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Katrin pettyes pizsamájában üldögélt, és a 
házi feladattal, azokkal az átkozott számtan- 
példákkal nyűglődött. Senki nem foghatja rá, 
hogy kedveli a matekot: nem mennek a fejébe

1.  KATRIN REGGELIJE



a számok, és ez már csak így van, slussz- 
passz! Szerinte a számjegyek bárgyú kriksz- 
krakszok, és az ember lánya csak akkor látja 
hasznukat, ha azt kell kiszámítania, mennyi
be kerül a nyalóka és a rágógumi - együtt a 
kettő.

- Most pedig köpök rá - állapította meg 
magában, és becsukta a számtankönyvet.

Aztán elővett egy másik, szórakoztatóbb 
kötetet, és ágyba bújt, hogy elalvás előtt még 
olvasson egy keveset. Ám a könyv rövidesen 
a hasára huppant, Katrin pedig törni kezdte 
a fejét.

„Furcsa, hogy matekban folyton lebőgök - 
gondolta. - A fiúk úgy hadarják a példákat, 
mint a vízfolyás, én meg csak hülyén tátom a 
számat. Pedig különben nem estem a fejem 
lágyára. Ugye, nem ?”

Igenlően bólintott önmagának, aztán to
vább gondolkodott:

„Azt szeretném, ha egyszerre csak tudnám 
mindazt, ami benne van az egész világ köny
veiben. És ha mindent sokkal, de sokkal job
ban tudnék, mint valamennyi doktor és pro
fesszor az egész földgolyóbison. Vagy ha
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jobban idomítanék oroszlánt, mint a világ 
legnagyobb oroszlánszelídítői. Vagy ha olyan 
klasszul elkormányoznék egy tengerjáró gő
zöst, hogy a kapitányok megpukkadnának az 
irigységtől. Vagy ha állati elegáns ruhákat 
varrhatnék a világ minden filmsztárjának. 
Akkor aztán jöhetnek nekem a matekkal. És 
mindenki azt mondaná, hogy ez a Katrin re
mek csaj, de az ám.”

Sóhajtott egy picit, álmosan ásított, és 
aztán...
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Igen, és aztán rájött, hogy hirtelen reggel 
van, mert kint világos lett.

Ó, de gyorsan is aludhattam! - döbbent 
meg.

Aztán kipattant az ágyból. De a szoba kö
zepén megtorpant.

- Jé, de furcsa ez az egész! - mondta han
gosan.-Mintha semmi nem volna olyan, ami
lyen lenni szokott!

Megcsipdeste magát. Fájt: na, legalább ez 
úgy van, ahogy lennie kell.

- Olyan könnyűnek érzem magam - mond
ta Katrin Katrinnak. - És úgy érzem, mintha 
a fejem valami csavaron trónolna.

Biztonság kedvéért belekukkantott a tü
körbe, de a megszokott arca nézett vissza rá. 
Ekkor az órára pillantott: még csak fél hat.

„Most már tényleg kezdek ideges lenni - 
gondolta. - Ilyen korán soha nem ébredek 
fel. Meg aztán hogy milyen éhes vagyok!”

Kiosont a szobából, lement a lépcsőn, be a 
konyhába.

- Jó volna összedobni valami ízes reggelit - 
mondta. - Egyébként mi az, hogy ízes? Hon
nan jött a számra éppen ez a szó ? Hisz máskor
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úgy mondom, hogy bendőtömő. Hm, valami 
nincs rendjén itt!

Hét órakor anyu megjelent a konyhában, 
hogy reggelit készítsen. Lába gyökeret vert az 
ajtóban. Körülszagolt. Csodálatos illatok 
szálltak a konyhaasztal felől, amelyet Katrin 
már megterített. Éppen csak le kellett ülni.

- Jó, hogy jössz, anyu - mondta Katrin 
magától értetődően. - Aput fel kellene éb
reszteni, még mielőtt kihűlnek a krokett- 
jeim!

- Micsodáid?! - sikított fel Katrin édes
anyja.

- A krokettjeim, most sütöttem őket - ma
gyarázta türelmesen Katrin. - Tudod, az 
ilyesmit melegen kell enni.

- Katrin! - tört ki az édesanya. - Mit csi
náltál?

- Reggelit - tájékoztatta szelíden a lánya. - 
Meleg krokett, francia omlett párolt vesével 
és frissen főzött kávé. Majd én felkeltem aput!

Máris rohant. A konyhában pedig ott ma
radt anyu, és rémülten nézegette, ugyan mi is 
éktelenkedik ott. Mert jól tudta, hogy a lánya 
még egyszerű lángost se tud sütni.
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Katrin iparkodott fel a lépcsőn, közben 
eszébe jutott a mateklecaj, amellyel oly iszo
nyú sokat nyűglődött.

- De hisz nem is nehezek a példák! - tört 
ki hirtelen.

Mire bekopogott apuhoz, már minden pél
dát kiszámított - fejben.

Berohant a maga szobájába, és beírta a 
számtankönyvbe a megoldásokat. Aztán be
ágyazott, sokkal fürgébben és simábbra, mint 
anyu szokta. Majd beakasztotta a szekrény
be a ruhákat, rendet rakott, és összeszedte 
az iskolakönyveit. És mindezt alig három 
perc leforgása alatt.

Éppen elkészült mindennel, amikor hirte
len eszébe jutott valami, és megállt a kezében 
a munka.

- Ó, te magasságos palacsintasütő! - kiál
tott fel. - Hát megtörtént! Hisz mindenhez ér
tek. Színtiszta igazság! Tudok főzni. Jobban 
beágyazok, mint anyu. Valóra vált, amit teg
nap kívántam!

Lerohant, és a konyhaajtóban majdnem 
feldöntötte aput, Berg doktort.

- Na de ilyet! - ámuldozott apu, és bele
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szagolt a levegőbe. - Netán valami különöset 
ünnepelünk ma ezzel a pompás reggelivel?

- Valami furcsa történt... - kezdte anyu.
- Mi furcsa van a párolt vesés omlettben 

és a krokettben? - mosolygott Berg doktor.
- Nagyszerűen kezdődik ez a nap.

- Ezt mondom én is - kacagott elégedetten 
Katrin.

- De hát... de hát Katrin főzött mindent
- bökte ki végre anyu.
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- Persze, hisz kezd már felnőtt hölgy lenni 
- mondta büszkén apu.

- De hát egy tízéves kölyök - makacsko- 
dott anyu.

- Nem is sejtitek, mi mindent tudok - 
mondta a lányuk titokzatosan.

Evés közben Katrin érthetetlen dolgokról 
társalgott apuval, olyasmiről, amit csak fel
nőttek szoktak megvitatni.

- ... ami pedig a politikai kibontakozást 
illeti, egyetértek veled abban, hogy... - 
mondta két pofára habzsolva.

- ... de hát persze a gazdasági helyzetnek 
óhatatlanul súlyosbodnia kell, ha meggondol
juk, hogy... - állapította meg a késsel és a 
villával hadonászva.

Csak jó sokára vette észre, hogy szülei már 
nem esznek, hanem őt bámulják.

- Túl sokat beszélek ? - kérdezte ártatlanul.
- Nem az, hogy beszélsz, hanem amiről 

beszélsz - mondta elámulva apu. - Hol ragadt 
rád ez a sok minden ?

- Hogyhogy ragadt?! - méltatlankodott a 
gyermek. - Szó sincs ragadásról. Ha tudni 
akarjátok, mindez benne van az agyamban!
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- Persze, persze, a televízió - sóhajtott fel 
megkönnyebbülten apu. - Ti, gyerekek, egy 
csomó olyasmit hallotok és láttok, amiről 
halvány fogalmatok sincs, aztán csak szaj
kózzátok !

- Azt akarod mondani, hogy szajkó va
gyok? - kérdezte sértődötten Katrin. - Ez 
esetben a szajkó engedélyt kér, hogy most tá
vozhasson az iskolába. Ott pedig állatian mu
ris lesz, majd meghalljátok!
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2. KATRIN KÖTÉLEN TÁNCOL,  
AVAGY MEGMUTATJA, MIT TUD

Katrin igencsak fenn hordta az orrát, amikor 
belépett az iskolaudvarba. Úgy gondolta, vé
gül is megvan erre az oka, hisz ő tud, ő ért 
mindent a legjobban az egész világon. Még 
akkor is, ha erről természetesen senkinek 
halvány sejtelme sincs.

Matek volt az első óra. A tanárnő most is 
olyan fanyar képpel érkezett, mint máskor.

„Hát még aztán milyen fanyar lesz!”-gon
dolta Katrin hangosan kuncogva.

- Látom, Katrinnak jó kedve van - morog
ta a tanárnő rosszkedvűen. - Akkor rögtön 
ki is számíthatsz néhány példát a táblánál, 
meglátjuk, még mindig olyan jó kedved lesz-e.

Katrin úgy tett, mintha izgulna, hisz min
denki tudta róla, mennyire utál kint állni a 
táblánál, és számolni. Mindig idegesítette, 
hogy harminc szempár szegeződik a tarkó
jára, és ez még bizonytalanabbá tette.
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A tanárnőre pillantott, aki szemmel látha
tóan nem törődött tanítványa idegességével.

- Akkor kezdhetjük, Katrin - szólt rá a 
tanárnő, és hadarni kezdett egy csomó fel
adatot.

Mire a tanárnő lediktálta a példákat, Kat
rin már el is készült. Ahogy leírta a feladatot, 
rögtön ki is számította, a megoldást pedig 
szép olvasható számokkal odaírta a végére. 
Oly gyorsan történt mindez, hogy az osztály
ban senki nem fogta fel.

- De hát Katrin! - kiáltott fel meghökken- 
ve a tanárnő, és a példákra nézett. - Már kész 
vagy? Hogy csináltad?

- Kiszámítottam - felelte Katrin hűvösen.
- De. .. de hát... - A tanárnő teljesen 

összezavarodott. - De hát tegnap óta megtál
tosodtál? Nem értem.

- De én értem! - mondta Katrin, és megint 
kézbe vette a krétát. - Tessék csak nézni ezt a 
példát.

És felírt egy olyan példát, amilyet négy 
osztállyal feljebb tudnak megoldani. Hatal
mas lendülettel kiszámította, miközben a ta
nárnő és az osztály csak bámult.
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- Most pedig vegyük ezt a feladatot - foly
tatta Katrin nagy buzgón.

- De hát Katrin, ez... - hápogta a tanár
nő, és elbambulva nézte, ahogy tanítványa 
hosszú képletekkel dobálózik, amelyeket csak 
egyetemisták ismernek.

-És ehhez mit szólunk? - érdeklődött 
Katrin, akit nem lehetett megállítani.

Most már olyan nehéz feladványokhoz ér
kezett el, amelyekkel csak matematikapro
fesszorok boldogulnak. Ám ő gyorsabban és
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jobban számította ki a példákat, mint az 
egész földkerekség bármelyik professzora. 
Most már tele volt firkálva a tábla, és a tanár
nőt ájulás környékezte. Katrin remekül szó
rakozott, bár a tanárnő kékült-zöldült.

- Valami baj van, tanár néni? Hozzak egy 
pohár vizet? - kérdezte Katrin szolgálat- 
készen.

- Nekem... nekem... - lihegte a tanárnő, 
és a homlokához kapott.

- Tanár néni, rosszul van? - érdeklődött a 
kislány részvevően.

- Igazgató úr! Igazgató úr! - rikácsolta a 
tanárnő, mintha ez volna a megoldás minden 
problémára. - Le kell mennem az igazgató 
úrhoz, most azonnal!

Nekiiramodott, szedte a lábát, ahogy csak 
tudta. És Katrin képtelen volt visszafojtani a 
nevetést, hisz oly muris az egész. De amikor 
visszament a helyére, már nem kacagott. Mert 
egyszerre csak észrevette, hogy osztálytársai 
furcsa képet vágnak. Összesúgtak, és úgy néz
tek rá, mint valami csodabogárra.

- Mi van veletek ? - fújt, sziszegett, és beült 
a padba.
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Ám a gyerekeknek nem akaródzott felelni, 
csak odasandítottak rá. Katrin egyáltalán 
nem ezt várta. Azt remélte, hogy társai ma
gasztalni fogják, amiért ilyen klasszul tud. De 
egyikük sem adta jelét annak, hogy pirinyót is 
magasztalni akarja.

- Hülye béka! - jelentette ki hirtelen az 
egyik fiú.

- Azt hiszi magáról, hogy valaki. Hát nem ? 
- kiáltotta oda valamelyik lány.

Egyszerre mind kiabálni kezdtek, egymás 
szavába vágva, és nem a legkedvesebb kife
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jezéseket használva. Katrin mérhetetlenül 
csalódott, mert egyáltalán nem így képzelte 
el a dolgokat.

Szerencsére éppen ekkor csengettek. És 
amikor csengetnek, nincs a világon olyan osz
tály, amely bent maradna a teremben.

Csak szegény Katrin maradt bent, lógott 
az orra, és magányos volt sok-sok tudásával, 
amelyre fütyült mindenki.

Tornaóra következett. Katrin ebben a 
tárgyban sem tündökölt. Egyensúlyérzékével 
nem nagyon kérkedhetett, és bakugrásban 
lámpással sem lehetett volna nála esetleneb
bet találni.

Igaz, most más tészta lesz, gondolta, mi
közben felvette a tornaruháját.

- Szia, te tuskó - szólt oda gúnyosan egy 
lány, és Katrin mellett betipegett a torna
terembe.

- Majd torkodra forr a szó! - dünnyögte 
Katrin elkeseredetten.

Mire beért a tornaterembe, már minden 
szert előkészítettek. Kötelek lógtak le a meny- 
nyezetről, padokat állítottak fel az egyensú
lyozó járáshoz, vastag huzal feszült a levegő-
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ben a terem két vége között, és a bakok is a 
helyükön álltak.

A tornatanárnő fürgén szökdécselve jött 
be a terembe, mindig így érkezett.

- Ma bakugrással kezdjük - csicseregte. - 
De ne állítsátok oly magasra a bakokat, Kat
rinnak kissé nehezére esik...

Mire Katrin integetni kezdett, és szárazon 
megjegyezte:

- De ma világelső vagyok bakugrásban!
Az egész osztály harsány nevetésben tört ki,

a testnevelés-tanárnő elmosolyodott.
- Hisz a legalacsonyabb bakot se viszed át 

- mondta.
- És akkor is olyan, mint egy megfeneklett 

hajó! - kiáltott közbe valaki, de Katrin nem 
tudta megállapítani, ki volt az.

- De most át akarom ugrani a legmagasab
bat! - makacskodott.

A tanárnő vállat vont, néhány gyerek a le
hető legmagasabbra állította a bakot.

- Most egyedül kell ugranod, mert senki 
más nem viszi át ezt a magasságot - mondta a 
tanárnő, és nem létező bajsza mögött elmo
solyodott.
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Katrin nem futott hosszan neki, éppen csak 
párat lépett. Erősen dobbantott, aztán fél 
méterrel a bak felett átrepült!

Morajlás hullámzott végig a tornatermen.
- Mázlista tyúk! - tajtékzott az a lány, aki 

az imént fitymálkodott, gúnyolódott.
- Gondolod ? - kérdezte Katrin, és egymás 

után háromszor ismételte meg az ugrást.
- Különös - jegyezte meg a tornatanárnő, 

és összehúzta a szemöldökét. - Vajon mi 
is?...

De mielőtt végigmondhatta volna, Katrin 
majomfürgeséggel felmászott egy kötélen. És 
máris fent ült a tető alatt, és lóbálta a kötelet. 
Miközben a többiek tátott szájjal bámulták, 
ő életveszélyes módon egyik kötélről a másik
ra dobálta magát.

A tanárnő rémülten tartotta szája elé a ke
zét.

- Azonnal gyere le, Katrin! - csipogta.
Ám Katrinnak esze ágában sem volt lemen

ni. inkább felpattant a terem két vége között 
a levegőben kifeszített kötélre. Tipegve végig
sétált rajta, mint valami kötéltáncosnő. Aztán 
fantasztikus akrobata-produkciókba kezdett.
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Fejre állt a kötélen, fél lábon ugrált és pörgött. 
Mindezt a legkisebb hiba nélkül, hisz ő a világ 
legkitűnőbb tornásza, és ennek tudatában is 
volt.

Fél óra múlva végére ért a bemutatónak, 
addigra a tanárnő már odahívta az igazgatót.
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A tanárok is mind hallottak a tornateremben 
történtekről, és most ott álltak egy csomóban, 
és csak a szájukat tátották.

Katrin befejezésül még elegánsan meg
hajolt odafent a kötélen, aztán hatalmas ug
rással lehuppant a földre, éppen a testnevelés
tanárnő elé, aki mérhetetlenül pipás volt.

- Megőrültél, hogy az életedet kockáztatod 
itt nekem?! - kiabált felháborodva. - Kép
zeld el, ha lepotyogsz, és a lábadat töröd! 
Intőt érdemelnél ezért!

- De azért legalább klassz voltam ? - kér
dezte Katrin reménykedve.

- Klassz voltál! - visította a tanárnő. - 
Olimpiát nyerhetsz, ha a kedved tartja. De 
nem normális dolog, hogy te korodbeli gyerek 
ilyesmiket tud, és ezért nagyon haragszom 
rád...

Katrin megállapította, mennyire igazi fel
nőttdolog az, amit a nőszemély a végén mon
dott. Annyira feldühödött, hogy nagy lép
tekkel kitrappolt a tornateremből. A tanár
nő még maradt, és azon rágódott, milyen 
őrült és ostoba dolog volt ez az egész, blabla, 
blabla...
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Katrinnak később eszébe jutott valami. 
Visszafordult, benézett a nyitott ajtón, és han
gosan, de udvariasan odaszólt:

- Bocsánat, tanár néni, nem akar megta
nulni tizenötszörös hátraszaltót csavarral? 
Ha igen, szívesen megtanítom rá tanár nénit.
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3.  NÉMI FÉLREÉRTÉS!

Katrin csúnya dolgot művelt: meglépett az 
iskolából. Azt gondolta, hogy mindenki oly 
ostoba, és ő úgyis százszor jobban tud min
dent, mint valamennyi tanár együttvéve.

És most az utcán sétált, a táskáját lóbálta. 
Azon tűnődött, ugyan mit is eszeljen ki.

„És ha feltalálnék valamit? - álmodozott.
- Hasznos orvosságot,amely mindent meg

gyógyít ezen a világon. Hű, de haláli volna!”
Ahogy így morfondírozott magában, össze

találkozott Crona bankigazgatóval, apu is
merősével.

- Szervusz, kicsi Katrin - üdvözölte nyá
jasan a bankigazgató. - Hazafelé az isko
lából?

- Úgy is lehet mondani - felelte a kislány, 
és meghajolt.

_ Persze otthon szépen megcsináljuk a lec
két? - érdeklődött a bankigazgató.
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Katrin két szája széle megindult a két füle 
felé. De akkor eszébe jutott, hogy nem illik 
az emberek képébe röhögni.

- Nem, előbb ugyanis... hm... - mondta 
tétovázva.

Ebben a pillanatban rájött, hogy a városi 
kórház előtt áll, és akkor hirtelen nagyszerű 
ötlete támadt.

- A bácsi el sem tudja képzelni, mit fogok 
most csinálni! - lelkendezett. - Bemegyek ide 
a kórházba, és lecsípek egy appendixet!

- Lecsípsz egy... egy micsodát? - tört ki 
Crona bankigazgatóból az ámulat.

- Egy appendixet, úgy, ahogy mondom - 
tájékoztatta Katrin önelégülten. - Kioperá
lok egy vakbelet, ahogy maguk... hm... 
köznapi emberek mondják!

- Ó, te drága kicsim - felelte részvevőn az 
igazgató. - Szegény kislány, fáj a gyomrod?

- Az enyém nem, de mindig akad olyan 
ember, akinek fáj - kacagott Katrin. - Ugyan
is én fogok operálni!

Ezzel meghajolt, és bement a kórházba, 
Crona bankigazgató pedig ott álldogált, és 
eltűnődve vakarta a fejét.
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Katrin bement a kórházba, és első dolga az 
volt, hogy az egyik sarokba hányta az iskola
táskáját. Orvos, a kezében iskolatáska! Ne
vetséges látvány, gondolta.

Pontosan tudta, merre van a sebészet, hisz 
itt operálták ki a manduláját. Ezért nyugod
tan sétált ki s be az ajtókon, és igyekezett olyan 
képet vágni, mintha kórházi ember volna. Ta- 
lálkozott nővérekkel és orvosokkal, de senki
nek nem tűnt fel, hogy ő a folyosókon kó
borol.
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Amikor beért a sebészetre, arra gondolt, 
hogy fehér orvosi köpenyt kell szereznie. Egy 
orvos virágos nyári ruhában ? Nem, ez semmi
képpen sem illik - vélekedett. Ajtókat nyito- 
gatott, és mindenhová bedugta az orrát. És vé
gül szerencséje lett: egy kis üres helyiségben 
fehér köpenyek lógtak. Belopakodott, és ke
resgélni kezdett közöttük. Végül talált egy 
megfelelőt, és felvette. Aztán felkutatott egy 
fehér arcvédőt, aminőt orvosok raknak a szá
jukra és az orrukra. Most már senki nem lát
hatja, kit is rejt ez az egész felszerelés.

Kisündörgött a helyiségből, és megindult 
végig a folyosón. A végében fehér ajtó, rajta 
a felírás: MŰTŐ. Az ajtó nem volt egészen 
becsukva, a műtő kihaltnak látszott, ezért 
Katrin szapora léptekkel bement. Ekkor vette 
észre, hogy a sarokban egy nővér műszerek
kel foglalatoskodik.

- Jó reggelt, nővérke - köszönt Katrin el
lentmondást nem tűrő hangon.

- Jó reggelt, doktor úr - felelte a nővér, és 
lopva Katrinra pillantott, mintha nem volna 
egészen bizonyos abban, miféle doktorhoz is 
van szerencséje.
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- Új ember vagyok itt, nevem Berg doktor 
- kedélyeskedett Katrin. - Szakterületem a 
vakbélműtét.

- Értem már, doktor úr - mondta látható 
módon megkönnyebbülten a nővér.

- Van raktáron vakbeles páciensünk ? - 
érdeklődött Katrin.

Ebben a pillanatban két nővér hordágyat 
gurított be. És ugyan ki feküdt rajta? Nem 
más, mint Anderlundné, a hentes felesége.

A nővérek átemelték Anderlundnét a mű
tőasztalra, és Katrin úgy vette észre, hogy a 
páciens kissé ideges.

- Nyugi, Anderlundné - vigasztalta Kat
rin. - Egy szempillantás alatt kész, és nem is 
fog fájni. Csak ne féljen!

- Félni? - fújtatott Anderlundné. - Eszem 
ágában sincs félni. Csak azt nem értem, ho
gyan lehettem oly ügyetlen, és.. .

Katrin alapjában véve egyetértett azzal, 
hogy Anderlund néni ügyetlen, de nem akarta 
hangosan kimondani.

- így ni, Anderlundné, most elszundítunk, 
és szépen aluszikálunk egyet - mondta ehe
lyett. - Csak egy injekciót kap a karjába.
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- De hát... de hát!... - sápítozott rémül
ten a nővér.

- Ez az én dolgom - szólt rá szigorúan Kat
rin. - Nővér, kérek egy injekciós tűt.

A nővér nem mert mást tenni, csak amire 
Katrin kérte. És Anderlundné hamarosan 
aludt már, és ízesen horkolt.

- Kesztyűt, nővér - szólt Katrin, és odatar
totta a kezét.

A főnővér gumikesztyűt húzott Katrin ke
zére, a többi nővér meg kirakta egy kis asztal
ra a műszereket.

- Akkor kezdhetjük - mondta az új doki 
várakozásteli arccal. - Nővér, a szikét!

A szike nagyon éles kés, és Katrin oly fino
man kezdett vágni vele, mintha már száz mű
tétet végzett volna.

- Szép vágás, nemdebár ? - állapította meg 
önmagával elégedetten.

És mivel ügyesebb volt a világ legkiválóbb 
professzoránál is, alig fél perc alatt kihalászta 
Anderlundné vakbelét. Katrinnak általában 
nem kenyere a varrás, de most oly fürgén 
összefércelte Anderlundnét, mint soha sem
mit!
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Éppen végzett, amikor megnyílt a műtő 
ajtaja,és...

Ó, iszonyatok iszonyata, két fehér köpenyes 
orvos lépett be. És egyikük Lööw főorvos, 
apu nagyon jó barátja!

- De hát... mi történik itt?! - harsant fel 
Lööw főorvos úr hangja.

- Történt - helyesbítette Katrin nyájasan, 
majd szerényen hozzátette: - Csupán egy 
kisebb műtét. Éppen végeztem.
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Aztán odatartotta Anderlundné vakbelét, 
és kijelentette:

- Nagyon szép appendix, ugyebár? És tel
jesen egészséges, tulajdonképpen bent is ma
radhatott volna.

Ekkor úgy látszott, hogy Lööw főorvost 
ott helyben megüti a guta. Elordította magát:

- Persze hogy egészséges a vakbél! A páci
ensnek csak a nagy lábujja tört el, azt kellett 
volna rögzíteni!
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4.  A VILÁG LEGJOBB TŰZOLTÓJA

Bosszantó, hogy Anderlundné fölöslegesen 
vált meg a vakbelétől, Katrin mégis örült, 
mert pompás műtétet végzett. És ezt a főorvos 
is elismerte, mielőtt a kislányt kipenderítette 
a kórházból.

Katrin a főutcán sétafikáit, és azon törte a 
fejét, mit is csináljon, amíg még birtokában 
van minden képességének.

Hisz soha nem tudni, meddig tart az ilyes
mi - gondolta -, és okosan gondolta.

Ahogy sétált, egyszerre csak messziről tűz
oltószirénát hallott. De a tűzoltókocsik csak
hamar mind közelebb értek. Katrin meg
számolta, hány süvített el mellette.

- Hat tűzoltókocsi - állapította meg. - 
Nagy tűzvész pusztíthat valahol.

Nyomban sarkon fordult, és rohanvást 
megindult a tűzoltókocsik után. Hisz nem 
mindennap adódik tűzvész a városban. Ina
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szakadtából szaladt, és mivel természetesen a 
világ legjobb futója volt, hamarosan beérte a 
tűzoltóautókat. Sőt még le is hagyta őket, ami 
éppen nem oly gyakori dolog!

Az emberek megálltak, szájtátva bámulták 
a fura látványt: elöl száguld egy virágos ru
hás kislány, és utána gurul hat tűzoltókocsi.

Katrin hamarosan füstszagot érzett, majd 
nyomban ezután nagy füstfellegeket pillantott 
meg, ahogy a levegőben gomolyognak.
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- Ó, hisz a piactéren ég az áruház! - kiál
totta Katrin. - Iszonyú! És ha emberek ma
radtak bent?

Mire odaért, és nyomban utána a tűzoltó
kocsik, az áruház már lángban állt. A tűzol
tók kiugráltak az autókból, és máris leteker
ték a csöveket, és felkurblizták a létrákat.

Tömeg sereglett össze, a rémülettől össze
szorult szívvel bámultak fel az áruházra, 
amelynek az ablakain lángok csaptak ki.

Katrin úgy találta, hogy a tömeg akadá
lyozza a mozgást, ezért megpróbálta elterelni 
az embereket.

- Menjenek arrébb, hogy a tűzoltóknak 
legyen hely! - kiabálta.

De mindenki kíváncsi volt, ezért senki nem 
akart arrébb menni. Erre Katrin megdühö- 
dött. És mivel ő volt a világ legerősebb embe
re, sorra arrébb emelte a bámészkodókat.

- Bocsánat az erőszakoskodásért - mond
ta, és arréb emelt egy hölgyet.

A szegény dáma mindmáig nem tudja, ho
gyan történhetett meg, hogy egyszerre csak 
ötven méterrel arrébb találta magát.

Aztán egy idősebb úrra került sor, aki a
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szemüvegét is felrakta, hogy jobban lássa a 
tűzvészt.

- Bocsánat, bácsikám - szólt Katrin udva
riasan, és elvitte a férfiút.

Miután mindenkit elcipelt, odament a tűz
oltó kapitányhoz, tisztelgett és jelentette:

- Kapitány úr, megtisztítottam a terepet a 
kíváncsiskodóktól!

- Derék kislány vagy - mondta elismerőn 
a tűzoltó kapitány. - De most szedd a sá
torfádat, mert veszélyes a közelben tartóz
kodni.



Az áruház néhány ablakában emberek áll
tak, és lekiabáltak, hogy nem tudnak kimász
ni. A tűzoltók hangyáknak látszottak, amint 
felfelé kúsztak a létrákon, hogy kisegítsék az 
embereket. És a vízvezető csövek mint óriás 
giliszták tekeredtek az utcán.

Katrin lent álldogált és nézelődött, ám 
egyszerre csak valami iszonyatosat vett észre: 
a legfelső emelet egyik ablakából egy csomó 
hölgy dugta ki a fejét. Látható módon annyi
ra féltek, hogy egy szót se tudtak kinyögni, 
csak ott álltak kidülledő szemmel.

Katrin odaszaladt a tűzoltó kapitányhoz, 
és rángatni kezdte a kabátujját. De a kapi
tánynak más dolga volt, nem tudott a kislány
nyal foglalkozni. Aki is megértette, hogy egye
dül kell intézkednie.

Az csak természetes, hogy ő a világ leg
nagyszerűbb tűzoltója! így aztán odarohant a 
leghosszabb létrához, és kúszva megindult 
rajta felfelé. Szerencsére a létra éppen ama 
ablak alatt állt, amelyből a szerencsétlen nők 
néztek ki. Katrin lábszárai peregtek, mint a 
dobverők, oly fürgén mászott. És amikor kö
zelebb ért az ablakhoz, biztatóan felkiáltott:
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- Ne féljenek, most már itt vagyok... én!
Ám a nénik nem csupán féltek, ráadásul

gőgösek is voltak. Mert egy árva szót sem 
válaszoltak, meg se moccantak. Katrin úgy 
érezte, valamicske hálát azért megérdemelne.

- Tőlem ugyan pökhendiskedhettek! - ri- 
pakodott rájuk. - Akár tetszik, akár nem, 
igenis megmentelek benneteket!

A tűzoltó kapitányt a guta kerülgette, ahogy 
megpillantotta a létra tetején pipiskedő Kat- 
rint. Hisz nem tudhatta, hogy a kislány az ég
világon mindent meg tud csinálni. Szóval a 
tűzoltó kapitány integetett, kiabált, hogy Kat
rin jöjjön le, de a világ legjobb tűzoltója ren
dületlenül mászott felfelé. Amikor felért, be
nézett az ablakon, és sietve közölte:

- itt vagyok már. Másszanak ki egymás 
után, én majd fogom magukat!

Ám a hölgyek a fülük botját sem mozdítot
ták, csak mereven bámultak. Katrinban fel
ment a pumpa, és lopva fenyegető tekintetet 
lövellt rájuk. Aztán hirtelen megragadott egy 
kese hajú bájos nénit, és minden teketória nél
kül kiemelte az ablakon.

Lenézett az utcára, és látta, hogy egy kövér
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kis figura fel s alá szaladgál, és integet neki. 
Mintha valamit kiabálna is.

- Nem hallom! - kiabálta vissza Katrin. - 
Hogy mi? Nagy a rumli idefent! De most mit 
csináljak ezzel a nénivel?

Ám nem kellett nyugtalankodnia: a tűz
oltók már kifeszítettek egy ponyvát.
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- Ide figyeljetek, ti ott lent! - élénkült fel 
Katrin. - Most lehajítom ezt a hölgyet. Hó
rukk!

Azt hitte, hogy a néni legalább vinnyogni 
fog egy kicsit a rémülettől, de esze ágában 
sem volt. Mukkanás nélkül suhant le a leve
gőben, egyenest a ponyva kellős közepére.

- Az első lement - állapította meg Katrin 
örömmel, és máris a következő hölgy után 
nyúlt.

Soha életében nem dolgozott ily serényen. 
De soha nem is mentett ki embereket tűzvész
ből!

Valahányszor lenézett az utcára, ott látta a 
kövér embert ricsajozni. Hirtelen rájött, hogy 
az áruház igazgatója az. De hogy mit kiabál, 
azt nem lehetett hallani. Katrin azt gyanította 
ugyan, hogy őt magasztalja, legalábbis ezt 
kellene tennie, vélekedett a világ legnagysze
rűbb tűzoltója.

Az utolsó hölgy, akit kimentett, fekete hajú 
volt, óriási szempillái voltak, és azt se mondta, 
hogy bikk-makk. „Az utolsó pillanatban si
került megmentenem - tűnődött Katrin -,
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hisz most már ég az egész szoba.” Bekukkan
tott az ablakon, és látta, hogy éppen akkor 
kap lángra a sarokban álló hatalmas szekrény. 
És ahogy lefelé mászott, némi kíváncsisággal 
azon törte a fejét, ugyan mi is lehetett abban 
a szekrényben.

Amikor lelépett a létráról, azt gondolta, 
hogy a néptömeg elismerő morajlását hallja, 
és boldogan mosolygott. Ám odarohant hoz
zá a tűzoltó kapitány, arca vöröslött a düh
től.

- Nem megmondtam neked, hogy taka
rodj innen?! - üvöltötte. - Az én tűzoltóim 
reggelire megesznek egy ilyen tűzvészt!

- Én viszont történetesen a világ legjobb 
tűzoltója vagyok, ha nem tudná! - mondta 
dölyfösen Katrin.

Ugyanakkor futva-lihegve megjelent az 
áruház apró, kövér igazgatója is. Hadoná
szott, kiabált:

- A pénzem! Miért nem hoztad ki a drága 
bankjegyeimet? Hisz kiabáltam neked, hogy 
ha már odafent vagy, mentsd meg a szekrény
ben levő pénzemet. Most hamuvá égett ötven
ezer koronám!
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- Azt hiszem - válaszolta Katrin fagyo
san a pénznél fontosabb az emberéletek 
megmentése.

- Emberélet ? - kiabálta az áruház igazga
tója a haját tépve. - Hiszen csak régi, sutba 
dobott próbababák voltak!
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5.  SZOKATLAN ÉNEKÓRA

Katrin hosszú, dühös léptekkel trappolt el a 
tűzvész színhelyéről, és azon tűnődött, ugyan 
miért is sikerül minden félre.

- Magad is megértheted, kis Katrinom, 
hogy abban a vastag füstben egész egyszerűen 
képtelen voltam megkülönböztetni az embe
reket és a próbababákat - magyarázta ön
magának. - Azt meg igazán honnan tudhat
tam volna, hogy pénz van a szekrényben ?

Egyetértően bólintott önmagának, és máris 
megint jókedvre derült, és mindenről meg
feledkezett!

Éppen azon kezdett el gondolkodni, ugyan 
milyen találmánnyal lepje meg a világot, ami
kor hirtelen muzsikát hallott a ligetből. Volt 
ott egy színpad, amelyen nyári estéken hang
versenyeket szoktak adni. Katrin nem járt 
hangversenyre, mert nem szereti a zenét. De 
most kíváncsi lett, és bement a parkba.
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Odasündörgött a színpadhoz, de belega
balyodott az egyik mikrofon vezetékébe, és a 
mikrofon nagy zajjal felborult!

- Kopj le, te ügyefogyott! - rivallt rá egy 
dühös férfiú.

- Mit csinálnak? - érdeklődött Katrin.
- Hangversenyre próbálunk - sziszegte a 

zenész. - De most már hordd el az irhádat!
Mire Katrin leült az orra elé egy padra; hal

lani akarta, mit játszanak.
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A színpadon foglalt helyet a zenekar, és az 
a sziszegő alak volt nyilván a karmester. Kéz
be vette a karmesteri pálcát, és rákopogott 
az előtte álló pulpitusra.

- Folytassuk - mondta fáradtan.
Aki nem ért a zenéhez, könnyen hihette, 

hogy a zenekar jól játszik. Katrin azonban a 
világ legjobb muzsikusa, ezért most elégedet
lenül ráncolta össze a homlokát. Kis idő múl
tán bedugta a fülét. Végül már nem bírta to
vább! Odament a színpadhoz, felmászott a 
karmester mögé, és tapintatosan hátba bökte.

- Bocsánatot kérek, de mi a neve annak a 
vörös hajú bácsinak, aki hegedűn játszik? - 
kérdezte, és a férfiúra mutatott.

- Jönsson. Na és?! - ordított rá a karmes
ter.

- Jönsson hamisan játszik! - szögezte le 
Katrin, és magyarázatul hozzátette: - Énne
kem ugyanis kisujjamban van a zene!

- Természetesen hegedülni is jobban hege
dülsz, mint bárki a világon?! - fújtatott a 
karmester.

- Ezt meg honnan tudja a bácsi? - ámul
dozott Katrin.
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Ezzel egyenest odalejtett a vörös hajú he
gedűshöz, aki hamisan játszott. Kivette a ke
zéből a hangszert, és bejelentette:

- Most pedig hallgassák meg, hogyan kell 
ezt igazából játszani!

Álla alá szorította a hegedűt, és bólintott a 
karmesternek. Az egész zenekar harsogó ne
vetésben tört ki, hiszen azt hitték, hogy Kat
rin játéka macskanyávogás lesz. De elég volt 
néhány ütem, és mindnyájan kezdték meg
érteni, hogy valami nincs rendjén ezzel a gye
rekkel. Mert azelőtt soha senki ezen a világon 
nem tudott ily gyönyörűen hegedülni. Egy idő 
múlva a fuvolásnak tátva maradt a szája, 
tátott szájjal pedig nem lehet fuvolázni! És 
végül az egész zenekar elhallgatott, mert min
denkit zavart, hogy Katrinhoz képest oly 
pocsékul játszik.

Katrin, miután végére ért a játéknak, ille
delmesen visszaadta a hegedűt, és szerényen 
megjegyezte:

- Körülbelül így kell ezt játszani!
Ebben a pillanatban kinyílt a színpadra

vezető egyik mellékajtó, és megjelent egy sö
tét hajú, bűbájos hölgy.
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- Ki játszott oly csodaszépen? - csicse
regte.

A karmester meg sem tudott mukkanni, 
csak rámutatott Katrinra, aki udvariasan 
meghajolt.

- Szia - üdvözölte a hölgy, és ezzel Katrin 
megszűnt számára létezni.

- Én játszottam - mondta Katrin, és ön
magára mutatott.

- Jó, jó, kisanyám de most már leléphetsz! 
- szólt a hölgy kissé türelmetlenül.

- Nem illik így beszélni a világ legjobb 
hegedűsével - emlékeztette Katrin.

A hölgy akkorát kacagott, mintha Katrin 
valami irtó vicceset mondott volna. Aztán 
odament a karmesterhez, és megkérdezte:

- Melyik dallal kezdjük?
Ebből Katrin megértette, hogy a hölgy éne

kesnő, és próbálni fog a zenekarral.
„Nem különösebben énekel - állapította 

meg Katrin. - Ezért méltányos és helyénvaló 
volna bosszút állni rajta nagyképűségéért.”

Odament hát a karmesterhez, hátba bökte, 
és megkérdezte tőle:

- Hogy hívják ezt a nénit, aki énekel?
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- Annelinek - sóhajtott fel a dirigens.
- Pocsékul énekel - állapította meg Katrin.
- Persze te jobban énekelsz, mint... - 

kezdte a karmester, aztán felnyögött: - Ne 
mondd, hogy énekelni is tudsz!

- A legjobban a világon - vágta oda Kat
rin. - Akarja hallani?

Az énekesnő dühödten fújtatott, miközben 
a kislány odalépett a mikrofonhoz.

- Menjen arrébb, nénikém - mondta szere- 
tetreméltóan, és énekelni kezdett.

Maga se tudta, miképpen lehetséges, hogy 
ismeri az éneket, jóllehet még soha nem hal
lotta. De úgy dalolt, mintha egész életében 
mást sem csinált volna. És az énekesnő csak 
sápadozott, és úgy látszott, hogy rögtön el
ájul.

Ám a karmester úszott a boldogságban! 
Amikor a kislány befejezte, odarohant hozzá, 
és magasztalta:

- Tudod-e, hogy a világ legjobb énekesnője 
vagy?

- Reggel óta tudom - hangzott az önelé
gült felelet.

- Akarsz-e egész nyáron velünk énekelni ? -
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lelkendezett tovább a dirigens. - Óriási pén
zeket kaphatsz!

- Ez aztán mindennek a teteje! - visított 
toporzékolva az énekesnő. - És akkor velem 
mi lesz? Ezt nem fogom eltűrni!

Senki észre se vette, amikor tombolva lelé
pett a színpadról, mert mindenkit jobban ér
dekelt Katrin.

- Velünk kell énekelned! - folytatta a rá
beszélést a karmester. - Világhírű leszel!

Katrin eltűnődött kicsinyég a dolgon. De
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aztán arra gondolt, hogy minden tudása meg
szűnhet egyik percről a másikra. És akkor 
mily iszonyú is volna, ha ott állana a közön
ség előtt, és énekelne, ám egyszerre nem tudna 
egyetlen hangot se kinyögni. Ó, mindenki 
rajta nevetne!

- Neem - válaszolta határozottan. - Nem 
akarok világhírű lenni! Még Svédországban 
sem!

Eltökélten lekecmergett a színpadról, és 
ahogy elsétált, még visszaintegetett a zenekar
nak. És ott maradt a karmester, csalódottan, 
lógó orral. Katrin még hallotta, ahogy az éne
kesnőt hívja, jöjjön vissza. De már hiába, 
mert a kislány látta, ahogy egy taxival elpor- 
zik.

- Sajnos, a koncert elmarad - sóhajtotta 
Katrin. - Vajon a felnőttek miért kevernek 
össze mindent? Miért nem érti meg senki, 
hogy csak meg akarom mutatni, mit tudok?
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6.  A POLGÁRMESTER DÁMÁJA

Katrin vett egy fagyit, hogy megnyugodjon 
a ligeti felhajtás után. A fagylaltot nyalogatva 
megint azon törte a fejét, milyen találmánnyal 
lepje meg a világot.

De éppen amikor rájött, hogy miféle talál
mány is legyen az, hirtelen megállt, és hegyez
ni kezdte a fülét. Suttogást hallott az utca 
másik oldaláról, egy palánk mögül. Szokásos 
kíváncsiságával rögtön odalopakodott a desz
kakerítéshez, hogy jobban halljon.

- Xrl protv yccto d fnyrr! - súgta valaki.
„Kész őrület!” - gondolta Katrin izgatot

tan.
A furcsa hangok, amelyeket hallott, egy 

titokzatos nyelvből, a mixadóriaiból szár
maztak. Persze Katrin folyékonyan beszélte 
ezt a nyelvet! Azt is tudta, hogy az ország, 
Mixadória, bele van ékelve valahová Tibet és 
Dánia közé. Ám Mixadória oly titokzatos
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ország, hogy senki nem tud a létezéséről, és 
azt sem tudja senki, hogy háromszáz lakosa 
van, és valamennyi gazember.

„Nem, most már minden okom megvan a 
nyugtalanságra - gondolta Katrin, miután 
egy darabig hallgatózott. - Meg kell akadá
lyoznom.”

Odalopakodott a palánk széléhez, és ki
dugta az orra hegyét meg a fél szemét. Két 
alakot látott: az egyiknek nagy fekete szakál
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la volt, és az egyik szeme kék. A másik pacák 
vörös hajú volt és sovány, nem lehetett sokat 
kinézni belőle. De mindkettőről lerítt az, 
hogy gazember!

„Most már megismerem a képüket - gon
dolta megelégedetten Katrin. - Rögtön tele
fonálok a polgármesternek.”

Nekilódult a legközelebbi telefonfülkéig. 
Feltárcsázta a város polgármesterét, aki 
egyébként a Bengtson névre hallgatott.

Bengtsonné, a polgármester felesége vette 
fel a kagylót. Katrin nem akarta, hogy a pol
gármesterné megismerje, ezért igyekezett el
változtatni a hangját, és így beszélt:

- Beszélhetnék Bengtson bácsi... polgár- 
mester úrral?

- Természetesen, kicsi Katrinom, szervusz, 
szervusz - mondta barátságosan a polgár
mesterné. - Hogy van apu és anyu ?

- Köszönöm, jól! - felelte megrökönyödve 
Katrin.

Amikor a polgármester vette át a telefont, 
Katrin ezt súgta:

- Bengtson bácsi, Katrin vagyok, fontos 
közlendőm van, egyébként puszi!
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- Neked is puszi! - nevetett a polgármes
ter. - Halljuk azt a bizonyos közlendőt!

- Jól tessék figyelni - mondta halkan a kis
lány. - Két gyanús mixadóriai van a város
ban.

- Maxa, mixa... miket beszélsz? - ámul
dozott a polgármester.

- Két alak Mixadóriából - magyarázta 
Katrin, de a polgármester ettől még nem lett 
okosabb. - Egy szót se tessék szólni Bengtson 
néninek, de ezek a gazemberek el akarják 
rabolni!

Erre kezdett el csak igazán kacagni a pol
gármester, ami Katrin szerint ostobaság volt 
a részéről, tekintettel a dolog komolyságára.

- Pedig így igaz - makacskodott a kislány. 
- Ezzel a két fülemmel hallottam, ahogy a 
Hosszú utcában megbeszélték a palánk mö
gött.^

- És mifajták ezek a maxi... mixák? - kí
váncsiskodott a polgármester.

Katrin mindent elhadart, amit Mixadó- 
riáról és lakosainak gyalázatos erkölcseiről 
tudott.

- Tetszik már érteni, bácsi, miért oly fontos
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ez az egész? - mondta befejezésül. - És ne 
hagyja magára Bengtson nénit! Mert délután 
háromkor el akarják rabolni, amikor a bácsi 
szundítani szokott.

- Ezt meg honnan tudják a rablók ? - ne
vetett a polgármester.

- A mixadóriaiak mindent tudnak - vágta 
el a vitát Katrin. - Puszi, megyek, mihelyt 
tudok.

Megelégedetten mászott ki a telefonfül
kéből. Tehát figyelmeztette a polgármestert, 
de a biztonság kedvéért úgy gondolta, maga 
is odaszalad, és őrködik a polgármesterné 
biztonságán.

Amikor odaért a polgármester pompás 
fehér házához, két rendőrt látott, akik fel s 
alá sétáltak a ház előtt az utcán, ami még 
nagyobb örömet szerzett a lánykának.

Katrin csengetett, maga a polgármester 
nyitott ajtót. A kislány a szájára tette a muta
tóujját, és óvatosan bekukucskált a hallba.

- Jól vigyáznak Bengtson nénire? - súgta 
drámai hangon.

A polgármester bólintott, mosolygott, és 
beengedte Katrint.
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- Éppen kávézunk - mondta. - Kapsz 
szörpöt és süteményt, jó lesz?

- Juj de jó, kösz! - mondta Katrin elbűvöl
tem - Közben is szemmel tarthatom Bengtson 
nénit.

A polgármesterék gyönyörűen laknak. Se- 
lyemhuzatú bútoraik és bársonyfüggönyeik 
vannak; a falakat beborítja a sok kép. Katrin 
ámulva szemlélte a legszebb képet, amelyre a 
polgármester oly büszke. Szépséges dámát 
ábrázol fehér parókában, a képet széles arany
keret övezi.

Aztán eszébe jutott, hogy fontosabb fel
adata is van, ezért bement a szalonba, hogy 
köszönjön Bengtson néninek, aki hosszú és 
sovány, de azért szereti a gyerekeket és a ku
tyákat. És Katrin nemsokára már itta a ször
pöt, és süteményt majszolt.

Közben az órára nézett, és sokatmondóan 
kacsintott a polgármesterre. Már kezdett 
kicsit nyugtalankodni. És amikor a nagy álló
óra hármat ütött, felpattant.

- Nicsak, három óra van, mi pedig itt ül
dögélünk -jegyezte meg idegesen.
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A polgármester a tenyerébe köhécselt. És az 
a szegény polgármesterné, az csak nyugodtan 
társalgott, és halvány sejtelme sem volt arról, 
hogy el fogják rabolni.

Öt perccel később recsegés hallatszott vala
hol a házban, mire a polgármester megmere
vedett. Katrin megfogta Bengtsonné kezét, 
és nyugtatóan megpaskolta.

- Ne féljen a néni. Mi meg fogjuk védeni - 
mondta elszántan.

- Félni? Miért kellene?... - szólalt meg a 
polgármesterné.

De ebben a pillanatban irtózatos robaj hal
latszott a pompás szalonból, ahol annyi a kép. 
A polgármester elkiáltotta magát, és felug
rott.

- Állj! - rivallt rá Katrin figyelmeztetően. - 
Csapda az egész! Azt akarják, hogy kiszalad
junk innen, és magára hagyjuk Bengtson né
nit. De mi kitolunk velük, és maradunk.

A polgármester idegesen bólintott, és visz- 
szaült a helyére. Katrin pedig nagyon örült, 
hogy kitoltak a rablókkal.

A polgármesterné, aki semmiről sem tu-
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dott, hirtelen felállt, és határozottan kijelen
tette :

- Most már kimegyek a konyhába, vég
zem a dolgomat.

- A világért se! - kérlelte Katrin. - Inkább 
tessék inni még egy csésze kávét.

És teletöltötte a néni csészéjét, körös-körül 
mindent telefröcskölt, főleg a térítőt.

Pontosan ebben a pillanatban vette kezde-



tét minden. Ajtó csapódott, futó lábak do
bogtak, és valaki kiabált:

- Hé maguk ott! Mit csinálnak? Állj!
A polgármester, a felesége és Katrin az 

ablakhoz rohant. És mit láttak ? Hát igen, az 
utca végében két alak futott, egy sovány, 
vörös hajú meg egy fekete szakállú! És nyo
mukban a két rendőr.

A két mixadóriai beszaladt egy mellék
utcába, a kislány akkor vette észre, hogy va
lami négyszögletű aranykereteset visznek. 
A polgármester is észrevette és felkiáltott:

- Elvitték a legdrágább képemet!
Berohant pompás szalonjába, és odaállt a

falhoz az üres folt elé, ahol a kép lógott.
- Ó, ha soha nem kapom vissza az én 

fehér parókás gyönyörű dámámat! - sirán
kozott.

- Dáma! - esett le a húszőrés Katrinnál, 
akinek földbe gyökerezett a lába.

Aztán tűzvörös lett az arca, és lerítt róla, 
mennyire szégyenkezik. Lesütötte a szemét, 
úgy súgta:

- Hát igen, egy kis... hm... tévedés tör
tént részemről! Pedig világosan hallottam,
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ahogy a mixadóriaiak beszélték, hogy elra
bolják a polgármester fnyrrjét!

- Fnyrr? - értetlenkedett a polgármester.
- Mixadóriai nyelven fnyrr annyi, mint 

dáma - világosította fel Katrin. - A polgár- 
mester dámájáról meg azt hittem, hogy Bengt - 
son néni!
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7.  HÁROM RUHA

Katrin egész leverten távozott a polgármeste
ri fehér házból. Amikor pedig levert, olyankor 
mindig megéhezik egy kis csokira. A legköze
lebbi kioszkban vett tehát egy szelet csoko
ládét. Aztán leült egy lépcsőre, hogy tovább 
törje a fejét a találmányán.

A lépcső, amelyen Katrin üldögélt, Anders- 
son kisasszony ruházati boltjához vezet. A vá
ros legkisebb üzlete ez, a gömböc és vidám 
Andersson kisasszony pedig a város legked
vesebb nénije. Hosszú évekkel ezelőtt rendez
te be magának a kis boltot, amelyben maga 
varrta ruhákat árul.

Az utóbbi időben Andersson kisasszony a 
fejébe vette, hogy ő pedig modern lesz. Ezért 
új cégért szövegezett, és kiakasztotta a bolt 
bejárata fölé.

A szöveg a következő volt: Andersson-bu-
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tik. Szóval Katrin most az Andersson-butik- 
ba vezető lépcsőn üldögélt, és ette a csokiját.

Ahogy üldögélt, szívszaggató hüppögést 
hallott a butikból. Csakis Andersson néni 
szomorkodhat odabent - és Katrin rögtön fel
állt, hogy bemenjen, és vigaszt nyújtson.

Amikor belépett, összeroskadt alakot lá
tott a pultnál. Andersson néni állt ott, és sírt.

- De drága Andersson néni, mi történt? - 
kiáltott fel Katrin, és oda sietett hozzá.

Válaszként Andersson kisasszony felmu
tatta gézzel-gipsszel bekötözött jobb kezét.

- Ó, és nagyon fáj ? - kérdezte Katrin 
részvevőn.

Andersson kisasszony a fejét rázta.
- De akkor miért oly szomorú a néni? - 

csodálkozott Katrin.
Andersson kisasszony kifújta az orrát, és 

így felelt:
- Meg tudnál varrni három ruhát egy óra 

alatt, amikor a fél kezed be van kötve ?
- Igazán nem nagy művészet - vágta rá 

Katrin.
- Brühühü, gúnyolódsz velem! - zokogott 

fel Andersson kisasszony.
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Katrinnak csak ekkor jutott eszébe, hogy 
ő a világ legjobb varrónője, Andersson néni 
viszont amolyan közönséges varrónő.

- Soha nem gúnyolódnék Andersson néni
vel - mondta bűntudatosan. - Éppen ellen
kezőleg, legjobb tudásom szerint segíteni 
szeretnék a néninek!

Andersson kisasszony motyogott egy kicsit, 
aztán közölte:
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- Bizonyára tudod, hogy a rendőrkapitány
és a felesége ma este nagy összejövetelt ren
dez.

Hogy tudja-e! Két hete másról sem beszél 
a város! Katrin apuja és anyuja is hivatalos.

- Na igen, és akkor megrendeltek nálam 
három új ruhát - folytatta Andersson kis
asszony. - De tegnapelőtt megrándítottam a 
kezemet, ezért nem tudok varrni. A ruháknak 
ma délutánra készen kellene lenniök, és én 
még hozzá sem fogtam! Soha többé senkinek 
nem varrhatok a városban.

- Na, majd én megvarrom a ruhákat a né
ninek - vágott közbe Katrin.

- Hisz nem is tudsz varrni - kételkedett 
Andersson kisasszony.

- Elárulhatom - jegyezte meg a kislány -, 
hogy senki nem tud nálam jobban varrni a 
világon, már megbocsásson a néni.

- Természetesen, kicsire nem nézünk - 
mondta Andersson kisasszony. - Egyébként 
az iskolában hányasod van kézimunkából?

- Egyesem, de ez még akkor volt - magya
rázta Katrin rejtélyesen. - Azóta... hogy is 
mondjam... annyi minden történt!
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Andersson kisasszony eleinte a fejét rázta. 
De aztán úgy tűnt, hirtelen meggondolja ma
gát. Bevonszolta Katrint egy kis.helyiségbe a 
pult mögött. A szobácska tele volt anyaggal 
és orsóval és ollóval, dohos, fülledt volt a le
vegő.

Andersson kisasszony elővett egy nagy vi
rágos bársonyanyagot, amely Katrin szerint 
elriasztóan ronda volt, de ezt óvakodott meg
mondani.

- Ez itt Kvistné ruhájának anyaga - ma
gyarázta Andersson kisasszony. - És olyan
nak kell megvarrni, amilyennek felrajzoltam 
ezen a blokkon. A másik kettő pedig a követ
kezőképpen fest. .. tatati, tatatá.

Andersson kisasszony csevegett, rajzolt és 
magyarázott. De Katrin keze alatt égett a 
munka, nem is nagyon figyelt a nénire.

- Persze, persze, néni - csak ennyit mon
dott. - Igyon addig egy kávét, hamarosan kész 
leszek.

És Andersson kisasszony átment az úttest 
túlsó oldalán levő cukrászdába, és kávét 
rendelt meg egy óriási képviselőfánkot!

Közben Katrin munkához látott. Kisza-
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bott, feltűzött és összefércelt, és máris teljes 
erővel zümmögött a varrógép. Régimódi ta
posómasina volt, dübörgött, ahogy Katrin 
pedálozott vele - sarok, talp, sarok, talp. 
Aztán már ki is húzta a férceket, valameny- 
nyit, és felvarrt kapcsokat és akasztókat és 
gombokat. Végül elő a vasalóval, és kivasalni 
a ruhákat.

Nagyjából egy óra múlva Andersson kis
asszony az utolsó krémpöttyöt is letörölte a 
szája szögletéből, és kiitta a kávéját. Mikor 
visszatért a boltjába, Katrin kezét ölbe téve 
üldögélt a pulton, és ásítozott.

- Szóval feladtad ? - kérdezte Andersson 
kisasszony csalódottan.

Ám Katrin közömbösen rámutatott a há
rom nagyszerűen összehajtogatott csomagra, 
és közölte:

- Itt vannak a ruhák, készek az utolsó ölté
sig! Elvigyem őket a nénikhez?

Andersson kisasszony azt sem tudta, hová 
legyen nagy boldogságában, a keblére szorí
totta Katrint, és a kezébe nyomott egy két- 
koronást.

- Ezt igazán megérdemelted - mondta.
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A következő pillanatban Katrin már eltűnt 
Andersson boltjából, és az utcán robogott.

Pontosan kettő perc ötvenkilenc másod
percbe telt, amíg elszaladt Kvistnéhez, és 
becsöngetett.

Kvistné nagyon boldog lett, amikor meg
látta Katrin kezében a csomagot.

- Jé, megérkezett a ruhám ? - csicseregte.
- Nem, én érkeztem meg - helyesbítette 

Katrin. - Persze, hozom a ruhát. Méghozzá 
három darabot, hajói számolom.

Erre Kvistné megfordult, és beszólt a la
kásba:

- Itt vannak a ruhák, lányok, gyerünk, 
siessetek!

„Lányok”-on a postamester felesége és a 
patikusné értendő; most rohanvást jöttek.

Katrin mérhetetlenül örült, hogy egyszerre 
megszabadul mindhárom ruhától, és nem 
kell végigszáguldania a fél várost.

- Mit szólnátok ahhoz, ha?... - kérdezte 
sokatmondón Kvistné. - Mit szólnátok ah
hoz, ha itt helyben felpróbálnánk a ruhákat? 
Mit szóltok hozzá, lányok?

Kvistné bizonyos volt abban, hogy az ő
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ruhája a legpompázatosabb, és most túl akar
ta ragyogni a másik két hölgyet.

De a legmurisabb az, hogy a postamester 
felesége és a patikusné meg azt hitte, hogy az 
ő ruhájuk a legszebb.

- Juj de isteni! - visítoztak. - Hol próbál
hatunk?

Kvistné a postamester feleségét beterelte a 
fürdőszobába, a patikusnét a konyhába, ö 
maga beszaladt a hálóba.



Katrin a hallban várt, mert kíváncsi volt, 
vajon jól állnak-e a ruhák.

Nemsokára előjött Kvistné a hálóból, és 
kijelentette:

- Fantasztikus, ahogy Anderssonné varrni 
tud. Nézzétek, mintha rám öntötték volna! 
Tökéletes!

Ebben a pillanatban kinyílt a konyha és a 
fürdőszoba ajtaja, és előjött a másik két 
hölgy is.

- Nos, mit szóltok hozzá Iá... ? - kezdte 
mondani Kvistné. De aztán megmerevedett, 
és a szeme kiguvadt. A patikusné a szája elé 
tette a kezét, mintha sikoltást akarna elfojtani, 
a postamester felesége pedig undorral nézett 
a másik két „lányra”.

Egyszerre csak mindhárom hölgy állati 
hangon felüvöltött. És úgy vonítottak, hogy 
Katrin kénytelen volt bedugni a fülét.

- Na de ilyen pimaszságot! - bömbölte 
Kvistné.

- Ezért valaki megfizet! - ordította a pos
tamester felesége.

- így még életemben nem jártam! - trom
bitálta a patikusné.
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- De hisz nagyszerűen állnak a ruhák... - 
kezdte mondani Katrin.

Mire a három hölgy lassan megindult felé
je, mintha rá akarnák vetni magukat. Katrin 
fürgén felpattant, kinyitotta az ajtót, és ki
rohant. És lélekszakadva futott egész úton 
Andersson boltjáig!

- Nem értem... félreértés lehetett - nyög
te éppen Andersson kisasszony.

Aztán lassan letette a kagylót, és kétségbe
esetten kirobbant:

- Mit csináltál, Katrin!
- Hogyhogy mit csináltam? - érdeklődött 

a kislány.
- A legsúlyosabbat, amit varrónő elkövet

het! - zokogott Andersson kisasszony. - Há
rom teljesen egyforma ruhát varrtál!

- Na és? - értetlenkedett Katrin.
- Hát nem érted, hogy azok a hölgyek nem 

akarnak pontosan ugyanabban a ruhában 
megjelenni pontosan ugyanazon az összejö
vetelen? - magyarázta Andersson kisasz- 
szony. - Hiszen rajtuk nevetne az egész város!

Katrin csak most értette meg, milyen ka
tasztrófát okozott. És azt is felfogta, miért
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háborgott annyira az a három hölgy. Tulaj
donképpen már korábban rá kellett volna 
jönnie, hisz ő a földkerekség legokosabb em
bere. De ilyesmit el sem tudott volna kép
zelni.

- De hát... csak azért csináltam, hogy a 
lehető leghamarabb elkészüljenek a ruhák - 
mondta szégyenkezve. - Egyszerre szabtam 
ki a három ruhát egyazon anyagból, és egy
formára varrtam meg őket! Különben soha 
nem készültem volna el.

Andersson kisasszony azonban nem vála
szolt, a pultra görnyedt és sírt. Erre Katrin 
lassan megindult az ajtó felé, mert úgy gon
dolta, mást nem tehet.

Amikor kiment, nagyon halkan csukta be 
az ajtót.
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8.  KATRIN TALÁLMÁNYA

Katrin leghőbb vágya az volt, hogy mindent 
jóvátegyen. De hogyan lásson neki? Ahogy 
ezen törte a fejét, hirtelen elhatározta: most 
már igazán feltalál valami hasznosat!

A gondolattól igencsak felélénkült, meg
feszített erővel tűnődött-rágódott. És mivel 
annyi képesség fért meg az agyában, egyszerre 
minden megvilágosodott előtte. Már tudta, 
mit kell feltalálnia, milyen eszközök szüksé
gesek a feltaláláshoz, és hol találja meg ezeket 
az eszközöket.

Iszonyú lendülettel vágott neki a patikába 
vezető útnak. A gyógyszerész apu jó barátja, 
minden bizonnyal segíteni fog.

Katrin szerencsével járt, mert a gyógysze
részt a helyén találta.

- Csókolom, bácsikám - köszönt a kislány 
lihegve. - Néhány apróságra volna szüksé
gem. Kaphatnék tollat és papírt?
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Hosszú sorokban latin szavakat kezdett a 
papírra írni. A gyógyszerész a pult felett 
fordítva beleolvasott a szövegbe, és egyre in
kább elámult. Nem ment a fejébe, hogy egy 
Katrin korú kislány hogyan is tudhatja mind
eme dolgok latin nevét.

- Nem lehetett könnyű észben tartani 
mindezt - mondta megilletődve. - Apunak 
van szüksége ezekre a dolgokra?



- Hjaaa - felelte Katrin, ami sokfélét je
lenthet.

A gyógyszerész előszedett mindent, amit 
Katrin kért. Két papírszatyor megtelt fias
kóval és porral és üvegcsővel és tömlővel meg 
egy csomó más mindennel.

- Apunak tessék felírni - mondta Katrin, 
és távozáskor arra gondolt, hogy majd a 
zsebpénzéből kell visszafizetnie.

Már azt is kiókumlálta, milyen hely lesz 
megfelelő a feltalálásra. Tétovázás nélkül 
megindult a főutcán egy üres telefonfülke 
felé. Körülnézett, majd a szatyrokkal belo- 
pózott a fülkébe. Aztán kiszedett minden cuc
cot, a holmikat kirakta a földön és a telefon
polcon.

Ezzel megkezdte a feltalálást. Csöppentett 
és öntött és darált és kevert és elegyített és 
morzsolt. Végül már meglehetős bűz terjen
gett a telefonfülkében, Katrint azonban mit 
sem érdekelte a szag, a fontos az, hogy a 
találmány sikerüljön. Végül elgondolkozva 
szemlélte az egymás mellett álló két gázpa
lackot. A két flaska tartalmát csak össze kell 
keverni, és máris kész a találmány.
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„És ha nagyon erős lesz a keverék ?!” - szo
rongott a kislány.

De aztán egyetlen lendülettel összeöntötte 
az egészet az egyik flaskába. Mire elkezdett 
füstölögni és sisteregni é s . . .

Tulajdonképpen semmi baj nem volt Kat
rin találmányával. Csupán az történt, hogy 
robbanás hallatszott, és már nem volt telefon- 
fülke a főutcán!

A telefonfülke helyén most egy halom füs-
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tölgő deszka és üvegcserép púposodott. A 
dombocska tetején Katrin ült, kezében tartva 
az egyetlen valamit, ami épen megmaradt: 
a gázpalackot!

A robbanás messze elhallatszott. Minden
felől odarohantak az emberek. Rémülten 
bámulták Katrint, aki merev tagokkal állt 
fel, mert mindenhol fájt, sajgott neki.

- Drága gyermek, hát hogyan is történt? - 
szólt oda egy bácsi.

- Remekül történt! - kiáltotta Katrin el
bűvöltem - A találmány sikerült! A keverék 
pontosan olyan lett, amilyennek lennie kellett.

- De. .. de hát nézd csak a telefonfülkét! - 
rémüldözött egy néni.

- Miféle telefonfülkét? - kérdezte Katrin 
méltóságteljesen.

Mindenki azt hitte, hogy Katrin csak mér
hetetlen szerencsével úszta meg az egészet. 
Egy srác kíváncsian sandított a palackra a 
kislány kezében.

- Mi bűzölög olyan undorítóan abban a 
fiaskóban? - kérdezte.

- De hát ez a találmányom - mondta 
büszkén Katrin. - Olyan orvosság, amely jó-
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vátesz minden hibát, amit bárhol az egész 
világon elkövettek!

Mindenki harsogó nevetésben tört ki. És a 
legpimaszabb egy kifutófiú volt, aki a bicik
lijén ült, és gúnyosan nézdelődött.

- Gondolod, hogy elhisszük, amit mon
dasz? - vigyorgott.

- Pontosan ezt gondolom! - sziszegte Kat
rin.

- Be tudnád bizonyítani a találmányodat?
- kérdezte valaki.

- Ez az! És a te nagy hibáddal kezdhetnéd!
- mondta a kifutófiú.

- Miféle hibát vétettem én? - hökkent meg 
Katrin.

- Hát a telefonfülke! - kiáltották mind 
kórusban.

-Akkor lássátok, amit látni akartok! - 
förmedt rájuk Katrin. - Helyre fogom ál
lítani a telefonfülkét... az új orvosságom
mal!

Felemelte a flaskát, és néhány csepp orvos
ságot hintett a deszka- és cseréphalomra. 
Amely is ugrálni, reszketni kezdett, de aztán 
visszasüllyedt és elcsitult.
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- Úgy, szóval makacskodtok! - rivallt a 
fülke romjára Katrin.

És alaposan nyakon öntötte orvossággal a 
telefonfülke maradványait.

A deszkák ide-oda röpdöstek, és üvegda
rabok süvítettek az emberek füle körül! Kat
rin azonban nyugodtan állt és figyelte, ahogy 
új telefonfülke nő ki a földből ugyanazon a
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helyen, ahol a régi állt. Mindenki szájtátva 
bámult, hinni se akartak a szemüknek.

- Na, itt a telefonfülkétek, amelyről annyit 
fecsegtetek - mondta Katrin, mit sem zavar
tatva magát.

Nagyon büszke volt az új telefonfülkére, 
hisz azt bizonyítja, hogy a találmány műkö
dik.

Ám egyszerre csak megszólalt a kifutó
fiú:

- Hahaha, most akkor feletonálok!
- Tessék? - kérdezte Katrin.
A kifutófiú kárörvendően mutogatott, és 

akkor a kislány is meglátta, hogy az új tele
fonfülkére nem Telefon van írva, hanem Fele- 
ion, mert két betű felcserélődött.

- Csak apró hanyagság - legyintett Katrin 
dölyfösen. - Pár cseppel több glicerin az or
vosságba, és meglett volna a hatása! Hát min
denjót!
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9.  A KOLDUS ÉS ANDERLUNDNÉ

Katrin tudta, hogy idegtépő délutánnak néz 
elébe. Hisz annyi hibát kell helyrehoznia. De 
arról még halvány sejtelme sem volt, hol is 
kezdje.

De szerencséje volt. Mert majdnem fellö
kött egy szembejövő nyomorult, szerencsét
len koldust.

A koldus az orra elé tartotta szennyfoltos 
kalapját, és vinnyogva rimánkodott:

- Ó, jóságos hölgyem, szánjon meg egy 
krajcárral egy szegény nyomorultat, aki el
vesztett ötvenezer koronát!

Katrin ekkor vette észre, hogy a koldus 
nem más, mint az áruház igazgatója. És éppen 
egyike azoknak, akikkel találkozni akar!

- Ó, istenem, hát ide jutott a bácsi? - kér
dezte részvevően. - De rögtön változtatunk 
ezen.

Elővette a gázflaskát, és megrázta.
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- Szíveskedjék kinyitni a száját! - paran
csolta.

De az áruház igazgatója összeszorította a 
száját, mert nem akart ismeretlen orvosságot 
bevenni.

- Ne makacskodjon nekem! - szólt rá 
Katrin türelmetlenül. - Gondoljon arra, hogy 
ötvenezer koronáról van szó!

- Micsodaaa?-ámult el az igazgató és a 
nagy csodálkozásban tátva maradt a szája.
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Katrin a gondolat sebességével orvosságot 
löttyintett az áruház igazgatójának a szájába, 
és a bácsi fintorogva lenyelte.

- A fenébe is, iszonyú az íze! - vicsorított.
- Majd még málnaszörpíze is legyen?! - 

nagyképűsködött Katrin.
Amikor az áruház igazgatója lenyelte az 

orvosságát, történt valami: rongyos ruházata 
és szennyfoltos kalapja kicserélődött, és ő 
egyszerre csak éppen olyan elegáns lett, ami
lyen azelőtt volt!

Az áruház igazgatója teljesen elámult, és 
csodálkozva nézegette gyönyörű ruháját. Az
tán sóhajtva megjegyezte:

- Koldus nem viselhet ily gyönyörű ruhát.
- A bácsi már nem koldus - lelkendezett 

Katrin. - Nézze csak meg a tárcáját a bal ka
bátzsebben!

Katrin azt hitte, az áruház igazgatójának 
kiugrik a szeme, amikor számlálni kezdte a 
vastag köteg bankjegyet.

- Hé, a fenébe is! - kiáltotta el magát, ami
kor a végére ért. - Hiányzik egy ezres, csak 
negyvenkilenc van itt. Ki csapta meg az ötve
nediket ?
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Katrinból. - Én gürcölök, és feltalálok egy 
orvosságot, hogy a bácsi visszakaphassa az 
ötvenezret. Erre képes nekem murizni egy 
ócska, rongyos ezresbankó miatt!

És vipera-mérgesen elslattyogott. Sokáig 
azon rágódott, mily hálátlanok is az embe
rek.

De sok dolga volt, ezért nem ért rá tovább 
mérgelődni. Inkább toronyiránt elindult a 
kórház felé.
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A nyolcas pavilon B termében egy ablaknál 
feküdt Anderlundné, és nyomorúságosan fes
tett. Lába kiállt a takaró alól, nagy kötéssel 
volt körültekerve. Katrin odalépett, és leült 
Anderlundné ágya szélére.

- Csókolom, csak benéztem egy pillanatra 
- vidámkodott Katrin. - Fáj a lába?

- A lábam? - förmedt rá Anderlundné. - 
Nem is érzem, hogy van. Inkább azt kérdezd, 
hogy a vakbél sebhelye fáj-e?

- Jé, hát Anderlund nénit megszabadítot
ták a vakbelétől is? - érdeklődött Katrin 
látszólag nagyon részvevőn.

- Méghozzá teljesen feleslegesen - fújtatott 
Anderlundné. - Jött egy bolond orvos, és 
kiszedte, mielőtt megmukkanhattam volna!

- Hogy is lehet ilyesmit csinálni! ? - sopán
kodott álszent módon a kislány. - De hoztam 
valamit, ami mindent pontosan meggyógyít! 
Belekóstol a néni ?

- Eszem ágában sincs - felelte zordul An
derlundné.

- Na, tessék kedves néninek lenni és ki
nyitni a száját - kérte Katrin.

Ám Anderlundné megmakacsolta magát,
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mire Katrin, alaposan belemarkolt az orrába. 
És akinek az orrába markolnak, az kitátja a 
száját. Ezt tette Anderlundné is, mire a kis
lány némi orvosságot öntött a tátott szá
jába.

- Nagyszerűen sikerült - állapította meg 
Katrin elégedetten.

Ebben a pillanatban nyílt az ajtó, és egy or
vos meg egy ápolónő lépett be.



- Mi van a vakbelecskével ? - érdeklődött 
futólag az orvos.

A nővér kezdte letekerni a kötést, az orvos 
meg lehajolt, hogy szemügyre vegye a vakbél 
sebhelyét.

- Hát ez meg micsoda ?! - kiáltott fel indu
latosan.

Katrin odahajolt, és érdeklődve nézdelő- 
dött. Lám, a sebhelynek se híre, se hamva!

- Furcsa, most már egy cseppet se fáj - 
szólalt meg hirtelen Anderlundné, és felült az 
ágyban. - A lábujjam viszont úgy sajog, jaj!

A doktor reszkető kézzel szedte le a lábról 
a kötést. Amikor odapillantott, kirohant a 
teremből, a nővér pedig elájult.

Katrin lehajolt, és megnézte a néni lábát. 
A nagyujj közepén teljesen friss seb volt, nagy
jából a varrat is megmaradt. Katrin kijelen
tette :

- Ha Anderlund néni megígéri, hogy nem 
nyafog a lába ujja miatt, akkor elmondok va
lamit. A néni vakbele ott van a régi helyén!
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Katrin távozott a kórházból, és elégedetten 
állapította meg:

Most már két hibát jóvátettem. Legalábbis 
majdnem!

Egész sajátos meggondolásból oda-vissza 
végiglopózott az utcán, kezét a füléhez tar
totta, hogy jobban halljon. El akarta ugyan
is kapni a két mixadóriai képrablót. Csak 
egyetlen icipici mixadóriai szót halljon bár
honnan, máris készen áll.

Egyszerre csak valóban hallott egy mixa
dóriai szót. Suttogást, amely valahonnan fe
lülrőljött. Végigtekintett a háztetőn és ott... 
egész a tetején... Majdnem a földre csücsült, 
amikor kiderítette, hogy a két mixadóriai 
rabló éppen a polgármester házának tetején 
guggol a kémény mögött.

„Hogy milyen pimasz banditák!” - gon
dolta némi tisztelettel.

10.  A RABLÓK ÉS AZ ÉNEKESNŐ
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Egyenest megindult a polgármester háza 
felé, de ahogy el akart osonni a konyhaablak 
előtt, éppen kinézett a polgármesterné.

- iszol egy szörpöt, Katrin? - kérdezte az 
asszony barátságosan.

- Köszönöm, nem, most, most kivételesen 
nem - válaszolta Katrin udvariasan. - Némi 
elintéznivalóm van bizonyos.. - hogy is 
mondjam... magas állású személyekkel!
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És máris mászott felfelé a polgármesteri 
ház hátoldalán levő tűzoltólétrán. Amikor 
felért a tetőre, odacsúszott a mixadóriaiak- 
hoz, elődugta a fejét, és rájuk szisszent:

- Xcryfnigflty!
Ami mixadóriai nyelven annyit jelent, 

hogy „humm!”.
A rablók először a rémülettől fél métert 

felugrottak a levegőbe. Aztán Katrin leült 
melléjük, és kijelentette:

- Jgfrlopstuf!
Ami annyit tesz, hogy „Jó regg”, és a két 

rabló jólnevelten bólogatott. Mert sok min
dent el lehet mondani a mixadóriaiakról, de 
azt nem, hogy udvariatlanok.

Katrin a fiaskóval integetett, és versikét 
mondott mixadóriai nyelven. A két rabló 
nagyon élvezte, kitátották a szájukat, és vára- 
kozástelien csettintgettek a nyelvükkel. Mert 
Katrin ilyesfélét mondott:

- Ha elég gonoszak vagytok, kaptok vala
mi igazán undorítót, amit az imént csakliz- 
tam!

A mixadóriaiak ugyanis olyanok, hogy 
lopott ételre és italra van leginkább kedvük.
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Katrin mindegyikkel itatott egy jó nagy slukk 
orvosságot. A mixadóriaiak a hasukat simo
gatták és csettintgettek:

- Nem-nam-flput!
Nyomban ezután mindent megtettek annak 

érdekében, hogy rátukmálhassák Katrinra a 
képet. A kislány először nemet mondott, és 
két kézzel tolta el magától. De a rablók nem 
törődtek bele: Katrinnak meg kell kapnia a 
képet. így aztán a kislány végül is elfogadta, 
közben hálából rázta a kezüket, fel s le, fel s le.

Lelopakodott a tűzlétrán, megkerülte a ház 
sarkát, és bekopogott a polgármester ajtaján. 
Maga a ház ura fogadta Katrint, aki megkér
dezte :

- Tessék kitalálni, mit hozok a hátamon?
- A képemet - válaszolta a polgármester, 

aki meglátta a keretet.
Katrin kissé lógó orral adta elő a festményt. 

De a polgármester mámoros boldogsággal 
vitte be a pompázatos szalonba, és felakasz
totta a helyére.

Kis idő múltán megcsóválta a fejét.
- Valami baj van a képpel. Nem olyan, 

amilyen volt.
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Katrin már észrevette. A képen ábrázolt 
dáma azelőtt szépen nevetett, most viszont az 
ajka keserű fintorban biggyedt le.

Mire is Katrin lábujjhegyen kisomfordált, 
otthagyva a polgármestert, hadd tépelődjön 
a kép miatt.

„Furcsa - tűnődött bánatosan a kislány -, 
elég, hogy pár cseppel kevesebb glicerint tet
tem az orvosságba, és máris semmi se lesz 
pontosan ugyanolyan, amilyen azelőtt volt.”
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Érdekes módon Katrin éppen akkor éhe
zett meg jégkrémre, amikor elsétált a cuk
rászda előtt. Mert ahogy ott állt a pultnál, 
ismerőst pillantott meg, aki az egyik asztal
nál kávézott. Anneli énekesnő volt az, és előt
te egész tál krémes. így szokott vigasztalódni.

Katrin odament az énekesnőével szomszé
dos asztalhoz, és leült. Aztán megfordult, és 
nyájasan örvendezni kezdett:

- Nahát, na de ilyet!... Csak nem?
- Hallgass! - szólt rá az énekesnő, és bele

harapott az ötödik süteménybe.
Katrin azonban illedelmesen társalgott to

vább:
- Szép koncert lesz a szombati.
- Miféle koncert ? És melyik szombaton ? - 

kérdezte fagyosan Anneli énekesnő. - Hisz 
teljesen lebőgettél.

- Ilyesmit csak a sértődöttség diktálhat - 
mondta Katrin. - Egyébként, ha számot tart
hatok érdeklődésére, közölhetem, hogy most 
már úgy énekelek, mint egy dolmányosvarjú!

Miközben az énekesnő beleharapott a ha
todik süteménybe, a kislány gyorsan kevéske 
orvosságot cseppentett a kávéscsészéjébe.
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- Fuj, de keserű ez a kávé! - undorkodott 
az énekesnő, amikor beleivott.

Katrin azonban álszent képpel üldögélt, és 
várta, mi történik. És igaza lett. Egyszerre 
csak beviharzott a cukrászdába a karmester. 
Zilált volt a haja, mintha végigrohanta volna 
a fél várost. És talán végig is rohanta!

- Mindenütt kerestelek már! - kiáltott,
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amikor megpillantotta az énekesnőt. - Gyere 
vissza, és próbálunk. Visszakapod a munká
dat, és minden úgy lesz, mint régen volt.

- Azt mondod ? - sugárzott fel elbűvölten 
Anneli énekesnő.

Ekkor Katrin kioldalgott, mert itt már nem 
volt mit tennie. De amikor az ajtóhoz ért, 
még hallotta, ahogy a karmester kijelenti:

- Persze magától értetődően nem kapsz 
annyi pénzt, mint azelőtt.

Katrin gondterhelten csóválta meg a fejét. 
Ezt sem sikerült éppen olyanra visszacsinál
nia, mint amilyen azelőtt volt.
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11.  ORVOSSÁGOT KATRINNAK!

Most már csak egy valami volt hátra. Megint 
vidámmá kell tennie Andersson kisasszonyt. 
Az egészben ez a legfontosabb.

Már kész volt a terve. így aztán bement 
egy üzletbe, és vásárolt néhány apróságot. 
Majd behúzódott egy kapu alá, és némi mó
dosítást hajtott végre a külsején.

A patikusné tiszteletteljes kopogást hallott. 
Amikor ajtót nyitott, szürke hajú, szemüveges 
kicsi öregasszony állt ott.

- Jó napot, asszonyság - károgott Katrin, 
és rövidlátón pislogott a szemüveg mögött. - 
Régi ruhákat gyűjtünk. Van esetleg a hölgy
nek olyan ócska holmija, amelytől szívesen 
megszabadulna?

- Éppen a kellő pillanatban jött - sóhajtott 
fel keserűen a patikusné. - Van egy iszonyú 
ruhám, vadonatúj, de soha nem fogom fel
venni.
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És máris jött vissza a ruhával: a nagy ujja és 
a mutatóujja közé csípte, mintha mosogató
rongy volna.

- Látott-e valaha is ily ronda ruhát ? - kér
dezte undorodva a patikusné.

Ekkor Katrin lopva kevéske orvosságot 
cseppentett a ruhára. És a patikusné, mivel 
látni sem akarta a ruhát, nem vette észre, hogy 
csodaszép világoskék selyemruhát tart a ke-
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zében, kerek a gallérja, a szoknyája csupa be
rakás.

- Köszönöm, drága asszonyom. Valóban 
nekem ajándékoz egy ily gyönyörűséges ru
hát ? - kérdezte a kislány halálos komolyan.

- Ezt az iszonyú rongyot... - mondta 
volna tovább a patikusné, de torkán akadt a 
szó.

Tátott szájjal állt és bámult, de Katrin már 
gondosan összehajtotta a ruhát. Közben áradt 
belőle a szó, hogy mily kedves dolog elaján
dékozni egy ilyen szép ruhát.

- De hisz nem akarom elajándékozni! - 
robbant ki egyszerre a patikusné, és igyeke
zett elszedni a kislánytól a ruhát.

- Az asszonyság már ideajándékozta. Re
mélem, az asszonyság most nem akarja meg
gondolni magát - mondta Katrin sértődötten, 
és keményen megragadta a ruhát.

- De igenis meggondolom magam! - fúj^ 
tátott a patikusné. - Ha jobban megnézem, 
valóban gyönyörű. Nem is értem, hogyan... 
valami hiba lehetett a szememmel! - Határo
zott mozdulattal magához ragadta a ruhát, 
és kijelentette:
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- Van egy régi takarítóköpenyem, ha azzal 
beéri...

- Ebben a házban semmit nem fogadok el 
- vetette oda Katrin nagy büszkén.

Sarkon fordult, és otthagyta a patikusnét, 
közben folyton arról motyogott, hogy van, 
aki képtelen elhatározni magát.

Amíg leért az utcára, alig tudta visszafojta
ni a nevetését. De nem volna olyan vidám, ha 
tudná, hogy a patikusné felfedezte: a cipzár 
elől van, nem hátul!

Katrin azonban teljes gőzzel igyekezett a 
postamesterné házához. Útközben így gon
dolkodott:

„Nem jó kétszer ugyanazzal a trükkel élni! 
Most ugyan mit találjak ki? Hihi, irtó muris 
dolog jutott eszembe!”

Amikor a postamester felesége ajtót nyi
tott, ugyanaz a szürke hajú, szemüveges vén
asszony állt a folyosón. De most ezt szöve
gelte :

- Jó napot, asszonyom, az a helyzet, hogy 
járom a várost, és egy új levesfajtából kínálok 
kóstolót. Nagyon erős és zamatos, meg aztán 
olyan jó. Adhatok egy kicsit?
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A postamester felesége imádja a potyát. 
Most is oly lelkesen tátotta ki a száját, hogy 
nem volt művészet megitatni az orvossággal. 
Aztán elfintorította a száját, és nagy erőfe
szítéssel megjegyezte:

- Hát nem is bolondság ez, oly előkelő az 
íze.

Ebben a pillanatban Katrin egy szép zöld 
ruhát pillantott meg, a hallban lógott. Csak
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ő tudta, hogy a ruha nemrég készült rút sárga 
bársonyból.

- Nahát, ez a szédítő zöld ruha! - kiáltott 
fel Katrin.

A postamesterné ámulva fordult oda, és 
lelkendezett:

- A csudába is, kié lehet? De hisz... de 
hisz egész olyan, aminőt megrendeltem, de 
nem kaptam meg. Hogyan került ide... nem 
is értem...

Katrin önmagával nagyon elégedetten tá
vozott. De nem lett volna oly elégedett, ha 
tudta volna, hogy a ruhán, lent a szoknya 
szegélyén, egy kis folt van!

Egyenest az Andersson-bolthoz szaladt, 
hogy lássa, vajon Andersson kisasszony me
gint boldog-e. Az volt bizony. Mert amikor 
Katrin besündörgött a boltba, a kisasszony 
éppen telefonált, és boldognak látszott.

- Nagyon örülök, hogy ön majdnem meg
elégedett - mondta. - Remélem, este jól fogja 
magát érezni!

Amikor megpillantotta a kislányt, felkiál
tott:

- Drága gyermekem, mi történik itt tulaj-
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donképpen? Most meg minden hölgy meg 
van elégedve!

- Azt hiszem, tudom az okát - mondta 
Katrin titokzatosan. - Ugyanis furcsa szem- 
betegség pusztított a vidéken.

Katrin, miután Andersson kisasszony an
nak rendje-módja szerint megölelte, boldogan 
távozott. Olyan vidám volt, hogy fütyöré- 
szett és ugrándozott az utcán. De amikor ép
pen arra gondolt már, hogy kiönti a maradék 
orvosságot, hirtelen úgy érezte, hogy figyelik. 
Megfordult, de senkit nem látott. Nyomban 
ezután lábdobogást hallott.

„Úgy teszek, mint a százlábúak” - gon
dolta.

Amikor befordult a főutcára, bizonyos 
volt abban, hogy üldözik. Gyorsan hátrapil
lantott, és rémülten megtorpant.

Hosszú sorban jöttek utána az emberek, 
élükön Anderlundné.

- Majd megfizetsz a vakbelemért! - kiabál
ta fenyegetőn.

Erre Katrin ina szakadtából nekiiramo
dott, de a többiek, úgy tűnt, gyorsabban 
futnak.
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- Ezer koronámmal tartozol! - lihegte az 
áruház igazgatója.

- És nézd mega festményemet! - üvöltötte 
a polgármester.

Katrin igyekezett még gyorsabban futni, 
de nem sikerült. Anneli énekesnő már majd
nem elkapta, úgy kiabálta:

- Azt hiszed magadról, hogy olyan pom
pásan énekelsz?!
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- Láttál már olyan ruhát, amelyen elöl van 
a cipzár?! - harsogta a patikusné.

- És gondolj a főutcai telefonfülkére - vi
gyorgott a kifutófiú.

Katrint mérhetetlen boldogság töltötte el, 
amikor megpillantotta az otthoni kert kerí
tését. Ha sikerül bejutnia, nyilván nem merik 
tovább üldözni. Szaladt, csak szaladt és a 
legeslegutolsó pillanatban feltépte a rácsos 
kaput, aztán nagy csattanással becsapta maga 
mögött.

A kapunak támaszkodott és lihegett:
- Miért balhéztok velem? Mit csináltam 

nektek ?
- Mindent összekavartál, olyannyira, hogy 

senki sem olyan, amilyen azelőtt volt! - kia
bálták kórusban.

- De hát igyekeztem mindent helyrehozni 
- védekezett Katrin. - Hé, maguk o t t . . .  csak 
nem akarnak bejönni ?

Rémülten látta, ahogy a kapu kinyílik, és a 
kert hirtelen megtelik emberekkel.

Katrinban e pillanatban lobbant fel a leg
istenibb szikra. Előszedte a flaskát, és utolsó 
cseppig kiitta az orvosságot! És mint varázs-

103



ütésre eltűnt mindenki, és elnémult minden 
hang.

- Na, ezekkel jól kitoltam - dünnyögte elé
gedetten, és hirtelen észrevette, hogy az ágyá
ban fekszik, és a pettyes pizsamája van rajta.

- Jaj de klassz! - sóhajtott fel, és belefúrta 
a fejét a párnába. - Most megint minden 
olyan, mint máskor.

Hogy megbizonyosodjon, kikecmergett az 
ágyból, és odament az íróasztalhoz. Kinyi
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totta a számtankönyvét, és belenézett a pél
dákba, amelyeket azelőtt nem értett.

Várj csak, hogyan is kell ezt a példát meg
oldani ? - tűnődött.

Semmit, de semmit nem értett belőle!
- Hurrá, éppen olyan fafejű vagyok a ma

tekhoz, mint azelőtt! - kurjantotta elégedet
ten.

Aztán visszabújt az ágyába, és mielőtt el
aludt, még erre gondolt:

A legeslegjobb nem a legeslegjobbnak lenni!
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