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Einstand

- A Múziumban tegnap megint `einstand`ot csináltak! 
- Kik? 
- Hát a Pásztorok. A két Pásztor. 
- Hát hogy történt? 
- Az `einstand`? 
- Az. Mikor volt? 
- Tegnap délután. 
- Hol? 
- A Múziumban. A Múzeum-kertet hívták így. 
- Hát mondd el úgy, ahogy volt, de pontosan úgy, ahogy volt, mert nekünk 
az igazat kell tudnunk, ha csinálni akarunk ellenük valamit... 
A kis Nemecsek izgatott volt, mikor érezte, hogy egy fontos dolog 
középpontjává válik. Ez ritkán esett meg vele. Nemecsek mindenkinek levegő 
volt. Senki se törődött vele. Jelentéktelen kis sovány fiú volt, gyönge 
gyerek. És talán éppen ez tette alkalmassá arra, hogy jó legyen áldozatnak. 
Elkezdett beszélni, s a fiúk összedugták fejüket. 
- Úgy volt - mondta -, hogy ebéd után kimentünk a Múziumba, a Weisz 
meg én meg Richter meg a Kolnay meg a Barabás, és golyózni kezdtünk a 
falnál. Azt játszottuk, hogy mindenki gurít egy golyót, és akinek a golyója 
eltalál egy olyan golyót, ami már oda van gurítva, akkor azé az összes 
golyó. És sorba gurítottuk a golyókat, már volt a falnál vagy tizenöt golyó, 
és volt közte két üveg is. És akkor egyszerre csak azt kiáltja a Richter: 
"Vége van, jönnek a Pásztorok!" És a sarkon jöttek is a Pásztorok, zsebre 
volt dugva a kezük, és lehajtották a fejüket, és olyan lassan jöttek, hogy 
mi mindnyájan nagyon megijedtünk. Hát hiába is voltunk mi öten, ők ketten 
olyan erősek, hogy tízet is elvernek. A Pásztorok egyre közelebb jöttek, és 
nézték nagyon a golyókat. Mondom a Kolnaynak: "Te, ezeknek tetszik a mi 
golyónk!" Weisz azt mondta: "Gyönnek, gyönnek, ebből a gyövésből nagy 
einstand lesz!" De én azt gondoltam, hogy nem fognak minket bántani, 
hiszen mi soha nem csináltunk nekik semmit. És eleinte nem is bántottak, 
csak odaálltak, és nézték a játékot. A Kolnay azt súgta a fülembe: "Te, 
Nemecsek, hagyjuk abba." Azt mondom neki: "Hogyne, majd éppen most, 
amikor te gurítottál, és nem találtál! Most rajtam a sor. Ha megnyerem, 
abbahagyjuk." Közben a Richter gurított, de annak már reszketett a keze a 
félelemtől, és fél szemmel a Pásztorokra nézett, hát persze hogy nem 
talált. De a Pásztorok nem is mozdultak, csak ott álltak, zsebre dugott 
kézzel. Akkor aztán én gurítottam és találtam. Megnyertem az összes 
golyókat. 

Ez a történet második része.
Olvassátok el, aztán alkossátok újra!

Jegyzeteljétek ki a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet:
Gondolattérkép
Táblázat
Rajz, stb.
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És oda akarok menni, hogy összeszedjem, volt már vagy harminc golyó, de 
elémbe ugrott az egyik Pásztor, a kisebbik, és rám kiáltott: `Einstand`! Én 
hátranéztem, és Kolnay meg a Barabás már szaladtak, a Weisz a falnál 
állt, és sápadt volt, a Richter meg még gondolkozott, hogy szaladjon-e 
vagy nem. Én próbáltam előbb becsületesen. Azt mondtam: "Kérem, ehhez 
maguknak nincs joguk." De akkor már az öregebbik Pásztor szedte fel a 
golyókat, és rakta be a zsebébe. A fiatalabbik meg megfogta a mellemen a 
kabátomat, és rám kiáltott: "Nem hallottad, hogy einstand?!" Hát persze 
aztán én se szóltam semmit. A Weisz pityeregni kezdett a falnál. És a 
Kolnay meg a Kende a Múzium sarkáról kukucskáltak vissza, hogy mi 
történik. És a Pásztorok mind fölszedték a golyókat, és egy szót sem 
szóltak, csak továbbmentek. Ez volt az egész. 
- Hallatlan! - mondta fölháborodva Geréb. - Valóságos rablás! 

Első fejezet

Ez a történet második része.
Olvassátok el, aztán alkossátok újra!
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