áron távozni akart. Naná hogy! Ki látott már olyan gilisztát, aki önként és dalolva kucorog egy sötét száraz helyen, ahova ráadásul
több társával egyetemben, erőnek erejével tömködték be. Matyesz
azonban – mert többnyire így becézték a nagylábú ifjút –, mit sem
tudott a giliszták lelkivilágáról. Így nem is érezhette át, az éppen általa sanyarúra fordult sorsukat. Ő egyszerűen csak, doboz híján, a
nadrágja zsebébe gyűjtötte őket össze. Nyomós oka volt erre: csalinak kellettek a horgászáshoz. A kastély veteményeskertjéből kaparta saját két kezével ki azokat az állatkákat. A tegnapi nagy
zivatar után szinte felkínálták magukat a földből előbújt állatok a rájuk vadászó Matyesznak.
Baktatás1 közben, a szöszke kobak tulajdonosa
éppen azon morfondírozott2, hogy Mariska nénit,
a szakácsnőt, mivel engeszteli majd ki a paradicsombokrokban okozott kárért. Ám ekkor megbotlott, és egy jajkiáltással elterült a földön. Annyira
elmerült a gondolataiban, hogy nem vette észre az
út közepén tornyosuló vakondtúrást, és egyszerűen átesett rajta. A térdén vérző seb keletkezett,
amit a csizma szegélye okozott, ahogy esés közben a földkupacba akadva visszahajlott. Egy kis időre úgy maradt, majd nagy
nehezen felült. Most bal lába egy szabályos „Z” alakot mutatott, a
félig lecsúszott csizma szára miatt. Újra és újra belegabalyodott.
Többször is visszahuppant a földre, mire sikerült
végre felállnia. Ekkor közelebbről is megvizsgálta a sebet. Csak lehorzsolódott – állapította meg magában
– de azért nagyon sajgott. Eszébe jutott,
hogy van nála egy vászonzsebkendő, amivel
átmenetileg bekötözhetné a
térdét, s azt a zsebéből egy hirtelen
1
2

Lassú haladás, sétálás
Hosszasan gondolkodott
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mozdulattal elő is rántotta. A baj
csak az volt, hogy a giliszták a zsebkendő ráncait a viszontagságos út alatt
teljes mértékig belakták, s most szanaszét repültek.

Már csak ez hiányzott! – gondolta Matyesz – és a szeme tele lett
könnyel, a fájdalommal vegyített bosszúságtól. Összeszedegette
őket, és visszagyömöszölte mindet a nadrágja zsebébe. Csak egy állatkának történt baja, ő ugyanis egyszerűen kettészakadt. Rövid
gondolkodás után ez az egyből kettőbe lett giliszta is visszakerült
társai közé, mert mintha azt hallotta volna valahol, hogy ezek az állatok ilyenkor újranövesztik az elvesztett felüket. Ebben nem volt
teljesen biztos, hogy igaz, mindenesetre úgy döntött,
megadja az esélyt az elveszett gilisztafélnek
a visszanövésre.
A fájdalom azonban a szívébe hasított csak igazán bele, amikor
felfedezte, hogy a horgászbot eltörött! Vadonatúj volt. A legjobb,
vagyis az egyetlen igaz barátjáé: András bácsié. Ő volt egyszemélyben a nevelőtanára, pótapja, barátja, szóval minden. A fiatal
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