


Lili a lelkecske

Lakatos Csilla

2015

Publio kiadó

Minden jog fenntartva!



Előzmény
Lili a XV. század lánya volt. Azt nem bánta, hogy ebben a korban él, azt viszont annál inkább,

hogy lánynak született.  A fiúk társaságát kedvelte,  szerette,  ha őt is  fiúként kezelik,  és úgy is
viselkedett. Testvérével, Lászlóval rengeteget birkóztak, és párbajoztak, és nem vette zokon, ha néha
kap egy-két pofont, vagy ha leteperi a földre. Őt se kellett félteni, egész jó volt közelharcban, és a
fegyverekkel sem vallott szégyent. A fegyvereiket – dárdát, íjat, kardot és egy pajzsot – édesapjuk
készítette, de csak kicsinyített másai voltak az igaziaknak. László egyszer titokban megsuhintott egy
igazi kardot, amit a piacon az egyik lovag szórakozottan lerakott, amíg nézegette a ruhákat. A szabó
elsápadt, mikor látta, hogy mit csinál, de szerencsére nem történt baj, és a lovag se látta meg,
különben kalodába zárták volna. Viszont ezzel sikerült kivívnia a többiek, és nővére elismerését.
László kifejezetten örült Lili fiús természetének, mert így állandóan volt valaki, akit kaszabolhatott.
Édesanyjuk felettébb nehezen viselte, hogy gyermekei még az asztalnál is egymást böködik, de
édesapjuk  csak  mosolygott  rajta,  és  büszke  volt  rájuk.  Legtöbbször  azért  nem  a  házban
randalíroztak,  kimentek a  térre,  ahol  László  barátai  is  csatlakoztak hozzájuk.  Lili  nem nagyon
kedvelte  ezeket  a  fiúkat,  mert  csak  egy  lánynak  tartották.  Ha  legyőzte  őket  –  ami  gyakran
megtörtént –,összefogtak, és együttes erővel megverték. Meg akarták alázni, valamint a tudomására
hozni, hogy jobb, ha legközelebb nem vitézkedik annyira. Amikor megelégelte az ütleget, átkokat
szórt rájuk.

– Vigyen el az ördög, te mocsok! – kiáltott rá az egyikre. A fiú elfutott, de még hallotta kiabálását.

– Anyu, anyu, Lili átkokat szórt rám.

– Menj csak – kiáltott utána –, bújj a szoknyája alá.

Nem volt benne biztos, hogy hallotta, de nem is bánta. László sajnálta, egyszer meg is védte, de
csak azt érte el vele, hogy őt is megverték. Nem akart összeveszni a többiekkel, ezért inkább csak
akkor vigasztalta Lilit, amikor kettesben voltak, de többet nem tett. Lili megértette. Tudta, azzal,
hogy lánynak született, lényegében elveszített minden jogot. Ha felnőtt lesz, még ennyi tiszteletet se
fog kapni. Szeretett volna lovag lenni.

Azonban nem ő volt  az egyetlen lány a városban, aki  háborúsdit  szeretett  játszani.  Egyszer
megjelent egy számukra ismeretlen lány. Lászlót azonnal kihívta egy csatára, és le is győzte. A két
lány  hamar  összebarátkozott,  de  Liliéknek  továbbra  sem  sikerült  megtudniuk,  hogy  kicsoda
valójában, csak annyit tudtak, hogy Katalinnak hívják. Egyszer valaki látni vélte a városfalon kívül,
amikor a kapu már be volt zárva. Ekkor elterjedt, hogy a farkasokkal barátkozik, de Lili nem hitte el
ezt a nevetséges feltételezést, bár egy kicsit bántotta, hogy barátnője nem bízik benne annyira, hogy
meséljen magáról.

Egyik  nap az  édesapjuk beváltotta  régebbi  ígéretét,  hogy mutat  nekik  egy-két  fogást,  hogy
eredményesebbek legyenek a harcban. Aznap az egész délutánt gyakorlással töltötték, és estére
édesapjuk meg volt elégedve a teljesítményükkel.

– Na fiam – borzolta meg László haját –, holnap legyőzöd az egész várost.

És úgy is lett, minden gyerek alulmaradt. Lili is eredményesen használta fel a tanultakat, de neki
azért nem sikerült minden ellenfelét legyőznie, mert ezek nagyobbak voltak, egyiküknek valódi íja is
volt, bár ezt nem használhatta, csak titokban próbálhatta ki néha.

Harmadnap  Katalin  is  megjelent,  és  Lili  örült,  hogy  kipróbálhatja  rajta  újonnan  szerzett



ismereteit.  A  lány ismerte  harcstílusát,  ezért  volt  nehéz legyőzni.  Most  azonban sikerült.  Nem
egyszer, többször. Katalin újra és újra próbálkozott, de minduntalan alul maradt.

– Csalsz! – kiáltotta – Nem tudom hogyan, de biztos, hogy csalsz.

Lili mosolygott.

– Dehogy csalok, nézd csak! – bemutatott Katalinnak egy hatásos lefegyverző mozdulatot – Neked
is meg kéne tanulnod.

– Hol tanulsz te ilyeneket? – kérdezte Katalin irigykedve.

– Édesapám tanítgatott a fegyverek használatára.

– Hazudsz! – mondta újra Katalin – Az apák nem tanítják a lányukat ilyesmire.

Lili körbejárta a másik lányt. Nagyon szerette volna tudni, hogy kinek a lánya, és nem értette
felháborodását.

– Lehet, hogy a tied nem, de az enyém igen – fogalma sem volt róla, hogy ez Katalinnak milyen
rosszul esett. Az ő édesapja tiltotta a fegyverektől, és állandóan azt mondogatta, hogy egy leány
legyen alázatos, és szolgálatkész, és ne avatkozzon a férfiak dolgába. Erről persze mélységesen
hallgatott.

– Ki az apád? – Lili még mindig Katalin körül járkált, mintha a külsejéből akart volna rájönni a
titokra – A ruhád mindig patyolattiszta, amikor jössz – megcibálta egy kicsit a ruhája ujját. Katalin
elrántotta a kezét, és izzott a tekintete.

– Hagyj békén! – kiáltotta.

Lili elengedte.

– Tudja egyáltalán, hogy itt vagy? – provokáta tovább, hátha megtud valamit róla – Vagy el kell
szöknöd, hogy fegyvert foghass a kezedbe?

– Az apámat ne bánsd! – Katalin elsápadt az indulattól – Sokkal többet ér, mint a tiéd, aki
bizonyára szégyelli, hogy lánya van, különben nem engedné fegyver közelébe. Az én apám befolyásos
ember, a tiéd pedig egy senki.

– Senki? – Lili nem hitt a fülének. Katalin pontosan tudta, hogy az édesapja péksége a leghíresebb
a városban, még a várba is tőle viszik a kenyeret.

– Lehet, hogy eleresztetted a füled mellett, de én, veled ellentétben, beszéltem a családomról. Te
viszont titkolózol, amióta csak ismerlek.

– Azt ki kell érdemelni – egymással szemben álltak, és legszívesebben összeverekedtek volna.

– Igazán? – Lili olyan haragot érzett, mint még soha. Nem volt titka Katalin előtt, és fájt neki,
hogy a másik úgy érzi, nem bízhat benne – Akkor menj csak apucihoz.

Katalin sarkon fordult, és gyors léptekkel elindult, de pár lépés után visszanézett.

–  Az apád egy csirkefogó,  és  örülhet,  ha a  lánya szóba áll  vele  –  sziszegte.  Lilit  már nem
érdekelte, hogy kik a szülei, az sem, hogy hol lakik. Úgy érezte összeomlott benne valami.



– Fulladj meg az első falattól, ami a szádhoz ér! – kiáltotta, és ő is sarkon fordult. Tudta, hogy
többet nem játszhat Katalinnal, és leginkább ezért volt szomorú. Bizonyára elpanaszolja otthon, hogy
elátkozta.

Mikor hazament, édesapját erősebben ölelte meg, mint szokta, amiből a férfi rájött, hogy történt
valami. Csak annyit mondott, hogy összevesztek Katalinnal.

Lili másnap is a téren volt Lászlóval, és a piac nyüzsgését figyelték. Elidőztek egy kicsit a kovács
portékái előtt, de az elzavarta őket.

– Ezek a dolgok nem gyerekek kezébe való – rántott el egy pallost, amikor László meg akarta
érinteni – Tűnjetek innen!

Lili  még megállt,  hogy megcsodálja  a  ruhákat.  Ott  se nézték jó  szemmel,  de legalább nem
zavarták el. Végigsimított a legszebb darabon.

– Én is szeretnék ilyen gyönyörű ruhákat készíteni – sóhajtotta.

A szabó válaszolt valamit, de Lili nem hallotta, mert elnyomta a hangját a zsivaj, amit egy lovas
felbukkanása okozott. A tömeggel nem törődve vágtatott át a téren, és az emberek szitkozódva
próbáltak kitérni az útjából. Csakis a várból jöhetett.

– Az orvosért jött – hallott a füves ember hangját, és valóban, pár perc múlva ismét megjelent, de
már vele volt a város orvosa. Az emberek nem nagyon értették, miért viszi el, a várnak saját orvosa
volt.  Képtelen  történeteket  kezdtek  terjeszteni  a  főúr  és  egész  családja  haláláról.  Persze  ez
nevetséges volt, az emberek szeretnek túlozni. Összetömörültek a városkapuban, hogy minél előbb
megtudják, mi történt. A várhoz nem mertek közelebb menni.

– Meghalt Katalin, a főúr lánya – mondta az orvos, mikor meglátta a kapuban a hatalmas tömeget.
Az emberek utat nyitottak neki, de valaki megkérdezte.

– Mi történt vele?

– Megfulladt – többet nem mondott, hanem hazament. Az emberek viszont még ott maradtak, és
az eseményeket beszélték, találgatták.

– Nem az volt Katalin, aki a pék leányával szokott játszani? – kérdezte valaki.

– De igen, én is láttam együtt őket... Ő lett volna Katalin?

„Ő lett volna Katalin?” – visszhangzott Lili bensejében a kérdés. Megfulladt? Hirtelen rádöbbent,
hogy mekkora veszélyben van. Egyszerre úgy érezte, sürgősen haza kell mennie, de felfigyeltek rá.

– Ő az, itt a pék lánya – kiáltotta egy hang.

– Ez a lány a fiamat megátkozta egyszer – hallotta a másik irányból – Biztos Katalinra is szórt
valamit.

– Igen, én hallottam, hogy azt mondta neki, "Fulladj meg!"

Lili nagyon szeretett volna eltűnni, és szerencsére édesapja kiráncigálta a tömegből.

– Sajnálom – csak ennyit mondott, és Lili nem tudta, hogy pontosan mit is sajnál, de ez most nem
érdekelte. Három napig nem mert kimozdulni, de a negyedik nap már nem bírta a bezártságot,



vállalkozott, hogy elmegy a piacra. Még ki sem tette a lábát, máris hallotta a kiáltást.

– Boszorkány!

Először csak egy hang volt,  de egyre többen csatlakoztak.  Keresztet  vetettek,  amint elment
előttük,  és  volt,  aki  füveket  szórt  a  küszöbére,  hogy védekezzen az  esetleges  átkok ellen.  Lili
tehetetlenségében a nyelvét nyújtogatta. Tudta, hogy nem őmiatta halt meg Katalin, még soha nem
fogott egyik átka sem. Egyszerűen csak kihasználta, hogy félnek tőle. Soha eszébe sem jutott, hogy
valakinek a halálát kívánja.

Pár nap múlva édesanyja jajgatva jött haza.

– A javasasszonytól jövök – sápítozta a lánya felé –, azt jósolta, hogy máglyán fognak elégetni.
Hazafelé pedig találkoztam a szűcs feleségével. Azt mondta, valaki beszélt rólad a főúrnak, hogy
hallott téged átkot szórni a lányára.

Magához szorította a lányát.

– De hát ez nem igaz! – kiáltotta László. Tudta, hogy ez mit jelent, meg fogják büntetni.

– El kell tűnnöd, különben valóban máglyára vetnek – nézett rá az édesanyja.

– Vidd az én fegyvereimet – nyújtotta át édesapja az íját, és egy kardot, amiről gyermekei nem is
tudtak.

– Honnan van? – kérdezte László csillogó szemmel – Kipróbálhatom?

De a férfi eltolta, és mélyen belenézett lánya szemébe.

– Nagyon vigyázz magadra!

Lili  az erdő sűrűjében keresett menedéket. Nem ismerte a füveket, bogyókat, így nem mert
semmit enni,  kivéve a gombát. Édesanyjával gyakran kimentek gombászni,  ezért ismert egy-két
ehetőt. Amiről nem tudta eldönteni, azt nem ette meg. Nyersen rossz volt az ízük, de tudta, hogy
valamit ennie kell. Nem merészkedett messzire, a lelke mélyén abban reménykedett, hogy édesapja
utána megy és  hazaviszi.  De csak nem jött.  Mikor  kezdett  esteledni,  elgondolkozott,  hogy hol
tölthetné az éjszakát. Az éjjeli ragadozók miatt nem volt biztonságos az erdő. Végül úgy döntött,
hogy felmászik egy fára, ott kevesebb veszélynek van kitéve. Talált is egy alkalmasnak tűnőt. Már
felmászott rá, mikor észrevett egy hatalmas, odvas fát. Ha beleférne, ott biztonságosabb helye lenne.
Éppenhogy csak, de elfért benne. A rovarok nem zavarták, és reménykedett benne, hogy az éjjel
közepén nem jelenik meg egy felháborodott lakó. Álló helyzetben volt, de annyira szorosan, hogy el
tudott aludni anélkül, hogy összecsuklott volna. A hangyák ugyan belemásztak a hajába és a ruhája
alá, de nem törődött vele. Nem aludt sokat, nagyon kényelmetlen volt az odú, alig várta, hogy
kimászhasson. Viszont úgy tűnt, nem túrt ki senkit a lakhelyéről. Mikor pitymallott, kibújt, és eszébe
véste a környezetét, hogy újra megtalálja. Keresett gombát, és undorral, de megette. Eszébe jutott,
amikor egyszer kiszökött, hogy a vadászok közelében lehessen, és magával vitte édesapja íját. Akkor
sikerült lelőnie egy nyulat. Tudta, hogy tüzet nem gyújthat, és annyira még nem volt kiéhezve, hogy
nyersen fogyassza el, de a tudat, hogy vadászhatna, ha akarna, örömmel töltötte el. Ugyan tilos volt,
nem érezte, hogy ettől nagyobb bajba jutna, mint amekkorában amúgy is volt. Végül is nem lőtt
semmit. Estére érezte, hogy ezt így nem fogja sokáig bírni. Éjjelre még bebújt az odúba pihenni egy
kicsit – már amennyire azt pihenésnek lehet nevezni –, aztán elindult, hogy keressen egy lakott
területet, ahol esetleg normális élelemhez juthat, és szalmához éjjelre. Reménykedett benne, hogy a
közeli falvak még nem szereztek tudomást Katalin halálának körülményeiről. Mikor a faluba ért,



lopott pár tojást, megette, aztán leheveredett a birkák mellé. Nem aludhatott sokáig, mert megjelent
egy paraszt, és felébresztette.

– Hát te mit keresel itt? – kérdezte.

– Csak szeretnék egy kicsit aludni – válaszolta halkan –, aztán megyek is.

A paraszt egy darabig méregette, majd bólintott.

– Kérsz tejet?

Lili hálásan bólintott, és mohón ivott, mikor a paraszt a kezébe nyomta a tejes köcsögöt. Ismét
leheveredett, és végre kialudhatta magát. Amikor elhagyta az akolt, három paraszt baktatott éppen
hazafelé.

– Hé, ez nem az a boszorkány, akit a városban keresnek? – kiáltotta az egyik. Lili először el akart
bújni, de rájött, hogy nincs hova, és megpróbálta menekülőre fogni. Még így kipihenten sem volt
esélye, elkapták a grabancát.

– Mit akarsz vele csinálni? – kérdezte az egyik.

–  Elvisszük a főúrhoz,  biztos nem fog sajnálni  egy kis  aranyat  érte –  vigyorgott,  amelyik a
grabancánál fogva tartotta.

– Kérem, ne! – nyögte Lili, de már taszigálták is a lovak felé. Az egyik paraszt felrángatta a lóra
maga elé, és belovagoltak a városba. Lili közben mindent megtett, hogy megnehezítse a paraszt
dolgát, de az erős kézzel tartotta, egyszer meg is pofozta, hogy elnyugodjon. Lili  azonban nem
nyugodott, a lovat kezdte rugdalni, hátha megbokrosodik. Erre akkora pofont kapott, hogy elájult.

A főúr háromszáz aranyat adott érte a parasztnak, és átadta Lilit az inkvizíciónak. Elrendelték,
hogy a főtéren máglyán égessék el. Mikor magához tért, már a tér felé hurcolták. Kétségbeesett.
Még csak tizennégy éves volt, az nem lehet, hogy meg kell halnia. A hír futótűzként terjedt. Mire
kikötötték, és aláhordták a máglyát, már a fél város a téren volt. Elkeseredésében átkokat szórt
mindenkire, de ezzel csak még jobban maga ellen fordította az embereket. Már érezte a talpa alatt a
forróságot, amikor meglátta édesanyját. Az egész tömeg ujjongott, csak ő jajveszékelt fájdalmasan.
Lili  elveszítette  az  öntudatát,  és  mikor  érezte,  hogy  kinyílik  egy  kapu,  testét  magára  hagyva
felröppent a magasba. Tudta, hogy már csak egy lélek, de mégis itt van, és csak ez számított.
Édesanyját még utoljára körbelebegte, majd eltűnt az erdőben.

 

 



1. A kirándulás
A busz indulásra készen állt a járda mellett. Póda Laci bá amúgy is kerek arca még jobban

felfúvódott a dühtől. Ujjait percenként idegesen végigszántotta már ritkás haján. Mint mindig, most
is ing volt rajta. A gyerekek még nem látták pólóban, de pulóvere is csak egy volt, vagy legalábbis az
lehetett a kedvence, mert állandóan azt hordta, ha az idő hűvösebbre fordult. Vászonnadrágjából
edzőcipő kandikált ki, lényegében ez volt az egyetlen ruhadarab, ami a lazaságot jelképezte nála a
kirándulás alkalmából.

– Miért is nem lep meg, hogy épp ők nincsenek itt? – fújtatott a visszafogott indulattól – Mindig
velük van baj. Ha két percen belül nem jönnek, itthon hagyjuk őket.

A  hatodikos  gyerekek az  ablakokhoz  préselték  az  arcukat,  talán  azt  gondolták,  hogy akkor
hamarabb megérkeznek a hiányzók, akik miatt még mindig nem indultak el. Szerettek volna már a
Bakonyban lenni. Csak a lányok egy kis csoportja nem foglalkozott a késlekedéssel, máris jól érezték
magukat, súgtak-búgtak és viháncoltak. Csabi pedig, aki egy nagydarab fiú volt, a leghátsó sorból
emelte ki az ott ülőket, hogy odaülhessen, és elfoglalta az egész sort.

Pár perc múlva felbukkantak a későn érkezők. Osztályfőnökük karba tette a kezét, és láthatólag
alig várta, hogy közelebb érjenek, és rájuk csördíthessen, hisz szemmel láthatólag még most se
nagyon törték magukat, hanem pusmogtak és vitatkoztak valamin. Az egyik szőke, beesett arcú fiú
volt,  de  a  beesett  arc  kellemes  barna  színnel  társult.  Halk,  vontatott  hangon  magyarázott  a
többieknek,  szemei  kikerekedtek.  A  többiek  tudták,  hogy  a  fele  sem igaz  annak,  amit  mond,
állandóan kitalált történeteket mesél. A másik barna, göndör hajú volt, sápatag és az orra hegyét
vakargatta. Az orrvakargatás nála éppúgy volt a koncentrálás, mint az unalom jele. Bal keze szinte
állandóan  az  orra  tájékán  volt,  ha  épp  nem  foglalta  le  valamivel.  Magic-kártyája  volt  a
legalkalmasabb  dolog  erre.  Testalkatán  látszott,  hogy  szabadidejét  nem  sporttal  tölti,  bár
éppenséggel  nem  volt  rest,  ha  fára  mászni,  vagy  a  lányokat  kergetni  kellett.  A  harmadik
gesztikulálva próbálta leállítani a szőke fiút. Négyük közül ő volt a legmagasabb és legerősebb, egy
centis  haját  gyakran  végigsimította,  mintha  azt  ellenőrizné,  hogy  meg van-e  még.  Egyszerűen
gondolkodott, bár nem volt buta, és egyszerűen reagált a dolgokra is. A negyedik egy vékonyka fiú, ő
volt közöttük a legalacsonyabb, de a banda legokosabb tagja. A szavait viszont ritkán válogatta meg,
és nem nagyon érdekelte, ha megbánt valakit. Vézna volt, de nagyon fürge, és az esze is gyorsan
vágott általában. Kitűnő tanuló volt, a szőke Misivel ellentétben, akinek nehezen maradtak meg a –
szerinte felesleges – információk a fejében. A vézna Karcsi vetett véget a vitának.

– Misi, fogd be! – sziszegte, mire a másik kettő abbahagyta a kilátástalan vitát egy Misi által
elképzelt történetről. Tomi és Karcsi már nem álltak le vitatkozni vele, amikor kitalált sztorikat
próbált  beadni  megtörtént  esetként,  de  Alexet  mindig  feldühítette  vele,  és  minden  alkalmat
megragadott, hogy megpróbálja rábizonyítani a hazugságot, hiába, Misi csak mondta és mondta.

– Ott a busz – vakarta meg az orrát Tomi.

Laci bá csípőre tette a kezét, de mielőtt kiadhatta volna az összes mérgét, Gyuszi bácsi, a sofőr
megmentette őket.

– Itt vannak, induljunk.

Az osztályfőnök félre állt,  hogy a négy jómadár felszállhasson a buszra,  de ahogy elmentek
mellette,  látták,  hogy  remeg a  dühtől,  és  a  szeméből  kiolvasták  az  összes  szidalmat,  amelyek
összepréselt ajkai mögött maradtak.



– Szép jó reggelt tanár úr – vigyorgott szemtelenül Alex, mire Tomiból kitört a nevetés. Misi
elrebegett egy „bocsánat”-ot és közben rebegtette a szempilláját.  A busz motorjának berregése
mellett is hallani lehetett, ahogy elszáll a dühe Laci bának.

Tomi felrakta a batyuját a poggyásztartóba, és ledobta magát. Akkor látta, hogy a susogó lányok
ülnek előttük. Amíg elfoglalták helyeiket, abbahagyták a sutyorgást, hogy röhigcsélni kezdjenek.

– Ostoba libák – fintorgott Tomi, de azért egy kicsit ott felejtette a pillantását a hosszú barna
hajon, ami mögött Szilvit gyanította – Nincs máshol hely? – nézett körül.

Karcsi  vigyorgott,  de  nem szólt,  és  titokban  megcibálta  Szilvi  haját,  miközben  az  ülés  alá
gyömködte táskáját.

– Szállj le rólam! – nézett a lány Tomira mérgesen. A fiút elöntötte a pír, tiltakozni se volt ideje,
csak az orrát vakargatta. A lányok még jobban összedugták a fejüket, és tovább sutymorogtak.

– Ezt ne csináld még egyszer – fújtatott Tomi a barátjának, miközben mögöttük Misi megint
elkezdett egy sosem volt sztorit mesélni Alexnek.

– Most mondd meg, miért mindig nekem mesélsz? – vicsorgatta a fogát.

– Mert valahogy mindig te kerülsz mellé – fordult hátra kaján vigyorral az arcán Karcsi.

– Igen? – fordult felé Alex, és már rángatta is ki a székéből Karcsit, hogy Misi mellé lökje, aki mit
sem törődve a helycserével, folytatta.

– …tevén mentünk az egyik oázisba, és nekem elfogyott a vizem, már nagyon szomjas voltam…

– Misi fogd be!

Pár  pillanatig  még  nyitogatta  a  száját,  nem tudni,  hogy  a  szóáradat  visszafogásával  volt-e
nehézsége, vagy egyszerűen csak a szavakat keresgélte, amit Karcsi fejéhez vághatott volna hirtelen.
De vagy nem találta őket, vagy sikerült lenyelni a sztori többi részét, végül is becsukta a száját, és
úgy is maradt.

Mikor kiértek a városból, ők is összedugták a fejüket, mint a lányok előttük.

– Mit hoztatok? – kérdezte halkan Alex.

– Távcsövet – mondta Misi –, meg hoztam egy iránytűt is, de nem biztos, hogy működik, szerintem
a dédapámé volt – és vigyorogva mutatta a viharvert iránytűt, ami hol az egyik, hol a másik irányba
mutatta az északot.

– Hát nem valami meggyőző – ütögette meg Alex, hátha csak beragadt.

– Én fegyvert – súgta sejtelmesen Karcsi, és már húzta is elő a táskáját, hogy aztán egy hosszúkás
izét bányásszon ki belőle.

– Ez meg mi a fene? – hökkent meg Misi.

– Hogyhogy mi? Egy fúvócső – benyúlt a táskájába, és egy dobozt vett elő – van töltény is.

– Király – lelkendezett Tomi.



– Mi a franc ez? – rázta meg a dobozt Alex.

– Kenyér.

Misi akkorát nyerített, hogy mindenki feléjük nézett. Az osztályfőnökük is felfigyelt, és megindult
hátrafelé. Alex gyorsan a háta mögé rejtette a fúvócsövet, Karcsi pedig egy mozdulattal dugta vissza
a dobozkát a táskájába és a táskát az ülés alá.

– Látom, jól érzitek magatokat – mondta, miközben gyorsan körülnézett, hogy milyen tiltott dolog
lehet náluk, mert abban biztos volt, hogy rejtegetnek valamit.

– Rajtatok fogom tartani a szemem – mondta, és látszott rajta, hogy szeretné tudni, hogy mit
talált Misi annyira mulatságosnak.

Mikor elment, Karcsi megint elővette a dobozkát és megrázta.

– Csíp, mint az állat.

– Kipróbálhatom? – nyúlt érte Tomi.

– Most nem, majd este a tábortűznél, akkor senki nem sejti majd, hogy mi voltunk.

– Te mit hoztál? – fordult Tomihoz Alex.

–  Egy  zászlót  –  felállt,  hogy  levegye  a  poggyásztartóról  a  táskáját  –  Rajzoltam egy  cápát.
Kitűzhetjük valahova, hogy mindenki tudja, hogy ott voltunk.

Egy fehér lepedőből kivágott, háromszögletű zászló volt, egy gyönyörű cápával a közepén.

– Fú, de klassz – lelkendezett Alex.

– Na és neked mid van? – kérdezte Tomi.

– Egy elemlámpám – és már mutatta is – A másik felében pedig bicska és dugóhúzó van.

Ezt a darabot is tüzetesen megnézték, majd mindent eltűntettek a táskákba.

Karcsi egy madzagra fűzött alátétet kezdett dobálni a lányok közé, amit azonnal vissza is húzott,
hogy megint közéjük dobja. Addig szórakoztatta magát, míg egyszer csak hátranyúlt Timi, aki Szilvi
mellett ült, és pofon nem vágta. Harsány nevetésben törtek ki a barátai és a környéken ülők is.
Karcsi is nevetett, de azért még megcibálta egy kicsit Timi haját, amire a lány csak egy fejrándítással
reagált.

– Magic-ezünk? – javasolta Tomi, és már vette is elő a pakliját.

Az út további részén játszottak, és egy idő után kibicek gyűltek köréjük. Misi állandóan vesztett,
mint mindig, de nem zavarta, éppoly harsány volt, mint a többiek. A lányok lassan úgy gondolták,
hogy keresnek egy csendesebb helyet,  amit  a  busz végében meg is  találtak most,  hogy szinte
mindenki látni akarta a kártyázókat – és idegesítő tanácsokat adni nekik. Csabi, aki nem értette a
játék lényegét, állandóan lefitymáló megjegyzéseket tett.

– Ilyen ostoba játékot még nem láttam – mondta egy alkalommal, de csak azt érte el, hogy a
többiek hátratessékelték.



– Ennek a játéknak nincs semmi értelme – mondta később, mire a kibicelők megragadták, és a
lányok közé penderítették. Csabi erős fiú volt – talán a legerősebb –, de ekkora túlerővel nem bírt. A
lányok nem sértődtek meg, hanem megint elkezdtek röhigcsélni, és egész addig abba sem hagyták,
amíg Csabi ki nem mászott közülük, hogy ismét a kibicelőkhöz csapódjon. Innentől kezdve meg se
szólalt. Egy idő után az osztályfőnök is odament, és amikor többen is azt követelték, hogy ők is
játszhassanak, véget vetett a kártyapartinak.

– Mindjárt ott vagyunk – mondta még, mielőtt visszament a helyére.

Tomi kinézett az ablakon, és gyönyörűnek találta, amit látott. Mindenhol fák, néha-néha egy
dűlőút. Alig várta, hogy bemehessen az erdőbe.

Mikor megérkeztek, leszálltak a buszról, és beözönlöttek a faházakba. Ott aztán elkezdődött a
ramazuri. A szobák négyágyasok voltak, és láthatóan senki nem volt megelégedve a szobatársával.
Egyedül Alexék voltak elégedettek, de ez nem jelentette azt, hogy csendesebbek lettek volna, mint a
többiek. Az osztályfőnök berekedt, mire mindenki megtalálta a helyét. Szilviék öten voltak, és sorsot
húztak, hogy melyikük megy másik szobába. Tomi tudta, hogy úgyis be fog szökni hozzájuk, ők is azt
tennék, ha külön lennének választva.

Délelőtt kötelező foglalkozásként gyalogtúra várt rájuk, ami elé mindenki izgatottan nézett. A
fákra  festett  turistajeleket  fogják  követni,  letérve  a  legkisebb ösvényekre  is.  A  faluban fognak
ebédelni – be vannak jelentve –, délután pedig szabadfoglalkozás. Aki akar, bent maradhat a faluban,
aki nem, azt visszaviszik busszal. Alexék persze vissza akarnak menni.

De egyelőre mindenki a túrára készült, és nagy nehezen el is indultak. Kurjongattak a fák között,
egyesek le-letértek az ösvényről az osztályfőnök riadalmára, de nem veszett el senki. Az egyik fiú
talált egy hatalmas őzláb gombát, és azzal szórakozott,  hogy a lányokat püfölte vele, miközben
kitalált varázsigéket motyogott.

A fiúk kipróbálták a távcsövet és az iránytűt is, de az csak nem akarta mutatni, hogy merre van
észak. Mikor Gyuszi bácsi meglátta, megcsodálta.

– Gyönyörű darab, honnan származik?

– A kamrában találtam, mikor kipakoltuk – mondta Misi – Apu sem emlékszik rá, hogy került oda.

– Ha visszamentünk, megnézhetem rendesen? Hátha lehet rajta segíteni.

– Persze – mondta Misi minden meggyőződés nélkül. Nem nagyon hitte, hogy meg lehet javítani,
és nem szívesen adta ki a kezéből, de nem akart ellenkezni. Meg hát ki tudja, talán mégis megjavítja
az öreg, akkor viszont még hasznát is vehetik.

A kilátót mindenki élvezte. Még azok is felmerészkedtek, akiknek tériszonyuk volt, mert nem
akartak kimaradni az élményből. A látvány gyönyörű volt, és mindenki kurjongatott, élvezve, hogy
lehet, hogy senki nem szól rájuk, amiért hangoskodnak. Misi távcsöve kézről kézre járt Laciéval,
együtt, aki szintén hozott egy pici színházi látcsövet, de ez senkit nem zavart, ugyanúgy kapkodtak
utána a gyerekek, mint Misi katonai távcsöve után. Pár srác az erdőben indiánosdit játszott, és Alex
őket figyelte felülről.

– Kár, hogy nem hoztuk magunkkal a fúvócsövet, itt ki lehetne próbálni – mondta egy idő után
Misi.

– Ja, leigázhatnánk ezeket a sápadtarcúakat, akik indiánoknak képzelik magukat – tette hozzá



Alex.

– Vagy a lányok közé csördíthetnénk – csatlakozott Tomi is, majd elgondolkodva kérdezte – Mit
tudnak ennyit pusmorogni?

– Á, biztos teadélutánt szerveznek – Alex már el  is  fordult,  hogy meglepetten kiáltson fel  –
Nézzétek azt a fát! – mutatta izgatottan.

– Király! – lelkendezett Karcsi is – Ezt meg kell másznunk.

Nem messze, a kis tisztás szélén egy hatalmas fa állt, alacsony ágakkal, és a közepén egy akkora
területet öleltek körül, amin hárman is kényelmesen elférhettek. Ha egy kicsit összehúzzák magukat,
odaférnek mind a négyen. Birkózniuk kellett, hogy le tudjanak menni, mert mindenki felfelé akart
mászni a létrán, de azért sikerült lejutniuk. A fához érve megállapították, hogy csak úgy tudnak
feljutni, ha bakot tartanak egymásnak. Misi lett az áldozat.

– Oké, de én hogy fogok feljutni? – méltatlankodott, miközben segített a többieknek.

– Te már úgysem férsz ide – vigyorgott le Karcsi, aztán elhelyezkedett az ágak között. Alex már
fenn volt.

– Ne aggódj, majd Alex felhúz valahogy – ajálngatta Tomi barátja segítségét, miközben lendületet
vett, és majdnem lerántotta Karcsit, akibe belekapaszkodott, hogy felsegítse magát.

– Barom! – mérgelődött –, legalább szóltál volna, hogy igényt tartasz a lábamra kötél helyett.

Alex hasalva próbált elhelyezkedni, és lelógatta a fél felsőtestét.

– Biztos vagy benne, hogy segíteni fogok? – vigyorgott a karját nyújtogató Misinek.

– Az se baj, ha nem, majd idehívom a Pódát, hogy tartson bakot – vigyorgott vissza Misi, és már el
is kapta Alex kezét. A másikkal, és a lábaival felfelé próbálta magát tolni. Tomi és Karcsi pedig
Alexet igyekeztek fenn tartani, nehogy lecsússzon. Pár perc küzdelem után mind a négyen fent
voltak, egymás hegyén-hátán, de még kellett pár perc, hogy kibogozzák, hogy melyik testrész kihez
tartozik.

– Kár, hogy ez a fa nem a faházak közelében van – Alex még mindig lihegett.

– Ha elhoztuk volna a zászlót, ide kitűzhettük volna – jegyezte meg Tomi, akinek az egyik lába és
az egyik keze a mélybe lógott, a másik kezével pedig kitartóan vakargatta az orrát.

– Ha közelebb jönnének a lányok, végre megtudhatnánk, hogy miről pusmognak állandóan –
Karcsi feléjük nézett, és csóválta a fejét.

– Ugyan, hagyd már, biztos a babáik divattervén sutymorognak – legyintett Alex.

– Vagy a fiúkról – tette hozzá álmodozva Tomi.

Misi felnyerített.

– Biztos rajtad veszekednek.

Tomi lelógó lába épp a barátja feje tájékán volt, így hamar elégtételt tudott venni, aztán csak
élvezték, hogy senki nem látja őket.



Mikor meghallották tanáruk kiáltását, elkezdték megszervezni a lejutásukat. Az egész osztály
összeverődött, mire sikerült mind a négyüknek lejutni épségben.

– Már megint rátok kell várni – kiáltott feléjük Laci bá dühösen, mikor kikecmeregtek az erdőből
– Csalódást is okoznátok, ha nem így lenne.

Alexék szerették az osztályfőnöküket, még ha ezt el is titkolták előtte. Tudták, hogy az osztályért
sok mindenre képes, és mivel Karcsi volt az egyik legjobb tanuló, sok mindent megbocsátott nekik.
Próbáltak  nem  nagyon  visszaélni  a  bizalmával,  elviselhetőnek  tartották  mindannyian  ezt  a
kapcsolatot úgy, ahogy volt.

Az út másik fele rövidebb volt. A gyerekek már olyan fáradtak voltak, hogy rosszalkodni sem volt
kedvük, de azért jókedvűen és hangoskodva érkeztek meg a falu határába. Észre sem vették, hogy
elszaladt az idő, csak amikor meglátták az első házakat,  akkor tudatosult bennük, hogy milyen
éhesek.

– Figyelem, figyelem! – próbálta magára vonni az osztály figyelmét Laci bá.

– Elég legyen, figyeljetek rám! – harsogta, és lassan mindenki elhallgatott – Mostantól lakott
területen vagyunk, úgyhogy jó lenne visszafogni a decibelt. Nem kell felverni az egész falut.

Nem volt messze a csárda, ahol helyet foglaltattak. Az udvaron tálaltak nekik, és mindenki örült,
mert úgy érezték, ezzel meg van engedve nekik egy kis hangoskodás.

– Meghalnék, ha most gyalog kéne visszamenni – sóhajtott Alex, miután betolta a rántott húst.
Misi adagjával kezdett szemezgetni, aki láthatóan nehezen birkózott meg a nagy adaggal, de azért
Alex legnagyobb bosszúságára vette az akadályt.

– Miért, legalább legyalogolnád egy kicsit – hajolt felé Tomi, és megpaskolta Alex hasát, jelezve,
hogy mit is kéne legyalogolni.

– Miről beszélsz, haver – háborodott fel –, ez nem háj, hanem izom.

Azzal megfeszítette a hasát, illusztrálva igazát.

– Ne fáraszd magad, mert még a buszra se lesz erőd felszállni – dőlt hátra Misi is.

– Kár, hogy nincs itt a fúvócső, a lányok épp lőtávolságban vannak – súgta Karcsi. Tomi küldött
felé egy egyetértő pillantást, és megvakarta az orrát.

Mikor erősödött a zsivaj, jelezve, hogy mindenki végzett, elindultak a buszhoz, amiért Gyuszi
bácsi  időközben visszament,  és  most  a  csárda előtt  állt.  Mindenki  lassított  tempóban mozgott,
fáradtak és jóllakottak voltak. Úgy tűnt, hogy senki nem akar a faluban maradni, illetve ketten
jelentkeztek, de az osztályfőnök és Gyuszi bácsi egy gyors megbeszélés után úgy döntöttek, hogy két
ember miatt nem válnak szét. A négy jó barát csalódottan nézett egymásra.

– Pedig biztos voltam benne, hogy Póda marad itt – jegyezte meg Misi. Nézték a többieket, és
reménykedtek, hogy még nem kell egy darabig felkelniük.

–  Nem  lesz  erőm  felfedezőútra  menni  –  súgta  Alex,  miután  felkecmeregtek  a  buszra,
természetesen utolsóként.

– Nem baj, majd megyünk nélküled – súgta vissza vigyorogva Karcsi.



– Nélkülem? Csak viccelsz, három lépésre se jutnátok.

– Biztos vagy benne? Kipróbáljuk? – kajánkodott Karcsi tovább.

– Majd megmutatom én neked, hogy mit próbálgass! – esett neki Alex. Tomi és Misi együtt alig
bírták leszedni barátjukról.

– Barmok – nézett rájuk lesújtóan Tomi – Ha így folytatjátok, az ofő tesz róla, hogy sehova se
menjünk. Az előbb még azt mondtad, hogy mozogni sem tudsz – szúrta még oda Alexnek, aki csak
morgott egyet, és tüntetően egész úton a tájat bámulta, de az is lehet, hogy az ablaküvegben saját
magát.

Mikor  visszaértek,  lehuppantak  az  ágyaikra,  hogy  összeszedjék  az  erejüket.  Egy  pillanattal
később Gyuszi bácsi nyitott be.

– Csak nem elfáradtatok? – mosolygott, mikor meglátta a négy kidőlt alakot.

– Á, dehogy – felelte Misi – Ez semmi volt ahhoz képest, amikor apuval a dzsungelben jártunk, és
csak egy bozótvágó kés volt nálunk…

– Tényleg? Mikor? – fordult érdeklődve felé Gyuszi bácsi.

– Jaj, ne, már megint kezdi – jajdult fel Alex, és a fejére rántotta a párnáját.

– Most mi bajod van, nemrég még az volt a problémád, hogy mindig neked mesél – mulatott rajta
Karcsi.

– Valójában azért jöttem, hogy elkérjem az iránytűtöket – ismerte fel a helyzetet Gyuszi bá. Misi
erre abbahagyta a dzsungellel vívott kilátástalan csatájuk elbeszélését, és átnyújtotta a beragadt
iránytűt.

– Köszönöm, megnézem, mit tehetek érte – kifordult a szobából, magukra hagyva a fiúkat.

– Kártyázunk? – ajánlotta Tomi miközben vakargatta az orrát.

– Szerintem próbáljuk ki a fúvócsövet – ült fel Alex.

–  Tényleg,  szerintem is  –  csatlakozott  Misi,  és  Karcsi  már  kotorta  is  elő.  Kisettenkedtek a
kunyhóból, és kerestek egy alkalmas helyet elrejtve a kíváncsiskodó szemek elől.

– Hozhattunk volna kenyeret, hogy legyen utánpótlás – mondta Tomi, és a kenyérgalacsinokat
vizsgálgatta – Csak egyszerűen össze van gyúrva, vagy mi?

– Nem, egy kis  nyál  is  van benne,  hogy jobban összetapadjon –  mondta vigyorogva Karcsi,
miközben figyelte barátját.

–  Elég  undorító  módszer  –  dobta  vissza  a  kis  golyócskát  a  dobozba  grimaszt  vágva,  aztán
megtörölte a kezét a nadrágjában.

– Csak vicceltem – nevetett Karcsi –, vízzel csináltam.

Tomi  hozzávágta  a  „töltényes”  dobozt  vigyorgó  barátjához  és  odalépett  Alexhez,  aki
nekikészülődött  az  első  fújásnak.  Nem  talált  el  semmit.



– Ez nagyon király – tájékoztatta a többieket, mire Tomi és Misi egy gyors birkózópárbajt vívtak a
fúvócső soros használati jogáért. Tomi került ki nyertesen.

– Nem jól csinálod – tájékoztatta közben Karcsi Alexet – Fújd fel az arcod levegővel – mutatta
hogyan –, és egyszerre, hirtelen fújd bele a csőbe – azt is megmutatta. Ő sem talált el semmit, de a
kenyérgolyó sokkal messzebbre ment. Tomi a látottak szerint nekigyürkőzött, és eltalálta az egyik
fát.

– Látjátok, így kell ezt csinálni – húzta ki magát.

– Kár, hogy nem azt a fát céloztad – veregette hátba Karcsi.

– Dehogynem – bizonygatta Tomi –, arról nem tehetek, hogy kancsal vagy.

Misinek még annyira sem ment, mint Alexnek, de ez nem zavarta, megelégedett azzal, hogy a
kenyere elhagyja búvóhelyét a csőben. Alex a hasát fogta a nevetéstől. Addig gyakoroltak, amíg elég
jól nem ment, de vigyáztak, hogy a lövedék ne fogyjon el, mert kellett este, bár gyanították, hogy
szalonnasütéskor kenyerük is lesz.

Annyira  elszaladt  az  idő,  hogy  egy  rövid  tanácskozás  után  úgy  döntöttek,  hogy  másnapra
halasszák a felfedező utat.

– Lehet, hogy addigra Gyuszi bácsi meg tudja javítani az iránytűt – mondta Tomi végső érvként,
és mindenki egyetértett vele, hogy az iránytű egy fontos dolog, ami nélkül nem indulhatnak el. Mikor
visszaértek a faházak közé, már kereste őket a sofőr.

– Á, itt vagytok. Sikerült megjavítanom, nézzétek – és forgatta, hogy lássák, ha törik, ha szakad,
észak-dél felé áll a mutatója – A kék hegye mutatja az északi irányt, a piros a délit. Használjátok
szerencsével – és kacsintott egyet, miközben visszaadta Misinek, és elment.

– Ez tud valamit – nézett utána Tomi orrvakargatva.

–  Szerintem  is  –  vigyorgott  Karcsi  –  Azért  is  akarta  megjavítani,  hogy  kisebb  legyen  a
valószínűsége, hogy nem találunk vissza.

– Rendes az öreg – Misi a nyakába akasztotta a megjavított műszert, és az istenért le nem rakta
volna a nap további részében.

A fúvócsövet hamarabb kipróbálhatták élesben, mint gondolták, ugyanis az egyik házikó mögött
megpillantották a  sutymorgó lányokat.  Karcsi  megtorpant,  és  sorompóként  felemelte  a  kezét  a
többiek előtt.

– Mi van? – mordult egyet Alex, de Karcsi csendre intette, és mutatta, hogy mi van. Tomi, akinél a
kis dobozka volt, már adta is az első töltényt. Barátja töltött, és fújt… mellé. A második már eltalálta
Kati kezét, aki meglepetten kapott oda.

– Mi volt ez, valami megcsípett – nézett körül, de addigra a jómadarak visszahúzódtak a ház
takarásába.

– Ugyan, ne kényeskedj már annyit, biztos csak egy szúnyog – nézett értetlenül a barátnője
arcába Szilvi.

Tomi kivette Karcsi kezéből a fúvócsövet, és már tömködte is bele a kenyérdarabot. Óvatosan



kidugta a fejét a ház mögül,  és becélozta Szilvi  lábát,  ahol kilátszott  a rövidnadrágból.  A lány
odakapott,  és hátranézett.  Tominak nem sikerült  elég gyorsan visszabújnia,  mert látni akarta a
hatást, de ez a lebukásába került.

– Ott vannak! – a lánycsapat már csörtetett is a mutatott irányba, a fiúk pedig menekülőre fogták.

– Nincs egy babátok, amit odadobhatnánk nekik? – nézett hátra Alex – Akkor talán abbahagynák
az üldözést.

Misi nyerített egyet, Karcsi pedig leblokkolt.

– Bakker, nehogy már elfussak, amikor egy csapat lány ered a nyomomba.

Döntését elég hamar megbánta, mert miután utolérték, szisztematikusan kezdték kihámozni a
bőréből. Barátai mentették ki a feldühödött lánycsapat kezei közül.


