
°s jÂlesett a lelkifurdalÀs.
FÀradtsÀgomban voltÀl ott velem,
egyszerre bet´lt´tted ¢letem,
hogy nem maradtam mÀs, csak puszta hÀz,

tartalmaid csordultig telÁtettek ä
S a bal combom hirtelen fÀjni kezdett.

COINCIDENTIA OPPOSITORUM

eg¢sz nap velem volt az illatod
tested formÀit ûrizgettem
ujjbegyeimben tenyeremben
bennem voltÀl s tudtam benned vagyok

honnan m¢gis ez a szomorusÀg
egyszerre Ãgy ¢reztem ¢n meg
a combomon a reszket¢sed
mint ¢leted magÀnyos ritmusÀt

amikor karomban tartottalak
abban a csontig fÃvÂ sz¢lben
¢s reszket¢sed reszket¢sem
a felhûs ¢jszakai ¢g alatt

de m¢rt ¢rzem olyan vigasztalan
fÀjÂan tehetetlennek magam

BoldizsÀr IldikÂ

MESE A FEKETE VILçGKERºLý EMBERRýL

Fekete VilÀgker¡lû Embernek nem csak a neve volt fekete. Fekete volt a haja, fekete
a szeme, fekete a bajusza, ¢s fekete a k´penye. LÀbÀn fekete csizmÀt viselt a fekete
zokni f´l´tt, nyakÀra fekete sÀlat tekert. Legfeket¢bb azonban a kalapja volt ä ha m¢-
lyen a szem¢be hÃzta, olyannÀ vÀlt, mint a s´t¢t ¢jszaka.
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Fekete VilÀgker¡lû Ember nem szerette a szÁneket. HiÀba udvarolt neki a k¢k, k´-
ny´rg´tt a piros, sÁrdogÀlt a halvÀny rÂzsaszÁn, VilÀgker¡lû minden¡tt csak a feket¢t
kereste. M¢g a hÀza is feket¢bûl volt a sürü bokrok k´z´tt, vastag szederindÀk ÀlltÀk
ÃtjÀt az arra jÀrÂknak. A madarak n¢ha Àtrep¡ltek az indÀk k´z´tt, ¢s k´r¡ln¢ztek az
udvaron, de olyan szomorÃ volt az udvar a fekete kÃttal, a fekete v´d´rrel ¢s a fekete
virÀgoskerttel, hogy egyetlen kismadÀr sem maradt ott. Elmenek¡ltek a m¢hek, a bo-
garak, az ûzek ¢s a szarvasok is. M¢g az eg¢rlyukbÂl sem hallatszott cincogÀs.

Fekete VilÀgker¡lû Ember teljesen magÀra maradt. HiÀba szÂlongatta az elr´ppenû
madarakat, a tÀvolodÂ Àllatokat, hiÀba k¢rlelte ûket, hogy maradjanak vele, azok visz-
szakiÀltottÀk neki: ä Mi nem akarunk feket¢k lenni!

A virÀgok is hervadÀsnak indultak Fekete VilÀgker¡lû virÀgoskertj¢ben, de mielûtt
lehullajtottÀk volna utolsÂ szirmaikat, odakiÀltottÀk neki: ä Mi sem akarunk feket¢k
lenni! ä °s nem akart fekete lenni a kÃt sem, a v´d´r sem, az udvar sem ¢s a kerÁt¢s
sem, Ágy hÀt mindannyian tovÀbbÀlltak Fekete VilÀgker¡lû mellûl. Amerre jÀrtak, min-
den¡tt elmes¢lt¢k, hogy ¢l az erdû k´zep¢n egy szomorÃ ember, Fekete VilÀgker¡lû
a neve, ¢s ez az ember nem szereti a szÁneket. Feket¢v¢ lesznek tûle a fÀk, a tisztÀsok,
de m¢g az ¢g k¢kje sem ragyog, ¢s ha esik, az esû is fekete cseppeket hullat.

°lt az erdû bal sarkÀban egy boszorkÀny, AmÀlia volt a neve. ý is szomorkodott
olykor, de az û szomorÃsÀga nem volt fekete. Rosszkedv¢t sÀrgÀbÂl szûtte, sÁrÀsÀt pi-
rosbÂl, bÀnata z´ldellt, keserüs¢ge sz¡rk¢re festette hÀzÀt. °s valahÀnyszor rosszkedve
volt, AmÀliÀval sÀrgÀllott az ´sszes virÀg, ha sÁrt, m¢g a macskÀk is pirossÀ vÀltak. Ha
bÀnatos volt, z´ld vÁz csobogott a patakban, ¢s z´ld Nap s¡t´tt az ¢gen, z´ld madarak
kergetûztek a z´ld felhûk k´z´tt. Csak a keserüs¢g vÀltoztatott mindent sz¡rk¢v¢:
eg¢rsz¡rke lett a f´ld, elefÀntsz¡rke a nyÀr, s´t¢tsz¡rke az ¢jszaka.

így ¢ldeg¢lt, egymÀsrÂl mit sem tudva, az erdû bal sarkÀban a szomorÃ boszorkÀny,
az erdû k´zep¢n a szomorÃ VilÀgker¡lû. TalÀn soha nem is talÀlkoztak volna, ha egy
nap nem t´rt¢nik valami eg¢szen k¡l´n´s.

AmÀliÀnak napok Âta nem siker¡lt semmi: h¢tfûn elszakadt a kÃtban a lÀnc, s a
v´d´r a vÁzbe esett, kedden ´sszet´rte kedvenc p´tty´s b´gr¢j¢t, szerdÀn nem talÀlta
tizenh¢t fodros alsÂszoknyÀjÀt, cs¡t´rt´k´n elbotlott egy gy´k¢rben, p¢nteken kifutott
a tej, szombaton ´sszegubancolÂdott a haja, vasÀrnap meg... vasÀrnap meg azt hitte,
hogy megvakult.

Arra ¢bredt, hogy semmit sem lÀt. Nem lÀtja Àgya alatt a mohaszûnyeget, ablakÀn
a gesztenyef¡gg´nyt, az ablakpÀrkÀnyon a kivirÁtÂmuskÀtlikat. KibotorkÀlt a kertbe,
kitapogatta a kerÁt¢sl¢ceket, megsimogatta a virÀgokat, hogy bizonyos legyen benne,
mind megvannak. Meg is voltak hiÀnytalanul, de AmÀlia m¢gsem lÀtta ûket.

Azazhogy lÀtta û... csak nem tudta, hogy amit lÀt, az nem mÀs, mint a fekete!!! AmÀ-
lia sohasem lÀtott m¢g feket¢t, azt se tudta, hogy az micsoda. Ismerte a k¢keket, z´l-
deket, feh¢reket, barnÀkat, pirosakat ä de a feket¢rûl mit sem tudott. Ahogy ott Àll-
dogÀlt feket¢v¢ vÀltozott kertj¢nek kellûs k´zep¢n, ¢s a szeme lassan hozzÀszokott a
s´t¢thez, ¢szrevett a kertkapu mellett egy fekete csizmÀs, fekete k´p´nyeges, fekete
kalapos alakot.

ä Ki vagy te? ä k¢rdezte a boszorkÀny.
ä Ki vagy te? ä k¢rdezett vissza az alak.
ä Az ¢n nevem AmÀlia. °vek Âta lakom ebben a hÀzban, de most valami sz´rnyü

dolog t´rt¢nt velem. Nem lÀtom jÂl a virÀgaimat, ¢s t¢ged sem lÀtlak rendesen.
ä °n Fekete VilÀgker¡lû Ember vagyok, ¢s ¢ppen vilÀggÀ indultam; menn¢k is, ki

tudja, merre, ha nem volna elûttem minden fekete.



ä Fekete? Mi az a fekete?
ä °n vagyok a fekete.
ä Ajjaj! ä kapott a fej¢hez r´gt´n AmÀlia. ä Akkor tûled lett itt minden olyan...

ilyen... hm... fekete?
ä AttÂl tartok, igen. Minden szÁn menek¡l elûlem! Elfutnak az Àllatok, elrep¡lnek

a madarak, ¢s azt kiabÀljÀk vissza: àMi nem akarunk feket¢k lenni! Mi nem akarunk
feket¢k lenni!Ê

ä °n sem akarok fekete lenni! ä toppantott AmÀlia.
ä LÀtod, senki sem akar olyan lenni, amilyen ¢n vagyok. Senki sem akarja tudni,

milyen vagyok.
AmÀlia elszomorodott, aztÀn sÁrni kezdett. De most nem j´tt el hozzÀ egyetlen z´ld,

egyetlen piros sem, m¢g a keserüsz¡rke is messzire szaladt.
ä Ne sÁrj! °n mÀr megyek is! ä bÃcsÃzott tûle Fekete VilÀgker¡lû. De alig tett n¢hÀny

l¢p¢st, k¢ts¢gbeesve ugrottak sz¢t elûtte a szÁnek, ¢s futottak, amerre lÀttak.
ä Ne menj el! Gyere vissza! Majd ¢n kitalÀlok valamit! ä kapta el AmÀlia a fekete

k´p´nyeg sz¢l¢t, ¢s mÀr hÃzta is gazdÀjÀt a kunyhÂba. Le¡ltette a t´lgyfa asztal mell¢
gy¢k¢ny karsz¢k¢be, adott neki egy kis Àfonyasz´rp´t ¢s vadk´rtelekvÀrt, majd t¡zet
gyÃjtott a kemenc¢ben, ¢s azt mondta neki:

ä R¢gÂta ¢lek egyed¡l ebben a kunyhÂban, ¢s egyed¡l is lenn¢k t¢len, nyÀron,
ûsszel ¢s tavasszal, ha nem t¢vedne be hozzÀm olykor a sz¢l, nem verne be az ablako-
mon az esû ¢s a hÂ, nem lÀtogatna meg egy-egy falev¢l, madÀr vagy bogÀr. Lassan
megtanultam, hogyan lehet besz¢lgetni vel¡k, hogyan lehet megszÂlÁtani ûket. ºlj ide
mell¢m, ¢s vÀrj! TalÀn elj´n most is valamelyik¡k, ¢s segÁt nek¡nk.

ä Hadd legyek ¢n az elsû! ä duruzsolta halkan a tüz. ä Igaz, ¢n m¢g sohasem me-
s¢ltem neked, te boszorkÀny, de az a mese, amit ¢n tudok, csak most vÀlik majd hasz-
nodra igazÀn.

ä Mes¢ld el! ä k¢rte izgatottan AmÀl. ä VilÀgker¡lû, ugye te is meghallgatod?

A tüz mes¢je

A Kaszanyügb¡kk´ny´s r¢teken tÃl ¢lt Hegyek AnyÂkÀja, akinek nem volt mÀs egyebe
mindenkivirÀgÀnÀl. MindenkivirÀga nem a kertekben nûtt, hanem a r¢teken, mezû-
k´n, ¢s olyan sok volt belûle, hogy Hegyek AnyÂkÀja alig gyûzte szÀmon tartani: egyik
meglapult a f¡vek k´z´tt, mÀsik elbÃjt a k´vek m´g¢, a t´bbi behÃzÂdott a gombÀk
kalapja alÀ. HiÀba kiabÀlt est¢nk¢nt Hegyek AnyÂkÀja, hogy àmindenkivirÀga, gyere
elûÊ, mindenkivirÀga nem vÀlaszolt. így hÀt az ´reganyÂ minden este elindult az ´n-
t´zûkannÀjÀval, hogy meglocsolja valamennyit, ¢s elbesz¢lgessen vel¡k. HosszÃ utat
tett meg nap mint nap, ¢s mire az utolsÂ virÀgnak is friss vizet adott, maga is elÀlmo-
sodott.

Egy reggel keserves zokogÀsra ¢bredt. SÁrt az ´sszes mindenkivirÀga, m¢g akkor is
csuromvÁz volt a mezû, amikor a reggeli harmatot mÀr r¢gen felszÀrÁtotta a Nap. AnyÂ-
ka k¢ts¢gbeesve szÂlongatta kedves virÀgait, de azok nem vÀlaszoltak neki, m¢g lev¢l-
k¢iket is elfordÁtottÀk tûle. Csak egy aprÂ virÀg nyÃjtogatta fel¢ lev¢lkarjait, s amikor
az ´reganyÂ lehajolt hozzÀ, a virÀg a f¡l¢be sÃgta: ä Mi nem akarunk mindenkivirÀga
lenni!
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ä ñ, csak ez a baj? ä k´nnyebb¡lt meg Hegyek AnyÂkÀja. ä HÀt... legyetek akkor
AnyÂkavirÀgai.

Kacagva fordultak vissza hozzÀ a virÀgok, ¢s boldogan ism¢telgett¢k Ãj nev¡ket:
AnyÂkavirÀgai. Tartott is a boldogsÀguk vagy hÀrom napig, akkor Ãjra sÁrÀsba kezdtek.

ä AnyÂkavirÀgai, AnyÂkavirÀgai! ä csÂvÀlta lila ¡st´k¢t egy dÃs levelü virÀg. ä En-
gem mi¢rt Ãgy hÁvnak, mint azt a mÀsikat? ä °s egy feh¢r kalapos, karcsÃ virÀgra mu-
tatott.

Hatalmas felzÃdulÀs tÀmadt a mezûk´n ¢s a r¢teken, egymÀsra mutogattak AnyÂ-
kavirÀgai, ¢s hangosan kiabÀltÀk: ä Engem mi¢rt Ãgy hÁvnak, mint ezt... meg ezt...
meg ezt a mÀsikat?!?

AnyÂka elcsodÀlkozott. Vajon mi t´rt¢nhetett az û sz¢lben hajladozÂ szelÁd virÀgai-
val? LÀtta, hogy az egyik keservesen sÁr, a mÀsik toporz¢kol, a harmadik bÀnatosan
¡ld´g¢l, a negyedik szomorkodik, az ´t´dik m¢rgesen kiabÀl, a hatodik h¡pp´g, a
hetedik pattog, a nyolcadik a szirmÀt rÀzza, a kilencedik a level¢t t¢pi. Lehasalt k´z¢-
j¡k a fübe, hogy jobban lÀssa ¢s jobban hallja ûket, aztÀn egyszer csak a homlokÀra
csapott:

ä Tudom mÀr, mi hiÀnyzik nektek! SajÀt nevet szeretn¢tek, olyat, amilyen m¢g nincs
senkinek a vilÀgon, olyat, amelyen csak ¢n szÂlÁthatlak benneteket!

LocsolÂkanna helyett Hegyek AnyÂkÀja ezen az est¢n nevekkel a nyelve alatt indult
el, ¢s sz¢tosztotta a virÀgok k´z´tt. Nevet kapott a kÀnyazsombor, a bÂdÁtÂ baraboly,
a fekete peszterce ¢s a sarlÂs gamandor. °s neve lett a der¢c¢nek, a csucsornak, a bi-
bircsvirÀgnak, a bÀbakalÀcsnak, a kûfali pintyûnek ¢s a zergeboglÀrnak. Neve a r¢ti
ledneknek, a rÂzsÀsvarjÃhÀjnak, a mezei iringÂnak ¢s a tavaszi k´dvirÀgnak. A leg-
m¢rgesebb virÀg a m¢rges ÀdÀz nevet kapta, a leghangosabbat cs´rgû kakascÁmernek,
a legk´v¢rebbet lÀpi hÁzÂkÀnak hÁvjÀk, ¢s van k´z´tt¡k bÂbitÀs k¡llûrojt, kornistÀrnics
¢s kerek levelü kapotnyak is. Hegyek AnyÂkÀja egyetlen virÀgrÂl sem feledkezett meg.

Azazhogy... FÀradt szem¢t m¢gis elker¡lte egy k´ves lejtûn megbÃjÂ virÀg, akit v¢-
letlen¡l m¢g a k´t¢ny¢vel is letakart. A virÀg eg¢sz ¢jszaka sÁrdogÀlt, s amikor AnyÂka
reggel levette a kûrûl a k´t¢ny¢t, meglepûdve lÀtta, hogy az a virÀg k´nnyeitûl csupa
sÀrga lett.

ä Milyen ¡gyes virÀg vagy te! ä kiÀltott fel AnyÂka. ä SÀrgÀra festetted a feh¢r k´-
t¢nyk¢met! Legyen a te neved ezentÃl festû pipit¢r!

ä °n is ¡gyes virÀg vagyok! °n is ¡gyes virÀg vagyok! ä hallatszott innen is, meg
onnan is.

ä °n is tudok sÀrgÀt csinÀlni! ä mondta a zsoltina.
ä °n is! ä Ágy a sÀfrÀnyos szeklice.
ä °n meg k¢ket! ä kiabÀlta a cs¡lleng.
ä Az ¢n bogyÂm ibolyaszÁnüre fest! ä dicsekedett a bodza.
ä Az eny¢m meg pirosra! ä rikkantott a sÂskaborbolya.
ä Tûlem minden z´ldessÀrga lesz! ä szÂlt k´zbe a varÀdics.
ä Mi meg z´ldet adhatunk! ä mondta egyszerre a csalÀn ¢s a fagyal.
Hegyek AnyÂkÀja nem akart hinni a f¡l¢nek.
ä Micsoda? ä gondolta magÀban. ä K¢ket? Z´ldet? Pirosat? No, ezt mÀr csak kiprÂ-

bÀlom.
Ki is prÂbÀlta, siker¡lt is neki. A Kaszanyügb¡kk´ny´s r¢teken tÃl megszÁnesedett

a vilÀg.
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A tüz szÁvesen mes¢lt volna tovÀbb is, de mÀr csak a hamu parÀzslott a kemence aljÀ-
ban. AmÀlia tÀtott szÀjjal hallgatta a mes¢t, ¢s mielûtt az utolsÂ parÀzs is kialudt volna,
azt mondta Fekete VilÀgker¡lûnek:

ä VirÀgszirmokbÂl ¢n is csinÀltam mÀr fest¢ket ¢s tintÀt: a bÃzavirÀg szirmÀbÂl k¢-
ket, a rÂzsÀ¢bÂl pirosat, a mÀlyva szirmÀbÂl lilÀt. AlmafahÀncsbÂl sÀrga tinta k¢sz¡l, a
varjÃt´visbûl z´ld. Ha akarod, mindegyiket kiprÂbÀlhatod.

VilÀgker¡lû vÀlaszolni akart, de megelûzte ût valaki.
ä BocsÀnat, hogy k´zbeszÂlok ä mentegetûz´tt az Àrny¢k a kunyhÂ falÀrÂl ä, ¢n is

szeretn¢k valamit mondani.

Az Àrny¢k mes¢je

Valamikor r¢ges-r¢gen az Àrny¢kok is szÁnesek voltak. Az embereknek nem kellett t¡-
k´rbe tekinteni¡k, ha meg akartÀk n¢zni magukat, el¢g volt rÀpillantaniuk az utca
k´v¢re vagy a hÀz falÀra, ¢s r´gt´n lÀttÀk, hogy csÀl¢n Àll a kalapjuk, leszakadt a ka-
bÀtaljuk, netÀn falevelet, madÀrtollat sodort hajukba a sz¢l. Az Àrny¢kok engedelme-
sen k´vett¢k az embereket, ¢s nagyon b¡szk¢k voltak pompÀs k¡lsej¡kre. Nem volt
k´z´tt¡k k¢t egyforma, mint ahogy az emberek vilÀgÀban sem akadt ilyen. Ha az em-
berek megÀlltak, hogy elbesz¢lgessenek, az Àrny¢kok is szÂba elegyedtek egymÀssal:

ä HallottÀtok, mi t´rt¢nt azzal a z´ld kockÀs fickÂval? ä k¢rdezgett¢k. Vagy: ä Nem
tudjÀtok, mi lehet a piros sapkÀssal? Olyan r¢gen lÀttuk! °s hol van az a sÀrga hasÃ a
csÁkos nadrÀgjÀval?

így volt ez hosszÃ idûn kereszt¡l, s talÀn mindig is Ágy maradhatott volna, ha egy
napon az egyik Àrny¢k azt nem gondolja magÀban:

ä Mi¢rt kell nekem folyton az ember nyomÀban jÀrni? Mi¢rt nem mehetek oda,
ahovÀ ¢n akarok? Unom mÀr, hogy mindig ût kell k´vetnem, az û ritmusÀra kell l¢p-
nem, az û mozdulatÀra kell emelnem a karom. Akkor kell ¢brednem, amikor û kikel
az ÀgybÂl, s csak akkor aludhatok el, ha û mÀr Àlomra hajtotta a fej¢t. El¢g volt ebbûl!

Az Àrny¢k m¢g aznap elmondta a t´bbieknek a bÀnatÀt. Az Àrny¢kok sugdolÂzni
kezdtek egymÀs k´z´tt: ä Igaza van! ä mondogattÀk. ä Mi nem akarjuk t´bb¢ k´vetni
az embereket!

így hÀt azon kezdt¢k t´rni Àrny¢kfej¡ket, hogyan szabadulhatnÀnak meg tûl¡k. A
kisfiÃ Àrny¢ka azt eszelte ki, hogy d¢lben, amikor a legkisebbre kell zsugorodniuk,
zsugorodjanak olyan kicsire, amilyenre csak tudnak, ¢s ne kezdjenek n´vekedni, ami-
kor a Nap tovÀbbindul az ¢gen. De a t´bbiek nem akartÀk ezt, mert attÂl f¢ltek, hogy
´r´kre kicsik maradnak. A mesemondÂ Àrny¢ka azt talÀlta ki, hogy bÃjjanak ÀlruhÀba,
¢s elmes¢lte, hogy az Àllatok k´z´tt is vannak ÀlruhÀs Àllatok. Ezen egy kis vita tÀmadt,
mert nem hitt¢k el neki, de a tudÂs Àrny¢ka elmagyarÀzta, hogy valÂban vannak Àl-
ruhÀs Àllatok: a t´vises sÀska a levelekhez tud hasonlÁtani, a botsÀska a fÀk Àgaihoz, az
¡vegs¡g¢r a vÁz szÁn¢hez, a sziklahal a kûh´z, az egyszÁnü lep¢nyhalbÂl pedig m¢g
kockÀs sakktÀbla is vÀlhat, ha nagyon akarja. Ezen az Àrny¢kok jÂt nevettek, ¢s mÀr
soroltÀk is, ki milyen ÀlruhÀba bÃjna legszÁvesebben: teÀskanna... f¡les kosÀr... hinta-
sz¢k... vitorlÀs hajÂ. De egyik¡knek sem siker¡lt, hiÀba prÂbÀlgattÀk.

ä TudjÀtok mit? ä k¢rdezte akkor a futÂ Àrny¢ka. ä Sz´kj¡nk meg az emberektûl!
ä Ez az! ä kiabÀltÀk a t´bbiek. ä Sz´kj¡nk meg tûl¡k!
ä De hogyan?
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ä TalÀn akkor a legk´nnyebb, amikor alszanak. LemÀszunk az ÀgyukrÂl, ¢s cs´nd-
ben kisurranunk az ajtÂn. A tisztÀson mindenkit megvÀrunk... ä mondta az Àrny¢k,
de befejezni mÀr nem tudta a mondatot, mert a futÂ futÀsnak eredt.

Nagy volt az izgalom azon az est¢n az Àrny¢kok k´z´tt. A kislÀny Àrny¢ka annyira
izgatott volt, hogy elfelejtette utÀnozni a kislÀnyt fogmosÀs k´zben. A tÀncosnû Àrny¢-
ka mindent ́ sszekevert: ha a tÀncosnû a bal kez¢t emelte, û a jobbot tette fel, ha a jobb
lÀbÀt lendÁtette, neki a balja lend¡lt. Szerencs¢re senki nem vette ¢szre a t¢ved¢seket.

AztÀn elj´tt az ¢jszaka. Az Àrny¢kok bÃcsÃ n¢lk¡l hagytÀk ott az embereket, ¢s bol-
dogan gy¡lekeztek a tisztÀson. A s´t¢tben nem lÀttÀk jÂl egymÀst, s hogy zajt ne csap-
janak, hang n¢lk¡l indultak az erdû fel¢. VÀndoroltak eg¢sz ¢jszaka, siettek, hogy mi-
n¢l messzebb ker¡ljenek az emberektûl. Menet k´zben mindegyik¡k arrÂl Àlmodo-
zott, milyen jÂ lesz v¢gre, hogy nem kell senkit utÀnozniuk, milyen jÂ lesz majd azt
csinÀlni, amit a kedv¡k tart.

Az ¢jszaka utÀn elj´tt a reggel is. F´lkelni k¢sz¡lt a Nap, megrezzent a levegû, ¢b-
redeztek a fÀk ¢s a vizek. Az erdû lassan megtelt f¢nnyel, s a f¢ny ¢bresztgetni kezdte
a szÁneket is. De hiÀba j´tt szem¢t d´rzs´lgetve a piros, ÀsÁtozva a z´ld, Àlomittasan a
vilÀgosk¢k, az erdû k´zep¢t nem tudtÀk beragyogni.

Ott, az erdû k´zep¢n szÀz meg szÀz fekete alak kuporgott, ott kuporgott az eg¢sz
Àrny¢kvilÀg. Abban a pillanatban, amikor levÀltak az emberrûl, ¢s kisurrantak az aj-
tÂkon, elveszÁtett¢k szÁneiket, kockÀikat, p´ttyeiket meg csÁkjaikat, ¢s egyformÀk lettek
valamennyien, egyforma feket¢k. BÀntÀk mÀr a sz´k¢st, sirattÀk engedetlens¢g¡ket,
¢s fordultak volna is vissza azonnal, de nem ismert¢k a visszafel¢ vezetû utat. Az em-
berek, akik ¢bred¢s utÀn azonnal a keres¢s¡kre indultak, k¢sû d¢lutÀn talÀltak rÀjuk,
de hiÀba ´lelkezett ´ssze ki-ki a maga Àrny¢kÀval, mÀr semmi sem Ãgy volt, mint az-
elûtt: az Àrny¢kok nem lÀthattÀk t´bb¢ az emberben magukat, ¢s az ember sem lÀthatta
magÀt benn¡k.

ä M¢giscsak az ¢n tervem siker¡lt! ä sÁrta a mesemondÂ Àrny¢ka. ä Van mÀr Àlru-
hÀnk, de ezt az ÀlruhÀt mi mÀr soha t´bb¢ nem vethetj¡k le.

ä JÂ, jÂ ä d´rm´gte a mese v¢g¢n Fekete VilÀgker¡lû Ember. ä Azt most mÀr ¢rtem,
hogy az Àrny¢kom mi¢rt fekete, de ¢n magam mi¢rt vagyok az?

ä Az¢rt, mert nem szereted a szÁneket! ä vÀlaszolta az Àrny¢k.
ä ýk se szeretnek engem! ä horkant f´l VilÀgker¡lû.
ä Hogyan is szeretn¢nek, amikor feketes¢geddel teljesen elborÁtod ûket! ä mondta

AmÀlia. ä Akarsz te egyÀltalÀn mÀs lenni, mint koromfekete?
ä Akarni akarok ä mondta szomorÃan VilÀgker¡lû. ä Csak az a baj, hogy sehogyan

sem tudok.
ä Hallod-e, te VilÀgker¡lû! ä r´ppent egy kismadÀr az ablakpÀrkÀnyra a kivirÁtÂ-

muskÀtlik k´z¢. ä Mondok ¢n ten¢ked valamit. HÃzz ki a szÀrnytollaim k´z¡l egyet,
mÀrtsd a boszorkÀny almafahÀncs tintÀjÀba, ¢s Árd le azt, amit a madÀrtoll elmes¢l ne-
ked. A t´bbit majd meglÀtod ezutÀn.

Fekete VilÀgker¡lû nem teketÂriÀzott. KihÃzott egy tollat a madÀrka szÀrnyÀbÂl,
belemÀrtotta AmÀlia tintÀjÀba, ¢s f¢nyes, sÀrga betükkel Árni kezdte a k´vetkezû t´r-
t¢netet.
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A madÀrtoll mes¢je (sÀrga tintÀval)

A csillagok nem szeretik anyjukat, a Napot, mert az mindig egyed¡l hagyja ûket az
¢gen ¢jszaka, ¢s nem j´n el hozzÀjuk akkor sem, amikor a leghidegebb van. Pedig a
Hold egyszer azt mes¢lte a csillagoknak, hogy a NapnÀl nincs semmi melegebb, s akit
egyszer megsimogat, az nem fÀzik t´bb¢ soha. De a Nap m¢g egyetlen ¢jjel sem j´tt
el a gyermekeihez, s nem is ¡zent nekik.

F¢lnek ¢s fÀznak az ¢gen a csillagok, s csak az vigasztalja ûket, hogy olykor sz¢lkis-
asszonyok kÂricÀlnak k´z´tt¡k, akik mes¢ket mondanak nekik. A csillagok nagyon
szeretnek mes¢t hallgatni, mert a mes¢kben minden siker¡l, s amikor a mese v¢g¢n
elalszanak, azt ÀlmodjÀk, hogy m¢gis elj´tt hozzÀjuk a Nap, aki magÀhoz ´leli, meg-
simogatja ¢s a nev¡k´n szÂlÁtja ûket, mert a csillagok bizony m¢g sajÀt nev¡ket sem
ismerik.

çlmukban a Nap ezutÀn jÀtszani kezd vel¡k az ¢gen. Elûsz´r bÃjÂcskÀznak: minden
csillag elbÃjik egy napsugÀr m´g¢, s az, akinek mÀr nem jutott hely, megkeresi a t´b-
bieket. A bÃjÂcska utÀn a Nap labdÀzik vel¡k: lÀgyan dobÀlja a csillagokat egyik su-
garÀtÂl a mÀsikig. Ezer meg ezer sugara van a Napnak, ¢s a csillagok boldogan kacag-
nak, ahogy ide-oda gurulnak... gurulnak... gurulnak. Mikor mÀr az eg¢sz ¢gbolt
egyetlen kacagÀs, a csillagok fel¢brednek, s az Àlomnak v¢ge szakad. SzomorÃsÀg k´l-
t´zik Ãjra az ¢gbe, mert hiÀba eml¢keznek a csillagok az Àlmukra, az ¢gi bÃjÂcskÀra
¢s az ¢gi labdÀzÀsra, arra nem tudnak visszaeml¢kezni, mik¢nt szÂlÁtotta ûket a Nap.
FaggatjÀk a Holdat, k¢rlelik, hogy segÁtsen mÀr nekik, de az a fej¢t rÀzza, ¢s azt mond-
ja: ä Csak azt tudom, hogy ¢n a Hold vagyok.

ä °s vajon ¢n ki vagyok? ä sÂhajtotta a legf¢nyesebb csillag. ä Itt lakom az ¢gben
idûtlen idûk Âta, ¢s magamrÂl semmit sem tudok. Egy tapodtat sem mozdulhatok,
nem n¢zhetek k´r¡l, azt sem tudom, hogy az eg¢sz vilÀg csillagokbÂl Àll-e, vagy van
valami rajtunk kÁv¡l is? Jaj, Ãgy szeretn¢k Ãtnak indulni!

Meghallotta a Hold a csillag sÂhajÀt, ¢s azt mondta neki:
ä Lehetetlent kÁvÀnsz, ¢des gyermekem. Ha te eltünsz az ¢grûl, nem lesz, aki mu-

tassa az utat. A tenger¢szek elt¢vedn¢nek a vizeken, a tev¢k ´sszekevern¢k a sivatag-
ban a jÀratokat, ¢s a vÀndorok sem talÀlnÀk meg Ãtjukat.

ä Tenger¢szek? Tev¢k? VÀndorok? ä csodÀlkozott a f¢nyes csillag. ä HÀt azok meg
mif¢le csillagok?

A Hold jÂt nevetett a k¢rd¢sen, ¢s elmagyarÀzta a csillagnak, hogy rajtuk kÁv¡l m¢g
sok milliÂ teremtm¢ny l¢tezik, s mindegyik¡knek mÀs dolga van a vilÀgon.

ä A Nap az¢rt nem tud elj´nni hozzÀd ¢jszaka ä folytatta a Hold ä, mert nappal
akad dolga az ¢gen, tûle f¡gg minden ¢lûl¢ny. °n pedig az¢rt nem tudok elmenni a
Naphoz ä szomorodott el egy pillanatra a Hold ä, mert ki vilÀgÁtana akkor az ¢gen
¢jszaka? °s honnan tudnÀk az emberek, hogy mikor kell fÀt ¡ltetni¡k, rÂzsÀt metsze-
ni¡k ¢s mindenf¢le m¢zet, olajat, hÀzi finomsÀgot begyüjteni¡k?

ä HÀt azt is te mondod meg nekik?
ä Bizony. FelszÀllÂ hold idej¢n a n´v¢nyekben t´bb a nedv ¢s az erû, ilyenkor kell

ûket oltani ¢s metszeni, hogy bûs¢ges term¢s¡k legyen. A virÀgpalÀntÀk ¡ltet¢s¢re a
leszÀllÂ hold ideje a legalkalmasabb. Aki pedig fogyÂ hold idej¢n rozmaringot, teli-
holdkor meg kakukkf¡vet ¡ltet, annak a kertje mindenki mÀs¢nÀl pompÀsabb lesz.

ä NahÀt! ä kiÀltott fel a csillag, ¢s talÀn m¢g a tenyer¢t is ́ sszecsapta volna, ha lenne
neki. ä °s mit gondolsz, rÀm mi sz¡ks¢ge van a te embereidnek?
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ä MÀr elmondtam az elûbb ä mordult a Hold a csillagra, s tovÀbbindult az ¢gen.
De pÀr l¢p¢s utÀn meggondolta magÀt, visszafordult, ¢s odakiÀltott a csillagnak:

ä °n tudom a nevedet, anyÀd elmondta nekem, mikor megsz¡lett¢l. Mivel te vagy
az ¢g legf¢nyesebb csillaga, m¢g v¢letlen¡l sem lehet t¢ged a t´bbiekkel ́ sszecser¢lni.
A te neved Sarkcsillag! Az idûk v¢gezt¢ig neked kell mutatni az utat!

ä Az ¢n nevem Sarkcsillag! ä ism¢telte az ¢g legf¢nyesebb csillaga. ä Az idûk v¢gez-
t¢ig nekem kell mutatni az utat ä suttogta, ¢s ´r´m¢ben sÁrva fakadt.

Azon az ¢jszakÀn minden tenger¢sz, minden teve ¢s minden vÀndor sÁrva kereste
a hazafel¢ vezetû utakat.

Fekete VilÀgker¡lû Ember kez¢ben megÀllt a madÀrtoll.
ä Milyen k´nnyü dolga van egy csillagnak! HÀt m¢g ha Sarkcsillagnak hÁvjÀk! Az Ãton
l¢vûk nem boldogulhatnak n¢lk¡le, s bÀrmilyen messze van is, mindig sz¡ks¢g van
rÀ!

ä °n azt hiszem, rÀd is sz¡ks¢g van! ä mondta bÀtortalanul AmÀlia.
ä RÀm? Ugyan kinek?!?
ä P¢ldÀul nekem. N¢lk¡led sosem tudtam volna meg, hogy milyen sokf¢le tud lenni

a fekete.
Fekete VilÀgker¡lû elpirult volna, ha el tudott volna pirulni. De nem tudott. Fel-

n¢zett az ¢gre, ¢s mik´zben a felhûket figyelte, ¢szre sem vette, hogy fekete csizmÀja
alatt lassan sÀrgulni kezd egy fekete sÀrdarab.

ä HahÂ! Itt vagyok! °n is tudok egy mes¢t! ä kiabÀlt le egy felhû az ¢grûl. ä Most
prÂbÀld ki, VilÀgker¡lû, a bÃzavirÀg tintÀt, hÀtha az is siker¡l!

ä Mi siker¡l? ä kiÀltott vissza VilÀgker¡lû.
ä No, csak prÂbÀld ki ä intette le a felhû, ¢s mes¢lni kezdett.

A felhû mes¢je (vilÀgosk¢k tintÀval)

Felhûnek lenni mulatsÀgos dolog, mert a felhûk ¢let¢ben nincs k¢t egyforma pillanat.
Lehet Ãszni az ¢gen, mint egy ÂriÀsi bÀlna, fodrozÂdni, mint a tenger, legel¢szni, mint
a bÀrÀny, ¢s ¢pÁthet¡nk felhûvÀrat, rajzolhatunk k´r´ket, g´rbe vonalakat, tÀncolha-
tunk ¢s fogÂcskÀzhatunk ä egyszÂval azt csinÀlhatunk, amit akarunk. Persze vannak
szomorÃ percek a felhûk ¢let¢ben is, mert ha elj´n az Esûk ñrÀja, soha nem lehet
elûre tudni, melyik¡nk ker¡l sorra, kinek kell esûcseppk¢nt a f´ldre hullani. Van, aki
nagyon vÀrja, hogy esû lehessen belûle, mert nem ¢rzi jÂl magÀt k´z´tt¡nk, mÀsok
meg rettenetesen f¢lnek attÂl, hogy egyszer a f´ld´n kell ¢lni¡k. Pedig esûnek lenni
is jÂ, mert az esûvel sok mindent lehet jÀtszani, lehet benne mosakodni, lehet belûle
inni, egy kiadÂs esûvel akÀr egy eg¢sz erdût meglocsolhatunk.

°n m¢gis felhû szeretn¢k maradni, mert az ¢g tetej¢rûl mindent jÂl lÀthatok, azt is,
amit rajtam kÁv¡l nem lÀthat senki mÀs. Egyszer meglestem egy boszorkÀnyt, aki Ãgy
eltünt minden d¢lutÀn, hogy nyoma sem maradt. HiÀba leselkedett utÀna madÀr, vi-
rÀg ¢s p´tty´sb´grep´tty, csak ¢n tudtam egyed¡l, hogy merrefel¢ jÀr. ñrÀkat baran-
golt az erdûben, s mintha keresett volna valamit. Olykor lehajolt egy-egy n´v¢nyhez,
megszagolgatta, ujjai k´z´tt morzsolgatta, majd azt mondta: ä Nem, nem ezt keresem.
ä MÀskor meg ujjongva kiÀltott fel: ä Igen, ez lesz az! ä ¢s kosarÀba tette, amit talÀlt.
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Senki sem ismerte a boszorkÀny titkÀt, m¢g a macskÀjÀnak sem Àrulta el, mire k¢sz¡-
lûdik.

°n azonban jÂl lÀttam, mit csinÀl. Amikor teli kosaraival haza¢rt, egyenesen a pad-
lÀsra sietett. A virÀgok egy r¢sz¢t sz¢tterÁtette egy teknûben, a t´bbibûl csokrokat k´-
t´tt, ¢s a falra akasztotta sorra. HosszÃ hetekig szÀradtak ott a n´v¢nyek, s amikor
mÀr ¢n is hallottam, hogy t´rnek ¢s z´r´gnek a szÀrazsÀgtÂl, a boszorkÀny szitÀn Àt-
d´rzs´lte ¢s csalÀnsz´vet zsÀkocskÀkba t´lt´tte ûket. Fenyûtüvel ´sszevarrta a zsÀko-
kat, ¢s mindegyikre hÁmzett is valamit. Sajnos ilyen messzirûl nem tudtam elolvasni
a betüket, csak azt tudom, hogy k¢sûbb a boszorkÀny m¢g furcsÀbb dolgokat csinÀlt.
Ha egy t´r´tt lÀbÃ ûzet talÀlt az erdûben, hazavitte, ÀgyÀra fektette, aztÀn kibontotta
az egyik zsÀkot, kivett belûle valamit, bekente vele a gida lÀbÀt, ¢s az nemsokÀra jÀrni
tudott. MÀskor meg a bagoly begyulladt f¡l¢t, a medve kificamodott bokÀjÀt d´rzs´l-
te gyÂgyÁtÂ n´v¢nnyel, a s¡ndisznÂval pedig itatott valamit, amikor az nagyon k´h´-
g´tt. De lÀttam azt is, amikor a d¢zsÀjÀba tette az egyik zsÀkocskÀt, ¢s maga f¡rd´tt
meg benne. Csak Ãgy ragyogott a haja ¢s a bûre, amikor a vÁzbûl kiszÀllt! Ha vend¢g-
s¢gbe j´tt hozzÀ a t´bbi boszorkÀny, teÀt fûz´tt nekik a szÀrÁtott lev¢lk¢ibûl, ¢s Ágy kÁ-
nÀlta ûket:

ä A citromfütea megerûsÁti a szÁveteket, a rozmaring szerelmet ¢breszt bennetek, a
kamilla jÂsÀgot. A kakukkfüteÀtÂl bÀtrak lesztek, a k´r´mvirÀgtÂl sz¢pek, a mentÀtÂl
pedig okosak.

Mindig tudta, mit kell itatni szomorÃsÀg ellen, hervadozÀs ellen, harag ellen ¢s fon-
dorlatok ellen.

így osztotta sz¢t valamennyi kincs¢t, de amikor mindene elfogyott, magÀra maradt.
Nem nyitotta rÀ senki az ajtÂt, hogy megvigasztalja, nem j´tt senki, hogy ¢nekeljen
neki. çrvaboszorkÀny lett belûle, s csak ¢n lÀtom egyes-egyed¡l, hogyan szomorkodik
¢jszakÀnk¢nt illatos füÀgyacskÀjÀban.

ä Csak nem rÂlad szÂlt ez a mese? ä k¢rdezte Fekete VilÀgker¡lû AmÀliÀt.
ä TalÀn igen, talÀn nem ä mondta AmÀlia.
ä KitalÀljam?
ä HÀt... ha tudod...
ä Persze hogy tudom! °s mÀr azt is tudom, hogyan lehetne a szÁneket visszacsalogatni
hozzÀm.

ä Hogyan?
ä Ha keres¢s¡kre induln¢k, tudom, elbÃjnÀnak, ha k¢rleln¢m ûket, sose j´nn¢nek

vissza, mert nagyon f¢lnek tûlem. Ha pedig erûszakkal akarnÀm a hÀzamban tartani
ûket, szomorÃak lenn¢nek ¢s boldogtalanok. ögy kell cselekednem, hogy meg¢rts¢k:
szeretem mindannyiukat, ¢s nem kell tûlem t´bb¢ f¢lni¡k.

ä Szereted mindannyiukat? De hiszen az elûbb m¢g azt mondtad, hogy nem sze-
reted egyiket sem! °s nem is szeretheted ûket, mert folyton megbÀntod valamelyiket!

ä Igen, ez Ágy is volt. De a madÀrtoll ¢s a felhû mes¢je k´zben ¢szrevettem, hogy
milyen sz¢p is a sÀrga meg a k¢k. A sajÀt feketes¢gem miatt eddig nem lÀttam, hogy
a sÀrgÀban a Nap s¡t, a k¢kben az ¢g ragyog. Nem voltam kÁvÀncsi arra, hogy milyenek
is a szÁnek valÂjÀban, mert azt akartam, hogy olyanok legyenek, mint ¢n. °n pedig
fekete akartam lenni, ¢s azt akartam, hogy a szÁnek Ãgy k´vessenek engem, mint az
Àrny¢kok az embert. El is tüntek mellûlem, ¢ppÃgy, ahogy az Àrny¢kok is megsz´ktek
az emberektûl. De az ¢n szÁneim nem akartak egyformÀk se lenni, mint ahogyan AnyÂ-
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kavirÀgai sem, hanem tenni akartÀk, amit tenni¡k kell: a z´ld z´ldelleni, a piros pi-
roslani, a sÀrga sÀrgÀllani akart. °n pedig a szomorÃsÀgom miatt nem vettem ¢szre,
hogy elpusztÁtom mindet!

ä °s most mit akarsz csinÀlni?
ä Most mÀr tudom, hogy mi az ¢n dolgom: feket¢v¢ kell tennem, ami fekete, de

csakis azt. Legyen fekete az ¢jszaka, legyen fekete a f´ld, ¢s legyen m¢g feket¢bb a
fekete hajÃ lÀnyok haja! Most mÀr azt is tudom, hogy minden szÁn bennem van, nekem
csak meg kell talÀlnom ûket sorra. °s akkor egyetlen fekete sem fog hasonlÁtani a mÀ-
sikhoz: az egyikben mindig lesz egy kis bÁbor, a mÀsikban egy kis tengerz´ld, a har-
madikban egy kis t¡rkizk¢k.

Fekete VilÀgker¡lû hirtelen elhallgatott, mert ¢szrevette, hogy vÀltozni kezd k´r¡-
l´tte a kert. A fekete füszÀlak m´g¡l elûbÃjt a z´ld, a fÀk t´rzse m´g¡l elûlopakodott
a barna, egymÀst ker¡lgetve j´ttek a lilÀk, ugrÀndoztak a k¢kek, versenyt futottak a
pirosak. AmÀlia kunyhÂja is vilÀgosodni kezdett.

ä Milyen szÁnes lett itt minden! ä hunyorgott a Fekete VilÀgker¡lû Ember. ä Most
mÀr csak ¢n vagyok ilyen csÃnya fekete.

ä Nem is vagy csÃnya ä simogatta meg ût AmÀlia. ä Ugyanolyan sz¢p vagy, mint a
t´bbiek. A te dolgod az, hogy fekete legy¢l, de Ãgy Àm, hogy nÀladnÀl feket¢bb semmi
se legyen.

ä A te dolgod pedig az, hogy velem gyere, ¢s magaddal hozd a hÀzamba a szÁneket
is. Ott vÀr benn¡nket a kÃt, a v´d´r, a virÀgoskert ¢s az udvar ä fogta meg AmÀlia
kez¢t a Fekete VilÀgker¡lû Ember.

Elindultak. De alig tettek pÀr l¢p¢st, Fekete VilÀgker¡lû megtorpant.
ä VÀrjatok csak! M¢g el kell int¢znem valamit!
Azzal visszaszaladt a kunyhÂhoz, megÀllt a virÀgoskert k´zep¢n, ¢s felkiÀltott az ¢g-

re:
ä Hallod-e, te felhû! Egy felhû nem lehet amiatt szomorÃ, hogy esû lesz belûle, hi-

szen ¢pp az a dolga, hogy esû legyen, s miutÀn meg´nt´zte a f´ldet, Ãjra felhû legyen.
Nem lehet mindig az ¢g tetej¢n ¡lni, ¢s rÀ¢rûsen n¢zdeg¢lni azt, hogy mi t´rt¢nik
odalent n¢lk¡l¡nk.

ä Gondolod? ä bizonytalanodott el a felhû.
ä Biztosan tudom! ä kiÀltotta Fekete VilÀgker¡lû. ä Gyere le bÀtran, gyere!
A felhû erre nem tudott mit mondani. MegrÀzta magÀt, ¢s hatalmas zÀport zÃdÁtott

a f´ldre. Csak Ãgy fr´csk´lt, zubogott, rep¡lt a vÁz mindenfele!

¹r´m¡nnepet ¡lt az erdû. Aznap d¢lutÀn ´sszemosÂdott fekete a z´lddel, k¢k a pi-
rossal, sÀrga a lilÀval, ¢s megsz¡lettek belûl¡k a sohanemvoltm¢gszÁnek.
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