
SOPH I E SCHOEN WA L D         

GÜ N T H ER JA KOBS
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Márton négy hosszú hónapon keresztül téli álmot aludt.

Novemberben bekuckózott. Decemberben a bal oldaláról átfordult 

a jobb oldalára.

Januárban a hasáról a hátára gördült, februárban pedig végig 

gilisztákról álmodott, amelyek még a spagettiszálaknál is hosszabbak 

voltak.

De márciusban egyszer csak az állatkert igazgatójának hangjára 

ébredt. 

– MENTA MÁRTON SÜNDISZNÓ! ITT A TAVASZ! SOK DOLGUNK VAN!

Beletelt néhány pillanatba, amíg Mártonnak sikerült kikeverednie az 

álmok világából, és visszatért a valóságba. 

– Mi… mi történt, igazgató úr? – sipákolta rémülten.

– Megsokasodtunk! Ez történt!

– Mármint mi ketten? – tudakolta Márton meghökkenve.

– Jaj, ne butáskodj már! – kiáltott fel az igazgató. – Na, ki a puha 

párnák közül! A barátainknak segítségre van szükségük.
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Az állatkertet betöltötte az új csöppségek zsivaja.

Csak Kaméleon Kálmánnál és Karolinánál 

uralkodott feltűnően nagy csend. Túlságosan is nagy.

– Miért vágtok ilyen aggodalmas képet? – faggatta őket 

Márton.

– A kislányunknak, Kamillának nyoma veszett – válaszolta 

Karolina, és azon nyomban sírva fakadt.

– A kicsikénk gyakorlatilag észrevehetetlen, mivel folyton 

felveszi a környezete színét. Ráadásul még nem tud beszélni, 

így nem is tudja felhívni magára a figyelmet – tette hozzá 

komoran Kálmán.

– Soha, de soha, de soha nem fogjuk megtalálni! – szipogott 

Karolina.

– Egy cseppet se aggódjatok! – dörmögte doktor Száy Lehel, az állatkert 

igazgatója. – Ha van valaki, aki meg tudja találni, akkor az a mi Mártonunk.

Mártonnak elkerekedett a szeme e szavak hallatán, és elképedve bámult 

a barátjára.

– Talán a szomszédotok, Lajhár Józsi látta a kislányotokat – mormogta 

aztán tétován.
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Lajhár Józsi nagyon nem rajongott a testmozgásért. Ha egyáltalán 

hajlandó volt megmozdulni, akkor is csak legfeljebb a szemei 

siklottak végig a környéken, amint a fű növekedését vagy a felhők 

vonulását figyelte.

De amikor Márton megkérdezte tőle, nem látta-e a kis Kamillát, 

Józsi most mégis megmozdult és megrázta a fejét.

– Ma még a saját gyerekem sem került a szemem elé.
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