A SZIBÉRIAI TIGRIS ÉS AZ ARA
A következő reggelre meglehetősen hűvös lett az állatkertben, a fák is mintha megborzongtak volna az őszi időjárástól. Az ég egyhangúan szürke
volt, így nem sok látogató járt aznap a kertben. Félix és a fiú szabadon csavaroghattak állatházról állatházra. Azt tervezték,
hogy meglátogatják a barátaikat, és benéznek a mentőhelyre is.
Először a csacsihoz mentek,
és vittek neki egy kis állatkerti csemegét. Persze, nem túl sokat,
nehogy a mohó patás degeszre egye
magát.
– Nagyon finom, köszönöm
szépen! – örvendezett a csacsi, és
nyomban fel is falta az egészet.
Ezután a gorillaház felé vették az
irányt, ahol Banu és Bella vidáman
játszadozott.
– Szép napot, kedves barátaim! –
kiáltott oda a fiú.
– Szervusztok! Azt hittük,
már sosem jöttök felénk – mondta Banu.
– Hogy érzed magad? – kérdezte Félix.
– Csodálatosan! – örvendezett
Banu. – Szerető családot kaptam, és
Bella a legjobb barátom lett.
A kölyök macskamedve és a fiú még meglátogatták a zsiráfcsaládot, ahol a kisborjú már a
felnőttekkel együtt futkározott a tágas tisztáson.
Félixék ezután benéztek a mentőhelyre is.
– Rózi! – kiáltotta a fiú. – Hát, te már így meggyógyultál? Látom, lekerült rólad a kötés.
– Igen, igen, nézzétek csak, mit tudok! – mondta Rózi,
majd néhány lépést téve a szárnyát mozgatta fel-le kecsesen. – Úgy érzem, talán már repülni is tudnék!
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– Idő kell még ahhoz! – vágott közbe a doktor – Csak türelem, Rózi! Különben
is hamarosan beköszönt a tél, a hidegben jobb helyed lesz még itt. Idén már úgysem tudnál elrepülni Afrikába a többi gólyával. Ha nincs más dolgotok – fordult
eztán a fiú felé az orvos – eljöhetnétek velem megnézni a szibériai tigrist, épp
hozzá készültem.
– Hurrá! – lelkesedett Félix, és azzal már fel is pattant a kis elektromos kocsira, amivel a doktor közlekedett az állatházak között.
A fiú követte őt, és már suhantak is a nyitott autóval az állatkert dimbes-dombos, kanyargós útjain. A doktor lefékezett az oroszlánfókáknál, és odaadta a napi
vitaminadagot a gondozójuknak, majd visszaült a kiskocsiba, és robogtak tovább.
Aztán a barna medvéknél állt meg, és megnézte, hogy készülődik-e már a téli
álomra a mackócsalád, de ők még javában hancúroztak a medencében.
A következő állomás már a szibériai tigrisek birodalma volt.
– Szép napunk van, ugye? – kérdezte látogatóitól Síva, a vastag, sárga bundájú,
csaknem háromméteres öreg tigris.
– Gyere, öreg cimborám, hadd nézzelek meg! – szólt a doktor, majd felemelte a
tigris jobb mellső mancsát. – És hogy történt az eset? – kérdezte azután.
– Hát – kezdte komótosan Síva -, akkor történt, amikor leugrottam arról a
tetőről.
A tigris a sarokban álló fészerszerű házikó tetejére mutatott.
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– De hát mit csináltál te ott fent? – kérdezte
a fiú. – Hiszen annyi mászókád van a kifutóban, miért pont oda kellett felmenned?
– Csak amiatt a ragyogó kék szín miatt… – folytatta tovább Síva elmélázva.
– Kék szín? – kérdezte kíváncsiskodva
Félix.
– Igen. Egyik reggel vettem észre a szokásos
sétám közben.

Ott fent a röpdében
egy olyan gyönyörű kék
színt láttam, amilyet még
soha életemben. Szerettem
volna közelebbről is megnézni, de a kifutómból sehogy sem tudtam rájönni, mi lehet
az.
– És akkor másztál fel a házikóra? – kérdezte a fiú.
– Nem, de ma reggel ismét megcsillant az a
valami a röpde felső sarkában. Akkor másztam
fel a házikó tetejére, és onnan már tisztán láttam egy
jácintkék arát. Sohasem láttam nála szebbet! – lelkendezett
az öreg tigris. – Aztán amikor leugrottam, beütöttem a mancsomat.
– Semmi komoly, barátom, ne aggódj! – szólt az orvos, aki
közben óvatos mozdulatokkal előre-hátra, jobbra-balra hajlítgatta a fájó lábat. – Szerencsére nincs eltörve, de pihentetned kell.
Semmi mászóka, semmi ugrálás! És tényleg jól láttad, az valóban
egy jácintkék ara. Nemrég érkezett egy csehországi állatkertből.
Ezután elköszöntek Sívától, majd az orvos kitette Félixéket a
röpdénél, és így szólt:
– Gondolom, úgyis ide szerettetek volna jönni. Jól sejtem? –
mondta mosolyogva, és továbbhajtott a kiskocsin.
A fiú és a kis panda hamar megpillantották az egy méter magas,
mély kobaltkék színű, hatalmas papagájt. Szemét citromsárga gyű33

rű övezte, csőre pedig fekete volt, alul szintén
sárga csíkkal.
– Szervusz! – kiáltott a fiú a röpde felé
szaladva. – Hallottuk, hogy nemrég érkeztél!
Erre a papagáj éles hangon rikoltott, és
gyors szárnycsapkodással elbújt az egyik fa
mögé. Csak a fejét dugta ki a fiú irányába.
– Igen, nem régóta lakom itt – válaszolt bátortalanul.
– Ne félj tőlünk – mondta Félix. – igazán nem
akartunk megijeszteni!
– De hát úgy rohantatok felém, mintha kergetni
akarnátok!
– Bocsáss meg, csak nagyon kíváncsiak voltunk rád,
de ígérjük, nem rohangálunk a röpdéd előtt többet – mondta a fiú.
– Hát jó, akkor előjövők – és a tündöklően kék arapapagáj kibújt a széles fa árnyékából.
– Nahát, sosem láttam még ekkora papagájt! – csodálkozott fiú.
– Hát persze, mert az én fajom a legnagyobb a papagájok között a világon – húzta ki magát büszkén a
jácintkék ara.
– És hogy tetszik itt nálunk? – kérdezte Félix.
– Nagyon szeretem ezt a röpdét, és mindenki barátságos itt. Éppen az odúmat díszítem – mondta.
– Örülünk, hogy szeretsz itt lenni! –
mondta a fiú. – Ha nem bánod, máskor
is meglátogatunk majd.
– Az jó lesz! – szólt a papagáj, és
serényen tette tovább a dolgát.

34

