindig a holdat, hogy
alig tudtam elaludni tőlük.
Aztán se szó, se beszéd, a fiókhoz ugrott,
előhúzott egy vastag képes albumot, és hasra
feküdt Herta mellett az ágyon. Most a dél
nyugat-afrikai képeket kezdte magyarázni.
Herta kipirult arccal hallgatta. így mintha
egy kicsit igazán ott lett volna ő is. De Ilse
egy játékot se bírt sokáig. Hirtelen becsukta a
könyvet, letette a magas sarkú cipőt, felvette
a magáét, és nagyot kiáltott:
- Most fogóeskázzunk! Nem bírom ki anél
kül. A hirdetőoszlop körül körbe-körbe. Te is
jössz?
- Hát persze! - harsogta Herta, és rohant a
barátnője után. Szegény Tutti néni két kézzel
fogta a fülét, és fejcsóválva mormogta, hogy
ez a Herta nem is olyan csendes gyerek.
70

VI.

Tutti néni hálás volt Herta szüleinek, hogy
Ilsét olyan gyakran meghívják, a hentesmesterék meg neki voltak hálásak, hogy mindig
elengedi. Egyszer kicsit gyengélkedett a néni,
és Moll hentesmesterné meglátogatta, bemu
tatkozott neki. Megkérdezte, hogy nem lakhatik-e náluk Ilse, amíg a nénikéje beteg. És
Tutti néni rövid gondolkodás után igent mon
dott. Ez persze nagy eset volt, Ilse meg is írta
haza Afrikába. A hentesmesterné is írt egy
szer Ilse anyukájának, és az válaszolt neki,
megköszönte, hogy a lányához olyan kedves,
így most már majdnem ismerték egymást.
Minden rendben is lett volna, csak az osztály
elégedetlenkedett. Minden gyerek magának
követelte Ilsét.
- Akarsz a barátnőm lenni? - kérdezte egy
lány, mikor véletlenül egyedül találta.
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- Mért ne akarnék? Én mindenkivel szíve
sen barátkozom.
- Jó, de ha az én barátnőm vagy, senki más
sal nem játszhatsz, csak velem. És főleg Hertával nem. Herta buta.
- Szó sincs róla. Okosabb, mint te. Nem
kívánja tőlem, hogy egyiktekre se nézzek.
Nem, Herta ilyet nem kívánt, de azért bol
dog volt, hogy Ilse kitart mellette. Mert kitar
tott. A többi nem kellett neki. Ejtette egyiket
a másik után.
És egyszer azt mondta:
- Tudod, Herta, én mindig szerettem volna
egy testvérkét. Pontosan megrajzoltam ma
gamban a képét, olyannak, amilyennek én
akartam. És akár hiszed, akár nem, mikor
az osztályba léptem, rögtön láttam, hogy az
én megálmodott kis húgom ott ül egyedül a
padjában. Ráismertem persze mindjárt, gon
dolhatod. Senki se csodálhatja, hogy melletted
akartam ülni.
Herta fülig pirult örömében. De a többi elsá
padt az irigységtől. És most már mérgesen
ordítozták:
- Hülye gyerek! Hülye szemüveg!
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Ha véletlenül elkapták Hertát, mikor egye
dül volt, alaposan meggyötörték. De ő Ilsére
gondolt közben, és így kevésbé bánkódott.
Persze ha Ilse Afrikáról mesélt - akár iga
zat, akár olyat, amit az ujjából szopott
csupa fül volt valamennyi. Olyankor elfelej
tették, hogy haragusznak rá.
- Holnap, sajnos, nem játszhatom veled, Ilse
- mondta egy napon Herta szomorúan. - Hol
nap a városba kell mennem a mamikámmal.
Új ruhát akar venni nekem.
- Annyi baj legyen, én is megyek - jelen
tette ki Ilse. - Mi sem egyszerűbb.
Herta kicsit habozott.
-Jó, de azt előbb meg kell kérdeznem mami
tól.
- És aztán ő is meg kell hogy kérdezzen en
gem. Ha rend, legyen rend.
Moll hentesmesterné beleegyezett, és Ilse
másnap délután a mondott időben megjelent
náluk. Egy erszényt lóbált a kezében.
- Megkérhetem, Moll néni, hogy ezt tegye el
nekem? Tutti néni nagyon örül, hogy Herta
új ruhát kap, azt mondta, vegyek magamnak
én is egyet, hogy ne vérezzen a szívem.
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- Ragyogó, ragyogó! - ujjongott Herta.
És elindultak hármasban.
Ilse még sohase látott európai nagyáruhá
zat. Repülőgépen jött, és a reptérről egyenest
a nénikéjéhez vitték. Majd kiugrott a szeme.
És Herta büszke volt, hogy ő mutogathat,
magyarázhat neki.
- Hát ez meg micsoda hülyeség? - kérdezte,
mikor a mozgólépcsőn álltak. - A lépcső maga
megy fel. De mit csinálok, ha nem fel, hanem
le akarok menni?
- Azt nem lehet. - A hentesmesterné kicsit
aggódva ingatta a fejét. - Ezen csak felfelé
mehetsz. Le a másikon jövünk majd.
- No de a lépcső azért lépcső, hogy fel is,
le is mehessen rajta az ember - méltatlanko
dott Ilse. - Mi lenne, ha kipróbálnám? Irtó
gyorsan szaladok, gyorsabban, mint a lépcső,
és akkor legyőzöm. Vagy nem?
- Ne, ne, azt ne tedd, Ilse - könyörgött a
hentesmesterné a legrosszabbtól tartva.
- De jó, hogy nálunk nincs ilyen! Úgy ellus
tulnának a majmok, hogy még.
A gyerekruhaosztályon egy nevetős fiatal
eladónő fogadta őket. Szemüveget viselt. Hsé74

nek ez nagyon tetszett, mindjárt kihalászta
zsebéből a magáét.
Moll hentesmesterné megmondta, hogy két
ruha kellene a két kislánynak, és az eladónő
örült, hogy egyszerre kettőt adhat el.
- Igen, mert az én ruháimat mind elajándé
koztuk - fecsegett Ilse.
- Micsoda nagylelkűség! - dicsérte a lány.
- Hát... mondjuk. Tulajdonképpen kinőt
tem azokat a ruhákat, és meg is untam. De a
páviánmamák persze kaptak rajta. Ott gug75

goltak a farm hátsó ajtajánál, és várták a ruha
kiosztást. A meztelen kisgyerekeik a nyakuk
ban vagy a hátukon lógtak. Legfőbb ideje volt,
hogy felöltöztessük őket, mert a mamák lelop
kodták a szárítókötélről a jó holminkat, ezt
mégse tűrhettük. Apukám legszebb csipkés
hálóingét is elcsenték, meg anyukám hosszú
gyapjú alsónadrágját és az én...
- No de Ilse - szólt rá kicsit restelkedve a
hentesmesterné.
Csakhogy Ilse már nagyon belejött.
- A nadrággal sehogy se boldogultak. Min
denáron a fejükön át akarták felhúzni, és cso
dálkoztak, hogy nincs benne nyakkivágás. De
hogy az a csöpp páviángyerek milyen aranyos
volt az én bikinimben! A mamája még kalapot
is adott neki hozzá. A szép rózsaszínű bilimet
tette a fejére. Mi már rég nem használtuk per
sze.
- Ilse! - figyelmeztette másodszor is a hentesmesterné, de Herta nevetett. És - amit a
félénk kis teremtéstől senki se várt - átvette
a szót:
- Igen, és éppen akkor jött látogatóba egy
kis struccfióka, és csengetés helyett a bilin ko76

pogott. Bing-bong! Mire a páviánmama azt
mondta: szabad, és...
Elnémult, és megrökönyödve nézte az any
ját, aki félig kinyújtott kézzel, valósággal megmeredten állt.
- No de hogy ti mi mindent kitaláltok!
Remek! - dicsérte őket az eladónő.
- Ilsének szokása - mondta Moll hentesmesterné lassan felocsúdva ámulatából -, de hogy
Herta... Herta is...
- Azt hiszem, mamikám, hogy hatni kezd a
varázs. Ilse a szemüvegemet az övé mellé tette,
és azóta ez is olyan. Amint felteszem, úgy ér
zem, én is voltam már Délnyugat-Afrikában.
- Ó, hát Délnyugat-Afrikában voltatok? álmélkodott az eladónő, és közben ügyesen
kigombolta Herta ruháját, hogy ráadja azt,
amit az anyja választott neki. Komoly, nyak
fodros sötétkék ruhácska volt.
- Ne, ne ezt-rázta meg a fejét Ilse, miután
körüljárta a barátnőjét. - Nem jó. Olyan vagy
benne, mint az éjjeli tündér, aki elvesztette a
holdat, meg a csillagokat.
- Kicsit komoly, az igaz - ismerte el az
anya.
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- Itt van egy, te! - kiáltott Ilse diadalma
san, mert most már ő maga válogatott a ruhák
között. - Ez neked való.
És egy rózsaszínű, piros, kék, fehér, sárga
csíkos ruhát lengetett. Még zöld keresztcsíkok
is voltak rajta. Mollné akaratlanul behunyta
a szemét, mikor egy darabig nézte.
- Megfájdul a szemem tőle.
- Az enyém ugyan nem! - mondta Ilse. De ha nem tetszik, kereshetek másikat. Az a
fontos, hogy kék ég legyen rajta és virág.
- Talán keressünk együtt - ajánlotta az el
adónő. - De nem lenne jobb, ha a barátnőd
maga mondaná meg, melyik tetszik neki? Ő
fogja viselni a ruhát.
- Ő viseli, az igaz. De én mindennap abban
a ruhában fogom látni. Ez nem számít?
- Számít, persze hogy számít. Lesz itt olyan
is, amelyik mind a kettőtöknek megfelel.
Végre kiválasztottak egy világos, rózsaszínű
kockás ruhácskát, minden második kockában
tarka kis virág bújt meg. Kabátka is járt
hozzá.
- Nekem is ilyen kell - mondta Ilse.
- És nem bánod, hogy Hertán éppen ilyen
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van? - kérdezte a hentesmesterné. - Emlék
szem, kislány koromban kaptam egy új ruhát,
és nagyon büszke voltam rá. De egy szép na
pon, ahogy az utcán megyek, és befordulok a
sarkon, hát beleütközöm egy lányba, akin
ugyanaz a ruha van. Ő is dühbe jött, meg én
is, összeverekedtünk.
- Ne mondd! - Herta érdeklődéssel nézte
terebélyes mamiját, sose hitte volna el róla,
hogy valaha verekedett.
- Herta meg én bizonyosan nem fogunk
ilyesmiért verekedni. Sőt, attól csak még jobb
barátnők leszünk. És nem is érzem majd olyan
egyedül magam itt, Európában, ha a ruhám
nak vagy egy kistestvére.
- Akkor jó. - A hentesmesterné örült, hogy
a két kislány ennyire szereti egymást. Nem is
kellett levetniük az új ruhát, rajtuk maradha
tott.
Fagylaltot is kaptak, de a hentesmesterné
figyelmeztette őket, hogy lassan kanalazzák,
nehogy megfázzon a hasuk.
- Mikor a milliomodik fagylaltomat ettem kezdte Herta elgondolkozva, miközben egy
ananászszeletkét próbált kihalászni -, mikor a
79

milliomodik fagylaltomat ettem, olyasmi tör
tént velem, amit igazán...
- Mi történt? - kérdezte Ilse, és egy cukro
zott cseresznyét tett a szájába.
- Jégheggyé változtam - jelentette ki dia
dalmasan Herta, - Fehér lettem és kemény.
És jégcsapok lógtak rajtam. Mikor szaladtam,
csilingeltek.
A hentesmesterné kinyújtott nyakkal bá
multa a lányát, mintha először látná. Meg is
tapogatta a homlokát, de egyáltalában nem
volt forró.
Herta elhúzódott, és tovább kanalazva me
sélte:
- Csodaszép voltam, tündérszép! Mert mikor
a fagylaltostól kijöttem, ragyogóan sütött a
nap, úgy sziporkáztam, mint a... mint a
mami gyűrűje, de mindenem, nemcsak az uj
jam! Akik szembejöttek az utcán, mind nap
szemüveget tettek fel. Ahogy mentem, talál
koztam egy kislánnyal, aki a millióegyedik
fagylaltját ette meg éppen akkor, és az is olyan
jégheggyé változott, mint én. Mind a ketten
vigyázatlanok voltunk és összeütköztünk. Hű,
micsoda csörömpölés lett! Diribdarabra tört
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minden. Az emberek levették a napszemüve
get, és nézték, hogyan olvad tócsába a sok jég.
így volt! - Boldogan felsóhajtott, mert először
életében sikerült neki egy históriát szerencsé
sen befejezni. - Minden elolvadt, és meg is
náthásodtunk a sok lucsoktól.
Ilse megértően bólintott, és az utolsó csep
peket kanalazta a poharából.
- Kellemetlen - mondta. - Én egyszer túl
forrón ettem a levest, meg erősen borsos is
volt, és láng csapott ki a számon. Gyönyörű
kék láng. Apukám azon gyújtotta meg a ciga
rettáját. Mondta is, hogy praktikus, de sokáig
persze nem hagyhattuk; ott nálunk a szavan
nában elég veszedelmes az ilyesmi. Ezért in
kább eloltottuk. Savanyú vízzel...
Moll hentesmesterné köhintett párszor, és
lassan, nagyon lassan eszegette a fagylaltját.
Előbb rosszallóan csóválta a fejét, de mikor
észrevette, hogy Herta szemében örömszikrák
villognak az üveg mögött, ő is elnevette magát.
- No, ti aztán megéritek a pénzeteket!
És hazamentek.
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VII.

- Ide hallgass, Herta - mondta Ilse még aznap
délután a barátnőjének kezdenek idegesí
teni ezek a gyerekek. Örökösen ezt a hülye
gyerek, hülye szemüveget fújják. Elhatároz
tam valamit. Klubot alapítunk. Persze akkor
tagokat is kell szereznünk. Tagokat a Szem
üvegesek Klubjába.
- És azt hogy csináljuk?
- Odaállunk az optikusüzlet elé, és kémke
dünk.
- Hogy kell kémkedni?
- Ott ólálkodunk majd, és figyelünk. Egy
szerű. Én mindig kémkedtem otthon. Tudtam,
mikor száll el a mező felett az esőkiáltó madár,
mikor nyitja ki az esernyőjét.
- Esernyőjét?
- Igen, azért is hívják így, mert ha a puszta
felett szálldos, eső lesz. - Ilse egy pillanatra
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levette a szemüvegét, de rögtön feltette újra.
- Kinyitja a pici zöld ernyőjét, amit a szárnya
alatt visz, és felkiált: eső lesz, eső lesz!
-Jobban tenné, ha esőköpenyt venne magá
nak, hogy a szárnyát repülésre használhassa jegyezte meg Herta.
- Igen, a fiatal esőkiáltók már így is tesz
nek. De mindig hiányoznak a gombok a köpö
nyegükről. A mamájuk rendetlen, minden var
rótűjét elveszíti.
Közben odaértek az optikushoz, és ártatlan
képpel nézegették a kirakatot. Egyik vevő a
másik után nyitott be a boltba, de mind fel
nőtt volt.
Herta már unni kezdte a dolgot, mikor
barátnője oldalba bökte.
Egy úr közeledett az utcán, látták, hogy oda
tart. Szürke öltöny volt rajta és sötétvörös,
keskeny csokor a kötött nyakkendő helyett.
Az orrán fekete szélű, szögletes - szemüveg.
Az elegáns férfi mellett egy kisfiú lépdelt ugyan
csak szürke öltönyben, nyakán sötétvörös pil
langóval. A haja vizesen kefélt, a választék
kifogástalan, egyenes. De a fiún nem volt
szemüveg.
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Egy pillanatra megálltak a kirakat előtt,
aztán beléptek a boltba.
- Most figyeljünk - súgta Ilse, és Herta egé
szen közel hajolt az ajtóhoz, hogy bekukucskálhasson az üvegen keresztül.
Egyik szemüveget a másik után tették a
gondosan fésült kisfiú orrára. Végre kiválasz
tottak egyet, pontosan olyat, amilyent az úr
viselt. Jól állt a gyereknek. Háromszor olyan
okosnak látszott, mint anélkül.
- Csak a kereteket próbálták rá, igaz? suttogta Herta. - Az üveget most illeszti majd
be az optikus. Ahhoz idő kell. Mit gondolsz,
megvárják? Vagy a gyerek később visszajön
a szemüvegért?
- Úgy lesz biztosan. - Ilse intett Hertának,
hogy húzódjanak arrébb, mert látta, hogy a
vevő távozni készül. Egy perccel azután kilép
tek mind a ketten.
Utánuk lopakodtak. Ez már izgalmas volt.
Herta még sose kémkedett életében, de hamar
belejött. Sejtette ugyan, hogy nem szép dolog,
amit csinálnak, de így Ilsével nagyon érdekes
volt.
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Az úriember meg a fiú semmit se vett észre.
Beszélgettek.
- Remélem, magad is el tudsz majd jönni a
szemüvegedért.
- Megtehetem - felelte morcosan a gyerek.
- Igazán jól áll neked, Tomi. De kíméletesen
bánj vele, arra kérlek.
- Mondd, papa, azt hiszed, ha szemüveg
lesz rajtam, a sütemény is nagyobb lesz, ami
a tányéromon van? - kérdezte most egyszerre
a gyerek.
- Természetesen. A szemüveg nagyít. A süteményt is megnagyítja.
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- De a gyomromnak csak akkora, amilyen
volt, igaz?
- Igaz. De fura kérdés!
- Hát csak tudni akartam - mondta egy
kedvűen a fiú. - Szóval ez a nyavalyás szem
üveg úgy tesz, mintha megnagyítana valamit,
de nem nagyítja meg. Tisztára csalás.
Az apa hirtelen megállt. Ilse nem elég jókor
fékezett, és majdnem nekiütköztek.
- Ide figyelj, Tomi - kezdte most már kicsit
türelmetlenül -, eddig nem jól láttál, és azért
hitted, hogy a süteményed kicsi. A valóság
ban akkora, amilyennek majd most látod.
- És a gyomromnak mekkora? - makacskodott a gyerek.
- Uramisten! - Az apa csak ennyit mondott
és továbbment. - Azért kaptál szemüveget,
mert nem jól látsz. Hogy mi köze ehhez a
gyomrodnak, az rejtély előttem. Nem a gyom
rával néz az ember, a mindenedet!
- De azzal eszik! - kötötte meg magát a fiú.
- Nem evésről van szó. A látásról beszélünk.
Most majd jobban tudsz olvasni.
- Fütyülök rá. Az olvasás ennyit se érdekel!
Akkor meg mi a csudának viselem?
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- A szemünk a legnagyobb értékünk, vigyáz
nunk kell rá. Neked okvetlen szükséged volt a
szemüvegre, tehát szemüveget kapsz, és kész.
A fiúra nem hatott az okoskodás.
- Tisztára hülyeség. Még ha valami mást is
lehetne csinálni vele. De éppen csak átnézek
rajta. És nekem nem is fontos, hogy jobban
lássak. Úgyse nézek semmit sokáig. Mire jó az
ilyen üveg, azt mondd meg?! Futballozhatok
vele? Ugye, nem? A verekedésben se segít.
Úszáshoz nem viselhetem, meg alváshoz se.
Ugyan kérlek! Ami jó és kellemes, azt szem
üveg nélkül csinálja az ember.
- De mikor eszel?
- Jó, jó, de a sütemény nem lesz igazán na
gyobb, csak úgy látom. A spenót meg a borsó
leves pedig olyan vastag lesz, hogy amint rá
nézek, elmegy az étvágyam. Hopp, van egy
ötletem! A borsóleveshez talán majd fordítva
teszem fel, a szárával előre. Akkor mindent
kisebbnek mutat.
- Csak merd! - kiáltott rá az apja idegesen.
- Az árt a szemnek. Inkább örülnél, hogy törőd
nek veled. Sok gyereknek még fontosabb volna
a szemüveg, mint neked, és nem kap, mert a
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szülei gondatlanok. Lehet, hogy később meg is
vakul emiatt.
A fiú tovább makacskodott.
- Ha azoknak még fontosabb, mint nekem,
hát majd nekik ajándékozom. Ezzel jót te
szek.
Az apa kétségbeesetten emelte az égre mind
a két karját.
- Tomi, Tomi, te aztán a legtürelmesebb
apát is dühbe tudod hozni, annyi bizonyos!
Most már fogd be a szádat!
Ilse Herta karjába csípett, az meg az övébe,
hogy a kuncogást visszafojtsák. Most már ele
get tudtak. Ez aztán fiú! Mindennek a végére
akar járni. Meglátják, mire mennek vele. Mert
hamarosan visszajön a szemüvegért.
Egy jó óra hosszat vártak. Akkor végre ki
lépett a boltból a morcos Tomi, orrán az új
szemüveggel.
A lányok határozott léptekkel utána indul
tak, közrefogták.
- No, Tomi? - kérdezte egyszerre mind a
kettő.
A fiú balra fordította a fejét, és egy szem
üveges lányt látott rózsaszín kockás ruhában.
88

Aztán jobbra fordult, és ott is ugyanazt látta.
„Ejnye, ezt a lányt már láttam valahol” gondolta csodálkozva, és megint balra for
dult, majd újra jobbra. Végül megállt, és csak
a feje járt ide-oda.
- Ezzel a szemüveggel, úgy látszik, kancsalítok.
- Dehogyis! - hallatszott egyszerre kétfelől.
- Hát igazán kettő vagy?
- Eltaláltad.
- Ikertestvérek?
- Okul-ikerbarátnők - vágta ki Ilse, mert
valami vicces szót keresett, és eszébe jutott,
hogy a nénikéje okulárénak hívja a pápasze
mét.
- Hű, micsoda szó! Jó, hogy nem kell leírni.
De honnan ismertek?
- H j a - mondta Ilse -, az ember kinyitja a
szemét. És szemüveggel többet lát. De erről
majd még beszélünk.
- Csak ne juttasd eszembe ezt a hülye vaca
kot. Holnap az egész osztály rajtam röhög.
- Arra számíthatsz - mondta Herta elkomo
lyodva.
- Mintha az ember tehetne róla. De nekem
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nyolc. Aki csúfolni mer, azt elverem. Minden
kit elverek, ha nevetni mer rajtam. Ezt elhatá
roztam, és amit elhatározok, azt meg is teszem.
- Én majd tartom addig a szemüvegedet ajánlkozott Ilse. - De miért kell verekedni?
Szerintem nem jó tipp. Csak elárulod vele,
hogy pukkadsz.
Tomi megdörgölte az arcát, és egy pillanatig
nem szólt. De aztán Ilsére nézett.
- Lehet. De mi mást tehetek?
- Úgy viselkedhetsz, hogy irigyeljenek.
Tomi rábámult tágra nyílt szemmel.
- Püff neki. Irigyeljék ezt a tragacsot az
orromon? Jó vicc. Mondd, nincs valami hiba
a fejedben? Alighanem zsongást hallok.
- Nem zsongás, csipogás. Kislány koromban
valamiért megfogadtam, hogy egy álló évig
nem fésülködöm, és egy madár fészket rakott
a hajamban. De nagyon unalmas volt, meg se
mozdulhattam, mikor őnagysága a tojásain ült,
mert mindjárt visítozott, hogy tengeribeteg
lesz. Ezért az első költés után felmondtam
neki a lakást. De a fiatalok ragaszkodnak hoz
zám, néha meglátogatnak, és akkor persze
csipognak.
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A Tomi kinyalt képét egészen elborította a
széles mosoly.
- Te aztán jól adod. Úgy viselkedjek, hogy
irigyeljenek. Ahhoz sok kellene!
- Egyáltalában nem. Csak annyi, hogy le
gyen valamid, ami a szemüvegteleneknek nincs,
vagy tudj valamit, amit azok nem tudnak.
- Azt nem lehet - vágta rá Tomi. - Hiszen
mind jobban lát szemüveg nélkül, mint én
szemüveggel.
- Jó, de te talán olyat látsz, amit ők nem
látnak meg, és érdekes. Nekünk van egy klu
bunk, ott éppen ezt gyakoroljuk.
- Nocsak! Ebben van valami pláne. És mit
gyakoroltok?
- Például a halandzsázást - mondta Ilse.
- Meg játékokat - tette hozzá Herta. - Ját
szottunk már juhnyájat meg kafferkutyát,
gepárdot. Én voltam a gepárd. Csupa olyan
játék, amit soha senki még nem játszott, mert
Ilse maga találja ki.
- No, belépsz a klubunkba? Most, hogy
szemüveged van, megteheted. És te lennél az
első igazi tag, mert mi ketten alapítók va
gyunk.
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- Szeretek első lenni - mondta Tomi, és
most jobban megnézte Hertát.
- Ejnye, hisz téged ismerlek! Nem a hentesmesterék Hertája vagy?
- De igen.
- A bőgőmasina?
Herta elvörösödött, de aztán kivágta:
- Az csak voltam, mielőtt szemüveget kap
tam! Most már nem bőgök olyan könnyen.
Leszoktam. Nagyon unalmas mindig tiszto
gatni az üveget.
- Szép, szép, de gyáva kukac is vagy.
- Én? Hiszen gepárd voltam! Az csak nem
gyáva?
Ilse közbeszólt:
- Engem láttatok volna, milyen gyáva vol
tam azelőtt! Még az egerek is csodálkoztak
rajtam. Világos nappal se mertem elaludni, és
ha csak rám nézett valaki, már összerezzentem.
Ha pókot láttam, visítoztam, és mikor az erdő
ben egy törpével találkoztam, elájultam ijed
temben.
- És hogy lettél ilyen bátor? - kérdezte
Herta kíváncsian.
- Ó, nagyon egyszerűen. Volt egy házikísér92

tetünk, az megneszelte, hogy ijedős vagyok,
és fölségesen mulatott rajtam. Minden két
percben megjelent, hol itt, hol ott, mire én
falfehér lettem, és rémülten sikítottam. Ezzel
telt el az egész nap. Semmi máshoz nem jutot
tunk, se én, se ő. Míg aztán megsokalltam a
dolgot. Nem mondom, eleinte csakugyan hátborzongató volt, ahogy a fejét a hóna alá csap
ja, mint valami aktatáskát, focizik vele, vagy
a mutatóujján táncoltatja. De hamarább meg
szokja az ember, mint gondolnátok. A vége az
lett, hogy egy szép napon én ijesztettem rá.
Úgy, hogy kísértetet játszottam. Azt kellett
volna látnotok! Ijedtében úgy elrohant, hogy
a fejét ottfelejtette, én vittem utána. Üres
volt, mint a kivájt tök. Már tudniillik a feje.
És attól fogva megint jámbor háziszellem lett.
Olyan hola-hola kísértet. Nem tudjátok, mi
az? Hát olyan kísértet, aki örökösen a szem
üvegét keresi. Hol a szemüvegem? Hol a szem
üvegem?... Ez az örökös keresés a házban
az idegeire megy az embernek. Kivált mikor
a szombat esti újságot hozta a posta. Abban
tudniillik sok jó vicc van mindig, és a kísérte
tünk élt-halt a viccekért. Szívesen kölcsönad93

tunk volna neki egy szemüveget, de azt mond
ta...
- Mindenkinek a maga szemüvegét - fejezte
be a mondatot Tomi sötéten.
- Eltaláltad. - Ilse csodálkozva nézett rá.
- Talán ismerted? Azt hiszem, ez a szegény
kísértet még annak idején, élő korában, egy
szer ráülhetett teljes súlyával a szemüvegére,
és akkor kapta a sokkot. Sokszor úgy üvöltött
a szemüvege után, mint szél a csupasz ház
falon. Emlékszem, egyszer a varrószobában
találkoztunk, ahol szanaszét hever a sok rongy,
szövetdarab. Orrán volt a szemüveg - persze
nem ilyen, hanem amilyent a szellemek visel
nek, mert ez a rendes nem maradna meg az
orrukon, gondolhatjátok. Orrán volt, mondom,
ő meg kereste, kereste, majd letörött a dereka.
Tomi csak állt és nézte, aztán megcsóválta
a fejét, és azt kérdezte:
- Fizetésért csinálod?
- Mit?
- Hát a halandzsázást.
- Nem, kérlek. Azt ingyen csinálom.
- Le a kalappal. Van, akiből úgy kell ki
húzni a szót. Egy szó egy arany.
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- Én olcsóbban adnám.
- És sohase meséli ugyanazt kétszer - büsz
kélkedett Herta a barátnőjével. - De csak
akkor tud mesét kitalálni, ha rajta van a szem
üveg. Én is így vagyok pontosan.
- Mi a csuda! Hát te is értesz hozzá, bőgőmasina?
- Mikor a szemüveget kaptam - kezdte
Herta elábrándozva -, egyszerre megláttam,
mi van a gyerekek orrára írva szép, kerek
betűkkel.
- Az orrára?
- Igen. A tieden az áll, hogy haragszol, mert
a sütemény a tányérodon nem igazán lesz na
gyobb.
Tomi hüledezett:
- Ami sok, az sok!
- Látod, mi mindent tud az ember már egy
félig bűvös szemüveggel is? - kérdezte Ilse. Hát még ha igazi sámán adta bele a varázs
erőt, mint az enyémbe. És a varázsa ragadós.
- Bizony. Az én szemüvegemet már megfer
tőzte.
- És ha tag leszel a klubunkban, ígérem,
hogy a tiedet is megfertőzöm - folytatta Ilse.
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- Persze neked is segítened kell, a varázs ma
gában nem elég.
- Mit kell hozzá tennem?
- Hogy velünk játszol. Holnap juhnyájat
játszunk meg oroszlánt, a juhok elfogják az
oroszlánt.
Tomi gondolkozott.
- Én már láttam igazi oroszlánt. Az állat
kertben. Pontosan tudom, hogy lapul, mikor
ugrásra készül.
- Ragyogó. Akkor te lehetsz az oroszlán.
- Látod, ez kedves tőled. - Tominak hízelgett, hogy máris ilyen komoly szerepet kap,
azt hitte, harcolnia kell majd az oroszlán sze
repéért. Aztán Hertára mutatott és megkér
dezte: - Bizonyosan tudod, hogy ez a bőgő
masina már nem bőg?
- Bizonyosan.
- Na jó. Akkor én leszek az oroszlán, ti meg
a juhnyáj. Meglógni úgyse tudtok.
- Herta a juhnyáj. Én a kafferkutya vagyok,
aki a nyájat őrzi. Mert hogy a juhok egyedül
legyenek az oroszlán ellen, az nem volna igaz
ság. Belátod, remélem.
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- Be. De akkor sincs semmi vész. Egy lány
kutyával talán csak elbánok, hiszen már lát
tam igazi oroszlánt.
- És nem ártana, ha még egy-két szemüve
ges gyereket hoznál. Akkor elefántunk is
volna.
- Egy egész elefánt? - kérdezte Tomi. - Az
csuda erős állat. És melyik oldalon harcol?
Velem van vagy a juhokkal?
- Nagyon öreg már - nyugtatta meg Herta.
- És egyes-egyedül baktat arra. Csak azért,
hogy érdekesebb legyen a játék.
Tomi gondolkodott.
- Az osztályomban még egy fiúnak van
szemüvege. És az unokahúgom is szemüveges.
- Hozd el mind a kettőt.
- A mi kertünkben játszunk - tájékoztatta
Herta.
- Rendben. De hadd látom, igaz-e, hogy már
nem bőgsz.
Mielőtt Herta félkészülhetett volna a táma
dásra, megragadta a homloka felett a makran
cos kis hajfürtöt, és nagyot rántott rajta.
Herta egészen elvörösödött, úgy fájt neki, de
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nem sírt. Ahelyett megmarkolta Tomi orrát
jó erősen, még el is csavarta kicsit.
- Au, te! - jajdult fel Tomi, és mindjárt
eleresztette a haját.
- Te aztán lecsúsztál, öreg fiú - állapította
meg Ilse.
Tomi a megkínzott orrát dörgölte, de aztán
sportszerűen viselkedett. - Tisztelet-becsület!
- mondta Hertának.
- Látom, még meg kell tanulnod, hogy aki
szemüveget visel, az nem izgágáskodik, hanem
nyugton marad. Emlékszem, volt egy vad bika
a farmunkon. Egyszer úgy nekibőszült, hogy
senki se mert közeledni hozzá. Tudod, mit csi
náltam? Hátulról odalopóztam hozzá, és hir
telen az orra elé tartottam a szemüvegemet,
hogy azon keresztül nézzen. Abban a pillanat
ban...
. . . megszelidült, a hátsó lábaira ült, és...
és mesélni kezdett - folytatta Tomi vigyo
rogva.
- Honnan tudod? Ott voltál? - Ilse úgy tett,
mintha csodálkozna.
- Nem én, de a szemüveged megfertőzte az
enyémet - felelte Tomi, és elszaladt. Az utca
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sarkán megállt, fél kézzel levette a szemüve
gét, és integetett vele. - Viszlát holnap a kert
ben! - kiáltotta. - A bőgőmasinánál, aki már
nem bőg. Viszlát!
Olyan harsányan kiabált, hogy a járókelők
megijedtek.
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VIII.

Aki még nem tudta, hogy Ilse a Herta legjobb
barátnője, az is megtudta másnap, mikor egy
forma ruhában jelentek meg. Frend tanító úr
még valami ártatlan kis viccet is mondott
róluk, mikor meglátta őket, és Ilse a tanító
viccéből csinált viccet. Később olyan jó kedve
lett, hogy elfeledkezett magáról, és a tanító úr
szavába vágott, amiért a sarokba kellett áll
nia. Kevésén múlott, hogy Herta is vele nem
tartott, nem mintha ő is fecsegett volna, in
kább azért, mert nagyon is elálmodozott. Egé
szen másra gondolt óra közben, nem a szám
tanfeladatra. Azon töprengett, igazán eljön-e
Tomi délután a kertjükbe játszani. Mert Tomi
is egyike volt a gonoszoknak, akik őt csúfolták,
ugratták. És hogy hoz-e magával még valakit.
De még három óra se volt, amikor csen
gettek a hentesmesteréknél. A hentesmester
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maga nyitott ajtót. Tomi - mert ő állt a kü
szöbön - kicsit begyulladt, hiszen sokszor megríkatta Hertát, és a hentesmester bosszúja elől
csak üggyel-bajjal sikerült menekülnie. Szeren
cséjére a szemüveg annyira megváltoztatta a
külsejét, hogy Moll hentesmester nem ismerte
meg, és ezért barátságosan nézett rá.
Tomi udvariasan meghajolt.
- Jó napot kívánok. Hertával akarunk ját
szani. Hertával és Ilsével.
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- Mindnyájan? - A hentesmester olyan arcot
vágott ebben a pillanatban, mint aki nem tudja
megkülönböztetni a borjúmájat a szafaládétól.
Tomi ugyanis hat gyereket hozott magával.
Ott tolongtak a háta mögött: egy kék hajsza
lagos kislány, egy nyakig szeplős fiú, aztán
még egy kislány, akinek a zoknija kicsi volt, és
egészen a sarka alá csúszott, még egy fiú, aki
nem volt szeplős, meg egy harmadik, akinek
csepegett az orra, és végül egy pöttöm fiúcska.
Mind a hat gyereken szemüveg volt. A pöttöm
még bandzsított is egy kicsit.
- Mindnyájan - felelte Tomi ünnepélyesen.
A hentesmester még sose látott ennyi szem
üveges gyereket egy rakáson.
- Megbeszéltük - mondta a kék hajszalagos
lány.
- Értem - nevetett a hentesmester. - És a
szemüveg mind igazi?
- Persze - felelte mindnyájuk nevében Tomi.
- Az kell a játékhoz okvetlenül. Szemüveg nél
kül nem fogadnak be.
- Kik?
- Hát Ilse és Herta.
- Vagy úgy. No, akkor talán szólok nekik.
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De Ilse és Herta nem várták meg, amíg szól
nak nekik, már jöttek is futva az előszobába.
Csak a legeslegutolsó pillanatban sikerült fé
kezniük az iramot.
- Hűha, ilyen sokan vagytok?! - kiáltotta
Ilse elragadtatva. - Remek. így még izgalma
sabb lesz a játék.
- Hű, de klassz! - Herta hangja alig egy
gondolattal volt csak kisebb. - Akkor én lehe
tek az elefánt!
Mind a kilencen ledobogtak a lépcsőn, fül
siketítő lármát csaptak, de a hentesmester
fülének édes muzsika volt. Áthajolt a lépcső
ház korlátján, hogy jobban hallja a gyerek
zsivaj-muzsikát. Még akkor is fülelt, mikor a
kapu már becsapódott mögöttük. A hentesmesterné is ott állt a férje mellett, és az ő arca
is olyan áhítatos volt, mintha gyönyörű szép
zenét hallgatna,
A banda alig fért el a kiskertben.
- Nekem több hely kell - panaszkodott
Tomi -, még ha szemüvegem van is. Itt nem
lehet nyargalászni. Pedig szemüveggel a meszszit is közelinek látja az ember, és ezért még
fontosabb, hogy sok helye legyen.
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A gyerekeknek ez túl magas volt, nem értet
ték, Ilse se várta meg a folytatást.
- Leülünk ide a fűbe - rendelkezett. - Alihoz
elég a hely.
Mind szót fogadtak. Mikor már ott ültek
előtte, figyelmesen megnézte egyiket a másik
után, megkérdezte a nevüket, és mindjárt a
játékot kezdte magyarázni:
- Te birka vagy meg te is, te is, te is. Per
sze sokkal többen vagytok, nemcsak négyen.
Kilencszázan vagytok, értitek? Óriási juhnyáj
vagytok. Elfoglaljátok ezt az egész kertet meg
az utcát és jó nagy darabot a többi utcából is.
És bégettek: beee, beee! Tudtok bégetni?
- Beee! - bégettek a birkák. - Beee!
- Tűrhető - mondta Ilse -, de csak gyako
roljátok.
A gyerekek most egy darabig úgy bégettek,
hogy aki arra járt, azt hihette, birkákkal van
tele az egész város.
- Tűrhető. Szóval Tomi az oroszlán, én ku
tya vagyok, juhászkutya, Herta elefánt. Néz
zétek meg jól, tologassátok ide-oda a szem
üveget az orrotokon, így, mint én. No, most
nézzétek meg. Látjátok, nem? Herta elefánt!
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Nini, neked meg nő már a gyapjad itt a válladon. Nézd csak!
A kék hajszalagos Maren vállára mutatott.
A kislány tekergette a fejét erre-arra, és csaló
dottan mondta:
- Én nem látok semmit.
- Nem? Jobban nézz oda. Vagy várj csak!
Talán az a baj, hogy a szemüvegem még nem
ragasztotta rá a tiédre a varázst. Gyere, tegyük
össze őket. Furcsa, én tisztán látom, ahogy
nőnek a fekete gyapjúfürtöcskék itt a válladon.
- Nem akarok fekete gyapjút a vállamon tiltakozott Maren. - Jó nekem a fehér bőröm.
Félrehúzta vállán a ruhát, hogy megmutassa.
- Aztán ha már nincs szükség a gyapjadra,
megint csak fehér bőr lesz a válladon - nyug
tatta meg Ilse. - De a játékban gyapjasnak
kell lenned. Nézz csak ide újra. Amíg nem
látod, nem kezdhetjük a játékot. Figyeljétek
a vállatokat. Ti, akik juhok vagytok. Figyeljé
tek, hogy gyapjasodik. És gondoljátok azt,
hogy már nő és puha, finom a gyapjatok. Ren
desen el kell képzelni, másként nem igazi a
játék. Volt egy játszótársam, egy kis kaffer
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lány, sima, hosszú hajú lányka, de mikor juhnyájat játszottunk, mindig göndör gyapjú nőtt
a fején.
- A fejemen én se bánnám - mondta Maren,
és megkérdezte, mi az a kaffer lány.
- Így hívják az egyik néger fajtát ott, ahol
a mi farmunk van, Délnyugat-Afrikában mondta Ilse, és végigsimított Maren fején. -Hát
persze. Szépen nő már. És milyen selymes!
Csuda finom. Mind látjátok, hogy Maren gyap
jas, igaz? Meg ti is. Van köztetek olyan, aki
nek hosszú, sima a gyapja, nem göndör. Az
egészen különleges fajta. Nekünk is volt egy
sima szőrű birkánk a farmon, rengeteget ve
sződtünk vele, örökösen fésültük, különben
megbotlott volna a hosszú szőrében. Copfokat
fontunk neki. Az egész testén mindenütt hos szú copfok csüngtek. És azt akarta, hogy még
színes szalagot is kössünk minden copfja vé
gére. Úgy virított, hogy messziről virágágy
nak nézhette az ember. És mikor nagyobb
lett, még több baj volt vele. Nem engedte,
hogy befonjuk a szőrét. Kontyban akarta vi
selni. Gondolhatjátok, mennyi munka annyi
kontyot tekerni. Ide egyet, meg ide...
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Előbb a vállára, aztán a könyökére, térdére
mutatott. A gyerekek tátott szájjal figyeltek,
lélegzetük is elállt.
- Persze rengeteg hajtű kellett a sok kontyhoz. És mire nagy nehezen feltűztük vala
mennyit, odatoppant a szelíd struccmadarunk,
és kicsipkedte a hajtűket. Az a kedves cseme
géje tudniillik. Szegény juhkisasszonynak min
den kontya kibomlott, úgy futkosott rendet
lenül, kócosan.
- Miért nem vágtátok rövidre a haját? Bubi
frizurát kellett volna csinálni neki - mondta
Birgit, akinek a zoknija mindig a sarka alá
csúszott.
A csöpögő orrú Friedrich leintette:
- Buta vagy. A juhoknak csak félévenként
egyszer vágnak hajat.
- A juhokat nyírják, Friedrich - figyelmez
tette Ilse.
- Igen, igen, tudom. De gyakrabban nem
szabad, mert akkor meghűlnek.
- Az én hajam nem nő olyan sokat fél év
alatt - mondta Birgit.
- Lehet. De a mienk, akiről beszélek, sze
rette a csukamájolajat, attól nőtt olyan hosz107

szúra a szőre. Így ni. Most már szép fürtös a
gyapjatok. Vigyázz, ne nyúlj oda! Azt a juhok
nem teszik. Én kutya vagyok. Okos pásztorkutya. Látjátok, milyen erős a fogam? De a
juhokat nem harapom meg!
- Én látom, hogy nő a fogad - mondta Tomi.
- Nekem is nő az oroszlánfogam, érzem. Meg
a karmom is kinőtt. Mmmm... zsákmányt
szimatolok! -kiáltotta hirtelen teli torokkal.
-Jaj annak, akit elkapok!
- Én meg vén elefánt vagyok - dörmögte
Herta. - Nézzétek, milyen óriási a nyomom! És úgy emelgette szétvetett lábát, mint a cir
kuszi elefánt, mikor két lábon táncol.
- Juhaim, mind ide hozzám! - kiáltotta Ilse,
és abban a pillanatban körülötte tolongott az
egész nyáj. A fogát vicsorító oroszlán meg a
döcögő vén elefánt úgyis kicsit félelmes volt.
- Mit sugdolóztok? - kérdezte az oroszlán.
- Csak amit a juhászkutya a juhaival szo
kott - felelte a kafferkutya, és megint oda
dugta fejét a juhoké mellé. Aztán körülnézett
rosszallóan. - Igaza van az oroszlánnak. Ez
nem legelőhely. Nálatok nincs bokor? Hogy
lehet az?
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- Dehogy nincs. A városligetben sok van.
- Jaj, az nagyon messze van - aggodalmas
kodott az elefánt. - Akkor előbb meg kell kér
deznem.
- Nincs nagyon messze - mondta az orosz
lán. - És aztán hazahozunk. De azért csak
eridj, kérdezd meg, eleresztenek-e.
A hentesmester éppen gulyáshúst mért egy
vevőnek, mikor a juhnyáj meg a kutya, orosz
lán és elefánt berontott a boltjába, bégetve,
ugatva, fújtatva, trombitálva. Herta egy pil
lanatra elfelejtette, hogy az apjával nem be
szélhet elefántnyelven.
- A városligetbe? - kérdezte végül a hentes
mester.
- Olyan messzire? - nézett rájuk kicsit ijed
ten a hentesmesterné.
- De hiszen visszajövünk! - mondta Ilse.
A két felnőtt egy darabig csak nézte az izga
tott gyerekhadat.
- Engem igazán nem kell félteni, mamikám
- szólalt meg most Herta. - Nem kislány va
gyok, hanem elefánt, tudd meg. Méghozzá vén
elefánt. Azt csak nem érheti baj!
- És ha bedugnak az állatkertbe? - kérdezte
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az apja, de közben már szeletelte a szafaládét.
a juhoknak meg az oroszlánnak, a pásztorku
tyának, elefántnak. Megígértette velük, hogy
szépen együtt maradnak, és a csapat kirohant
az utcára nagy bégetéssel, ugatással, trombi
tálással. Ha kocsiúton kellett átmenni, Tomi
dirigált.
A ligetben aztán kezdődött a játék.
Pontosan nem tudták volna elmondani ké
sőbb, hogy és mit játszottak, de a ligetet afri
kai vadonná változtatták a bűvös szemüve
gek. Ilse sorra megmutatta nekik a fákat: a
tevetövisfát, az eukaliptuszt meg az arisztidafüvet, mert ő mindent jól látott, látta a vörös
földet is meg a hegyet a messzeségben, az
Orua ongeamát, ami annyit jelent, hogy: a
szikla, ahol az oroszlán lakik.
- Orua ongeama - ismételték a gyerekek
újra meg újra. Izgalmas volt már az is, hogy
idegen nyelven mondják, olyan emberek nyel
vén, akiket sohasem láttak.
- Az én tanyám? - kérdezte büszkén Tomi.
- Szóval ott lakom azon a hegyen? - És most
már egészen oroszlánnak érezte magát.
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Senki se higgye, hogy tölgyek, bükkfák, is
merős bokrok között futkostak. Szó sincs róla.
Délnyugat-Afrikában voltak, érezték a hősé
get, a szárazságot; a kutya az itatóhoz vezette
őket, ahol vigyázni kellett, mert kígyók van
nak és skorpiók - annak a csípése is veszedel
mes. És mesélt nekik a narancs- és citromfák
ról a farm gyümölcsöskertjében, meg a maj
mokról, akik lelopják a fáról az éretlen citro
mot, hónuk alá fogják, és nagyon csodálkoz
nak, hogy lepuffan a gyepre, mikor a karjukat
fölemelik. A vén elefánt a nyáj mögött bakta
tott, és széles nyomokat hagyott a vörös föl
dön.
Az oroszlán ezalatt a bozótban leskelődött,
és néha fenyegetően fújt, de akkor a kutya
csaholni kezdett, kört írt le a nyáj körül, öszszeterelte a juhait. Az oroszlán visszavonult,
tovább is lesben állt, és egyszer csak kitört a
bokrok közül, űzőbe vette a juhokat. Azok
szétugrottak, rémülten menekültek, és mikor
az oroszlán egy kisbárányt megragadott, hogy
elhurcolja, ott termett a vén elefánt. Hű, de
bátor volt! Félelmesen trombitált. A kutya
dühösen ugatott, a juhok bégettek, egy elegán111

san öltözött öreg hölgy, aki arra tipegett, han
gosan méltatlankodott:
- Hogy ezek a gyerekek milyen lármát csap
nak ma!
- De hiszen nem gyerekek vagyunk, hanem
juhok! - bégettek a juhok. - Beee! Nem tet
szik látni, hogy juhok vagyunk?
- Vagy úgy! - mondta a hölgy. - Akkor
értem. Akkor nem csoda, hogy zajongtok.
És szépen továbbsétált.
Végül is megtörtént a hihetetlen: az orosz
lánt legyőzték. A juhok meg a kutya és az
elefánt elbánt vele. Úgy összecsiklandozták,
hogy megelégelte az oroszlánságot. Fogadkozott, hogy soha életében nem volt oroszlán,
csak jámbor szemüveges kisfiú, akinek Tomi
a neve. Erre aztán végre békén hagyták, és ők
is újra gyerekek lettek. Megtisztították a szem
üvegeket, ki a nadrágjába, ki a szoknyája szé
lébe törölte, és kipirult arccal, elégedetten néze
gették egymást.
A városliget megint Európában volt, a tölgy
megint tölgyfa és a bükkfa bükk, a bokor is
rendes itthoni bokor. Ahol az előbb még vakí112

tóan fénylett a nap, most narancssárgára festődött az ég.
A banda hazavonult. Szépen rendesen, ahogy
szemüveges gyerekekhez illik.
- És holnap mit játszunk? - kérdezték a
Hertáék háza előtt.
- Holnap majomvárost játszunk - mondta
Ilse. - És ha ismertek még szemüveges gyere
keket, hozzátok el azokat is nyugodtan.
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IX.

Ilse mindennap új játékot talált ki. És min
dennap új szemüveges gyerekek jöttek, kicsik
és nagyok, ostobák és okosak, jómódúak és
kevésbé jómódúak, csupa olyan gyerek, akit
zavart, bántott vagy bosszantott, hogy orrán
kell viselnie az ostoba holmit; akit csúfoltak,
kinevettek emiatt, és attól félénk vagy dacos
lett. Az egész városban híre járt a gyerekklub
nak, amelybe csak szemüveges gyereket fogad
nak be, és csuda érdekesen játszanak, csupa
olyat, amit soha senki még nem játszott, és
egy gyereket se nevetnek ki még akkor se, ha
bandzsít. A gyűlölt szemüveg most egyszerre
kedves lett, hiszen anélkül nincs játék. Meg
fel is kellett ünnepélyesen avatni. Ilse szem
üvege mellé kellett tenni, hogy ráragadjon a
varázs. Ez majdnem olyan volt, mint az indiánosdi. És mikor a felavatás után az ember
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visszatette orrára az üveget, gyerekből hirte
len krokodil lett, vagy kudu, majom, sáska mindig az, amiről Ilse éppen mesélt.
A sáskajáték páratlan valami volt. Ilse
happu-happu játéknak mondta, meg is magya
rázta, hogy happu-happu a hererók nyelvén
evést jelent.
Ha megéheztek, mindig ezt játszották. Ré
gen megszokták, hogy uzsonnát vigyenek ma
gukkal a ligetbe, minden gyereknél volt egy
dúsan megrakott vajas kenyér, Hertánál is
persze. Az övét még dúsabban megrakta min
denféle jóval az anyja, hogy esetleg meg
oszthassa Ilsével, akinek hatalmas étvágya
van.
- A sáska mikor ugrál, még szárnyatlan kezdte Ilse szemüvegét a kezében tartva. Ebben a gyalogos korszakában még aránylag
könnyű megbirkózni vele. De ha a szárnya
kinő, a sáskafelhő elborítja az eget, és ahol
aztán leereszkedik - senki se tudhatja előre,
hol és mikor, alighanem a széljárástól függ -,
ahol ez a felhő leereszkedik, ott mindenütt
hemzseg, nyüzsög, bizseg a sáska, ahová lépsz,
ahová nyúlsz, ahová nézel. És rágnak, ropog115

tatnak, mindent megrágnak a világon, egyet
len fűszál se marad ép.
Feltette a szemüvegét, és komoly képpel
folytatta:
- Fodrászhoz nem kellett menni, mihelyt
megláttuk a sáskafelhőt, kiültünk a szabadba,
és az egész had nekünk esett, elvégezték a hajvágást. Újságot is vittünk magunkkal, hogy
ne unatkozzunk, mert sokáig tartott a műve
let, gondolhatjátok. Amíg minden egyes haj
szálat rövidre rágtak!
A hajára mutatott.
Ők szabadítottak meg a hosszú copfomtól.
De a frufru, amit a homlokomon hagytak,
girbegurba lett. Hát igen, a sáska is éppen
elég, de a termeszek! Hogy azok milyen vesze
kedett kis dögök! Átlátszó fehérek, és nem sok
kal nagyobbak, mint a ti hangyáitok. De ami
sötétben van, azt mind felfalják.
Levette és ide-oda lóbálta a szemüvegét,
aztán újra feltette.
- Emlékszem, két tudós termesz a könyve
met költötte el, amiből anyámmal tanultunk.
Előbb nem ízlett nekik, azt mondták, nagyon
száraz koszt, és három Miki egér-füzetet kér116

tek körítésnek. Miki egerem nem volt, csak
egy jó régi szakácskönyvem. Jaj de boldoggá
tettem őket azzal! Szépen beosztották a recep
teket. Hétköznap az egytálétel-recepteket rág
ták meg, vasárnap a finomabbakat: pecsenyét,
süteményt. Csak a királyné ehetett mindennap
vasárnapi receptet.
A gyerekek jobbra-balra dőltek ne tettük
ben.
- És most happu-happut játszunk! Kezd
hetjük.
Halomba rakták a becsomagolt szendvicse
ket a gyepen, és elszaladtak jó messzire.
- Rajta! - kiáltotta Ilse, mire a csapat meg
rohanta a szendvicshalmot, mint a sáskaraj,
közben teli torokkal kiáltozták: happu-happu!
Egymásra estek, meghemperedtek a fűben,
aztán minden gyerek fölkapott egy csomagot,
nem nézte, kié, és falatoztak jó étvággyal, a
fűben ülve, amíg egy morzsa se maradt.
Tele szájjal beszéltek, elmesélték egymásnak,
mi mindent láttak a szemüvegen keresztül, a
legvadabb históriákkal mulattatták egymást.
- Holnap több szendvicset kenj, mamikám
- kérte Herta az anyját aznap este a vacsorá
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nál. Egy pirospozsgás, kimelegedett, fáradt
ságtól félig alvó Herta, - Sáskák vagyunk.
Gondolhatod, hogy a sáska egy szendviccsel
nem lakik jól. És ha nem adsz eleget, megér
heted, hogy a cipőfűzőmet vagy a cipőmet
eszem meg.
- Te jóisten - szörnyülködött Moll hentesmesterné -, olyat csak nem teszel?! - És más
nap sugárzó arccal öt nagy cipót kent meg.
Hamarosan kinyílt a szeme-füle azoknak a
gyerekeknek is, akik nem viseltek szemüve
get. Nem maradt titokban, micsoda játék fo
lyik a ligetben. Főleg a nyakig szeplős Tóbiás
mesélt sokat, hiszen ő kezdettől fogva benne
volt a bandában.
- Majmot játszottunk! Fel kellett mászni a
fára, és aki nem tudott, az egyszerűen bébi
majom volt. Majd ha nagyobb lesz, megtanul
fára mászni. Narancsot, citromot, dinnyét
szedtünk, még bolházkodtunk is. És ami a leg
murisabb, majomnyelven beszéltünk. Csak azt
ne higgyétek, hogy könnyű nyelv. Ilse taní
tott rá bennünket. Akinek nincs szemüvege,
az úgyse tudná megjegyezni a szavakat.
- Különben is csak szemüveges gyereket ve118

szünk be a klubba - szólt közbe hetykén a
rendetlen zoknis Birgit. - Csak azok jöhetnek.
- És gyöngéden megfogta a szemüvegét.
Herta osztálytársai eleinte csodálkozva hall
gatták a híreket. Hát lehet az, hogy a pityeripanna fára mászik?
- Mondd csak, tudsz te egyáltalában mász
ni, bőgőmasina? -kérdezte Ottó csak úgy fog
hegyről.
119

Herta a nagy tapaszra mutatott a térdén.
- Ezt akkor szereztem, amikor még nem tud
tam. Jó erősen kell kapaszkodni, és a lábaddal
közben kitapogatni a támaszt. Ennyi az egész
tudomány, Ottó.
- Úgy. És tegnap mit játszottatok? - kér
dezte Ottó komoran.
- Tegnap? Tegnap esőt játszottunk. Az na
gyon komoly, szomorú játék, de mikor végrevalahára elered az eső, csudaszép lesz. A fák
előbb csak lógatják az águkat, a fű is fonnyadt,
az állatok bőgnek: vizet, vizet! Elszorul az
ember szíve, olyan keserves a hangjuk. És ak
kor felhőket látunk az égen...
- De visszafordulnak! - kiáltott közbe Ma
ren.
- Nem, nem, most megint erre jönnek vigasztalta Tóbiás. - Érzed? Csepereg!
- És akkor olyan jókedvünk lesz! Amerre
nézünk, mindenütt zöld füvet, vizet látunk.
És kitátjuk a szánkat - nem gyerekek vagyunk
persze, hanem szomjas állatok -, óriási nagyra
tátjuk, hogy beleessen az eső. És a végén körbefogózunk, örömtáncot járunk!
- Meg oroszlánvadászatot is játszunk sok120

szor. Egyszer Ilse volt az oroszlán. Hű, de
megizzadtunk, mire sikerült elfogni!
- Hm - mormogta Ottó. - Azt én is megpró
bálnám egyszer.
- Ha Ilse akarja... Tőle kell megkérdez
ned.
Ilse meghallgatta az erős Ottót, de nemet
intett.
- Van szemüveged? Nincs. Akkor nem játsz
hatsz velünk. Úgyse látnád meg sem a maj
mot az ágon, sem a citrom- és narancsfákat,
beleesnél az esővíztartályba, mert örökösen
nem vigyázhatnék rád. A szemüveges gyerekek
a farm minden zegét-zugát ismerik. A kígyók
tól se kell félteni őket, mert jókor meglátják.
- Eh, ne beszélj butaságokat, hiszen a város
ligetben játsztok! Hol van ott kígyó?
- Na látod - mondta Ilse fölényesen. Neked városliget, és az is marad. De nekünk
attól a perctől, ahogy odaértünk, afrikai va
don. Szavanna. Mi jobban látunk.
- Ha nem látnék legalább olyan jól, mint ti,
nekem is szemüvegem volna - mondta Ottó.
Ilse újra megrázta a fejét.
- Neked hiába mutatnám a tevetövisfát;
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azt mondanád, mit akarsz, hiszen az csak kö
zönséges bükkfa. A piros virágú aloét se ismer
néd meg. Vagy mondjuk: Herta sokszor ele
fánt, öreg elefánt, igaz, de azért... nézd meg
jól. Látod, hogy elefánt?
- Nem én! Csak a bőgőmasinát látom.
- Na úgye - szólt közbe most Herta. - Már
ezért se játszhatsz velünk. A többi mind jól
látja, hogy vén elefánt vagyok.
- Igen, igen! - fújták kórusban a szemüve
gesek.
Ottó összeszorította a száját.
- Akkor legföljebb külön játszunk majd va
lami ilyet - mondta, és bosszúságában nagyot
lökött Hertán, de ugyancsak elképedt, mikor
az talpra ugrott, és olyan erővel taszította el,
hogy messzire repült.
Ilyet még nem pipált az erős fiú. Meglepeté
sében védekezni is elfelejtett.
Herta nevetett.
- Azt hiszi, még mindig félek! Egy vén ele
fánt semmitől se fél.
Hát igen, Herta nagyot változott.
Az iskola udvarán a szemüveges gyerekek
sokszor külön csoportba gyűltek. A nyújtónál
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álltak, és a déli játékot beszélték meg. Vagy
Ilse mesélt Afrikáról igazat, nem igazat ve
gyest. A szemüvegtelenek is szerették volna
hallani, de érezték, hogy még itt, az iskola
udvarán se látják szívesen őket. No meg a sok
szemüveges között egy árva szemüvegtelen
nem jól érzi magát. Esetleg eszébe jut, hány
szor ugratta a szemüveges gyerekeket.

Ilse sok mindent megtanult, mióta iskolába
járt. Most már tudta, hogy nem szabad a
tanító úr szavába vágni, amikor magyaráz;
nem írhatja füzete borítólapjára a neve helyére
azt, hogy szemüveges Ilse, és hogy a betűknek,
számoknak kicsiknek kell lenniük.
Frend tanító úr örömmel látta, hogy napról
napra halad. Úgy viselkedik, mint más gyerek,
aki évek óta iskolába jár.
Igen, az osztályban úgy viselkedett, de az
osztályon kívül bezzeg nem. Csak úgy ontotta
az ötleteket, és a szó szoros értelmében meg
fertőzte a szemüveges gyerekeket. Egymás
után rákaptak a halandzsázásra. A többi is,
mint Herta, a maga ujjából szopta a meséket,
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és egyre képtelenebb históriák születtek. Már
nem is Délnyugat-Afrika volt a színhely, ha
nem a saját városuk.
Egy fiú állítólag találkozott egy kutyával,
amelyik fülbevalót viselt a fülében, és a farka
szalaggal volt átkötve. A kutya-ékszerboltnak
csinált reklámot.
Mivel ez a fiú még soha életében nem füllen
tett, beletelt egy kis idő, míg a gyerekek észre
vették, hogy ezúttal - füllent. Nem sok idő,
talán csak egy perc, de éppen ez volt izgalmas.
Akadt olyan is a szemüveges srácok között,
aki éppen csak egy cseppet lódított, apránként
távolodott el az igazságtól, és előbb-utóbb
maga leplezte le magát, mert nem tudta viszszafojtani a nevetést.
A szemüvegtelen gyerekek, ha nem figyel
ték, megfogja-e a mesélő a szemüvegét, néha
bedőltek, és mikor rájöttek, hogy becsapták
őket, előbb zabosak voltak. De csak az első
pillanatban. Aztán már jobban érdekelte őket
a mese vége. Néha több szemüvegtelen gyerek
állt egy ilyen mesélő körül.
Ki mondta, hogy a szemüveges gyerekek
unalmasak? Most egyszerre divatba jöttek.
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Vagyis ha véletlenül egyedül volt a szemüve
ges, szívesen hallgatták. Álmodni se lehet olyan
bolondot, mint amit ezek kitalálnak.
- És akkor? - kérdezték feszülten. - És
akkor mi történt?
- Jött az oroszlán...
- És?!
- Felfalt. Szőröstül-bőröstül.
Ilyenkor úgy érezték, hogy orruknál fogva
vezették és össze-vissza kalandoztatták őket
olyan tájakon, amelyek nem is léteznek.
Az egyik kislány például azt akarta elhitet
ni, hogy ha az ember sokáig mereven nézi a
könyvet, és minden egyébről elfeledkezik, ak
kor bebújhat a könyv hátába.
- Én megpróbáltam, de semmi se történt mondta neki másnap egy szemüvegtelen lány
ka.
- Akkor nem elég sokáig nézted, és nem elég
mozdulatlanul. Ha jól csinálod, okvetlenül si
kerül.
- De meddig kell nézni?
- Amíg sikerül. Amíg be tudsz bújni a könyv
hátába, és te magad átéled az egész köny
vet.

- És hogy jövök ki aztán? - kérdezte egy
fiú.
- Egyszerűen elfelejted a könyvet, és azzal
már kinn is vagy.
- Egy mukkot se hiszek az egészből.
- Persze hogy nem. Mert nincs szemüveged.
Szemüveg nélkül nem történhet veled ilyen
érdekes. Próbálj szemüveget szerezni. Holnap,
remélem, majmot játszunk. Utánozzuk egy
mást. Mindent utánozni kell. Jaj, hogy az
milyen mulatságos!

Egyszer szakadt az eső, és a gyerekek hosszú
orral álltak a Hertáék kertajtajában. Még Ilse
se tudta kitalálni, mit csinálhatnának. Mert ha
mégolyan szíves is a Herta mamija, ennyi gye
reket egyszerre nem vehet a nyakára. Tomi
húzta ki őket a csávából. Erélyesen megrázogatta a szemüvegét, és máris remek ötlete
támadt. Felmászott a kertajtóra, és harsány
hangon elkiáltotta:
- Gyertek velem! Nem mondom meg, hová.
Meglepetés!
Ő vezette a csapatot. Még Ilse is rábízta
126

magát. Tomi olyan volt most, mint a Mikulás,
mikor valami extrafinomat tartogat még a
zsákjában.
Vajon hová masíroztat a zuhogó esőben?
- A könyvtárba vezet! - kiáltotta Herta,
mikor már ott álltak az ajtóban. - Ilse, hallot
tál már ilyet? Az ifjúsági könyvtárba hozott
bennünket.
Mindnyájuk csodálkozására kiderült, hogy
Ilse, a dél-afrikai nagylány, nem tudja, mi az
a könyvtár. Most persze megmagyarázták neki
alaposan, előbb Herta és Tomi, aztán a többi
ek, végül a könyvtárosnő. Ez az utóbbi kicsit
meghökkent ugyan, mikor a sok szemüveges
gyerek benyomult, de aztán megértette a hely
zetet, megmutatta nekik, hol tegyék le a ka
bátjukat, és hol találják a nagy képes lexi
kont.
Tomi buzgón lapozgatni kezdett a vastag
könyvben, megkereste azokat az állatokat,
amelyekről Ilse mesélt. A könyvtárosnőt is
érdekelte a dolog, hát még Ilsét! Úgy érezte,
viszontlátja régi kedves barátait, és új bará
taival, a klubjával, távoli szülőföldjén jár, de
igazából. És mi tagadás, ha az ember a vad127

állatok hű képét nézi, valódi formájukban
látja őket, torkán akad a kitalált bolond his
tória. Csak a komoly valóságra tud gondolni
éppen úgy, mint amikor a tanító kihívta a
dobogóra.
Remek délutánjuk volt, meg kell adni, az
eső ellenére is. De estére úgy elfáradtak, mintha
aznap kétszer olyan hosszú lett volna a taní
tás.
Általában szép idejük volt, és ők élvezték a
napokat. Megtörtént, hogy amikor a banda
vajas kenyerekkel megrakodva a ligetbe vo
nult, utánuk osont egyik-másik a szemüvegtelenek közül. A liget szerencsére elég nagy
volt, esős nap aránylag kevés; no meg ami a
fő, a klubtagok jól megfértek egymással. Ma
máik nem győztek csodálkozni.
- Ilyen jó színben még sohase volt ez a gye
rek. Nyilván a szemüveg használ neki. Amíg
nem látott rendesen szegénykém, semmihez se
volt kedve. Igazán szerencse, hogy szemüveg
van a világon.
Összemosolyogtak, és titokban még egy ke
nyérkét megkentek a gyereküknek. Volt olyan
anyuka, aki még egy szelet csokoládét is be128

csempészett a táskába meglepetésül - amit
persze a ligetben az utolsó morzsáig igazságo
san elosztottak.
A gyerek, aki utánuk lopakodott, kileste,
mit játszanak. Strucctojásokkal labdáztak, ké
zen fogva sétáltatták a majomgyerekeket, le
szánkáztak egy zsiráf hosszú nyakán, vagy
zebrát próbáltak fogni lasszóval, lovon szágul
dozták be a szavannát, a széles bozótos, bogáncsos, sziklás délnyugat-afrikai pusztát.
Mikor elfáradtak a játékban, lehevertek a
fűbe, és Ilse mesélt. Nem fért a fejükbe, hon
nan a csudából szedi az új meg új históriákat.
Egyebek között a fura papagáj történeteit.
- Meséld el újra azt arról a papagájról kérte az egyik gyerek.
- Melyiket gondolod?
- Hát amit most az előbb meséltél.
- Azt már nem tudom. Csak nem hiszed,
hogy mind a fejemben tartom? Akkor igazán
semmi más nem férne el szegény kobakomban.
Nem, fiam, amit leadtam, azt nálam már ne
keresd. Papagáj? Csak a mi papagájainkra
emlékszem, akik a telefont kezelték. Ha csen
gett a telefon, jelentkeztek, aztán félretették
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a kagylót, és odahívták a készülékhez valame
lyikünket, azt, akit éppen kerestek. Az egyik
nagyzási hóbortban szenvedett. Mindig úgy
jelentkezett: „Itt a bagdadi kalifa” És felsé
gednek kellett szólítani, különben nem vála
szolt az embernek. Óhajt reggelizni felséged?
- kérdeztük, mire kegyesen odafáradt a tálká
jához, de máskülönben ránk se hederített. Ké
sőbb feleségül vette a kínai császárnét. No,
abban párjára, talált. A hölgyike egyszerűen
nem tudott meglenni a koronája nélkül. Apu
kám végül is fölmondta nekik a lakást. Most
Johannesburgban élnek mint nyugdíjasok, és
hetenként kétszer a gyorstisztítóban tisztíttatják a tollruhájukat. Drága mulatság, de a
tisztítónak jó reklám. Beteszi a johannesburgi
újságba:
„Nálunk tisztíttatja magát a bagdadi kalifa
és a kínai császárné. ” Igen, igen, apukám maga
olvasta fel nekem a hirdetést.
A fa mögött álló szemüvegtelen gyerek ki
nyitotta szemét, fülét, orrát, száját, és kicsit
búsult, hogy nem lehet közöttük.
Egyszer az erős Ottó is ott leskelődött a fák
mögött. Törte, egyre törte a fejét, hogy alakít130

hatna külön klubot a szemüvegtelen gyerekek
nek, de semmi se jutott eszébe. Mindig sok jó
ötlete volt, de mióta állandóan ezen töpren
gett, úgy érezte, napról napra butul.
Míg aztán mégis kisütött valamit. Elhitette
a szüleivel, hogy szemüveg kell neki. És igaz
is volt, amit mondott. Persze hogy kellett neki
a szemüveg. Nem azért, hogy jobban lásson,
hanem hogy bevegyék a szemüvegesek klub
jába.
Szülei megdöbbentek, és különféle kérdése
ket intéztek hozzá. Volt, amelyikre Ottó nem
tudott felelni.
- Okvetlenül elviszlek a szemorvoshoz mondta az anyja. - Holnap elmegyünk.
Ottó másnap már nagyban dicsekedett az
iskola udvarán, hogy délután ő is szemüveget
kap.
Szemüveget? Ottó? - csodálkoztak a gye
rekek. De az eszük máson járt. Hallották,
hogy az egyik szemüveges fiúnak van egy tali
gája, maga eszkábálta össze kartonból, ócska
ládákból, még fedelet is csinált neki, és befes
tette az egészet.
Ez a hír igaz is volt. Ilse dicsérte a művet,
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mikor bemutatták neki, azt mondta, olyan,
mint a régi ponyvás szekerek. És persze mind
járt eszébe jutott róla egy jó új játék.
- Azt játsszuk majd, hogy vándorlunk a
szavannában, mint a búrok, mikor új lakó
helyet keresnek.
Tominak valamikor régebben egy indián sát
rat varrt az anyja. Hosszú rojtok voltak rajta
és lehetetlen rajzok. Elhatározták, hogy azt is
magukkal viszik a trekkre.
Azon a napon minden szünetre szükségük
volt a szemüveges gyerekeknek, hogy elkép
zelhessék, mi minden történik még velük út
közben a nagy vándorláson.
- Aranyat találunk!
- Nem, gyémántot! Úgy hevernek a gyémán
tok az úton, mint a kövek.
- És a vadállatok odajönnek egészen a há
zunkig? - kérdezte Herta.
- Oda. Az ajtóig - felelte Ilse.
- És nem bántanak?
- Nem, mert azt játsszuk, hogy a földi para
dicsomban vagyunk.
Ez nagyon tetszett a klubtagoknak. Megint
összedugták a fejüket. Ki kellett osztani a sze132

repeket. Mert így akkor a legkisebbek is lehet
nek oroszlánok, elefántok, rinocéroszok.
A többit, aki nem volt szemüveges, ette az
irigység. Csak Ottó vonogatta a vállát.
- Holnap már én is köztük leszek!
Alig győzte kivárni a délutánt, mikor a szem
orvoshoz mehet.
- Igazán szemüveget kapsz? - kérdezte a
padszomszédja. - Hát az meg hogy lehet?
- Megmondtam otthon, hogy nekem szem
üveg kell - felelte Ottó.
No nézd csak! Hiszen akkor ezt kell! Egy
szerű, mint a pofon, és még eddig egyiküknek
se jutott eszébe. Az ember panaszkodik, hogy
fáj a szeme, kicsit hunyorog...
A gondos szülőket megtéveszteni könnyű, de
a szemorvost?
Az Ottóéké legalábbis rögtön megállapította,
hogy Ottónak pompás szeme van. Valóságos
sólyomszeme. Még gratulált is neki.
- Ha mindenkinek ilyen szeme volna, fiam,
én nem tudom, miből élnék.
Bórvizet írt fel, hogy ha netalán mégis érezne
valamit.
Szép. De a bórvíz nem szemüveg. És nagyon
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unalmas. Kivált ha nem is ég a szeme az em
bernek.
De hogy, hogy nem, három nappal később
a kis Heininek szemüveg díszlett az orrán,
mikor reggel megjelent az iskolában.
- Nini! Heininek szemüvege van! - kiáltotta
egy szájjal az osztály.
A kis fickót majd szétvetette a büszkeség.
- Igenis, szemüvegem van - mondta, miköz
ben a padjára ereszkedett. - És abban a pilla
natban, hogy az orromra tettem, megláttam
az utcán egy kéményseprőt. Három kalapja
volt, egyik a másik tetején, képzeljétek. Mikor
a legfelsőt levette, vörös lett tetőtől talpig,
mikor a középsőt levette, megzöldült, és mikor
az alsót levette - huss, eltűnt az egész kémény
seprő!
Még bólogatott is, hogy a történet hitelesebb
legyen, aztán mintha semmi se történt volna,
kényelmesen kirakodott a táskájából.
- Hogy csináltad ezt, mondd meg! - faggatta
irigykedve Ottó. - Én is voltam a szemorvos
nál, de nekem nem írt.
- Lehet. De a miénk azt mondta: igen, a
gyereknek szemüveg kell. Meg is kaptam.
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Heinit mindjárt bevették a klubba. Legjob
ban szerette, ha omongongua, vörös darázs
lehetett a játékban. Ezek a vörös darazsak a
fáról esnek az emberre, és rémesen szúrnak.
Olyan erősen tudnak szúrni, hogy egy egész
ruhát össze lehetne tűzködni velük, mint a
gombostűkkel - mondta Ilse.
De a Heini darázs nagyon is tolakodó volt.
Addig zaklatta a gyerekeket, amíg Ilse és még
néhány klubtag is vörös darázs nem lett.
- Za-za-za! - tüzelte darazsait Ilse. Za-za-za
a hererók harci kiáltása volt ugyan, és nem a
darazsaké, de - bevált. Az egész had Heinire
támadt, és úgy helybenhagyták, hogy örökre
elment a kedve a szurkálástól. Attól kezdve
inkább kudu akart lenni, aki mind a négy lábá
val egyszerre ugrik. Mivel hátul a tarkóján egy
tincs majdnem fehér volt, Heini annyira hason
lított a vándorantilophoz, amennyire egy euró
pai fiútól csak telik.
Egyik-másik szemorvosnak bizonyosan fel
tűnt, hogy milyen sok gyereket hoznak újab
ban vizsgálatra. Marlene is szemüveget kapott.
De az övé nem lehetett egészen jó, mert a kis
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Marlene nagyon nehezen tanult bele a halandzsázásba.
A többi szemüveg nélkül maradt. A dokto
rokat nem lehetett becsapni. És hát igazuk
van. A szemorvos azért szemorvos, hogy ne
engedje magát bolonddá tenni. De ez nem
vigasztalás. A szemüveg-betegség ragadósabb
volt, mint a kanyaró. A gyerekek megfertőz
ték egymást. Más játékhoz nem is volt kedvük.
Most egyszerre semmit se tudtak a maguk ere
jéből kitalálni. Reggelenként alig várták, hogy
meghallják, mit játszottak a ligetben utoljára.
Szinte megsajnálhatta őket az ember.
Mígnem egy délután összeültek közös tana
kodásra, és az egyiknek eszébe jutott valami...
valami jó...
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X.

Mikor Ilse másnap reggel iskolába indult, a
házuk ajtajában megtorpant. Vagy húsz gye
rek állt a járdán és láthatólag őrá vártak.
Mind az ő osztályából valók. Egytől egyig
szemüvegtelen gyerekek, akik hiába mentek
a szemorvoshoz, és hiába kérték őt, Ilsét, hogy
beléphessenek a klubba. Ottó, Sabine, Sigrid
és még egy sereg. Ugyanazok, akik Hertát és
a többi szemüveges gyereket csúfolták, lökdösték, lenézték. És tessék. Most itt állnak a jár
dán, hátukon a táskával, a rendes iskolai ruhá
jukban, de - furcsa, ami furcsa - valamennyi
nek szemüveg van az orrán, és szótlanul, kihí
vóan néznek rá.
Igen, Ilse hirtelen megállt. Sose hitte volna,
hogy ilyen sokféle szemüveg van a világon.
Kerek és ovális meg négyszögű, sötét és vilá
gos keretes, ablaküveges és olyan keret, ami137

ből az üveg hiányzik. Még csíptetőt is látott,
régimódi cvikkert, amihez merev fapofát kell
vágni, hogy le ne csússzon az ember orráról.
Sőt, az egyik gyerek lornyont tartott a szeme
elé, amit fél kézzel fogni kell - a dédanyja
holmija közül kotorta elő, mert az egész csa
ládja olyan jó szemű, még az öregek is, hogy
a házban egyetlen szemüveg se akad. Ez a
gyerek úgy nézte Ilsét a nyeles szemüvegén át,
mint a régi világbeli előkelő hölgyek, mikor
valakit különösen szigorúan méregettek.
-Jó reggelt - szólalt meg végre Ilse, és fel
tette a maga szemüvegét. Úgy érezte, ennyi
vel tartozik nekik. Jó messze az utcán feltűnt
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Herta, futva jött, és tágra meresztette a sze
mét, mikor a különös társaságot meglátta. Az
új szemüvegesek egy árva szót se szóltak.
- Ó, hát ti is... kaptatok? - kérdezte Herta.
- Valamennyien szemüveget kaptatok?
- Igenis. - Ottó volt a szószóló. Ő az apja
szemüvegét csórta el, és iparkodott nem gon
dolni arra, hogy mi lesz, ha az apjának sikerül
kinyomozni a tettest. Az üveg persze nagy volt
neki, állandóan fel kellett tartania az orrát,
másként percenként lecsúszott.
- És most beléphetünk a klubotokba? - kér
dezte Sabine.
- Természetesen. Ha már ennyit fáradtatok
azért, hogy szemüveget kaphassatok.
- És a ligetbe is veletek mehetünk játszani?
Ma mit játszunk?
- Az még nincs eldöntve. De velünk jöhet
tek - folytatta Ilse. - Egy feltétellel.
- Mégpedig? - kérdezte Ottó, és sikerült az
utolsó pillanatban megmentenie a drága üve
get. Nagyon kényelmetlen volt állandóan vi
gyázni rá és gőgösen tartani az orrát, nem is
szólva a másik kellemetlenségről, hogy sem
mit se látott az apja szemüvegével.
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- Hogy az osztályban se teszitek le - mondta
Ilse. - Különben azt kellene hinnem, hogy csak
át akartok ejteni bennünket.
Az újdonsült szemüvegesek hirtelen elnémul
tak. Hogy az osztályban is rajtuk legyen,
Frend tanító úr szeme előtt? Orrukon legyen
az üres keret meg az apai-anyai pápaszem?
A törött nyergű, limlomból előkotort ócskaság,
amit fél kézzel fogni kell? Meg a farsangi papír
szemüveg?
Ilse csak rövid ideig várt a válaszra, és máris
kijelentette:
- Amint látom, a bátorságtól még elég meszsze vagytok, pedig aki nem elég bátor, úgyse
játszhat velünk. Ma délután egy leopárdot
üldözünk majd, aki gyerekekre leskelődik. Ok
vetlen le kell teríteni, és ehhez hős vadászok
kellenek.
- Olyanok, mint én, igaz? - kérdezte Heini,
a kedves kis kudugida.
- Igen. Mint te meg Herta - mondta Ilse.
Aztán a gyerekekhez fordult. - Hát csak gon
doljátok meg. Van még negyedórátok. Emlék
szem, a házunk közelében volt egy óriási fészek.
A társas madarak háza. Mert ilyen madár is
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van, ha nem tudnátok. - Közben egy pillanatra
levette, de aztán mindjárt visszatette orrára
az üveget. - Szóval azok is összegyűltek tanács
kozásra. Azt akarták eldönteni, hogy átenged
jék-e a gyönyörű, sokbejáratú fészküket a zöld
kígyónak. Titkáruk is volt. Ez a titkármadár
kígyót eszik. Titkárnak azért tették meg, mert
írni is tud. Jó hasznát vették a fontos tanács
kozáson. Vele írattak levelet a kígyónak. A tit
kármadár mindössze egy szót írt a levélbe:
soha. A kígyó megtalálta a fára ragasztott leve
let, de szemüveg nélkül nem tudta elolvasni,
hát kölcsönkérte az én üvegemet. Ahogy fel
tette, persze pápaszemes kígyó lett, a titkár
lecsapott rá, és bekapta mindenestül. A kígyó
meg egyre kiabált a madár gyomrából: „A
szemüveg nem az enyém! Vissza kell adni!
Nem az enyém, csak kölcsönkértem! Vissza
akarom adni...Egy szó, mint száz, a titkár
becsületes madár volt; apukám is mondja,
hogy titkár csak az lehet, aki becsületes, és
hallgatni tud. Úgy látszik, a madaraknál is
így van. Visszaadta, amit lenyelt, a kígyót
szemüvegestül, csak a levél nem került elő.
Én visszakaptam a szemüvegemet, de a kígyó
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nem úszta meg - a madár elkapta a farka
hegyét, és újra lenyelte. Azt mondta, most
duplán jóllakott, és maga is csodálkozott, lát
tam rajta, hogy így sikerült neki a trükk.
- És a társas madarak örültek, hogy meg
szabadultak az ellenségüktől? - kérdezte Marlene.
- De még mennyire! Megkértek, hogy fessek
nekik egy táblát ezzel a felírással: Kígyóknak
tilos a belépés! Ki is akasztották a fészkükre.
Minden olvasni tudó kígyó visszafordult, amint
meglátta. A többi pedig szégyellte, hogy nem
tud olvasni, és elmentek a marabuhoz, meg
kérték, hogy a gyerekeiket tanítsa írás-olva
sásra, a marabu el is vállalta. Amikor én eljöt
tem, emlékszem, éppen ezt a szót tanulták a
kis kígyók: omatakkó.
- És az mit jelent?
- A fenekedet jelenti. Ha siet az ember, egy
szerűen takkót is mondhat helyette, úgy is
megértik. A marabu tudniillik szigorú tanító,
ha kell, a pálcáját is előveszi. Ezért fontos,
hogy a tanulók jól ismerjék ezt a szót. Igaz,
hogy többnyire opatakkónak olvasták szándé
kosan.
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- Miért? - tudakolta Sabine.
- Mert a marabu nagyot ütött. És mindenki
tudja, hogy a papa nagyobbat üt, mint a mama,
ópapa nagyobbat, mint ómama - vágta rá Ilse,
és futásnak eredt. De hátrakiáltott: - Enjo
haka hana!

Az igazi szemüvegesek utána rohantak, mert
tudták, hogy herero nyelven enjo haka hana
annyit jelent: gyere hamar!
Sokat tanultak Ilsétől.
A nem igaziak ott maradtak a járdán, és
tanakodtak. Nem sokkal csengetés előtt értek
az iskolába. Ilse szemüvegesei, bár különben
nem volt szokásuk, kíváncsian lesték az ál
szemüvegeseket. És mikor látták, hogy nem
teszik le a kényelmetlen holmit, diadalmasan
kiáltották:
- Iiiiiii!
Ilse megértette, hogy igent kiáltanak - here
ro nyelven, mondani se kell.
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XI.

Frend tanító úr arcát legfeljebb az első pilla
natban láthatta volna meglepettnek, aki na
gyon figyeli. Abban a pillanatban, mikor az
osztályba lépett. De mindjárt észbe kapott.
Nyugodtan becsukta maga mögött az ajtót, és
minden sietség nélkül ment fel a dobogóra.
Alig két perc múlva már magyarázott.
Hallani lehetett, ahogy az osztály fellélegzik. Az álszemüvegesek, akik addig görbedten,
púposan kuporogtak a padjukban, most egy
szerre kihúzták a derekukat, úgy érezték, nehéz
kő gördült le a szívükről. Kezük önkéntelenül
a szemüveg után nyúlt, amitől összemosódtak
a betűk, táncoltak vagy apró bolhákká zsugo
rodtak a szemük előtt. Volt, aki dörgölte a
szemét, volt, aki orra hegyére csúsztatta a
kényelmetlen üveget, hogy a kerete felett néz
hesse a táblát. És mind megállapították maguk144

ban, hogy fárasztó dolog a más szemüvegét
viselni. Egyik-másik buzgón törölgette, újra
meg újra megtisztította a szemüvegét abban
a hiszemben, hogy akkor a világot is tisztáb
ban mutatja majd.
A tanító látta, hogy kínlódnak, de nem szólt.
A gyerekek mind azt várták, hogy rájuk paran
csol: akinek nem az orvos rendelte az üveget,
azonnal tegye le, és a büntetésfeladatok zápo
rát zúdítja rájuk.
De nem. A tanító úgy tesz, mintha észre se
venné az ostoba vackokat az orrokon, magya
ráz, mesél, diktál, mint máskor.
És ezalatt előbb az egyik, aztán a másik
gyerek tette le a zavaró üveget. Frend tanító
úr erre se szólt semmit. Olyan napokon, ami
kor ő volt éppen ügyeletes a szünetekben, nem
eresztette el a füle mellett, amit az iskolaud
varon véletlenül meghallott. És a töredékek
ből összerakta, amit tudnia érdemes volt.
Eltelt egy óra, mire leült a székére, és két
kezét egymásra téve az asztalon, sokatmondóan pillantott Ilsére. Mosolygott, de volt valami
a mosolyában, amitől Ilsének arcába futott a
vér. Addig nagy diadalnak érezte, hogy sike145

rült elérnie, amit akart: a gyerekek itt ülnek
a tanító előtt, orrukon a nem nekik való üveg
gel, vállalják a büntetésfeladatokat is, csak
beléphessenek az ő klubjába.
De most egyszerre elpárolgott a büszkeség,
és zavar maradt a helyén. Olyan zavar, hogy
Ilse elpirult.
Frend tanító úr egy kis mesét mondott el
nekik.
- Volt egyszer egy kis majom, aki nem jól
bírta az esőt. Mindig megfázott. Mígnem vélet
lenül találkozott egy tudós városi doktorral,
és az esernyőt rendelt neki. A kis majom bol
dog volt az esernyőjével, állandóan a feje fölé
tartotta, mert a tudós öreg elfelejtette meg
mondani neki, hogy az esernyő csak eső ellen
véd. Mikor hazament az őserdőbe, pajtásai
megbámulták. Odavoltak az ernyőért. Igaz,
hogy vidám, kockás mintájú ernyőcske volt,
és remekül állt a majomgyereknek. A törzs
főnek pedig annyira megtetszett, hogy eltor
nászott a városba, és ahány esernyőt csak kap
hatott, mind megvette.
Attól fogva nagy divat lett esernyővel járni.
Kézzel, lábbal vagy a farkukkal tartották, és
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ugrásnál ejtőernyőnek használták. Meg szépek
is voltak a zöld dzsungelban a kifeszített er
nyők, messziről óriási trópusi virágoknak lát
szottak. És ha arra vetődött egy idegen majom
város lakója, ernyős rokonai kinevették. Sőt,
a főnök odáig ment, hogy az ernyőtleneket
eltiltotta a nagy pálmafától, amelyikről leg
messzebbre lehetett látni és a legfinomabb
gyümölcsöt lehetett szedni. Mígnem egy napon
fölkerekedett a tanyájáról egy hatalmas leo
párd - mégpedig éhes leopárd -, és a majom147

város felé tartott. A leopárd akkor is éppen
elég rossz, ha nem éhes. Éhesen meg éppen
szörnyű. És most rosszban törte a foltos fejét.
Eltökélte, hogy aznap gyenge majomhúst va
csorázik. Mivel pedig a leopárd a fára is könynyen felmászik, akár a macska, hiszen valójá
ban nem is más, mint óriási macska - gondol
hatjátok, hogy örültek neki a majmok. Bizony,
mind ahányan voltak, gyerekek, papák, ma
mák, nagyapák, nagyanyák, de még a potrohos majom főnök is, felszaladtak a fák legtete
jére, amilyen gyorsan csak bírtak. A szép szí
nes ernyők csak útban voltak, el is hajították,
még sajnálni se értek rá. Az egész tarkabarka
pompa a leopárd fejére esett. Nem tudta, mi
történt vele, minden táncolt a szeme előtt,
megzavarodott, és jó pár perc kellett neki,
amíg kikászálódott az ernyőrakás alól. Azalatt
a majmok kereket oldottak.
Búvóhelyeiken kuksoltak jó ideje már, és
azon tanakodtak, hogy tulajdonképpen miért
kellett nekik a kifeszített ernyő, mikor olyan
kényelmetlen. Egyikük se tudott választ a kér
désre, és attól fogva rá se akartak nézni a szép
esernyőkre.
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Csak a kis majomgyerek búsult a magáé
után, amit a tudós doktortól kapott. És a
majomtörzsfőnök. Nemcsak azért, mert az ő
ernyője különösen szép és nagy volt, de a
majomtörzsfő sokra tartotta az embereket,
szentül hitte, hogy ha esernyővel járnak, hát
bizonyosan okuk van rá. Összefogtak hát ketten, a főnök meg a gyerek, bementei?; együtt a
városba, hogy figyeljék az embereket, és kita
lálják, miért ragaszkodnak az esernyőhöz, mi
kor az csak útban van, ha leopárd közeledik.
Végül sikerült megoldaniuk a rejtélyt. Kitalál
ták, hogy... no, mondd meg, Ottó, mit talál
tak ki?
- Hogy az emberek csak akkor nyitják ki
az ernyőt, ha esik. Ugye, tanító úr?
- Látom, te is eszes majomtörzsfő lennél mondta a tanító, és Ottó jót nevetett. - Viszszamentek az őserdőbe, és igyekeztek megér
tetni a többivel is, amit ők megértettek. Azt
hiszitek, sikerült? Szó sincs róla. Az egyszerű
majomész idáig nem ér fel. Sőt mi több, az
ernyős kis majmot mindenáron ki akarták
taszítani, még szerencse, hogy a főnök pártját
fogta. Kihirdette az egész városban, hogy aki
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majom, az majom, hogy ernyővel jár-e vagy
anélkül, az ő dolga, senki bele nem szólhat.
Aki majomnak született, élete fogytáig majom
is marad. Igen, ezt belátta a maga bölcsessé
gével a törzsfő, és tudtára adta alattvalóinak
is.

A tanító itt egy pillanatra elhallgatott, majd
Ilsét szólította, aki mélyen lehajtott fejjel ült
a padjában.
- Ki a butább, meg tudnád mondani, Ilse?
Aki ernyőt nyit, mikor nem esik, vagy aki
esőben se nyitja ki az ernyőjét?
Ilse felállt, és még mindig lehajtott fejjel,
csöndesen felelt:
- Egyformán buta mind a kettő.
- Helyes. És aki butának csúfol valakit,
mert napos időben nem nyit ernyőt, az mi
szerinted?
- Buta.
Az osztály nyugtalankodni kezdett, pus
mogtak, mormogtak, csak Herta ült mozdu
latlanul, kerekre nyílt szemmel.
- Most még csak egy kérdésem van az egész
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osztályhoz. Mit mondanátok arról, aki butá
nak, bolondnak, csúnyának szid valakit, csak
mert esőben kinyitja az ernyőjét?
- Hogy ő maga a buta meg bolond is! kiabálták a gyerekek.
Ilse felemelte a fejét, és félig mosolyogva
nézte a zajongókat. Herta is mosolygott meg
a tanító is, de a többi csak azon nevetett, hogy
milyen tökfilkók vannak a világon. Kicsúfol
nak valakit, mert esőben ernyőt nyit!
- Köszönöm - mondta a tanító. - Akkor,
sajnos, meg kell állapítanom, hogy az osztá
lyomban, amelyre olyan büszke voltam, csupa
tökkelütött lány és fiú van.
A gyerekeknek torkán akadt a nevetés. Ijed
ten néztek össze. A tanító folytatta:
- A mesémben ugyanis csak két szót kell
megváltoztatni, a majom helyébe gyereket
teszek, az esernyő helyébe szemüveget. No,
hogy szól akkor? El tudná mondani vala
ki?
Néma csönd. Végül Ilse jelentkezett, de az
ujja nem keményen, diadalmasan állt, mint
máskor, inkább úgy, mint a letört virág
szára.
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- Halljuk!
Ilsének még soha ilyen nehezére nem esett
a beszéd, de végül mégis legyőzte a zava
rát.
- A tanító úr úgy érti, hogy aki a másikat
kineveti csak azért, mert szemüveget visel, az
ostoba. De aki nevet valakin csak azért, mert
nincs szemüvege - éppen olyan ostoba.
- így van. Ottó, nem tudnád folytatni?
És Ottó folytatta:
- Aki szemüveget tesz fel, pedig nem rossz
a szeme, az olyan, mint a majom, amelyik
ernyővel sétál a napon.
Marlene is jelentkezett.
- Az a majom talán nem is olyan buta,
tanító úr, kérem. A trópusokon mindig nagy
a hőség, és ha kinyitja az ernyőjét, legalább
árnvékban van.
A tanító nevetett.
- Igen, Marlene, de gondolj arra, hogy a
majmoknak nem árt az erős nap.
- A szemüknek se? - okoskodott Marlene.
Frend tanító úr somolygott. Ilse pedig hát
rafordult a padjában, és megkérdezte:
kJ
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- De ha se nap nincs, se eső, Marlene?
- Hja... akkor igaz. Akkor értem - bólin
tott Marlene, és most végre megnyugodott.
Herta is mondani akart valamit. Úgy böködte a levegőt hegyes kis mutatóujjával,
mintha igazi lyukat akarna fúrni bele.
- A tanító úr valamit kifelejtett a meséjé
ből, mindjárt az elején! A törzsfőnök bizonyo
san azért vett esernyőt a többinek is, hogy a
fázós majomgyereket ne csúfolják. Ha ő lett
volna az egyetlen ernyős, bizonyosan kineve
tik a többiek. Hiszen később még el is akarták
kergetni. Nagyon jól tette a főnök, ha igaz is,
hogy akkor még ostoba volt, és kinyitotta az
esernyőjét szép időben. De ha nem lett volna
mindenkinek... akkor most nem akarna
mindenki szemüveget, nem becsülnék így
meg...
No nézd, a kis Herta! Összehord hetet-havat, esernyő helyett szemüveget mond, de a
gyerekek megértik, mit akar.
Úgy látszik, a tanító is, mert így folytatja:
- Lehetetlen, hogy egy szemüvegen múljon,
barátkozunk-e, szívesen játszunk-e valakivel.
Aki ennyit se tud, ostoba majom. A szemüve153

get akár inásnak az orrán van, akár a saját
orrunkon, legokosabb észre se venni. El kell
felejteni, hogy ott van. A szemüvegesek ezt
szeretik a legjobban...
Mi ez a pusmogás, hadonászás ott a sarok
ban? A gyerekek összedugják a fejüket, tanács
koznak. A szemüvegtelen gyerekek. A tanító
úr látja, de nem inti csendre őket. És jól teszi,
mert egy perccel később Ottó felugrik, és ünne
pélyesen kijelenti:
- A majmok megfogadják a majomtörzsfőnek, hogy ezentúl se az esernyőt, se a szem
üveget nem nevetik ki.
Most Ilse is felpattant, és éppen olyan ünne
pélyes hangon válaszolt:
- A majomfőnök ezennel köszönetet mond
alattvalóinak, és délután négy órakor a liget
ben várja valamennyiüket.
No, lett erre olyan ricsaj, hogy még! Lábuk
kal dobogtak örömükben. A tanító nevetve
csitította őket. Olyan volt most az arca, mint
a bűvészé, mikor nyulakat varázsol elő a kalap
jából.
- És még valamit kell közölnöm veletek.
Ilse most már olyan szépen halad, hogy ebben
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az osztályban nem tanulhat újat. Tudjátok,
hogy öregebb is, mint ti. Át kell tennem a fel
sőbb osztályba.
- Év közben?! - kiabáltak a gyerekek.
- Megmondtam már az első napon, hogy
hamar utolér benneteket, vagy nem? Mikor
bemutattam nektek, még azt se tudta, milyen
az iskolai élet. De most jobban tudja, mint
sok nagy gyerek.
- Úgy érti a tanító úr, hogy én... most
már... a nagyobbakkal leszek egy osztály
ban? - kérdezte bizonytalanul Ilse.
- Pontosan így értem.
- Óóóóó! - súgták a gyerekek sajnálkozva,
de Ilse arca ragyogott,
- Igaz is, hogy nehezen férek már el ebben a
padban.
- És akkor nem is lesz a mi barátnőnk? kérdezte Herta gyanúsan magas hangon.
Ilse majdnem megharagudott.
- Micsoda kérdés?! Mi köze ennek ahhoz,
hogy kinőttem a paciból? Ebben az osztályban
te leszel a helyettesem, Herta, és délután négy
kor találkozunk a ligetben. Mind ott legyetek!
Csak nem hiszitek, hogy beérem egy osztály155

lyal? Az egész iskolával akarok játszani. Hol
nap pontokat építünk. Az lesz a játék. Okvet
lenül.
- Mi az a pontok? - kérdezték a gyere
kek.
- A bennszülöttek kunyhója - felelte Ilse,
kezében tartva a szemüveget. - Faágakat szúr
nak le, és jó keményre tapossák körülette a föl
det, felül középen pedig összekötözik a galylyakat, aztán nedves trágyát, agyagot csap
nak rá jó sokat...
Frend tanító úr őszintén sajnálta a pontoképítő gyerekek anyukáit. Az osztály ajtajában
várt, amíg Ilse összecsomagolja a holmiját.
Máris át akarta vezetni az új osztályába.
Ilse orrára illesztette a szemüvegét, és még
az osztályban elkezdte hadarva:
- Emlékszem, egyszer egy nagy zsiráf vala
hogy bebújt egy ilyen kunyhóba, és mikor fel
állt, az egészet a feje tetején vitte. Szépen elsé
tált vele. Olyan volt, mintha óriási toronyka
lapot viselne a fején.
Közben kiléptek az ajtón. A tanító szelíden
előretolta Ilsét, aki csak beszélt, beszélt.
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De az osztályban néma csend volt és üres
ség. Kicsit szomorú üresség. Pedig csak egyet
lenegy kislány ment el.
Hogy mondta? Négykor a Ligetben? És mind
ott legyünk!
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