
Egy meglepetésekkel teli kisfiú 

 

Tudjátok, fiaim, gyönyörű volt látni, hogy felcseperedtetek, és mióta anyátok 

meghalt, csak ez tudott boldoggá tenni. Elmesélem nektek a kedvenc mesémet. Nos, hol is 

kezdjem? 

Volt egyszer egy Joe nevű kisfiú. Minden tudomásom szerint tizennégy éves volt. 

Nagyon jó tanuló volt. Csak egy gond volt vele. Utálta az iskolát. Tudta, hogy a tanulásnak 

semmi értelme, mert a tanárok nem tudják jól felkészíteni a gyereket az életre. Most 

felvetődhet bennetek a kérdés, hogy akkor hogy a francba lehetett jó tanuló!? Nos, a szülei 

nagyon szigorúak voltak, és ha kellett, megverték, csak azért, hogy jó jegyet szerezzen. Ez így 

ment hónapokig, mikor egyszer a fiú már nem bírta tovább. Az egyik éjjel elszökött 

otthonról, és egy óriási, lakatlan házba menekült. Sokáig sírt, de erős maradt. Azt tervezte, 

hogy új életet kezd majd ebben a hatalmas házban, csak nem tudta, hogy hol kezdje. Először 

is körbenézett a házban. Az emeleten talált egy nagy könyvtárat tele régi könyvekkel, aminek 

a hatására már tudta, hogy mit tegyen. Lehet, hogy lehetetlennek tűnik, de Joe okosabb volt 

bárkinél. Ezzel most nem azt mondom, hogy fejből ki tudta számolni a másodfokú 

egyenleteket meg az ilyesmiket, hanem tudta az élet megfejthetetlen titkát. Tudta, hogy mi 

kell egy tökéletes élethez. És ezt meg is tudta valósítani. Mit is tett először? Keresett a 

botanikával kapcsolatos könyveket, és elkezdett a ház kertjében zöldségeket és 

gyümölcsöket termeszteni. Be is vált neki, és sorjára kezdtek nőlni a palántái. Majd gondolt 

egyet, és mivel tudta, hogy túl sok van neki, elment, és eladta őket a piacon. Remek terv volt. 

Egyszer csak eszébe jutottak a szülei, akiknek a szökését követő napon megírta egy levélben, 

hogy a nagymamájához szökött, és hogy ne keressék, mert ha odamennek, onnan is elszökik 

és soha többé nem fogják látni. A szülei elfogadták nagy nehezen és továbbléptek. Sajnos 

sose szerették igazán szegény Joe-t. De sebaj. Hadd éljék a saját kis lepcses életüket. Na, 

térjünk is vissza Joe-ra. Ha unatkozott, vagy olvasott vagy javított a házon. A sok könyv sok 

lehetőséggel járt, ami számára kimondhatatlan érzés volt. Tudjátok, gyermekeim, abban az 

időben bármely ember képes lehetett volna ilyesmire, mert nem szólt bele se a politika, se 

egy irigy ember se, de nem mindenki élt a saját lehetőségeivel. Ennek mind nagyon örült Joe, 

csak annak nem, hogy magányos volt. Sose voltak barátai, sőt inkább kerülték őt. Azt hitték, 

bolond és hülye, de hát mindnyájan tévedünk másokkal kapcsolatban. Ilyenek az emberek. 

Visszatérve a mesére, mert mindig elkalandozok egy kicsit, egy nap Joe szokásosan végezte a 



ház körüli munkáját, amihez mindig boldogan és teljes odaadással fogott hozzá, mikor egy 

lány befutott az ajtón, és elbújt. Teljes nyugalommal lépett oda a lányhoz, aki reszketett a 

félelemtől, és megkérdezte, mi a neve. A lány nagy nehezen válaszolt: Jessy. Joe nagyon örült 

a lány társaságának, és felajánlotta neki, hogy költözzön ide hozzá, mivel úgyis egyedül él. A 

lány jó szívvel elfogadta az ajánlatot, és ideköltözött. Teltek a napok, és mindenki végezte a 

saját munkáját. Látszott rajtuk, hogy első látásra szerelmesek lettek egymásba. Joe oly 

gyönyörűnek találta a lányt, mint a legszebb csillagot az égen, és még egy kiskutyánál is 

ártatlanabbnak. Jessy is hasonlóan vélekedett róla, de ezeket sose mondták ki egymásnak. 

Érdekes módon csak barátilag viszonyultak egymáshoz, de mindketten tudták, hogy volt ott 

több is. Múltak a napok, hetek, hónapok, és lassan közeledett annak a napnak az 

évfordulója, amikor Joe és Jessy először találkoztak. Akkor akarta elmondani Joe, hogy 

szereti Jessy-t, és hogy vele akarja leélni a hátralévő életét. Nem tudta, hogy milyen 

ajándékot adjon neki. Napokig törte a fejét, míg el nem jött az utolsó nap. Mit adott Isten, 

támadt egy ötlete. Megszerzett minden hozzávalót és csak várnia kellett. Eljött a nap. Joe 

napnyugta előtt felhívta a tetőre Jessy-t. Kimásztak a ház legmagasabb pontjára és 

megnézték a napnyugtát. A vörös színe és a tündöklő sugara mindkettőjükben felkeltett egy 

érzést. Majd amikor végleg lement, és ők ketten lementek a padlásra, Joe féltérdre 

ereszkedett, és egy gyűrű alakú gumicukorral megkérte Jessy kezét. Szegény lány szóhoz sem 

jutott, majd nagy nehezen kibökte, hogy igen, örömkönnyeiben ázva átölelte Joe-t, majd 

megcsókolták egymást.  

Hát ez az én és anyátok története arról, hogy hogy találkoztunk és szerettünk 

egymásba. És tudjátok, mi volt az élet megfejthetetlen titka? A boldogság. Ha nem vagy 

boldog és nincsenek céljaid, akkor lábujjhegyen mész keresztül az életen, ahogy ma rengeteg 

ember csinálja. A lényeg, hogy boldog legyél, amit nem tanítanak, hanem egyszerűen tudnod 

kell. Az iskola ezt főleg nem tanítja meg, sőt igyekszik elvenni tőlünk. Hülyeséggel tömik a 

fejünket, miközben több órányi házi feladatot adnak. Tanuljatok ebből a meséből, hogy ti is 

ilyeneket mesélhessetek a gyermekeiteknek, és hogy ők is ilyen boldogok legyenek. 


