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IINI,OTi'EEN PARTY
I a f6l6nks6g legy6z6se I

reggeli 6breszt6 hangja mindig egy fj nap kezdet6t jelzi. Marci nagyon szerette volna,
ha h6tv6ge van, de sajnos az 6vodai napok sz6ma sokkal gyakoribb, mint a szabadnapok

vagy finnepnapok szrima.

- Anya, azthiszem,l6zam van! Nem maradhatndk itthon? - kdrdezte Marci.

- A legiobb lesz, ha leellen6rizziik Rem6lem nem betegedt6l meg - mondta agg6dva ddesanyja.
A h6m6r6 vil6gosan megmutatta, hogy Marcinak kutya baja. A kisfiri csak egy kis6rletet tett



arra, hogy kihagyhassa az ovit.
Marci hosszabb ideig hifnyzott az 6vodrib6l, amikor himkis volt vagy bepirosodott a torka.

Akkor a nagymamijavigyizott16.Ezazidlszak nagyon kellemes volt sz6rrr|ta, annak ellen6re,
hogy betegeskedett, mert egy csom6 kellemetlen kriteiess69 al6l mentette fel. Amig otthon volt,
civ6i kedves, kozl6keny, dlettel teli kisfirlnak l6tt6k, de minden meg vdltozott, amikor Marci ki-
tette l6bdt otthonr6l. Az 6vod6ba 6rve, Iehajtott fejjel vonult fdlre egy csendes sarokba, ahol
egyediil jdtszott egdsz d6lel6tt kedvenc, k6k kiskocsijdval.

- Marci, akarsz velem egyiitt aut6pdlyrit 6piteni, hogy azt6n megfuttassuh a kiskocsikat? -
k6rdezte Viktor.

Marci igaz6b6l ezt szerette volna, de sajnos rajta kiviil senki sem tudhatta, mert nem beszdlt a gye-
rekeldrel. Ndha-ndha rigy tett, mintha bekapcsol6dna az 6pitdsbe, de aldror is inkdbb a gyerekek mellett,
mintsem veliik j atszott. Az 6vodai iinneps6geken soha nem mondta el a szerep6t, b6r nagyon szerette
volna, f6k6nt ddesanyja miatt, akinek sz6gyenkeznie kellett miatta. Sokan azt hitt6k, ndma ez a kisfit.

Ebben az 6vben kiilcinleges tinnepsdget szerveztek az 6v6 n6nik. Halloween partit, ahol min-
den gyermek olyan jelrnezt <ilthet mag6ra, amilyet csak akar. Marcinak kezdettcil fogva tetszett



.rz otlet. Leikesen rnesdnte 6ctresan1j6nak. a b{l rerrrit, ds nr6i: azt is kitalilta, rniiyen jetrinez rllene
' 'tzzi a legjobban.

- R-ernekiiltr mutatn6k cgy Pdirerrber jetrnezber,, amelyneir ;1trarca is van ir:lkendezett iv'{are i.
Nagvszerti otlc:t. iVidg m;r rnenj rlnir ei, fu6:gy beszer"ezhess irk a kelldireiretl biltoriioite l{isfiirt

..2 idesanr,ja.
Az eihatilrozist tett ktivette. ilf inctrjiri litn:rk is induitak. n{ovid keresgdlds utfn meg is taiSli,ilk

-. legszebb Pcil<ember jcirnezt, riaelisul a Marci merete volt. Annvir;r ietszetn. nei<i, hogT,liir le
r.em ai{afta venni.

I-116r'kezeit a buli napja. l,,4aici na,gv ndpszeriis6ure [eit szert ebben a jeirnezb:r. iviindenrirrel
'.'szeigeletr" ,4 szerepit ioly6l<on,var adta eLl. fttlinn'teirl<it meglepett ez a hirtenen v5trioz:is"

A Pokernber jelmez lier.lvcziien alaliiiotta l?trarci Xrapcsotraiait a t:!'saival. F,tt61 a napt6l ke:z eiv,::

.. itldnk kisfiri nyiitabb ds egyiitidr'zdlrb leit a nlolnvezeidben idr,c! gyerinekekkel.
.r iindezt tr jelmez ereldneir es az eidit siirerekneir tr:la.jctr oiutott1ik. i.egyetek Ti is nagyon !f 61,,1n1

'-e haboz-zatok j6reali leniai .ragy j6hki" -rdnr:ri
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eg #gGffie
I segf't becf Eeszl{edni egy G; kbrmyezetbeu

n13 bardti kapcsolatoi< €pit6s6rc 6sztdm6,a S

,q siirii erctrci nrciyen, megb{rjva a vil6g efuil 6lt egy dzcsaiid. Egdsz nap sdie'rlteik a sfiritben,
-Rzscrige leveleket herestek, hcgy etfogyasszdh. Efr nrdr neir{ny h6r-iapos volt Lili, a kis {,12

gida, ei.e in4g minclig a sziiiei melXett nra,racit. Nenr. egyszer hatdrozt6k mfr el ;u sz[itrei, hc.ty
egyediil lragyjfk ndhiny 6rdra, hogy tanuljon neeg bolciogulni egyediitr, de so].ia sern tx,irithh
nregtenni, mert trri61.:a fgdrtdk neki, hogv '-risszatdrneir, Lili nagycn fdnt egyeciiirl, sirrel l<.cze1ei.t,

ok pedig rninclig inegsajn;111{k.

- {-ini, nem hell fdlnecl, Xra kicsit nem vag}-unk meilettect. Sosen-r fogunli sokSig inagarir:r.
lrag,r.ni, 6s rrindig visszatdriintr< rnajd hozzddl - magyar|zt|l< neki a sziriei.

lle .I,iii hallar-ri sert akart arr61, hogy akdr csak egy percre is a szfinei n61kri11 inaradjon"
- Li1 a.z icleje, hogy l-ili megtanuijon maisokhal is egyiirtt lenni, nem csak irnindig v*:triiLnh'-,ie

lentetfe nri egy nap hat6rozotian az ddesauja.

-' igy van. Meg kell ismernie mis dtrtratohat is, ds rneg keti tanuinia fetrfectezr:i eglecliii is az
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erd6t. Es ezt bizony nem fogja megtanulni, ha mindig veliink van - v6laszolta az 6desanyja.

- Holnap reggel elmegyiink itthonr6l, m6g miel6tt Lili fel6bred, 6s csak d6lut6n joviink visz-
sza. Megk6rjiik a sast, hogy k<irozz<in a korny6k fol6tt, hogy meg tudja nekiink mondani, merre
megy Lili, ha elindul egyediil az erdlbe - drinrotte el az 6desapja.

igy is tettek. Reggel halk l6ptekkel, hogy az 6zgid,afel ne dbredjen, kiosontak otthonr6l.
A napsugarak 6tbrijtak a srirri lombok krizott, 6s egy sugdr simogatni kezdte a kis gida orrdt

6s a fiil6t. Lili kinyitotta a szemdt, nyrijt6zkodott egyet, majd kcirben6zett, kereste a sziileit. Ami-
kor r6dribbent, hogy nincs ott vele sem az anrrk6ja, sem az apuk6ja, annyira megijedt, hogy
k6ts6gbeesve kezdett ossze-vissza szaladg6lni, 6s kozben siirii konnyek potyogtak a szemdb6l.
Nagyon f6lt, hogy t<ibb6 nem fogja l6tni a sziileit, pedig mdg mindig a fiildben csengtek a sza-
vaik, amikor azt ig6rt6k neki, hogy ne agg6djon, mindig visszatdrnekhozzl.

Amikor Lili megunta a sirdst, elindult, hogy koriilndzzen akorny|ken, h6tha megtal6lja a
sziileit. Taldlkozott egy aranyos kis nyuszival, amelyik 6pp a friben j6tszadozott, nagyokat buk-
fencezett 6s ugrdndozott.

- Szia, nluszika! Lili vagyok, a kis 6zgida, 6s a sziileimet keresem. Nem l6ttad 6ket v6letleniil?
- kdrdezte.

- Szia, Lili! Ortlok, hogy megismerhetlek. En Tapsi vagyok, 6s sajnos nem ldttam a sziileidet.
De mondd csak, nincs kedved velem jifiszani? - k6rdezte a n1,'uszi.
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Lili habozott prir pillanatig, azt rem61tc, hogy a nyuszit6i hirt nrapha.t a szr.ileiriii. Azernhean
Tapsi .javaslata, hcgy e gi.utt j6tsszanak, vonz6nak tiint sziirndra, igy b6linto'it.

'l'apsl 6s Lili futk;irozni kczdteh a friss filtreir. ]dke ctvrlen ugrabugriiltak, .jitszottak, kergetil'z-
tek. Amikor pedig rneguntdir, eXindultak egylitt pihenohelyet keresni.

Ez a nap ol1'an harnar eltelg hogy l-ilinek nem is volt icteje azon toprengeni, hogy a szii4ei magrira nragyta.k.
Ddlut6n Liii ds Tapsi egy susog6 hangot haliottair a h6tuk rnri,gott. lbpsi rnegrjeclt, ds elbr,rjb

egy fa mogd. l,iii viszont kivincsian mizeit a ha"ng ir':'rnyiiba. Ekkor megpillan'[otta a szhneit,
amini iassan kozeledtek a trornboir kozott. Nagy ugriissal eiindult fe161ilk, cle e{obn sz6h a 

-baritt-

j6nak, hogy ne f61jen, biztonsiigtrran van, csak a sziilei 6rkeztek vrssza.
Anya, apa, de tirillok, hogy ldtlah titeket! Att6tr f6ltem, irogv oiokre eihagytatok, de ti be-

tartott6toh a szavatokat, 6s visszat6rtetekl Szeretndh neiiteh bemi-ltatni "".aiakit: c Tapsi, a trar;i-
toml ,alig vilom, hogy elmes6ljem, milyen j6tr sz6rakoztrink ma egytitt! 6naeiozot[ {-ili.

Olyan boldog volt a kis 6zgida, hogy be nem 611t a sz6ja, meg6116s ndlkiil mesilte az 6inadnveit.
AIig v:irta a mdsnapot, hogy ujra j6tszhasson rijdonsiilt bar6tjival, es hogy az ercirj rn6s rdszeit
is bej6rhassa 6s feifedezhesse.

Att6l a napt61 kezdve Lilinek nem ohozott gonclot, ha egy kis idrlre magiira 1-ragyt6k a sztilei..
Hiszen volt egy j6 bar6tja. Scitl ldcivei mig tobb baritja lett, akiklietr nagyon j61 sz{rrarhoztak,
sokat besz6lgetteir, 6s j6kat j{tszottak egyiitt.
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