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Egy délelőtt története

Nyár  volt,  és  mi  a  nagymamánál  voltunk  a  húgommal.
Reggel  kitaláltuk,  mi  is  legyen az  ebéd és megrendeltük.
Drága Nagyikánk, mindig igyekezett kedvünkre tenni. Most
is így volt.

- Gyerekek, mit kértek ebédre?
- Krumplilevest  és  szilvás  gombócot!  -  kiabáltuk

kórusban a húgommal.
Segítettem megpucolni  a  krumplit.  Mikorra főni  kezdett  a
leves,  már  a  szilva  magozásával  is  végeztünk,  ebben  a
húgom  is  segített.  Nagyi  nekilátott  a  gombóctészta
elkészítésének.  Ha  emlékeim  nem  csalnak,  forrázott
tésztából csinálta. 
Mi  ekkor  már  rég  kint  játszottunk  az  udvaron,  majd
felmentünk a góréba. Szerettünk ebben játszani, mikor még
nem volt  meg a  kukoricatörés  és  az  előző  évi  kifogyott,
rongyokkal,  színes  cserepekkel,  üvegekkel  lakásnak
rendeztük be. A mienknek még emelete is volt. Sőt, négy
lépcsőn lehetett felmenni még az alsó szintre is.
Ahogy a szépen berendezett lakásunkban altattuk a babákat
és  szomszédosat  játszottunk,  hallottam,  hogy  zörög  a
lábason  a  fedő  az  udvari  asztalon.  Közben  már  érezni  is
lehetett a finom illatokat, amit a szél hozott felénk. Mamánk
kitette  a  pirított  zsemlyemorzsát  hűlni.  De  ő  úgy  szokta
készíteni, hogy már pirítás közben tett bele kevéske cukrot
és sok fahéjat. Imádtuk is!
Ez a fahéjas, vaníliás illat nem hagyott nyugodni. Halkan és
nagyon óvatosan lemásztam a góréból.  Mire  az  asztalhoz
osontam,  már  a  testvérem  is  ott  ólálkodott  mögöttem.
Követett, mint az árnyék.

- Mit csinálsz? Érdeklődött fontoskodva.



- Csendbe legyél! Ne beszélj! Szóltam rá haragos, de
fojtott hangon.

Ezután óvatosan felemeltem a fakanalat és belemártottam
az illatozó morzsába. Felét annak ellenére bekaptam, hogy
majd  szétégette  a  nyelvem.  Húgom  ezt  látva  azonnal
rángatni kezdett,  mert ő is  szeretett  volna kapni.  Kezébe
nyomtam a kanalat, merítsen ő is, mert még képes bemenni
és árulkodni!
Itt kezdődött a baj! Láttam ő csak a tetejéről kanalaz, de
sokkal többet, mint amennyit én ettem. Dühösen szóltam
rá, és kikaptam a fakanalat a kezéből. Kicsit meg is ijedtem,
mert a lábas oldalához koccant a nyele és eléggé hangosan
szólt. 
Szerencsére a nagymamánk hangosan dudorászott  valami
régi kuplét.
 Csak annyit értettem belőle -”Léderené mi van a kosárba?”
tovább  nem tudtam  odafigyelni,  mert  igyekeztem  hamar
bekapni,  ami  a  kanálon  volt.
-  Pofátlan  vagy!  –  szólt  a  testvérem.  -  Te  többet  ettél!
Kénytelen voltam engedni neki.

- De most te vettél be többet a szádba! – és ez így
ment!

Addig  vitatkoztunk,  mígnem  azt  vettem  észre,  kezd
vészesen ürülni a lábas!
Te jó ég! Most aztán mi a bánatot csináljak? Itt tartottam a
sopánkodással,  mikor  szemeim  a  tyúkokra  tévedtek.
Azonnal kész is volt a terv. Odaólálkodtam, és a tyúkudvar
ajtaját  résnyire  megnyitottam.  Éppen  csak  úgy,  hogy  a
tyúkok ki tudjanak jönni. Utána az asztalról lefordítottam a
lábast a földre. Erzsi a húgom csak nézett, nem tudta mire
vélni a dolgokat.
Hogy is tudta volna! Én már tíz éves voltam, ő pedig csak
hat.
Ahogy  a  lábas  a  földre  került  és  a  morzsa,  ami  még
megmaradt  kiszóródott,  a  tyúkok nekiálltak  és  elkezdték,
felcsipkedni  és  kapirgálni.  Én  még  segítettem  is  és  az
ujjaimmal  olyan  nyomokat  húztam  a  földre,  mint  a



baromfik.
Utána iszkiri, fel a góréba, magammal rángatva a húgomat
is. 
A kárálásra persze felfigyelt drága Nagyikánk. Kiszaladt és
ijedten csapta össze a kezét!

- Magasságos ég! Itt meg mi történt? Mindjárt megjön
öregapátok és nincs morzsa! Hiába kész a gombóc!
Kezdhetem az egészet előröl!

- Én  sajnálkozó  képpel  jöttem  le  a  góréból  és
szörnyülködtem vele együtt.

-  Látod  Mama,  miért  nem szóltál,  hogy  figyeljek  a
morzsára? 

- Kisleányom,  nem  gondoltam,  hogy  így  lesz!  De
hogyan jöttek ki a tyúkok? 

- Azt nem tudhatom, mert mi az Erzsivel játszottunk a
lakásunkban – adtam elő ártatlan képpel.

Gyorsan bement, hogy mire nagyapánk haza ér a Dunáról
kész legyen az újabb adag morzsa.
Hosszú  évek  teltek  el,  mire  felnőttként  elmeséltük  drága
nagymamánknak a pirított morzsa valós történetét. 


