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I. EgU szorngii ng6r

Tomi sz6rakozottan dobdlta zoknijut a sporttdskijiba. Hq, milyen sok sz6p eml6k fllzldik
ehhez a k6k tdskdhoz - gondolta, 6s m6lyet s6hajtott. A tavaly nydri sporttdbor, a reggelt6l estig
tart6 onfeledt jdt6k, v6get nem 616 szdmhdbor:6, nagy focizdsok, az akaddJypalya, €s nagy irszdsok
a t6langyos viz6ben.

Igen, a tavalyi nydr fantasztikusan indult, 6s v6gig az is volt.
Azideiviszont pont 6gy kezd6dott, mint egy igazi rdmilom, amit egy 6riris pizza betermel6se

utdn dlmodik az ember.
A mt'rlt h6ten jott a balszerencs €k iradxa, amikor a legjobb baritja bejelentette, hogy a sziilei

6szt6l mdsik iskoldba irafiiIr.. Hdt hogy kezdje 6 az otodiket a legjobb baritjandlktil? Tirlajdon-
k6ppen csak ez az eWbarilavolt 6vek 6ta. Tobbnyireliny osztalyirsai voltak, 6s hdt veliik az6rt
m6gsem haverkodhatott, mivel azvoltaz elm6lete, hogy a ldnyok annyira furcsdk, hogy a legna-

ryobb val6sziniisdggel nem is foldi l6nyek.
Lehets6gesnek tartotta, hogy egy r6zsxzfnii bolyg6r6l jottek, ahol n6pviselet a szivecsk6s zok-

ni r6zsaszin tdskdval, 6si szertartds estdnk6nt napl6t irni egy hasonl6 szinfi parftimos ftizetbe,

lorv6ny iria el6 a sugdol6zdst, 6s a parlamentben rendszeres napirendi pont a h6w6gi bev:is:irlds
besz{mol6ja.

Sryval, Tomi igyekezeu mindig nagy ivben elkeriilni minden osztdlytd"rsn6r, szomsz€dlinyt,
tovdbbi a n6i rokonokat. Persze, a mamija kiv6tel volt. Anya csak egy van, ahog, mondani

kezdete



szolds. Kia hogy mi6ta el6l6ptett6k a c6gn6l, szinte aliglitt)a, s ha otthon is van, csak l6t-fut a

hinbau 6s kozben zs6mbel:

- Mdr megint itthagytittok minden cuccotokat! Olyan rendetlen vagy, mint az apid! Mi6rt
nem adtad ide a tornaruhidat, hog, kimossam? Ha nem ld.tom, hogy tanulsz a nyelvtanfelm6r6-
re, hdw6gdn nem megyiink kir:indulni.

Persze ezekb6l a kirdndul:isokb6l rendszerinr nem lett semmi, mert mindig kideriilt, hogy
apdnak halaszthatatlan dolga akadt.

gy hfuTomi igy 6,rezte, hogy a kurya se figrel rd. Aprop6 kutya! Talin ha lenne egy kutyitja,
szebb lenne az 6let.Igen, egy hiisdges rirs, aki szereti, 6s mindig meg6rti 6t. Suli utdn sietne haza

hozz6,, s ha meglenne a lecke, boldogan futkarozninak egyiitt a jirsz6tdren.
De anya hallani sem akar semmifele dllatr6l a pltissmacin kfuiil.
A dolgok illisaszerintTomi jogosnak €rezte szomorirsigdt 6s elkeseredetts6gdt. Bele sem mert

gondolni, mi vdr rd". A szii{ei m6g egy h6napig dolgoznak, 6s addig 6t lepasszoljakavilig legfur-
csibb nagyn€nij€hez.

Mit fog 6 csindlni egy kerek h6napig Zelda n6nin6l? Mit is kezdhet vid6ken egy tizenegr 6ves

kisfif, akinek nincsenek barita\ egy olyan nagyn€ni tdrsasdgdban, aki nemcsak furcsdkat mond,
6s rohejesen oltozkodik, de rriaddsul eg6sz nap csak festeget. Hdt igen, be kell ismerni, hogy Zelda
n6ni kicsit mds, mint a tobbi rokon.

Mikor utolj:ira nala nyaruJt eg€sz j6l &ezte magit, de akkor m6g csak hat 6ves volt, nem ti-
zeney. Azon a nyiron a nagyn€nje a varazsecsetj6vel minden reggel megfestette az arcit. FI.ol
macskdvd, hol kury6v:i, hol pedig valamilyen bogfuriviltoztatta, 6s aztin eg6sz nap azt jitszottik
a kertben, hogy keresik a j6 ttind6rt, aki est6re visszavdltoztatja igazi kisfifvd. Tomi nagyon sze-

rctte ezt a jdt6kot. Egdsz nap k6pes volt hason cs(rszva minden kis ftiszdl aliben€zni, hogy nem
lapul-e ott az iciri-piciri ttind6rke. Est6re MtinZelda n6ni ftird6t kdszftett harmatcseppekb6l, 6s

j61 lecsutakolta az elvardzsolt kisfi(rt, amit6l, mintegy vardzsi.it6sre, visszav{ltozott gyerekk6.

Mostanra azonban mir szdgyellte, hogy kiskordban ilyen butasiqol<at jitszott, hiszen 6szt6l,

mdr otodikbe me$/. Ugy gondolta, nagyon 696 lenne, ha id6n nydron is valami kisfifknak val6
sz6rckozast taldlna ki a nagyn6ni.

- Thmds! Bepakoltdl mdr? - ki{ltott fel anyja tiirelmetleniil.
Utd.lta, mikor igy sz6litotta a mamija. Ez biintet6st, vary hosszir pr6dikdci6t jelentett.

- Apdd mdr mindent bepakolt az avt6ba. Muszitj elindulnunk, mert tudod, milyen Zelda
n6ndd! Ha k6s5n drtink oda, m6g ott ta-rt minket 6jszakira,6s nekem holnap munkdba kell men-
nem.

Tomi olyan f,ijdalmasat s6hajtott, hoW maga az ordogis megsajndlta volna. De nem hallotta
senki. Vette hfu a tisk$dt 6s konnyes szemmel lebattyogott a l6pcs6n. Hdt senki sincs a vildgon,
aki megdrtend 6t?

-Jobb lenne, ha letenn6nek egy lakadan szigetre, akkor legalibb tudnim, hogy mi6rt vagyok
magdnyos - gondolta.

- Csak rdd vdrunk, fiam! - kidltott be az ap)a a kapub6l. - A futballcip6d betemed? H6tha
tudsz majd egyet focizni.

- Kivel, Zelda n6ni titjkdpeivel?

- Roppant szellemes vaS/ ma reggel. Na, pattanj be az aut6ba ryorsan! ig6rem neked, ha meg-

kapom a szabadsdgot, elmegyi.ink nyaralni, ahovd csak akarod.

Tomit ez ahir nem dobta ftil, mert mdr el6re tudta, hog, nem lesz bel6le semmi.



Es m6g a feln6ttek mondjdk, hory addig vagy boldo g, amiggyerek va5'.

- Uramarydm, mi lesz, ha feln6tt leszek?

Hogy ne kelljen semmire sem gondolnia, unottan kibimult az ablakon, bdr amig ki nem 6rtek

a vdrosb6l, nem volt sok litnival6, a szi.irke tombhdzak, hosszf aut6sorok 6s rohan6 embereken

kiviil. Tirlajdonk6ppen nem szerette a v6ros dlland6 zqit. Yitryott a zoldbe, de nem Pont egy

olyan vid6ki h:iz volt az alma, ahol szia m6teres korzetben nincs egy vele erykort emberi l6ny.

- EI is felejtettem aj6hirt,Tomilcim!- sz6lt hitraamamirja. - Dorka anyukitiitval,taldlkoztam

regnap, 6s azt mondta, hogy 6 is levitte alinyir- nyaralni. Ismered Dorkit az 5. c-b6l.Igaz, hogy

nagyobb ndlad ery 6we1, de biztosan j6l osszebardtkoztok majd.'Riaddsul anagyiiapont Zelda n6ni

mellett lakik. Ugy* mdr, Tomi, rreviry;l olyan savany,i kdpet! Nem hiszem eI, hogy nem, oriilsz neki.

- De, igen. Rettent6en...

Jobb hirt nem is mondhattak volna! - bosszankodott magdban Tomi. Egy pisis lany az 5.

c-b61. Bdr nem nagyon eml6kezett erre a... hogy is hivjak, Dorkira, de ha az, al<tre gondol, akkor

egy r€munalmas ldny. Nem volt el6g baiamAr iry is.

Kcizben ki6rtek a vdrosb6l, €s ati\ olyan sMrnak 6s unalmasnak tiint, hogy inlcibb behunyta

a szem6t, 6s pdr mdsodperc m6lva elaludt, de nemsokdra az aP)ahangfua 6bredt.

- Csendesebben, fel6breszted a gyereket!

- De ha egyszer igazamvan - folytatta suttogva az anyja. - Te is tudod nagyon i6l, hogy a

n6v6red egy kiss6 ftgos. Csak rem6nykedhetiink, hogy normdlisan k pj"k vissza a gyereket e5.

h6nap utdn.

- Azirtnem kell tulzdsokba esni!

-Ezegyiltalinnem tirlzds.Egy n6,aki negvenhdrom 6ves l6t6re egyedtil6l, magiban beszdl,

simogatja afill<at,ds egdsz nap a furcsa minolminyuvd.babrdl, nem lehet normdlis.

- El'kell ismerni, n"gy Zaaa egy kicsit mds, mint mi, de vggl&eis m(v6sz. Et .gy csupa sziv

ember. Bdrmij6t odaadnT, hogy orom et szerezzlnm:isoknak. F-s tudod, hogy Tomi szinte ot 6ve

nem volt ndla. Mdr aligvirja, hog, Lithassa.

- Hdt 6ppen ezazt Ak<kor m6g llvezteis, hory nem 6ppen feln6tt ember m6difuaviselkedett,

de most m:ir jobban €szreveszbizonyos dolgokat. A v6gdn mdg felszed egy csom6 rossz szokdst.

- Na, ez mar tdnyleg :J.;rlzilst M6gis miftle rossz szokdsokra gondolsz?

- Hdt p6ldiul arra, hogy olyan csodabogdr lesz a fi6nkb61, mint a n6v6red. A te hibdd lesz, ha

6sszel majd nem tud beilleszkedni a tobbiekklzL€.

- Hidd el, k6rlek, hory nem tesz benne semmi lcirt!J6t fog neki tenni ery kis leveg6viltozds.

Olyr" sdpadt az a gyerekmostandban.

- Na v6gre, iW ttinik, befejezt6k a veszeked6st - gondolta Tomi. - Kinyithatom a szemem.

De taldn jobb lenne, ha teljesen dtaludnim ezt a h6napot!

II. Ktilonos dolgok.gu ktilonos h6zban

Tomi akkor dbredt fol, amikor az avt6leftkezett Zelda ndnihina el6tt. Ahory dlmosan ki-
nlzett az ablakon, fogalma sem volt, hol vannak. Egyaltalin nem ismerte fol' ahinat Nem igy

emldkezett rd, mintha mds lett volna annak idej6n. Mindhdrman eldmultak aliminyon. Anya

sz6lalt meg el6szor.



- Drdgrim , ez akert mindig ilyen elvadult volt, vagy csak nekem trinik igy, hogy dzsungell6

','lltozott?

- Ejha!- kurjantottTomi. *Vajon majmok is vannak benne?

Val6jdban az fiiagosnil,)6val, magasabb fik, ahinat teljesen benov6 fut6nov6nyek 6s a siirii
iugasok lattin, tald"n nem is lett volna meglep6 jelensdg egy bandnt majszol6 majom, vagy n€hiny
s zines tolli arapapagi4.

-Ugt,ldtszik, nem telik neki kert6szre - nyogre ki apa elsdpadva a csoddlkozilst6l. - Na, gyer-

rek, szedji.ik ki a csomagokat! Tomi, ne bdmulj annyira, lesz el6g id6d ri, hogy korbejdrj minden
bokrot.

- Atya€g! Drdgdm, el is felejtettem, mekkora ez ahazt Mit is kezdZelda ennyi szobdval?

-A n6v6rem mindig is kedvelte anagy tereket. Egy6bk6nt meg minden szobd.ban festm6nye-

ket tart. Zelda, drigirn!
A kapuban megjelent a nagyn€ni. Hossz6, sdrga ruhdt viselt, amit apr6 virdgok tarkitottak,

hozz|.pedig egy 6ridsi karimdjri k6k kalapot. A harsdny nydri viseletet kedves mosolya 6s huncut
rekintete tette teljess6.. Zelda n6ni ldttd"n Tomiban kellemes eml6kek dbredtek, ugyanakkor az

lutott 6t az agyin, hogy milyen felt(n6st keltene ezzel a szerel6ssel a vdrosban.



- Isten hozott benneteket!Tomi, kincsem, mekkordt n6tt6l! Rengetegetvaltoztalt

,\zzalkedvesen magihozolelte a fiirt. 6 brrrrgsemmit sem vdltozott. M6g az az enyhe leven-

dulaillat is a rdgi volt, ami iradt bel6le.

- Gyertek beljebb, kedveseim! Pont j6kor 6rkeztetek. Mir vir a kertben az uzsonna. Te pedig

vidd fel a csomagodat a szobddba! Ugye eml6kszel m6g, merre van? Mi kint lesziink a kertben'

Tomi bel6pett atigas 6s hiivos nappaliba. Hirtelen minden sarokr6l esz6be jutott valami ked-

ves eml6k. Az ablak alatt most is ott terpeszkedett lustdn 6s dlmodozya a nay karossz6k, ahol

annyi izgalmas mes6t hallott est6nk6nt; megvoltak a kopott, r€gi szlnyegek, az 6ridsi, torz pofikat
mutat6 dikor, s6t, m6g az 6dess6get re)t6 almdrium is.

Most m6gis kicsit minden mdsnak trint. Olyan sejtelmes volt minden.Y€gigiiratta tekintet6t

a falakon. Mindeniitt hatalmas m6retii, szines olajfestm6nyek tarkilltak.

Kiskordban sohasem figyelte meg a festmdnyeket, tald.n az€rt, mert nem volt el6g magas, hogy

ld"thassa 6ket, de most rd6rSsen v6gign6zte az eg6szet.

Amint v€gigjiratta tekintet6t a falakon, teljesen megbabonAztaaliwiny. Egyik csoddlatosabb

volt, mint a mrisik. Ahogy ott sorakoztak egymds mellett, mintha mindegyik vgyatutitbrinoln6',

de m6gis mindegyiken mds volt.
Azigyikegy mes6s tengerpart szineit varizsoltaaszobibaannyiraelevenen, hogy szinte hallani

vdlte a liabok aig,isdt, a md.sik zoldell6 r6tet, soha nem ldtott, kiilonos nov6nyzettel. De a legszebb

m6g csak most kovetkezett. Tomi 6szre sem vette, ahogyan n6zte eltdtotta a sziri6"t. Ezen a k6pen

minden ragyog6 fenyben fszott. Egy tisztds kozepdn egy l€legzeteldllit6 fa illt talpig virdgban.

Meseszdp liwiny volt, ahogy szinte meghajoltak az igai a pazar r6zsasziniivir:igok terhe alatt.
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