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Köllő Zsófi a (szerk.)

A láthatatlanná tevő maszk – pedagógusmesék 

a koronavírus utáni iskoláról

A Romániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége A láthatatlanná tevő maszk 
– mesék a koronavírus megjelenése 

utáni iskoláról címmel meseíró pályázatot 
hirdetett 2020 őszén, tanulók és pedagógusok 
számára.

Az 561 tanulóktól beérkezett pályamun-
kából 146 mese kötetben jelent meg az Ábel 
Kiadónál.

A mesék hiteles kór- és korképet mutat-
nak a 2020-as évről. A gyermekek csodála-
tos érzékenységről, őszinteségről, fantáziáról 
tesznek bizonyságot meséikben. Legfontosabb 
üzenetük: minden jóra fordul, ha legyőzzük a 
félelmet, ha áldozatot vállalunk, ha összefo-
gunk, ha mosolygunk. Vigyázzunk magunk-
ra és egymásra! A mesék szövegét Zsigmond 
Emese a Napsugár és Szivárvány lapokban jól 
ismert igényességgel és szeretettel gondozta. 
A könyvet Bak Sára csodaszép illusztrációi 
gazdagítják.

A kötetbe csak a gyermekek szövegeit 
emeltük be, a pedagógusoktól beérkezett legszebb meséket az alábbiakban közöljük.

Ambrus Dorottya: Lehet-e hő ssé  vá lni?
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember, s annak egy szem fi a. Ez a fi ú  

mindená ron hő s szeretett volna lenni. De ú gy é rezte, hogy a vilá g monoton rendjé ben 
valami ó rá sit, valami szokatlant, valami megdö bbentő t kellene tegyen, hogy egyá ltalá n 
é szrevegyé k az emberek. Í gy há t orrá t ló gatva ment el minden nap az iskolá ba, é s a já rda 
kö veit rugdosva kü lö nbné l kü lö nb terveket gyá rtott a vilá gmegvá ltá sra. Hiá ba ké rlelte az 
apja, hiá ba fi gyelmeztetté k a bará tok, hogy hagyja má r abba ezt a fö lö sleges á lmodozá st, 
a fi ú  megmakacsolta magá t, egyre tö bb é s tö bb idő t tö ltö tt hő spá lyá já nak tervezé sé vel. 

Egy februá ri reggelen apja hangjá ra é bredt:
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– Gergő  fi am, sajná lhatod, hogy nem Kí ná ba szü letté l.
Gergő  feltá pá szkodott, kibotorká lt a nappaliba, az ú jsá g fö lö tt csak az apja csodá lkozó  

á brá zatá t lá tta, ezé rt odasietett mellé .
– Né zd – mutatott rá  apja a Nagyvilá g cí mű  rovat egyik cikké re. – Koronaví rus.
A fi ú  kirá ntotta apja kezé bő l az ú jsá got, bö ngé szni kezdte. Olvasta elö lrő l, aztá n 

olvasta há tulró l, majd miutá n betű rő l betű re ismerte a szö veget, ö sszecsukta az ú jsá got.
– Ohó ! – bukott ki Gergő bő l a kö vetkezteté s, ami nagyjá bó l annyit jelentett, hogy 

bizony té nyleg nagy ká r, hogy nem Kí ná ban é lnek, mert ott most hő skö dhetne kedvé re, 
volna á m kereslet a vilá gmegvá ltá sra.

Né zegette a fö ldgö mbjé t, megpró bá lta felidé zni a fö ldrajztaná r szavait, amikor 
Á zsiá ró l tanultak... De aká rmennyit tö prengett, nem talá lt megoldá st arra, hogy hipp-
hopp Kí ná ban teremjen, é s vé gre hő ssé  vá ljon. 

Telt-mú lt az idő , Gergő  csak á lmodozott tová bb, amikor egyszer csak ké t szó  ü tö tte 
meg a fü lé t az esti hí radó bó l: koronaví rus, Olaszorszá g.

– Ohó ! Olaszorszá g – ismé telte Gergő . O-lasz-or-szá g. Né gy szó tag elhangzá sa é pp 
elegendő  ahhoz, hogy egy iskolá s gyerek (egy hő snek ké szü lő  iskolá s gyerek!) elké pzelje 
Euró pa té rké pé t, é s megtalá lja rajta a Fö ldkö zi-tengerbe nyú ló  csizmá t. Olaszorszá g 
nincs is olyan messze... – motyogta.

– Mit szá mí t, hogy mennyire van messze? – ké rdezte az apja é rtetlenkedve.
– Há t... Kö zelebb van, mint Kí na. Igazá bó l ez szá mí t – hebegte Gergő , mert meglep-

te, hogy gondolatai fé lhangos motyogá ské nt apja fü lé ig jutottak. 
– Meg se forduljon a fejedben, Gergő ké m! – zá rta le a té má t Gergő  anyja ké rlelhetetlen 

hatá rozottsá ggal.
– Pedig Andrisnak ott é lnek az unokatestvé rei, é s a segí tsé gü kkel...– folytat-

ta volna Gergő , de tudta, hogy hiá ba fá radozna, ú gy sem é rtené k meg, mié rt szeretne 
Olaszorszá gba utazni. Te é s a hó bortjaid, ezt mondaná k – nyugtá zta, é s becsapta maga 
mö gö tt a szobá ja ajtajá t. 

Elő  a fö ldgö mbbel, elő  az atlasszal, elő  a sajá tkezű leg rajzolt té rké pekkel! Kí ná bó l 
Olaszorszá gba... aha, ez azt jelenti, hogy terjed, rá adá sul egymá stó l tá voli helyekre is 
eljuthat... tehá t hozzá nk is. Ekké pp okoskodott Gergő  napokon keresztü l, eredmé nyeirő l 
bará tjá nak, Andrisnak szá molt be az ó rá k kö zti szü netekben. 

– Azt akarod ezzel mondani – kezdte bizonytalanul Andris –, hogy lehet minket is 
é rinteni fog ez a koronaví ruscucc?

– Aha – bó lintott Gergő .
– É s?
– Hogyhogy é s? É s szü ksé g lesz arra, hogy az embereket valaki bá torí tsa.
– É s ezt a hő sö k szoktá k megtenni. Ezt tudom, má r szá zszor mondtad. De azt 

mé gsem gondolhatod komolyan, hogy egy vilá gjá rvá ny kö zepé n te leszel az, aki ezt 
csiná lja.

– Mié rt ne? Itt van vé gre az alkalom, hogy valami hő stettet vigyek vé ghez.
– Há t jó , de é n ebbő l inká bb kimaradné k – sü tö tte le a szemé t Andris.
– Andris! Remé lem, ezzel csak pró bá ra akarsz tenni! Te vagy a legjobb bará tom... 
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Minden hő snek van egy hű sé ges tá rsa, aki kitart mellette, é s segí ti ő t, ú gy beszé ltü k 
meg, hogy ha valamikor hő s leszek...

– Persze, hogy ú gy beszé ltü k meg – vá gott kö zbe Andris –, mert sose gondoltuk, 
hogy lesz belő le bá rmi is. De az igaz, hogy a legjobb bará tod vagyok...

– Akkor segí tesz, ugye? Kell há rom eszkö z: maszk, kesztyű  é s fertő tlení tő . Sietnü nk 
kell, mert ha nyakunkon a baj, hiá nycikk lesz mindenhol.

– Van mindhá rom.
– Van? – hitetlenkedett Gergő .
– Persze, azó ta, mió ta csak Kí ná ró l meg Olaszorszá gró l hablatyolsz. Tudtam, hogy 

elő bb-utó bb elő á llsz ezzel a Győ zzü k le a koronaví rust! ö tlettel. Ismerlek...
Iskola utá n Andrisé kná l talá lkoztak, leltá rat ké szí tettek a rendelkezé sre á lló  

eszkö zö kbő l, Gergő  gyö ngybetű kkel í rta: egy doboz maszk, né gy pá r kesztyű , ké t 
fertő tlení tő .

– Egy doboz, azaz tí z darab... é s a fertő tlení tő bő l egy nyomó s é s egy fú jó s – tette 
hozzá  Andris.

– Igen, lá tom. Haladjunk – sü rgette a tervezé st Gergő . – Í rd oda! – erő skö dö tt a 
bará tja.

– Mié rt?
– Csak! Mert í gy pontos, azé rt.
– Há t jó  – hagyta jó vá  Gergő . Kö zben persze nagyon há lá s volt Andrisnak, hogy 

helyette is fi gyel a ré szletekre. A hő sö k ugyebá r nem engedhetik meg maguknak a 
szé tszó rtsá got, de a pontossá g a szeleburdi, á lmodozó  Gergő nek mindig is nehezé re 
esett.

A nappalbó l é jszaka lett, az é jszaká bó l nappal, Gergő é k pedig egyre izgatottabban 
vá rtá k, hogy é lesben is kipró bá ljá k, hogyan mű kö dik a terv. Egy má rciusi nap bejelen-
tette az igazgató nő , hogy má snaptó l a já rvá nyhelyzetre való  tekintettel nem kell iskolá ba 
já rni. Gergő  boldogan bö kte oldalba Andrist, szemé bő l ki lehetett olvasni: eljö tt a mi 
idő nk! Andris korá ntsem volt ennyire lelkes, a lá bá val dobolt az osztá lyterem kopottas 
padló já n, tö rdelte a kezé t, é s csak az já rt a fejé ben, hogy most má r nem lehet kihá trá lni, 
é s té nyleg hő snek kell lenni, ha a fene fené t eszik is. Iskola utá n a fi ú k Andrisé khoz men-
tek, hogy felfegyverkezzenek. 

– Lé gyszi, legyen enyé m a fú jó s – ké rlelte Gergő  a bará tjá t. 
– Jó , de csak azé rt, mert a nyomó st nagyobb odafi gyelé ssel kell haszná lni, hogy ne 

pazaroljunk, é s é n ebben jobb vagyok – felelte Andris, magá t is vigasztalva, hiszen ezen-
nel hagyta magá t megfosztani a fú jká lá s ö rö mé tő l.

– Tegyü k fel a maszkokat é s indulá s! – lelkendezett Gergő . 
– Kí vü l a ké k fele, felü l a dró tos ré sz, igazí tsd rá  az orrodra, ahogy megbeszé ltü k. 

Í gy semmi é rtelme, olyan mintha egy legyező t tetté l volna az orrod hegyé re – piszká lta 
Andris a bará tjá t, mert mé g kicsit bá ntotta, hogy a nyomó s fertő tlení tő  maradt neki.

A fi ú k kimentek az utcá ra, az emberek elő szö r furcsá n né ztek rá juk, aztá n egyre 
tö bben kezdtek elismerő en bó logatni felé jü k. Bü szké k is voltak magukra, hogy má r 
az első  beveté s ilyen jó l sikerü lt. Né há ny nap mú lva azonban egyre tö bb ember viselt 
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maszkot, az utcá n az arcok egyformá n ké kek lettek. A fi ú k egyré szt ö rü ltek ennek a 
fejlemé nynek, hiszen elé rté k, hogy a vá rosukban má sok is ré szt vesznek a vilá gmentő  
akció jukban, viszont zavarta ő ket, hogy má r senki sem tartotta ő ket kü lö nlegesnek, ú jra 
beolvadtak a tö megbe, ahogy azelő tt.

– Te Gergő , hallasz?
– Igen, Andris, mondjad.
– Csak azé rt hí vtalak, hogy szerintem ki kellene talá lni valamit a maszkokkal, 

mert má r nagyon kevé s van a raktá runkban, é s egyé bké nt is elé g bé na, hogy mindenki-
nek ilyen van. É n ú gy é rzem, hogy lá thatatlanná  tesz minket, feltesszü k, é s eltű nü nk a 
tö megben. Pedig kitű nni akartunk, vagy nem?

– De. Szerintem csiná ljunk magunknak, varrjuk meg, é s dí szí tsü k ki ú gy, hogy senki 
má snak ne legyen olyan. Anyá val megcsiná ljuk neked is, jó ?

– Rendben. Odaadom a csú zlijaimró l a gumikat. É s leí rom, hogy az é n fü leimre 
mekkora kell. Te is mé rd meg, nem akarom, hogy lö työ gjö n rajtad.

Elké szü ltek a maszkok: egy zö ld Gergő nek GA dí szí té ssel, Andrisnak pedig egy 
szü rke AG hí mzé ssel. Gergő  talá lta ki, hogy mindenké ppen szerepeljenek egymá s 
maszkjá n, ha má r együ tt vá gtak bele ebbe az egé sz vilá gmegvá ltó sdiba. Az egyedi masz-
kok meghoztá k a fi ú knak a sikert é s a né pszerű sé get, sokan megdicsé rté k ő ket, hogy 
helyesen hordjá k, hogy pé ldá t lehet venni ró luk. Hamar belejö ttek, hogy ezeket a masz-
kokat nem eldobni, hanem mosni é s vasalni kell, né há ny hé t utá n versenyeztek is, hogy 
melyikü k mossa é s vasalja ki hamarabb a maszkjá t. Persze Gergő  nyert, de Andrisé  sok-
kal szebb volt, ú gyhogy kiegyeztek egy dö ntetlenben.

Szigorodtak a szabá lyok, a ható sá gok is egyre tö bb inté zkedé st vezettek be, hogy 
lassí tsá k a ví rus terjedé sé t, hiszen nem volt mindenhol ott Gergő  é s Andris, hogy jó  
pé ldá t mutassanak. Ezé rt nemsoká ra mindenkinek otthon kellett maradnia, csak a 
legszü ksé gesebb dolgok miatt hagyhattá k el az emberek otthonaikat. Karanté n. Í gy 
hí vjá k. Elé g ismerő s manapsá g, de Gergő é knek elő szö r nagyon furcsa volt. Nem mehet-
tek á t egymá shoz, nem kü ldté k le ő ket a boltba, nem biciklizhettek a parkban, ú gyhogy 
maradt a ké pernyő n, a videojá té kokban való  talá lkozá s. Bá r az az igazsá g, hogy Gergő é k 
ezt annyira nem bá ntá k, inká bb azt sajná ltá k, hogy megint há tté rbe szorul a hő ssé  vá lá s.

Egyik este Gergő  rosszul é rezte magá t, fá jni kezdett a feje. Legalá bb nem vagyok 
ezzel egyedü l – gondolta, mert az apja is gyengé lkedett né há ny napja. Hé t nap é s hé t é jjel 
egyebet se csiná ltak, csak egyik teá t ittá k a má sik utá n, szedté k a C-vitamint, é s mé rté k 
a lá zukat. De nem javult a helyzet.

– Teszt kell – á llapí totta meg Gergő  anyja a rá  jellemző  tö mö rsé ggel.
Teszt... Szuper, most aztá n hő skö dhetek... Morfondí rozott Gergő , de a vilá gé rt sem 

á rulta volna el senkinek, hogy bizony izgul, hogy mi lesz az eredmé ny, é s egyá ltalá n ho-
gyan fogja viselni a tesztelé st.

Kis hő sü nk! mondtá k Gergő nek a szü lei, ez nem kis elé gedettsé get okozott a fi ú nak. 
A teszt eredmé nye sajnos pozití v lett. Ké tsé gbe is estek Gergő  szü lei, hogy most mi lesz. 
Ezt ő  elő szö r nem é rtette, mert ha valami pozití v, az jó , nem? Mint pé ldá ul a pozití vum... 
Aztá n elmagyará ztá k neki, hogy ebben az esetben pont fordí tva! Kicsit szé gyellte is 
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magá t, hogy ennyit sem tud, de jobban aggasztotta az, hogy mit mondjon Andrisnak. 
Há rom á lmatlan é jszaka utá n vé gü l felhí vta telefonon.

– Szia, Andris! Azé rt hí vlak, mert arra gondoltam, hogy ú gy lenne igazsá gos, hogy 
legyen ná lad egy kis idő t a fú jká ló s fertő tlení tő  is.

– Szia, Gergő ! Aha...
– Szó val tizenné gy napig lehet ná lad. Csak annyi a gond, hogy nagyon elfoglalt va-

gyok, é s nem tudom odaadni, de kiteszem a lé pcső nkre, ha erre já rsz, vedd el.
– Rendben. De ugye má s baj nincs? – é rdeklő dö tt Andris, mintha nem ismerte vol-

na nagyon jó l a tizenné gyes vará zsszá mot.
– Nincs-nincs. De azé rt fertő tlení tsd le a nyomó ssal, mikor elviszed. Biztos, ami 

biztos. Ki tudja, kik fogdossá k ö ssze, mí g ideé rsz. Na, amikor tudsz, gyere!
Gergő  letette a telefont, nagyot nyelt, kitette az ajtó  elé  a fertő tlení tő t, é s ott á llt 

egé szen addig, amí g meglá tta Andrist kö zeledni. Ekkor elfordult, tett-vett, mintha té nyleg 
nagyon el lenne foglalva. Andris, ahogy megé rkezett, felvette az ü vegcsé t, a sajá t nyomó s 
fertő tlení tő je segí tsé gé vel alaposan 
letö rö lgette, majd a kö nyö ké vel 
megkopogtatta Gergő é k ajtajá t. 

Integetett, lehú zta az á llá ig a 
maszkjá t, é s biztató an mosolygott 
bará tjá ra, aki a kopogtatá sra rö gtö n 
ott termett.

– Andris! Maszkot fel, tu-
dod! – tá togta bará tjá nak Gergő  
a bejá rati ajtó  ü vegé n keresztü l. 
Igyekezett nagyon artikulá ltan 
beszé lni, ahogy a magyartaná rnő  
szokott, amikor az online ó rá n ki-
kapcsolva felejti a mikrofonjá t, é s 
ú gy pró bá lja megé rtetni magá t. 
Ö rü lt is, hogy Andris nem hall-
hatja a hangjá t, mert a torká ban 
lé vő  gombó c miatt bizony elé g 
remegő s volt. Megvá rta, mí g a 
bará tja eltű nik az utcasarkon, aztá n 
szomorú an elvonult a szobá já ba. 
Csak este vette é szre, hogy Andris 
bedobott valamit a postalá dá jukba: 
egy kis cetli, rajta ké zzel rajzolt 
tá blá zat, tö ké letes vonalak (persze, 
az Andrisra jellemző  pontossá g! – 
gondolta egybő l Gergő ), fö lö tte szö veg: Tizenné gy nap mú lva talá lkozunk. Te is tudod, 
hogy az igazi hő sö k fegyvere a Tü relem. Minden nap pipá lj egyet!
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Gergő  elhatá rozta, hogy szé p pipá kat fog haszná lni, ú gyhogy tü relmesen, ceruzá val 
ö tszö r megrajzolta egy kü lö n papí rra, hogy a tá blá zatba biztos a legszebb kerü ljö n. Í gy 
is lett, a negyedik napon má r gyakorlott ké zzel pipá lgatott, é s kitalá lta, hogy az utolsó  
pipá val együ tt felí rja a cetli aljá ra, hogy:

Karanté n: Itt a vé ge, fuss el vé le! 

Harka Sára: Nyá picoknak nem való  

Ez a padlá s poros kacatokat, eldugott kincseket é s ré gi titkokat rejtett. Má s prü szkö lt, 
vagy hanyatt-homlok menekü lt volna az á porodott szagtó l, de Vincé t é s nagypapá já t ez 
cseppet sem zavarta.

Egyforma kalandvá ggyal má sztak fel a ré g nem haszná lt falé pcső n ezen a szombat 
dé lelő ttö n, é s vetetté k bele magukat a kutakodá sba. Ő k mindig jó l megé rtetté k egymá st.

– Idené zz, Vince! – Nagypapa kiá ltá sá ban csengett az izgalom.
– Mi az? – Vince á tverekedte magá t egy ő sré gi hintaszé ken.
Nagypapa lesö pö rte egy tetemes, kö dszü rke bő rö nd tetejé rő l a pó khá ló t. Ahogy 

felnyitottá k a fedelé t, hatalmas porfelhő  szá llt a levegő be. Belekukucská ltak. Vince kis 
kezé t a já té kok, ré gi sá lak é s mű anyag darabok halmá ba dugta.

– Egy kiscsó nak! – halá szta ki a fi ú , é s a magasba emelte a fajá té kot. – Bezony á m! 
É s milyen jó l ú szott ré gen a ví zen!

Vince a nadrá gzsebé be nyú lt, elő vette kedvenc já té kkatoná já t.
– Pont belefé r a katoná m – mutatta vigyorogva.
Megfordí totta a csó nakot.
– De mié rt van rá í rva, hogy Jancsi?
Nagypapa felnevetett.
– Az é n vagyok. Vagyis voltam. Gyerekké nt mindenki Jancsinak hí vott. Ma má r 

csak Já nos bá csinak – unoká já ra kacsintott –, a szerencsé sek pedig Nagypapá nak.
Vince tová bb kotorá szott a bő rö ndben, egy halvá nysá rga gyö ngysor akadt a 

marká ba.
– Az a nagymamá dé  volt – Nagypapa a szí vé hez szorí totta a lá ncot, é s hozzá tette –, 

amí g é lt. Vince felné zett.
– Hiá nyzik neked?
– Igen, mindenné l jobban. Lassan fé l é ve má r, de mé g mindig csodá lkozom regge-

lente, hogy nem fekszik mellettem az á gyban.
– Gyű lö lö m ezt a ví rust – morogta Vince.
– A mamá d ö reg volt, é s sok betegsé ggel megkü zdö tt az é lete sorá n. Ezzel sajnos 

má r nem sikerü lt neki. Na, de most nincs idő  szomorkodni! Né zzü k, mi van mé g itt! 
Vince tová bb matatott, egy ü vegpalackot hú zott elő .

– Hű ű ű !
– Arró l má r el is feledkeztem.
Az ü veg vé gé n parafadugó  tró nolt, benne egy ö sszecsavart papí rtekercs. – Ezt nem 

akartad ví zre tenni, hogy elsodró djon, é s valaki megtalá lja?
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– De, gyerekké nt azt terveztem... aztá n elfeledkeztem ró la.
– Mi van benne? – Vince leü gyeskedte a dugó t, é s kezé be csú sztatta a tekercset.
– Bontsd csak ki, tetszeni fog! – kacsintott rá  Nagypapa.
– EGY TÉ RKÉ P! – Vince szeme tá gra nyí lt, szí ve gyorsabban dobogott. Nagypapa 

á té rezte az izgalmá t.
– Bezony á m! Ré ges-ré gen elá stam egy kincseslá dá t az erdő ben – mesé lte –, é s leraj-

zoltam a hozzá  vezető  té rké pet.
– Komolyan? Keressü k meg, Nagypapa!
– Most? Az erdő ben?
– Igeeen! Induljunk is!
– Á lljunk csak meg, fi atalember! Elké szí tetted má r a termé szetismeret lecké det?
– Há t, ö ö ö ...
– Megtanultad az é gtá jakat?
– Nem.
– Há t a fá kat?
– Nem.
– Akkor gyerü nk lecké t í rni!
– De Papa, má r annyira elegem van! Egé sz hé ten a szá mí tó gé p elő tt ü ltem a 

szobá ban, é s tanultam. Nem bí rom tová bb! Ha mé g egy kis tudá st pró bá lné k a fejembe 
verni, biztosan szé trobbanna!

– Elhiszem, biztosan nehé z ez a digitá lis oktatá s.
– Azt hittem, iskolá ba já rni a legrosszabb, de nem. Ez í gy sokkal, de sokkal unal-

masabb.
– Ö rü lj, hogy egyá ltalá n van lehető sé ged otthonró l tanulni! A mi idő nkben, mikor 

az egé sz falut beterí tette a hó takaró , é s nem tudtunk iskolá ba menni, teljesen elmaradt 
az oktatá s.

– É n ö rü lné k neki. Annyira szeretné k vé gre kimenni! Kincset keresni!
– Ki tudja, hogy ott van-e mé g...
Egy ré sze é rveket pró bá lt felhozni, hogy mié rt lenne idő pocsé kolá s ezzel bajló dni, 

de mikor unoká ja arcá ra né zett, nem tudott nemet mondani. Csak beleszö vi valahogy a 
kirá ndulá sba a tananyagot is!

– Ejj, micsoda kaland lesz! Há t persze, hogy megkeressü k!
Vince ö rö mé ben tapsolt, ettő l a porszemek é s tollpihé k tá ncot já rtak a levegő ben. 

Milyen izgalommal má sztak fel a falé pcső n a padlá skutatá s elő tt...most mé g anná l na-
gyobb izgalommal jö ttek le!

– Mi vagyunk a Kincskereső  Felfedező  csapat – lelkesedett Vince. – É n leszek a 
kapitá ny!

– Termé szetesen csakis te lehetsz a kapitá ny – é rtett egyet Nagypapa.
Vince é s Nagypapa felö ltö zö tt, maszkkal é s kesztyű vel felfegyverkezve á lltak meg a 

há z elő tt. Vince kiterí tette az ü vegcsé bő l kihalá szott papí rt a fű re. Bogará szta egy dara-
big, majd megszó lalt:

– Ezen nem tudok kiigazodni.
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– Vince kapitá ny, fejjel lefelé  tartod a té rké pet! – Nagypapa kuncogva megfordí totta.
– Ó ó ó ... – Vince a homloká ra csapott, é s vele kacagott.
Vince gyö ngyö zve nevetett, Nagypapa mekegve.
– Ú gy tartsd mindig, hogy É szak legyen felü l, alul pedig Dé l.
– De honnan fogom megjegyezni?
– Ré m egyszerű ! Mondd utá nam: Elő ttem van é szak, há tam mö gö tt dé l, balra a Nap 

nyugszik, jobbra pedig ké l. Most felettü nk já r a nap, vagyis pont dé l van, lá tod?
– Í gy nem is olyan nehé z – é rtett egyet Vince, é s vé gigpá sztá zta a ké pet. – Ez a há z, 

ugye? – Bezony á m!
– É s itt van a kincs a tó  mö gö tti erdő ben...
– Bezony á m!
– É s ezen a tyú kó lon kell á tverekednü nk magunkat?
– Azt má r lebontottá k, ma má r egy nagy gö dö r fekszik a helyé n.
Nagypapa is vé gigfü rké szte a té rké pet, majd kö rbené zett a kerten.
– Legelő szö r Marcsi né ni vetemé nyesé n kell á tjutnunk! – titokzatos hangon szó lt 

unoká já hoz.
Vince lá ba remegett az izgalomtó l. Fé nyes nappal a sajá t kertjü kben sé tá ltak, mé gis 

kommandó snak é rezte magá t, mikö zben a kerí té shez lopakodtak.
A fehé rre festett kerí té slé cek alatt Vince kö nnyedé n á tbú jt, aká r egy nyú l. Nagypapa 

is megpró bá lkozott vele, á tdugta a fejé t, de a tö bbi testré sze má r nem fé rt á t.
Vince hatalmas vihogá sban tö rt ki.
– Á há há há ! Beszorultá l, mint a Micimackó !
– Ne nevess, inká bb segí ts kihú zni! – Nagypapa pró bá lt szigorú an szó lni, de 

mosolyá t nem tudta elrejteni.
Vince hú zta, hú zta, á m Nagypapa nem mozdult. Majd tolni kezdte, é s Nagypapa feje 

sikeresen visszabú jt a kerí té s má sik oldalá ra.
– Lé pj á t felette! – biztatta Vince.
„Rip-rop-rip” – Nagypapa sű rű  csontropogá sok kö zepette á temelte vé n lá bá t a lé cek 

fö lö tt. 
Á tsettenkedtek Marcsi né ni vetemé nyeskertjé n.
– Ez olyan izgalmas! – sú gta Vince.
– Bezony á m! Azé rt ne taposd le azt a fejes salá ta palá ntá t!
– Rendben, bocsá nat – mondta Vince, é s arré bb lé pett, egyenesen a fokhagymá kra.
– A legtö bb zö ldsé get tavasszal ü ltetik, de azé rt most is terem itt egy-ké t fi nomsá g. 

Pé ldá ul amin é pp á llsz, az fokhagyma.
– Ez a hosszú  zö ld? De hol a hagymá ja?
– A fö ld alatt nö veszti. Ahogy a ré pa é s a krumpli is.
– Mit mű veltek itt? – ü tö tte meg fü lü ket a ká rogó  hang. Marcsi né ni á llt a teraszon, 

kezé ben a lombseprű , amivel az avart seperte.
Ö sszerezzentek. Vince meglá tva a fegyvert, azonnal futá snak eredt. Nyargalt á t a 

vetemé nyesen, egyenesen a domb felé . Nagypapa té tová zott egy má sodpercig, majd ő  is 
ú gy dö ntö tt, nem szé gyen a futá s. Nyomban unoká ja utá n iramodott.
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Marcsi né ni utá na ordí tott:
– Szé gyellhetné d magad, Já nos! Ö regember lé tedre í gy futká rozol egy gyerek utá n!
– Csak az ö reg, aki annak é rzi magá t! – kiá ltott vissza, é s szaladtak lefelé  a dombol-

dalon. Nagypapa nem is emlé kezett, mikor futott utoljá ra. Jó lesett neki az arcá t csapdosó  
levegő á ramlat, az é rzé s, hogy ő sz tincsei lobognak a szé lben.

Lihegve á lltak meg a tó  partjá n. A pené szzö ld vizet benő tte a ná d, itt-ott ü res 
konzervdobozok é s nejlonzacskó k ú sztak rajta. Á porodott bű zt á rasztott, de Vincé é k 
szá má ra az izgalom szaga volt ez.

– Gyerekkoromban – mesé lte Nagypapa – naponta kijá rtunk ide. Akkor mé g kacsá k 
ú szká ltak itt, ső t egyszer mé g teknő st is talá ltunk! Olyan tiszta volt, hogy fü rö dhettü nk 
benne, ső t ittunk is belő le!

Vince a szemé tkupacra né zett.
– Bá rcsak most is minden olyan lenne!
– Mé g korcsolyá ztunk is a befagyott tavon.
– Most mié rt nincs jé g rajta?
– Majd té len, ha elé g hű vö s lesz hozzá . Ha nulla fok alá  megy a hő mé rsé klet – tudod, 

mikor olyan hideg lesz, hogy kesztyű  né lkü l reszket a kezed, é s meglá tszik a leheleted –, 
akkor a ví z megfagy, é s jé g lesz belő le. Mint mikor beteszed az ü dí tő t a fagyasztó ba.

Vince mosolygott. Szerette a Nagypapá já t hallgatni, az ő  szá já bó l, az ő  mé ly, rekedt 
hangjá val minden vará zslatosnak hangzott.

– Viszont ez sem volt ré gen itt – mutatott Nagypapa egy fá bó l é pü lt hí dra. – Ha á t 
akartunk jutni a tú lpartra, ú sznunk kellett. Most viszont kö nnyedé n á tsé tá lhatunk.

– Mindenben van valami jó ! – mondta Vince, mikö zben á tlé pdeltek.
– Bezony á m! Ké pzeld, ez a ví z itt alattunk á llandó  kö rforgá sban van. A tó  vize 

pá rolog, a kö nnyű  pá ra felemelkedik a levegő ben, ott fent kicsapó dik, é s felhő  lesz belő le. 
Né zd csak azt a hajó  alakú  é s a sá rká ny formá jú  felhő t az é gen! Aztá n a felhő kbő l hull 
majd az eső , ha pedig hideg van, akkor hó . Í gy hull vissza a csapadé k a fö ldre, é s ebbe a 
tó ba is, ahonnan indult.

– Jó  sokat utaznak ezek a ví zcseppek – tű nö dö tt Vince.
Mikor a tú lpartra é rtek, a fi ú  megvizsgá lta az elrejtett kincseslá da té rké pé t. A ré gi 

tyú kó l helyé n elterü lő  gö dö r felé  vetté k az irá nyt.
– Folyik az orrom – szó lalt meg, mikö zben Nagypapa mö gö tt sé tá lt.
– Nem hoztá l papí rzsebkendő t?
– Nem – forgatta ki Vince a nadrá gzsebeit. Kedvenc já té kkatoná já n kí vü l semmit 

sem talá lt. – Akkor té pj le egy levelet a fá ró l, é s fú jd abba! – taná csolta Nagypapa, mint 
a vilá g legtermé szetesebb dolgá t.

– Fú ú ú jj, egy levé lbe? – Vince undorodó  grimaszt vá gott.
– Ejnye, kapitá ny! Micsoda Kincskereső  Felfedező  vagy te? Ez nyá picoknak nem 

való ! Vince felü lkerekedett viszolygá sá n, leté pte azt a levelet, é s elvé gezte katonadolgá t. 
Hamarosan a gö dö rrel talá ltá k szemben magukat. Az egé szet má jszí nű  sá r borí totta. 
Té tová n á lltak, egyikü k sem szí vesen lé pett bele a dagonyá ba.

– É s a sá r mibő l lesz, Nagypapa?
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– Ha sokat esik az eső , felá zik a fö ld, attó l lesz ilyen mocsaras á llaga. De majd ha 
rá sü t a nap, felszá rad. Viszont nekü nk í gy vagy ú gy, de muszá j lesz á tkelnü nk rajta. Vince 
kapitá ny, elé rkeztü nk az első  igazi kihí vá shoz. 

– Vuuff ! Vuff ! – egy nagyra nő tt fekete kutya ugrott elő  a bokorbó l hangos ugatá s 
kö zepette. – Já á á á j! – sikoltott Nagypapa. – Egy kutya!

Vince neveté sre fakadt.
– Fé lsz tő le? – kacagott, é s kezé t az á llat felé  nyú jtva lassan kö zelebb lé pett. Az 

megszaglá szta, megnyaldosta, majd elé gedett farkcsó vá lá ssal nagyot vakkantott. – Vuff ! 
Nagypapa felugrott.
– Segí í í tsé é é g!
Vince utá na kiá ltott nevetve:
– Ejnye, micsoda Kincskereső  Felfedező  vagy te? Ez nyá picoknak nem való ! – De 

Nagypapa addigra má r á tfutott a sá rtenger tú lsó  partjá ra.
Vince elkö szö nt a jó szá gtó l, é s ő  is á tverekedte magá t a barnasá gon. A tiszta fű re 

é rve vetett egy boldog bukfencet. Nagypapa megpró bá lta utá nozni.
„Rip-rop-rip” – ropogott a csontja, ahogy ká szá ló dott fel a fö ldrő l. Ö sszenevettek. 

Vince gyö ngyö zve, Nagypapa mekegve.
Vé gre beé rtek az erdő be.
– Melyik fá ná l lesz? – Vince csillogó  szemekkel szaglá szott kö rbe.
– Kukkantsd meg a té rké pet! – adta kezé be Nagypapa. – Na, mit lá tsz rajta? A fi ú  

megvizsgá lta.
– Egy fá t.
– Bezony á m! De milyet?
– Zö ldet.
– Nem ismered fel a Juharlevelű  Platá nfá t?
Vince csak pislogott rá .
– A milyenlevelű  mit?
Nagypapa fontoskodó  hangon beszé lt:
– Ez az erdő  legó riá sibb fá ja. Lehetetlen ö sszeté veszteni bá rmelyik má sikkal!
– Há t é n biztos nem ismerem fel... Ső t! Igazá bó l egyik fá t sem ismerem.
– Az nem já rja, hogy egy vé rbeli Kincskereső  Felfedező  ne ismerje az erdő  fá it! Fi-

gyelj csak, ennek a dió fá nak hosszú ká s, sima szé lű  levelei vannak, é s kö nnyen felismer-
heted a lepotyogó  zö ld burkos dió kró l. Csak vigyá zz, nehogy a fejedre pottyanjon! Kopp!

Nagypapa unoká ja fejé re koppintott.
– Hé é é !
– É s ez a magas fa a fű ré szes szé lű  levelekkel mi lehet? Mit rejtenek ezek a szú ró s 

termé sek? – Gesztenyé t!
– Nyami, az fi nom!
– Ez vadgesztenye, nem ehető . Amit sü tni szoktak, az szelí dgesztenye. Olyat 

kó stoltunk tavaly a kará csonyi vá sá ron. De a gesztenyefá val is vigyá zni kell á m! Nehogy 
a buksidra pottyanjon!

Vince ezú ttal nevetve kité rt a fejre koppintá s elő l.
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– Há t azoknak a fá knak mi a neve?
– Kará csonyfa!
– Nem kará csonyfa, hanem fenyő fa. De való ban, belő lü k lesznek a kará csonyfá k, 

ha decemberben kivá gjá k ő ket. É s a virá gá t, azt a kemé ny, barná t hogy hí vjá k? – Doboz.
– Nem doboz, hanem toboz, kiskrapek!
– De az té nyleg a virá ga?
– Bezony á m! Abban vannak a fenyő  magjai.
– De a toboz is veszé lyes, Nagypapa – Ezú ttal Vince koppintott az ö reg ő szes, 

kopaszodó  homloká ra. – Nehogy a fejedre pottyanjon!
Együ tt nevettek, Vince gyö ngyö zve, Nagypapa mekegve.
Mé g sé tá ltak egy darabig, mikor Vince megtorpant. Ott volt elő tte AZ A FA. Ha-

talmas tö rzsé t hat ember ö sszekapaszkodott karja sem é rte volna kö rbe. Fahé jbarna 
á gait má rvá nyvö rö s ké regdarabok foltoztá k, é s mindent betö ltö tt a belő le á radó  tö mé ny 
termé szetillat. Egy levele akkora volt, mint egy macska feje.

– Ez az! – á mult tá tott szá jjal.
– Bezony á m! A Juharlevelű  Platá nfa. Itt kell lennie a lá dá nak valahol...
Most mé g nagyobb lendü lettel vetetté k bele magukat a kutakodá sba, mint reggel a 

padlá son. 
Tú rtá k-fú rtá k az avart, de mivel hosszas keresgé lé s utá n sem talá ltak semmit, 

lelkesedé sü k kezdett lankadni.
– Talá n nincs is itt má r...
Nagypapa kimerü lten dő lt le a fa tö vé be. Vince is elfá radt, nekitá masztotta karjá t a 

vastag tö rzsnek.
– Ide sü ss, Vince, gyö ngyvirá g! – mutatott rá ncos ujjá val a fa tö vé ben megbú vó  

kicsiny szé psé gre. – A sok apró  fehé r virá ga olyan, mintha gyö ngyö k csü ngené nek a 
szá rá ró l. Gyö nyö rű  – ugye? Most pedig induljunk hazafelé !

– Nagypapa, a Kincskereső  Felfedező k nem adjá k fel!
– Ez igaz – az ö reg erő t vett magá n, é s tová bb keresgé ltek. Vince most má r ké t kezé vel 

a fö ldbe is leá sott. Addig kaparta a talajt, hogy a kö rmei is feketé k lettek. Beleü tkö zö tt az 
ö kle valami kemé nybe.

– Nagypapa! – kiá ltott. – Itt van valami!
Nagypapa odafutott, fö lé  hajolt, é s izgatottan rikkantott fel:
– Szé p munka, Kapitá ny! Gyerü nk, á ss tová bb!
Vince á sott, á sott, Nagypapa kí vá ncsi feje nem tá ntorodott mellő le. Lassan 

kirajzoló dott a 
lá da fedele, majd tová bbi fö ldhá nyá s utá n együ ttes erő vel kihú ztá k.
A nagy lendü lettő l há traestek, de a lá da ná luk volt, é s má r csak ez szá mí tott.
Só vá rgó  tekintettel fogtá k a kezü kbe. Kis bajló dá s a zá rral – „Csitt-csatt” –, é s kinyí lt 

a kincseslá da.
A cipő sdoboz mé retű  lá dikó  telis-tele volt ré gisé gekkel.
– Hű , egy repü lő ! Hű , egy papí rcsá kó ! Egy ceruza! – sorra vette ki a szerzemé nyeket. 

– Ezek mind a te já té kaid voltak?
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– Bezony á m! – Nagypapá t elö ntö tte a bü szkesé g. Az emlé kek gondolata majdnem 
kö nnyeket csalt a szemé be, de visszafojtotta azokat.

Vincé t elbű vö lté k a ré gi já té kok. Kü lö nö sen egy apró , ková csoltvas lovasszeké r ra-
gadta magá val.

– Ez egy igazi kincs! – ruhá já val gondosan megtö rö lgette a kis szekeret.
Nagypapa a fi ú  ö rö me lá ttá n nem tudott tová bb harcolni a kö nnycseppek ellen.
– Olyan boldog vagyok, hogy tetszik!
Vince most egy fü zetet hú zott elő  a lá dá bó l.
– Nagypapa, ez olyan ú jnak tű nik.
– Mutasd csak! – kezé be vette é s kinyitotta. – É letemben nem lá ttam mé g ezt a 

fü zetet. – Valamit beleí rtak – mutatta a fi ú .
– Olvasd csak, é n nem lá tok a szemü vegem né lkü l!
Vince olvasta.
„Kedves Kincsrejtő !
Gombakeresé s kö zben bukkantam erre a lá dá ra. Visszaá stam, é s elhoztam a gyer-

mekeimet, hogy ő k is rá talá lhassanak. Együ tt megcsodá ltuk a benne rejlő  já té kokat. A 
lá nyom hazavitte belő le a lovacská t, de cseré be itt hagyjuk ezt a fü zetet. Kö szö njü k a 
kalandot!

Molná r csalá d”
Ott dí szelgett a fü zetben a megtalá ló k alá í rá sa é s a nevezetes kincskeresé s dá tuma.
– Jihhá á á ! – Nagyapa nagyot ugrott ö rö mé ben. „Rip-rop-rip”, ropogtak a csontjai. 

– Ez szenzá ció s!
Vince vele ugrá lt. Ö rö mtá ncot já rtak a fa kö rü l, mint az indiá nok a tá bortű zné l.
– Á ssuk vissza, hogy má s is megtalá lhassa! – mondtá k egyszerre.
Ö sszenevettek. Vince gyö ngyö zö tt, Nagypapa mekegett.
A fi ú  kezé be vette a fü zetet, é s belevé ste a „Vince” szó t az aznapi dá tummal együ tt. 

Majd Nagypapá hoz tolta, hogy ő  is alá í rhassa. Nagypapa szinté n kezé be vette a ceruzá t, 
é s belekö rmö lt. Vince á hí tattal fi gyelte.

Mielő tt visszahelyezté k volna a fö ldbe, Vince kivette a lá dá bó l a kis lovasszekeret.
– Csak nem ké pzeled, hogy kiveszel belő le valamit, de nem hagysz helyé be semmit? 

– Nagypapa pajkosan meghú zta a fi ú  fü lé t.
Vince zsebé be nyú lt, elő vette a já té kkatoná t, é s a dobozba helyezte.
– Biztosan bele szeretné d tenni?
– Biztosan! – mondta. – Valakinek ö rö met fog okozni.
Nagypapa bü szké n veregette meg a vá llá t. Visszatemetté k a lá dá t, ami jó val 

egyszerű bben ment, mint kiá sni. A kalandtó l má morittasan indultak vissza.
– Remé lem, ott vá r mé g az a kutyus! – mondta a fi ú , mikö zben hazafelé  ballagtak.
– Most jut eszembe – hebegett Nagypapa. – Nem megyü nk inká bb egy kerü lő ú ton? 

Tudod, a sá r miatt...
– Persze, a sá r miatt! – nevette ki nagyapjá t.
De nem bá nta a hosszabb utat, hiszen remekü l elcsevegtek.
– Nagypapa, mié rt ú gy í rtad alá  a kincseslá da fü zeté t, hogy „Jancsi”?
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– Mert melletted ú jra Jancsinak é rzem magam.
Egymá sra tekintettek. Olyan né zé s volt ez, amit csak egy nagyszü lő  é s az unoká ja 

é rthet meg. 
– Má shová  is rejtü nk el lá dá kat?
– Ahová  csak szeretné l! É s né ha leellenő rizzü k ő ket, hogy é psé gben vannak-e mé g.
– Mindegyikbe teszü nk egy fü zetet, hogy a megtalá ló k alá í rhassá k!
– A hozzá juk vezető  té rké peket pedig odaadhatjuk a bará tainknak.
– É s mindenkinek!
– Rejthetü nk fá ra vagy kö vek alá !
– Madá retető be!
Az ö tletek csak jö ttek é s 

jö ttek, ahogy lé pdeltek vissza az 
alkonyodó  é gbolt alatt.

Mikor hazaé rtek, Vince 
pizsamá ba bú jt, é s lefekü dt. Nagy-
papa az á gya szé lé re ü lt.

– Fergeteges napunk volt, igaz? 
– megsimogatta unoká ja hajá t.

– Bezony á m! – utá nozta Vin-
ce a nagypapá já t. – Csak ká r, hogy 
a termé szetismeretet nem gyako-
roltam.

– Dehogyisnem gyakoroltad! 
Egé sz nap azt csiná ltuk! Tanultá l az 
é gtá jakró l, a zö ldsé gekrő l, a ví zrő l, 
a sá rró l, a fá kró l é s a nö vé nyekrő l 
is.

– É szre sem vettem – csapott 
a homloká ra Vince. Ö sszenevettek. 
Gyö ngyö zé s, mekegé s.

– Jó  é jszaká t, Vince kapitá ny! – 
kö szö nt el Nagypapa. – Jó  é jszaká t, 
Jancsi!

Hegedűs Ágnes: A nátha átka

Egyszer volt, hol nem volt, határokon és világokon túl, a zegzugos erdő mélyén, volt 
egy kisváros. Népessége kerek megszámlálhatatlanra rúgott, valahol az egy és a kétszáz 
között ingadozott. A legkisebbek populációja nehezen volt összeszámolható, nem is pa-
zarolták erre idejüket a nagyokosok. A lakók ismertek mindenkit, a legtávolabbi rokon 
is szomszéd volt. Mielőtt különös elméletekbe bocsátkoznátok, elárulom, rovarokból állt 
ez a szedett-vedett nép. A településen, ahol laktak, volt egy fatörzs, mely alagútként szol-
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gált és az igen gyors rovarok közlekedését segítette, egy mohatanya a gyökerek között, 
ahol álomra hajtották fejüket, fűszálas terület, ahová a rovarok nagy része dolgozni járt, 
és megbújt még egy-két lila virág is az óvodásoknak. Rováros volt az otthonuk már hosz-
szú idő óta, egyetértésben és békében éldegéltek itt, mióta erdő az erdő.

Történt egyszer, hogy egy éjszaka belopózott a tisztásra a szellő, és csalafi ntaságból 
egy kis ajándékot dobott le a rovarok közé: a tavaszi náthát. Ugyanis arra gondolt a szellő, 
hogy most aztán igazán megtréfálja a rovarokat, és egy kis tanulságot csempész közéjük. 
Útra kerekedett, besüvített a városba, egy épp tüsszentő ember hápciját szárnyára kapta, 
és már loholt is az erdő felé. Ám ne higgyétek, hogy ez a szellő egy gonosz szélszülemény! 
Megvan neki az oka, hogy ilyet tegyen a rovarokkal. Az idilli életben is vannak titkok. 
Rovárosban pedig egy nagyon sötét dolog rejtőzik a gomba kalapja alatt. Ott él egymagá-
ban Ganajtúró, gúnynevén Bogaras. Hogy mit vétett a lakosság ellen, kérdezitek? Senki 
sem emlékszik rá, de a köztudatban mindenki utálta, ezért ennek így is kell lennie. Ezt 
a gondolkodást akarta a szeleburdi szellő megváltoztatni. Így ledobta a náthát, és már el 
is szelelt.

Másnap hajnalban a méhecskék kiröpülése után lassan a város többi része is ébre-
dezni kezdett, nagy ásítozások közepette elindult az élet. Kinyitotta vendéglőjét Nyár-
facincér, a mindig udvarias pincér, beült íróasztala mögé a Kékfutrinka, és már abban 
a pillanatban hosszú sorban álltak a hangyák jövedelemkiegészítésért, még laposakat 
pislogva körözött fölöttük Ribizkemoly, a rend, ébernek nem mondható, őre. Egyedül 
Rózsabogár aludta szépítő álmát, ő így készült az esti fellépésére.

Kitámolygott a mohából Karmazsintetű is, nyújtózkodott egyet, majd fi ntorogni 
kezdett, ráncolta orrát, amennyire csak tudta, de a viszkető érzés nem akart megszűnni. 
Csiklintotta az orrüregeit valami, mi már tudjuk, hogy a nátha volt az, de ő mit sem sejt-
ve még az orrszőrszálait szidta. Egy pillanatra elmúlt az inger, de mint villámcsapás után 
a dörgés, úgy hasított a levegőbe a hatalmas nagy hápci. Rovárosban minden fej feléje 
fordult, minden szem kikerekedett, minden kéz elfelejtett működni, következésképp a 
tárgyak nagy csörömpöléssel a földre estek. Még sosem volt betegség Rovárosban. A 
kis csendet őrült zsibongás váltotta fel, ide-oda rohangálás, fejvesztett üvöltés. Szalad-
tak szamócát szedni, harmatot gyűjteni, értesítették a méhecskéket is a válsághelyzetről. 
Mindeközben Karmazsintetű földbe gyökerezett lábbal állt korábbi helyén, csodálkozva 
fi gyelte a káoszt, nem értette mi történt. Valami új, kétségtelen. Ám töprengését félbesza-
kította egy hangos kiáltás, egy rászegezett csáp, egy reszkető bajusz. Hőscincér állt vele 
szemben, mégis biztos távolságban, és reszkető hangon azt kiáltotta:

– Kitoloncolni! 
Körégyűlt a remegő lakosság. Hőscincér bizonygatta, hogy ez már a végzet, még-

pedig Karmazsintetű személyében – ezen a ponton szegény Karmazsintetű nagyot cso-
dálkozott, ilyen sokra még ő sem tartotta magát –, és emiatt mihamarabb ki kell vonni a 
társadalomból, folytatta Hőscincér, és a másik mellé vetni! A rovarok lassan elfordították 
fejüket a gomba felé. Hát persze! Hirtelen mindannyian emlékeztek. Bogarast is azért 
utálja mindenki, mert száműzött, mégpedig azért, mert egyszer különös foltok jelentek 
meg rajta. Persze, Katicán is vannak pöttyök, de azok anyajegyként vannak számon tart-



MAGISZTER XIX. évfolyam. 2. szám. 2021/ TÉL

90

va, de Bogaras veszélyt jelentett, ezért a gombához üldözték. Most is így kell tenni, ez a 
biztos megoldás a világméretű vagy legalábbis tisztásméretű problémára.

– Karmazsintetű! Azonnal menj Bogaras mellé, többé látni sem akarunk!
– De hát én azt sem tudom, mi történt az előbb – védekezett Karmazsintetű.
– Mi tudjuk, nagyapáink felvilágosítottak, tüsszentettél – szólt Hőscincér.
– Tüsszentettél – visszhangozta a tömeg.
– És? Biztos elmúlik egy kis méztől, próbálkozott Karmazsintetű.
– A méz félre van téve tartaléknak, nem adhatunk belőle, ellenkeztek a méhecskék. 
– Nyomás! Irány! Tűnj el azonnal, és vidd az orrodat is! 
Szegény Karmazsintetű nem volt mit csináljon, eleget tett az akaratnak. A gombához 

érve köhécselt, nem náthából, illedelemből, és amikor Bogaras megvetően felé fordult, 
ünnepélyesen bemutatkozott és elmagyarázta a helyzetet. Bogaras újra hátát mutatta, és 
csak annyit mondott: tégy, amit akarsz, nem érdekelsz. Később azért megenyhült, vigasz-
talni próbálta az elkeseredett Karmazsintetűt, sőt még titkos raktárából előhozva, mézet 
is etetett vele ebédre. Mindeközben a tisztás főterén tovább fokozódott a káosz. Az ebéd 
utáni sziesztában Molnárpoloska tüsszentette el magát, és a tárgyalás alatt lebuktatták 
Áfonyaboglárkát, aki szipogni mert. Mindketten a gomba alá lettek ítélve. Ott azonban 
egyre jobb hangulat kerekedett. Bogaras, örülve annak, hogy a száműzöttek elűzték az ő 
magányát, a méz mellé titkos bodzaszörpjét is előkereste. Másnap délre a megszámlál-
hatatlan népesség nagy része már a gomba alatt vigadott. A városban maradottak közül 
sorra tüsszögtek a rovarok, olyannyira sokan, hogy végül egyedül Hőscincér maradt a tér 
közepén. A gomba alól nevetés szűrődött ki, anekdoták végszava, sőt, Tücsöknek hála, 
a muzsika teremtette meg igazán a hangulatot. Hőscincér magányosan álldogált, fülelt 
fi gyelmesen, ő maga észre sem vette, de egyre közelebb araszolt a gombához. Végső szo-
morúságában megszólította őket. 

– Elnézést, csatlakozhatok? – kérdezte remegő hangon.
Minden fej feléje fordult, megállt a muzsika, levegőben a pohár.
– Talán te is meghűltél? Tüneteid vannak? Náthás vagy? – kérdezték.
– N-n-eeem – dadogta Hőscincér.
– Akkor sajnáljuk, de nem vagy kiutasítva, ide márpedig csak azok léphetnek be. 
– Esetleg... esetleg nem lehetne, hogy valaki rám tüsszent? – reménykedett. 
Harsány nevetés fogadta kérdését, de Karmazsintetű csendet intett. 
– Nem, senki nem fog rád tüsszenteni, mert nem egészséges. Másrészt mindenki 

meggyógyult már, hála Ganajtúrónak. Nem fogunk rád tüsszenteni, de megbocsátunk 
neked. 

Mindenki Hőscincér remegő bajszát fi gyelte, aki alázatosan bólogatott. 
– Igazad van, Karmazsintetű. Ne haragudj, hogy száműztünk ahelyett, hogy okosan 

segítettünk volna rajtad. 
– Nem haragszom rád, Hőscincér, de úgy gondolom, elsősorban nem tőlem kellene 

bocsánatot kérj, hanem Ganajtúrótól, őt száműzted évekkel ezelőtt a foltjai miatt. 
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Hőscincér csak hebegett-ha-
bogott, majd heves zokogásban 
tört ki. Ekkor Ganajtúró odasé-
tált hozzá, vállon veregette, meg-
igazította kackiás bajszát. Moso-
lyogtak mindketten. 

Másnap reggel újra bené-
zett a szellő, ám most nátha he-
lyett napsütést hozott hátán. 
Körbefi ckándozott a kis tisztá-
son, benézett minden utcába 
Rovárosban, összeborzolt egy-
két parókát és ideget, majd ne-
vetve távozott. Elégedett volt. 
A méhecskék már úton voltak, 
kinyitotta vendéglőjét Nyárfa-
cincér, a mindig udvarias pincér, 
beült íróasztala mögé a Kékfut-
rinka, és már abban a pillanatban 
hosszú sorban álltak a hangyák 
jövedelemkiegészítésért, még la-
posakat pislogva körözött fölöt-
tük Ribizkemoly, a rend, ébernek 
nem mondható, őre. Egyedül 
Rózsabogár aludta szépítő ál-
mát, ő így készült az esti fellépésére. Hőscincér az asztalokat törölte le a Gombában, ami 
Rováros új kocsmája lett, és máris vendégül láthatta dr. Ganajtúrót. 

Karmazsintetű is kitámolygott a napfényre, nyújtózkodott egyet, majd tüsszentett 
egy jóízűt. Megállt a levegő a városban. 

– Nyugalom, csak pollen! – rikkantotta jókedvűen.
Egészségedre! – kiáltották mindenfelől, majd folyt tovább az élet.

Jankó  Barbara: A lá thatatlanná  tevő maszk
Hol volt, hol nem volt, az Ó perenciá s-tengeren innen, az Üveghegyen tú l, ahol a 

kurtafarkú  malac tú r, volt egy falu, amely annyira pará nyi volt, hogy Po ̈ttömfalvá nak 
nevezté k. Ebben a kicsiny faluban, amely mindösszesen hetvenhé t lelket szá mlá lt, é lt egy 
szegé ny ember, akinek volt há rom fi a. 

A legido ̋sebb fi ú  olyan lusta volt, mint a lajhá r, egé sz nap a mezőn heveré szett, csak 
enni é s aludni ment haza. Ez a legé ny annyira rest volt, hogy a falubeliek csak Lusta 
Lehelnek szó lí tottá k. A ko ̈zé pso ̋ olyan buta volt, hogy azt sem tudta, mennyi ké tszer 
ketto ̋, í gy a falu né pe Ostoba Ottó nak hí vta. A legkisebb fi ú  viszont szöges ellenté te volt 
bá tyjainak, mivel nemcsak szerfelett okos, hanem rendkí vül szorgalmas is volt, olyany-
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nyira, hogy pá rja nem volt hetedhé t orszá gon innen é s tú l. Dolgossá gá nak köszo ̈nheto ̋en 
a legkisebb legé ny neve Szorgalmas Szilá rd lett. 

Teltek-mú ltak a napok, mí gnem egyszer csak furcsa dolgot lá ttak Po ̈tto ̈mfalva 
é gboltjá n a lakosok. Egy ó riá si fekete felho ̋t pillantottak meg, amely tu ̈sszögo ̈tt é s 
ko ̈högött. Amikor tüsszögött a hatalmas felhő, akkor jé geso ̋ á rasztotta el a falut, amikor 
pedig köhögött, olyankor pusztí tó  szé lvihar so ̈pört vé gig Po ̈tto ̈mfalvá n. 

A falu kirá lya, mit sem sejtve, sé tá lni ment egyetlen leá nyá val, aki olyan gyo ̈nyörű volt, 
olyan ká prá zatos, hogy a kirá ly az Á lomszé p Á gnes nevet adta neki. A kirá lykisasszony 
csodaszé p volt ugyan, de a legkisebb fuvallattó l is könnyen megbetegedett. Í gy törté nt 
ez most is a kirá ly nagy bá natá ra, mivel a hatalmas felhő tüsszögni é s ko ̈ho ̈gni kezdett, 
é s bizony a kirá lykisasszonyt elkapta a jé geso ̋, az orká n erejű szé lvihar pedig a palotá ig 
repí tette. A kirá ly rettenetesen megijedt, de szerencsé re ná la volt a mé rföldlé po ̋ csizmá ja, 
í gy egy szempillantá s alatt a palota elo ̋tt termett, á jult gyermeké t pedig az á gyba fektette. 
El is hí vta a legjobb orvosokat, tudó sokat, má gusokat, de egyik sem tudta meggyó gyí tani 
egyetlen leá nyá t. 

Hé t nap é s hé t é jjel telt el, de Á lomszé p Á gnes egyre rosszabbul é rezte magá t. Hiá ba 
hozatta a kirá ly a palotá ba a legfi nomabb é teleket, a legjobb gyó gyszereket, semmi 
nem gyó gyí totta meg a kirá lykisasszonyt, akinek szo ̈rnyű fej- é s torokfá já sa, valamint 
nem cseké ly há nyingere volt, é s rettento ̋en ko ̈ho ̈go ̈tt. Teltek-mú ltak a napok, közben 
a hatalmas felhő majdnem mindenkit megfertőzo ̈tt a szo ̈rnyű kó rral, csak a kirá ly, a 
szegé ny ember é s annak há rom fi a maradt egé szsé ges, mint a makk. Senki nem tudta 
Po ̈ttömfalvá n, hogy mi lehet ez a szörnyű betegsé g, ami majdnem mindenkit á gynak 
döntött, é s hogy honnan került ide az a rusnya felhő. 

A kirá ly é jt nappallá  té ve gondolkodott, ú gy to ̈rte a fejé t, hogy az szinte megha-
sadt, de semmi sem jutott eszé be, nem tudta, mité vő legyen, hogyan gyó gyí thatná  meg 
szeretett leá nyá t é s Pöttömfalva né pé t. Eltelt egy esztendő, mió ta a kirá lykisasszony 
megbetegedett, é s azó ta az á llapota egyre rosszabb lett. Jaj, szegé ny vilá g! Megijedt 
á m a kirá ly, amikor egy reggel bement a leá nyá hoz, aki eszmé letlenu ̈l feküdt. Sí rt-rí tt, 
ké rlelte, ko ̈nyörgött a leá nynak, hogy té rjen magá hoz, de Á lomszé p Á gnes nem hallotta 
apja esdeklo ̋ szavait. A kirá ly ekkor elo ̋vette az o ̈sszes kó dexé t, lexikoná t, mindenfé le 
enciklopé diá t, mí gnem az egyikben megtalá lta, hogy mi ez a rettenetes betegsé g, ami 
lesú jtott Pöttömfalvá ra. Az egyik enciklopé dia legutolsó  oldalá ra annyi volt í rva, hogy 
eljön egyszer az idő, amikor egy hatalmas felhő tüsszögni é s ko ̈ho ̈gni fog, é s akit jé geso ̋ 
é s szé lvihar é r, azt hatalmas fej- é s torokfá já s, el nem mú ló  há nyiger é s szörnyű köho ̈gé s 
fogja kí nozni, mí gnem egy nap kileheli lelké t. Ez a szo ̈rnyű betegsé g pedig a koronaví rus 
nevet fogja viselni. Uram, Teremto ̋m! Most ijedt meg á m igazá n a kirá ly! 

– Jaj, é des Istenem, nem halhat meg az é n egyetlen leá nyom! A felesé gemet a 
spanyolná tha vitte el, nem hagyom, hogy gyö nyö rű  gyermekemmel a koronaví rus 
vé gezzen! – só hajtott magá ban az ö reg kirá ly. 

Vé gső elkeseredé sé ben a kirá ly magá hoz hí vatta a szegé ny ember fi ait, akikben egy 
utolsó  remé nysugarat lá tott. Először Lusta Lehelt küldte szerencsé t pró bá lni ré zszo ̋rű 
paripá n. A kirá ly megparancsolta a legé nynek, hogy a koronaví rus ellenszere né lkül 
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meg ne pró bá ljon hazaté rni Pöttömfalvá ra. A legé ny annyira lusta volt, hogy a beszé d is 
nehezé re esett, í gy el sem köszönt a kirá lytó l. 

Hé t nap é s hé t é jjel vá gtatott a paripa Lusta Lehellel a há tá n, mí gnem egy hatal-
mas kerekerdo ̋be é rt. Először egy szá zesztendős öregembert pillantott meg a legé ny, aki 
egy darab kenyeret ké rt tőle, mivel má r há rom napja egy falatot sem evett. Lusta Lehel 
kutyá ba se vette az o ̈reget, pedig az fi gyelmeztette: 

– Jó tett helyé be jó t vá rj, te legé ny! Tudom é n, hogy hová  mé sz! A koronaví rus 
ellenszeré t keresed, de elő bb le kell győ zd Korona Vé nsé get, é s ez az é n segí tsé gem né lkü l 
lehetetlen. Nemhiá ba hí vnak engem Bölcs Benedeknek, meglá tod, hogy a bölcsessé gem 
mé g hasznodra vá lik. Adj há t egy falatka kenyeret! 

– Hagyjon bé ké n, ö regapá m, mit tud maga nekem segí teni a szá z esztendejé vel! 
Mé ghogy bö lcs, legfeljebb szá z ostobasá got tud mondani! Kenyeret meg nem kap, mert 
nincs kedvem kivenni a tarisznyá mbó l! – szó lt Lusta Lehel, majd kinevette az ö regembert, 
é s tová bb ment a ré zszőrű paripá n.

Egyszer csak beesteledett. Lusta Lehelnek má r nem volt kedve tová bb menni, gon-
dolta magá ban, jó l elé ldegé l majd itt a sűrű erdőben, hiszen annyi é telt hozott magá val, 
hogy mé g hosszú  ideig elegendő lesz.

Teltek-mú ltak a napok, de Lusta Lehel nem té rt vissza Pötto ̈mfalvá ra, í gy a kirá ly 
Ostoba Ottó t is elküldte a koronaví rus ellenszeré é rt aranyszo ̋rű paripá n. Ez a legé ny 
annyira kelekó tya volt, hogy elté vedt a kerekerdo ̋ben, mé g Bölcs Benedeket sem lá tta, é s 
a bá tyjá nak sem bukkant a nyomá ra. A kirá ly szo ̈rnyű mé rges lett, í gy azt mondta Szor-
galmas Szilá rdnak, hogy ha ő sem té r haza a koronaví rus ellenszeré vel, megtalá lja – aká r 
az é lete á rá n is –, é s fejé t veszi.

– Egy é letem, egy halá lom, felsé ges kirá lyom, é n megpró bá lom! – szó lt a legifj abb 
legé ny, s azzal ú gy elvá gtatott gyé má ntszo ̋rű paripá já n, hogy csak porzott az ú t utá na.
Vá gtatott hé t nap é s hé t é jjel Szorgalmas Szilá rd, mí gnem elé rt a kerekerdőbe, 
ahol talá lkozott Bo ̈lcs Benedekkel, a szá zesztendo ̋s o ̈regemberrel.
– Adj’, Isten, öregapá m! Egyen egy kis szalonná t, van itt hamuban sült 
pogá csa é s hagyma is. Lá tszik, hogy napok ó ta nem evett – szó lt a legé ny.
– Az Isten á ldjon meg, fi am! Jó tett helyé be jó t vá rj, segí tek neked megszerezni a 
koronaví rus ellenszeré t. Van itt a su ̋rű rengetegben egy ember, akit Korona Vé nsé gnek 
hí vnak. O ̋ küldte a borzalmas felhőt Pöttömfalvá ra. Miatta betegedett meg annyi ember. 
Adok é n neked egy lá thatatlanná  tevő ko ̈penyt, egy kardot é s egy vará zsgyűrűt, amelyben 
halá los mé reg van. Voltak itt má r má s legé nyek is a szomszé dos falvakbó l, de vissza is té rt 
mind az ellenszer né lkül. Lé gy te ravasz, é s győzd le Korona Vé nsé get! Jó l vigyá zz, legé ny, 
mert ennek a furfangos embernek van egy maszkja, ami lá thatatlanná  teszi. Vigyá zz, ne-
hogy tú ljá rjon az eszeden! Ezt a lá thatatlanná  tevő maszkot haza kell vidd Po ̈tto ̈mfalvá ra, 
majd elé gesd a palotá ban, a hamuval pedig be kell kenned a kirá lykisasszony homloká t. 
De siess, mert a mindentlá tó  tükröm azt mutatja, hogy a kirá lykisasszony haldoklik. Az 
Isten vezessen utadon, te szegé ny legé ny! 

Szorgalmas Szilá rd folytatta ú tjá t gyé má ntszo ̋rű paripá já n. Egyszer csak egy hatal-
mas barlang bejá ratá ná l talá lta magá t. A paripá t kikötötte egy fá hoz, o ̋ pedig bement a 
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barlangba. Egy é hes oroszlá n arra vá rt, hogy szé tmarcangolhassa a legé nyt, de a furfangos 
fi ú  tú ljá rt a fenevad eszé n, é s magá ra öltötte a lá thatatlanná  tevő köpenyt, í gy könnyen 
tová bb tudott menni, mert az oroszlá n nem lá tta, hogy hol van. Sajnos a ko ̈peny egy ó ra 
mú lva köddé  vá lt, í gy amikor a legé ny egy há romfeju ̋ sá rká nyt pillantott meg, elo ̋vette a 
szá zesztendős öregembertől kapott kardot, é s egy suhintá ssal mindhá rom fejé t levá gta 
az ocsmá ny teremté snek. De sajnos a kard is egy ó ra mú ltá n köddé  vá lt. 

Megijedt a legé ny, hiszen most má r csak a mé rget tartalmazó  vará zsgyűrű maradt, 
é s azzal kell legyo ̋znie Korona Vé nsé get. Most kell aztá n okosnak é s furfangosnak len-
nie! Ment-mendegé lt, mí g vé gre meglá tta a rettegett embert, aki a szörnyű kó rt ku ̈ldte a 
né pre. Rögtön ölre mentek, há rom ó rá n keresztül birkó ztak, de Korona Vé nsé g annyira 
elfá radt, hogy időt ké rt. 

– Hadd igyak egy korty vizet, aztá n megint ö lre megyü nk – szó lt Korona Vé nsé g, aki 
kü lö nben megá llá s né lkü l tü sszö gö tt é s kö hö gö tt. 

– Most jö tt el az é n idő m! – gondolta magá ban Szorgalmas Szilá rd, é s egy pillanat 
alatt feltö rte a vará zsgyű rű t, a mé rget pedig beleszó rta Korona Vé nsé g pohará ba. 

Korona Vé nsé g mit sem sejtve, szörnyű ko ̈ho ̈go ̋go ̈rcsök közepette fené kig ki-
itta a mé regpoharat. Né há ny perc mú lva reszketni kezdett, mint a nyá rfalevé l, de a 
legé nynek sikerült mé g kicsikarnia belo ̋le a lá thatatlanná  tevő maszk rejtekhelyé t.
 Hol van a lá thatatlanná  tevő maszk, te vé nember? – ké rdezte a legé ny.
 Az á gy alatt egy fazé kban az é let vize mellett. Tú ljá rtá l az eszemen, te nyomorult legé ny! 
– ordí tott Korona Vé nsé g, majd ó riá si kí nok kö zo ̈tt kilehelte lelké t.

Elvette a legé ny a maszkot é s az é let vizé t, majd rohant a gyé má ntszo ̋rű paripá hoz. 
Tudta, hogy nincs sok ideje, mert a kirá lykisasszony nagyon beteg. Felült a 
pripá ra, é s vá gtatott több mint hé t napon é s hé t é jjelen, mí gnem ú jra megpillan-
totta a szá zesztendős öregembert. Gyorsan adott neki egy kortyot az é let vizé bo ̋l, 
aki ro ̈gvest megfi ataladott to ̋le. Ezutá n vá gtatott tová bb Pötto ̈mfalvá ra, ahol má r 
nagyon vá rtá k é rkezé sé t. A pöttömfalviak sejtetté k, hogy má r ú ton van hazafelé  
a legfi atalabb legé ny, hiszen a tu ̈sszögő é s köho ̈go ̋ felhő eltűnt az é gboltró l.
Szorgalmas Szilá rd első ú tja a palotá ba vezetett, ahol elé gette a lá thatatlanná  
tevő maszkot, a hamubó l pedig vett egy keveset, é s bekente a kirá lykisasszony 
homloká t, aki tu ̈sté nt magá hoz té rt, é s meggyó gyult. A falu né pe kortyolt egyet az 
é let vizé bo ̋l, é s minden beteg ember meggyó gyult. Soha többé  nem kaptak el sem-
milyen ví rust Poẗtömfalva lakó i. A lá thatatlanná  tevo ̋ maszk elé geté se csodá t tett.
Nagyon boldog volt a kirá ly, amié rt ilyen derekasan helytá llt a legkisebb szegé ny legé ny. 

Nyomban nekiadta leá nya kezé t é s fele kirá lysá gá t. Mé g aznap megtartottá k a la-
kodalmat, volt is nagy dí nom-dá nom. Á lomszé p Á gnesnek é s Szorgalmas Szilá rdnak 
há rom csodá latos leá nya született: Bá jos Borbá la, Elbu ̋völo ̋ Eleonó ra é s Tündé rszé p 
Teré zia. A ké t ido ̋sebb legé ny a mai napig nem té rt vissza a faluba. Lusta Lehel mé g most 
is az erdőben pihen, Ostoba Ottó  pedig a kiutat keresi. 

Ha Lusta Lehel megunta volna a pihené st, Ostoba Ottó  megtalá lta volna a kiutat, 
Korona Vé nsé g pedig nem itta volna meg a mé rget, az é n mesé m is tová bb tartott volna. 
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Vicsi Edina: A koronás gonosz és a bátor diák

Egyszer volt, hol nem volt, nem is olyan régen, és nem is akárhol. Nem az Üveghe-
gyen és nem is az Óperenciás-tengeren túl, hanem egy olyan bolygón, melynek a neve 
Föld. Ezt a mesét nem a vének, nem nagyapáink mesélték, hanem mi magunk szőjük a 
történetét, megéljük, átéljük. Ez a mese arról a gonosz vírusról szól, melynek neve rette-
gésben tartja a világot, és egy bátor harcosról, aki tudta, hogyan kell szembeszállni ezzel 
a tüskés szörnyeteggel. 

Kezdjük is el, de ne féljetek, ahogy a többi mesének, ennek is csakis jó vége lehet! 
Ismerkedjünk meg először is ama bátor harcossal, akiről a mesénk szól, akinek a neve 
lehetne akár Péter, akár Anna, vagy tudjátok mit? Adjatok most ti nevet neki! Sőt eláru-
lom nektek, hogy ha nagyon szeretnétek, akár ti magatok is lehettek a hősök! Ugyanis, 
akiről szó van nem egy királyfi , aki kacsalábon forgó palotában lakik, sem egy királylány, 
aki a hős lovagot várja, aki megmenti, még csak nem is a szegény legény, aki szerencsét 
próbálni indul, hanem egy hozzátok hasonló diák! Ez a diák mindennap eljárt iskolába, 
tanulgatott, olvasott, írt és számolt. Voltak olyan tantárgyai, melyeket nem különösen 
szeretett, és voltak olyan tanárai is, akik a gonosz boszorkára vagy éppen a vasorrú bábá-
ra emlékeztették. De voltak olyanok is, akik akár a jótündérek, szeretettel és fi gyelemmel 
szinte varázslatos módon oktatták, nevelték. A kisdiáknak teltek-múltak a napjai, míg-
nem megjelent ama tüskés szörnyeteg, aki koronáját nem érdemelte meg. Mindenkit ret-
tegéssel töltött el jelenléte, az egész világot uralma alá hajtotta. Mindenki félt tőle, holott 
annyira kicsike, hogy szabad szemmel észre sem lehet venni. De ez a gonosz, koronás 
vírus megváltoztatta az emberek életét, és hősünk, a kisdiák sem volt kivétel ez alól. 

Hetedhét országon innen és túl, sőt az egész világon sorban elrendelték az iskolák 
bezárását. A diákok, akárcsak a mi kis hősünk is nagyon örült ennek, hiszen nem kellett 
hallania a fránya ébresztőórát reggelente, nem kellett többet iskolába menni, tanulni, 
olvasni, írni és számolni. Végre azt csinálhatott, amit szeretett, tévézhetett, számítógé-
pezhetett, játszhatott, éjjel sokáig fennmaradhatott. Azok az idegesítő házi feladatok is 
elmaradtak. Annál kevésbé örültek ennek a szülei, kezdtek nagyon aggódni, mi is lesz 
ezzel a gyerekkel? Ha nem jár iskolába, nem tanul, majd felnőttként mihez fog kezdeni? 
A kis hősünk is, amikor már megunta a sok semmittevést, a tévé vagy számítógép kép-
ernyőjének bámulását, mert azt is meg lehet ám unni, elkezdtek neki nagyon hiányozni 
az osztálytársai, a barátai, sőt, képzeljétek el, még a tanárai és az iskola is! Hihetetlen, 
de igaz! Ekkor nagyon elkeseredett! Ez volt ugyanis az első próbatétel, melyet ki kellett 
állnia. Megelégelte, hogy csak benn a szobában szabad ülni, azt, hogy nem mehet ki 
a szabadba, a játszótérre, nem találkozhat senkivel, még a nagyszüleit sem volt szabad 
meglátogatnia. Nagyon nehéz próba volt ez, a karantén próbája, de megértette, hogy ez 
az első csata, melyet a koronás gonosz ellen meg kell vívnia! 

Ismét telt-múlt az idő, nem is olyan sok, mire elkezdődött a második próbatétel, 
mely még nehezebb volt, mint az első, s melynek neve: online oktatás. Bár a kis hő-
sünk nagyon jól elboldogult a számítógéppel, értette annak néhány csínnyát-bínnyát, 
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még számára is ismeretlen terep volt ez. De nem rettent meg, állta a próbát! Mindennap 
felkelt, és bejelentkezett az óráira. Nehéz feladat volt!

– Egyszer innen töltsd le azt a bizonyos programot! – mondták a tanárai! Máskor: 
– Itt van ama a varázskód, amivel be tudsz lépni! 
– Jaj, de nem működik a mikrofon! Hogy fog így hallani? Nem elég jó a hangszó-

róm! Hogy fogok így hallani? – gondolta magában a kisdiák!
Majd szépen lassan belejött! Persze akadtak még problémák. Például egyik-másik 

osztálytársának így és hasonlóképpen szóltak a tanáraik:
Kérlek, ne most fogyaszd el a reggelidet, a kamera előtt! Várd meg, míg vége van az 

órának! Legalább ne csámcsogj már!
Kérlek, öltözz át legközelebb, akkor is, ha nagyon szép pizsamád van!
Kérlek, ülj legalább fel! Ne az ágyból jelentkezz be! Még visszaalszol?
Megkérnéd a szüleidet, hogy ne olyan hangosan beszéljenek, vagy kapcsold most ki 

a mikrofont, míg nem beszélsz!
Igen, elhiszem, hogy a kakasra nem tudsz rászólni, hogy ne olyan hangosan kuko-

rékoljon! 
Jaj, megértem, hogy a testvérednek is épp órája van, és csak egy számítógépetek! 
Értem, most épp a szüleidnek kell a számítógép! 
Igen, nagyon szép szobád van, de kérlek, majd máskor mutasd be a többieknek!
Hogyhogy elment az internet? Akkor most, hogy jelentkeztél be?
Jaj, hogy mobilinternetről! Értem!
A kisdiák mindennapjai ezután így teltek el! De már nem bánta. Legalább hallhatta 

a barátai hangját, fi gyelhette a tanárait. S nem maradt le a tanulással. Hiszen nem szerette 
volna újra ugyanazt az iskolai évet még egyszer kijárni. Rájött, hogy a nagyszüleivel is 
beszélni tud, és láthatja őket, persze sok idő kellett, míg elmagyarázta nekik, hogyan is 
használják a számítógépet. Ismét egy próbát kiállt! Csak azért is megmutatta a koronás 
gonosznak, hogy nem tudja őt megfosztani az osztálytársaitól, a barátaitól, a nagyszüle-
itől és a tanulástól sem! Elérkezett a nyár, a várva várt vakáció ideje! Ez a nyár azonban 
nem volt hasonló a többihez. A meleg idő, a napsugarak csábították ki hősünket. Eszébe 
jutottak a régmúlt, nyári emlékek, a kalandok, a kirándulások, a tengerpart, a hegyek, a 
sok barátokkal töltött pillanat. Az idei nyár másképp alakult. Csak egy valami volt, ami-
ben mégis hasonlított a többihez, mégpedig az, hogy úgy elillant, mint a kámfor. 

Szeptemberben megkezdődött újra az iskola s egyben a harmadik próbatétel. Hosz-
szú időszak után újra találkozhattak a diákok. Hősünk is boldogan várta immár az isko-
lakezdést, hiszen rég nem látta barátait, tanárait. Ám valami beárnyékolta ezt az örömöt 
is. A gonosz ellenség még mindig sanyargatta a világot! Hatalma ismét kiterjedt a diákok 
életére is. Ahhoz, hogy a harmadik próbatételt kiállja hősünknek fel kellett fegyverkez-
nie, olyan rendkívüli fegyverekkel, mint a maszk és kézfertőtlenítő. E csodatevő harci 
eszközökkel felvértezve mehetett csak iskolába. Iskolatársai is elkísérték immár a csatába 
a gonosz ellenség a vírus ellen. Ez a csata, képzeljétek el, még mai napig is tart! Vannak 
iskolák s diákok, akik nehezebben veszik az akadályokat. Van olyan hely a föld több 
pontján, ahol ismét bezártak az iskolák, és van, ahol hősiesen küzdenek! Bár ennek a 
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mesének itt most vége szakad, tudnotok kell, hogy ez a történek még nem ér itt véget. 
Bár megállítani, végleg, nem sikerült még az ellenséget, ezt a fránya koronás gonoszt, 
hősünk mindennap csodafegyvereivel felvértezve harcol ellene, ahogyan ti is. A lényeg 
az, hogy nem szabad feladni a harcot, ki kell állnotok ezt a próbát, hogy amikor a nagy 
küzdelemnek vége szakad, ti legyetek a győztesek. Hogy mit nyertek? Nem a királylány 
kezét és nem is a fele királyságot, hanem sokkal értékesebb dolgot, magát az egészséges 
életet, a barátaitokkal töltött pillanatokat, amelyeket már nem tisztes távolságban, hanem 
nagy ölelésekkel, fülig érő mosolyokkal tölthettek el. 

Vita Piroska: Panni és a korona
Panni szőke, kékszemű, örökmozgó, cserfes elsős nagylány. Nagyon szeretett oviba 

járni, imádta Réka óvó nénit, aki nagy hozzáértéssel, szeretettel terelgette nagycsoporto-
sait, megtöltve az oviból elballagók batyuját mindennel, amire majd az iskolában szük-
ségük lehet. A hosszú nagyvakáció után Panni izgatottan várta a szeptembert, amikor 
majd átlépi az iskola küszöbét, ahol már Klári tanító néni fogadta a kis elsősöket. Az 
izgalomba csöppnyi félelem is vegyült, de anyu biztosította egyszem gyerekét, hogy ezzel 
a felnőttek is így vannak, amikor valami új, addig ismeretlen elé néznek. 

Az első iskolai napok után a félelem nyomtalanul elszállt, maradt a kíváncsiság, a 
lelkesedés, amit igencsak tudott Klári tanító néni táplálni. Minden nap tartogatott vala-
mi érdekes, izgalmas, felfedezésre váró tennivalót, amit csakis a kis elsősök tudtak meg-
tenni, elvégezni, megoldani. Mert ki hallott még a Betűk országáról, amit meg kellett 
hódítani vagy a Számok birodalmáról, amelyet hétpecsétes lakat őrzött, de az elsősök 
tarsolyában ott lapult a kulcs. Ettől persze nagyon fontosnak érezték magukat, a mi Pan-
nink fontossága teljes tudatában minden este kiselőadást tartott a nagyiknak, akik száj-
tátva hallgatták kisunokájukat, roppant csodálkozva az ő nagy okosságán. 

Telt, múlt az idő, és már a második félév is elkezdődött. Panni rutinos elsős volt már, 
egyre többet tudott, és csodák csodája még nem panaszkodott. Sok barátnője volt, akik-
kel szünetben nagyokat szaladgáltak az iskola óriási, zöld fűvel benőtt udvarán. 

Ha valakinek úgy tűnik, hogy ez az idilli állapot már mesébe illő, gyorsan megnyug-
tatom, hogy a Panni osztályában is voltak kisebb-nagyobb bunyók, néha összecsaptak az 
indulatok, előfordult, hogy – miközben mindenki a maga igazát bizonygatta – egy-egy 
copf meg lett tépázva, persze csak véletlenül, vagy lehorzsolt térddel, könyékkel ment 
valaki haza, mert olyan jól sikerült a focilabda kivédése. De ezeket az összezördüléseket 
megoldotta Klári tanító néni – amikor hozzá folyamodtak a sértett felek –, és mindig úgy 
sikerült kibeszélni, átgondolni, hogy mindenki tanuljon a pórul járt esetéből. Mert ugye 
minden valamirevaló elsős tudja – ha eddig nem tudta, rögtön jegyezze meg –, hogy: Az 
okos ember a más kárán tanul! 

Egyszóval a mi Pannink igencsak jól érezte magát a bőrében és az osztályában, kerek 
volt az ő kis világa, amikor egyszer csak derült égből villámcsapásként, egyik napról a 
másikra, nagyon hirtelen és váratlanul bezártak az iskolák, és a hét közepén, pontosab-
ban szerdán már nem kellett senkinek iskolába mennie. 
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Igaziból voltak vésztjósló hírek a tévében, Panni fi gyelmét sem kerülte el, hogy apu 
anyuval egyre többet emlegetnek valami koronát... de ilyenekkel a mi nagyon elfoglalt, 
leckét író, betűket tanuló, számokkal megbirkózó Pannink nem ért rá foglalkozni. És 
különben is neki a korona hallatán mindig a mesebeli királylány vagy legalább herceg-
nő jutott eszébe, akiért a szegény legény vagy a legkisebb fi ú megküzdött, és elnyerte 
nemcsak a kezét, hanem a koronát is. Nagyapa meséi mindig úgy végződtek, hogy a 
sok próba, nagy küzdelmek árán elnyert korona volt a hős méltó jutalma. Sehogy sem 
fért a Panni fejébe, hogy lehet a koronából valami olyan, amitől bezár az iskola, hazapa-
rancsolják még a felnőtteket is, amiért senki sem vív élet-halál harcot, és mégis itt van, 
és egyáltalán, hogy lehet, hogy senki sem örül neki, sőt!  Egyszercsak nem kell felkelni, 
iskolába készülődni, beülni a padba – néha kicsit álmosan –, aztán várni a szünetet, hogy 
megbeszéljék a lányok az éppen aktuális óriási titkaikat, amiket a fi úknak még véletlenül 
sem szabad meghallaniuk. Egyszóval a Panni világa egészen fejreállt, ráadásul apu is 
home offi  ce-ban dolgozott.

Nahát az volt csak a vicces dolog, legalábbis az elején. Panni csak pislogott, amikor 
apu, ahelyett, hogy felöltözött és elköszönt, majd kilépett volna az ajtón, és aztán késő 
délután hazaérkezett volna, kíváncsian várva az egyszem kislánya aznapi élménybeszá-
molóját..., szóval ehelyett egészen furcsa módon bevonult a laptopjával a nappaliba, és 
arra kérte Pannit, hogy őt most semmi szín alatt ne zavarja, uram bocsáss, be se lépjen 
hozzá, mert lehet éppen zoom gyűlése van... Nahát ez már több volt annál, amit egy elsős 
lány szótlanul eltűr, főleg, ha olyan kíváncsi, mint a mi Pannink. A családi legendárium 
szerint egészen kicsi volt, amikor nagyapa azt mondta egyszer neki: 

– Vigyázz kislányom, mert a kíváncsiság kifúrja az oldalad! - erre Panni ijedten ka-
pott az oldalához, megtapogatni, hogy tényleg? 

Vagy amikor anyu közölte vele: 
– Aki kíváncsi, hamar megöregszik! – Panni ijedten szaladt a tükörhöz, mert máris 

látta magát öreganyóként, úgy, mint a mesében. 
– Apu! Mi az az off , és miért nem mész a dolgozóba? – kerekedett a szeme, látva, 

hogy apu ingben és nyakkendőben, de az otthoni elnyúlt melegítőjében vonul a laptop-
jával. 

– Délután elmondom! – hadarta apu már az ajtóból, most késésben vagyok. 
Panninak, ha lehet, még nagyobbra kerekedett az amúgy is nagy szeme: 
– Miii? Hogy lehet elkésni a szomszéd szobából? – füstölgött magában. 
– És ma már ötödször hallom, hogy korona! – morfondírozott magában. 
– A jóból is megárt a sok! – jutott eszébe drága nagyijának a kedvenc mondása, ami 

mindig elhangzott a hatodik palacsintánál, amit Panni pillanatok alatt el szokott tüntet-
ni. De hát egyedül a nagyi a hibás, miért süti olyan fi nomra! 

– Szóval van egy korona, ami miatt apu meg én is ülhetünk itthon, sőt anyu sem 
megy az ovisokhoz, mert az ovi is bezárt. 

– Egészen furcsa, hihetetlen dolgok történnek, a végére kell járnom, egy életem, egy 
halálom! – mosolygott ravaszul Panni, de csak úgy magának, mint amikor az esti mesét 
hallgatja, már félálomban.
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Eszébe jutott, hogy az ilyen égető, sürgős kérdésekkel általában a nagyihoz szokott 
fordulni, mert ő ugye nyugdíjas, a türelme végtelen és mindig éppen ráér. Panni vala-
hogy úgy képzeli, hogy nagyi egész nap résen van, és csak arra vár, hogy kedvenc unoká-
ja felhívja vagy átszaladjon hozzá, mert hála Istennek egészen közel laknak egymáshoz. 
Egészen kicsi korában, amikor anyu valamiért megdorgálta, Panni fogta magát, elkezdett 
öltözködni és anyu csodálkozó kérdésére:

– Hova indulsz? méltóságteljesen felelte: 
– Megyek nagyihoz, hogy vigasztaljon meg! 
Így, amikor apu eltűnt a laptopjával, azzal a felkiáltással, hogy: „Még a végén elké-

sem!” Panni gyorsan felhívta a nagyit: 
– Szia, Nagyi! Én vagyok az! Átjöhetek hozzád? – csicseregte a telefonba, és már 

indult volna, amikor meghallotta a nagyi szomorú hangját: 
– Nem kincsem, most nem jöhetsz! 
Panni nem akart hinni a fülének, ilyenre ember-, illetve Panniemlékezet óta nem 

volt példa: 
– Hogy? És miért nem?! Mi történt? – hadarta a telefonba, és remélte, hogy az imént 

nem hallott jól. 
– Hát az a helyzet drága kisunokám, hogy most egy ideig kerülnünk kell a találko-

zást, te sem jöhetsz, mi sem megyünk hozzátok! – aztán bátorítóan tette hozzá: 
– De bármikor tudunk beszélni, és láthatjuk is egymást, hála az okos telefonnak! 
– De nagyi! Megígérted, hogy palacsintát sütünk! Azt hogy lehet telefonon? – mél-

tatlankodott Panni, és el sem hitte, hogy ez megtörténhet. És ez is a korona miatt? Ami 
nem is korona, inkább egy vírus, de valami borzasztó dolgokat művel az emberekkel.

– Majd anyu elmagyarázza neked, nagyon fontos, hogy szót fogadj neki! Pont úgy, 
mint eddig! –, és hallatszott a nagyi hangján, hogy elmosolyodik.

– Rendben, már nagyon várom! – méltatlankodott volna Panni, de valahogy meg-
érezte, hogy most ennek nincs helye, mert mindenki olyan furcsa, ideges, feszült. 

És még nem volt vége a meglepetéseknek. Nemsokára hazaért Anyu, és titokzatos 
arccal mondta, hogy beszélt Panni tanító nénijével, és holnaptól online tanítás kezdődik. 

– Az hogy? Az milyen? Miért? – záporoztak szokás szerint Panni kérdései időt sem 
hagyva anyunak a válaszadásra

– Főzök egy fi nom teát, és megbeszéljük – ígérte anyu, de leghamarabb kezet mo-
sunk. 

– Én már mostam! – hadarta Panni türelmetlenül, de anyu azt mondta, hogy még 
egyszer fog, és sokáig, alaposabban, mint eddig mert ... mert ez, vagyis a kézmosás az 
egyik csodafegyver. 

– Nahát! – csodálkozott el Panni, úgy, hogy még a szája is tátva maradt. Meséken 
edződött lány a mi Pannink, aki hallott már mindenféle varázspálcákról, mérföldjáró 
csizmáról vagy láthatatlanná tevő köpönyegről, terülj asztalkámról, sőt hókusz-pókusz 
varázsigékről, de hogy a kézmosás is lehet csodafegyver ... nahát!
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A kíváncsiság már igencsak furdalta az oldalát, nagyon gyorsan anyu után ment, és 
elkezdődött a „csodafegyver kézmosás”.

Anyu – ez volt a néha idegesítő szokása – máris elkezdett egy versikét: 

Kinyitom én a csapot,
Aládugom a mancsom.
Szappanozom a kezem,
Dörzsölöm a tenyerem.
Kézfejemmel folytatom,
Ujjak közét súrolom.
Hüvelykujjam ki nem hagyom,
Körmeimet tisztítgatom.
Alaposan leöblítem,
Tiszta lett már mindkét kezem

– És készen is vagyunk! – mosolygott anyu, és elzárta a melegvizes csapot. Addig 
mossuk a kezünket, amíg vége a mondókának! 

– Így mosnak kezet az ovisok is? – kérdezte gyanakodva Panni, mert arra már ré-
gebb rájött, hogy óvónő anyukája vele is végigcsináltat sok olyan dolgot, amit az ovisok-
kal szokott. 

– Még szerencse, hogy megtanultuk már ezt a versikét, nagyon remélem, hogy ott-
hon is eszükbe jut majd, naponta többször is! Mert holnaptól az ovi is bezár! – tette 
hozzá már elkomolyodva anyu.

– Nahát! Te is itthon, én is itthon, apu is itthon! Nem leszünk túl sokan egyszerre 
itthon? – aggodalmaskodott Panni.

– Hát majd úgy szervezzük a napunkat, hogy ez ne legyen akadály! – biztatta anyu 
Pannit, de valamiért elég halványra sikerült a mosolya. Titokban ő is pont arra gondolt, 
hogy lehet a kislánya megérzett valamit az elkövetkező idők hangulatából. Jó kis család 
az övéké, imádják egymást, és nagyon jól elvannak a hétvégeken, vakációk alatt, örül 
mindenki, amikor apu szabadságot kap, és indulhatnak nyaralni... de hogy egyszerre 
együtt legyenek otthon úgy, hogy mindenki közben azért dolgozik... hát ez nagy kihívás 
lesz!

– Anyu!!! – hallotta kislánya türelmetlen hangját – elmagyarázod végre, miért kell 
nekünk itthon maradni? És máris hozzátette: 

– Hiányozni fog Petra és Andi, még Áron és Ferkó is, a legjobban a tanító néni! – 
morfondírozott Panni hangosan. És a nagyi azt mondta, hozzá sem mehetünk! – jutott 
eszébe Panninak ez a felettébb furcsa legújabb szabály. 

– Bizony! – ingatta anyu szomorúan a fejét – Őket nagyon kell óvni ettől a korona-
vírustól!

Ebben a pillanatban megszólalt az anyu telefonja, és Panni tudta, hogy most egy 
ideig még várnia kell a magyarázatra, mert anyu halkan súgta: 
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– A főnökasszony! – és be is szaladt volna a nappaliba, de meglepetten látta, hogy 
az ajtaján egy hatalmas, színes krétával rajzolt felkiáltójel van, és alatta apu karakteres 
betűivel – legalábbis ő így jellemzi saját írását: Ne zavarj!!! 

Anyu szerint inkább macskakaparás, de a lényegen mit sem változtat: a kiírás meg-
védi aput attól, hogy az értekezlete kellős közepén rárontson anyu vagy egyszem gyereke. 
Anyu is irányt változtatott, és a hálószobában kuckózott be, mert tudta, hogy hosszú 
megbeszélés lesz. 

Panni egyedül maradt a kérdéseivel, kicsit csalódott képet vágott, aztán gyorsan be-
vonult a szobájába, bebújt a sarokban levő sátorba, amit apuval készítettek mindenféle 
erre a célra megfelelő dolgokból. Nem is értették, hogy anyu miért ájuldozott, amikor 
meglátta, szerinte a kiselejtezett, régi dolgoknak egészen máshol van a helyük. Például a 
lomok között! Egyszóval a mi Pannink kicsit durcásan bevonult a sátorba kedvenc Zsu-
zsi babájával, és nagyon komoly beszélgetésbe kezdett: 

– Ehhez mit szólsz? Senki nem ér rám, és még Nagyihoz sem mehetek!
Zsuzsi megértően nézett nagy gombszemével, Panninak úgy tűnt, hogy el is moso-

lyodik kissé.
– Kicsi zene jól jönne most! – jutott eszébe Panninak, és rögtön be is indította a CD 

lejátszón kedvencét, Gryllus Vilmos bácsi kirándulós lemezét. 
– Na tessék! Bezzeg ők szabadon kirándulgattak, nem zárták be őket! – ásított na-

gyot, és   morfondírozott tovább csak úgy magának ... és aztán meglepetten nézett körül. 
Kicsit furcsállotta, mert egy gyönyörű tisztáson találta magát. A nap ragyogva sütött 

át a fák lombján, a tisztás szélén mogyoróbokor volt, és épp egy mókus ugrott oda, színes 
virágok illatoztak, és Panninak hirtelen csuda jókedve kerekedett. Hamarjában nem is 
tudta, mit keres ő az erdő közepén, méghozzá egyedül, de sok ideje nem volt álmélkodni 
meg csodálkozni, mert valami furcsa zajt hallott. És nem kellemest! A fák mögül jött a 
zaj, ami inkább csörtetés volt, letörő ágak hangja és megzavart, felröppenő madarak ijedt 
hangzavara kísérte. Panni ösztönösen menedéket keresett a mogyoróbokor mögött, és 
eléggé megszeppenve lesett ki onnan. Nem kellett sokáig várakoznia: egyszercsak meg-
pillantotta a zajt kiadó élőlényt, mert hirtelen nem is tudta Panni, hogy micsoda. Hatal-
mas volt, a fején koronával. De egyáltalán nem hasonlított az erdőben eltévedt legkisebb 
királyfi ra, fehér lova sem volt. Panni a rejtekhelyéről – miután ki merte nyitni a szemét 
– alaposan megfi gyelhette, és valahogy az volt az érzése, hogy ilyen élőlénnyel eddig nem 
találkozott, sem élőben, de még a meséskönyvei lapján sem. És ekkor elkezdődött az elő-
adás, ugyanis a koronás előlény vagy mi? elkezdett szónokolni a tisztás közepén. Panni 
kicsit furcsállotta, hogy hallgatóság nincs, sőt az egész erdőre hirtelen nagy csend borult. 

– Hahhaha! Hihihhi! Reszkessetek, megérkeztem, ha nem is várt engem senki! – 
hallotta Panni, a nagyon kellemetlen, fülsértő hangot. 

– Mostantól én vagyok a leghatalmasabb az egész erdőben, sőt az egész világon, 
mindenki féljen és remegjen! Sőt reszkessen és féljen! – és cseppet sem zavartatva magát, 
hogy nincs senki a tisztáson, folytatta:

– Megbetegítem az embereket: időseket, fi atalokat, gyerekeket, felnőtteket, szegé-
nyeket, gazdagokat! Mostantól rólam fog szólni minden, ott leszek, ahol valaki tüsszent 
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és köhög, ott leszek minden lázas emberen! Bezárkóznak majd, mert félnek tőlem, mert 
láthatatlan leszek, és naaaagyon veszélyes! Nem lehet kirándulni, nem lehet találkozni, 
mindenki nagyon meg lesz ijedve, berezelve, megszeppenve, sőt megrémülve... és én na-
gyokat fogok kacagni!

– Micsoda szörnyeteg! – sopánkodott Panni, és akaratlanul nagyot sóhajtott. Abban 
a pillanatban szinte megdermedt a félelemtől, mert ez a koronás fő elhallgatott, és he-
gyezni kezdte a fülét, sőt a mogyoróbokor fele kezdett pislogni!

– Ajjajjj! Most segíts... – hirtelen nem is tudta Panni, hogy itt az erdő szélén, egy 
bokor mögé bújva, ilyen ellenséggel az orra előtt, kihez is kellene fohászkodnia. A szörny 
pedig, atyaég, lassan, de biztosan elindult a Panni rejtekhelye felé... Panni behunyta a 
szemét, lélegzetvisszafojtva próbált a lehető legkisebbre összegömbölyödni, és hirtelen 
– maga sem értette miért – a zsebébe nyúlva egy maszk akadt a kezébe, amit rögtön a 
fülére tett. Még a délelőtt kapta az iskolában, amikor Klári tanító néni elmagyarázta el-
sőseinek, hogy ezután meg kell szokniuk a maszk viselését, és mindig kell legyen náluk. 

– Panni! Pannikám! – hallotta abban a pillanatban.
– Jajjajjajj! Már a nevemet is tudja! – reszketett, és félt volna tovább, de hirtelen rá-

jött, hogy ez nem a szörny, hanem az anyu hangja, aki épp most nyitott be a szobájába, 
és mivel nem találta egyszem gyermekét, elkezdte szólongatni. 

– Anyu?! nyitotta ki a szemét csodálkozva, és szinte hallatszott, ahogy óriási kő gör-
dül le a szívéről.

– Hogy kerülsz te ide?
– Hát... kijöttem a hálóból, átjöttem az előszobán, és aztán balra benyitottam! – ka-

cagott anyu jóízűen és jólesően, mert kislánya mindig meg tudta lepni. Ma kimondottan 
jól jött egy kis nevetés.

– Képzeld, anyu! Láttam a szörnyet! Koronája is volt, és azt mondta, ő a leghatal-
masabb az egész világon! De én feltettem a maszkot, és láthatatlan lettem! –fontoskodott 
Panni.

– Tényleg? – és anyu máris tapogatta kislánya homlokát, aztán fi gyelmesebben meg-
nézte az arcát, és rögtön rájött, hogy csemetéje bizony elbóbiskolt a nagy várakozásban. 

– Tudod, Pannikám: bármilyen erős és gonosz legyen az ellenség, bármennyi feje és 
bármekkora ereje legyen, a mese végére úgyis legyőzik. 

– És akkor a koronást is le fogjuk, ugye? – ragyogott fel a Panni arca. Ott lesz nekünk 
a maszk, a láthatatlanná tevő! 

Bizony! A maszk, nagyon is látható kell legyen, hogy messziről elkerüljön a gonosz 
koronás! És még nagyon sok ellensége van, ebédnél elmesélem! – ígérte anyu. Hosszú és 
nehéz harc lesz, de előbb-utóbb győzni fogunk! De most gyerünk, mert kihűl az ebéd, és 
üres hassal még a mesében sem indulnak harcba!


