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HEKTOR JELEZ

Hektor jelez

Fél három után néhány perccel megcsikordult a Pál utcai kisajtó, és bejött 
rajta Nemecsek. Egy nagy darab kenyeret húzott ki a zsebéből, körülnézett, s 
miután látta, hogy még senki sincs itt, csöndesen majszolni kezdte a kenyér 
héját. 
Majszolta egy ideig a kenyeret, s aztán unalmában sétálni indult a farakások 
felé. A kis utcákban mászkált, s egyszer találkozott az éjjeliőr nagy fekete 
kutyájával.
- Hektor! - kiáltott rá barátságosan, de Hektor egy csöpp kedvet nem 
mutatott arra, hogy a köszönést viszonozza. Röpke kis farkcsóválást jelzett, 
aztán továbbvágtatott, és dühösen ugatott. A szőke Nemecsek pedig 
utánaszaladt. A Hektor egy farakás alatt állott meg, s azt ugatta nagy 
hévvel. A farakás egyike volt azoknak, amelyekre a fiúk erődöt építettek. 
Fenn, a rakás tetején védőfal volt hasábfákból, és egy vékony pálcikán kicsi 
piros-zöld zászló lengett. A kutya körülugrálta az erődöt, és szünet nélkül 
ugatott.
- Mi lehet ez? - kérdezte a kis szőke a kutyától, mert nagy barátságban volt 
a fekete kutyával. Talán azért, mert rajta kívül Hektor volt az egyetlen 
közlegény a hadseregben.
Felnézett az erődre. Nem látott fenn senkit, de érezte, hogy valaki motoszkál 
az ölfák közt. Hát nekiindult, és fölkapaszkodott a kiálló végeken. Feleúton 
volt, amikor tisztán és világosan hallotta, hogy valaki teszi-veszi fönn a 
fadarabokat. Dobogni kezdett a szíve, s most kedve lett volna visszafordulni. 
De mikor lenézett, és lenn meglátta Hektort, megint nekibátorodott.
- "Ne félj, Nemecsek" - mondta magának, és óvatosan kapaszkodott tovább. 
Minden foknál újra bátorította magát. Egyre ezt mondogatta: - "Ne félj, 
Nemecsek." "Ne félj, Nemecsek."
És felért a farakás tetejére. Ott még egy utolsó "ne félj, Nemecsek"-et 
mondott, mikor az erőd alacsony falán át akart lépni, de ijedtében a 
levegőben maradt a lába, amelyikkel lépni akart.
- Jesszus! - kiáltotta.
És hanyatt-homlok kapaszkodott visszafelé a fokokon. Mikor a földre ért, 
hangosan dobogott a szíve. Fölnézett az erődre. A zászló mellett, jobb lábát 
az erőd falára téve, állott fönn Áts Feri, a rettenetes Áts Feri, mindnyájuk
ellensége, a füvészkertiek vezére. Bő, vörös ingét lobogtatta a szél, ő pedig 
gúnyosan mosolygott.
Nemecsek elszaladt, és mire a telekről visszanézett, már nem látszott a 
tetőn Áts Feri vörös inges alakja, de a zászló sem!. 

Második fejezet

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

Jegyzeteljétek ki a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet: Gondolattérkép, 
Táblázat, Rajz, stb.
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