
FECSKE CSABA

1948-ban született Szögli
geten. Költő, publicista.
Legutóbbi írását 2000. 10.
számunkban közöltük.

Pele Pali
Pele Pali, a bozontos farkú kismókus a mobilján felprüttyögte Lilla
hencegnőt, meghívta Tapolcára. Lilla hencegnő nagyon szeretett te
lefonon locsifecserészni, de még jobban szeretett utazni. Megparan
csolta gyorsan Andi-mandinak, hogy csomagoljon és segítse fel a
piros cipellőt meg a csipkés bugyit. Szissze, a pajkos nyári szél, aki
olyan szívesen emelgeti a kislányok szoknyáját, nem látott még
ilyen szép csipkés bugyit, pedig már látott néhányat. Mondta is
Gyanta Gyulának, a sötét nézésű feketefenyőnek. Gyanta Gyula el
pirult, szégyenlős volt szegény, még a gyanta is kicsordult belőle.

Lilla hencegnő útnak indult fényes kíséretével, orrán három
szeplővel Tapolcára. Pele Palihoz, a bozontos farkú kismókushoz.
Kosárkájában három szem mogyorót vitt neki, miután a csokit
gondosan eltávolította róluk, Pali azt úgyse szereti.

A Kettes Busz illedelmesen köszönt:
- Hódolatom hencegnő, olyan elragadó már korán reggel, éh

gyomorra!
Egy néni meg egy bácsi, akik uborkát cipeltek hatalmas cekke

rekben és kosarakban, teljesen egyetértettek az előttük szólóval.
Uborka néni azt mondta:

- Ilyen szép kislányt én még nem láttam!
Uborka bácsi bólintott, összeütötte a bokáját és átadta a helyét

Lilla hencegnőnek.

- Miért állunk már megint?! - kérdezte bosszúsan a néni.
- A piros lámpa azt kérdezi, hová mész Lilla. Meg kell mon-

dani neki, különben nem enged tovább.
Hát persze, hogy megmondta. Elmondta a néninek meg a bá

csinak Pele Palit is, és mutatta a három szem mogyorót.
A busz nemsokára már Tapoleán szuszogott a felforrósodott

aszfalton. Lilla megkínálta egy colával. .Kössssz!" - mondta a
Bussssz. Mindenki azt hitte, defektet kapott.

Pele Pali a park bejáratánál már várta Lillát, köszönte szépen a
mogyorót. Reménykedett, van még néhány szem a kosárkában,
de csalódia kellett. - Nézzük meg a hattyúkat! - javasolta a
hencegnőnek. - Nézzük - mondta Lilla. Elmentek a tópartra,
odaúszott hozzájuk két hófehér hattyú. Gyönyörűek voltak, csillo
gott tollukon a napfény. Lilla hencegnő mintha röfögést hallott
volna. - Disznók vannak valahol a közelben - mondta, de Pele
Pali azt mondta, hogy ez a röfögő hang bizony a hattyúktól szár
mazik. Lilla ezen igen elcsodálkozott, nem fért a fejébe, hogy tud
tak a hattyúk lenyelni egészben egy disznót. Egy ilyen kacifántos
kérdésre még Pele Pali se tudta a választ, tanácstalanságában
megcsóválta bozontos farkát és fölszaladt a legelső fára. Onnét
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integetett Lilla hencegnőnek, aki egy emeletes fagyival kárpótolta
magát. Azért a foltért a ruha elején pedig igazán nem okolható
senki, hiszen tudnivaló, hogy ilyen kánikulában még a legmegá
talkodottabb fagyi is megolvad és elcsöppen.

Földvári Manó
Az az igazság, hogy Földvári Manót nem ismerjük, soha senki se
találkozott vele, még Ákos sem. Ö is csak annyit tud róla, hogy
nagyon kicsi, akkorka, mint a kisujjam. mutatja. Márpedig tudva
levő, hogy Ákos kisujja milyen kicsi, a legkisebb lyukba is belefér,
ami csak a lakásban található. Például az elemes bútoron és a kon
nektoron. De oda nem szabad bedugni, mert az életveszélyes. Nem
is dugja hát, csak akkor, amikor nem vesszük észre.

Tehát Ákos szerint Földvári Manó nagyon picike és egyáltalán
nem szereti a spenótot. A sóskafőzelékre rá se tud nézni. A tökfő

zeléket ki nem állhatja. "Tudod nagyi, én szívesen megenném a
tökfőzeléket, mert tudom, hogy milyen egészséges és finom, de
Manó nem akarja!"

Akkor pedig valóban nincs mit tenni, tárjuk szét a kezünket
sajnálkozva. Földvári Manó Ákos pocakjában lakik, ki tudja, mi
kor és hogyan fészkelte be oda magát a szemtelen. Szerencsére a
palacsinta jöhet, töméntelen mennyiségben. Csak abban remény
kedhetünk, egyszer jól elcsapja a hasát. "Talán a spenóttal ki le
hetne űzni onnét!" - próbálkozom, de Ákos szomorúan csak a
fejét ingatja. Ha nem, hát nem. Ö tudja, ő ismeri. A múltkor is azt
mondta, ha nem ad neki Túró Rudit, hát megnézheti magát.

Pénteken gombariadó volt az óvodában. Az óvó nénik lóhalá
lában vitték a gyerekeket az udvarra. Az udvarról az utcára, az
utcáról egy még távolabbi utcába. Roland azt mondta, innét már
nem lehet messze az Óperenciás tenger. Valóban, mintha hallották
is volna a hullámok csapkodását.

Jöttek a rendőrök. de gombát még ők se találtak, egyáltalán
senki sem találkozott gombával. Ákos ugyan látott egy gyanúsan
nagy karimájú kalapot, de később kiderült, hogy a Dana nagyma
mája, és akkor a riadót lefúj ták. Kár, mert olyan izgi volt az
egész. Csak úgy nínóztak a rendőrautók idefelé jövet. Lehet, hogy
akkor oldottak kereket a gombák, vonta le a következtetést Ákos,
aki egyszer már találkozott Galica Gócával is, a légyölő galócával,
akkoriban, amikor Buba, a hétpöttyös katicabogárka elveszítette
hetedik pöttyét. No, de az már régen volt.

Most se Galica Góca, se riadó, se óvoda. Most csak Ákos van.
Persze mindig Ákos van, csak nem mindig itt. Nem mindig csa-
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Antoine de Saint-Exupéry
rajza

csog a fülembe. Ákosnak picike orra van, akkorka, mint a kise
gérnek. Egyszer fenn hordja, máskor meg úgy lógatja, szinte fel
szántja maga előtt az utat. Az ő orra a barométere. azt mutatja,
hogy éppen merre hány méter. Nem is barométer, hanem orromé
ter.

Ákos most elemében van. Ha azt mondom, be sem áll a szája,
nem sokat mondtam. Nemcsak a szájával beszél, hanem az egész
testével. Borsózöld szemeivel, szőke fürtjeivel, pici füleivel, egér
ke orrával. plezúros térdeivel. seprű pilláival. - Megállítottam a
szelet! - mondja büszkén. És valóban. Fűszál se rezdül, lomb se
moccan. Úgy áll a szél, akár a cövek.

- Hát még ha a spenótot is megennéd, akkor milyen erős vol
nál! Akkor talán még az esőt is el tudnád állítani! - mondom
neki. Ezen egy kicsit elgondolkodik. Lehet, hogy megalkuszik
Földvári Manóval? Ha majd esni fog és egyszercsak eláll, tudni
fogom, hogy Ákos megette a spenótot, mert el tudta állít ani az
esőt.

Jó lesz, nem fogunk megázni soha. Csak Földvári Manó bele
ne köpjön a levesünkbe!
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