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Ezután puha rongy kezecskéit szeme elé 

emelte és több évtizedes álmát lázas igyekezet-

tel próbálta kitörölni, nagy barna gomb szemei-

ből. Nyújtózott egy nagyot, megigazította 

ütött-kopott, feslett ruhadarabjait és fejét in-

gatva körbenézett. Sok mindent nem látott, 

csupán lomokat, dobozokat, zsákokat egymás 

tetejére hányva. Megvakargatta fonalakból álló 

borzas szőke haját, és elindult a lépcső felé, 

mely a magasba vitt. Kis lábai nehezen vették 
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az akadályt, nagyokat szuszogott, míg elérte az 

utolsó lépcsőfokot, ahol egy kicsit megpihent. 

Félénken pillantott körbe, hátha meglát vala-

kit vagy valamit, ami ismerős lehet számára, de 

hiába forgatta fejét. Csupán egy hatalmas ajtó 

állt előtte, amit először ököllel csapkodott, hi-

szen a kilincset bárhogy nyújtózott nem érte 

fel, majd lábacskáival vett célba. 

Hosszú ideje nem használt hangját kieresz-

tette amint az ajtót rugdosta: 

– Nyílj már ki! Éhes vagyok és fázom! – Mon-

dogatta, mint egy varázsigét óhaját, egyre han-

gosabban. 

Az ajtó végül engedett. 

A parányi fiúcska kint találta magát. Arcát fi-

noman melengette a nap valamennyi sugara. 

Egy nagy udvaron állt tétován, ahol játékok 

hevertek szanaszét. A homokozóból kint felej-

tett vödrök, lapátok, egy piros talicska; két kis-

motor és egy gyönyörűen csillogó sötétkék bi-

cikli. 

Átsétált a kert kitaposott ösvényén, és egye-

nesen a kertben álló ház lépcsője felé vette az 

irányt. Most már nemcsak az éhség gyötörte, 

hanem szomjas is volt nagyon. Száraz nyelvével 

körbenyalta valaha meggypiros cérnaszáját, 

miközben a résnyire nyitva hagyott ajtón elő-
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ször csak bekukucskált, majd minden bátorsá-

gát összeszedve belépett. 

A lakásban csend volt. Halkan továbblopó-

zott, amikor halk dudorászás ütötte meg fülét. 

Egy jó nagynak tűnő néni szájában fogkefével 

dúdolt jókedvűen, habos szájjal gyerekdalokat. 

Az egyik dallam ismerősnek tűnt neki. Halkan 

énekelni kezdte miközben ütemesen masírozott 

egy szoba felé: 

– Aki nem lép egyszerre nem kap rétest esté-

re… – énekelte felbátorodva hangszálait nem 

kímélve a rongyfiúcska 

Amint belépett a szobába, a küszöböt két 

lábbal átugorva, halk hortyogásra lett figyel-

mes. Egy nagyobbacska fiú aludt az ágyban, 

melynek bejáratát egy nagy játék víziló torla-

szolta el. Ahogy a fekvő fiú a levegőt vette, orr-

lyukai hatalmasra tágultak, amikor pedig kifújta 

a levegőt szája keskeny csíkká vált. A rongyfi-

úcska annyira elfáradt a lépcsőmászástól, a ker-

ti gyalogtúrától és az izgalmaktól, hogy felka-

paszkodott a táguló orrú fiúcska ágyába, és an-

nak szép, piros kockás párnájára hajtotta fejét. 

Éhségéről és szomjúságáról megfeledkezve 

mély álomba szenderült. 

Álmában barátaival játszott egy nagy szobá-

ban. Gazdája egy fürtös, vörös kislány gyakran 

lehajolt hozzá, kiemelte a többi baba közül, 
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megforgatta a levegőben, és hatalmas puszit 

nyomott rózsaszínű pofijára. Ebbe a pusziba, 

még álmában is beleborzongott. 

 

Ez a borzongás és két fürkésző szempár éb-

resztette. 

Egészen közelhajoltak hozzá, a hortyogó fi-

úcska, akivel a párnán osztozott és a habos szá-

jú néni. Mindketten mosolyogtak, miközben 

haját, ruháját, lábacskáit birizgálták. 

Félénken rájuk nézett, és elmosolyodott. 


