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Léon Werth-nek

Elnézést kérek a gyerekektől, amiért egy felnőttnek ajánlom ezt a könyvet. 
Nagyon komoly mentségem van rá: ő a világon a legeslegjobb barátom. 

Van egy másik oka is: ez a felnőtt mindent megért, még a gyerekeknek szóló könyveket is. 
És van egy harmadik ok is: Franciaországban él, ahol most éhezik és fázik. 

Nagy szüksége van ebben az időszakban arra, hogy valaki felvidítsa. 
Ha mindez a sok érv nem elegendő, akkor ezt a könyvet annak a gyereknek ajánlom, 

akiből az én felnőtt barátom lett. Minden felnőtt gyerek volt valamikor. 
(Bár kevesen emlékeznek rá.) Így hát kijavítom az ajánlásomat:

Léon Werth-nek,
amikor még kisfiú volt.
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Amikor hatéves voltam, láttam egy csodálatos képet egy könyvben, mely az őserdőről szólt, és 

Igaz történetek volt a címe. A kép egy óriáskígyót ábrázolt, amint körülfonja és elnyeli áldozatát. 
Íme annak a rajznak a másolata:

A könyvben ez állt: „Az óriáskígyó egészben nyeli le áldozatát, anélkül, hogy megrágná. Utána 
mozdulni sem bír, és hat hónapon át alszik, ennyi idő szükséges ugyanis az emésztéshez.”

Mélyen elgondolkoztam a dzsungelek rejtelmein, majd egy színes ceruza segítségével elkészí-
tettem az első rajzomat. Ez volt az 1-es számú rajzom. Valahogy így nézett ki: 

Mesterművemet megmutattam a felnőtteknek, és megkérdeztem tőlük, hogy félelmetesnek 
találják-e.

Így válaszoltak: „Miért félnénk egy kalaptól?”
Csakhogy az én rajzom nem egy kalapot ábrázolt. Óriáskígyó volt, amely egy egészben elnyelt 

elefántot emészt éppen. Lerajzoltam hát belülről is az óriáskígyót, hogy a felnőttek is megérthes-
sék. Mindig meg kell nekik magyarázni mindent. A 2-es számú rajzom így nézett ki:

A felnőttek erre azt tanácsolták, hagyjam a csodába az óriáskígyókat, ne rajzoljam őket se 
kívülről, se belülről, foglalkozzak inkább a földrajzzal, a történelemmel, a számtannal és a nyelv-

tannal. Így történt hát, hogy pompásan induló festői pályafutásomról hatéves koromban le-
mondtam. Az 1-es és a 2-es számú rajzom nem aratott sikert, és ez örökre kedvemet szegte. A 
felnőttek önmaguktól semmit sem értenek meg, a gyerekek pedig egy idő után belefáradnak az 
állandó magyarázkodásba. 



Más mesterséget választottam hát, megtanultam repülőgépeket vezetni. A világ minden része 
fölött átrepültem. A földrajz, való igaz, nagyon is hasznomra vált. Első pillantásra meg tudtam 
különböztetni Kínát Arizonától. Ez bizony hasznos dolog, ha éjszaka eltéved az ember.

Életem során nagyon sok komoly emberrel kerültem kapcsolatba. Sokat voltam együtt felnőt-
tekkel. Közvetlen közelről láttam őket. Mégsem lett róluk jobb a véleményem.



Valahányszor olyasvalakivel találkoztam, aki egy kicsit 
is értelmesebbnek tűnt, kipróbáltam rajta az 1-es 

számú rajzomat, melyet mindenhová magam-
mal vittem. Kíváncsi voltam, valóban meg-

érti-e a dolgokat. Bárkinek mutattam is, 
mindig ez volt a válasz: „Ez egy kalap”.

Azután már nem beszéltem neki sem 
az óriáskígyókról, sem az őserdőkről, 
sem a csillagokról. Alkalmazkodtam 
hozzá. Bridzsről, golfról, politikáról és 
nyakkendőkről beszélgettem vele. Az 

illető felnőtt pedig nagyon örült, hogy 
ilyen okos emberrel hozta össze a sors.


