
Bence nyaralni indul

Bencével hetek óta nem lehet bírni. Amióta édesanyja elárulta
neki, hogy amint vége lesz a sulinak, bepakolnak a kocsiba és
elutaznak Erdôhegyhátra Mariska néniékhez, percenként meg-
kérdezi, hogy hányat kell még aludni addig, és valóban egy igazi
erdôben laknak majd, és abban az erdôben tényleg szabadon
élnek-e az állatok, mint a mesékben, nem pedig ketrecbe zárva.

Kinga mama jól viselte a megpróbáltatásokat most is, mint
máskor, mert már volt ideje megszokni Bence bosszantó szoká-
sait. Minden kérdésre türelmesen válaszolt, ha kellett, tizedszer
vagy akár századszor is. Sôt megígérte, hogy este Erdôhegyhát-
ról fog mesélni. Annyit már elôre elárult Bencének, hogy Erdô-
hegyhát a legcsodálatosabb hely a világon. A legcsodálatosabb,



még annak ismeretében is, hogy – mint Bence kérdésére Kinga
mama bevallotta – a magyarországi erdôkben nem élnek tigrisek,
sôt még medvék és farkasok sem. Bence azzal vigasztalta magát,
hogy azért néhány vén boszorkány és legalább egy valamireva-
ló varázsló feltétlenül akad majd ott.

Bence egyébként igazi mai nagyvárosi fiú. Élete elsô hat
évében már sikerült tönkrejátszania egy sor elektronikus játé-
kot. Mielôtt még megtanult volna járni, megtanulta kezelni a 
tévét és a videót. Ma már ô segít maminak, ha valamit meg akar
keresni az interneten. Túl van az elsô számítógépén, és a papa
régi laptopját nyúzza.

Érdeklôdési körében elôkelô helyet foglalnak el a szuper-
hôsök, mint a Pókember vagy a Szupermen. Külö-
nösen azok ragadták meg nyiladozó fantáziáját,
akik a cipôjükbe szerelt rakétahajtómû segítségé-
vel repülni tudnak és lézerfegyverük is van.

Bencénk örökké nyughatatlan, mozgékony
fiú, akinek átlagosan ötpercenként támadnak
jobbnál jobb ötletei a szülei megôrjítésére,
és aki legszívesebben egyidejûleg legalább
három dolgot csinálna. Hasonló véle-
ménnyel volt Bencérôl a tanító nénije is,
aki elpanaszolta, hogy Bence izgága, 
a többieket is zavarja a tanulásban. De
Bence megnyugtatta a szüleit, hogy ezt
nem kell komolyan venni, mert a tanító
néni mindenben rögtön tragédiát lát.

Érthetô, hogy ezek után az este 
kivárása sem ment simán.

A szülôknek napi munkájuk mel-
lett még a rakoncátlan Bencét is el

kellett látniuk, nem csoda, hogy 
esténként, de különösen hétvégeken holt-

fáradtan estek be az ágyba. Ezért nagyon


