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Itt van az ősz, itt van újra 

Hol volt, hol nem volt… mármint az ajtónk előtti folyosó korlátján 
egy iciri-piciri pókháló. Nem sokkal azután jelent ott meg, hogy Dani 
bejelentette, háziállatot szeretne. Erősen gyanakodtam, hogy aznap 
éppen nagyon figyeltek ránk az angyalok… Kerestük hát az alkotóját, 
ám napokig üresnek tűnt a háló. Csak a lyukacskák száma gyarapo-
dott benne. Azután a hálót is elfújta a szél. Már éppen kesergésre 
adtuk volna a fejünk, de a következő napon megint ott virított egy 
háló. Egy vadiúj, valamivel nagyobb példány. 

 

Kitartásunk eredményt hozott: végül felfedeztük kicsiny lakóját, 
egy pókot. Nemigen hederített ránk, ám ettől mi még kellő tisztelet-
tel csodáltuk legújabb remekművét és aprócska termetét. 
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Dani napról napra izgatottabb lett, ahogy közeledett az iskolakez-
dés: lesz majd mit mesélniük egymásnak a nyárról. Az első pár órát 
biztos kitölti. Addig is: gondolatait próbálta megosztani új barátunk-
kal − ám a pókok kevéssé gyakorolják érzelmeik kimutatását. Egyedül 
akkor mutatott némi izgalmat, amikor egy muslinca gabalyodott bele 
hálójába, akkor villámgyors akcióba kezdett, és alaposan bevacsorált. 

Mikor megérkezett a szeptember, az ébresztőórám mellé megszó-
lalt az iskola csengője is. Dani rutinosan kapta fel hátizsákját. Megint 
elkezdődött hát − nekik harmadszorra − a tanév. Csekély méretű pók 
komája lassan nagyobbodó hálójából figyelte őt nap mint nap, s egyre 
közelebbre szőtte magát az ajtónkhoz. Elnyerte méltó jutalmát, kisfi-
am hazaérvén kellő alapossággal számolt be az új ismeretekről, ami-
ket éppen elsajátított aznap. Olykor dalolt is neki. A pókocska látszó-
lag nem reagált, ám odébb sem állt. Így tanította Dani őt napról nap-
ra az emberi dolgokra. 
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Becsengetés 

Egyik hajnalon megérkezett az igazi ősz (az, amelyiknél a hajnalok 
már deresre csipkedik az orcákat és azok a bizonyos őszi legyek is 
meglassulnak), s pók barátunkat hiába kerestük a folyosón. Csak el-
hagyatott hálója gyűjtötte bánatosan a porszemeket. Mivel jött a 
hideg, szerettük volna behívni őt a lakásunk melegébe, ám nem talál-
tuk semerre. Nem sokáig kellett szomorkodnunk hiánya felett, mivel 
másnap reggelre a gyerekszoba egyik fönti sarkában találtunk rá. Úgy 
guggolt hálója közepén, mintha a jóisten is oda teremtette volna őt. 
Hogy így beköltözött, gondoltuk, elnevezzük végre. Az új családtag-
okkal ez már csak így szokás. Megfigyeléseink és az étkezési szokásai 
alapján a VIII., azaz Nyakazó Henrik nevet kapta a keresztségben. 

 


