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- Hát ez egyszerűen nem lehet igaz! …, hogy két perc nyugalma nincs az embernek! 

Éppen kényelmesen elheveredtem a tokban, gondoltam, végre kipihenem magam – 

elegem volt mára, amikor meghallottam a gazdám jól ismert hangját: 

- „ Nem kérdés. Persze, hogy ott leszek!” – na, ekkor kezdtem rosszat sejteni. Mi van már 

megint? Valahogy végigfutott bennem az a kóbor-kósza gondolat: a ma délutáni 

szunyókálásomnak is lőttek. 

Már el sem csodálkoztam, amikor a jól ismert kéz kikapott a házacskámból, és két ujja 

között himbálva – egyszer úgyis a falhoz csap, tudom –elindultunk. Valahová fölfelé – 

föl a lépcsőkön. A fordulókból tudtam: a 2. emeleten vagyunk. 

Na, itt aztán volt akkora tömeg, mint egy jól sikerült „bucsuban” Ekkor már a gazdám 

orrán ültem, így jól láttam, hogy vannak itt kisebbek- nagyobbak, igen sokan 

ünneplőben (fehér ing- nyakkendő), meg aztán felfedeztem felnőtteket is – ők tanárok 

itt. Nagy nehezen beszuszakolódtunk a terembe, ahol a  székeken, padok tetején, sőt 

még a földön is ültek. Aztán a felsős „ighá” –mert van az alsónak meg a felsőnek is!- 

szóval a felsősök igazgatóhelyettese – őt egyébként úgy hívják a gyerekek, hogy 

„Erikanéni” -, szóval ő nagy mosolygással köszöntött mindenkit, és azt is mondta, hogy 

nagyon örül, hogy ilyen nagyon sokan vagyunk, meg hogy lesz ZSŰRI, mindjárt kettő 

is. Ebből aztán kiderítettem, hogy itt valami vetélkedő vagy verseny, vagy valami 

hasonló készül. 

Mert, hogy ez itt a KI MIBEN TUDÓS? 

Fogalmam nem volt, hová is keveredtem, mi is vár itt rám.  

Aztán elkezdődött! 

És láttam csoda képeket – messzi hegyekről, völgyekről, olasz városokról, egy szigetről, 

aminek Kréta a neve, láttam vombatot is meg erszényes farkast, megtudtam, hogy már 

az őskorban is használtak síléceket, megbámultam mindenféle sárkányokat – nekem az 

tetszett a legjobban, ami egy zászlón ült -,és hát persze a ruhák!!! El ne felejtsem a 

fűzőket! Meg szegény magyar orvost, aki valami nagyon fontosat talált föl, hogy az 

anyák ne haljanak meg, de aztán ő is meghalt. Na, és a lovak!! A versenylovak - mert 

hogy a lovak versenyezni is tudnak ám!, meg van olyan ,hogy lovaspóló – de ennek 

semmi köze nincs a mi világverő vízilabdásainkhoz ( Vízipóló!), mert ezt lóhátról kell 

játszani valami ütővel. 



Mindkét lencsém kikerekedett, amikor megláttam az amerikai polgárháborús képeket-

szívesen hallgattam volna tovább is ezt a fiút, aki erről mesélt, de itt mindenki csak 10 

percig beszélhetett. Nagy büszkeséggel hallgattam, hogy a magyar igenis a legszebb 

nyelv a világon, meg hát persze a legnehezebb is, rábámultam a színes telefonokra és 

mindannyian tátott szájjal bámultuk a mágikus citromot, ami még világítani is tud!!! 

Közben elsuhant a délután, lassan beesteledett. 

Elég későn kerültem vissza az ágyacskámba- telve képekkel, hangokkal, újdonságokkal, 

rengeteg érdekességgel. Mennyi mindent tanultam ma is! 

Micsoda kivételesen jó nap volt! 

Köszönöm mindenkinek, hogy a részese lehettem. 
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