
„Évekig szomorkodtam amiatt, hogy nem születtem fiúnak, vagy legalább 
nincs egy bátyám. Jobb híján autóztam, rabló-pandúroztam két húgommal és 
unokatestvéreimmel. Kedvenc könyvem Mándy Iván Robin Hood című regénye 
volt, és állandóan arról ábrándoztam, milyen is lehetett Robin csapatába tar-
tozni. Mogyoróágból íjat, nyílvesszőket készítettünk nyaranta, hogy célba lő-
hessünk. Lovamat (egy váltó nélküli piros biciklit) Villámnak hívták. Ekkortájt 
kaszkadőr, síoktató vagy ornitológus (madarakkal foglalkozó tudós) szerettem 
volna lenni. Végül mégis az ELTE Bölcsészkarán végeztem angol-magyar sza-
kos tanárként és drámapedagógusként. Egyetemista koromban kezdett érdekel-
ni a színházcsinálás: volt általános iskolám színjátszó körét vezettem, színdara-
bokat írtam a gyerekeknek.
Meseírással első kislányom születése után kezdtem foglalkozni. Sokáig csak 
kedvtelésből mondtam a meséket – mára ez lett az igazi hivatásom. 2006-ban 
forgatókönyvírást is tanulni kezdtem. Négy gyerekem van: Lilla (1999), Borbá-
la (2002), Dalma (2004), Vilmos (2007).”

A cicák egy darabig lustálkodnak, heverésznek a napsütés-
ben, de hamar elunják a dolgot. Szép csendesen visszalopakod-
nak a homokozó mellé. Pepének remek ötlete támad. 

– Zoknifa – súgja titokzatos pofával a barátainak. 
Lőri és Ciró lelkesen bólogatnak, és máris munkához látnak. 

Óvatosan, nehogy a gyerekek észrevegyék őket, a homokozó 
mellett heverő cipőkből kiráncigálják, és kupacba gyűjtik a zok-
nikat. Pepe eközben a homokozó legtávolabbi sarkában jóko-
ra lyukat kapar mancsával a homokba. Most nagyon vigyáz, ne-
hogy szétszóródjon a homok, és valaki észrevegye, miben mes-
terkednek. A lyukba egymás után 
benyomják a gyerekek zoknijait. 
Végezetül homokot szórnak a gö-
dörre. Lőri alaposan le is tapossa.

– Az ültetés elkészült! – jelen-
ti vidáman. – Kezdődhet a móka! 

– Még várjunk egy picit! – súg-
ja Pepe. […]

– Most! – adja meg a jelt Pepe 
a bokorban.  

A három gézengúz dorombol-
ni, miákolni kezd, de úgy, hogy 
csak úgy szikrázik körülöttük min-
den. Attól lehet félni, hogy a végén 
még lángra lobban a bokor. Sze-
rencsére semmi effélére nem kerül 
sor, viszont valami sokkal-sokkal 

A két kisegér fagylaltevés közben árgus szemekkel figyelte a 
társaságot. Eleinte semmi gyanúsat sem észleltek. Aztán mégis 
észrevettek valami merőben szokatlant. A hallgatag Tubák, aki 
szűkszavúságáról volt nevezetes, nagy hangon mesélt egy törté-
netet a feszülten figyelő Brúnónak és Sajtos Pedronak. 

– Térj már a lényegre, Tubák, összevissza locsogsz! – mérge-
lődött Pedro.

– Várd ki a végét, minden kis részlet érdekes – kacsintott Tu-
bák, és folytatta a végtelennek tűnő beszámolót.

Rumini és Balikó némán összenézett. Soha nem hallották 
még Tubákot három mondatnál többet szólni egyszerre. De 
nem volt idő megvitatni a furcsa jelenséget, mert az asztal túlsó 
vége felől hirtelen kiabálás harsant. Sebestyén körül gyülekeztek 
páran, buzdító szavakkal nógatták a széles vállú kormányost.

– Mutasd meg nekik, Sebestyén, mit tudsz! Gyerünk, állj ki 
ellenük!

– Dehogy állok. Simán lenyomom őket, felesleges még el-
kezdeni is. 

Hamarosan kiderült, miért a nagy izgalom: Sebestyén 
ugyanis néhány perccel korábban azt találta mondani, hogy az 
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Hisztimesék, 
 ill. Gévai Csilla, Tudex, 2005.
Mesék a Tejúton túlról, 
 ill. Gévai Csilla, Pagony, 2007.

Panka és Csiribí sorozat
Micsoda idő! , 
 ill. Pásztohy Panka, Pagony, 2006.
Tündér biciklin, 
 ill. Pásztohy Panka, Pagony, 2006.
Tündérváros, 
 ill. Pásztohy Panka, Pagony, 2007.
Tündérnaptár, 
 ill. Pásztohy Panka, Pagony, 2008.
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meglepőbb történik. A homok mozogni, púposodni kezd, mintha 
egy vakond akarna kibújni belőle. De nem vakond dugja ki a fejét, 
hanem egy vaskos kék hajtás. A hajtás nő, vastagodik, néhány perc 
múlva már ágakat hajt, végül hirtelen virágba borul. Ágai hegyén 
tarkabarka, csíkos, pöttyös és mackós virágok nyílnak. 

A kisgyerekek izgatottan visítanak, a nagyobbak tátott szájjal 
bámulnak, a szülők pedig rémülten merednek a csodanövényre. 
Lili és Marci egymásra sandítanak, szemük a cicákat keresi. Köz-
ben a virágok helyén apró termések kezdenek formálódni. Egy-
re hosszabbodnak, nyúlnak, először pici szilvának, aztán inkább 

körtének látszanak, végül úgy lo-
bognak, lengedeznek a meleg ta-
vaszi szellőtől, mint megannyi szí-
nes zászló. Van ott tarkabarka, csí-
kos, pöttyös, mackós, mindenféle. 

– De hiszen az az én zoknim! – 
mutat hirtelen Marci az egyik ter-
mésre.

– Az meg ott az enyém! Az 
enyém! – kiáltoznak a gyerekek 
mindenfelől.

– Zoknifa – állapítja meg Dor-
ka kacagva.

A gyerekek szüretelnek: min-
denki leszedi a zoknifáról a sajátját. 
Kirázzák belőle a homokot, és… ne-
kilátnak, hogy újra elültessék őket!

ő hatalmas erejével bármikor le tudja győzni a várbeli őröket. 
Most éppen arra próbálták rábeszélni, hogy szkanderban vagy 
birkózással bizonyítsa is be az igazát.

– Sebestyén eddig még sose kérkedett az erejével. Ha valaki, 
hát ő igazán szerény – súgta Rumini Balikónak.

– Nem tetszik ez nekem – csóválta a fejét Balikó, aki a fagy-
laltevéstől visszanyerte lélekjelenlétét.

Ekkor Negró lépett a két cimbora mellé.
– Hohó, hát megkerültek végre a kis csavargók! Igazán nem 

volt szép dolog, hogy megszöktetek a fürdőből!
A két kisegérben meghűlt a vér. Attól tartottak leginkább, 

ami most be is következett. Negrónak szemet szúrt az eltűnésük, 
és ebből most perceken belül hatalmas botrány keveredik. Olyan 
büntetést kapnak miatta, hogy hazáig sem fogják elfelejteni. De 
legnagyobb döbbenetükre semmi efféle nem történt. A könyör-
telenül szigorú fedélzetmester vidáman rájuk kacsintott, megve-
regette a vállukat, és baráti hangon odasúgta:

– Na, ne aggódjatok fiúk, nem szólok senkinek. Ezt a kis 
csínyt nem áruljuk el a kapitánynak. 

Azzal, mint aki jól végezte dolgát, továbbsétált. Rumini et-
től jobban megrémült, mintha Negró azt mennydörögte volna, 
hogy büntetésből többé nem kapnak ebédet.

– Azt hiszem, sokkal nagyobb a baj, mint gondoltuk – súgta.
Balikó egyetértően bólogatott. Negró viselkedése őt is elké-

pesztette. Most már mindketten biztosan tudták, hogy bár a für-
dőtől senkinek sem nőttek ördögszarvai, a Tiltott-sziget vize 
egészen kifordította magukból a társaikat.

Cipelő cicák a városban
A játszótéren

Rumini és a négy jogar
(részlet)

„mindig minden 
helyzetben mesélek”

„Berg Judit profi író. Pontosan tudja, mi kell közönségének, és nem csak el-
méletben tudja, hanem megvalósítani is képes. Tudja, hogyan építse fel tör-
ténetét, hogyan tartsa meg, miként fokozza a feszültséget, tud olyan hősöket 
teremteni, akikkel olvasói azonosulhatnak és nem álcázott felnőtt könyvet ír 
meseregény álruhában, hanem éppen azt, amit célul tűzött ki: ezúttal szel-
lemes tengerészregényt gyerekeknek, kalanddal, veszedelemmel, humorral, 
érvényes feloldással. Azt hiszem, éppen az ilyen művek segíthetnek a legtöb-
bet abban, hogy azok, akik még tudnak, vagy netán újra megtanulnak olvas-
ni, megmaradjanak a mese, a betű, a könyv bűvkörében.” 

(Békés Pál)

KRITIKA

„Bevallom, rettenetesen gyer-
meteg lélek vagyok, időnként 
mondja is a nagylányom: anya, 
olyan jó, hogy nem vagy nor-
mális, és tényleg képes vagyok 
a gyerekekkel egy lábon ugrál-
va végigmenni az utcán.”

Rumini sorozat
Rumini, 
 ill. Kálmán Anna, Pagony, 2006.
Rumini Zúzmaragyarmaton,  
 ill. Kálmán Anna, Pagony, 2007.
Rumini és a négy jogar,   
 ill. Kálmán Anna, Pagony, 2009.

Cipelő cicák sorozat
Cipelő cicák a városban,   
 ill. Agócs Írisz, Pagony, 2008. 
Cipelő cicák a hátizsákban,   
 ill. Agócs Írisz, Pagony, 2008.
Cipelő cicák a cirkuszban,   
 ill. Agócs Írisz, Pagony, 2009.

Maszat sorozat
Maszat játszik,    
ill. Agócs Írisz, Pagony, 2009.

http://www.bergjudit.hu
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