


Vihar az óperenciás tengeren

avagy mesés elme rengés

Kiss Tamás

2015

Publio kiadó

Minden jog fenntartva!



Használati utasítás a könyvhöz és az olvasáshoz
A könyv  megfelelően  működéséhez  fontos,  hogy  mindent,  amit  a  könyvvel  teszel,  azt  eme

használati utasítás szerint tedd. Ahhoz, hogy egyáltalán használni tudd, először is meg kell vásárolni.
Ha már a tulajdonodba került, vidd haza, ülj le egy fotelbe, kezedben a könyvvel. Kinyitás után,
rögtön dugd bele  az  orrod,  és  érezd a  könyv egyedülálló  illatát.  Miután kiszaglásztad magad,
kezdődhet az olvasás.

Lassan  olvasd,  rágj  meg  minden  szót,  és  próbáld  az  olvasottakat  magad  előtt  képben  is
megjeleníteni. Figyelj a vesszőkre is. Ha valami nem volt teljesen világos, inkább olvasd el még
egyszer. Figyelj minden apró részletre! Olvasás közben ne pucolj ablakot, ne szedjél almát, ne legyél
lámpalázas, és ne vegyél részt sem sportolóként, sem nézőként semmilyen sportrendezvényen, mert
az elvonhatja a figyelmedet a könyvről. Ha egy oldalt elolvastál, ne felejts el lapozni, meglátod,
sokkal érdekesebb lesz. Olvasás közben ne aludj, mert az csökkenti a hatást.

A könyvet ne mosd ki sem 40, sem 60 fokon, még elöltöltős mosógépben sem! Bár a könyv jó
barát, ne hívd meg sörözni, és karácsonyra sem kell neki semmit venned. A könyvvel ne vadássz
legyekre, ne használd magasítóként, ne préselj benne növényeket, és főleg ne dobálj vele másokat! A
könyv nem romlandó, ezért ha végigolvastad nem kell  megenned, vagy kidobnod, és még csak
hűtőszekrényben sem kell tartanod. A könyv a legmodernebb technikával készült, így olvasható akár
kisiklott vonaton, zuhanó repülőn, vagy süllyedő hajón is. A könyv élvezeti értéket sötétben azzal
lehet fokozni, hogy feloltod a lámpát.

Ha a leírtakat betartod, elmondhatod majd, hogy rendeltetésszerűen használtad a könyvet.



Előszó a könyvemhez
Kedves  Olvasó!  Te  most  egy  olyan  könyvet  tartasz  a  kezedben,  amit  én  írtam  Neked.  A

könyvemmel egyedüli célom az volt, hogy szórakoztassalak. Nem kívántam világmegváltó igazságok
nyomába eredve  átalakítani  világnézetedet,  nem akartam lexikális  tudásodat  kiegészíteni,  vagy
idegen országok szokásaival megismertetni. Megelégszem annyival, hogy ha könyvemet elolvasod,
szerezhetek Neked néhány kellemes percet. Amikor ezt az előszót olvasod, a kezedbe kell, hogy
legyen a könyvem. Ha esetleg még sincs, akkor csoda történt. Megtisztelsz, hogy figyelmet szentelsz
rám, én igyekeztem, hogy kiérdemeljem ezt a figyelmet.
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Ilyen véleményt írhatott volna a könyvhöz néhány
ismert ember, állat vagy tárgy

Ha hamarabb olvasom ezt a könyvet, nem gyújtom fel Rómát

( Néró)

 

Ez a könyv sokat segített abban, hogy meghódítsam a fél világot

( Nagy Sándor)

 

A fiamat már gyermek korában pszichológushoz akartam vinni

(Kiss Sándor /édesapám/)

 

A könyv hatására nem állnék még egyszer a Titanic útjába

(jéghegy)

 

Inkább lennék ennek a könyvnek a szerzője, mint hogy felfedeztem Amerikát. Ráadásul nem is
oda készültem, csak útba volt

(Kolumbusz Kristóf)

 

Amíg Tom olvasta a könyvet, addig legalább békén hagyott

(Jerry)

 

Ellopták a könyvemet, ezért az egész országban felfordulást csináltam

(V. I. Lenin)

 

Felháborító, hogy én nem kerültem be a könyvbe

(dzsé betű)

 

Elolvastam a könyvet, és már nem is haragszom Gavrilóra



(F. Ferdinánd)

 

Nekem volt a kezemben a könyv, de nem értettem belőle semmit. Talán ha tudnék magyarul

(Mao Ce Tung)

 

Az ilyen retrográd írások miatt van szükség a KGB-re

(J.V. Sztálin)

 

Ha Chapman a Zabhegyező helyett ezt a könyvet olvasta volna, most lennék 75 éves

(John Lennon)

 

A könyv rádöbbentett arra, hogy minden relatív

(A. Einstein)

 

A könyvből hiányzik a B-101-es nyomtatvány, ezért megbírságolom

(egy adó ellenőr)

 

Ez az idióta Osvald megvárhatta volna, míg végig olvasom

(J.F. Keneddy)

 

Elolvastam a Mesés elme rengést, majd elégettem az összes kéziratomat

(W. Shakespeare)



Mese a hétfejű sárkányról, aki szerette volna legyőzni a
fából faragott cipőfelsőrész készítőt

Hol volt, hol amper, az Óperenciás tengeren innen, az Üveghegyen túl, élt egyszer egy mély
depresszióban szenvedő hétfejű sárkány. Depressziójának legfőbb oka talán az volt,  hogy a hét
fejében igen gyakran kuszálódtak össze a gondolatai.

Egy hatalmas barlangban élt, egy nagyfeszültségű távvezeték, és egy rég kidobott, elhasznált
lúdtalpbetét  közelében.  Sárkányunknak a  lúdtalpbetét  közelségéről  nem volt  tudomása,  de úgy
érzem a tisztelt olvasó minél pontosabb tájékoztatása miatt, fontos megemlíteni. Különösen akkor,
ha  belegondolunk,  hogy  micsoda  galibát  tud  okozni  egy  ártatlan  lúdtalpbetét,  ha  egy  elegáns
étteremben a vaddisznópörköltből kandikál elő.

Egyébként hősünk nem nagyon szerette a vaddisznó pörköltet és az elegáns éttermeket sem.
Utóbbiakat talán azért nem, mert úgy érezte, ha belép az ajtón, az asztalok alól mindenki őt bámulja.
Ami nem is csoda, ha azokra a színes szalmakalapokra gondolok, amiket gyakran viselt napszúrás
ellen. Az öltözékéhez még hozzátartozott az a 3500 éves mamutfenyőből faragott klumpa, mely
klumpa a szeizmológusoknak igen sok fejtörést okozott. Különösen akkor, ha ugrókötelezni támadt
kedve.

Hősünk egyébként egy roppant nyugodt szelíd szörnyeteg volt, és csak akkor kapta fel a vizet, ha
egy gázfogadó állomás vagy benzinkút  közelében rászóltak,  hogy csukja  be a  száját.  Olyankor
ugyanis a visszatartott lehelettől – ami mint tudjuk sárkányoknál leginkább lángcsóva – forrásnak
indult az agyvize. Az így kialakult túlnyomás mind a hét fejénél más-más reakciót váltott ki.

Az első feje lepkehálónak képzelte magát, amelybe beleesett egy adag sajtos omlett.

A második feje sűrű bólogatásba kezdett,  mert gondolatban egy vietnámi asztronauta,  zsidó
viccekkel próbálta megnevettetni, és ő holmi áthidalhatatlan nyelvi nehézségek miatt nem akarta
megsérteni a beszédpartnerét.

A harmadik fej egy varietében képzelte magát, ahol a bűvész a nyúlból varázsolja elő a cilindert.

A negyedik fej, fejben sakkozott egy olyan sakktáblán, amelyen nem négyzetek, hanem csíkok
váltották egymást.

Az ötödik fej a bridzs szabályát ismertette egy busmannal, akinek mellesleg beutalója volt egy
híres londoni logopédushoz.

A hatodik fej a Mein Kampf-ból akart vígoperát írni.

A hetedik fej pedig gondolatban az újkaledóniai közigazgatást próbálta meg zökkenőmentesen
átszervezni.

Ilyen szellemi gordiusz ismeretében tehát, ne csodálkozzunk szörnyetegünk mély depresszióján,
és azon sem, hogy gyakran kevert tusfürdőt a reggeli teájába. Főleg bőr semleges kémhatásút.

Száz szónak is egy a vége és huszonöt a negyede, így éldegélt barlangjában, és élte az őslények
egyhangú, olykor sivár életét. Fiatal korában sokszor ábrándozott arról, hogy egy napon levelet hoz
a  postás  Lochness-ből,  de  manapság  már  beérné  egy  egyszerű  levelezőlappal  is,  amit
Óhatpusztakócson  adtak  fel.



Történt egyszer, mikor éppen romantikus hangulatba került, a déli harangszó hallatán, hogy a
barlangja  előtt  vágtatott  el  nyolcadik,  azaz  Dülledtszemű  Valter,  Meseország  uralkodója,  akit
alattvalói  egyszerűen  csak  dülledt  szemű  Valternek  hívtak  a  háta  mögött.  Ezen  mozzanatnak
történetünk szempontjából semmilyen jelentősége sincs, minthogy annak sem hogy esznek-e tejfölt a
nepáli sherpák, a töltött káposztához.

Érdemes viszont megemlíteni, hogy a barlang bejáratánál névtábla gyanánt a „MÉLKYVÍZ CSAK
ÚSZÓKNAK!”  piros  betűi  meredeztek  fehér  alapon.  Eme  táblát  nézegetve  gyakran  eltűnődött
szomorú és egyhangú életén, valamint azon mit is jelenthet az inkontinencia?

Depressziós  hangulataiban  gyakran  gondolt  öngyilkosságra,  de  mindig  elvetette,  mert  nem
szeretett volna felakasztva úgy kinézni, mint egy marionett bábu. Sokszor már attól melankóliába
esett, ha új részvényeket jegyeztek a tőzsdén, vagy ha az Orient expressz három percnél többet
késett.

Egy ilyen szomorúsággal teli napon érlelődött meg benne az elhatározás, hogy hőssé kíván válni.
Ezen gondolat hatására rögtön csípőre rakta szárnyait és megpróbálta maga mögött felidézni az
értelmező  kéziszótár  „f”  betűvel  kezdődő  szavainak  egy  részét.  Úgy  érezte  új  megvilágításba
kerülhet hátralévő élete, illetve mintha valami a fenekét csípné. Rögtön a tettek mezejére lépett. Egy
narancssárga homokozó vödörrel, egy porcelán gólyával és egy porral oltónak látszó porral oltóval
felfegyverkezve elindult expedíciójára. Érezte, hogy ezen eszközök szentesíthetik célját, bár néhány
szempont  még saját  maga  előtt  is  tisztázatlan  volt.  Egyik  tisztázatlan  szempont  az  volt,  hogy
egyáltalán merre induljon? Ez a probléma azonban hamar megoldódott, miután talált egy kapcsolási
rajzot, ami térképül szolgált ezután. Kijelölte magának a szaggatott vonalat, és ezen a vonal mentén
indult el délkelet felé.

A másik fontos tisztázandó körülmény az volt, melyik az a pillanat, amikor valaki hőssé válik, és
utána is naponta olvasgathatja-e a piskóta tekercs receptjét? Ezeken kívül még az is foglalkoztatta,
hogy ha éjfél után éri el a célját vajon jár-e még a metró, jó-e még a tavalyi kombinált bérlet, illetve
hogy mit súghatott Beríja Sztálin fülébe miután Buharinra kacsintott.

Nem sokat töprengett ezeken a dolgokon, mérföldes lépéssel kezdte meg útját. Az első lépése
után a halászati szövetkezet udvarán találta magát, ahol kisebb riadalom támadt. A riadalom egyik
oka talán szörnyecskénk megjelenése volt, de a legfőbb ok inkább az lehetett, hogy Mariska néni, a
szövetkezet pénztárosa revizornak nézett egy ortodox rabbit, aki az iránt érdeklődött, hol tudná
hasznosítani hasbeszélő tudományát? Szegény Mariska néni úgy megrémült,  hogy a szövetkezet
összes,  dossziéba  gyűjtött  könyvelését  kidobálta  az  ablakon.  A  kidobált  dosszié  jelentős  része
Zsigára, az iroda árnyékában hűsölő kékre festett pulira esett. (Itt megjegyezni kívánom, hogy Zsigát
az előző miniszteriális szintű revízió alkalmával festették kékre, ugyanis a szövetkezet alapításakor
valaki tévedésből egy tintahalat is felvett a leltárba.) Zsiga kutyát a váratlan szituáció támadásra
késztette. Beleharapott a halőr Józsi bácsi combjába, akit az öt tányér babfőzelék úgy felpuffasztott,
hogy úgy nézett ki, mint egy beöltözött hoki kapus. Józsi bácsit annyira meglepte az egyébként békés
természetű kutya támadása, hogy fájdalmától és ijedtségétől indítva az udvaron álló tábori latrina
tetejére ugrott. Ezzel sikerült elhárítani a kutya további támadását, de az elkorhadt budi tető Józsi
bácsi súlya alatt beszakadt, így Józsi bácsi fejjel lefelé az éppen nagydolgát végző szakácsnő ölébe
hullott.

Ha jobban meggondoljuk, a szakácsnő hasmenése mentette meg az öreg halőrt attól a szégyentől,
hogy fejjel beleszoruljon a klozetbe. Lett nagy sikoltozás, kiabálás. A szakácsnő szorult helyzetéből
ide-oda  mozogva,  ugrálva  próbált  szabadulni,  hogy  egyszer  csak  az  egész  fatákolmány  Józsi
bácsistól, szakácsnőstől együtt feldőlt, maga alá temetve a kíváncsi természetű plébánost. Amíg
szerencsétlenek jajveszékelve azon morfondíroztak, hogy az evolúció milyen rossz irányba ment el az



emberi anyagcsere záró akkordját illetően, és próbáltak kiszabadulni alkalmi kalodájukból, addig az
udvaron tartózkodók jelentős  része humorosan felfogva a  dolgot  a  hasát  fogta a  nevetéstől.  A
főmérnök  titkárnőjének  a  száját  a  röhögés  úgy  szétfeszítette,  hogy  protézise  nyílegyenesen
belerepült az udvar közepén rotyogó birkapörköltbe. Erről aztán valaki bő két óra múlva jóízűen
próbált meg leszopogatni némi húst, kevés sikerrel. Egyedül a borszagú leheletéről közismert éjjeliőr
nem igazán értette, mi történik, de mivel nem volt szokása olyan dolgokba beleszólni, amit nem
értett,  megvonta a vállát és tovább magyarázta a mellette a tolókocsijában békésen szundikáló
nyugalmazott tűzoltóparancsnoknak Darwin evolúció elméletét.

Sárkányunk érezte, hogy itt nem fog hőssé válni, így észrevétlenül továbbállt. Észrevétlenségét
annak ellenére sikerült megőriznie, hogy szárnya beleakadt egy elektromos vezetékbe, így magával
húzta a telep elektromos ellátását biztosító trafóházat. Kissé bánkódott amiatt, hogy nem sikerült
rögtön hőssé válnia, de reményteli gondolatokkal tovább ballagott, ügyet sem vetve rá hogy letarolt
egy  fél  akácerdőt.  Kilencedik  mérföldes  lépésével  egy  tehenészethez  érkezett.  Itt  egykedvű
nyugalom honolt, és a csendet csak Jónás gazda nyöszörgése szakította meg olykor, aki hétdioptriás
szemüvegét otthon hagyván, Riska tehén helyett a bika mellé tette a fejőszéket. Ezzel még nem is
lett volna gond, de amikor hozzákezdett a fejéshez, a bika személyiségi jogai durva megsértését
gyanította a dologban és akkorát rúgott a gazdába, hogy az repülését az itatóban fejezte be. Az
éppen szomjas teheneket ez egyáltalán nem zavarta, sőt talán még tetszett is nekik, mikor recés
nyelvükkel Jónás gazdát nyalogatva az úgy ficánkolt, mint az abonyi hentes felesége, aki puszta
figyelmetlenségből egy hangyaboly közepén akart a kántoré lenni.

Szörnyecskénknek megesett Jónás gazdán a szíve, és úgy érezte itt a hőssé válás ideje. Egy
határozott mozdulattal a vályú mellett termett, és mind a hét fejével mosolyogva a gazdához hajolt.
Jónás gazda ennek úgy megörült, hogy eddigi nyöszörgését éktelen ordítás váltotta fel. Mindkét
szemébe könny szökött, és utolsó erejét összeszedve kiugrott az itatóból. Ezután szapora futással
indult a raktár irányába, aminek a falába –szemüvege nem lévén – rövidesen becsapódott. Még volt
annyi  lélekjelenléte,  hogy  megkapaszkodjon  egy  általa  kilincsnek  vélt  tárgyba,  de
szerencsétlenségére az éppen odaérő bika szarva volt az. A bika egy egyszerű mozdulattal gazdánkat
visszahajította az itatóba. Jónás gazda sárkányunk szemeibe nézett jókedvet színlelve, majd úgy
gondolta még egyszer nem kezdi elölről, és inkább elájult.

Szörnyecskénk ekkor értette meg, milyen nehéz is a hőssé válás. Szomorúan, de továbbra is
határozott céllal folytatta útját. Már esteledett mikor a tizenhetedik lépése után egy falucska főterén
találta  magát.  Ez  a  falu  egyebek  között  arról  volt  híres,  hogy  mindegyik  lakója  más  és  más
tájszólással beszélt, így még a szomszédok is csak írásban tudtak egymással kommunikálni. Ebben a
községben lakott Huba, a cipőfelsőrész készítő, akinek már életében szobrot állítottak a falu főterén.
Huba a keresztségben először a Gáspár nevet kapta, mivel azonban édesanyjának öccse névadóján is
csak ez az egy név jutott az eszébe, jónak látta felnőtt korában, ha nevet változtat.

A falucska köztéri faszobra eredetileg nem mesterünkről készült, de miután annyira megnyerte
tetszését, a haját úgy kezdte el hordani; ugyanolyan bajuszt növesztett és még ráncokat is varratott
az arcára, így teljesen úgy nézett ki mint a faszobor. A falu idősebb lakói még ismerték a hasonlóság
eredeti okát, a fiatalok legtöbbje azonban legendát gyanított, miszerint egyszer Huba türelmesen ült
végig egy ötórás Bartók hangversenyt,  és ezután még boldogan tett  eleget egy meghívásnak a
mongol filmhét megnyitójára.

Megérkezéskor eme faszoborral találta szembe magát sárkányunk. Rögtön átvillant az agyán a
gondolat,  miszerint itt  az alkalom a hőssé váláshoz.  Utánajárt  mindazoknak az információknak,
fontos  dolgoknak,  amiket  a  szoborról  és  a  cipészről  tudni  kell,  és  ezen  ismeretek  birtokában
kidolgozta a hőssé válása pontos stratégiáját. Először is vásárolt hét Kodály lemezt és három laoszi
slágerválogatást a közeli zenemű boltban, egy jegyirodában hét évre szóló operabérletet váltott,



majd egy zugbukmékernél fogadást kötött, hogy a következő két évben az angol trónörökös nem
tanul meg albánul.

Felkészülését jelentősen segítette, hogy a falucska polgármestere óvadék ellenében szabadlábra
helyezett két természetgyógyászt, akiknek a legfőbb bűnük az volt, hogy a polgármester lányának
ragyáit úgy félrekezelték, hogy már-már jobban hasonlított egy oszlásnak indult tarajos gőtéhez,
mint egy tini lányhoz. A szabadlábra helyezés hátterében az állhatott, hogy a polgármester az orvosi
lexikont lapozgatva rádöbbent, nem is a saját lányát neveli, hiszen még génsebészeti eljárással sem
lehet egy fehér férfinek egy fehér nőtől ilyen sötét bőrű, vastag szájú, göndör dróthajú gyereke, mint
amilyen Matildka volt.

Ilyen körülmények között készült szörnyecskénk a hőssé válás próbatételére. Végre eljött a nagy
nap. A falucska a karácsonyi vásár lázában égett. Ebben nem lett volna semmi különös, hacsak nem
az, hogy április 9-ét mutatott a naptár. A vásári forgatagban mindenki jól érezte magát. A körzeti
megbízott például jókedvében alapos okot látott arra, hogy a Krisna hívők egy csoportját sztrájkoló
pékeknek nézze és betiltsa békés sétájukat. Egyébként komolyan gyanakodott, hogy a vásár ideje
alatt a körhintát valaki megpróbálja eltéríteni.

A pecsenyesütő előtt hosszú sor kígyózott, mert elterjedt a hír, hogy minden harmadik vásárló
sorsjegyet kap, amivel részt vehet egy olyan sorsoláson, ahol a fődíj egy három hetes egérút a
következő tatárjárás elől. Egyedül talán a mézeskalács árusnak volt oka némi panaszra, mert az
eddig jól megszokott mézeskalács huszár és tükrös szív helyett új figurát bevezetve, az emberi
bélrendszert megformázó sütemények nem igazán voltak kelendőek. A vásári forgatag üde színfoltja
volt az a fogkefe ügynök, aki tengeribeteg lett a hullámvasúton és most sűrű öklendezések közepette
próbál bemászni az elvarázsolt kastély ablakán.

Ilyen bábeli zűrzavar fogadta sárkányunkat, amikor lemezekkel a hóna alatt (ezen az a testrész
értendő, ahol a szárnya a testéből kinő, és a sok receptor miatt mechanikai behatásra vihogásra
ösztökéli) a falucska főterére ért. Közben minden feje más és más Bartók darabot dúdolt, és ettől a
közelben állók úgy érezhették magukat, mint egy óceánjáró gépházában üzemzavarkor. Sárkánykánk
nagy várakozással, kihívóan lépett a fából faragott cipőfelsőrész készítő elé. Először nem is akart
tudomást venni arról, hogy a szobornak hűlt helye. Az történt ugyanis, hogy a mohácsi elöljáróság
vendégeskedett a kis faluban és a nagy embernek annyira megtetszett a faszobor, hogy kölcsönkérte
kopjafának a busójárás idejére. Huba barátunk erről értesülve lexikonokban nézett utána a busó
fogalmának, majd meg sem állt a plasztikai sebészig. A sebésznek három órai műtéttel sikerült is
Hubát hasonlóvá tenni Mária Teréziához és Raszputyinhoz.

Sárkányunk teljesen összeroppant a kudarc hatására. Sarkon fordult, lemezeit széthajigálta a
falucska kisutcáin, operabérletét a nagyothallók postaládájába dobta, és meg sem állt a barlangjáig.
Itt  újraértékelte az elmúlt napok eseményeit és az emancipációnak a rideg marhatartással való
kapcsolatát, majd hosszasan szidalmazta a Grimm fivéreket.



Citromsárgácska és a hat törpe
Citromsárgácska sóhajtott egy nagyot, megigazította a szoknyáját, utoljára még megsimogatta a

vadász arcát és tovább indult egyedül az erdő rengetegébe. Érzett némi szomorúságot, hiszen eddigi
élete gyökeresen megváltozik ezután, de talpra esett lány volt így hát joggal gondolhatta, hogy
rátermettségével és optimizmusával jelen helyzete is jóra fordul majd. Ráadásul olvasta egy, a saját
történetéhez hasonló mese kéziratát, így romantikus lelkületű lány lévén, szinte eszelősen várta a
találkozást kis barátaival, és a happy endet jelentő nagytalálkozást a fehér lovon érkező királyfival.

Észbeli képességei alapján a szellemi hierarchiának nem a csúcsán, de még csak nem is
a közepén foglalt  helyet.  Ez a tény azonban egyáltalán nem aggasztotta,  sőt még csak
tudomása sem volt róla, hisz aki még nem kóstolta a libamájat szarvasgombával, az nem is
kívánja azt meg.

Tulajdonképpen  mostohájára  sem  neheztelt,  inkább  sajnálattal  gondolt  rá,  amiért
társaság hiányában naphosszat beszélgetett  egy homorú tükörrel,  ami annyira torzított,
hogy még a narancs is kockának látszott benne.

Azt ugyan nem értette, miért bánt vele mostoha anyja olyan durván, és bár volt egy
sanda gyanúja, hogy talán azért,  mert rendszeresen elhasználta a tyúkszemtapaszát, de
erről nem volt igazán meggyőződve. Még egy ok lehetett mostohája heves unszimpátiáját
illetően, miszerint a mostoha negyvenedik születés napjára a „Hogyan éljünk a klimax után
is boldogan „című könyvet ajándékozta.

A legfőbb ok azonban másban keresendő, melyről a lány mit sem tudott. Az egészséges
életmódhoz kapcsolódó rengeteg, rostban gazdag táplálék! Biztos, hogy nagyon egészséges,
de az emésztéskor felszabaduló gáz halmazállapotú melléktermék elalvás után az emberi
akarattól  függetlenítve  magát  távozik  a  szervezetből.  Valószínű  ezért  a  palota  minden
zegzugát átjárta a kénhidrogénekre jellemző kellemetlen szag.

Citromsárgácska másra nem tudott gondolni a mostoha utálatát illetően, hiszen jól nevelt
szófogadó  kislány  volt.  A  disznókat  is  csak  indokolt  esetben  engedte  be  az  asszony
hálószobájába.  Elfogadta tehát  azt,  amit  a  sors  neki  szánt,  és  elindult  az  idegen világ
megismerésére.

Ahogy ment mendegélt a sűrű bozóton keresztül, egy visszacsapódó ág úgy homlokon
találta, hogy rögtön elvesztette az eszméletét. Szerencséjére éppen arra járt egy, bankárok
számára  szervezett  túlélő  túra  két  eltévedt  résztvevője,  akik  miután  elsősegélyben
részesítették  –„köszi,  jó  volt,  bár  lehetnél  egy  kicsit  aktívabb”-  köszönéssel  tovább  álltak.

A lány mikor magához tért, furcsállotta kicsit testhelyzetét, feltápászkodott és folytatta
útját a rengetegben. Azt azért sajnálta, hogy kedvenc játékával nem játszhat többé, de egy
cseppet sem bánta, hogy nem hozta magával, mivel az egy lezuhant helikopter rotorja volt
és azzal igen körülményes lett volna az előrehaladás ebben a sűrű erdőben.

Iránytűje és térképe nem lévén, csak a megérzésére hagyatkozhatott, bár ösztönei azt
súgták, hogy a tőle tíz méterre lévő viszonylag egyenletes szilárd burkolatú valami az bizony
egy  út.  Ráadásul  meglehetősen  forgalmas,  ami  az  éves  forgalomszámlálási  adatokból



egyértelműen megállapítható. Ez a tény azonban nem tántorította el a lányt attól, hogy
ruháját is megszaggatva tovább csörtessen a sűrű bozóton keresztül.


