
Három pofon

Megdöbbentõ esemény történt
a törpeházi réten: elcsattant egy
pofon. Hétesztendõs voltam ak-
kor, s mióta az eszemet tudtam,
ez még nem fordult elõ. Effélére
csak a tíz- tizenkét évesek emlé-
keztek. És most újból itt volt a
szégyen: az ötéves Lilalali arcul
ütötte a vele egykorú Kisgombó-
cot. Kisgombóc keservesen sírt,
s kistörpék felmorajlottak, ször-
nyülködtek, rácsõdültek mind-
kettõjükre, és vitték, sodorták
õket a nagyobbak csoportja felé.
Azok közt játszott Lilalali kilenc-
éves bátyja, a szigorú Nagypici.
Biztosak voltunk abban, hogy
keményen megszidja öccsét.
Nagypici azonban másképp vi-
selkedett, mint vártuk. Hallván a
kistörpék kiáltozását: „Pofon
csapta! Pofon csapta!” – azt hit-
te, Kisgombóc csapta pofon Li-
lalalit, és haragosan rátámadt:
„Hogy merted te az én öcsémet
pofon csapni?!” Amikor megtud-
ta, hogy az öccse ütött, zavarba
jött egy-két pillanatra, de aztán
mindnyájunk újabb meglepeté-
sére megintcsak Kisgombócra
förmedt rá: „Mert biztosan föl-
bosszantottad! Mivel bosszan-
tottad fel? Hadd halljam!”

Kisgombóc zokogva védeke-
zett: „Nem bosszantottam! Csak
játszottam!” Lilalali azonban
szájasan megerõsítette Nagypi-
ci vádját: „De igenis bosszantott!
Azzal a bottal!” Kisgombóc na-
gyobbacska fûzfavesszõt tartott
a kezében, levél csak a legvé-
gén volt, de ott sok, a többi hi-
ányzott. Apránként kiderült,
hogy azt játszotta Kisgombóc:
madárka az a lombcsomó a haj-
lós vesszõ végén, hát újból és
újból röpködtette Lilalali feje fö-
lött, és vékony hangon kiáltozta,
mintha a madárka csipogná: „Li-
lalali! Lilalali!” Nagypicinek eny-
nyi elég is volt ahhoz, hogy di-

adalmasan ráreccsentsen: „Na
ugye, hogy bosszantottad? Te-
hát te vagy az oka, hogy meg-
ütött. Mert akit fölbosszantanak,
az gondolkodás nélkül odacsap,
nem tehet róla.”

Kivette a kezébõl, és összetör-
te a vesszõt. A kistörpék rémül-
ten bámultak Nagypicire. Ilyes-
mirõl még csak nem is hallot-
tunk, hogy annak adjon igazat
valaki, aki ütött. Óriási csönd
lett. Ekkor elébe léptem Nagypi-

cinek, és így szóltam: „Nem volt
jogod elrontani Kisgombóc ma-
dárkáját. És össze kellett volna
szidnod Lilalalit. Mást is felbosz-
szantanak, mégsem üt. Te csak
azért ítélkeztél így, mert Lilalali
az öcséd.” Nagypici zavarban
volt, és meg sem tudott rögtön
szólalni. Aztán rám rikácsolt: „Te
pocok! Te is megjárhatod, ha
ilyeneket beszélsz! Én mindig
csak azt nézem, mit cselekedett
valaki! Hogy kicsoda cseleked-
te, öcsém vagy nem öcsém, az
nekem mindegy!”

Néhány nap múlva a hegyte-
tõn, a forrás mellett játszottunk.
A kicsinyek játékcsónakokat
úsztattak, a nagyobbak labdáz-
gattak, én meg hol ezekkel, hol
azokkal voltam együtt. Az egyik

csöppség, az ötesztendõs Kó-
cos távolabb ült a fûben, és
ágacskákat tördelt apró dara-
bokra. Utasokat gyártott, tele
akarta zsúfolni velük a csónak-
ját. Egyszerre csak megint fel-
zsivajgott a kistörpék csoportja,
Kócoshoz rohantak, körülállták,
kiáltoztak, vitatkoztak, aztán
megindult a gomoly a nagyob-
bak felé. Ekkor már láttuk, hogy
Kócossal együtt megint Lilalalit
kísérik. Minthogy most is pofon-
ról kiabáltak, Nagypici biztos volt
abban, hogy most is az öccse
ütött. Rögtön rá is támadt szi-
gorúan Kócosra: „Hát te mivel
bosszantottad fel az öcsémet?!
Hadd halljam!” Kócos kemé-
nyebb legény volt, mint Kisgom-
bóc. Sírás nélkül és bátran fe-
lelte: „Semmivel sem! Õ bosz-
szantott engem! Azért csaptam
pofon!” Nagypici most már csak
egy pillanatra jött zavarba. Kö-
szörült egyet a torkán, aztán gú-
nyosan így szólt: „Na hát, akkor
halljuk, halljuk, mivolt az az állí-
tólagos óriási bosszantás!”

És megtudtuk, mi történt. Lilalali
vagy hétszer egymás után vizet
merített a patakból a csónakocs-
kájával, a bokrok között újból és
újból Kócos mögé lopódzott, és a
fejére öntötte a vizet. Amikor
megint közeledett, Kócos felug-
rott, kiütötte a kezébõl a csóna-
kot, és pofon csapta. Lali rögtön
rátaposott Kócos utasokkal teli
csónakjára, az összetört. Kócos
meg kárpótlásul felkapta Lali
csónakját, és esze ágában sincs
visszaadni. Miután mindez kide-
rült, Nagypici megint Kócosra
förmedt rá: „Ezt merészelted te
bosszantásnak nevezni?! Ezt a
kis vízöntögetést? Hisz ez csak
játék, tréfálkozás! Ez nem bosz-
szanthatott fel annyira, hogy
odacsapj. Nem csodálom, hogy
Lali felháborodott, és rátaposott
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a csónakodra. Te vagy az oka,
hogy rátaposott. Az õ csónakjá-
hoz tehát semmi jogod. Azonnal
add vissza neki!” Kócos ledobta
Lali elé a csónakot, most már
sírva fakadt és elrohant. A kis-
törpék pedig megint elcsönde-
sedtek. Csodálkozóra kerekült
szemmel bámultak Nagypicire,
és várakozón énrám.

Elõ is léptem, és szóltam Nagy-
picihez: „Ha vizet öntögetni vala-
kinek a fejére csak játék meg
tréfa, akkor még inkább játék
volt, amit Kisgombóc csinált a
madárkával. Te csak azért ítél-
keztél így, mert most az öcsédet
csapták pofon.” Nagypici úgy
nézett rám, hogy azt hittem, rög-
tön összever. De aztán elleplez-
te dühét, gúnyosan elmosolyo-
dott, és oktató hangon magya-
rázta: „Lalinak csak víz volt a ke-
zében, ártalmatlan víz, Kisgom-
bócnak azonban bot.” Kisgom-
bóc valahol hátul megszólalt:
„Az madárka volt. Nem bot.” De
Nagypici csak legyintett, és foly-
tatta: „Tanácsolom tehát, pocok,
hagyd abba a vádaskodást. Én
mindig csak azt nézem, mit cse-
lekedett valaki. Hogy kicsoda
cselekedte, öcsém vagy nem
öcsém, az nekem mindegy.”

Eltelt megint néhány nap, és
egy délelõtt nagy fürdõzést csap-
tunk a patakban, de odalent a
völgyben, ahol már homokos a
partja. Egyszerre csak észrevet-
tem, hogy Kócos integet nekem
a homokról: jöjjek ki a vízbõl,
menjek oda hozzá. Azt hittem, a
várát akarja megmutatni. De
nem a várra, hanem egymás
mellé rakott kavicsokra mutatott:
„Számold meg! Lilalali már eny-
nyiszer öntött vizet a fejemre. Ha
még egyszer önt, én megint po-
fon csapom!” Ebben a pillanat-
ban a közelünkben építkezõ kis-
törpék mögül elõsuttyant Lilalali,
homokformázójából vizet öntött
Kócos fejére, és hahotázott. Én
sajnos ültem, Kócos térdelt, el-
késtem hát a közbelépéssel.
Mert Kócos talpra ugrott, és po-
fon csapta Lilalalit. Lali belerú-
gott Kócos várába, és minthogy
saruban volt, ráugrott a homok-
formázójára is, és összelapítot-
ta. Kócos kárpótlásul kicsavarta

kezébõl az õ formázóját, amely-
ben a vizet hozta. Ekkorára már
köztük álltam, és ott voltak az
összes kistörpék is. Elhúzták
õket egymástól, szörnyülködtek,
vitatkoztak: Vissza kell-e adnia
Kócosnak a formázót? Lilalali
dühöngve üvöltötte: „Gyere a
bátyámhoz, ha mersz!” – de
akart is menni Kócos, hogy meg-
mutassa összelapított formázó-
ját. Most nem voltak velünk a na-
gyobbak, nekizúdult hát a sereg
a kanyargós hegyi útnak, fel Tör-
peházára. A legtöbben fel sem
öltöztek siettükben, jöttek fürdõ-
nadrágban, kezükben a ruha.
Nekem ekkor eszembe jutott va-
lami, letértem a kanyargós útról,
be a bokrok közé, és egyenes
irányban a meredeken kapasz-

kodtam fel a falunkba. Nagypici
kinn ült a padon a kertjük kapuja
mellett. Ezzel rontottam oda
hozzá: „Na, Nagypici, most bebi-
zonyíthatod, hogy nem az öcséd
kedvéért ítélsz így vagy úgy!” És
elmondtam neki, ami történt,
de… megcseréltem a személye-
ket. Úgy adtam elõ, hogy Kócos
öntögetett vizet Lilalali fejére,
Lali csapta pofon Kócost, Kócos
taposta lapossá Lali formázóját,
Lali csavarta ki Kócos kezébõl
az övét, és nem akarja visszaad-
ni. Ezzel fejeztem be: „Ugyanaz
történt tehát, ami a múltkor, de
most Lilalali tette mindazt, amit
akkor Kócos.” Nagypici most
már egy pillanatra sem jött za-
varba. Gondolkodott egy kicsit,
és fölényes ábrázattal kijelentet-
te: „Hát ez azért… nem egészen
ugyanaz, te pocok!”

Ekkor már hallatszott a közele-
dõ kistörpék zsivaja, körülözön-
lött minket a sok kis fürdõnadrá-
gos, és egyszerre kiabált vala-
mennyi. És ez volt a szerencse.
Mert Nagypici nem értett egy
szót sem, és rájuk ordított:
„Csönd legyen! Moha már jelen-
tette, mi történt, és csip-csup
részletek nem érdekelnek. En-
gem még az sem érdekel, melyik
bosszantotta fel a másikat, és
melyik ütött. Hallom, hogy egyi-
kük vizet öntögetett a másiknak a
fejére. A vízöntögetés az elsõ
esetben játék és tréfa, de ha
megismétlik, akkor már szándé-
kos bosszantás. Márpedig akit
felbosszantanak, az gondolko-
dás nélkül odacsap, tehát nem
hibás. Hallom, hogy aki a vizet
öntögette, arra a csibészségre is
vetemedett, hogy rátaposson a
másiknak a formázójára. A másik
tehát jogosan kárpótolta magát,
amikor kicsavarta a kezébõl a
formázót. Megtarthatja.”

Ennél jobban nem is sikerülhe-
tett volna a tervem. Lilalali per-
sze nem látott ebben semmi si-
kerültet, és dühösen kiáltotta a
bátyjának: „Te megbolondultál!
Hiszen most is Kócos csapott
pofon engem! A formázót is õ
vette el! Parancsolj rá, hogy ad-
ja vissza!” Nagypici megdöb-
benve fordult felém: „Hogy le-
het ez? Nem úgy mondtad el,
ahogy történt?” Udvariasan -
magyaráztam: „Dehogyisnem,
egészen úgy. Csak a személye-
ket cseréltem fel, hogy bebizo-
nyíthasd, amit mindig mondo-
gatsz, hogy te csak azt nézed,
mit cselekedett valaki, hogy ki-
csoda cselekedte – öcséd vagy
nem öcséd –, az neked mind-
egy.” Óriási hahota tört ki, a kis-
törpék egymásnak dõltek ne-
vettükben. Voltak, akik lefeküd-
tek a földre, és a szó legszoro-
sabb értelmében gurultak a ne-
vetéstõl. Nem is bírta ezt Nagy-
pici néhány másodpercnél to-
vább. Utat tört magának köz-
tünk, berohant a kertjükbe, Lila-
lali meg utána. Befutottak a
házba is. És ettõl kezdve megint
sok-sok évig nem csattant el Tör-
peházán egyetlen pofon sem.
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