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Körmös

A házban, hol lakásunk vagyon, működik egy óvoda. Évekig elvoltunk egy
mással, ő és mi, a lakók, óvodazárás után s hétvégeken nyugodtan használhat
tuk a füves óvodaudvart, mi felnőttek napoztunk, közben megvitattuk a világhe
lyeztet, a gyerekek homokoztak, labdáztak -  egyszóval tiszta Amerika ... volt.

Új, ambiciózus óvodavezetőnő került ide s hozta megával „a" Józsi bácsit. Jó
zsi bácsi, a gondnok imád tenni-venni, mintha a magáéban, mindent bezárt, le
zárt ... kizárt, hogy eltűrjön afféle lazaságokat, mint felelőtlen futkározás, orcát- 
lan ugrándozás; a labdázás szerinte emberiség elleni bűntett, egyáltalán a gye
rek legyen fegyelmezett, fűhöz-fázhoz ne nyúljon, mértéktartóan közlekedjék, 
kimért léptekkel közelítse meg a homokozót, s elvágólag rendezze a homokot 
10h és 10h 10’ között. Tévedés ne essék! Nem a lakók gyerekeiről van szó -  az 
ÓVODÁSOKról.

Egyelőre azonban csak azt nevezzük józsibácsizásnak, amikor a mi gyereke
ink nem játszhatnak az üres óvodaudvarban.

Az amb. óv.vez.nőnek azonban nemcsak Józsi bácsit köszönhetik a kisdedek 
és szüleik. Az amb. óv.vez. időt, energiát s pénzt (potom kétmillió rénes magyar 
forint) nem kímélve átalakíttatta az udvart. Eltűntek a snassz, autókormánnnyal 
ellátott padok (a gyerekek, mondom, az óvodások órákig elberregtek rajtuk, az 
egyik buszvezetőnek, a másik rally-versenyzőnek képzelve magát); eltűnt a min- 
kosárlabdapalánk (ugráljanak otthon!) -  s lön egy mintaudvar.

Ne idétlenkedj édes fiam, az nem azt jelenti, hogy majdnem olyan mint a' ud
var. Az azt jelenti, hogy gyöngykaviccsal szórták fel, ami ugyan jócskán horzsol, 
de könnyen tisztántartható. A betonozott virágágyások meg arra valók ... nem, 
nem arra, hogy lássátok, milyen egy sírket... ez csak úgy önmagában szép. Be 
lehte mutatni, akár vmég a tévében is. Hogy kicsit életveszélyes három s hat év 
közötti emberkéknek? Istenem,... Hát nem kell elesni. Aki nem futkározik, az 
nem esik el. És aki nem esik el, az nem verheti be a fejét-kezét-lábát, nem jön
nek a mentők, nem szirénáznak és mindenki nyugodtan tud aludni. Hogy kivág
ták a fákat? Persze, hogy ki. Hulló virágaikkal, leveleikkel csak „szemetet okoz
nának".

A mint a’ udvar gyönyörű.
Az óvodásokat újabban a közeli játszótérre viszik levegőzni, és a ház lakói 

előre köszönnek józsibácsinak.


