
Első fejezet,
amelyben Tündéranna 

megosztja a tízóraiját Hétfő Lázár nyugalmazott hosszújáratú sorhajókapitánnyal, 
továbbá belekerül a mesébe, pedig csak gombászni indult el otthonról.

Történt egyszer, hogy Tündéranna kiment az erdőre gombászni. Szerette ezt a tevé-
kenységet, mint ahogyan az erdőt is szerette, hangjaival, csendjeivel, fényeivel és árnya-
ival, fázós pirkadatával és álmosító délutánjával. Az volt a jó az egészben, hogy az erdő 
soha nem volt azonos előző önmagával, s amikor Tündéranna célirányosan haladt vagy 
éppen céltalanul bóklászott a sűrűben, sohasem tudhatta, melyik arcát mutatja. Számta-
lanszor járt a jól ismert ösvényeken, nevet adott az odvas, öreg fáknak, hosszasan fi gyelte 
a fűszálak közt vonuló hangyákat, és mindeközben hosszú történeteket talált ki az erdő la-
kóiról. Olyan sokszor mondta el – persze, szigorúan csak magának – ezeket, hogy a végén 
már maga sem tudta megkülönböztetni a valóságot a képzelt világtól.

Már jó fél óra is eltelhetett, de gomba egy szál nem sok, annyi sem került eléje. Még 
akkora sem, mint a kisujja, pedig az sem volt éppen nagy. Éppen azon volt, hogy elszon-
tyolodik, amikor az egyik repedezett kérgű tölgy alól sajátos neszre lett fi gyelmes. Először 
arra gondolt, talán kenetlen kocsikereket hall, majd azt hitte, szarvasbogarak küzdenek 
egymással. A különös, se zajnak, se zenének sem nevezhető hang szinte vezette őt az év-
százados faóriás árnyékos oldalán nyíló odúhoz. 



Tündéranna lélegzet-visszafojtva – másoktól hallotta, hogy ilyen esetekben ez a kö-
vetendő magatartás – közelítette meg az odút; mi több, oldalról, hogy annak lakója vé-
letlenül se vehesse észre időnek előtte. Köténye zsebéből elővett egy parányi tükröt, 
nagy óvatosan az odú szája elé helyezte, és várt. Amint ott üldögélt, egyik szemét a tü-
körre, másikat a tölgyfára vetve, megéhezett. Igen ám, de ha enni kezd, akkor lankad 
a fi gyelme, és elszalaszthatja az útjába került lehetőséget. Érezte, most olyan dolgok 
történhetnek vele, amilyenek még soha. Ezért csak kicsomagolta tízóraiját, de egyelőre 
maga mellé tette a sárguló fűbe, nem nyúlt hozzá. A nap egyre magasabbra kúszott az 
égen, szerencsére az öreg fa árnyékot vetett a tisztásnak arra a részére, ahol a kislány le-
telepedett. Tündéranna pedig – talán az erős fi gyelemtől, talán a melegtől, ezt sohasem 
fogjuk megtudni –, lassan oldalára dőlt, és elaludt. Azt álmodta, hogy egy hosszú fehér 
szakállú kicsike kis ember járkál körülötte, és minden fordulónál harap egyet az ő vajas-
mézes kenyeréből. Már éppen fel akart háborodni, amikor egy kósza makk pottyant az 
orrára, ettől felébredt. Hirtelenjében azt sem tudta, hol van. A tisztás ugyanolyan volt, 
mint eddig, az öreg kocsányos tölgy is, de az álombéli kicsi ember csak kerülgette őt és 
a kenyerét, rendületlenül.

– Mit csinálsz a kenyeremmel? – kérdezte a lényegre térve, de azért tisztelettudóan.
– Láthatod, ha van szemed – válaszolt az öreg, majd hozzátette –, sajnálod talán?
Tündéranna egy pillanatig várt, majd ezt felelte:
– Azt éppen nem, de én is éhes vagyok. Hagyjál belőle nekem is, légy szíves. Ki vagy te? 

És miért ilyen hosszú a szakállad?
A kicsi öregember befejezte a körbejárást, a megmaradt kenyeret odanyújtotta a kis-

lánynak. Felugrott egy közeli tuskóra, szemközt Tündérannával. Szakállát gondosan maga 
elé gyűjtötte.

– Hétfő Lázár nyugalmazott hosszújáratú sorhajókapitány, szolgálatodra. Azt a megbí-
zást kaptam, hogy minden kívánságodat teljesítsem. Kérlek, kövess!

– A kenyeremet azért megehetem?
Az öregember bólintott.
– Akkor ez most igaz vagy nem?
– Hogy érted? – kérdezte a hosszújáratú sorhajókapitány.
– Hát úgy, hogy benne vagyok a mesében?
– Ha te mondod, akkor biztosan.
Tündéranna fölnevetett. Csilingelt, csapongott a kacagása, körbeszaladt a tisztáson, 

majd behussant az öreg tölgy lábánál levő odúba, és onnan szüremkedett kifelé, felszaladt 
az ágak hegyéig, s már a levelek is csengtek-bongtak nagy jókedvükben. 

– Mehetünk.
– Szolgálatodra, Tündéranna. Csapj a tenyerembe!
– Értettem, kapitány úr.



Amint a keze találkozott az öregével, Tündérannát soha nem tapasztalt érzés töltötte el: 
minden egyre távolabbra és magasabbra került tőle. Mintha végtelen mély kút szívta vol-
na magába. Mire magára eszmélt, éppen akkora volt, mint a kis öreg, aki Hétfő Lázárnak 
mondta magát.

– Mi történt velem? Segítség!
A kislány kétségbeesett ábrázattal nézte Hétfő Lázár nyugalmazott sorhajókapitányt, 

aki komótosan megtömte rövid szárú tajtékpipáját, tüzet csiholt, s valószínűtlenül kék 
szemével, amely leginkább a nagy korallzátonyok világára emlékeztetett, barátságosan 
hunyorított.

– Ne félj, amíg engem látsz. Amúgy – itt jelentőségteljesen megpödörte bajuszát – ez 
csak átmeneti intézkedés. Eredeti méretedben nem férnél be az odúba.

Második fejezet,
amelyben Tündéranna és a sorhajókapitány egy vasajtón át belépnek 

abba a világba, ahol a napok egymásutánját sorsolással döntik el, 
és egyéb szokatlan dolgok is történnek.

Tündéranna úgy érezte, órák óta gyalogolnak a tölgyfában, 
ám egy fi a tündérrel vagy manóval sem találkoztak. Már azon 
volt, hogy sértődötten visszafordul, amikor Hétfő Lázár hirte-
len megállt.

– Hallod? – kérdezte kezét a füléhez téve.
– Mit? – De már érkezett is a válasz. A kislány lába alatt fi nom 

remegések indultak el a fában, apró moccanások, egyre erősödő zaj-
jal, mintha ezer és ezer százlábú egyszerre gyakorol-
ná a díszlépést. Majd vonatfütty és fékcsikorgás, 
végül csend. Tündéranna úgy érezte, gőzkalapács 
dobog a szíve helyén. Egy eredetileg fekete, azóta 
leginkább rozsdás vaskapu előtt álltak. A hosz-
szújáratú sorhajókapitány parányi sípot vett elő 
a mellényzsebéből, és belefújt. Háromszor, ahogyan 
illik: Tá-ti-tá, majd újból: tá-ti-tá. A vasajtó először 
áttetszővé, majd átlátszóvá vált, utoljára pedig el-
tűnt, mintha ott sem lett volna. Tágas, zöld mező 
nyílt előttük.



A kislány összecsapta a kezét és csak ennyit mondott:
– Jéééé! Ezt még egyik mesében sem olvastam.
Alighogy elhangzott az utolsó szó, ijedten az öregre nézett.
– Most mi lesz? Én nem is tudok olvasni, csak jövőre leszek iskolás.
A hosszújáratú sorhajókapitány azzal a tengerkék szemével ráné-

zett Tündérannára.
– Szeretnél?
Amaz hevesen bólogatott.
– Akkor mostantól tudsz olvasni. Mindjárt ki is próbálhatod.
Egy vénséges vén távíróoszlop magasodott előttük, 

azon egy zománcozott vastábla, a vastáblán mindenféle 
vonalak, egyenesek és görbék.

Hétfő Lázár a kislányhoz fordult.
– Mi van a táblán? 
Tündéranna nézte, nézegette:
– Ide azt írták, hogy… de ennek nincs semmi értelme. Na 

jó, felolvasom: A Magyar Királyi Államvasutak tulaj-
dona. Kapitány úr, mi az, hogy államvasutak?

– Fogalmam sincs. De lakik itt a környéken valaki, 
aki talán segíthet. Csütörtök Zénó, a mozdonyvezető.

Tündéranna másodszor kacagott föl, amióta a hosszújáratú sorhajó-
kapitánnyal találkozott. 

– Jaj, de mókás ez a világ. Nálatok hétfő után csütörtök jön? Utána 
kedd vagy szombat?

– Az attól függ. Vasárnap mindig vasárnapra esik, a többiről hetente 
döntenek sorshúzással. Holnap például szerda lesz, hogy utána mi, azt 
még nem hirdették ki. De szedjük a lábunkat, mert ránk esteledik, és 
Csütörtök Zénó már vár minket.

Már az utolsó, a legkisebbik napsugár is lefekvéshez készülődött, ami-
kor Tündéranna elé váratlan akadály tornyosult. Nézett előbb bal, utóbb 
jobb felé, de sem elejét, sem végét nem látta. Fölfelé nem volt annyira be-
láthatatlan, de ahhoz éppen elég magas, hogy a kislány elszontyolodjon.

– Most mi lesz, kapitány úr?
– Mindjárt meglátod.
Azzal parányi vödröt kapott elő valahonnan – Tündéranna 

szerint a levegőből termett ott, csak úgy –, s ahogy faluhelyen 
szokás, nyakon öntötte vele a kislányt, aki persze prüszkölt, 
kapálódzott, sivalkodott, de hiába.


