
JUHÁSZ KATÓ 

LÉGY A NAGYAPÁM 
  



19 

 

Díszburkolatos út kötötte össze a nyári-lak bejá-
ratát a család kétszintes házával. Csupán néhány 
métert kellett megtenni Máténak, hogy láthassa 
újdonsült nagyapját. Térült-fordult is sokszor, nem 
tudott betelni a kedvező változással, hogy már neki 
is van, aki segít a tanulásban, és meséivel elkápráz-
tatja. 

Elkezdődött a téli szünet. A fiú az ünnep dél-
utánján átszaladt a kis házba. András bácsi szeretet-
tel fogadta. 
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– Mesélj valamit Papó – kérlelte, s alig várta, 
hogy az öreg helyet foglaljon a báránybőrrel bélelt 
zöld fotelban. 

– Mesélek máris, de előbb fel kell vennem az an-
góra mellényemet – nézett az íróasztalon díszes 
képkeretben mosolygó ősz hajú asszonyra, aki 
mintha helyeslően bólintott volna a fejével. – Tu-
dod, ezt a feleségem kötötte, és rám bízta, hogy ha 
hosszabb ideig ülök, mindig legyen rajtam, hogy 
megvédjen a megfázástól. A szék karján tartott 
drapp színű mellényt hátára borította, és besüppedt 
a kényelmes fotelba. Máté az ölébe ült, és megsi-
mogatta a finom anyagot. 

– Olyan, mintha egy nyuszit simogatnék – 
mondta mosolyogva. 

– Bizony, kisfiam, mielőtt fonalat készítettek be-
lőle, egy angóranyúl hosszú, finom szőre volt ez. 
Az ilyen állatok bundáját évente többször megnyír-
ják, hogy feldolgozhassák fonalnak. A gyapjúszála-
kon belül légkamrák vannak, így ez az anyag kiváló-
an tartja a meleget. Régebben gyakran fájt a hátam, 
és a derekam, ezért kötötte nekem ezt a szép ruha-
darabot az én gondos feleségem. Nagyon drága volt, 
mert ezeknek a nemes nyulaknak a tartása költséges, 
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de nem sajnálta rá a pénzt az én Annuskám. Mindig 
azt mondta, az egészség a legdrágább kincsünk, 
amit óvni kell. Állandóan attól félt, hogy megfá-
zom, és végül ő kapott súlyos tüdőgyulladást. 

Megigazította magán a mellényt, majd hosszasan 
nézte a kandallóban lobogó tüzet. 

– Miről meséljek? – kérdezte. 
– Mesélj nekem egy kisfiúról, aki kirándulni ment 

a Holdra. 
– Hűha! – nézett nagyot az újdonsült nagyapa. – 

Azt tudod, hogy igen merész gyerek lehetett, ha 
ekkora kalandra vállalkozott. 

– Tudsz ilyen mesét? – sürgette Máté. 
András bácsi megvakarta a feje búbját, és belevá-

gott. 
– Tudod, az úgy volt, hogy egyszer rendeztek egy 

országos vetélkedőt a kisiskolásoknak. A tudósok 
arra voltak kíváncsiak, ki az a gyerek, aki a legtöbb 
ismeretet szerezte meg a Holdról. Minden város-
ban folytak az elődöntők, s végül már csak a három 
legokosabb fiú versengett a fődíjért. Ez nem volt 
más, mint egy űrutazás, a hamarosan induló ameri-
kai űrhajó fedélzetén. A versenyt Marci nyerte meg, 
egy vörös hajú, szeplős, tanyán élő gyerek, aki na-
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ponta több kilométert gyalogolt, hogy eljusson az 
iskolába. Ott úgy itta a tanító néni minden szavát, 
mint a friss, tiszta forrásvizet. Nem is volt más jegy 
a bizonyítványában, csak jeles, de ez neki nem volt 
elég. Minden héten három könyvet kölcsönzött az 
iskola könyvtárából. Olvasott sokat, s már első osz-
tályos korában hibátlanul sorolta a bolygók nevét: 
Merkúr, Vénusz, Föld, Mars… 

– Az utazásról mesélj, kérlek, ne a Marci bizo-
nyítványáról, és a bolygókról. 

– Hiszen oda akarok kilyukadni, légy türelmes – 
nyugtatta András bácsi. 

Szóval olyan nagy tudást gyűjtött össze ez a kis-
fiú, hogy megnyerte a versenyt. Boldog volt, mada-
rat lehetett volna fogatni vele, mikor megtudta, 
hogy ő a kiválasztott. Méretet vettek róla, hogy el 
tudják készíteni számára az űrutazáshoz nélkülöz-
hetetlen szkafandert. 

– Az micsoda? – nyitotta tágra sötétkék szemeit 
Máté. 


