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Fagy vette ölbe a világot
Roppan a vastag hó az ágon,
fehér por minden körbe-körbe,
mintha már az egész világot
mától fagy vette volna ölbe.

Csendes az erdő, hallgat mélye,
csupán szél mozdul ágak felett.
Tavaszt álmodott három szarka
s hegyen túl, a nap után eredt.

Milyen leves?
Kamrapolcról aszalt szilva
illatát érezem.
Tarisznyából bőségesen
markolhat két kezem.

Nagyanyó már vizet forral,
füstölt húst darabol,
leves készül, de megettük
a szilvát már abból.

Patkó a kalapács alatt
Pattan a patkóról a szikra,
a kalapács koppan,
két kovács most azon versenyez,
melyik üti jobban,

pontosabban, csak a patkóra,
a tüzes vas koccan
az üllőn és vasszikra szálldos
mindenfelé, hosszan.

Nagy Irén

Hová lett az Erdő?
IV.
— Mese a harmadik évezredből —
Cimba álmodik

Harmadik álom
Mint aki hosszú vándorlás után hazaérkezik, úgy lépett ki Cimba, testvérével együtt, a sűrűn álló fák közül egy barátságos tisztásra, melynek felső sarkában illatos szénával megtömött
etető állt, s mögötte egy hosszú kővályú, amibe faháncsból készült csorgón át vékony sugárban
folydogált az áttetsző forrásvíz.
A tisztás alsó, laposabb részén állt az erdészház, megbarnult rönkökből összeróva, előtte
hosszú tornác, s a tornác alatt, a ház kőalapzata előtt a porban néhány tyúk kapirgált kitartóan, semmi mással nem törődve.
A zsindélytető körül fecskék cikáztak, villámgyorsan röpködtek be és ki a gerendák között, ahol a fészkekben még számos, nagyon is eleven fióka kiabált sápogva élelemért.
Oldalt, a házra merőlegesen, hosszú istálló állt, mellette fészer és nagy szénaboglyák, s az erdei út felől a kapu szélesre tárva, mintha várna valakit, aki nemrég ment el, és nemsokára vissza is érkezik.
Olyan otthonos volt ez a kép, és annyira békességes a hely, hogy Cimba úgy érezte, mindig is itt
élt, és azért tért most ide vissza Zengével, mert itt várnak, és mindig is vártak rájuk. A kővályú melletti etető a számukra és a többi, sok kicsi és nagy őz számára van megtömve illatos szénával, s a
tisztás körüli hatalmas fákon a madarak őket köszöntik százszólamú vidám dalaikkal.
Az erdész, aki a tornácos házban lakik, s akinek a ruhája színe is olyan, mint maga a
nyári erdő, naphosszat azért fáradozik, hogy az erdőben és az erdei állatok életében minden
rendben legyen. Jó ember az erdész és fáradhatatlan, kora reggel elindul, és járja körös-körül a
rengeteg erdőt, hogy se fának, se forrásnak, se állatnak vagy virágnak baja ne essen.
Most is már jó messziről jelzi a lovak nyakán a csengő, hogy az erdész hazafelé tart a
szekérrel, amelyik jól meg van rakva szénával, és a széna tetején néhány jókora zsákban szemes gabona, mind-mind az erdei állatok etetésére szánva.
A szekér befordul a nyitott kapun, majd néhány perc múlva érkezik Bodri is, az erdész kicsi szürke
kutyája, amelyik, miután körülszaladta az udvart, megáll a kecskék alacsony, léces kerítése előtt.
— No, mi van? — dugja ki a kerítés felett mérges képét a kecskemama. — Meeek. Mit
ácsorogsz itt? Megint nincs semmi dolgod?
— Ej, ha láttátok volna — forgolódik dicsekedve a léces kert előtt Bodri kutya —, hogy
szétkergettem a nyulakat az erdő szélén. Hárman voltak, és hatfelé szaladtak. Tényleg kár,
hogy nem láttátok!
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— Meeek. Nagy eset, mondhatom. Szétkergette a nyulakat! — mekegett becsmérlően a
kecskemama. — Bezzeg, amikor a farkas éjnek idején itt ólálkodott, a gidáimra lesve, amelyeknél szebb kecskegidákat az egész világon nem találni, bezzeg, azt nem kergetted el! Csak
kiabáltál a gazda után, hogy jöjjön, és csináljon valamit!
— De legalább szóltam neki. Mert ha nem ébresztem fel, akkor most neked nem lenne
kecskegidád. De az ilyeneknél, mint te, se hála, se elismerés! — morogta Bodri, majd hátat
fordított a kecskéknek, és kiszaladt a nyitott kapun, mert észrevette, hogy a cserefák alatt,
nem is nagyon messze, egy vaddisznócsalád halad át: egy anya sok apró, csíkos malacával.
A vaddisznó nem sokat törődött Bodri éles csaholásával, úgy látszik, tudta, hogy kivel és
mivel van dolga, és a kutya sem távolodott el az erdészház biztonságos környékéről, aztán,
mikor megunta az ugatást, befordult ismét az udvarra.
Cimba és Zenge, néhány másik őz társaságában, a tisztás felső sarkában legelészve, hallották Bodri ugatását, de az erdész dörmögő hangját is:
— Ne hajkurászd az állatokat, te! Nem az a te dolgod. Hanem, hogy őrködj, és figyelj!
Erre Bodri megadóan és elszontyolodva behúzódott az ól sarkába, és lefeküdt, egy ideig a
kapirgáló tyúkokat figyelte unottan, majd a figyelmét elterelte az a néhány ölyv, amelyik a fényes égen, a bárányfelhők alatt körözött.
Cimba, amint kinyitotta a szemét, rögtön felnézett az égre, ahol az ölyvek
még mindig ott libegtek, szinte súlytalanul, a bárányfelhők között. Egy ideig figyelte őket, de amikor aztán visszatért a tekintete a földre, és meglátta a romokat
s körül a kopár hegyoldalt, ismét keserves sírásra fakadt.
— Jaj, te Cimba — nyitotta ki a szemét Zenge is —, megint sírsz? Megint valamit álmodtál? Hogy lehet az, hogy te mindig sírva ébredsz?
— Mert olyan szép az, amit álmomban látok, és olyan csúf az, amit ébren. Álmomban minden úgy van, ahogy lennie kellene. Úgy, ahogy ezelőtt volt, réges-régen.
— De az hogy lehet — kérdezte Zenge hosszas gondolkodás után —, hogy
én soha semmit nem álmodom?
— Lehet, hogy álmodsz, csak elfelejted — válaszolta Cimba szipogva s még
mindig könnyes szemmel.
— Pedig én is szeretném látni azt a sok szépet, amit te álmodban látsz. Ha látnám, biztosan nem felejteném el.
— Én azt mondom neked — sóhajtott egy nagyot Cimba —, hogy jobb, ha
nem is álmodsz. Így kevesebbet kell sírnod. Láthatod, milyen rossz sírva térni
vissza mindig a valóságba. Pedig vissza kell térni, mert az álom csak kevés ideig
tart, nagyon kevés ideig.
— De ha megtaláljuk az erdőt, az igazi erdőt, akkor olyan lesz mindig, mintha
álmodnánk — ábrándozott Zenge. — Akkor majd nem is kell álmodni, hogy szép
dolgokat lássunk. Vajon mennyit kell még vándorolni, hogy elérjünk oda végre?
— Bárcsak tudnám! De nem tudom. Annyit tudok csupán, hogy minden
egyes nappal közelebb és közelebb jutunk. Gyere, búcsúzzunk el a kenderike
madaraktól, és induljunk is tovább.
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A kis kenderikék visszatértek az odújukba, és vidám csivitelésük felverte a romos ház körüli csendet.
Zenge egészen közel ment az odúhoz, és bekukucskált a nyíláson.
— Látom, visszatért a jókedvetek, kicsi madarak! Ennek én is nagyon örvendek. De mi most a tesvéremmel indulunk tovább, mert nagy út áll előttünk. Az
erdőt keressük, tudjátok, ahol sűrű lombú, nagy fák vannak, rengeteg sok fa egymás mellett. Ti nem láttátok-e valahol az erdőt röpködés közben, vagy nem hallottátok-e valakitől, hogy merre lehet?
— Nem tudjuk, nem tudjuk, csripp-tripp! Amerre mi járunk, arrafelé nincsen
semmi olyan, amiről ti beszéltek. Csak kopár hegyoldal, romok, bozót, sokféle
törmelék és gaz.
— Hát ez nagy kár. Nagy kár! — vélte Zenge. — De nekünk mégis menni
kell tovább. Addig kell menni, egészen addig, amíg rátalálunk.
Ezzel a két őzgida ismét útnak indult, neki az előttük álló hegyoldalnak, reménykedve, hogy ha ezen a hegyen is túljutottak, talán-talán ott lesz az erdő, a
pompásan zödellő, napfényben ragyogó, igazi erdő.
Bár tikkasztó volt a nyári hőség, a gidák gyorsan haladtak felfelé a hegy meredek oldalán, aztán amikor megálltak egy percnyi pihenőre, Zenge kicsit irigykedve nézett fel a még mindig felettük, nagy magasságban keringő ölyvekre:
— Ha ott lehetnénk, ahol azok a sötét színű madarak, olyan magasan, talán már
láthatnánk mi is az erdőt. Bárcsak meg lehetne kérdezni, hogy ők látják-e vajon?
— Hát miképpen lehetne megkérdezni — nézett fel Cimba is a ragyogó kék
égre —, mikor azok nem szállnak le ide, velünk szóba állni, nekünk pedig nincs
szárnyunk, hogy felrepüljünk hozzájuk.
— Nagy kár, jaj, de nagy kár!
— Kárnak kár, de nincs mit tenni. Jobb, ha indulunk is tovább. Hátha sötétedésig arra a csúcsra feljutunk.
Nem időztek hát tovább a kis vándorok, hanem nagy elszántsággal vágtak újra
neki a hegyoldalnak, és haladtak, egyre csak haladtak előre anélkül, hogy nézelődnének. Úgysem láthattak volna egyebet, mint eddig: kietlen pusztaságot, lekopaszított tájat és köveket, amelyeknek talán mindegy, mi van körülöttük. Vagy
mégsem? Ki tudja, ki tudhatja?
Szépen fogyott a távolság a gidák és a sziklagerinc között, de egyszer, amikor
Cimba futás közben visszanézett, hogy tekintetével felmérje a megtett távolságot, valami mozgó, vöröses pontot látott feléjük közeledni.
— Nézz csak oda, Zenge! Mintha azt a kurta lábú, vörös állatot látnám erre
jönni, akivel már találkoztunk egyszer. Hű, de gyorsan tud futni, ki sem néztem
volna belőle!
— Ez nem ugyanaz a róka! — nézte meg figyelmesen a gyorsan közeledő
állatot Zenge is. — Ez egy másik róka, és valahogy olyan furcsa. Mi lehet vele?
Mindketten csodálkozva bámultak a rókára, amelyik egyre közelebb ért, és
egyre különösebbnek látszott.
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— Te, ez egy veszett róka! — kiáltott fel rémülten Zenge, akinek hirtelen
eszébe jutott, amit az öreg remete mesélt nekik a furcsa viselkedésű állatokról. —
Menekülj, Cimba!
A két kis őz két irányba ugrott el, és rohanni kezdett, még amielőtt a róka egészen a közelükbe ért volna. Vissza sem néztek, csak rohantak, amennyire bírtak,
a róka pedig összezavarodva, hol az egyiket, hol a másikat próbálta utolérni, így
aztán, amikor már jól lemaradt mögöttük, zihálva megállt.
Valóban nagyon különös volt, valósággal félelmetes, ahogy fejét ferdén tartva,
kicsit szédelegve forgott maga körül, s furcsa, rekedtes hangon morgott, miközben a szájából csorgott a nyál.
Igazi nagy szerencse volt, hogy Zengének még idejében eszébe jutott az öreg
remete tanítása, és így kikerülhették a veszett róka halálos harapását.
A két gida pedig rohant, rohant, ösztönösen menekült mindkettő, Zenge fel, a
hegygerinc felé, Cimba le, a bozóttal benőtt mélyedések irányába.
Hosszú ideig szaladtak így, egészen addig, amíg teljesen kifulladtak, akkor egy
percre megálltak hallgatózni, de nem hallatszott semmi körös-körül, csupán a súlyos, félelmetes csend nehezedett rájuk. Eddig ösztönösen saját magukat mentették mindketten, de ebben a percben, ebben a kietlen magányosságban már csak a
másikra, a testvérükre gondoltak.
— Mi lehet Cimbával — gondolta Zenge —, vajon utolérte-e az a félelmetes állat?
— Mi lehet Zengével — figyelt minden irányba Cimba —, esett-e valami baja vajon?
Gondolatban feltett kérdéseikre nem érkezett válasz, nem mozdult sehol
semmi, hang sem hallatszott, és végtelenül üresnek tűnt minden, az egész hegyoldal körülöttük, de még az ég is felettük, ahonnan nesztelenül és szinte észrevétlen leereszkedett az alkonyat.
Visszafelé indulni nem mertek, nem tudhatták, melyik alacsony bokor vagy
korhadó kidőlt fatörzs mögül ugrik szembe velük a veszett róka, s mivel a sötétség is egyre sűrűsödött, mindketten búvóhely után néztek. Zenge behúzódott
egy sziklarepedésbe, amelyikbe éppen csak belefért, Cimba a sűrű málnabokrok
tövében kuporodott össze, tele aggodalommal, de remélve, hogy ez a nagyon
hosszúnak tűnő éjszaka is eltelik valahogy.
Ez volt az első alkalom, amikor elszakadtak egymástól, eddig reggeltől estig és
estétől reggelig minden percben egymás mellett voltak, egymástól kapva és egymásnak adva erőt, bátorságot és biztonságérzetet.
Zenge szipogva lesett ki a sziklaüregből, s minthogy ez az üreg eléggé magasan volt a hegy oldalában, folytonosan nyújtogatta a nyakát, hogy a hold és a csillagok halvány fényénél hátha meglátná valahol a testvérét, aki nélkül egészen elveszettnek érezte magát, és aki percről percre jobban hiányzott.
Furcsa kis zajok értek el füléig, szinte nem is hallotta, hanem inkább érezte
azokat, talán egy bagoly körözött a szikla fölött, talán a denevérek indultak el éjjeli útjukra, vagy a nyári éjszaka másféle vándorai jártak arra, ki tudja. Olyan kicsire húzta össze magát, amilyenre csak lehetett, és arra gondolt, hogy vajon mit
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mondana most az öreg remete, aki olyan sokat tud a világ dolgairól, mit tanácsolna:
maradjon itt a sziklarésben reggelig, vagy induljon el valamerre, Cimbát megkeresni?
De merre? És ha Cimba is keresi őt? És ha valami baja esett?
Sok-sok, rosszabbnál rosszabb gondolat kergette egymást Zenge fejében, szíve hallhatóan vert, s a szeméből egyre csak potyogtak a nagy, keserű könnycseppek.
Eközben Cimba sem volt jobb helyzetben a málnabokrok alatt kuporogva, őt
is ugyanúgy megkísértették a rossz gondolatok. Élénk fantáziájában ijesztő képek
váltották egymást, látta Zengét sebesülten, betegen, holtan. Látta saját magát
egyedül bolyongani a pusztaságban, kopár vidékeken, és látta az annyira áhított
erdőt távolodni egyre jobban és egyre jobban, míg végre keserves sírás tört fel kicsi melléből, és sírt, sírt, zokogott, egészen addig, amíg nyugtalan, zaklatott
álomba nem sírta magát.
Zenge nem aludt, egyfolytában a veszett róka képe lebegett a szeme előtt, ettől mindegyre összeborzongott, és várta a virradatot, olyan nagyon, mint azelőtt
még sohasem. Aztán későre, nagyon későre, amikor éppen csak halványan virradni kezdett, kimászott az üregből, és valósággal dideregve a reggeli hűvös harmattól és az elhagyatottságtól, felkapaszkodott a szikla tetejére, és nézett, nézett
folytonosan abba az irányba, amerre még tegnap délután Cimba elszaladt.
Nem látta Cimbát, de a rókát sem látta semerre, s ettől egy kicsit felbátorodva, halk, remegő hangon szólítgani kezdte a testvérét.
Cimbának sem tartott sokáig a nyugtalan, lidérces álma, kevés idő múltán felébredt, és csak lesett ki csendben a málnabokrok alól. Úgy tűnt neki, mintha innen is, onnan is félelmetes árnyékok közelednének felé, bujkáló állatok árnyékai,
amelyek, ha ő megmozdulna, biztosan ráugornának, és talán szét is tépnék darabokra.
Később ezek az árnyékok mind szertefoszlottak az érkező virradatban, majd
ismét összegyűltek, összeálltak sűrű fehér párává, amelyik lassan emelkedni kezdett a sziklagerinc felé, amíg teljesen be nem burkolta azt.
Aztán egyszerre megjelentek a nap legelső sugarai, szétkergetve a hegyekről és
a völgyekből mindenféle párát, s ekkor, ebben a fényben már Cimba is elindult
óvatosan, lépésről lépésre haladva, vissza a hegyoldalon arra a helyre, ahonnan
egészen idáig futott.
Minden lépés előtt figyelmesen szétnézett, bele-beleszimatolt a levegőbe, a bokrok, korhadó fatörzsek, csutakok árnyékát és környékét is jól szemügyre vette; nem
rejtőzködik-e ott valahol a tegnapi félelmetes ellenség, a veszett róka. Lassan haladt
felfelé, de haladt mégis, s amikor a hely közelébe ért, ahol azelőtt való nap a rókát
látták, hirtelen megtorpant. Egy odvas fa földből kifordult gyökerei között egy vöröses foltot látott, ami nagyon hasonlított a veszett róka bundájára. Megállt, hallgatózott és szimatolt, de az a vöröses folt egyáltalán nem mozdult.
Cimba tétovázott néhány percig, aztán ismét elindult, óvatosan rakva egymás
után vékony lábait, s igyekezett azt a helyet, ahol az a vörös valami feküdt, jó
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messzire elkerülni. Szerencsésen túljutott a veszélyesnek tűnő részen, s egy kisebb emelkedőről, ahonnan jobban odalátott, figyelmesebben szemügyre vehette
a gyökerek között fekvő mozdulatlan állatot. És valóban a tegnapi róka volt, de
úgy látszott, hogy már nem él.
— Lehet, hogy belepusztult a betegségbe — gondolta Cimba, és hogy megbizonyosodjon erről, egyik első lábával meglökött egy kisebb kődarabot, s az elkezdett gurulni lefelé a lejtőn, jól hallható zajt okozva. A kődarab elgurult a róka
mellett, de az erre sem mozdult meg.
— Biztosan elpusztult! — nyugodott meg Cimba. — Legalább ettől nem kell
immár félni.
Aztán elindult fel a sziklagerinc irányába, amerre, úgy emlékezett, a tegnap
Zenge elrohant. Haladt, haladt fölfelé egy jó ideig, szimatolt, nézelődött minden
irányba, és egyszer csak nagyot-nagyot dobbant a szíve, mert valahonnan, távolról, mintha a saját nevét hallotta volna, mintha egy hang őt szólította volna. Megállt, hallgatózott újra, és jó magasra ugrott örömében, amikor felismerte Zenge
cérnavékony hangját, amint kitartóan, kis lélegzetvételnyi szüneteket tartva, egyre
azt kiabálta: Cimba, Cimba,Cimba!
Cimba a hang irányába vette útját, és amikor meglátta a testvérét a szikla tetején állni, ő is nagyot kiáltott:
— Zenge, te, Zenge! Be jó, hogy látlak! Itt vagyok, ide nézz, ide, lefelé!
Ki tudná leírni a két őzgida örömét, amikor újra együtt voltak; először fürgén
körültáncolták egymást, majd összedugták kicsi fekete orrocskáikat, és csak nevettek vidáman, boldogan.
Aztán amikor eléggé kiörvendezték magukat, és Cimba azt is elmondta, hogy nem
kell már félniük, mert a veszett róka elpusztult az éjjel, azon kezdtek el gondolkodni,
hogy mi is legyen ezután. A nagy ijedtség és a magányosan eltöltött éjszaka mély nyomokat hagyott bennük, és bizony a bizakodásuk is alaposan megcsappant.
— Az a baj, hogy én nagyon félek most! — mondta halkan Zenge. — Hátha
más veszett állatok is járnak errefelé. Én vissza akarok menni a remeteemberhez.
Ott semmitől nem kellene féni.
— Azt gondolod, hogy olyan könnyű visszamenni? Tényleg azt gondolod,
Zenge? Lehet, hogy a remete kunyhója most már sokkal messzebb van, mint az
erdő, amit keresünk.
— De a remeteember azt mondta, hogy menjünk oda vissza, ha baj van. És
most baj van! — szipogta Zenge.
— Baj, baj, miféle baj? A rókának vége, neked nincs bajod, nekem nincs bajom, miért ne mehetnénk tovább? És én úgy érzem, hogy az az erdő már nem lehet olyan nagyon messze — ellenkezett Cimba, aki már túljutott a nagy ijedségen, és útra készen állt. — Nézd, innen már csak lefelé kell menni, s az út így
sokkal könnyebb lesz.
— Hát nézz csak szét, Cimba, nézz csak szét! Innen jó messzire el lehet látni.
Látsz te valamerre erdőt, bár egy darabocska erdőt, valahol?
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Állt a két őzgida a szikla tetején, és sokáig nézte a lehangoló tájat. Körülöttük
kopár hegyoldalak, amelyeken semerre nem vezetett sem út, sem ösvény. Itt-ott
alacsony bozótos fedte be az esővíz vájta mélyedéseket, és a megszürkült facsonkok között egy-egy csenevész fácska hajladozott árván a szélben.
Olyan üresnek és szomorúnak tűnt a világ, mintha minden és mindenki meghalt
volna benne, és mintha csupán ők ketten maradtak volna életben. Akkora volt a
csend, hogy egy felröppenő madár szárnysuhogásától is ijedten rezzentek össze, majd
elindultak gyorsan lefelé a hegyoldalon úgy, mintha menekülnének valami elől.
Sietve lépkedtek lefelé a földre taposott, elszáradt ágak között, és nem is néztek vissza, mit is nézhettek volna a lepusztult hegyoldalon, amelyet éppen maguk
mögött hagytak. A száraz ágak halk recsegése közben néha mintha egy kakukk
hangját hallották volna távolról, annyira távolról, hogy meglehet, csupán a képzeletük játszott velük.
Szótlanul haladtak egymás nyomában, Cimba ment elöl, Zenge pedig mögötte
lépkedett, lehajtott fejjel, bánatosan. Nem nézett semerre, csak rakta vékony lábait egymás után; időről időre nagyokat sóhajtott, mert úgy érezte, bár nem
mondta ki, hogy kicsi szívéből a bizakodás és a lelkesedés nyom nélkül eltűnt.
Hosszó órákon át haladtak így, jó nagy kerülőt téve a hegyen, s amikor a keleti
oldalon egy lankásabb részre értek, Cimba olyan hirtelen állt meg, hogy Zenge,
aki utána haladt, nem tudta kikerülni, és egy nagyot lökött rajta.
De Cimba mintha észre sem vette volna, ami történt, vissza sem nézett
Zengére, hanem csak állt ott mozdulatlanul, feltartott fejjel, kitágult orrcimpákkal, és nézett, nézett, mint egy varázslatban, maga elé.
— Ide nézz, Zenge! — kiáltotta pár percnyi ámult hallgatás után. — Ide nézz,
egy fenyő-óvoda! Látod?
És valóban, a hegyoldal sima, lejtősebb része, ameddig csak ellátott a szem, telistele volt ültetve apró, élénkzöld fenyőcsemetékkel. A kis fenyők úgy álltak ott sorban,
mint a katonák, és szép, vékony ágaikkal ügyesen integettek a lengedező szélben.
— De szépek, jaj, de szépek! — áradozott Zenge is, miközben fel-le szaladgált izgatottan az ültetvényes szélén, kicsi fekete orrát egészen közel dugta, szimatolva, a fenyőcskék ágaihoz, majd tüsszögve kapta vissza, miután a sok apró
fenyőtű jól megszúrta.
— Na, látod, hogy érdemes volt idáig jönni! Ha visszamentünk volna, soha
nem látunk fenyő-óvodát.
— Ki ültette ezeket ide vajon? És milyen szépen sorba vannak állítva! És nem
őrzi őket senki, de senki! — nézelődött Zenge. — Hátha jönnek majd a rossz
emberek, és kitépik őket? Mint az útmenti kicsi fenyőfákat?
— Hát látsz itt te embert? — kérdezte Cimba körbe forogva. — Látsz valahol? Itt csak madarak járnak, más semmi. S a madarak nem bántják a csemetéket.
Az emberek pedig az utakon járnak, nem ilyen helyen.
— Értem én, értem! — bólogatott Zenge. — Azért ültették erre a helyre a fenyőcskéket, hogy senki ne találja meg őket. Csak a nap, az eső és a szél. Akik szép
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nagyra növelik majd mindeniket… Vajon mennyi idő kell ahhoz, hogy ezekből a csemetékből igazi nagy erdő legyen? Vajon meg tudnánk-e mi azt itt várni? S addig ügyelnénk a kis fenyőkre, hogy bajuk ne essen. Te mit szólsz ehhez, Cimba?
— Hogy te miket beszélsz! — csóválta a fejét Cimba. — Mi azt az erdőt nem
láthatjuk meg, ami ezekből a csemetékből lesz. Nem emlékszel, mit mondott az
öreg remete? Hogy száz év kell ahhoz, vagy még több!
— Mennyi a száz év?
— Mennyi, mennyi. Sok! Nekünk olyan erdőt kell keresni, amelyikben már
nagy fák vannak, tisztások, források, s ahol a testvéreink is élnek. Csak olyan erdőben tudunk mi élni. Ezt te is megértheted.
— De én úgy sajnálom itt hagyni magukra ezeket a kicsi fákat. Mert én nagyon szeretem őket. Olyan nagyon, hogy ki sem tudom mondani. Bárcsak én is
tudnék ilyen szép fákat ültetni! Sokat-sokat! Milyen szép lenne akkor ez a nagy
hegy! — ábrándozott Zenge. — Csak egyetlen napot maradjunk itt legalább,
csak egy napot még! És akkor meglátjuk, hogy egy nap alatt mennyit nőnek. Te
Cimba, én olyan boldog lettem attól, hogy megláttam ezeket a kicsi fákat, én
olyan boldog vagyok most, mint még sohasem.
— S ha itt maradunk, akkor hol fogunk aludni? Ezek a kicsi fák el tudnak
minket rejteni, azt gondolod? Búcsúzzunk el inkább tőlük szépen, és menjünk
tovább. Talán-talán eljövünk majd egyszer, és meglátogatjuk őket. És akkor
megnézhetjük, hogy mennyit nőttek. De még az is lehet, hogy máshol is találunk
ilyen ültetett kicsi fákat. Bizony meglehet.
Zenge nehezen tudott megválni a csemetéktől, mindegyre visszafordult, egy
árokba is majdnem beleesett amiatt, hogy nem figyelt eléggé a lába elé.
A kis őzek haladtak hát tovább az útjukon, de most már sokkal jobb kedvvel,
mint a találkozás előtt. A sok üdén zöldellő, életerős fenyőcsemete újra
feléleszette a reménykedést s a bizakodást, ami egy nappal azelőtt már alig-alig
pislákolt a gidák szívében. Újult erővel vágtak neki a szemben levő hegyoldalnak,
remélve, ahogy eddig is tették mindig, hogy ha felérnek a csúcsra, onnan már látható lesz az erdő, a zölden ragyogó, olyan sokszor megálmodott igazi erdő.
Végül hosszú, fáradságos menetelés után, a nyári hőségtől kifulladva és szomjasan, amikor már alkonyodni kezdett, a gidák felértek a hegycsúcsra. Ott aztán bárhogy is nézelődtek, mégsem láttak semerre erdőt, de nem szomorodtak el. Úgy
gondolták, a szürkület lehet ennek az oka, ami már-már elnyelte mind a dombokat,
völgyeket körülöttük, és lassan azt a csúcsot is beborította, amelyiken álltak.
Mielőtt egészen sötét lett volna, találtak búvóhelyet is egy ferdén kihajló szikla
tövében. Oda behúzódtak éjszakára, és megpróbáltak elaludni, bár korgott a
gyomruk az éhségtől, ugyanis nem találtak más ennivalót, csupán néhány gyéren
nőtt fűszálat és egy kevés mohát.
Nagy csend volt körös-körül, végtelen némaság, de a gidák nem féltek, mert
most együtt voltak, és eléggé biztonságosnak találták a szikla tövében a helyet is,
ahol meghúzódtak.
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A kékeslila égbolton később megjelent a hold is, ezüstszálú fátyolba burkolva
a hegyet, de a két gidához, akik a szikla árnyékába húzódva már aludtak, nem jutott el a fénye. Hűvös szél futott végig a hegy oldalán, korhadó, odvas fatörzsek
szagát hozta magával, és valahonnan, nagyon messziről, alig kivehetően, mintha
halk harangszó is vegyült volna a suhogás közé.
Egy idő után a nagyon éberen alvó gidák álmukban szimatolni kezdtek. Zenge egyszer csak nagyot tüsszentett, orrlyukai kitágultak, majd egészen felébredt, és még figyelmesebben kezdett körbeszimatolni. A széllel együtt most már füst- és pernyeszag is sodródott be a szikla alá. Zenge nyugtalanul felemelte e fejét, de nem látott ki arról a mélyebb helyről, ahová behúzódtak, ezért felkelt, és kilépett a szikla árnyékából.
A rémülettől egy pillanatra megállt a szíve, csak állt ott zsibbadtan, hang nélkül, és
nézett maga elé. Megmozdulni vagy szólni szeretett volna a testvérének, de nem volt rá
képes. Körülöttük lángolt a hegyoldal, égett a száraz bozót; kegyetlen forróság és keserű
füst kúszott fel a szikla felé, ami alatt a gidák meghúzódtak.
Perceken belül felébredt Cimba is, mert a kavargó, keserű füsttől Zenge köhögni kezdett, ő is rémülten ugrott ki a szikla árnyékából, aztán csak állt a testvére mellett, bámulta az apró lángnyelveket, amelyek mintha szaladtak volna egymás után körbe a hegyoldalon. Ott fent a szikla alatt is jól hallatszott, ahogy pattogtak lennebb a száraz ágak a tűzben, és ahogy sistergett az égő bozót s a melegtől megsárgult gyér fűszálak.
Valósággal perzselt a levegő, emiatt a gidák visszahúzódtak a szikla tövébe,
ami valamennyire megvédte őket a forróságtól és a széltől, amelyik most szinte
égetett. Egyre sűrűbben kavargott a fekete füst és a pernye, egészen eltakarta a
holdat és a sok apró csillagot az égen.
A gidák a hűvösebb sziklafalhoz simulva reszkettek, hullámokban rohanta
meg őket a rettegés, és a szívük olyan erősen dobogott, mintha ki akart volna
szakadni a testükből.
— Jaj nekünk! — suttogta Zenge, amikor egy kicsi levegőhöz jutott. — Ég az
erdő!
— Milyen erdő? Hol van itt erdő? — válaszolta hangosabban, de remegő hangon
Cimba. — A bozót ég, a száraz bozót. Egyetlen fát sem láttam a tűz fényében.
— De mi lesz velünk? Mi lesz velünk? — szipogott halkan Zenge. — Hogy
tudunk innen kiszabadulni?
— Nem lesz bajunk, ne félj! — nyugtatgatta a bátrabb Cimba a testvérét. —
Ide nem tud feljönni a tűz. Itt csak kövek vannak, és a kövek nem égnek. És a
tűz is kialszik reggelig. Láttad, milyen gyorsan halad?
— De a kicsi fenyők? Azok a szép kicsi fák! Mi lesz velük?
— Azok nem ezen az oldalán vannak a hegynek, ne félj! Nagyon messze vannak, és nem is arrafelé halad a tűz. Nézd csak meg, milyen gyorsan fut előre,
mint a szél! — nézelődött Cimba, óvatosan kilépve a szikla alól. — És ahol elhaladt, ott már nem látszik semmi. Csak a feketeség.
— Ha itt lenne az erdő, az is elégett volna? És az állatok, az erdei állatok?
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— De nem égett el, mert nincsen itt. Csak a bozót égett el. Biztosan azért, mert
nagyon száraz volt. Te is láttad, hogy zöld fűszálat is már alig lehetett találni.
Lassanként megnyugodtak valamennyire a kis gidák, mert a bozóttűz gyorsan
tovább haladt, s az erős szél is sodorta maga előtt a fojtogató, sűrű füstöt annyira, hogy egy idő után már megjelent az égen a hold halvány körvonala. Aztán a
hold kerek képe egyre erősebb és fényesebb lett, s később előbújtak szerre a csillagok is a sötétségből.
Lassan-lassan virradni kezdett, de ekkor már nem égett semmi a hegyoldal belátható részén, csupán itt-ott füstölgött még néhány bokor vagy szürkés-feketére
szenesedett csutak, s keserű füst és korom szaga kúszott fel a szikla alá, amelyiken a gidák álltak. Miután előbújtak a rejtekhelyükről, és a szikla peremére kiállva
végignéztek a feketére perzselődött hegyoldalon, úgy tűnt, egy teljesen idegen vidék veszi körül őket, ami nem is hasonlít ahhoz, amit egy nappal előbb végigjártak. Nagy csend volt mindenfelé és mozdulatlanság, csupán néhány madár keringett felettük jó magasan, és azok is egészen feketék voltak.
De indulni kellett tovább, ott fenn nem volt sem víz, sem élelem, csupán kövek, és
azoknak is teljesen megváltozott a színük a sok lerakódott korom és pernye miatt.
A gidák óvatosan lépegettek a megszenesedett bokrok között, a korommal
vastagon belepett földön, s a rossz szagú korom valósággal rájuk tapadt, még az
orruk és a szemük is megtelt vele.
A csípős koromtól könnyezve, szomorúan haladt a két kis őz lefelé a meredek
oldalon, aztán egy idő után Zenge megállt, és keserűen kifakadt:
— Én nem akarok ebben a világban élni! És ebben a világban nem is lehet élni, mert itt a rosszra csak a még rosszabb jön. Itt szerre elpusztul minden állat és
minden növény. És ha minden elpusztult már, mi lesz azután?
Cimba semmit nem válaszolt a testvére kérdésére, csak nézett figyelmesen a
lábai elé, mert a kormos, merdek hegyoldalon nehéz volt a járás. Nyugtalan volt
nagyon, s érezte, hogy sietni kell, mert egy ideje valami szokatlan feszültség töltötte be körülöttük a levegőt, ami percről percre erősödött.
Nemsokára a hegy csúcsa is sűrű sötétségbe burkolózott, majd ijesztően
morajlani kezdett, s ez arra késztette a gidákat, hogy még jobban siessenek a
völgy irányába, ahol talán menedéket találhatnak. Szó nélkül rohanni kezdtek,
ugyanakkor a hegyről lezúduló, hideg légáramlat is lecsapott rájuk, valósággal sodorva maga előtt a két védtelen állatot.
A mögöttük tornyosuló sötétséget számtalan fényes villanás hasogatta, melyeket
tompa, mély dörgés követett, ami mintha valahonnan a föld gyomrából érkezett volna,
majd rázúdult az elsötétedett világra sűrűn és erőteljesen a zápor, és zuhogott, zuhogott,
annyira, hogy eltűntek körben mind a hegyek, és eltűnt a két gida elől az egész világ.
Így csak rohantak egymás után, maguk sem tudták már, hogy merre, és reszkettek
egyfolytában a lezúduló hideg víztől és a félelemtől. A puszta hegyoldalon nem volt
egy menedék, ahová elbújjanak, nem volt egy fa vagy egy bokor, amibe megkapaszkodjanak.
Ösztönösen megpróbáltak lelapulni, de a felázott, kormos sár egyre jobban csúszott le
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az egész oldalon, s vele együtt csúszott a két reményét vesztett gida is, akik már-már
úgy érezték, hogy vége a világnak.
Pedig a neheze még hátra volt, a felhőszakadás olyan erővel zúdult a hegyre,
hogy mélyen feláztatta a kopár földet, s a málló meredek hegyoldalról nagy földdarabok is kezdtek sodródni lefelé megállíthatatlanul.
A gidák alatt is megindult a föld, és hiába kapaszkodtak teljes erőből, menthetetlenül sodródtak előre, le a meredek, veszélyes kőomlások irányába.
— Megindult a hegy! — gondolta kétségbeesetten Cimba. — Most végünk
van, biztosan végünk van!
Fájdalmasan feljajdult, amikor nekicsapódott egy kiálló sziklaperemnek, ami
váratlanul megállította a zuhanásban. Cimba érezte, hogy már nem csúszik tovább a sárlavinával, ezért szorosan a peremhez lapult, és mozdulatlanul tűrte a
szakadó esőt és az orkánszerű szelet, amelyik kegyetlenül tépte a világot és a sárral, korommal borított kis állat reszkető testét.
Sokáig zúgott az orkán, s körül az egész világ, órák teltek el talán, amelyek
hosszú-hosszú napoknak tűntek, amíg aztán lassanként elcsendesült minden, és a
testben-lélekben meggyötört kis állat felemelhette a földről a fejét. Óvatosan
szétnézett, remélve, hogy meglátja valahol a közelben Zengét, akit bizonyosan
megállított a keskeny sziklaperem, akárcsak őt magát, a veszélyes sodródásban.
Nem látott semmit, ezért remegve lábra állt, és úgy nézett körül. A rémület
nagy erővel markolt a szívébe, mert sehol nem látta Zengét, és ameddig csak elláthatott, sehol egy élőlény, sehol egy növény, csupán sűrű, tapadós sár és a
hegyről legörgetett kövek.
Amint elállt az eső, és felszakadozott a sötétség, Cimba megpróbált néhány
lépést tenni előre, de minden mozdulat veszélyt rejtett magában, úgy érezte, ha
kimozdul az éles sziklaperem mögül, menthetetlenül csúszni kezd, és belezuhan
a tőle pár méternyi távolságra tátongó mély szakadékba.
— Talán Zenge belezuhant! — görcsölt a szívébe a rettegés. — Talán lent
van a szakadékban, és én nem látom már soha többé. Zenge, Zenge! — próbálta
a testvérét szólítani, de nem jött ki hang a torkán. Újra és újra megpróbálta, de
csak halk, érthetetlen nyöszörgésre telt az erejéből.
Közben az oszladozó felhők között felbukkant a nap, és erős fényével bevilágította a kormos sárral borított hegyoldalt, s az oldal alján a keskeny, hosszú szakadékot.
Cimba ismét megmozdult, és óvatosan lépett néhányat a szakadék irányába.
Amennyire beleláthatott, ott lent nem mozdult semmi, és nem is hallatszott lentről semmiféle hang. Ismét megpróbálta Zengét szólítani, s most már sikerült egy
alig hallható, rekedtes kiáltást kipréselni a torkán. Aztán újra és újra próbálkozott, amíg érezte, hogy enyhül a torka körül a szorítás, és visszatér a hangja.
— Zenge, Zenge, Zenge! — ismételte egyre hangosabban, majd időnként elhallgatva, a szakadék irányába figyelt.
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Ösztönösen érezte, hogy ott lent van a testvére, ahogy azt is, hogy él még, és hogy
nagy veszélyben van. És valóban, jó hosszú idő után, egyszer csak halk nyöszörgés
ütötte meg a fülét, és ez az alig hallható hang a szakadék mélyéről jött.
— Zenge! Zenge! — kiáltotta újra a kis gida, és amennyire csak lehetett, óvatosan megközelítette a szakadék szélét. Ott megállt, és újra hallgatózott. — Ott
vagy-e, Zenge? — kiáltotta megint. — Mondj már valamit!
— Itt vagyok, jaj! — hallatszott a mélyből Zenge gyenge, cérnavékony hangja.
— Leestem, és nem tudok megmozdulni.
— Ne félj, Zenge, én is itt vagyok! — kiáltotta Cimba, miközben megpróbált
ismét lenézni a szakadékba, de még mindig nem látta Zengét. — Itt vagyok, és
segítek neked kijönni. Csak te ne félj, mert én itt vagyok! — próbálta egyre biztatni és bátorítani a testvérét.
Figyelmesen szemügyre vette a szakadék peremét végetes-végig, azon töprengve, hogy hol és miképpen tudna lejutni a mélybe, hogy odalent megkeresse
Zengét. De a szakadék oldala végig nagyon meredek volt, sehol egy enyhébb, lejtősebb rész, ahol akár csúszva is leereszkedhetett volna.
Az idő telt, és a kis gida tanácstalanul téblábolt a feltaposott sár és kőtörmelék
között, s bármerre nézett, nem látott senkit, aki segíthetne rajtuk.
Nagy, félelmetes csend uralta a vidéket, amit csupán Cimba vékony, reszkető
hangja tört meg időnként, amikor lekiáltott Zengének a szakadék mélyére, hogy
bátorítsa, és hogy meggyőződhessen arról, hogy a testvére még életben van.
Elfelejtette, hogy éhes és szomjas, s bár már nem is tudta, mikor evett utoljára, nem érzett semmi egyebet, csak rettegést a közeledő éjszakától, és kétségbeesett tehetetlenséget, amiért nem tudott Zengén segíteni.
A szakadék mélyéről pedig Zenge egyre halkabban és ritkábban válaszolt,
mintha eszméletét vesztette, vagy talán elaludt volna időnként. Cimba nem tudhatta, hogy mi van a testvérével, mert bárhogyan is próbálkozott, nem látott le
annyira a szakadékba, hogy Zengét megpillantsa.
Ahogy sötétedett lassan, Cimba egyre rosszabbul és rosszabbul érezte magát.
Néhány nehéz, lidérces éjszakát maga mögött tudott már, de ezt érezte az összes
közül a legkegyetlenebbnek.
Összekuporodott a szakadék szélén sárosan, tépetten, és azokra az emberekre
gondolt vágyakozva, akik, ha itt lennének, biztosan tudnának segíteni a nagy bajban levő testvérén.
— De jó is lenne — gondolta fáradtan, miközben sajgó fejét leeresztette a
maga alá húzott elülső lábaira —, de jó is lenne, ha megtalálna minket a remeteember, vagy Tamás, vagy a gondozó az állatkertből. De jó is lenne! Ők biztosan
tudnák, hogy mit kell tenni, hogy Zenge megmeneküljön. Ők biztosan ki tudnák
hozni Zengét a szakadék mélyéről. De nem jár senki errefefelé — sóhajtott lemondóan. — Nem jár senki.
Nagyon fáradt és törődött volt már a kis gida, egyre jobban erőt vett rajta a
kimerültség, s amire kiült az égre a kerek hold, és kinyitották a szemeiket a szi-
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porkázó, apró csillagok, mély, öntudatlan álomba zuhant, akárcsak az őt körülvevő reménytelen világ.
Az álom jó tanácsadó, szokták mondani, és így volt ez Cimba esetében is,
mert amikor néhány óra múlva felébredt, készen állt a terve. Most ő sem emlékezett arra, hogy álmodott-e valamit, vagy nem, de gyötrelmes kérdéseire valahonnan megérkezett a válasz: ha ő nem tud segíteni, akkor el kell indulnia oda, ahol
segítséget kérhet.
— Akármilyen messzire elmegyek, és akárhova elmegyek! — fogadkozott
magában. — Addig megyek, amíg valakit találok, aki segíteni tud. Hogy Zenge
megmeneküljön.
Amikor annyira megvirradt, hogy láthatóvá vált körül a vidék, és eléggé láthatta a földet is maga előtt, hogy biztonságosan haladhasson, Cimba a szakadék
fölé hajolt, és lekiáltott Zengének:
— Hallasz-e engem, Zenge? — hallgatózott egy ideig, s amikor megütötte a
fülét a lentről jövő halk nyöszörgés, fellelkesülve folytatta: — Figyelj ide, Zenge!
Én elmegyek most segítséget hívni. Te csak ne félj, mert hamar visszajövök. Meg
fogunk menteni téged, te csak ne félj!
Ismét figyelt egy darabig, s amikor újra meghallotta Zenge vékonyka, gyengülő hangját,
nem tétovázott tovább, hanem megfordult, és határozottan indult előre, megkerülve a meredek kőomlást, le a völgy irányába, ahol, azt remélte, segítséget találhat.
Lassan haladt az omladékos, meredek oldalon, gyakran megcsúszott, mert bár
a talaj felszíne nagyjából megszáradt, alatta még sűrű, ragacsos és nyúlós volt az
iszapos sár. De Cimba csak haladt előre rendületlenül, vitte a szívében pislákoló
halvány reménység, vagy talán az ösztöne, ami azt súgta, hogy jó úton jár, és
hogy nem lesz hiábavaló az erőfeszítése.
Haladt, haladt előre órákon át, s közben maga köré is figyelt, ahogy az öreg
remete tanácsolta volt régen, nagyon régen, hogy a visszavezető utat el ne vétse.
Ahogy ereszkedett lefelé, a völgy irányába, a táj is megváltozott. Előtte, már
nem is olyan távol, egy világos, sárgászöld rét terült el, mellette alacsony cserjés,
és a bokrok között talán patak vagy forrás is lehet — gondolta örömmel a kis gida, aki nagyon-nagyon szomjas volt már.
Óvatosan haladt a bokrok irányába, meg-megállva figyelt, hallgatózott, de az
ösztöne nem jelzett veszélyt. Egyre közelebb és közelebb ért, és valóban úgy
volt, ahogy gondolta; a bokrok között egy keskeny, egészen kicsi csermely folydogált, aminek nem lehetett messze a forrása.
Cimba mohón ivott a csermely vizéből, és amikor felemelte a fejét, a túlsó
parton, pár lépésnyi távolságra tőle, két szép, tarka ruhás kislányt pillantott meg,
akik csak álltak egy helyben nagyon meglepődve, és a kis őzet nézték.
Cimba minden izma ugrásra készen megfeszült, de nagy akarattal mégiscsak
legyőzte a riadalmát, és mozdulatlan maradt.
Mind a két kislány nagyon kedvesnek és barátságosnak látszott, és nem tűnt
úgy, mintha bántani akarnák őt.
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— Ne félj tőlünk, kicsi őz! — szólalt meg halkan a magasabbik kislány, és
óvatosan letette a földre a kezében levő kosarat, amiben csupán pár szem eper
volt. — Hogy kerültél ide, kicsi őz? Ne félj, mi nem bántunk téged!
A két kislány lassan, lépésről lépésre közeledett, kerültek minden gyors vagy
hirtelen mozdulatot, hogy a gidát el ne riasszák.
Cimba nem mozdult meg, egészen közel engedte magához a kislányokat, és
egyre csak nézett rájuk szomorúan, nagyon szomorúan.
A kislányok átléptek a keskeny patakocskán, s már egészen mellette álltak.
— Én Kati vagyok — mondta az alacsonyabbik, egy mosolygós, szőke kislány. — A
nővérem pedig Ilus. Neked mi a neved, kicsi őz? Milyen sáros és iszapos a bundácskád!
— simogatta óvatosan a gida hátát. — Mért vagy ilyen szomorú, kicsi őz?
Erre Cimba a szájával megfogta a kislány piros blúzának az ujját, majd elindult visszafelé, s Katit szelíden húzni kezdte maga után.
— Mit akarhat ez a kicsi őz, Ilus? Mintha hívna, hogy menjünk vele!
— Mutatni akar valamit, azt hiszem! — szólalt meg Ilus is. — Mondani akar
valamit. Nagyon okos kicsi őznek látszik.
A két kislány engedelmesen megindult a gida után, s az vissza-visszanézve,
egyre gyorsabban és gyorsabban haladt. Néhány perc múlva már valósággal szaladtak, a kislányok is érezték már, hogy valami baj van, és ezt akarja megmutatni
nekik a kicsi, szomorú szemű állat.
Nem kevés időbe telt mégis, hogy elérjék a meredek kőomlást, s hogy néhány
lépésre a szakadék szélétől megállhassanak.
Cimba egészen közel merészkedett a szakadékhoz, és jó hangosan szólítgatni
kezdte Zengét. Azután elhallgatott, hallgattak és figyeltek a kislányok is, és nemsokára meghallották ők is a halk, vékonyka őzsírást a szakadék mélyéről.
— Egy őz beleesett a szakadékba. Ezt akarta megmutatni nekünk ez az okos
kicsi gida! — mondta Ilus, és megpróbált lenézni jó mélyen a szakadékba, de ő
sem látta Zengét. — Szólni kell az embereknek a farmon, hogy segítsenek! Mi
ketten nem tudjuk kihozni onnan. És nincs már nagyon sok idő estig. Az éjszakát pedig nem biztos, hogy túléli az őzike odalent.
A kislányok nem gondolkodtak sokáig, pár perc alatt eldöntötték, hogy mit
tegyenek: Ilus elindult hazafelé, amilyen gyorsan csak tudott, hogy segítséget
hozzon, Kati pedig ott maradt a szakadéknál a kis őzzel, hogy az el ne kóboroljon valamerre, és hogy ne maradjon magára addig, amíg a mentők megérkeznek.
A szép szőke kislány átölelte a szomorúan álldogáló gida nyakát, és néztek
mindketten Ilus után egészen addig, amíg csak láthatták.
Miután Ilus eltűnt a meredek omlás mögött, Kati a szakadék mélyére figyelt, s
időnként lekiáltott egy-egy szót, hogy bátorítsa a lenti őzet, bár bátorság dolgában ő sem állt valami jól. Ahogy teltek lassan a percek, úgy érezte, hogy egyre nő
a csend és a magányosság körülöttük, s néha riadtan összerezdült, mert mintha
lopakodó, sötét árnyékokat látott volna megjelenni, majd eltűnni a kövek között.
Pedig a kopár hegyoldalon egyetlen élőlény sem mozdult, csupán fenn, magasan,
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a levegőben húzott el néhány holló dél felé, és lehet, hogy éppen ezeknek a madaraknak az árnyéka volt, amitől ijedten kezdett dobogni a kislány szíve.
Cimba is kitartóan állt a szakadék szélén, ő is egyre nyújtogatta vékony nyakát,
hogy beleláthasson, s órákon át türelmesen szólítgatta Zengét, jelezve neki, hogy
nincs egyedül a nagy bajban.
Kati és Cimba számára nagyon lassan és nehezen telt az idő, ellentétben Ilussal, aki
rohant kifulladva, lelke szakadtából, hogy még sötétedés előtt visszatérhessen a segítséggel. Nagyon jól tudta, hogy ha besötétedik, már senki nem tud az őzért leereszkedni a mély szakadékba. Szerencsére igen jó futó volt Ilus, már el is érte a hegy alatti rétet, és azon vágott át rézsútosan a szántóföldek felé, ahol az aratók még dolgoztak a
gépekkel. Az egyik aratógépen épp az Ilus édesapja ült, aki eléggé megijedt, amikor látta a leányát integetve, teljes erejéből feléje rohanni.
Megállt a géppel, és le is szállt róla, hogy bevárja Ilust, akitől már jó messziről,
riadtan kérdezte:
— Mi van Ilus, valami baj történt talán?
— Baj van, nagy baj van! — lihegte a kislány. — Egy őz beleesett a szakadékba, s ha nem segítünk rajta, ott pusztul szegényke.
— Miféle őz? Miféle szakadék?
— Hát az a hosszú, keskeny szakadék a kőomlásoknál — mutogatott egyre a
hegy irányába Ilus.
— Miket beszélsz, te leány? Ki mondta ezt neked?
— Én magam láttam. De nemcsak én, hanem Kati is.
— És Kati most hol van?
— Ott maradt az őzgidával, ott a szakadék szélén.
— De hogy került oda Kati? És hogy került oda az őz? Sok idő óta nem járnak errefelé őzek. Mit is keresnének azon a kopár hegyoldalon?
— De ha mondom, hogy ott van! — erősködött Ilus. — Nincs idő most magyarázkodni. Mert sötétedés előtt ki kell menteni az őzet.
Közben a többi aratómunkás is köréjük gyűlt, és ámulva hallgatták a kislány szavait.
— Nyugodj meg, Ilus! — szólt közbe egy idősebb, komoly arcú, magas ember, az Ilus nagyapja. — És beszélj értelmesen. Magyarázd el világosan és érthetően, hogy miről van szó. A legelejétől.
— Arról van szó — kezdte újra egy mély lélegzetvétel után Ilus —, hogy amikor a cserjésben epret szedtünk Katival, odajött egy kis őz, és kezdett minket a
ruhánktól fogva húzni, hogy menjünk utána.
— Ez lehetetlen. Ilyen nincs. Ezt nem lehet elhinni! — hitetlenkedtek az emberek.
— De nem lehetetlen. Mert pont így történt. És nem csak én voltam ott, hanem Kati is.
— Rendben van! — intett az idős ember. — Rendben van, te csak meséld tovább!
— Aztán elindultunk az őz után mind a ketten — folytatta Ilus —, és odavezetett minket a szakadékhoz.
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— A kőomláshoz?
— Oda. És ott a szakadékba egy őzike van belezuhanva.
— Láttátok?
— Nem láttuk, de hallottuk a hangját, ahogy sírt odalent. És Kati ott maradt a
másik őzzel a szakadék szélén, és én ide rohantam, hogy segítséget hívjak.
— Hihetetlen! Ilyet még soha nem hallottunk! — álmélkodtak az emberek.
— Ma már nem lesz több aratás! — jelentette ki határozottan az Ilus nagyapja,
akinek a szavára, úgy látszott, hogy mindenki hallgat. — Most sokkal fontosabb feladatot kell megoldanunk. És nagyon remélem, hogy sikerülni fog. Te azonnal bemész a
kis teherautóval a faluba — fordult az egyik fiatalemberhez —, és elhozod az öcsédtől
a hegymászó felszerelést. Másként nem lehet lejutni abba a szakadékba. Az öcséd is
jöjjön, ha otthon van! Te — mutatott egy másik munkásra —, köteleket hozol és egy
kosarat vagy hálót, ilyesmit. Te pedig azonnal telefonálj az állatorvosnak, hogy jöjjön
át a farmra, sürgősen. Mi pedig elindulunk gyalogosan a kőomlás felé, s te, fiam, igyekezz, hogy utolérj minket azzal a teherautóval minél előbb!
Ilus mélyeket lélegzett, és látva, hogy a mentés igen jól meg van szervezve,
gyors léptekkel indult el az emberek előtt, mutatva a helyes irányt, hiszen ő volt
egyedül, aki biztosan tudta, hogy az őzeket és Katit merre kell keresni.
A mentőcsapat annyira igyekezett a hegy irányába, hogy szót sem váltottak
egymással, de gondolatban mindenki egyre csak magyarázatot keresett erre a hihetetlen esetre: hogy egy kis őz bemerészkedjen az emberek közé segítséget kérni? Egyáltalán lehetséges ez?
Nemsokára utolérte őket a teherautó is, az emberek Ilussal együtt felkapaszkodtak a nyitott rakodótérbe, és így elég hamar megérkeztek a kőomlásos hegy
közelébe. Innen már gyalog kellett tovább menniük, és egymás nyomában
kapaszodtak sietve felfelé a meredek oldalon.
Fent, a szakadék szélén Kati már akkor meghallotta az autózúgást, amikor az
még messze volt, s kedves szavakkal és simogatással nyugtatgatta Cimbát, hogy
meg ne ijedjen. A kislány nem tudhatta, hogy Cimba előtt a sok ember és az autózúgás nem ismeretlen, és nem is félelmetes dolog.
Éppen lemenni készült a nap, amikor a hegymászásban gyakorlott fiatalember
leereszkedett a szakadékba, miután a felszereléséhez tartozó éles kampókkal biztosította magát a szakadék oldalán. Bár alig volt fény a szakadék mélyén, azonnal
meglátta a mozdulatlanul fekvő kicsi állatot, és azt is meg tudta állapítani, hogy
ver a szíve, tehát életben van.
Felkiáltott az őt figyelő embereknek, hogy eresszék le a hálót, amit magukkal
hoztak, majd óvatosan belehelyezte az őzet, és lassan-lassan kapaszkodva haladt
vele együtt, vigyázva, hogy a kis sebesült a sziklafalnak ne ütközzön, miközben
az emberek felfelé húzzák.
Végre fent volt Zenge is, csapzottan, lesoványodva és legyengülve, de a szíve
vert, a szeme nyitva volt, és hálásan pislogott az őt megmentő emberekre, miközben Cimba örvendező kiáltásaira halk nyöszörgéssel válaszolt.
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A két lány édesapja az ölében vitte a reszkető kis állatot le a meredek hegyoldalon, egészen a teherautóig, utána Cimba haladt Kati és Ilus között, majd a
mentőcsapat tagjai következtek, akik mindenféle felszerelést a hátukra véve, jókedvűen vonultak utánuk, s ugyanazt érezte mindenikük: egyrészt örömet és
elégtételt amiatt, hogy a kis őzet sikerült megmenteni, másrészt reménységet,
hogy Zenge meg fog gyógyulni, és újra egészséges lesz.
A gidák még soha nem utaztak teherautón, és egyáltalán semmiféle járművön,
s míg Zenge mindegyre behunyta a szemét, és láthatóan fájdalmat okozott neki a
zötyögés a hepehupás mezei úton, addig Cimba ámuldozva, de kicsit szédülve figyelte a tájat, ahol elhaladtak, és az egyre inkább távolodó hegyeket.
A teherautó nemsokára befordult egy nagy udvarra, ahol a kerítés fölött néhány vidám, sárga napraforgó tányérját ringatta az esti szél, majd harsány, de szerencsére távoli kutyaugatástól kísérve levették az őzeket, és bevitték őket egy tágas és világos istállóba, ahol éles fényű lámpa égett már, és a padlót friss, tiszta
szalma borította.
A juhok istállója volt az, de nyáron üres, mert a juhnyáj kint volt a legelőn, és
a pásztorokkal együtt az ottani karámban éjszakázott.
Kati gyorsan friss vizet hozott egy tálacskában, és megitatta a gidákat; a Zenge
fejét tartani kellett, hogy egy kis vizet ő is lefetyelhessen.
Azután Zengét óvatosan lefektették a tiszta szalmára, és az állatorvos, aki már várta
őket, alaposan megvizsgálta. A mentőcsapat izgatottan topogott az istálló előtt, várva
a vizsgálat eredményét, és reménykedve, hogy az állatorvos nem fog nagyon rossz
dolgokat mondani. És igazuk lett, mert Zengének csak zúzódásai voltak és nagy, horzsolt sebei, de szerencsére semmi olyan, amit ne lehetett volna meggyógyítani.
— Pár hét alatt kiheveri az egészet — mondta az állatorvos bizakodva. — Szerencséjére nem kövekre, hanem az alatta lecsúszó, vastag sárhalomra esett. Így maradhatott
életben szegényke. Hanem nagyon le van gyengülve, és ki van éhezve, de csak óvatosan
és fokozatosan lehet táplálékot adni neki. Mindenesetre csodával határos ez az eset, a
két kis állat megmenekülése. Ha magam nem látom, el sem hiszem.
— De honnan kerülhettek ide, a hegyoldalra, ezek az állatok? — kérdezte csodálkozva a kislányok nagyapja. — Meg sem tudom mondani az idejét annak, amióta nem
láttunk ezen a vidéken őzeket. Amióta az erdőt kiirtották. Bizony, azóta.
— És ezért történhetett meg a baj is. És még sokkal nagyobb baj is történhetett volna! — válaszolta az egyik munkás, aki részt vett a mentésben. — Azért
csúszott meg a hegyoldal, mert nem volt, ami a földet megtartsa. Nincsenek már
fák, hogy gyökereikkel megkössék a földet. És a felhőszakadás egykönnyen elindította a sárlavinát, a felázott földet, lefelé a hegyoldalon.
— És ez a veszély, sajnos, ezután mindig itt lesz, mint egy fenyegető kard a
fejünk felett! — mondta nagyot sóhajtva egy másik a mentők közül.
Közben az állatorvos kitisztította Zenge sebeit, majd fertőtlenítette és bekötözte azokat, s később, amikor már a Cimba bundáját is tisztára kefélték a kislányok, elgondolkozva megszólalt:
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— Mintha láttam volna már ezeket a gidákat valahol. Talán éppen a híradóban. Pontosan úgy néznek ki, mint az a két kis gida, amelyik az állatkertből megszökött. Többször is bemutatták a fényképeiket a televízióban, és azt hiszem,
néhány újságban is. És úgy emlékszem, egy telefonszámot is közöltek, hogy ha
valaki tudna róluk, értesítse őket. Ezek lennének a kis szökevények? — simogatta egyre a gidákat figyelmesen az állatorvos. — A viselkedésük is erre utal. Nyilvánvaló, hogy számukra az emberek nem idegenek, mintha csak közöttük éltek
volna születésüktől fogva.
— De mi megtarthatjuk ezeket az őzikéket, ugye? — kérdezte reménykedve
Kati, Cimbát szeretettel magához ölelve. — Mi megtarthatjuk őket, hiszen mi
mentettük meg az életüket.
— Csak abban az esetben, ha nem keresik őket!— válaszolt a nagyapja igen
határozottan. — Ha keresi a gazdájuk, bizony vissza kell adni neki a gidákat.
Zenge, miután néhány korty tejet lenyelettek vele, lehunyta a szemét, talán el
is aludt. Cimba mellette feküdt, és figyelmesen hallgatta az emberek halk beszédét. Le nem vette róluk a szemét, mintha értette volna a szavaikat.
— A neveiket is közölték. Nagyon érdekes nevek. Különleges nevek. Bárcsak eszembe
jutnának… — töprengett az állatorvos. — Mintha… Cimba lett volna az egyik…
A nevét meghallva Cimba figyelve emelte fel a fejét, és halk böffenéssel válaszolt.
— Látják? — kérdezte az állatorvos izgatottan. — Meghallotta a nevét, és felfigyelt rá. Nagyon okos kis állat! Én megesküdnék rá, hogy ezek a keresett szökevények. S ez lehet a magyarázata annak is, hogy ennyire bátrak az emberekhez.
Mert emberek közt éltek, és nevelkedtek. Úgy bizony! De hagyjuk most őket pihenni. Jól meglesznek itt az istállóban, csendben és biztonságos helyen.
Miután az emberek, gondosan becsukva az istálló ajtaját, mind elmentek, halkan megszólalt Cimba:
— Látod, Zenge, látod? Igaz, amit a remete-ember mondott nekünk. Hogy
tégy jót, ha jót tehetsz. És hogy jó tett helyébe jót várj! Látod, mi megmentettük
a kenderike madarakat, az emberek pedig megmentettek minket. De most csak
aludj, Zenge, aludj!
Zenge mélyet sóhajtott, és közelebb húzódva a testvéréhez, a jó, tiszta és biztonságos helyen csendesen elaludt. Cimba még elrágott egy kevés zöld füvet, amit Ilus a
kertből tépett nekik, majd ő is elszundított, bár a távoli kutyaugatást hallva, még néhányszor kinyitotta a szemét. De nem félt egyáltalán, ösztönösen érezte, hogy itt jó
helyen van, s mert itt vigyáznak rájuk, nem érheti őket semmi baj.
Az állatorvos, miután hazaérkezett, megkereste a telefonszámot, amit több újság is közölt, és elhatározta, hogy reggel az lesz az első dolga, hogy beszél valakivel abból az állatkertből, ahonnan a hirdetést feladták. Így megtudhatja, hogy valóban az onnan elszökött két kis gida került-e ide, ebbe a faluba.
Az állatkertben nagy volt az öröm, egymásnak adták az ott dolgozó emberek a
hírt, hogy Cimba és Zenge megkerült. Bár csupán az állatorvos szavaira és leírására alapozhattak, mindenki biztos volt abban, hogy a két elveszett gidáról van
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szó, hiszen a vadonban született, és élő őzek soha nem lennének ennyire bátrak
az emberhez. Csupán azon ámultak el mind, hogy miképpen juthatott el a két
védtelen kis állat ekkora távolságra, hegyeken, völgyeken, lakott és lakatlan területeken túlra, és miképpen voltak képesek kikerülni és túlélni a számtalan veszedelmet, amelyekkel, bizonyára, az út során lépten-nyomon találkoztak.
Miután az állatorvos szavaiból megértették, hogy mind a két gida szállítható
állapotban van, az állatkert vezetősége úgy döntött, hogy a lehető leghamarabb
útnak indulnak, és hazahozzák a szökevényeket. Tamás valósággal táncot járt
örömében, amiért megkerültek a kedvencei, és kijelentette, hogy ő is elmegy a
két felnőttel, akik egy terepjáróval készültek az őzgidák után indulni, annál is inkább, mert a kis őzek őt ismerték a legjobban, amíg az állatkertben laktak, és egészen biztos, hogy még nem felejtették el.
És valóban nem felejtették el Tamást, de még inkább halk, vidám böffenésekkel köszöntötték, amikor a terepjáróról leszállva, elsőnek lépett be a gidák ideiglenes otthonába, az istállóba.
A farm összes lakója és munkása köréjük gyűlt, és büszke elégedettséggel
hallgatták az állatkerti gondozók köszönő szavait. Csupán Ilus és Kati volt egy
kicsit szomorú, amikor a védenceiket feltették a terepjáróra, de Tamás megígérte
nekik, hogy rendszeresen értesíti a farm lakóit a gidák sorsáról, és képeket is fog
küldeni róluk, nagyon gyakran.
Azután a farmhoz tartozó, de a gidák megmentésében segítkező minden más
személyt is meghívtak látogatóba az állatkertbe, és kijelentették, hogy minden alkalommal, amikor arra járnak, az állatkert tiszteletbeli vendégei és meghívottjai
lesznek.
— Mindenképpen fogunk még hallani egymásról — mondta az állatorvos,
miközben kezet fogott az állatkerti gondozókkal. — Mert ez az eset eléggé érdekes, érdemes arra, hogy bemutassa a televízió, és hogy írjanak róla az újságok.
— De azt, ami a kis őzek szívében van — kérdezte Ilus nagyon halkan —, azt
vajon képes lesz-e megírni valaki?
Az Ilus kérdésére senki nem válaszolt, mit is válaszolhattak volna; csak álltak ott az
emberek gondolataikba merülten, és néztek integetve a távolodó őzgidák után.
Eközben az állatkertben az öreg szarvasbika, amelyik jó ideje egyre csak az
árnyékban hevert szomorúan, úgy estefelé, egyszer csak felfigyelt a gidák házikója körüli nagy sürgés-forgásra.
Amióta a gidák eltűntek, a szarvasbika még inkább magába fordult, egyáltalán
nem törődött a körülötte élőkkel, mintha egy másik világban élne, egy másik
környezetben, amit senki nem láthat rajta kívül. Lélekben és gondolatban talán a
két őzgidát követte a vándorúton, és azokat a hangokat hallotta, azokat a képeket
látta, amiket szerinte a gidáknak látniuk kellett volna.
De most, amint a vén tölgyfa körüli mozgásra figyelt, nagy, bánatos szemeibe
lassan visszatért az élet és a fény, felemelte agancsos fejét, és kíváncsian szimatolt
bele a levegőbe.
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Aztán amikor a kerítés mellett megállt a terepjáró, és emberek szálltak ki belőle, vidáman és hangosan beszélgetve, a szarvasbika felállt, és sántikálva elindult
abba az irányba.
Nagyot dobbant a szíve, amikor Cimba, Tamással együtt, leugrott az autóról,
először az örömtől, azután pedig az aggodalomtól amiatt, hogy Cimba egyedül
volt, Zenge nem volt mellette. Nyugtalanul böffent is néhányat, de Cimba nem
figyelt rá, Tamással együtt az embereket nézték figyelmesen, akik az autó körül
forgolódtak.
De néhány perccel később meglátta Zengét is a gondozó ölében, aki óvatosan
levette a gidát a terepjáróról, és a kicsi házikóban frissen elszórt szénára fektette.
Cimba és Tamás követték a beteg gidát, és mellette maradtak egészen addig,
amíg az emberek vizet és élelmet hoztak a fáradt, hosszú utazástól elszédült kis
állatoknak, megitatták Zengét, megigazították a kötéseket a sebein, majd magára
hagyták, hogy pihenhessen.
Csak ekkor nézett szét Cimba kíváncsian a régi szálláshelyükön, és rögtön
észrevette az öreg szarvasbikát, aki aggodalmasan figyelve állt a kerítésen túl.
Ekkor otthagyta Zengét a házikóban, és odaszaladt az öreg szarvashoz, hogy
köszöntse, és hogy beszéljen vele.
A szarvasbika hosszasan nézte Cimbát, azután a rég nem hallott, mély, böffenős hangján legelőször is a testvéréről, Zengéről kérdezte.
— Jaj, öreg szarvasbika, ha láttad volna, milyen nagy bajban voltunk — kezdett vékony, sírós hangon mesélni Cimba —, Zenge belezuhant egy szakadékba,
és most nagyon beteg. De meggyógyul, meg fog gyógyulni nemsokára. És az
emberek mentettek meg minket, és két szép kislány, akik nagyon kedvesek és jók
voltak hozzánk — magyarázta szaporán, lélegzetvételnyi szünet nélkül.
Az öreg szarvas hallgatta, és közben hol bólogatott agancsos fejével, hol nagyokat sóhajtott, a házikóban pihenő Zengére pillantva.
— Megnőttél, Cimba, megnőttél! — szólalt meg kis idő múlva. — De nagyon nyurga és sovány lettél… Hát elhívott az erdő, elhívott magához? — kérdezte aztán.
— Nem találtuk meg az erdőt, öreg szarvasbika, nem találtuk meg! — mondta panaszos hangon Cimba. — Már nincsen meg az erdő, öreg szarvasbika!
— Nincsen meg az erdő? — ámult el a szarvas. — Hát az hogy lehet? Hová
lett az erdő?
— Az emberek meggyilkolták az erdőt, öreg szarvasbika! Az emberek elpusztították az erdőt!
— Az egész erdőt? — hökkent meg a szarvas.
— Az egészet, öreg szarvasbika, az egészet! Akárhány hegyet és völgyet bejártunk, nem találtunk sehol erdőt. És őzeket sem találtunk sehol.
— Hogy lehetséges ez? — kérdezte a szarvas hosszú, döbbent csend után. —
Miért tettek az emberek ilyet?
— Kapzsiságból, azt mondta a remete-ember. Hogy nekik sok pénzük legyen,
hogy ők gazdagok legyenek, ezért gyilkolták meg az erdőt. Pedig az erdő az állatoké!
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Az öreg szarvas nem szólt többet, megfordult, és elsántikált az etető mögé,
ahol heverni szokott, hogy gondolkozzon, és hogy megértse ezt a borzalmas dolgot, amit a kis őz mesélt neki. Hogy nincsen többé erdő, és nincsenek már meg a
benne élő állatok, szarvasok, őzek, lehetséges ez? Hogy ilyet tegyen az ember?
Hát miféle faj ez, amelyik képes ekkora kárt tenni a természetben? Akkora kárt,
amit már nem lehet helyrehozni… Az állatok nem bántják a természetet. Az állatok ismerik a Törvényt. Hogy a természet mindennek az alapja. Mindennek a
biztosítéka: az életnek, a jövőnek… Hát miféle törvények szerint él az ember?
Más törvényeket alkot a régi helyett? És más természetet tud-e alkotni a régi helyett? A régi helyett, amit tönkretett.
Ezek a gondolatok forogtak, örvénylettek a szarvasbika döbbent agyában,
egyre csak feküdt mozdulatlanul, lehunyt szemmel, és egy nagyon keserű érzés
szorította, kínozta a szívét: hogy mindennek vége. Mindennek vége.
Néhány napig csak hevert bánatosan az öreg szarvas az árnyékban, és nem
ment a kerítés közelébe. Csak amikor meglátta, hogy Zenge is kijött a házikóból,
s kicsit még szédelegve a kerítés felé igyekszik, csupán akkor mozdult meg, és
ment közelebb, hogy Zengét is szemügyre vegye.
Sokáig nézett le a gidára szomorúan, szó nélkül, míg végre gyenge kis hangján
Zenge megkérdezte:
— Miért vagy ilyen szomorú, öreg szarvasbika?
A szarvas most sem szólt semmit, csak a szeméből gördültek elő nagy-nagy
könnycseppek, és lepotyogtak sorra a lába elé.
— Az erdőt siratja — szólalt meg Cimba is, aki Zenge mellett állt. — Hogy
nem találtuk meg az erdőt, amiatt sír. Az erdőt siratod, ugye, öreg szarvasbika?
A szarvas még most sem tudott megszólalni, csupán agancsos fejével bólintott néhányat.
— Elmondtam neki, hogy nincs meg az erdő. Mindent elmondtam, amíg te
beteg voltál.
— Mindennek vége… — szólalt meg nagyon szomorú, mély hangján a szarvas. — Mindennek vége.
— De én tudom már, hogyan kell ültetni az erdőt! — próbálta Zenge a maga
módján vigasztalni az öreg szarvast. — A remete-ember megtanított rá. És én
ezután minden magot összeszedek, ami a fáról lehull. Nem engedem, hogy a
madarak elvigyék. És az összegyűjtött magokat mind elültetem. Hogy legyen belőlük erdő. Meglátod, öreg szarvasbika, hogy megteszem!
Az öreg szarvas nagyot sóhajtott, de azután bólintott is néhányat, talán, hogy
a kis őz kedvét el ne vegye. De nem szólt semmit, nem is biztatta Zengét, csak
egyre hallgatott.
— Nem hiszed el, öreg szarvasbika, hogy én ezt meg tudom tenni? — nézett
fel kérdőn a nagy, agancsos állatra a kis gida. — Pedig elhiheted, mert mi
Cimbával már láttunk ilyet. Hogy a magokból a napfény és az eső szép kicsi fákat
nevelt. Mi láttunk már egy fenyő-óvodát, ugye, Cimba?
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— Igaz, így igaz! — válaszolta Cimba. — Tényleg olyan helyes kicsi fák voltak, egymás mellett sorban, és csak integettek a vékony ágaikkal. Nagyon szépek
voltak, igazán elhiheted, öreg szarvasbika!
— Elhiszem, elhiszem — bólogatott a szarvas. — De meglátom én azt az erdőt? Ti meglátjátok tán azt az erdőt?… És ha sok-sok év alatt meg is nőnek azok
a kicsi fák, mi lesz a sorsuk? Ha az ember engedi is őket megnőni, mi lesz a sorsuk? Ki fogja megvédeni őket, ha már megnőttek, az emberektől? És az állatok?
Hol éljenek addig az erdei állatok, hol éljenek?
— Ne légy ilyen szomorú, öreg szarvasbika, mert akkor én is sírok! — szipogott Zenge.
— Nem leszek szomorú. Nem leszek. Mert ti visszajöttetek, és nem esett bajotok. Nem esett nagy bajotok. Bizony nagy szerencsétek volt, ez az igazság. Hihetetlenül nagy szerencsétek. És ha azt akarjátok, hogy ne legyek szomorú, akkor
többet ne szökjetek meg! — mondta a szarvas, majd megfordult, hogy visszamenjen az árnyékba, gondolkodni, töprengeni a most hallottakon.
A gidák is visszamentek a tölgy alá, az árnyékba, pihenni és nézelődni.
— Vajon mit csinál most a jóságos remete-ember a hegyen, a kunyhójában?
— kérdezte halkan Cimba. — És vajon hogy vannak azok a szép kicsi csemeték
a domboldalon? És vajon megismernének-e minket, ha arra járnánk valamikor?
Zenge nem válaszolt, csak nézett maga elé elmélázva, majd behunyta a szemét, talán, hogy jobban maga elé képzelhesse az öreg remete jóságos arcát.
Egy idő után Cimba is behunyta a szemét, a fejét is lehajtotta két elülső lábára,
majd szép csendesen elszundított.
Cimba álmodik

Negyedik álom
Cimba izmai egyszerre megfeszültek, mint amikor valaki ugrani készül. És ugrott is álmában, hogy elkergesse azt a nagy, fekete madarat, amelyik éppen fel akarta kapni a csőrével
a szép, érett makkot, ami a tögyfáról lepottyant.
— Eltakarodj innen, te madár! — kiáltott rá. — Nekem nagyobb szükségem van a
tölgyfa magjaira, össze akarom őket gyűjteni.
— Na, és mit kezdesz velük? — rikácsolt a kis őzre a madár csúfondárosan. — Tán
gyöngyöt fűzöl belőlük? Mért nem eszel szénát, van az etetőben elég! Még ezt a néhány makkot is sajnálod tőlünk?
— Mit tudsz te! — intette le a csúfolkodó madarat Cimba. — El akarom ültetni őket.
És el is ültetem, hogy erdő nőjön belőlük, ha éppen tudni akarod!
— De még ilyet! — röppent fel jó magasra a madár, majd még egyszer, már távolabbról,
visszakiáltott: — Majd el is hiszem neked!
De Cimba komolyan gondolta, hogy Zengével együtt jó sok makkot összegyűjt, és volt is
már egy kupaknyi belőlük a kunyhó sarkában. Nemhiába lesték naphosszat, hogy mikor
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pottyan le egy-egy kis makk a tölgyfáról! Amikor észrevették, hogy leesett belőlük egy vagy
akár kettő, mielőtt valami madár felkaphatta volna, odaugrottak, rátették a kis patájukat,
majd amikor úgy tűnt, hogy nincs a közelben egyetlen leselkedő madárféle sem, ügyesen a szájukba vették, és bevitték a kunyhóba, ahol a sarokban szénával is betakarták.
Már annyi makk összegyűlt, hogy hozzákezdhettek az erdő ültetéséhez, ahogy az öreg remetétől tanulták, és ahogy ők ketten már olyan sokszor elképzelték.
Lelkesen nekifogtak hát; kis patájukkal apró gödröket vájtak a földbe a kerítés mentén,
majd mindenikbe beletettek egy-egy makkot, és gyorsan betakarták, nehogy valamelyik arra
röpködő madár meglássa, és ellopja. Aztán, amikor már az egészet elültették, az itató vályúból a szájukkal hordtak nagy türelemmel vizet, és meg is öntözték őket.
Megöntözték másnap is, és minden reggel, majd figyelték, hogy mikor hajtanak ki végre, és
mikor bújnak ki a kicsi csemeték.
Közben eső is öntözte, a fényes nap is melegítette a magocskákat, míg aztán egyik reggel
nagy örömmel vették észre, hogy kibújt az első kis csemete. Aztán a második, a harmadik, és
a többi is sorra.
A két gida örömtáncot járt körülöttük, és nem is hiába, mert a csemeték olyan gyorsan
kezdtek nőni, hogy mindenki, aki csak arra járt, egyre ámult-bámult.
— Ez valami csoda, vagy talán varázslat! — bólogatott az öreg szarvas a kerítés fölött
áthajolva. — Hogy ennyire gyorsan és szépen fejlődnek ezek a facsemeték!
— Talán a kis fenyők, ott a domboldalon, az ültetvényesben — szólalt meg elábrándozva
Zenge —, talán azok is éppen ilyen gyorsan és szépen nőnek. De jó lenne őket újra látni…
… És mintha valami varázsütésre minden megtörténne, amit kívánnak, egyszer csak ott
voltak a fenyőcsemeték mellett, fel-le szaladgálva az ültetvényes hosszában, s nagy-nagy örömmel figyelték, hogy a fenyőcskék mennyire megerősödtek, és milyen szép sötétzöld színt kaptak
a fenyőtűk mind a vastagodó ágakon.
Ezek a fenyőcsemeték is, akárcsak a kicsi tölgyek az állatkert szélén levő kerítés mellett,
szemmel láthatóan kezdtek nőni. Már akkorák voltak, hogy a gidák nem látszottak ki közülük, majd akkorák, hogy a szarvasbika agancsának a hegyét is túlhaladták, és még midig
csak nőttek, terebélyesedtek.
— Ez valóban csoda, valóban varázslat! — nézelődtek és ámuldoztak a kis őzek, aztán
egyszer csak megpillantottak egy aprócska, fürge madarat, amint az egyik szélső fenyőfa ágára
leszállt.
Utána jöttek mások is, többen, egyre többen, nem is lehetett tudni, hogy honnan érkeztek,
de ott voltak, és elkezdtek gyönyörűszépen dalolni, hogy csak úgy visszhangzott a vidék a vidám madárdaltól.
A nap úgy ragyogott odafenn, mintha ő is örömünnepet tartana, majd jó meleg szél futott át
a fenyők között, és valahonnan kolompszót hozott magával.
Gyönyörű volt minden, kimondhatatlanul gyönyörű, és Zenge éppen azt kérdezte Cimbától,
hogy erre az új erdőre vajon ki fog vigyázni, hogy baja ne essék, amikor csengős lovaival megérkezett az erdész szekéren, a szekér után pedig Bodri loholt, csaholva és szimatolva; hátha jól
megijeszthetne egy-két gyáva tapsifülest.
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Az erdész leszállt a szekérről, figyelmesen körbejárta az egyre nagyobbra növő fákat, és
minden arra járó gyereknek és felnőttnek türelmesen elmagyarázta:
— Az erdő az állatoké. Az erdei állatok élőhelye. Az erdő fáit bántani nem szabad! A
fákat és az állatokat bántani nem szabad!
Cimba sokáig nézelődött a pompás fenyők között, boldog volt nagyon, és örömében vidáman nevetni kezdett.
A kuncogó-nevető hangra felébredt Zenge a földre szórt szalmán, a vén
tölgyfa alatti házikóban. A halványuló fényben sokáig nézte a békésen alvó
Cimba derűs, mosolygós arcát.
— Nahát, Cimba megint valami szépet álmodik! — mondta halkan, majd ő is
elülső lábaira hajtotta a fejét, és megpróbált újra elaludni.

Kiss Lehel

SzínSzín-játék
Piros ráül az orcámra,
hogyha jön a Fekete;
Aranysárga örömmézet
csepegtetne szívemre.

Kék álmosan égre tekint,
Lila fon egy koszorút,
— a színek közt rajtam kívül
nem látni egy szomorút.

Barna kacér pemzlit ragad,
s kifesti a szememet;
Zöld kiül az árokpartra,
Fehér gyöngyöt szedeget.

Égszín méla hárfát penget,
csend lebeg a légen át;
Szürke fölkapja a fejét:
Narancs hallat áriát.

Összemosódik a sok szín:
Fehér, Piros, Fekete...
s lesz belőle egy kifakult,
tarka-barka versike.

Aranycsikó
Kopjafától bús mezőben
Arany csikó nyargalászik.
Ide hallszik csengettyűje,
Ében szeme ide látszik.

Gyere, csikó, befogatlak
Hintóm elé, Hold elébe,
Repülj vélem halk galoppal
Csengettyűtől víg mezőbe!
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Lovam ha volna...
I.
Lovam ha volna, megpatkolnám
ezüstpatkóval, megaranyoznám
kantárszárát, s úgy ugranánk a
Magurán át,
hogy még a kert is,
hogy még a ház is,
hogy még az öreg, kétfogú halász is
tágra nyílt szemmel csodálkozna.
II.
Lovam ha volna, épp csak oly kicsike,
hogy beleférjen a lajbim zsebibe,
minden reggel legkorábban kelnék,
kaszával, villával birokra kelnék,
s a nyár összes füvét hazahordanám
neki — télire.
III.
Ha énnékem lovam volna,
Mert szeretlek, neked adnám.
A hátára magad mellé
Tudom, mindig felültetnél.

Ének
Ó, de szépen énekelnek,
Kertünkben a madarak!
Bár nem értem, tudom jól: a
Jóistenről szólanak.
Szívük, szárnyuk széjjeltárják
Rigók, pintyek, verebek,
S csak én, aki gyermek vagyok,
Ne zengenék éneket?

Néki hajol meg a fű is,
Néki csobban a patak.
Kicsiny lepkék, fák, virágok
mind-mind Róla szólanak.
Róla szól a nappal, éj, a
fény, az árny, a végtelen...
Hadd daloljak én is Róla
halkulatlan, szüntelen!

Beke Sándor

Ábécéiskola
(I.)
Beke Olivérnek
Aranyerdő, aranymező,
aranysárga aranyvessző.
Ablakomban aranycsillag —
angyalszárnyú aranyeső.

Csipkés, csodás csillagösvény
csodaszarvas csillagútján.
Csodaszarvas csodaborja
csillagfényben cselleng, császkál.

Álommanó álomkép,
álommese álomszép.
Álomliget, álomég,
állatvilág — állókép.

Dalnok dalol, dobos dobol,
dombon délceg dámvad delel,
dongó donog, Dorisz dohog —
dudorászó dajkamese.

Bohóc, báró, banyácska,
Bambi, bárány, bábkirály,
brummi, bagoly, bogárka,
balett-táncos — bábszínház.

Estharanggal, estharmattal
ezüstösen esteledik.
Ezüstvirág, ezüstfenyő,
ezüsthangú ezüstcsengő.

Cica cirokseprűt cibál,
cifra cipőt cipel Cézár.
Cilinderes citerázón
cukrász cukormázat cifráz.

Élénksárga, égszínkék
élénk égszínt ékesít.
Éji égen ékszerész
ékes ékszerboltot épít.
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