
Rézirozi és Lûpekék
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Rézirozi állt a kert végében, és igencsak gondterhel-

ten nézett föl az ott álló hatalmas fenyőfa csúcsára.

Megálltam mellette, és én is fölnéztem. Ő is nézett.

Én is néztem. Ő rám nézett. Én ránéztem.

– Te meg mit nézel? – kérdezte hangjában kis szem-

rehányással.

– Igazság szerint – válaszoltam egy kissé talán bi-

zonytalanul. – Azt nézem, hogy mit nézel!

– Vagy úgy – közölte, majd újra elkezdte bámulni a

fa tetejét. Rájöttem, hogy így nem fogunk sehová

sem jutni, mert mi, felnőttek, nem nagyon vagyunk

képesek megérteni az igazán fontos dolgokat, ezért

hát rákérdeztem:

– És egyébként mit nézünk?

Rézirozi rosszallóan csettintett a nyelvével, és most

már biztos voltam benne, hogy mi, felnőttek nem-

csak hogy semmit nem értünk, de az igazán fontos

dolgokat még csak nem is vesszük észre.
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– Tényleg nem látod? – méltatlankodott Rézirozi,

majd a fenyőfa hegyére mutatott: – ott fönn, az a

kék!

Meregettem a szememet egy darabig, aztán hirte-

len világosság gyúlt az agyamban:

– Áhá, már látom, az ég – rikkantottam lelkesen, de

megint csak elégedetlen csettintés lett a válasz, én

pedig megint csak szégyellni kezdtem magamat.

– Nem az, teeeee – mondta Rézirozi olyan hangon,

mintha csak valami együgyű kis hetymetyütyünek

magyarázna, és én egyébként annak is éreztem

magamat. – Ott a fa csúcsán, az a sötétebb.

Ekkor már elkezdett valami derengeni. Ott, a fenyő-

fa tetején tényleg úgy tetszett, mintha valami söté-

tebb kék himbálózott volna.

– Látom már! Az a sötétkék paca! – ujjongtam fel,

de mivel nem érkezett egyből helyeslő válasz, kissé

félénken néztem Rézirozira, hogy nem rontottam-e

el megint valamit? A kislány azonban kissé biztatóan

mosolygott, úgy, ahogy egy kutyára szoktak, ha sok
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gyakorlás után végre-valahára visszahozza a fa-

ágat.

– Az nem paca, az ott Lüpekék – közölte velem

olyan hangon, mintha ezzel minden meg is lenne

magyarázva. Nem mertem ellenkezni.

– Áhá, szóval Lüpekék. És hogyan került a fa tetejé-

re, tán fölrepült? – kérdeztem, hogy legalább azt

megtudjam, vannak-e szárnyai ennek a

Lüpekéknek, avagy nincsenek.

– De hiszen Lüpekék nem tud repülni, akkor már ré-

gen lejött volna – válaszolt Rézirozi, és ezzel az érve-

léssel túlzottan nem lehetett vitába szállni. Én azért

igyekeztem megőrizni a tekintélyemet:

– Hát, lehet, hogy igazából tud, csak most éppen

nem akar – vágtam ki magamat elégedetten.

Rézirozi ezt már válaszra sem méltatta, csak tovább

bámulta a fenyőfa hegyét.

– Pedig én mondtam neki, hogy ne másszon föl,

mert majd félni fog, de ez a kis butuska nem hallga-

tott rám. Nézd meg, most hogyan remeg!
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A kislánynak igaza volt. Ahogy elnéztem, az a sötét-

kék izé, ó, bocsánat, szóval Lüpekék nemcsak úgy

békésen, jobb dolga híján himbálózott odafönt, ha-

nem emellett egy kissé cidrizett is.

– Hm, talán le kéne hozni valahogy – vetettem föl,

hogy legalább valami hasznom is legyen.

– Te elég erős vagy, ugye? – mért végig gyanakvó-

an Rézirozi.

– Hát, általában azt mondják – feleltem kis büszke-

séggel a hangomban, bár ilyet, ahogy jobban utá-

nagondoltam a dolgoknak, még soha nem mon-

dott senki nekem.

– Akár még egy gyapottal is megküzdenél? – tette

föl a következő kérdést a kislány.

– Az veszélyes állat? – kérdeztem vissza hangomban

egy kis ijedelemmel, mert, ugye, sosem lehet elég

biztos a dolgában az ember.

– Eléggé – felelt Rézirozi elgondolkodva. – Főleg mi-

kor murgol az árgyellásban.


