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A  KICSIMONYÓK
/XM]LÀQRPDQPHJE|NWH6DPXW²$]WKL-
V]HPPRVWpUNH]LNV~JWD6DPX|VV]H-
rezzent. Nem tudta, mit illik érez-
QL LO\HQNRU GH Ğ IpOW UHWWHQHWHVHQ
félt. A hold fénye éles sugárban
vetült a cseréprésen keresztül ép-
SHQ D] Ğ ÀQRP GLyOHYHOHNEĞO YH-
tett ágyukra. Lujzi kitakarózott,
IHOK~]WDDKiOyLQJpWpVDIHKpUIpQ\-
ben domborodó hasacskáját nézte. Az
lassan hullámzott, mint valami aprócs-
ka tó tükre. Samu végre megszólalt, hang-
ját akármelyik repedt fazék megirigyelhette volna:
– Lujzim, velem most mi lesz? Khm, akarom kérdezni, én most mit
tegyek? – Hozd ide a fél mogyoróhéjat a homokkal, a másik fél mo-
J\RUyKpMED|QWVHJ\NLVPHOHJYL]HWÔJ\PRVWSHGLJJ\~MWVJ\HUW\iW
és told kicsit félrébb a cserepet. Erre a világra hozom a kicsikénket,
VDQQDNNHOOĞWIRJDGQLDDPLEĞOH]DYLOiJYDQ3XKDKRPRNPHOHJ
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YL]HFVNHW]HFVNHpVMyIULVVOHYHJĞ1RPHJWHUPpV]HWHVHQDPL|OH-
lésünk, mosolygott Lujzi, mint valami tündérmonyó. Samu, miköz-
EHQ D /XM]L ~WPXWDWiVDL DODSMiQ YpJH]WH D GROJiW VĬUĬ YHUHMWpNW|-
U|OJHWpVHNN|]HSHWWHD]RQJRQGRONRGRWWKRJ\WDOiQEL]RQ\D]ĞDV]-
V]RQ\D LV MiU D 9iJRWWV]HPĬYHO DEED D] yYyKi]ED YDJ\ KRYD KRJ\
HQQ\LPLQGHQWWXG'HVRNiLJQHPW|SUHQNHGKHWHWWPHUWPiUHOLV
kezdett Lujzi hasán a hullámzás körkörössé válni, és a köldöke körül
IHOHUĞV|GQL ² 0RVW PRVW J\HUH LGH V]yORWW /XM]L J\|QJpGHQ PLQG-
járt kinyílik a köldököm és kimászik rajta a mi kicsi monyónk. Ami-
re kimondta, a köldöke közepében már meg is pattant egy pici rés, és
egy incurpincur, borzas, fehér fejecske jelent meg a nyílásban. Samu
~J\iOOWRWWPLQWDNLFVRGiWOiWpVKLUWHOHQQHPLVWXGWDYROQDPHJ-
mondani, hogy a Mennyországban, vagy inkább Meseországban érzi
PDJiW7DOiQPLQGNHWWĞEHQHJ\V]HUUH²(J\NLVYt]LPRQ\yÀ~FVND
sóhajtotta, miközben ragyogó szemekkel bámulta a karjában szuszo-
JyNLVV]ĞUJRPRO\iW'H/XM]LQHPKDJ\WDVRNiLJVyKDMWR]QL²*\H-
UHWHGGĞWPRVWDV]tYHPUHpVE~MMWHLVLGHPHOOpQN6DPXyYDWRVDQ
mint aki a világ legdrágább kincsét tartja a kezében, Lujzi mellka-
ViUDKHO\H]WHDSLFLPRQ\yW'HDPLUHĞLVRGDE~MWYROQDPHOOpMNLV-
mét hullámzani kezdett a hasacska. Erre már Lujzi is csodálkozva
pislogott a köldöke felé, ahonnan most egy kis, narancssárga fejecs-
NHE~MWHOĞ²(J\NLVNXOFVO\XNPRQ\yOiQ\PRVRO\JRWWDIULVVHQVOW
DQ\XND²*\HUHWHGGĞWLVDPHOONDVRPUDE~MMXQN|VV]HPLQGDQ\-
Q\LDQ$]WiQPDMGPHJIU|V]W|GVXWiQDOHIHNWHWHGĞNHWDSXKDKR-
PRNNDOEpOHOWE|OFVĞEHÔJ\WHGGĞNHWKRJ\OiVViNDJ\HUW\DIpQ\pW
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ez fontos. Samu hallgatta Lujzi duruzsoló hangját, de a szavak csak
nehezen jutottak el a füléig. Eddig csak sejtette, hogy vannak csodák,
GH PRVW PiU EL]WRVUD WXGWD RWW V]|V]P|W|OW NHWWĞ LV NLFVL DVV]RQ\D
meleg mellén.
(J\LNUHJJHOQDJ\PR]JROyGiVUDpEUHGWQN.LFVLVVpV1DJ\V-
VSXFFEDYiJYDKXSLNpNpNIpQ\HVNpNUHVXYLFNROYD+yNXV]NyNIpVOW
V]HP|OG|NNHO PDVtUR]RWW NLIHOp ~J\ WĬQW WHOMHV EpNpEHQ ² +iW H]HN
PHJPLNRUEDUiWNR]WDN|VV]HpVKRYiYRQXOQDNLO\HQGtV]PHQHWEHQ
UiDGiVXOLO\HQNRUiQ"PRW\RJWDPPpJiOPRVDQ².pS]HOGHODQ\D
D]pMMHOPHJV]OHWWHNDNLFVLPRQ\yN²PDJ\DUi]WDDNLVÀDPDNLFVHS-
SHWVHPWĬQWiOPRVQDN²VPLQGLJDPLNRUNLFVLPRQ\yV]OHWLNDKi]-
EDQ ODNy KDUDJRVRN NLEpNOQHN 0pJ NiEiQ KXQ\RURJWDP D UHJJHOL
IpQ\EHQHOWĬQĞEDEDQp]ĞPHQHWXWiQDPLNRUDSDGOiVOpSFVĞMpUĞOÀ-
QRPFVHQJHWW\ĬNDFDJiVRNJXUXOWDNEHDV]REiQNED
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