szerezte, saját macskaelmélete szerint, de mint tapasztalhatta, ezzel
a testes asszonyság nem értett teljesen egyet. Vagyis egyáltalán nem.
Matyesz azonban csak erre várt: a macskajaj és Mariska néni seprűs tánca közepette beosont, és lekapott egy doboz gyufát a sparhelt22 tetejéről, majd, mint aki ott sem volt, eltűnt. Este azonban tejbegríz volt a vacsora, csirkecomb helyett, és csak Matyesz ismerte
az étrendváltozás igazi okát. A gyerekek a hosszú asztal körül
pedig egyáltalán nem bánták; hiszen melyik gyerek az, aki nem
szereti a tejbegrízt?
A lényeg, a lényeg: volt már gyertya és gyufa; jöhetett a kísérlet:
a gyertyalángnál való olvasás, pont úgy, ahogy régen a szerzetesek tették. Nem akarta zavarni a szobában vele együtt lakó társait,
így bekucorodott az ágyába, magára húzta paplanját – fejével kitámasztotta – és egy kistányérba állította a gyertyát, majd meggyújtotta. Miközben a könyvet maga elé tette, a gyertya egy pillanat alatt felborult, és furcsa fehér folyadékot eresztett, amibe még
ráadásul bele is ragadt. Ekkor jutott eszébe, hogy ez biztosan a
viasz és már emlékezett rá, hogy
látta valahol, hogyan csepegtetnek ebből az
olvadt részből egy
kicsit a tányérra,
hogy azután
beleragadva
megálljon

benne maga a gyertya. Mikor ezzel végre elkészült és olvasni akart,
bizony szomorúan tapasztalta, hogy nagyon gyenge világossághoz
jutott ezzel a folyamattal. A gyertyaláng fényénél alig lehetett látni,
és ekkor már nagyon nagy megbecsüléssel gondolt vissza a szerzetesekre, akik ilyen világítás mellett írva töltötték el a fél életüket,
egy-egy könyv hónapokig, esetleg évekig tartó másolásával.
Matyesz persze közelebb hajolt a könyvhöz, így a fejével kitámasztott paplan is lejjebb csúszott. Kicsit jobban látott, és még néhány oldalt el is tudott így olvasni. Ekkor azonban nagyon furcsa
szagra lett figyelmes. Már egy kis füst is volt, amikor észlelte, hogy
meggyulladt a takaró huzata. Ijedtében ledobott magáról mindent,
de ez újabb bonyodalom forrása lett, mert a gyertya erre elrepült tányérostól, lángostól együtt és a szomszéd ágyra esett. Ott Peti, vagyis
a szeplői miatt csak Pulykatojásnak becézett szobatársa aludta már
az igazak álmát. Az ő takarója is azonnal lángra kapott. Húúúú, micsoda ribillió23 lett ebből! A szoba lakói sikoltoztak, mire a portás
bácsi hozta a poroltót, aminek a használata után a tűz ugyan elaludt,
viszont minden nagyon fehér lett, és alig lehetett levegőt kapni.
Akkor bizony másnap délelőtt el kellett mesélnie az igazgató bácsinak – természetesen András bácsi jelenlétében – hogy miért is,
és pontosan hogyan is történt ez a bizonyos gyertyás paplangyújtogatás?! Sajnos a felnőttek olyan furcsák néha. Nem értették meg
sehogy sem, hogy ő csak érdekesnek találta, amit az András bácsi
mesélt, hogy gyertyánál írtak, olvastak a szerzetesek, és ő csak pontosan utánozni akarta őket, puszta kíváncsiságból: vajon milyen lehetett villany nélkül élni? Húúú, az igazgató bácsi annyira ideges
volt, hogy kidagadtak az erek a nyakán és karalábélila lett a feje.
Nem kiabált, csak nagyon mérgesen hadarta a szemrehányásokat.
Emlékszik, hogy akkor arra gondolt, hogy az igazgató bácsi biztosan azért ilyen bosszús és szomorú, mert ő soha nem volt gyerek,
így arra sem emlékezhet, hogy milyen sok izgalmas dolog tud történni ebben a korban. Óóó, és mennyi érdekességre jön rá közben
az ember, vagyis jelen esetben Ő. Na jó, nem pont akkor, amikor ég
körülötte az ágya és Petiből is, aki nagyon megijedt, majdnem sült
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Zűrzavar, hangos fejetlenségbe torkolló rohangálás

