Dirk Nielandt

A hanta banda
Os̋ kori kaland
Astrid Yskout rajzaival
fordította Csóti Magdaléna

Mackó Lackó és Keselyű Klári
Mackó Lackó és Keselyű Klári a legjobb barátok.
Mindent együtt csinálnak.
Majdnem mindent.
Mert van néhány dolog, amit külön csinálnak.
Például nem panaszkodnak együtt az időjárásról.
Panaszkodni szinte sosem szoktak.
Nem hajtogatják együtt a vasalt ruhát.
Azt különösen utálják.
És nem pisilnek együtt.
Keselyű Klári kislány.
Ő a lányvécébe jár.
Mackó Lackó kisfiú.
Ő a fiúvécébe.
De ezt a néhány dolgot leszámítva
tényleg mindent együtt csinálnak.
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Például együtt szoktak unatkozni.
– Unatkozom – mondja Klári.
– Én is – így Lackó.
Figyeled, Kedves Olvasó?!
– Ne csináljunk valamit? – kérdezi kisvártatva Klári.
– Minek? – kérdez vissza Lackó.
– Hogy ne unatkozzunk – válaszol Klári.
– Remek ötlet! – mondja Lackó.
– Korcsolyázzunk? – veti fel Klári.
– Hmm… Ne…
– Ugorjunk ki egy repülőből!
– Á, inkább ne.
– Versenyezzünk, ki ér előbb Amerikába!
– Lássuk csak… Ne, azt se.
Lackó nem nagyon szeret tevékenykedni.
Ő inkább semmit tenni szeret.
Klári szerint az unalmas.
– Mit szeretnél csinálni? – kérdezi Klári.
– Nem unatkozni.
– Ahhoz csinálni kell valamit!
– Tényleg?
– Bizony ám.
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– De olyan jó itt ülni a napon.
– Üldögélni unalmas.
– Igen?
– Igen.
Hallgatnak.
Klári a gondolataiba merül.
Lackó nem gondol semmire.
– Keressünk munkát! – indítványozza
kis idő múlva Klári.
– Munkát?
– Igen, munkát.
– Az jó dolog?
– Az nagyon jó dolog.

Így kezdődik hát, Kedves Olvasó, Mackó Lackó és Keselyű
Klári története, melyben most éppen munkát keresnek.
De várjunk csak!
Valamit tudnod kell róluk.
A kis gézengúzok előszeretettel
rugaszkodnak el a valóságtól.
Mondhatjuk úgy is, hogy „hantáznak”.
Ezt ők inkább „szépítésnek” hívják.
Nem rosszindulatból teszik ám.
Csak, tudod, Kedves Olvasó, az úgy van, hogy Lackó
és Klári a valóságot gyakran unalmasnak találják.
Ezért kiszínezik.
Hantázás-e a valóság megfestése?
Az igazat megvallva…: az!
Lássuk be, Mackó Lackó és Keselyű
Klári gátlástalan hantázók.
Két megrögzött hantázóval van tehát dolgunk:
– Én sosem hantázok – szögezi le Klári.
– Én sem – csatlakozik hozzá Lackó.
Figyeled, Kedves Olvasó?!
Egy szavukat se hidd!
Legalábbis ne az összeset.
Merthogy néha-néha azért igazat mondanak.
Nagy ritkán.
Általában véletlenül.
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