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Mit küld jünk egy be teg nek? 

1. 
Szép, nyu gal mas áp ri li si nap volt. Leg alább is reg gel még 

úgy in dult, mint egy ki fo gás ta la nul szép, nyu gal mas áp ri li si 
nap. Az is ko la fo lyo só kes keny ab la ka in fer dén öm lött be a 
fény, meg vi lá gí tot ta a fa li új sá got, a KRESZ-táb lát, vi szont 
homály ban hagy ta a be ke re te zett tab ló kat. A tab ló kon ap ró 
fény ké pek so ra koz tak, a fény ké pe ken le nyalt ha jú fi úk néz tek 
szi go rú an a lár más fo lyo só ra, mint akik ne hez tel nek vala mi-
ért. Ta lán azért, mert nem ju tott ne kik fény, vagy ta lán azért, 
mert õk már el ke rül tek in nen. Szi go rú te kin te tük több ko moly-
sá got kö ve telt; meg kell mon da nunk, hogy hasz ta la nul, mert 
sen ki sem fi gyelt rá juk. A fo lyo són nyüzs gõ gye re kek szeme 
el sik lott ró luk, ap ró-csep rõ ügyek kel fog lal koz tak, s ha néme-
lyik gye rek nek eszé be ju tott, hogy egy szer az õ fény ké pe is 
fel fog ke rül ni egy ilyen tab ló ra, s õ is ilyen szi gorú an fog 
majd néz ni – gyor san el hes se get te a fe jé bõl a gon do la tot.  
A jö võ mes  sze volt, meg fog ha tat lan, a je len viszont iz gal mas, 
fény lõ, mint ez a szép, nyu gal mas áp ri li si nap.
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Kar csi és Jós ka a fa li új ság nak dõl ve na po zott. Ki hasz nál-
ták a be csön ge tés elõt ti per ce ket. Jós ka fé lol dalt for dí tot ta 
sze líd ar cát egy el sár gult cik ken, mint va la mi pár nán. Karcsi 
fe je el len ben izgett-mozgott, fész ke lõ dött a cik ke ket tar tó 
gom bos tûk kö zött.

A KRESZ-táb la elõtt Süle állt. Tér de kö zé szo rí tot ta a 
tás ká ját, két kar ját ki fe szí tet te, s ön kí vü let ben tar tot ta ar cát 
a fény nek.

Olya nok vol tak, mint egy ten ger par ti csend élet.
A ten ger par ti csend élet tag ja it nem za var ták a gú nyos meg-

jegy zé sek, ame lyek tar tal ma rö vi den úgy fog lal ha tó ös  sze, 
hogy az is ko la ver he tet le nül leg lus tább õr se a Vad li ba õrs.

Jós ka las san meg for dí tot ta az ar cát, Kar csi ab ba hagy ta a 
fész ke lõ dést, Süle pe dig vég te len las sú ság gal a bo ká ja közé 
csúsz tat ta a tás kát.

A gú nyos meg jegy zé sek ek ko ra kö zöny lát tá ra el némultak.
Süle a csend re ki nyi tot ta fél sze mét, majd a vad li bák harci 

ki ál tá sát hal lat ta:
– Gá-gá, vad li bák!
– Mi van? – ér dek lõ dött Jós ka a fa li új ság ról.
– Mar ci! – tá jé koz ta tott Süle.
Mar ci, a Vad li ba õrs õrs ve ze tõ je szi go rú an né zett vé gig 

raj tuk. Két ség te len, hogy eb bõl a fi ú ból su gár zott a te kin-
tély. Olyan volt a meg je le né se, hogy az em ber nyu god tan 
rá bíz ha tott vol na, mond juk, egy na gyobb pénz ös  sze get vagy 
fon tos le ve let, hogy ad ja pos tá ra. Õrá nem szólt az el len õr 
a vil la mo son, mert el sõ lá tás ra el hit te, hogy meg van a bér-
le te, még hoz zá tisz ta, gusz tu sos ce lo fán tok ban; s õ volt az, 
akit nem kö ve tett ár gus szem mel az el adó az ön ki szol gá ló 
bolt ban, mert akár el is sé tál hat na a pénz tá ros nõ vel együtt  
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fe ke te ká véz ni: Mar ci vagy meg vár ta vol na õket, vagy a vásá-
rolt hol mi el len ér ték ét hi ány ta la nul ott hagy ta vol na a pulton.

Egy szó val Mar ci ki vá ló jel lem volt, s ami még rit kább: ez 
min den kü lö nö sebb erõl kö dés nél kül meg is lát szott rajta. 
Be szél ni is más képp be szélt, mint a töb bi ek, vá lasz té ko san 
fo gal ma zott, s ha fel nõt tek kel tár sal gott, min dig hoz zá tet te, 
hogy „ké rem”.

– Ta ní tás után rend kí vü li õr si gyû lés! – mond ta Mar ci, 
majd be ment az osz tály ba, le ült a pad já ba, ki ké szí tet te a füze-
te ket, ce ru zát, tol lat, ra dírt, s fe gyel me zet ten vár ta az órát.

Mar ci el vo nu lá sa után a na po zók is le vál tak a fal ról. Köz-
re fog ták a li heg ve ér ke zõ kis Re cét. A kis Re cét azért hív ták 
így, hogy báty já tól, a nagy Re cé tõl meg kü lön böz tes sék. Tás-
ká ja egy ki nyúlt expanderrugón ló gott. Zse bé bõl nagy, fé nyes 
szek rény gom bot vett elõ, s meg mu tat ta a vad li báknak.

– Ezt majd dél elõtt be le dol go zom. Itt megy be a ru gó, s 
a lyu kat be tö möm ra gasz tó val!

A vad li bák lep le zet len irigy ség gel néz ték a nem min den-
na pi tás ka tar tót. A kis Re ce büsz kén vo nult be a tan te rembe, 
s elõ ké szí tet te a szek rény gomb rá he lye zé sét az expander-
rugóra: meg kér te Sü lét, aki elõt te ült, hogy ma ki vé te le sen 
ne mo zog jon, sõt ha le het, úgy ül jön, mint egy lõtábla. Aztán 
bics ká val szi lán ko kat fa ra gott a ce ru zá já ból, ki rak ta õket a 
pad ra, és bol dog mo sol  lyal né zett a dél elõtt elé.

2. 
A rend kí vü li õr si gyû lés vi dá man kez dõ dött. A kis Re ce 

zse bé ben az utol só órán ki öm lött a ra gasz tó, s szé pen meg 
is szá radt az óra vé gé re. Mint va la mi bo ros tyán ba fa gyott 
õsko ri tár gyak, úgy la pul tak a meg szá radt ra gasz tó ban  
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a zsebben ma radt kin csek, még pe dig egy sa va nyú cu kor, egy 
szem öl dök csi pesz, egy két fo rin tos meg egy zseb lám pa körte. 
Né ze get ték a sár ga gom bó cot. Ugyan is Süle ja vas la tá ra a kis 
Re ce az egész zse bet ki vág ta bics ká val a nad rág ból, és a padra 
té ve pró bál ta szét vá lasz ta ni al ko tó ele me i re a zseb tar tal mát.

– Olyan ez – je gyez te meg Kar csi, aki nagy buz ga lommal 
se géd ke zett a kis Re cé nek –, mint ha meg ope rál ták vol na a 
nad rá go dat!

Mar ci az el sõ pad te te jén ült, a ce ru zá já val ko pog ta tott.
– Csen det ké rek! Csen det ké rek! Ha nem lesz tek csend-

ben, be adom a le mon dá so mat! Süle, ma radj csend ben!
Süle meg sér tõd ve kap ta fel a fe jét. Most vé let le nül egy szót 

se szólt, né mán pisz kál gat ta a kis Re ce ki vá gott zse bét.
– Csak ne fe nye gess! Nem ha gyom ma gam zsa rol ni! 

– morog ta.
– At tól még ab ba hagy ha tod egy ki csit a gá go gást! A Vad-

li ba õrs rend kí vü li ülé sét meg nyi tom!
– Hall juk! – rik kan tott fel a kis Re ce bol do gan, mert a 

szem öl dök csi peszt si ke rült ki sza ba dí ta nia.
– Kö szö nöm a tá mo ga tást! – foly tat ta Mar ci.
– Mi ért jöt tünk ös  sze? Tör tént va la mi? – kér dez te 

Karcsi.
– El kép zel he tõ, hogy rö vi de sen meg tud juk. Mon dom: 

elkép zel he tõ – szö gez te le Süle gu nyo ro san.
– Ha csak egy pil la nat ra el hall gat nál, meg mon da nám, 

miért jöt tünk ös  sze! Azért jöt tünk ös  sze, hogy meg be széljük 
Pé ter ügyét.

Jós ka ko moly kép pel bó lo ga tott, az „ügy” ki fe je zés nagyon 
tet szett ne ki. Bár Pé ter, a Vad li ba õrs ha to dik tag ja egész egy-
sze rû en csak be teg volt, ami vé gül is elég min den na pi eset, 
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de most, hogy „ügy” lett be lõ le, az már egé szen más! Ar ra 
oda kell fi gyel ni!

Sü lé nek azon ban nem volt ér zé ke ilyen fi nom sá gok iránt, 
mo rog va el len ke zett:

– Mit kell ezen en  nyit be szél ni? A mai or vos tu do mány 
már na gyon fej lett! Nél kü löz ni tud ja a mi se gít sé gün ket!

Büsz kén né zett kö rül, de Mar ci szi go rú an le in tet te.
– Azt kell be szél ni, hogy ne künk mi a te en dõnk! Ne künk, 

a Vad li ba õrs nek! Az ügy nem tûr ha lasz tást!
Jós kát tel je sen ma gá val ra gad ta a „te en dõ” szó. Õ még 

ezt so ha sem mond ta. Ér de kes, van nak sza vak, ame lyek neki 
egy sze rû en so ha se jut nak az eszé be! Szív vel-lé lek kel Marci 
mel lé állt.

– Úgy van! – mond ta, s kék sze me ra gyo gott, mint a 
nyári ég bolt.

– Va gyis? – kér dez te Mar ci. – Ti mit ja va sol tok? Mi a 
teendõ?

– Küld jünk ne ki cso ko lá dét! – bök te ki Kar csi, aki örült, 
hogy be kap cso lód hat a be szél ge tés be. De rög tön meg is 
bánta, mert Süle le tor kol ta:

– Ez olyan gye re kes do log, ez a cso ko lá dé!
Kar csi el pi rul va vá la szolt Sü lé nek:
– Ak kor ta lálj te ki va la mit! Kri ti zál ni kön  nyû!
Mar ci el si mí tot ta a hir te len tá madt fe szült sé get.
– Jól van, Kar csi, nem kell mind járt meg sér tõd ni! In dul-

junk ki ab ból, hogy mi re van a leg na gyobb szük sé ge egy 
beteg nek.

Süle to vább aka dé kos ko dott:
– Nyu ga lom ra! És ez rá adá sul nem is ke rül sem mi be!
Mar ci tü rel me sen vá la szolt, még a hang ját sem emel te fel:
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– Én ez zel nem ér tek egyet. Gon dol kozz csak; ha te lennél 
be teg, mit kí ván nál?

Süle el vi gyo ro dott.
– Én? Egy üveg zöld dió-be fõt tet! Éle tem ben nem et tem 

még zöld dió-be fõt tet!
Mar ci el vesz tet te a tü rel mét. Lát ta, hogy az ügy ko moly-

sá ga kezd szét mál la ni a csú fon dá ros hang tól, ös  sze rán col ta 
a hom lo kát, hát ra si mí tot ta a ha ját, és egész te kin té lyét latba 
vet ve, el vág ta a kön  nyed csip ke lõ dést. Rá för medt Sü lé re:

– Ve led nem le het ko mo lyan be szél ni! Te min dent a zse-
be den meg a ha sa don ke resz tül né zel!

Süle érez te, hogy a köz han gu lat el le ne for dul, de nem 
bánta, el len tá ma dás ba len dült.

– Én leg alább aján lot tam va la mit! Hall juk, te mit ja va-
solsz! És te, Kar csi? Jós ka? Kis Re ce? Gye rünk a zse ni á lis 
öt lettel! Csu pa fül va gyok!

Jós ka ta lál va érez te ma gát, mi vel hogy ed dig egy szót sem 
szólt az ügy höz. Hi á ba, nem na gyon sze re tett nyil vá no san 
sze re pel ni, és ez az õr si gyû lés lát ha tó an ko moly for du la tot 
vett. Épp ezért kis lám pa láz zal mond ta:

– Mit szól ná tok pél dá ul ah hoz, ha min den nap ír nánk neki 
egy le ve let?

– Mi rõl? – kér dez te Mar ci meg le põd ve.
– Hát… – foly tat ta Jós ka. – A nap ese mé nye i rõl. Az isko-

lá ról, az órák ról, a szünetekrõl…
– Sze rin tem ez zel csak sú lyos bí ta nánk az ál la po tát – mond-

ta Süle. – Min den nap azt ol vas ná, hogy Jós ka fe lelt, Mar ci 
nem fe lelt, Kar csi az ab la kon bá mult ki fe lé a szü net ben.

– Nem szok tam bá mul ni – szólt köz be Kar csi.
– Ak kor el me reng tél! Így jó? – kér dez te gú nyo san Süle.
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– Így jó – vá la szol ta Kar csi.
– Egy szó val, ha én ilyen le ve le ket kap nék, el ha tal ma-

sodna raj tam az élet unt ság. Más képp a me lan kó lia – fe jez te 
be egy kéz le gyin tés sel Süle a szó nok la tot, mint ha egy táb lá-
ról töröl né le Jós ka öt le tét.

A vi ta holt pont ra ju tott. Mar ci töp reng ve rán col ta a hom-
lo kát, azon tû nõ dött, hogy hol is ron tot ta el a be szél ge tést. 
Tud ta, hogy a szán dé ka he lyes volt, egy sze rû en csak azt 
akar ta, hogy Pé tert ne hagy ják egye dül a be teg ség ben. Nem 
kel lett vol na õr si gyû lést ös  sze hív ni, ha nem csak va la me lyik 
szü net ben el mon da ni a töb bi ek nek? Nem kel lett vol na ilyen 
hi va ta los han got meg üt ni? Úgy érez te, mint ha egy üveg kalit-
ká ban ül ne, mint ha üveg fal len ne köz te és a töb bi ek között. 
Nem ér tik egy más sza vát. Fá rad tan le csú szott a pad ba.

A kis Re ce, aki ed dig a ki vá gott zseb bel bí be lõ dött, fel-
kap ta a fe jét a csend re.

– Sze rin tem egy sze rû a meg ol dás – mond ta. – Küld jünk 
egy kö ve tet Pé ter hez, az majd meg kér de zi tõ le, hogy mi re 
van szük sé ge.

– He lyes! – mond ta fel ra gyog va Jós ka. – Egy sze rû! Ez 
a te en dõnk!

Mar ci meg örült az öt let nek, új ra fel ka pasz ko dott a pad 
tete jé re, és át vet te a pa rancs nok sá got.

– A leg fon to sabb: ki pu ha tol ni, hogy mi re van szük sé ge 
Pé ter nek!

A töb bi ek vi dá man néz tek rá, hogy lám, ilyen egy sze rû 
a do log.

– De ki le gyen a kö vet? – kér dez te Mar ci.
– Aki ki ta lál ta! – párt fo gol ta a kis Re cét Jós ka. – Sza vaz-

zuk meg!
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– Meg sza vaz zuk! – zúg ták a vad li bák.
– El vál la lod? – kér dez te Mar ci.
– Ha már így megszavaztatok… – mond ta a kis Re ce, a 

ki vá gott zse bet be le csa var va egy fü zet lap ba.
– Az õrs tel je sen sza bad ke zet ad ne ked – mond ta Mar ci, fel-

állt, és ke zet akart fog ni a kis Re cé vel, de az tán meg gondol ta, 
mi kor meg lát ta a kis Re ce ra gasz tós ke zét. In kább így foly tat ta: 
– Lé lek ben min dig ve led va gyunk! Ezt ne fe lejtsd el!

– Nem fe lej tem el! – mond ta a kis Re ce.
– Gá-gá, vad li bák! – rik kan tott Süle, s az aj tó fe lé igye ke-

zett. – Mi cso da cir kusz van egy be teg ség gel! Gá-gá-gá! Még 
jó, hogy nem Vad ka csa õrs va gyunk, mert ak kor az lenne a 
har ci ki ál tá sunk, hogy háp-háp-háp!

– Vagy Vad bé ka õrs! Mert ak kor meg az len ne, hogy bre-
ke ke! – tet te hoz zá Jós ka, és Süle után igye ke zett.

Utol só nak Mar ci ment ki a te rem bõl. Úgy érez te, hogy 
még va la mit mon da nia kell a kis Re cé nek:

– Te kép vi se led a vad li bá kat! Csak ügye sen!
– Majd igyek szem! – vá la szolt a kis Re ce, s az expan der-

rugón ló bál ta a tás ká ját! A tás ka sur ro gott a le ve gõ ben, mint 
egy disz kosz.

 
3. 
A tér olyan volt, mint egy víz gyûj tõ me den ce, az ut cák 

pe dig úgy fu tot tak be lé, mint vi dám fo lyók.
A kis Re ce tûnt fel az egyik fo lyó ban, bal ke zé ben a kivá-

gott nad rág zseb bel, jobb ke zé ben az expanderrugón him bá-
ló dzó tás ka. Evic kélt be fe lé a tér re.

Le ült a pad ra, ar cát a nap fe lé for dí tot ta, és tû nõ dött.
Két gond ja volt: az egyik a ki vá gott nad rág zseb, a má sik 
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meg Pé ter. Tisz táz ni akar ta mind a ket tõt, mi e lõtt ha za megy 
ebé del ni. Azért ült le a té ren.

A nad rág zseb gond ját ha mar meg ol dot ta. „Vé gül is – gon-
dol ta – ha nem mu to ga tom, sen ki sem fog rá jön ni, hogy 
hiány zik a jobb zse bem!”

Fel vi dult a gon do lat ra, hogy mi lyen jól el ren dez te a nad-
rág zseb el tus so lá sát. Hu nyo rog va néz te a te ret, a ho mo ko-
zó ban tur ká ló poc ko kat, a pa don süt ké re zõ ma má kat, majd 
meg ke res te sze mé vel Bagamérit, az el át ko zott fagy lal tost.

Bagaméri a fagylaltoskocsi rúd jai kö zött állt, olyan volt, 
mint egy kis b be tû. A b be tû szá rán fe hér sap ka volt, de 
ez egy csep pet sem eny hí tett Bagaméri ko mor sá gán. Va la-
ki elter jesz tet te, hogy ehe tet len a fagy lalt ja, s Bagaméri 
ha lálra volt ítél ve a té ren. Sen ki se vett tõ le fagy lal tot. Hi á ba 
ráz ta a csen gõ jét, hi á ba pró bál ko zott a leg ra va szabb üz le ti 
trük kök kel. A gye re kek el jár tak a mel lék ut cá ba fagy lal tért, 
s kihí vó an nya lo gat ták a ma gá ba ros kadt Bagaméri elõtt. 
Bagaméri ilyen kor han go san sut to gott:

– Nem ér tem! Ol csón adom, jó a fagy lal tom, és még sem 
vesz sen ki! Meg va gyok át koz va!

A kis Re ce már nem is em lé ke zett rá, hogy mi kor és ki 
ter jesz tet te el, hogy Bagaméri fagy lalt ja ehe tet len. Va ló jában 
a báty já tól hal lot ta, va gyis az elõ zõ nem ze dék tõl, s a hír 
úgy szállt to vább, le egé szen a poc ko kig, mint va la mi õsi, 
meg dönt he tet len igaz ság.

Bagaméri azon ban nem ad ta fel a har cot. Min den ta vasz -
szal meg je lent, re mény ked ve, hogy egy szer csak meg tö rik 
az át kos va rázs.

A kis Re ce rö vid idõ alatt meg ál la pí tot ta, hogy az átok 
még nem tört meg, sõt a poc kok nem ze dé két is el uta sí tó 
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ma ga tar tás ra ösz tö kél te. Egy ilyen kis du gó a ho mo ko zó-
ból meg ve tõ en le gyin tett, mi kor Bagaméri meg kör nyé kez te 
õket.

– Nem kell? – szállt a kön  nyû ta va szi le ve gõ ben Bagaméri 
ko mor hang ja. – Mál nát se? Va ní li át se? Ka ka ót se? Meg 
va gyok át koz va!

A kis Re ce vis  sza tért sa ját gond já hoz.
Most már bán ta, hogy el vál lal ta a kö vet sé get. „Mert nem 

fi gye lek oda – mor gott ma gá ban –, és min dent a nya kam ba 
sóz nak! Én meg el vál la lom! És most tör he tem a fe je met, 
hogy mi vel szó ra koz tas sam Pé tert!”

De a kö vet ke zõ pil la nat ban eszé be ju tott, hogy azért 
beteg nek len ni sem fe né kig tej fel. Egész nap fe küd ni a 
szobában…

Meg saj nál ta Pé tert. „Majd ki ta lá lok va la mit!” – dün  nyö-
gött az or ra elé, s új ra ke ze lés be vet te a ki vá gott zse bet. Nagy 
ne he zen ki pisz kál ta be lõ le a két fo rin tost. A zseb lám pa kör té-
tõl és a sa va nyú cu kor tól azon ban bú csút vett, só hajt va fel-
állt, s ki fe lé me net a tér rõl, az egyik po cok nak aján dé koz ta 
a sár gán csil lo gó zse bet.
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2
Ki ta lál nak egy cir kuszt 

1. 
Pé ter le hunyt szem mel fe küdt az öreg ágy ban. Az ar ca 

fehér volt, a nya ká ra csa vart ken dõ mas ni ja úgy állt el, mint 
egy pót fül.

A kis Re ce az öreg ágy fa ra gá sa it né ze get te, a ha tal mas 
szõ lõ le ve le ket, ame lyek szá ra le nyúlt a pár na mö gé, mintha 
on nan nõtt vol na ki.

A szõ lõ le ve lek közt egy ma dár tar tot ta ég nek le he tet le nül 
hos  szú csõ rét.

Pé ter rossz ked ve za var ba hoz ta. Már mi kor be csön ge tett, 
ros  szul in dult az egész. Pé ter ma má ja na gyon meg örült 
ugyan ne ki, ká vé val, sü te mén  nyel kí nál ta, amit a kis Re ce 
el há rí tott, mond ván, hogy most ebé delt. A ma ma azu tán el ro-
hant, vis  sza a mun ka he lyé re, ott hagy ta õket a la kás ban.

– Csak játs  sza tok! Es te jö vök! – mond ta bú csú zó ul az 
ajtó ban.

A kis Re ce meg ér tet te, hogy Pé ter nek így te lik el min den 
nap ja. A ma má ja dél ben ha za ro han a hi va tal ból, ebé det 
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készít, majd el ro han. Ket ten él nek a kis ker tes ház ban a 
város vé gén.

A kis Re ce ele in te még pró bál ko zott. Mi kor be csu kó dott 
az aj tó, el me sél te, hogy rend kí vü li õr si gyû lés volt, és õt 
követ ség be küld ték.

– Kö szö nöm – fe lel te er re Pé ter, és be huny ta a sze mét.
A kis Re ce ek kor té mát vál toz ta tott, rá tért a ki vá gott nad rág-

zseb re. Meg is mu tat ta, hogy nincs. Ha be dug ja a ke zét, akár a 
tér dét is meg va kar hat ja. És hogy nem lesz kön  nyû el tus sol ni, 
ügyel ni kell majd, hogy ab ba a zse bé be ne te gyen sem mit.

Pé ter er re is csak bó lin tott, hal vá nyan el mo so lyo dott, 
mikor a kis Re ce a tér dét meg va kar ta. Majd új ra be huny ta 
a sze mét.

S most hall gat tak. A kis Re ce za var tan néz te az öreg ágy 
mély bar na szõ lõ le ve le it. Leg egy sze rûbb len ne fel áll ni és 
elkö szön ni, de va la mi ott tar tot ta a fél ho má lyos szo bá ban. 
Mert az az igaz ság, hogy a kis Re ce, min den lát szat el le nére, 
amely õt fe lü le tes nek, nem tö rõ döm nek, csak a sa ját ügyé vel 
fog lal ko zó nak tün tet te fel, na gyon ér zé keny szí vû fiú volt. 
Lá za san tör te a fe jét, hogy mi vel vi dít hat ná fel a ba rát ját. Sor-
ra tá mad tak fe jé ben a gon do la tok, öt le tek, mér le gel te õket, 
majd só hajt va el ve tet te mind et. Gon dolt ez expanderrugóból 
ké szí tett tás ka tar tó ra, Bagamérira, az el át ko zott fagy lal tos ra, 
egy teg nap lá tott film re, sõt báty já ra, a nagy Re cé re is – de 
egyik té mát sem lát ta al kal mas nak, hogy va la mi iz gal ma sat 
ki csi hol jon be lõ lük.

Mi kor már kezd te fel ad ni a re ményt, egy szer csak, szá má-
ra is vá rat la nul, han go san ki bök te:

– A cir kusz!
– Mi fé le cir kusz? – nyi tot ta ki Pé ter a sze mét.
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„Va ló ban, mi fé le cir kusz?” – pró bál ta ren dez ni a gon do-
la ta it a kis Re ce. Mit akar ez zel a cir kus  szal? Hogy ju tott 
az eszé be egy ál ta lán? Ha bo zott egy pil la na tig, azu tán úgy, 
ahogy fe jest szo kott ug ra ni a Gel lért úszó me den cé jé be, nagy 
len dü let tel be szél ni kez dett. Érez te, hogy az öt let ma gá val 
ra gad ja a kép ze le tét, fö lé nye sen el sö pör min den meg gon do-
lást, aka dályt az út ból. Nyelt egyet, és ki vág ta:

– Hát… a Hörömpõ Cir kusz!
„Ez meg mi lyen név?” – hök kent meg ma ga is, de már 

nem volt meg ál lás. Rá mo soly gott Pé ter re, s kön  nyed, cse ve-
gõ han gon foly tat ta:

– Ér de kes ne ve van, nem? De a né ven kí vül van azért 
min de nük!

– Mi jük van? – kér dez te Pé ter, s fel jebb ült az ágyon.
– Mi jük? Elõ ször is egy la kó ko csi, azu tán egy sá tor, 

azután a vad ál lat ok! De azért van nak sze lí dek is – tet te hoz-
zá óva to san.

– A vad ál la to kat mond jad elõ ször! – kér te Pé ter, és tel je-
sen fe lült az ágy ban, el ta kar ta a le he tet le nül hos  szú csõ rû 
fa ma da rat.

A kis Re ce egy pil la nat ra le huny ta a sze mét. „Most már 
mind egy. Most már ben ne va gyok! Nem hagy ha tom ab ba” 
– gon dol ta.

– Elõ ször is van egy vad orosz lán, egy vad tig ris, egy vad-
ken gu ru és egy vad ka csa.

– És mit csi nál nak? – kér dez te Pé ter ér dek lõd ve.
– Hát mo rog nak. A vad orosz lán így csi nál, hogy: bö-õ! 

A vad tig ris meg így: mrrr! mrrr! A vad ka csa meg: háp-háp! 
De sok kal va dab bul! A vad ken gu ru pedig…
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És itt a kis Re ce meg állt. „Bor zasz tó! – gon dol ta. – Hogy 
csi nál egy vad ken gu ru? Nyá vog? Böm böl? Vagy do rom bol?”

– A vad ken gu ru hogy csi nál? – kér dez te Pé ter. – Azt nem 
mond tad!

– Hát a vad ken gu ru min dig al szik, és nem csi nál se hogy! 
– vág ta ki ma gát a kis Re ce. – De kü lön ben hogy tet szik?

– Tet szik, tet szik – dün  nyög te Pé ter el gon dol koz va. – És 
azt mon dod, hogy itt van nak a té ren?

A kis Re ce ugyan ilyes mit nem mon dott, de mi ért is ne 
le het ne a cir kusz itt a té ren?

– Igen. Éj sza ka jöt tek. Az éj lep le alatt.
– És mi ért a té ren?
– Kü lön en ge dél  lyel. Mert hogy olyan ki csi cir kusz.
Pé ter hir te len iz ga tott lett, fel hú zó dott tel je sen az ágy ban.
– Azon nal te le fo nál ni kell ne kik, hogy ne egye nek Baga-

méri fagy lalt já ból!
A kis Re ce hüm mö gött:
– Nem hi szem, hogy már be sze rel ték vol na a te le font.
– Ak kor le ve let kell ne kik ír ni! Add ide a fü ze tet meg a 

ce ru zát!
A kis Re ce elõ szed te a fü ze tet meg a ce ru zát, s oda vit te 

Pé ter hez.
Pé ter a tér dé re fek te tett fü zet be írt, mo tyog va a szö ve get:
 
– Sen ki se egyen Bagaméri fagy lalt já ból! Mert mér ge zõ! 

A vad ál lat ok se! Alá írás: Fe ke te kéz fe hér ala pon!
 
Pé ter meg nyu god va dõlt hát ra.
– Így leg alább tisz ta a lel ki is me re tünk. Ezt a le ve let csem-

pészd be va la hogy!
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A kis Re ce ko moly po fá val gon do san el rak ta a le ve let.
Pé ter tû nõd ve szó lalt meg:
– Hó na alá kel le ne nyúl ni en nek a cir kusz nak! Föl ké ne 

egy ki csit fej lesz te ni!
– Ter mé sze te sen a hó na alá nyú lunk! Ter mé sze te sen föl-

fej leszt jük! – rik kan tot ta a kis Re ce. – Bár a cir kusz mag ja 
már meg van.

– Vi lág szá mot csi ná lunk be lõ le! – lel ke se dett Pé ter, ar ca 
ki pi ro so dott, a ken dõt meg iga zí tot ta a nya kán. A pót fül a 
tarkó ján me re de zett.

– Egy-két ap ró ság kell még hoz zá – mond ta gya kor la ti a-
san a kis Re ce.

– Kell – mond ta Pé ter. – De idõnk van, majd be sze rezzük! 
Ugye? – né zett a kis Re cé re. Majd hal kab ban hoz zá tet te: 
– És el jössz, ugye, ami kor csak rá érsz?

– Min den nap el jö vök – ígér te a kis Re ce fenn han gon. 
– Ezt a cir kuszt szé pen ki dol goz zuk. A kel lé kek be szer zé sét 
pe dig csak bízd rám! Sza bad ke zet kap tam a vad li bák tól, 
tel je sen sza bad ke zet! Él jen a Hörömpõ Cir kusz!

A kis Re ce szep lõs ké pe vi lá gí tott a szo bá ban.
– Él jen! – vissz han goz ta Pé ter. – Mi van még egy ilyen 

cir kusz ban?
– Ott van elõ ször is Hörömpõ, a cir kusz igaz ga tó. Azon-

kí vül õ az ál lat idom ár is. Van egy hos  szú szíj os to ra, az zal 
ido mít ja az ál la to kat.

– És fel tét le nül van egy bo hóc is! – tû nõ dött Pé ter. – Hogy 
hív nak egy bo hó cot?

Ezen el gon dol koz tak. A kis Re ce fe jé be ug rott egy név, 
ha bo zás nél kül ki mond ta:

– Roz ma ring! Roz ma ring, a bo hóc! Mit szólsz hoz zá?
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– Roz ma ring? Jó név! Iga zi bo hóc név! Él jen Roz ma ring, 
a bo hóc!

– És ne ki iga zán ke vés kel lék kell. Mi kell egy bo hóc nak? 
Ke mény ka lap és krump li orr. Ez a leg fon to sabb!

El me reng tek a fris sen ki ta lált bo hó con. Kép ze le tük ben 
ott állt Roz ma ring, fe jén ke mény ka lap, az or ra pe dig ha tal-
mas krump li orr. Pé ter bol dog volt, az ágy ban töl tött na pok 
unal ma el rö pült a szí vé bõl. A kis Re ce lep le zet le nül büsz ke 
volt az új já ték ra, amit õ ta lált ki. „Hi á ba – ve re get te meg a 
saját vál lát gon do lat ban –, a kis Re ce fe jé ben ész van, nem 
szil va lek vár!”

– Os  szuk ki a sze re pe ket! – ja va sol ta Pé ter.
– Os  szuk! – mond ta a kis Re ce.
– Hörömpõ, a cir kusz igaz ga tó én le szek. Azért gon dol tam 

így, mert én úgy is rá érek, és ös  sze tud nám fog ni a cir kuszt. 
Per sze kel le ne se gít ség is, mond juk, aki a vad ál la to kat beszer-
zi az ido mí tás hoz.

– Majd be sze rez zük!
– És te mi sze ret nél len ni?
– Roz ma ring, a bo hóc! – A kis Re ce bol do gan vi gyor gott, 

fin to ro kat vá gott, meg pró bál ta az or rát moz gat ni. Csám páz-
va vé gig ka csá zott a szo bán, és mély, re zes han gon ki ál totta: 
– Ked ves gyerrrekek! Én va gyok Roz ma ring, a bo hóc! Jó?

– Dõl ni fog nak a rö hö gés tõl!
– Az a jó! Most pe dig néz zük to vább! Mar cit ja vas lom 

zsong lõr nek. Na gyon fi no man tud ná csi nál ni! Jós ka lesz a 
gu mi em ber, Kar csi a lég tor nász. Sü lét éhe zõ mû vész nek, jegy-
sze dõ nek és hin du cso da fa kír nak ja vas lom – ha dar ta a kis 
Rece ne vet ve, mert ar ra gon dolt, hogy mi lyen ké pet fog vágni 
Süle, ha meg tud ja, hogy éhe zõ mû vész lesz. Töb bek kö zött!
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– Fel írom a sze rep osz tást, hogy el ne fe lejt sük – mond ta 
Pé ter.

– Nad rág ba fog juk ráz ni ezt a cir kuszt, ne félj! Most pedig 
men nem kell – állt fel a kis Re ce. – Hol nap el kezd jük a gya-
kor la ti mun kát, kel lé kek be szer zé sét, vad ál lat ok fog do sá sát, 
a jegy nyom ta tást és egyéb mû vé szi szor gos ko dást.

– Min den rõl ér te sí tést ké rek! És üd vöz löm a cir kusz tag-
ja it! – mond ta Pé ter ko mo lyan, ahogy az egy cir kusz igaz ga-
tó hoz il lik.

– Át adom ne kik! Vi lá gos. Száj tát va fog ják hall gat ni. 
Vagyis ki csit meg fog nak le põd ni. De nem baj! Visz lát, 
Hörömpõ!

– Visz lát, Roz ma ring! A fagy lalt ból ne egye tek! A vad-
ál lat ok se!

A kis Re ce bó lin tott, és ki slat  tyo gott az aj tón.
 
2. 
A té ren meg nyúl tak az ár nyé kok, al ko nyo dott, bár ezt 

senki nem vet te ész re. A ho mo ko zó ban a kis poc kok fá rad ha-
tat la nul tur kál ták a ho mo kot, a pa don ma mák be szél get tek, 
s a tér sar ká ban Bagaméri állt, az el át ko zott fagy lal tos.

A kis Re ce mo so lyog va néz te a te ret. Úgy érez te ma gát, mint 
egy had ve zér, aki kü lön le ges fur fang gal meg nyer te a csa tát.

A fris sen szü le tett cir ku szon tû nõ dött. „Még is jó – 
gondolta ma gá ban –, hogy Roz ma ring sze re pét ma gam hoz 
ra gad tam! Il lik az egyé ni sé gem hez. Az öl tö zék meg nem 
olyan ne héz. Tu laj don kép pen sem mi. Kell egy bõ nad rág, 
le he tõ leg jó vihar vert, kell egy pár ócs ka, ki ta po sott ci põ. 
Mi kell még? Egy csí kos tri kó, egy se lyem ken dõ a nyak ba, 
ke mény ka lap és krump li orr.”
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Las san kö röz ni kez dett a té ren, míg szám ba vet te a dol-
go kat. Meg állt egy pad elõtt, és a te re fe ré lõ ma mák nak 
elis mé tel te:

– Ke mény ka lap és krump li orr!
A be szél ge tõ ma mák rá mo so lyog tak, s a vál lu kat vo no gat-

ták, nem ér tet ték, hogy mit akar.
De a kis Re ce már a ho mo ko zó nál járt. „Azért még so kat 

kell csi szol ni a fi gu rán! Pél dá ul fon tos a hang! Az ám, 
milyen a han gom?”

A ho mo ko zó pe re mén állt és meg kér dez te:
– Mi lyen a han gom?
A poc kok ér dek lõd ve néz ték a kis Re cét.
– Po csék! – mond ta az egyik.
– Mint Vico Torrianié! – mond ta a má sik.
– Mint egy macs káé, akit oda csí pett az aj tó! – mond ta a 

har ma dik.
A kis Re ce nem vár ta meg, míg a poc kok vé gig mond ják, 

le gyin tett és to vább-bal la gott. „Az a baj, hogy a han gom 
nem elég mély. És nem elég re zes. Egy vér be li bo hóc nak 
re zes a hang ja!”

A sors uj ja volt? Ek kor ért oda Bagamérihoz, az el át kozott 
fagy lal tos hoz. A fel is me rés csak egy pil la na tig tar tott. „Fagy-
lal tot fo gok en ni, at tól mély lesz a han gom!” – suttog ta, 
de Bagamérinak oly rit kán sut tog tak fagy lalt ügy ben, hogy 
azon nal le csa pott az al ka lom ra.

– Mi lyet kérsz? – kér dez te õ is sut tog va, ne hogy fel ri asz -
sza a gye re ket, aki lát ha tó an al va já ró.

– Hi de get – sut tog ta a kis Re ce.
Bagaméri meg bû völ ve óri á si adag fagy lal tot ka na la zott 

elõ a ko csi já ból, s a kis Re ce ke zé be nyom ta.
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– Grá tisz! – sut tog ta. – Va gyis hogy in gyen adom! Rek-
lám ból.

A kis Re ce bó lin tott, be kap ta a fagy lal tot, meg rág ta, mint 
a kol bászt, s érez te, hogy re zes hang ban most már vi lág hírû 
bo hó cok kal is föl ve he ti a ver senyt.

Ahogy el ha ladt a ho mo ko zó mel lett, csi nált még egy elle-
n õr zõ pró bát a poc kok kal.

– Most mi lyen a han gom? – kér dez te olyan mé lyen, 
mintha a kút ból be szél ne.

A poc kok hát ra se for dul tak.
– Mint a je ges nek! – mond ta az egyik.
– Mint Paul Robesonnak! – mond ta a má sik.
– Mint egy ví zi ló nak, aki nap szú rást ka pott! – mond ta a 

har ma dik.
– Az a jó! – bó lin tott elé ge det ten a kis Re ce, és át vá gott a 

té ren. Bagaméri, az el át ko zott fagy lal tos meg emel te a fehér 
sap kát, mi kor el ha ladt elõt te, s úgy érez te, ez a szép áp ri lisi 
nap a si ke rek és át kos va rá zsok meg tö ré sé nek nap ja.
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3
Ál ta lá nos meg hök ke nés 

1. 
– Hörömpõ Cir kusz, vi lág szám! – mond ta a kis Re ce 

büsz kén mo so lyog va. Szep lõs ar ca lel ke sen ra gyo gott. Zseb-
re dugott kéz zel mé re get te a vad li bá kat. – Ezt ta lál tuk ki! 
Illetve én ta lál tam ki, de Pé ter nek is na gyon tet szett. Ki dol-
goztuk váz la to san a sze rep osz tást is. Fel ol vas sam?

A vad li bák ko mo ran ül tek a pa don, a fi a tal gesz te nye fa 
rit kás ár nyé kot ve tett rá juk. Ki csit fej be kó lin tot ta õket ez 
a lég bõl ka pott cir kusz.

– Mert olyan éles eszed van, mint a bo rot va! – mo rog ta sö té-
ten Süle. – Én mond tam, hogy vi gyünk zöld di ót, és kész!

– Még is, hogy kép zel ted el? – kér dez te Mar ci óva to san. – Ez 
nincs ben ne a terv ben. Úgy is olyan ke vés a sza bad idõnk!

– Sza bad ke zet ad ta tok, nem? – vá gott vis  sza a kis Re ce 
egy meg nem ér tett fel ta lá ló da cos ke se rû sé gé vel.

A vad li bák ko mo ran hall gat tak. Per sze van ben ne va lami, 
le het, hogy így volt.

A kis Re ce to vább ütöt te a va sat.
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– Meg lé lek ben ve lem vol ta tok, nem?
Ez a mon dás tel je sen le te rí tet te a vad li bá kat. Mar ci szét tár-

ta a kar ját, mint aki meg ad ja ma gát az er köl csi kény szer hely-
zet nek. Süle mé lyen, gyo mor ból fel só haj tott, mint aki nem 
tud ja le nyel ni ezt a kép te len öt le tet, de hát mit le het csi nál ni? 
Jós ka las san in gat ta a fe jét, mint egy éle te al ko nyán le võ 
öreg em ber, aki már sem min se cso dál ko zik. Kar csi pedig 
el me ren gõ szem mel né zett a tér re, mint aki sej ti, hogy ed di gi 
nyu gal mas éle tük fel bo rul, vá rat lan és ti tok za tos for du la tok 
les nek rá juk va la hol a jö võ ben.

A kis Re ce elé ge det ten szem lél te a meg tört vad li bá kat.
– Fel ol vas sam a sze rep osz tást? – kér dez te sze lí den.
– Ol vasd – nyög te Süle. – Én már úgy is azon gon dol koz tam, 

hogy új éle tet kez dek. Ne kem mi lyen sze re pet szán ta tok?
– Mind járt meg tu dod! – mond ta a kis Re ce fö lé nye sen. 

– De az lesz a leg jobb, ha elöl rõl kez dem.
A bal zse bé bõl egy ös  sze haj to ga tott fü zet la pot vett elõ.
– Az igaz ság az – mond ta –, hogy több sze rep van, mint 

ahá nyan va gyunk. Nem be szél ve a vad ál lat ok ról!
– Vad ál lat nem le szek! – til ta ko zott Jós ka.
– Ott még nem tar tunk! – in tet te le a kis Re ce. – A vad álla-

to kat majd ké sõbb old juk meg. Le het, hogy nem zet közi úton.  
A ti fe je tek ne fáj jon mi at ta! Ez a fel sõbb ve ze tés dolga lesz.

A vad li bák meg bû völ ve hall gat ták. Ilyen sza va kat még 
sose hal lot tak a kis Re cé tõl.

– Most tér jünk rá in kább az egyéb mû vé sze tek re! A cir kusz 
igaz ga tó ja Hörömpõ. Ez vi lá gos, hi szen a cir kuszt Höröm põ 
Cir kusz nak hív ják. Ez Pé ter lesz, mi vel ne ki van a leg több ide-
je, hogy fog lal koz zék a cir kus  szal! Hörömpõ azon kí vül állat-
idom ár is. A kö vet ke zõ leg fon to sabb mû vész a bohóc…
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Egy kis ha tás szü ne tet tar tott, majd büsz kén, vis  sza fo gott 
han gon ki je len tet te:

– A bo hóc én le szek.
Ös  sze hú zott szem mel vizs gál ta a vad li bák ar cát, hogy 

van-e el len ve tés.De a vad li bák nem til ta koz tak.
– Roz ma ring. Ez a mû vész ne vem. Roz ma ring, a bo hóc! 

Hogy tet szik?
Kar csi tért ma gá hoz leg elõbb, lel ken dez ve mond ta a pad 

elõtt ál ló kis Re cé nek:
– Na gyon jó! Öre gem, na gyon jó! Roz ma ring, a bo hóc! 

– Majd hí ze leg ve hoz zá tet te: – Il lik az egyé ni sé ged hez!
A kis Re ce bol do gan mo soly gott Kar csi ra. Örült az el sõ 

pár to ló hang nak.
– Ol va som to vább a sze rep osz tást – mond ta, s új ra ko mo-

lyan né zett a pa don gub basz tó vad li bák ra.
– Ol vasd! – mo rog ta Süle. – Csu pa fül va gyok.
– Mar ci lesz a zsong lõr. Úgy gon dol tuk Pé ter rel, hogy te 

na gyon fi no man tud nád csi nál ni.
Mar ci íz lel get te a szót.
– Zsong lõr? Tá nyé rok kal egyen sú lyoz ni?
– Igen – mond ta a kis Re ce. – Egy pál cán pör get néd, és 

az tán az egé szet az or rod ra ten néd. Hogy tet szik?
– Az or rom ra?
– Per sze elõbb egy ki csit gya ko rol nod kell. Le het, hogy 

nem si ke rül elõ ször re! – mond ta óva to san a kis Re ce. –  
A mû vész ne ved pe dig: Rex!

– Én mi le szek? – kér dez te Jós ka. – Kí ván csi va gyok, 
hogy én mi lyen mû vész le szek.

– Te le szel a gu mi em ber – né zett be le a pa pír ba a kis 
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Rece. Majd áb rán do san hoz zá tet te: – Ha elég te het sé get ér zel 
magad ban, te le hetsz a kí gyó nõ is.

– Ér zek – mond ta Jós ka. – Csak tud nám, mi az!
– Majd meg tu dod!
– És mi lesz a mû vész ne vem?
– Boa és Constrictor! – mond ta a kis Re ce, és di a dal ma san 

né zett a meg hök kent Jós ká ra. Büsz ke volt a mû vész ne vek re, 
ame lye ket es te ta lált ki ott hon. Bár az az igaz ság, hogy a 
Boa Constrictort õ sem na gyon ér tet te. A báty ja, nagy Rece 
ve tet te ne ki oda, mi kor már tíz per cig nyúz ta, hogy mondjon 
egy kí gyó ne vet.

– Mi cso da? – ál mél ko dott Jós ka. – És ez mit je lent?
– Nem fon tos. Min den ren des gu mi em ber nek meg kí gyó-

nõ nek kül föl di ne ve van – vág ta el a to váb bi vi tát a kis Rece. 
– Ol va som to vább.
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Kar csi ra né zett. Kar csi iz gal má ban ki húz ta ma gát a 
padon, úgy vár ta, hogy mi lyen mû vész lesz be lõ le.

– Te le szel Jim és Joe, a le ve gõ ör dö gei!
Kar csi büsz kén né zett kö rül. Ez igen, ez na gyon jól hang-

zik! De mi ért van két ne ve?
– Vál la lom! És ugye, egy szer Jim le szek, más kor meg Joe?
– Nem. Egy szer re le szel mind a ket tõ!
– Per sze, per sze – he lye selt Kar csi té to ván. – Én is így 

gon dol tam.
Utol já ra ma radt Süle. Olyan arc cal ült a pa don, mint aki 

nincs itt. Kö zöm bö sen né ze get te a te ret, a ho mok ban tur káló 
poc ko kat, a tér sar ká ban ál ló Bagamérit, a fá kat, az eget. 
Nem le het azt mon da ni, hogy nem ha ra pott rá õ is a ho rog-
ra, amit a kis Re ce ló ga tott a vad li bák fö lé, va gyis hogy 
nem tet szett vol na ne ki ez az egész cir kusz. Nem, nem le het 
mon da ni. Mint a töb bi ek nek, ne ki is egy re job ban tet szett a 
já ték, amely iz gal mas volt és ti tok za tos. Csak hát Süle hiú 
volt, mér ték te le nül hiú. Ele ven eszû, gyors nyel vû, ér tel mes 
gye rek volt, el is mert han ga dó ja és öt let mes te re a vad li bák-
nak. És hát most, igen, ezt a ra gyo gó dol got nem õ ta lál ta ki! 
Sõt! Elle nez te! Ahogy lop va vé gig né zett a ba rá ta in, lát nia 
kel lett, hogy az öt let kezd el söp rõ gyõ zel met arat ni. Még 
nem tudta, ho gyan vi sel ked jék, mi lyen ké pet is vág jon a 
do log hoz. „Majd még el dön töm – gon dol ta ma gá ban. – Egy-
elõ re nem kell túl li heg ni a dol got! Fõ az an gol hi deg vér!” 
És bá gyadt te kin te tet ve tett a kis Re cé re.

A kis Re ce vi dám szem mel mé re get te Sü lét. Nem vé letle-
nül hagy ta leg utol já ra. Meg ér zett va la mit a Süle lel ki ál-
lapotá ból. Ho má lyo san sej tet te, hogy tak ti ká hoz kell fo lya-
mod nia, egy kis ra vasz sá got kell a do log ba vin nie, ami vel 
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le sze re li Süle el len ál lá sát, vagy leg alább is ki kap csol ja a 
vi tat ko zásból. Ezért dön tött úgy, hogy utol já ra hagy ja; ami-
kor már a többi ek nek meg tet szett az öt let, ta lán Süle se fog 
el len kez ni. Jól szá mí tott, a köz han gu lat a cir kusz mel lé állt. 
A gyõz tes fölé nyes vi dám sá gá val néz te Sü lét.

– És én mi le szek? – tör te meg vég re a csön det Süle.
– Te le szel az éhe zõ mû vész! – A kis Re ce igye ke zett visz -

sza foj ta ni a ne ve té sét, ne hogy na gyon meg sért se Sü lét.
Süle za var ba jött. Pis log va néz te a puk ka do zó, vi ho gó vad li-

bá kat. Az tán rá jött, hogy le kell nyel nie ezt a bé kát, be le kell 
men nie a já ték ba, ha nem akar tel je sen ne vet sé ges sé vál ni.

– He lyes – mond ta kön  nye dén. – Van ben ne fan tá zia! És 
a mû vész ne vem?

A kis Re ce mél tá nyol ta Süle lel ki ere jét, ahogy ilyen 
köny  nye dén vál lal ta ezt a ko mi kus sze re pet. Töp ren gõ ar cot 
vá gott, és így szólt:

– Se gít het nél. Ezt nem tud tam ki ta lál ni.
– Várj csak, várj csak ! – Süle a le ve gõ be né zett el gon dol-

koz va. – Mit szól nál – mond ta fel csil la nó szem mel –, mit 
szól nál eh hez? Ne gye dik Emmánuel, az éhe zõ mû vész!

A kis Re ce õszin tén lel ke se dett:
– Ez igen! Na gyon jó! Hogy ju tott eszed be?
Süle új ra a ré gi volt.
– Nem nagy ügy – mond ta orr han gon, mint egy elõ ke lõ 

ide gen. – Van még va la mi?
– Igen. Ter vez tünk még hin du cso da fa kírt, és kell még 

jegy sze dõ meg pla kát ra gasz tó – ol vas ta a kis Re ce a pa pírról. 
– De eze ket hagy juk most füg gõ ben.

A kis Re ce zseb re vág ta a pa pírt. Meg szo kás ból a jobb zsebé-
be dug ta, s a pa pír le pot  tyant a föld re. Föl vet te, és a bal zsebé be 
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tet te. A bal zse be lát ha tó an túl volt ter hel ve, de a kis Re ce ez zel 
most nem tö rõ dött. Lel ke sen ki ál tott, mint egy szó nok:

– A leg fon to sabb, hogy meg ala kult a Hörömpõ Cir kusz, 
vi lág szám! Él jen!

– Él jen! – zúg ták a vad li bák.
Kar csi fel ug rott a pad ra.
– És kü lön él jen Jim és Joe, a le ve gõ ör dö gei!
Jós ka mel lé je ug rott.
– Él jen Boa és Constrictor!
Mar ci fi no man fel má szott a pad ra.
– Él jen Rex!
Süle meg egye ne sen a tám lá já ra állt, ott egyen sú lyo zott, 

és úgy ki ál tot ta.
– Él jen Ne gye dik Emmánuel!
A poc kok a ho mo ko zó ból oda néz tek, ab ba hagy ták egy pilla-

nat ra a tur ká lást. Az egyik po cok éles han gon vi sí tot ta:
– Él jen Ne gye dik Sá mu el, a hí res szál kás szõ rû tacs kó!
– Most pe dig – mond ta a kis Re ce – min den ki men jen 

haza. Hol nap meg mon dom a to váb bi te en dõ ket.
A vad li bák szét reb ben tek. Kar csi a ho mo ko zó pe re mén 

egyen sú lyoz va ala kí tot ta a le ve gõ ör dö ge it, két ke zé vel 
csap ko dott, fel-fel ug rott, szö kellt a poc kok nagy gyö nyö rû-
sé gére. Süle és Jós ka egy el gu rult lab dát pas  szol ga tott a tér 
sar káig, majd on nan Süle nagy ív ben vis  sza lõt te a tér re.

Mar ci a kis Re cé vel még ott ma radt a pad nál.
– Azért örü lök, hogy ki ta lál tá tok ezt a cir kuszt – mond ta 

ko mo lyan el tû nõd ve. – Bár mi le gyen is be lõ le – tet te hozzá 
óva to san.

– Én is örü lök! – vág ta rá a kis Re ce bol do gan. – Sze vasz!
És ki üge tett a tér rõl.
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2. 
A kis Re ce a ru hás szek rény al já ban ko to rá szott, egy re 

mé lyebb re ás ta ma gát a ki nõtt nad rá gok, fél re tett ko pott za kók 
kö zött. „Itt kell len nie va la hol” – mo rog ta, s ku ta tott to vább 
szí vó san, fé lig el tûn ve a szek rény ben. Or rát csíp te a naf ta lin-
szag, alig ka pott le ve gõt, de nem hagy ta ab ba a ke re sést.

Vég re leg alul meg ta lál ta, amit ke re sett. Négy kéz láb hát rált 
ki fe lé a szek rény bõl, s na gyot lé le gez ve a tisz ta le ve gõ bõl, 
szem ügy re vet te a va dász zsák mányt. Egy ré gi-ré gi ke mény-
ka lap volt, va la me lyik nagy ap ja vi sel het te, s ke gye let bõl 
meg õriz ték a szek rény al ján.

Óva to san ki egyen get te a be hor padt ke mény ka la pot, kö nyö-
ké vel le tö röl te ró la a dér ként csil lo gó naf ta lin port, és a fe jé be 
csap ta.

A ka lap a fü lé ig csú szott, nem lá tott tõ le ren de sen. Új ság-
pa pírt ke re sett, vé kony csí kok ra sza kí tot ta, és ki töm te kör be 
a ka la pot. Fel pró bál ta. Most már nem sza ladt le a fü lé ig, 
meg állt a hom lo kán.

Elé ge det ten néz te ma gát a tü kör ben. El sé tált a szo ba köze-
pé ig, majd hir te len vis  sza for dult.

El vi gyo ro dott, meg emel te a ke mény ka la pot, s szé les moz-
du la tok kal kö szön ge tett jobb ra-bal ra.

Elõ ke res te csí kos ten ge rész tri kó ját, fel vet te az ing he lyett.
„Ala kul – dün  nyö gött a tü kör fe lé san dít va. – Most még 

kell egy krump li orr!”
Be dug dos ta a szek rény al já ba a ki nõtt nad rá go kat, ko pott 

za kó kat, és ki som for dált a kony há ba. Na gyon re mél te, hogy 
nem ta lál ko zik sen ki vel, hogy nem kell hos  sza san el ma gya ráz-
ni min dent. Ez a re mé nye nem vált be. A ma má ja ép pen ab ban 
a pil la nat ban jött ha za, ös  sze üt köz tek az elõ szo bá ban.
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– Hát te? Hogy né zel ki? – csap ta ös  sze a ke zét.
– Sem mi, sem mi – mo tyog ta a kis Re ce, és be sur rant a 

kony há ba. Be nyi tott gyor san a kam rá ba, a krump lis zsák ból 
ta lá lom ra ki vett két szem krump lit, és zseb re vág ta.

– Mi ju tott eszed be? A nagy pa pa ka lap ja! – nyo mult a 
kony há ba a ma má ja.

A kis Re ce ös  sze szo rí tott száj jal né zett vis  sza.
– Jól van, jól van, nem kér dez tem sem mit – só haj tott fel 

a ma má ja. – Úgy né zel ki, mint egy bo hóc! Ré mes!
A kis Re ce el vi gyo ro dott.
– Hát még ha a krumpliorrt is fel te szem! – mond ta.
– Krump li or rod is lesz?
– Lesz – zár kó zott el új ra a be szél ge tés elõl a kis Re ce.
– A bá tyád hol van? – tért át más te rü let re a ma má ja.
A kis Re ce egy pil la nat ra meg in gott. Tud ta, hogy a nagy 

Re ce leg újabb sze rel mé vel, Pi ri ké vel, az zal a be kép zelt 
nyaf ká val ran de vú zik. Hogy hon nan tud ja? On nan, hogy 
megfi gyel te. (Nem tu dom, ész re vet te-e már va la ki, hogy a 
ki seb bek min dent tud nak a na gyob bak ról! Le fe lé nincs ti tok! 
Azt his  szük: rejt ve, fél ho mály ban cse lek szünk, s eszünk be 
se jut, hogy ár gus sze mek kí sé rik min den moz du la tun kat!)

A kis Re ce is fut tá ban lát ta, hogy Pi ri fel tû nõ nem tö rõ döm-
ség gel bá mész ko dik egy hir de tõ osz lop elõtt, s ál ér dek lõ dés sel 
ol vas gat ja a ha vi mo zi mû sor pla kát ját. Csak hogy a kis Re ce 
pon to san tud ta, hogy azon a bi zo nyos hir de tõ osz lo pon csu-
pa múlt ha vi mo zi mû sor van, va gyis Pi ri csak tet te ti a nagy 
ér dek lõ dést. Ezek bõl a rész ada tok ból már gye rek já ték volt 
ki kom bi nál ni a va ló di hely ze tet: Pi ri vár va la kit. Azt, hogy 
Pi ri a báty ját vár ja, már iga zán sem mi ség volt ki ta lál ni. A 
kis Re ce egy szer vé let le nül a báty ja köny vei kö zött ku ta tott,  
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és vé let le nül meg ta lál ta Pi ri fény ké pét, há tán az ért he tet len fel-
írás sal: „If jú keb lem örök ké ér ted ég!” A báty já nak egyéb ként 
egész bo rí ték ra va ló ilyen fény ké pe volt kü lön bö zõ lányok tól, 
s a kis Re ce azt is tud ta, hogy a ru hás szek rény hátán lóg ez 
a bo rí ték egy ma dza gon. Kü lön ben nem na gyon érde kel te az 
ügy. Unal mas hü lye ség nek tar tot ta az egé szet.

Most egy pil la nat ra kí sér tés be esett, hogy el árul ja ezt a 
sze rel mi ügyet. Az is át su hant a fe jén, hogy ez zel el te re li 
Roz ma ring ról a fi gyel met. De azu tán el hes se get te a kí sér-
tést, és ki fe je zés te len szem mel né zett a ma má já ra.

– Nem tu dom – fe lel te kö zö nyös han gon.
– Ke rítsd elõ, akár hol van – mond ta a ma má ja fá rad tan. 

– Mondd meg ne ki, hogy si es sen ha za, a csar nok ban zsír sza-
lon nát árul nak. Én nem érek rá le men ni.

A kis Re ce el ro hant.
A pin ce le já ró leg al só lép csõ jén kö tött ki, szé pen ki fa-

rag ta az egyik krump lit, ma dza got kö tött rá, és a fe jé re 
erõ sí tet te.

A lép csõ ház üveg aj ta já ban meg néz te ma gát. A ho má lyo san 
tük rö zõ üveg bõl Roz ma ring, a bo hóc né zett vis  sza, ke mény ka-
lap ja volt, csí kos tri kó ja és krump li or ra.

Az ut ca ép pen üres volt, a kis Re ce el ka csá zott a kö ze li 
pos ta hi va ta lig. A távírászkisasszony si mán fel vet te a sür gõs 
táv ira tot, amit a kis Re ce Sü lé nek kül dött.

– És biz tos, hogy még ma meg kap ja? – ér dek lõ dött orr-
han gon, mi vel a krump li orr tól alig tu dott be szél ni.

– Éj fé lig meg kap ják – hang zott a vá lasz. A kis as  szony 
csak most né zett rá.

A kis Re ce vi gyo rog va néz te, hogy a kis as  szony majd 
le esik a szék rõl ré mü le té ben.
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A kis Re ce ki lé pett a pos ta aj ta ján, és a fal mel lett sur-
ranva egy bi zo nyos bo kor fe lé vet te az irányt, aho va báty ja a 
lá nyo kat szok ta ci pel ni, s ahol a ke zü ket szok ta szo ron gat ni, 
a ké nyel met len pa don ül ve.

A bo kor mö gött meg állt egy pár pil la nat ra. Pirike csa csogó 
hang ját hal lot ta.

– És a Ka ti is azt mond ta, hogy ne ki is ezt mond tad! Igen! 
És a Szidi is azt mond ta! Igen!

– Fáty lat a múlt ra! – hal lot ta báty ja re ked tes hang ját: 
– Lehet, hogy mond tam, de érez ni, es kü szöm, csak irán tad 
érzem!

A kis Re ce el is me rõ en bó lin tott a bo kor mö gött. Ez a 
„fáty lat a múlt ra” nem rossz! Majd il le del me sen krá ko gott 
és elõ lé pett.

Pirike hal kan fel si kol tott, mi kor meg lát ta a kis Re cét.
A nagy Re ce el ké ped ve néz te ke mény ka la pos, krump li-

or ros öc  csét.
– Hogy né zel ki, te hü lye?! – szi sze gett rá, majd kény sze re-

dett han gon be mu tat ta: – Az öcsém. De kü lön ben nor mális. 
Mit akarsz?

– Azon nal si ess ha za! – ha dar ta a kis Re ce, óva to san 
hát rább-hát rább hú zód va. – Zsír sza lon na ér ke zett a csar-
nok ba!

– Hát ak kor én nem is tar tóz tat lak – állt fel Pi ri. – Menj 
csak a zsír sza lon ná ért! – És pi sze or rát az ég fe lé tar tot ta, 
mint ha meg akar ná sza gol ni az eget.

A kis Re ce nem vár ta meg a bú csúz ko dást, el fu tott. Mesz -
szi rõl vis  sza néz ve lát ta, hogy egye dül jön a báty ja, és dühö-
sen rug dos sa a ka vi cso kat.
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3. 
Süléék éj sza kai nyu gal mát éles csen ge tés vág ta ket té. 

Süle ál mos szem mel néz te, ahogy az ap ja mo rog va fel kel, 
s bot la doz va ki cso szog az elõ szo bá ba.

– Táv irat! – jött vis  sza, a ke zé ben ló gat va a táv ira tot. Majd 
fel tép te és han go san ol vas ta:

 
„Ne gye dik Emmánuelt ös  sze von juk a hin du cso da fa kír ral. 

Stop. Roz ma ring. Stop.” 
 
Ret ten tõ ke ser ves kép pel né zett ma ga elé, las san a fe le sé-

gé re pil lan tott, majd für kész ve Sü lé re füg gesz tet te a te kin-
te tét.

Süle tes te meg fe szült a ta ka ró alatt. Le huny ta a sze mét. 
„Most! Most fog le csap ni a vil lám!” – gon dol ta iz ga tot tan, 
s a te nye re iz zad ni kez dett.

De nem tör tént sem mi, a vil lám nem csa pott le. Süle ki nyi-
tot ta a sze mét. Az ap ja még egy szer a táv irat ba né zett, majd 
a ha já ba túrt.

– Biz tos csak ál mo dom – mo tyog ta. – A ne héz vacso-
rától…

Le tet te a táv ira tot a föld re, le ol tot ta a vil lanyt, és le fe-
küdt.

„Ez a hü lye kis Re ce!” – bor zon gott Süle a ta ka ró alatt, 
majd az ap ja szu szo gá sát fi gyel te. Mi kor meg gyõ zõ dött róla, 
hogy el aludt, ki má szott a ta ka ró alól, fel szed te a táv ira tot, 
és a ci põ jé be rej tet te.
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4
Kell egy tig ris! 

1. 
Be csön ge tés után min den vad li ba egy-egy cé du lát ta lált 

a pad ján:
 
Ta ní tás után meg be szé lés a té ren. Hörömpõ cir kusz igaz ga

tó ne vé ben Roz ma ring, a bo hóc. El ol va sás után el ége ten dõ! 
 
El ol vas ták az üze ne tet, és nagy za var ba hoz ta õket az utol-

só mon dat. Mi ért éges sék el a cé du lát, és fõ leg ho gyan? A 
vad li bák a kis Re cé re pis log tak, de nem tud tak le ol vas ni az 
ar cá ról sem mit. Vég re az tán Jós ka el ége tés he lyett hos  szú 
csí kok ra tép te a cé du lát, pél dá ját kö vet te Kar csi és Mar ci, 
Süle pe dig las san, ké nyel me sen be sa tí roz ta az egé szet. Meg-
mu tat ta a kis Re cé nek, hogy így jó-e. A kis Re ce bó lin tott.

Ta ní tás után a tér fe lé bal lag va, Jós ka a kis Re cét nyag gat-
ta, hogy mi ért kel lett vol na el éget ni a cé du lát.

– Nem aka rom, hogy idõ elõtt ki szi vá rog jon va la mi – felel-
te a kis Re ce ti tok za tos kép pel. Eb ben ma rad tak. Jós ka abba-
hagy ta a kér de zõs kö dést, né mán bal lag tak to vább.
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A té ren a vad li bák le ku po rod tak a pad ra, és vár ták, hogy 
a kis Re ce elõ ter jes  sze az üze ne tet Hörömpõ ne vé ben.

A kis Re ce meg állt a pad elõtt, és nem te ke tó ri á zott sokat, 
rög tön a dol gok kö ze pé be vá gott.

– Kell egy tig ris! – mond ta ko moly arc cal.
A vad li bák egy pil la na tig meg hök ken ve néz tek rá. Az tán 

Süle nye rít ve fel ne ve tett.
– Jó! – mond ta. – Na gyon jó! Ki csi, nagy? Fe hér, fe kete? 

Vad, fél vad, vagy olyan, ame lyik a te nye red bõl eszik? Csak 
vá lassz nyu god tan, úgy se tu dunk sze rez ni!

Jós ka is hi tet len ked ve ráz ta a fe jét, és kék nagy anyó sze-
mé vel sze lí den né zett a kis Re cé re.

– Ez nem lesz kön  nyû – mond ta. – Il let ve azt hi szem, 
hogy ez nem fog men ni.

Kar csi sza po rán bó lo ga tott, hogy tel je sen egyet ért az 
elõtte fel szó la lók kal, va gyis hogy ez a tig ris ügy elég fan-
tasz ti kusan hang zik.

Mar ci se nem ráz ta a fe jét, se nem szólt, el gon dol koz va 
né zett egy if jú gesz te nye fá ra.

A kis Re ce csep pet sem tö rõ dött a vad li bák el len ke zé-
sével, ko mo lyan foly tat ta:

– Ak kor is kell egy tig ris!
Vég re Mar ci is meg szó lalt, ab ba hagy va az if jú gesz te-

nyefa szem lé lé sét:
– Le het az kis tig ris is? Mond juk, egy kö lyök tig ris?
A kis Re ce el gon dol ko zott, majd ko moly kép pel vá la szolt, 

mint aki na pon ta fog lal ko zik ilyen csip-csup tig ris üg  gyel:
– Le het. Sõt még jobb is! Job ban le het ido mí ta ni!
Mar ci fel lé leg zett.
– Ak kor jó! Ne bú sulj, Re ce, meg lesz a tig ris!
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A vad li bák ál mél kod va hall gat ták a pár be szé det. Süle tért 
elõ ször ma gá hoz.

– Ne mondd! Hol van?
Mar ci tü rel me sen vá la szolt:
– Csi ná lunk egyet!
– Pa pi ros ból?
Mar ci tõ le szo kat lan he ves ség gel fel állt, a kis Re ce vál lá-

ra tet te a ke zét, és mint ha szó nok la tot tar ta na, ün ne pé lyes 
han gon mond ta:

– Át ve szem a tig ris ak ció irá nyí tá sát! Egy kis fi gyel met 
ké rek! Kér lek, gon dol koz za tok, ha nem esik ne he ze tek re! 
Mi lyen ál lat a tig ris?

– Vé reng zõ! – mond ta Süle sut tog va, mint egy so kat tapasz-
talt, hí res va dász.

Meg bor zon gott, rán gat ta a vál la it.
– Nem úgy ér tem – foly tat ta Mar ci tü rel me sen. – Mi lyen 

faj ta?
– Macs ka faj ta! – vág ta rá Kar csi.
– He lyes! Na? Nem de reng va la mi? Macs ka faj ta!
A vad li bák ér tet le nül ráz ták a fe jü ket. Nem de ren gett 

sem mi.
– Pe dig po fon egy sze rû! – foly tat ta Mar ci, és ki csit szá na-

koz va né zett rá juk, hogy nem ér tik, pe dig po fon egy sze rû.
– Ak kor mondd meg! – szó lalt meg Jós ka, és bú za vi rág-

kék sze mét Mar ci ra füg gesz tet te.
– Macs ka faj ta! Eb bõl el ve szem a faj tát, ma rad a macs ka! 

Va gyis szer zünk egy macs kát, és be fest jük! Tig ris csí ko kat 
fes tünk rá!

Mar ci di a dal ma san né zett az ál mél ko dó vad li bák ra.
– Süle, nek tek van, ugye, egy gyö nyö rû an gó ra macs ká tok?
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Süle gyor san vá la szolt:
– Ne künk van, de az nem jó!
– Mi ért?
– Mert en gem meg nyúz nak, ha be fes ti tek!
Jós ka a tig ris ügy mel lé állt, kor hol va mond ta Sü lé nek:
– Ne légy már ilyen ne héz kes! Majd le mos suk utá na. Ne 

rontsd el ezt a re mek öt le tet! Most jut eszem be: ne künk van 
ott hon fes té künk! Ki ma radt egy cso mó a fes tés bõl. Én azt 
fel aján lom.

– He lyes! – mond ta Mar ci. – Ki osz tom a fel ada to kat. Süle 
hoz za a macs kát, Jós ka hoz za a fes té ket, Kar csi hoz egy liter 
te jet, én meg ho zok egy hõ su gár zót, hogy job ban szá rad jon. 
Hol ta lál ko zunk?

– Pé ter nél, ebéd után – mond ta a kis Re ce. – Va gyis 
Höröm põnél.

– Mi nek a tej? – kér dez te Kar csi.
– Hogy nyu god tan tûr je a fes tést! – fe lel te Mar ci. 

– Minden vi lá gos?
– Tel je sen vi lá gos, hogy en gem meg nyúz nak! – mo rog ta 

Süle.
 
2. 
A kis Re ce si et ve ebé delt. Be ka na laz ta a le vest, az üres 

tá nyér ral a gáz tûz hely hez ment, ahol egy lá bos ban a má so-
dik fo gás volt, krump li fõ ze lék fa sírt tal. A krump li fõ ze lé ket 
unot tan mé re get te, majd hát ra san dí tott a báty já ra, gyor san 
ki vet te a fa sír tot, s en ni kezd te.

A nagy Re ce egy de tek tív re gényt ol va sott el me rül ve. Fel 
se né zett, úgy mond ta:

– Fõ ze lé ket is! – S la po zott egyet a könyv ben.
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A kis Re ce pár ka nál fõ ze lé ket löt  tyin tett a tá nyér ba, 
szét ken te, majd le nyal ta a ka na lat. Be kap ta az utol só fa lat 
fa sír tot, és az aj tó fe lé hú zó dott.

A nagy Re ce föl se néz ve szólt rá:
– Mo so ga tás!
A kis Re ce fel só haj tott, a víz csap alá tar tot ta a tá nyért, 

lemos ta a ka na lat, a kony ha ru há val le tö röl get te, s be rak ta a 
tá nyért meg a ka na lat a szek rény be.

– Szia! – mond ta a báty já nak, s gyor san ki isz kolt az ajtón.
El sõ nek akart oda ér ni Pé ter hez, hogy elõ ké szít se a tig ris 

fo ga dá sá ra.
Pé ter ar ca fel de rült, mi kor meg lát ta a kis Re cét. Fe lült 

az ágy ban.
– Szia! – mond ta. – De jó, hogy jössz! Mi új ság a cir-

kusz ban?
– Ala kul! – A kis Re ce szá ja a fü lé ig sza ladt. – Én már 

teg nap tar tot tam egy jel me zes fõ pró bát. Bom ba si ke rem volt! 
Egye dül vagy?

– Egye dül.
– Az jó. Nem so ká ra hoz zák a tig rist!
Pé ter ku tat va néz te.
– Mi lyen tig rist?
– Egy va ló di kö lyök tig rist!
– Va ló dit?
– Hát egy ki csit még iga zí ta ni kell raj ta. De majd fes tünk 

rá csí ko kat, és va ló di lesz. Jobb lesz a va ló di nál!
A kis Re ce le ült az ágy ra. Hal kabb ra fog ta a hang ját:
– El kezd he ted ido mí ta ni! Hörömpõ, a hí res idom ár!
Pé ter el mo so lyo dott. A ken dõt ar rébb húz ta a tor kán, s a 

pót fül a tar kó já hoz ke rült.
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– Meg ta ní tom min den fé lé re. Elõ ször ma gam hoz szok ta-
tom, az a leg fon to sabb.

– A leg fon to sabb, hogy a te nye red bõl egyen!
– És nem fo gom kí noz ni. Meg gyõ zés sel fo gom ido mí tani.
A kis Re ce bó lo ga tott.
– Na gyon he lyes! A jobb cir ku szok ban ezt így csi nál ják.
– Ha jól csi nál ja, ju tal maz ni fo gom. Eb bõl majd meg érti, 

hogy mit aka rok.
– Fel tét le nül! Les ni fog ja a sza va dat.
Pé ter há lá san el mo so lyo dott. Majd csen de sen meg kö-

szönte a tig rist.
– Kö szö nöm a tig rist. Így gyor sab ban fog tel ni az idõ!
– Sem mi ség! – A kis Re ce fel állt az ágy ról, a kar já val a 

le ve gõ be csap ko dott. Ki le sett az ab la kon, hogy jön nek-e 
már a tig ris sel, majd ki sé tált az ud var ra.

Nem sze ret te, ha so kat kö szön get nek. Jó kedv bõl tet te és 
kész! Csak hoz nák már azt a tig rist! Fel állt a ka pu ke reszt-
lé cé re, és ki le sett az ut cá ra.

Vég re fel tûn tek a vad li bák, köz re fog ták Sü lét. Süle egy 
nagy ak ta tás kát tar tott a hó na alatt, az ak ta tás ká ban volt a 
macs ka, nagy, pu ha fe jét két ség beeset ten for gat ta, és ke ser-
ve sen nyá vo gott.

A kis Re ce füt  tyen tett, és ki nyi tot ta a ka put.
– Gyer tek, mu tat koz za tok be Hörömpõnek!
Sor ban be men tek a szo bá ba. Elöl ment Mar ci, fi no man 

bic cen tett a fe jé vel.
– Rex, a zsong lõr.
Pé ter bó lin tott.
Kar csi szét tár ta a ke zét, mint ha meg akar ná ál da ni a szobát.
– Jim és Joe, a le ve gõ ör dö gei.

41



Jós ka vo nag lott egyet, mint a kí gyó.
– Boa és Constrictor, a gu mi em ber és kí gyó nõ.
Süle le tet te a tás kát, mel lén ös  sze fon ta a kar ját, és mé lyen 

haj lon gott.
– Ne gye dik Emmánuel, éhe zõ mû vész és hin du cso da fakír.
A kis Re ce az ágy hoz állt, s ko moly han gon mond ta:
– Én pe dig be mu ta tom nek tek Hörömpõt, a Hörömpõ 

Cirkusz, vi lág szám igaz ga tó ját. Ké rek egy rö vid él jen zést!
– Él jen! – zúg ták a vad li bák.
– Lás suk a tig rist! – mond ta a kis Re ce. – Jós ka, hol a 

fes ték?
Jós ka a zse bé bõl szed te elõ a fes té ke ket és egy ecse tet.
– Csak zöld, kék és bar na fes ték van.
Mar ci szak ér tõ ké pet vá gott.
– A zöl det és a ké ket te gyük tar ta lék ba.
Süle még egy utol só kí sér le tet tett, hogy meg ment se a 

macs kát.
– Nem en ge dem zöld re fes te ni a macs kát! Az egy hü lye-

ség! Zöld tig ris! A macs ká nak is van ön ér ze te!
Jós ka egy tá nyér ban áz tat ta, ke ver te a fes té ket.
– Nyu gi! Re mél jük, hogy elég lesz a bar na.
Be le már tot ta az ecse tet a fes ték be, s pró ba kép pen egy 

csí kot hú zott a mez te len kar já ra, ös  sze hú zott szem mel mé re-
get te, mint egy hí res fes tõ, el tar tot ta a kar ját mes  szi re, hogy 
job ban ki jöj jön a szín ár nya lat, majd elé ge det ten bó lin tott.

– Kar csi, tedd elé a te jet! Süle, te pe dig tartsd a macs kát! 
Kezd het jük!

Kar csi ki sza ladt a kony há ba egy tá nyé rért, be le ön töt te 
a te jet. Süle na gyo kat só haj toz va ki vet te az ak ta tás ká ból a 
macs kát, s be le dug ta az or rát a tej be.
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– Egyél, és rám ne ha ra gudj!
Jós ka be le már tot ta az ecse tet a fes ték be, fel tar tot ta a leve-

gõ be vá ra ko zó an.
– Hogy fes sem a csí ko kat? – S rá né zett a vad li bák ra.
– Hogy hogy hogy fes sed? – kér dez te Mar ci.
– Ke reszt be vagy hos  szá ba?
– Hát ez csak nem prob lé ma? – fö lé nyes ke dett Mar ci.
– Va gyis?
Mar ci el bi zony ta la no dott.
– Ke reszt be – mond ta ta lá lom ra.
Süle re mény ked ni kez dett.
– Ke reszt ben a zeb ra csí kos! – mond ta gú nyo san.
Mar ci in ge rül ten vá gott köz be:
– Hát ak kor hos  szá ban!
A kis Re ce is be kap cso ló dott a vi tá ba.
– Csak si es se tek, így so ha nem lesz be fest ve!
Jós ka nagy nyu ga lom mal né zett rá.
– Te csak ne sür gess! Biz tos, hogy hos  szá ban? Nem lehet-

ne eb bõl in kább egy le o pár dot csi nál ni? Az fol tos! Vagy pár-
du cot? Be fes te ném tisz ta fe ke té re, csak a sze me vil log na!

Süle ko no kul el len állt a hir te len öt let nek.
– Nem en ge dem fe ke té re fes te ni! Kü lön ben sincs fe ke te 

fes té ked.
Jós ka áb rán doz va vá la szolt:
– Szép mély kék re fes te ném! Az van. Csi nál nék be lõ le egy 

cso da ál la tot! Egy ult ra ma rin pár du cot! Az len ne a vi lág szám!
Kar csi el húz ta a tá nyért a macs ka elõl.
– Dönt sé tek el, mert meg eszi az egész te jet po tyá ra!
A kis Re ce ha tá ro zot tan szó lalt meg, el hes sent ve a fe le-

lõt len áb rán do zást:
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– Tig ris kell és kész!
Jós ka be le nyu go dott, sze líd kék sze mé ben ki huny tak az 

áb rán do zás fé nyei.
– Jól van, ti akar tá tok. A ti fe le lõs sé ge tek re be fes tem hosz -

szá ban!
S nagy nyu ga lom mal csí ko kat hú zott a macs ká ra. A macs-

ka nyá vo gott, s egy re in kább egy vad ma lac ra kez dett ha son-
lí ta ni.

Ám ez egy csep pet sem za var ta a vad li bá kat. Áhí ta tos arc-
cal gug gol ták kö rül a macs kát, Jós ka a nyel vét is ki dug ta, s 
nagy szak ér te lem mel hú zo gat ta a csí ko kat. Az õ sze mük ben 
a macs ka tig ris sé vál to zott, dísz pél dá nya faj tá já nak, bor zong-
va néz ték, ahogy vé reng zõ mor gás sal le fe tyel te a te jet.

Be kap csol ták a hõ su gár zót. A macs ka bol do gan do rom-
bolt a me leg ben, majd szép csen de sen el aludt.

– Lát ha tod, hogy jól ér zi ma gát – súg ta Kar csi Sü lé nek.
Mo so lyog va néz ték az al vó tig rist. Majd Jós ka meg nézte, 

hogy meg szá radt-e már a fes ték, és ki kap csol ta a hõ su gárzót.
– Csi nál junk egy pró bát! – ja va sol ta a kis Re ce. – Ez itt 

át alus  sza az éle tét! Éb resz tõ! – S meg lök te a macs kát.
A macs ka fel ri adt, és egy szem pil lan tás alatt fel má szott 

a szek rény te te jé re.
– Ez egy gyá va tig ris! – mond ta meg ve tõ en Kar csi.
Süle véd te a macs kát:
– Nem tu dom, ha té ged csí kos ra fes te né nek, mit csi nálnál!
Pé ter is a macs ka vé del mé re kelt:
– Még ido mí ta ni kell!
Süle hívogatta a csíkosra festett tigrisutánzatot:
– Cic, cic, cicuskám! Le mo sunk szé pen, és nem lesz sem-

mi baj! Csak gye re le!
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A tig ris va dá szat kez dett el fa jul ni. Kar csi ki sza ladt egy 
sep rû ért, az zal pisz kál ta a tig rist, Jós ka mély han gon uga-
tott, a kis Re ce ra dír gu mi val bom báz ta, míg vég re a macs ka 
meg un ta a haj szát, le ug rott, és be bújt az ágy alá.

Süle négy kéz láb be má szott utá na, ki húz ta, az ölé be vette, 
és si mo gat ta a há tát, va kar ta a fü lét.

– Mos suk le! – mond ta kö nyö rög ve. – Lát já tok, hogy nem 
akar tig ris lenni…

 
3. 
A macs kát be ál lí tot ták a la vór ba, mos ták, szap pa noz ták, 

Süle fog ta, Jós ka dör zsöl te. Egy kis idõ múl va Jós ka már 
csak ím mel-ám mal dör zsöl te, kez dett ki de rül ni a va ló ság, 
hogy a macs ká ról nem jön le a fes ték.
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Jós ka le öb lí tet te a macs ká ról a szap pan ha bot, és sze lí den 
Sü lé re né zett. Egy temp lom ra va ló jó ság volt a sze mé ben. 
Ám Süle nem akart tu do mást ven ni a nyilvánvaló tény rõl, 
maka csul un szol ta Jós kát:

– Mos sad!
– Kár a szap pa nért! – mond ta Jós ka rész ve võ han gon.
– Így nem vi he tem ha za! – ke se re dett el Süle.
– Ta lán ha leborotválnánk… – je gyez te meg hal kan, óva-

to san Kar csi.
Süle ös  sze rop pan va néz te a macs kát.
– Most mit csi nál junk? En gem meg nyúz nak!
– Hagyd itt ná lam! – mond ta Pé ter az ágy ból. – Meg vár-

juk, míg le ko pik ró la a fes ték.
– De mit mond jak ott hon? – Süle a két ség beesés szob ra 

volt.
– Mondd azt, hogy el csa var gott! An nál na gyobb lesz az 

öröm, ha meg ke rül – ta ná csol ta ba rá ti an a kis Re ce.
Mind nyá jan ke rül ték Süle pil lan tá sát. A macs ka is meg-

szep pen ve ült a szo ba kö ze pén, a csí kok le mos ha tat la nul 
virí tot tak a szõ rén.

Vé gül nem bír ták to vább néz ni, ki vit ték a fás kam rá ba, 
rácsuk ták az aj tót.

– És min den nap adj ne ki te jet! – ki ál tott be Süle 
Pé ternek.

Süle az aj tón ke resz tül el bú csú zott a macs ká tól.
– Rám ne ha ra gudj! – sut tog ta be fe lé a fás kam rá ba.  

A macs ka ke ser ve sen nyá vo gott.
– Na gye re, mert meg sza kad a szí ved! – mond ta Jós ka, 

és ki von szol ta Sü lét az ud var ról.
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5
Az orosz lá nos pla kát 

1. 
A kis Re ce nem hagy ta an  nyi ban a dol got. A Süle szá-

mára oly ke ser ve sen vég zõ dött macs ka ügy egy ál ta lán nem 
ej tet te két ség be. Sõt! Úgy is mond hat nánk, hogy a kis Rece 
most kez dett be le jön ni iga zán. Szep lõs fe jé ben pom pás nál 
pom pá sabb öt le tek ker get ték egy mást. Hogy mi lyen pom-
pá sak vol tak, on nan le het tud ni, hogy a kis Re ce idõn ként 
el vi gyo ro dott.

– Mit vi gyo rogsz, mint a fa ku tya?! – mor dult rá a bátyja. 
– Légy szí ves, a krump li ra össz pon to sítsd a fi gyel me det!

Ugyan is a kony há ban ül tek, és krump lit pu col tak a va cso-
rá hoz. A nagy Re ce kü lön ben is ne he zen tûr te a meg alá zó 
krumplipucolást, s ért he tõ, hogy az öc  cse vi gyor gá sa ide ge-
sí tet te.

– Van egy üz le ti aján la tom – szó lalt meg ko moly kép pel 
a kis Re ce.

– Hall juk! – mor dult a báty ja.
– Meg pu co lom he lyet ted a krump lit, ha köl csön adod a 

mag nó dat.

47



A nagy Re ce el gon dol ko zott az üz le ti aján la ton. A ké rés 
nem volt cse kély ség. A mag nó ra na gyon büsz ke volt. Ugyan-
ak kor ne ki pon to san most ha laszt ha tat la nul fon tos dol ga 
lenne. Ha rá gon dol, hogy Pirike már leg alább tíz per ce ácso-
rog a hir de tõ osz lop nál, és be té ve tud ja az egész múlt ha vi 
mo zi mû sort, ak kor bi zony vé gig fut a hi deg a há tán.

De azért el kap kod ni sem sza bad a dol got, mert ez a pocok 
öc  cse még vér sze met kap, és nem elég szik meg a mag nóval. 
Ép pen ezért unott kép pel né zett vis  sza a kis Re cé re.

– A mag nót?
– A mag nót – vá la szol ta a kis Re ce.
– Más nem jó?
– Más nem.
A nagy Re ce fel só haj tott.
– Csak azért, mert az öcsém vagy, nem mu száj ilyen szem-

te len nek len ned!
A kis Re ce nem vá la szolt. Fa po fá val fa rig csált egy krump-

lit. Elõ ször négy szög le tes re, az tán nagy mû gond dal ok ta é der-
ré ala kí tot ta, majd vá rat la nul egy kú pot fa ra gott be lõ le.

A nagy Re ce meg tört a kúp tól.
– Ki vé te le sen! – mond ta. – Nem tu dok el len áll ni az arany szí-

vem nek. Nem is ér tem. De ha va la mi ba ja lesz, meg nyúz lak!
Ezt már az aj tó ból ki ál tot ta, s ro hant szél se be sen ama 

bizo nyos hir de tõ osz lop fe lé.
A kis Re ce hi he tet len gyor sa ság gal dol go zott. Röp kö dött 

a krump li hé ja, csob bant a víz a tál ban, s egy ket tõ re kész 
lett a va cso rá nak va ló. A tá lat fel rak ta az asz tal ra, a hé jat 
ösz  sze sö pör te, s be ro hant a szo bá juk ba a mag nó ért.

A mag nó az éj je li szek ré nyen állt. Be kap csol ta. Édes kés 
dal la mú slá ger foly do gált. Gyors ra csa var ta a gom bot, a dal 
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nyá vo gás sá, majd vi sí tás sá vál to zott, a kis Re ce él ve zet tel 
fi gyel te a macs ka han go kat. Le pör gött a sza lag, ügye sen 
kivet te, és tisz ta sza la got ke re sett a fi ók ban. Be fûz te az új 
te ker cset, csi nált egy hang pró bát. Ke zé be fog ta a mik ro font, 
és be le be szélt:

– Hal ló, hal ló, fi gye lem! Itt Nad ra gu lya ut ca há rom bébõl 
Roz ma ring, a hí res bo hóc be szél. Aki hall ja, ad ja át!

Vis  sza ját szot ta a fel vé telt, el vi gyo ro dott, majd le ál lí tot ta 
a mag nót, rá rak ta a fe de let, s az egé szet le emel te az éj je li-
szek rény rõl.

Az ut cán be ment a te le fon fül ké be, a mag nót a pad ká ra 
tette, s fel tár csáz ta Karcsiék szá mát.

Sze ren csé re Kar csi vet te fel a kagy lót, s így nem kel lett 
so kat ma gya ráz kod ni.

– Hal ló, itt Roz ma ring! Szólj be Sü lé ért, és gyer tek le a 
tér re!

– Most rög tön? – kér dez te Kar csi.
– Most rög tön – fe lel te, és le tet te a kagy lót.
Süle és Kar csi nem so ká ra fel buk kant a tér sar kán. Süle 

ar ca ko mor volt, mint egy te me té si lóé.
A kis Re ce el foj tot ta ne vet het nék jét, együttérzõ han gon 

kér dez te:
– Nagy ru ha volt a macs ka mi att?
Süle le gyin tett, fáj dal ma san, mint egy szí nész, aki nek 

ösz  sze tört szí vû apát kell ját sza nia.
– Ne is be szél jünk ró la! – Süle kar ja lá gyan hullt le a 

leve gõ bõl.
– Mi ért hív tál ide? – kér dez te Kar csi.
– Van egy öt le tem – mond ta a kis Re ce, s vég re elõ jött az 

el foj tott mo soly, szét te rült az ar cán, mint a haj na li nap sü tés.
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– Sze vasz tok, én me gyek is! – for dult meg Süle ko mo ran.
– Ho vá mész? – kér dez te Kar csi cso dál koz va.
– Ele gem volt a kis Re ce öt le te i bõl!
A kis Re ce ki ve tet te a hor got, ne gé de sen mond ta:
– Pe dig rád na gyon szá mí tot tam! Te ke zel néd a mag nót! 

Nem sze ret ném, ha el rom la na, ép pen ezért szak ér tõ ke zekre 
len ne szük ség.

Süle vis  sza ko zott.
– A mag nót? – kér dez te.
– Igen. Itt van. A bá tyá mé.
Süle a pad hoz ment, kör be jár ta a mag nót.
– Mi nek a mag nó? – kér dez te vég re.
– Az öt le tem hez! – vág ta rá a kis Re ce büsz kén. Tud ta, hogy 

Süle se gí te ni fog, és hogy ez az öt let mi lyen re mek ötlet.
– Nyögd már ki! – mond ta Kar csi. – Mi rõl van szó?
– Fi gyel je tek! – sut tog ta a kis Re ce, le ült a pad ra, a két 

gye rek mel lé je ült. Süle az ölé be vet te a mag nót, és sze retet-
tel si mo gat ta.

A kis Re ce be le kez dett:
– Rá jöt tem, hogy eb be a mi cir ku szunk ba va la mi hát bor-

zon ga tó do log is kel le ne, ha si kert aka runk el ér ni. Va la mi 
olyas mi, ami tõl meg bor zong a kö zön ség. Amit majd na pok 
múl va is em le get nek. Ed dig vi lá gos?

– Vi lá gos! – mond ta Kar csi. – Pél dá ul ha én mint Jim és 
Joe, a le ve gõ ör dö gei, be jö vök!

– Az is hát bor zon ga tó – bó lo ga tott a kis Re ce. – De nem 
elég gé.

– Vagy ha Süle csont tá és bõr ré fogy va be mu tat ko zik 
a kö zön ség nek. Sze rin tem at tól min den ki bor zon ga ni fog 
– tag lal ta Kar csi ko mo lyan.

50



Ezen egy ki csit el tû nõd tek. El kép zel ték az éhe zõ mû vészt 
csont és bõr so vá nyan. Süle be szív ta az ar cát, ki me resz tette 
a sze mét, de az igaz ság az, hogy éhe zõ mû vész nek egy kicsit 
kö vér volt. A kis Re ce meg is je gyez te:

– Már ma el kezd het néd a kop la lást! Mond juk, elõ ször 
elhagy nád a reg ge lit, az tán az ebé det s vé gül a vacsorát…

– Va la mi nek azért kell len nie a gyom rom ban! – el len ke-
zett Süle.

– Igyál min dig egy po hár vi zet! – ja va sol ta Kar csi. – Sós 
vi zet, hogy a só tar tal mad ne csök ken jen!

A kis Re ce to vább fej lesz tet te Süle ét rend jét:
– Egy-két csepp cit rom lét is ihatsz, hogy skor bu tot ne 

kapj a vi ta min hi ány tól. Én ol vas tam egy könyv ben, hogy 
ha jó tö rött ten ge ré szek mo hát meg al gát et tek, hogy ne hull-
jon ki a fo guk.

– Nem eszem mo hát! – dü hö dött meg Süle.
– Ak kor ki fog hull ni a fo gad! – in tet te meg szi go rú han-

gon a kis Re ce.
– In kább vi ta min dra zsét! – vé de ke zett Süle.
– Az nem jó – mond ta Kar csi. – Az cu kor ral van be vonva, 

és a cu kor hiz lal.
Süle meg za va rod va né zett rá juk. Nem tud ta, hogy vic cel-

nek-e, vagy ko mo lyan be szél nek. Ám a két vad li ba ha lá los 
ko moly kép pel né zett vis  sza Sü lé re.

– Hall juk az öt le te det! – pró bál ta el te rel ni a be szél ge tést 
az éhe zés rõl.

– Rend ben van – mond ta a kis Re ce. – Ott hagy tam abba, 
hogy va la mi hát bor zon ga tó do log kel le ne. És ek kor ju tott 
eszem be, hogy mi le gyen az a hát bor zon ga tó do log.
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A kis Re ce el hall ga tott, rej té lye sen né zett a két kí ván csi 
vad li bá ra.

– Eszem be ju tott az Ál lat kert!
– Az Ál lat kert? – hök kent meg a két vad li ba.
– Csak nem akarsz vad ál la tot lop ni? – tet te hoz zá Kar csi.
– Az se len ne rossz öt let! – fö lé nyes ke dett a kis Re ce. 

– De még an nál is jobb ju tott eszem be. Fi gyel je tek! Ott van-
nak azok a vad ál lat ok az Ál lat kert ben, és egész nap bõg nek, 
mo rog nak, üvöl te nek be le a le ve gõ be. Tel je sen in gyen és 
hát bor zon ga tó an. Azt ta lál tam ki, hogy fel ves  szük azt a sok 
hát bor zon gató bõ gést és üvöl tést mag nó ra. Kü lön az orosz lá-
nét, kü lön a tig ri sét, kü lön a le o pár dét és még amit ta lá lunk. 
Na? Mit szól tok hoz zá?

Az öt let va ló ban fé nyes volt. A két vad li ba fel té tel és hátsó 
gon do lat nél kül lel ke se dett ér te.

– És eh hez kell a mag nó! Ér tem már! – ki ál tot ta Kar csi. 
– Óri á si! Gra tu lá lok! – És ko moly kod va meg ráz ta a kis 
Rece ke zét.

– Nem rossz! Sõt jó! – mond ta Süle. – És ami kor lesz egy 
cso mó ál lat han gunk, a szü net ben le játs  szuk a kö zön ség nek! 
Ze ne he lyett. Va ló di cir kusz han gu la tot fog árasz ta ni!

– Ve gyük fel a dög ke se lyû hang ját is! – mond ta Kar csi.
– Majd meg lát juk a hely szí nen – állt fel a kis Re ce. – Most 

pe dig irány az Ál lat kert!
 
2. 
A há rom vad li ba fel vált va ci pel te a mag nót. Ka nya rog tak 

a szûk mel lék ut cák ban, bár Kar csi ja va sol ta, hogy men je nek 
vil la mos sal, de meg ve tõ en le in tet ték: ilyes mi re nem pocsé-
kol ják a pénzt!
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S ek kor lát ták meg az el sõ orosz lá nos pla ká tot. Gyö nyörû pla-
kát volt, még ned ve sen csil lo gott a hir de tõ osz lo pon. Hatal mas, 
sár ga orosz lán fej vi csor gott raj ta. Alul két szó volt ráírva:

 
CO LOS SE UM CIRCUS

 
Le tet ték a mag nót, és meg bû völ ve bá mul ták a pla ká tot.  

A kis Re ce oda si mult a hir de tõ osz lop hoz, fe jét bát ran a sárga 
fo gak kö zé dug ta.

Mind nyá jan ugyan ar ra gon dol tak: ezt a sors is ne kik ragasz-
tot ta ide fel a hir de tõ osz lop ra!

Kö rül néz tek. Nem járt sen ki a kis mel lék ut cá ban. Ek kor 
Süle óva to san húz ni kezd te a pa pi ros szé lét, s a pla kát szépen 
le jött az osz lop ról. Vi gyáz va ös  sze csa var ták és el ira mod tak.

Egy ka pu alj ban ha di ta ná csot tar tot tak.
– Sze rez zük meg mind et! – sut tog ta Kar csi. – Len ne egy 

cso mó orosz lá nunk!
– Fel ve szünk hoz zá egy el sõ osz tá lyú orosz lán böm bö lést! 

Jobb lesz, mint a va ló di! – csat la ko zott Süle.
– Nem bá nom – mond ta a kis Re ce. – Az Ál lat kert megvár.
A sze mük csil lo gott, úgy érez ték ma gu kat, mint a hí res 

orosz lán va dá szok, akik csõ re töl tött fegy ver rel lo pa kod nak 
az ál la tok ki rá lya után.

Ki set ten ked tek a ka pu alól, és el in dul tak az orosz lá nos 
pla ká tok nyo má ban.

Rö vi de sen meg ta lál ták a má so di kat. Süle óva to san le fej tet-
te az osz lop ról, mi köz ben Kar csi és a kis Re ce fa la zott.

A har ma dik és a ne gye dik pla kát meg szer zé se is si mán 
ment. Az ötö dik kel egy kis baj akadt, ugyan is nem az osz lo-
pon volt, ha nem egy desz ka ke rí té sen, jó ma ga san. Egy kis -

53



csi be és egy vi gyor gó nõ kö zött ra gyo gott, úgy tet szett, hogy 
mo so lyog va néz le a vad li bák ra, mint ha biz tat ná õket.

A vad li bák a ke rí tés tö vé bõl mé re get ték.
– Hogy ve gyük le?
– Más  szunk fel! – ja va sol ta Süle, aki a gyors meg ol dá sok 

hí ve volt.
– Nem jó, ész re vesz nek! – óva tos ko dott Kar csi.
A kis Re ce a desz kák kö zöt ti ré sen le sel ke dett be fe lé. A 

ke rí tés mö gött épít ke zés volt, min den fé le gé pek, da ruk áll-
tak a göd rök kö zött. Em ber egy se. Il let ve tá vo labb, egy kis 
desz ka bó dé elõtt az éj je li õr ült, té li ka bát ban, kucs má ban. 
Ami azért volt fel tû nõ, mert ki vé te le sen szép me leg dél után 
volt. De hát az éj je li õr fá zé kony em ber le he tett, vagy pe dig 
az éj je li õrök té len-nyá ron té li ka bát ban és kucs má ban õr köd-
nek. Ez az egyen ru há juk. A kis Re ce fu tó lag el töp ren gett 
ezen, míg be fe lé le sel ke dett a ke rí té sen.

Azu tán rán gat ni kezd te a füg gõ le ges desz ká kat, csak úgy 
pró ba kép pen, mi vel sem mi oko sabb nem ju tott az eszé be. 
És cso dák cso dá ja, az a desz ka, ame lyi ken az orosz lá nos 
pla kát volt, moz gott.

– Ez zel le het va la mit kez de ni – dün  nyö gött a kis Re ce.
Kö rül néz tek, s mi kor ép pen nem járt ar ra sen ki, ki rán tot-

ták a pla ká tos desz kát, s le fek tet ték a föld re.
– Gyor san! – ki ál tot ta Kar csi, és Süle gya kor lott moz du-

la tok kal le húz ta a pla ká tot, és ös  sze csa var ta.
A desz kát be dob ták az ud var ra. Az éj je li õr na gyot né zett a 

be re pü lõ desz ká ra, ros  szal ló an in gat ta a fe jét, ké nyel me sen 
fel állt, a rés hez bal la gott, és ki le sett raj ta az ut cá ra.

De nem lá tott sen kit.
– Hm! – dör mög te. – Tol vaj be já ró! Hol nap je len te ni fo gom!
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Az zal a fe jét csó vál va vis  sza cam mo gott a bó dé elé.
A vad li bák egyik ut cá ból a má sik ba lo hol tak. Az tán 

rájöt tek, hogy nem ül dö zi õket sen ki. Meg áll tak, és ki fúj-
ták magu kat. Bá tor sá guk vis  sza tért, és új ra el fog ta õket a 
va dász szen ve dély.

– Gye rünk a nyom után! – ad ta ki a pa ran csot Süle. 
– Mert ha nem si e tünk, meg szá rad a csi riz, és ak kor nem 
le het leva kar ni!

Lo pa kod tak, sur ran tak a ved lett fa lak tö vé ben, a vén utcák 
töm zsi hir de tõ osz lo pai kö zött, mint egy va dász ex pe dí ció. 
Süle be le-be le sza golt a le ve gõ be, a pla kát te ker cset a sze-
me elé emel te, mint egy táv csö vet. Kar csi fá tól fá ig ug rott, 
majd meg la pult, mint ha ha lá los ve szé lye ket rej tõ õs er dõ ben 
mene tel né nek. A kis Re ce sán ti kál va ci pel te utá nuk a mag-
nót, idõn ként in di án üvöl tést hal la tott. Egy szó val ha tal má ba 
kerí tet te õket az õsi va dász szen ve dély. Az egy csep pet sem 
szá mí tott, hogy pla kát ra raj zolt orosz lán ra va dász nak.

Egy szer csak Kar csi hát ra in tett, hogy la pu lás! Fe de zék be 
vo nul tak, s on nan szi szeg ték:

– Mi a baj?
– Ott a pla kát ra gasz tó! – mu to ga tott Kar csi elõ re.
Vár ha tó volt, hogy utol érik, mert a pla ká tok egy re ned ve-

seb bek let tek.
– Vár juk meg, míg to vább megy!
– Mi nek? – tü rel met len ke dett Süle. – Most az egé szet 

egy szer re el csíp het nénk! Nem kel le ne va kar gat ni.
Eb ben is volt va la mi. Jól lát ták, hogy az orosz lá nos plaká-

tok ott áll tak egy kis fa lá dá ban a föl dön. A pla kát ra gasz tó 
rö vid lét rán ágas ko dott, nagy ecset tel be ken te az osz lo pot,
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le má szott egy pla ká tért, és rá nyom ta a csi riz re. Majd egy má sik 
ecset tel, in kább ke fé vel, rá si mí tot ta a hir de tõ osz lop ra.

Majd úgy néz te, olyan öröm mel és meg elé ge dett ség gel, 
mint egy mû vész. Mint ha õ raj zol ta vol na a pla ká tot!

– Ta lálj ki va la mit! – súg ta Kar csi a kis Re cé nek.
– Jó! – mond ta a kis Re ce, és en ge del me sen tör ni kezd te 

a fe jét.
– De gyor san, mert el megy!
Kön  nyû azt mon da ni! A kis Re ce fel is só haj tott. Egy szerre 

csak el vi gyo ro dott, a hom lo kát ütö get te, s hal kan mond ta:
– Itt ész van, nem szil va lek vár! Ide süs se tek! Kar csi, te itt 

ma radsz, és majd al kal mas pil la nat ban el csó rod a pla ká to kat. 
Süle, te ve lem jössz, és ri por tot csi ná lunk a pla kát ra gasz tó val.

Süle nem na gyon ér tet te, de a kis Re ce már ki lé pett a fa 
mö gül, már ott is állt a lét ra al já ban. Süle ke zé be nyom ta 
a mag ne to font, a mik ro font a mar ká ba fog ta, és fel szólt a 
létrára:

– Jó na pot kí vá nunk! A Gyer mek rá dió mun ka tár sai va gyunk. 
Ri por tot sze ret nénk csi nál ni. Hang pró ba, egy-ket tõ, há rom! 
– Ezt már a mik ro fon ba sut tog ta mély han gon.

A pla kát ra gasz tó szé le sen mo soly gott a lét ra te te jén.
– Sem mi aka dá lya! – mond ta. – Min dig tud tam, hogy egy-

szer ri por tot fog nak ve lem csi nál ni. Mert nincs ér de ke sebb 
mes ter ség, mint az enyém! Úgy is mond hat nánk, hogy én 
va gyok az ut ca hír mon dó ja.

Han go san sza valt a lét ra te te jén, el né zett a fák ma gas-
sá gá ban a füs töl gõ gyár ké mé nye kig, az óri á si gom ba ként 
pöf fesz ke dõ gáz tar tá lyig.

– Tes sék le jön ni! Így nem lesz jó a fel vé tel! – mond ta a 
kis Re ce hi va ta los ké pet vág va.
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A pla kát ra gasz tó en ge del me sen le má szott.
– Oda mond jam? – mu ta tott a mik ro fon ra. S új ra el kezdte: 

– Nin csen ér de ke sebb mes ter ség, mint az enyém! Úgy is 
mondhatnám…

A kis Re ce ir gal mat la nul fél be sza kí tot ta:
– Itt nem jók a hang vi szo nyok. Men jünk ta lán a túl só 

oldal ra! – És meg ke rül te az osz lo pot. – Most tes sék be szél-
ni! Hang pró ba egy-ket tõ-há rom! – És a pla kát ra gasz tó or ra 
alá nyom ta a mik ro font.

A pla kát ra gasz tó tü rel me sen mo soly gott, és új ra el kezdte 
a mon dó ká ját:

– Nincs ér de ke sebb mes ter ség, mint az enyém! Ezt én 
mon dom, Lópici Gás pár. Tud ni il lik ez a ne vem. Úgy is 
mond hat nánk, hogy én va gyok az ut ca hír mon dó ja.

Süle hang ta la nul rö hö gött, re me gett ke zé ben a mag ne to-
fon, de a kis Re ce sza po rán bó lo ga tott, s ügye sen Süle lábára 
lépett. Süle ural kod ni pró bált ma gán. A pla kát ra gasz tó foly-
tat ta a beszé det:

– Úgy is mond hat nánk, hogy én irá nyí tom a köz vé le-
ményt.

A má sik ol da lon Kar csi sé tált el ké nyel me sen, hó na alatt 
a pla kát cso mag. Süle meg bök te a kis Re cét. A kis Re ce 
bólin tott, és fél be sza kí tot ta a pla kát ra gasz tót.

– És mit üzen a gye re kek nek? – kér dez te a meg hök kent 
Lópici Gás pár tól.

– Hogy ne szagassák le a pla ká tot! Mert az az ut ca hír-
mon dó ja!

– Ked ves gye re kek! – foly tat ta a kis Re ce sze mér met len 
pi masz ság gal. – Ti is hal lot tá tok, mit üzen nek tek Lópici 
Gás pár. Kö szön jük szé pen, ez zel bú csú zunk is.
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Le kat tin tot ta a mag nót, ün ne pé lye sen ke zet nyúj tott Lópici 
Gás pár nak. Az elõbb be le tö röl te a ke zét a kö té nyé be, és úgy 
nyúj tot ta fe lé jük.

– És mi kor hang zik el a rá di ó ban a ri port? – kér dez te.
– Pün kösd kor! – mond ta a kis Re ce vak tá ban, de fo lyé-

ko nyan. – Az es ti csúcs idõ ben. Az lesz a cí me, hogy: Az 
utca hang ja. 

– Jó cím! – bó lo ga tott Lópici Gás pár. – Hall ja majd az 
egész or szág!

– Hall ja majd az egész vi lág, ha jók lesz nek a lég kö ri 
viszo nyok – vág ta rá a kis Re ce, és ké nyel me sen el in dul tak 
Kar csi után.

A pla kát ra gasz tó úszott a bol dog ság ban, vál lá ra vet te a 
falá dát, a lét rát, ke zé be fog ta a csi ri zes vöd röt, és el in dult a 
leg kö ze leb bi kocs ma fe lé. Ész re se vet te, hogy el tûn tek az 
orosz lá nos pla ká tok. Az járt a fe jé ben, hogy iszik egy pohár 
sört az öröm re, és min den ki nek el fog ja új sá gol ni, hogy nyi-
lat ko zott a rá di ó ban. Ha jók lesz nek a lég kö ri vi szo nyok, az 
egész vi lág hall ja majd Lópici Gás pár vé le mé nyét!
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