,
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a csigát elviszem papának!" "Édesanya, ezt a pipacs ot
neked szedtem, majd tegyed vízbe, hogy el ne hervad-

A •VILAG

jon!" "Botanikus idegenvezetomtol" azt is megtudhatom,
hogy "ez a pásztortáska

•

virág, ez meg a százszorszép". O

hívja fel a figyelmemet, hogy "az a néni a Ferike anyu-
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kája", hogy "ugye, az a kisbaba milyen aranyos, szegény,
sír", és az is érdekli, hogy "az a bácsi miért jár bottal?",
és "miért öreg?" A kis babakocsiutas

Kicsinyfalunk maga a világ gyerekeim kíváncsi

izgatottan

szemeinek. Szivacsként isszák magukba azt a tudást,

mutogat traktort,

pedig pici ujjaival

lovat, repülot.

amit környezetük élo lexikonából "kiolvasnak". Mert

Mennyivel kietlenebb és sivárabb lenne az életem ezek
nélkül az érdeklodo, kíváncsi, felfedezo tekintetek nélkül!

ami érdekli oket, azt - ha tetszik, ha nem - magukévá

Síró kisbabát, lábam elé került bogarat, csigát, ismerost,

teszik, kiveszik a nagy közösbol, eltulajdonítják,

ismeretlent

bekebelezik.

észrevennék-e,

ha nem nézhetnék olykor
az o szemükkel? És lenne-e,

Aprócska életük minden-

aki szemembe

napjai nem állnak másból,

kérdezze: "Édesanya, miért

mint vég nélküli kutatásból, felfedezésbol, kísérle-

vagy szomorú?"

tezésbol, melynek motorja
a KÍVÁNCSISÁG. Most,

a kicsi gyerekek olyan egy-

azonnal

hogyan nyílik és mit rejt a

érzoek lenni, mert igazán
kíváncsiak? Szívbol érdekli

gyufásdoboz, hogyan forog

oket nemcsak

a kerék, mi történik, ha fej-

bodobács,

jel lefelé fordítom a vízzel

bejövo másik ember is. Az

teli poharat. Most azonnal

is, aki a barátságtalan, oszi
szürkületben hosszú, fehér

Vajon nem azért tudnak
szeruen

kell megtudni,

kell megfogni, megvizsgál-

és tisztán

együtt-

dió, kavics,

hanem

a szem-

szakállával üldögél a kocsma
elott: "Ez a bácsi a Mikulás?
Miért ül itt?"

ni, nagyító alatt megnézni
csigát, lepkét, bogarat. Tengerek és oserdok, jól felszerelt laboratóriumok,
a
világ hét csodája

nézve meg-

Hinnék-e csodákban, tudnék-e meséket, dalolnék-e, ha

nem ér

fel nagyapa kert jével, ahol ott az egész világ! Az egyéves

nem lenne, aki érdeklodve hallgatja? Hogy irigylem oket

tipego számára a lépcso meghódítandó

azért a belso hajtóeroért,

piramis, a suf-

amivel mindent és mindenkit

ni titkokat rejto barlang, a homokozó végtelen sivatag;

meg akarnak ismerni! Természettudósok,

a négyéves felfedezo pedig újabb és újabb élolényekre

szek, szakácsok egy személyben.

lep-

Ám lehet bármilyen érdekes a világ, sok a felfedezni-

nem is beszélve a

való, csöpp tudósaim azért még az én ölelo karjaimban

akad: feketerigóra fészkében, nappali pávaszemes
kére, cserebogárra,

szarvasbogárra,

költok, muvé-

csigák ról, amikbol sohasem elég. Ide érkezünk nap mint

pihennek meg a nap végén, és onnan indulnak el másnap.

nap, és innen indulunk haza, és mehetünk

ugyanazon

A világ közepe ez a hely, a biztonság, a jól ismert. Nehéz

az úton, az mindig más és más: hol egy érdekes formájú

szívvel gondolok a jövore, amikor a világ már több lesz

kavics, hol egy óriási levél, hol egy madártoll, vagy dió,

ennél, amikor anyai ölelés em, de még nagypapa kertje

gesztenye állítja meg pici karavánunkat,

sem tarthatja vissza oket attól, hogy a világot máshol is

mert kincsek

ezek, amiket nem lehet csak úgy otthagyni, föl kell ven-

keressék, de nem lesz baj, ha ugyanaz az oszinte gyerme-

ni, megtapogatni,

ki kíváncsiság hajtja oket a világ dolgai, a másik ember

megszagolni, megnézni és hazavinni.

Nem önös érdekbol, hanem mindig valakinek:
kavicsot édesapának

gyujtöttem,

"Ezt a

ezt meg neked!" "Ezt

felé, ami innen, ebbol a csöppnyi világból, az én ölelo
karjaimból és nagyapó kertjébol elindította

oket.
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