
Az elindulás

A madarak éneke egy új nap kezdetét jelezte. A nap még fel sem kelt, 
de Lili már ébren volt, elég keveset aludt az éjjel, és most még ágyban 
akart maradni, semmi kedve sem volt felkelni.

— Jó reggelt, Lili! Ideje felkelni! – mondta anya mosolyogva.
— Jó reggelt, anya! Szeretnék még egy kicsit ágyban maradni, mert 

nem érzem túl jól magam, picit fáj a hasam.
- Ó, arról a „bizonyos” hasfájásról van szó? – kérdezte anya.
- Légyszi, csak pár percet még! – kérlelte Lili.
- Rendben, maradhatsz még néhány percet, addig én elkészítem a reg-

gelit – mondta anya beletörődve.
Lili az ágyban a hátára feküdt, és sóhajtozva nézte a plafont. Pár perc 

múlva anya reggelizni hívta. A kislány nehezen szállt ki az ágyból, szo-
morúan elindult a konyha felé, ahol leült az asztalhoz.
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- Várj, adok egy szalvétát, nehogy összepiszkold magad! – szólt rá anya.
Lili nagy nehezen lenyelt néhány falatot, de nem volt étvágya, mert a 

sírás kerülgette arra a gondolatra, hogy nemsokára el kell mennie ott-
honról a nagyszüleihez, és náluk kell töltenie az egész vakációt. Pedig 
anya az egyik kedvenc reggelijét készítette: tojásrántottát.

- Alig várom, hogy induljunk a nagyiékhoz! – mondta anya. – A cso-
magok már tegnap óta készen vannak, megyek és megnézem, hogy nem 
felejtettem-e el valamit. Kérlek, nézd meg te is, hogy szükséged van-e 
még valamire!

- Anya, lehetne úgy, hogy ma még együtt legyünk itthon, és csak hol-
nap menjünk a nagyiékhoz?

- Ezt már megbeszéltük, és nagyon jól tudod, hogy nem lehet! – vála-
szolt anya.

- De ott nem ismerek senkit a 
nagyiékon kívül, és biztosan na-
gyon fogok unatkozni! – mondta 

Lili könnyes szemmel.
- Fejezd be a hisztit! – lépett 
közbe apa. – Gyorsan moss fogat 

és öltözz fel! Indulnunk kell, mert 
nem tölthetjük ezzel az egész napot! 
Így is késésben vagyok!

Miközben Lili öltözött, anya így 
szólt apához:

- Az én hibám, hogy ugyanolyan 
félénk és visszahúzódó, mint amilyen 

én voltam.
- Épp ezért nem kellene ennyire vé-
dened! – válaszolt apa. – És most 
gyertek, indulunk, kezdődik a vaká-

ció!
Apa sietve indult az autóhoz, igye-

kezett minél hamarabb a nagyszülőkhöz 
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érni, mert vissza kellett mennie a munkahelyére. Lili viszont egyáltalán 
nem sietett, és a szíve egyre inkább összeszorult. Orrát lógatva jött ki a 
házból, és szorosan fogta a hátizsákját, amelyre rá volt akasztva a kedvenc 
plüss cicája, és beszállt az autóba. Hamarosan követte anya is, aki még 
egyszer ellenőrizte, hogy biztosan megvan-e az összes csomag.

- Ha nem győzködtétek volna annyit egymást, akkor hamarabb elin-
dulhattunk volna! – mondta apa.

- Csak azt akartam, hogy egy kicsit jobban érezze magát, és bizako-
dóbban induljon el. Nagyon nehéz lehet most neki! Talán el is kellene 
halasztani az utazást... – válaszolta anya.

- Hogyan? Azt akarod, hogy Lili legyen határozottabb, miközben te 
sem tudod, hogy mit akarsz!? Tudod jól, megbeszéltük, hogy így lesz a 
legjobb! A nyári szünet ideje alatt Lilinek nincs kivel otthon lennie. És 
nem visszük az ország túlsó végére, csak néhány kilométer távolságra! 
Amikor lesz egy kis időnk, akkor meg tudjuk látogatni.

- Ne légy ilyen szigorú! A lányunk sokkal érzékenyebb és félénkebb, 
mint a többi gyerek! Nehéz lesz neki! És nem leszek ott mellette, hogy 

Mesék lányoknak — Az elindulás 9



segítsek! – válaszolta anya.
- Úgy beszélsz, mintha még mindig csecsemő lenne, és nem bírná ki 

az anyukája nélkül! Állandóan kényezteted! Nem látod, hogy már meg-
nőtt? Ősszel iskolába megy! – mérgelődött apa.

Ez a vita Lili jelenlétében folyt le, mintha elfelejtették volna, hogy ő is 
ott van. Nem először fordult elő, hogy a szülők a kislány előtt vitatkoz-
tak. Számukra ez volt a normális, nem fogták vissza magukat, mindig 
elmondták a véleményüket.

Azonban minden kimondott szóval Lili egyre szomorúbb lett. Tud-
ta, hogy félénk és nehezen barátkozik, de amikor ezt a szülei szájából 
hallotta, az nagyon elszomorította. És tudta azt is, hogy nem könnyű 
időszak előtt áll. Eddig még sosem töltött hosszabb időt a szülei nélkül. 
Kék szemecskéi megteltek könnyel, és szorosan magához fogta a táskáját 
és a plüss cicáját. Nézte a tájat, az elsuhanó fákat, és próbált a forgalom 
zajára koncentrálni, hogy ne hallja, ahogy a szülei miatta veszekednek. 
A pillantásával követte azokat a helyeket, amelyeket a vakáció idejére ott 
kell hagynia: az óvodát, a kedvenc játszóterét, a fagyizót, a piacot, ahol 
anyával gyümölcsöket és zöldségeket szoktak vásárolni, és a játékboltot, 
ahol a plüss cicáját kapta.

Tanácsok a szülőknek:
A félénkség örökletes, és a szülők 

túlzottan védelmező viselkedéséből 
táplálkozik. Valamint abból is, hogy 
a félénkség létét mi, szülők, még meg 
is erősítjük a gyermekünkben. (Pél-
dául azt mondjuk előtte, hogy ő ér-
zékenyebb és félénkebb, mint a többi 
gyerek.)

A gyerekek az izgalmakat gyakran fáj-
dalommal élik meg. (Például hasfájással.)

A szülők vitája soha ne a gyermekük előtt tör-
ténjen!
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