Egy doboznyi emlék
Pár évvel ezelőtt egy nyári szünetben a Dédi mamám padlásán régi dobozokat nézegettünk. Az
egyik dobozra egy csomó szó volt írva. Mikor megkérdeztem, hogy mi ez a sok
összefüggéstelen szó, a Dédim csak kedvesen elmosolyodott.
-

Ez egy név. Egy nagyon kedves barátom neve.

A dobozon ez állt:
Harisnyás Pippilotta Citadella Intarzia Majolika Ingaóra
Kibontottuk és egy csomó képeslap került elő belőle. Dédi beletúrt és előhúzott egy fotót. Egy
copfos kislánnyal volt lefotózva, akinek a vállán egy majom ült. Pippi, a Dédim és Pippi majma,
Nilsson úr volt rajta. Egész nyáron a kalandjaikról mesélt. Olyan hihetetlen volt, hogy nem is
hittem el. A szüleimnek nem is említettem meg… mostanáig. Olvastam, hogy Kalle nyomozó
Harisnyás Pippit keresi, és a segítségünket kéri. Megemlítettem anyának Dédi emlékezéseit. Ő
is „ismeri” Pippit.
Elmentünk Dédiékhez. A pár évvel
ezelőtt megtalált doboz még mindig a
padláson volt. Izgatottan hoztuk le a
padlásról. A sok-sok emlék között
megtaláltuk azt a bizonyos fotót. 1971.
május 25 –én készült. Dédi elmesélte,
hogy Pippi azért jött Magyarországra,
hogy megnézze a Balatoni Úttörőváros
átadását. A fél nyarat együtt töltötték,
és számos kalamajkában volt részük.
1971. augusztus végén Pippi és Nilsson
úr vonatra szálltak Oroszország felé. (
Volt egy lova is, de azt Koppenhágában
kellett hagynia, még az első utazása
során – 18 évesen indult el Pippi világot
Pippi, Nilsson Úr, Joli 1971
látni -, mert pöttyös lova, Horáciusz tengeri beteg lett.) Pippi majd minden évben küldött
képeslapot karácsonyra a Dédimnek egy pár sorral, hogy mi van vele. Oroszországban 3 évig
volt (1971-1974). Ezután Mongólia (1975), Kína (1976-77), Japán (1978), Fülöp Szigetek és
Indonézia (1979), Ausztrália (1980-81), Madagaszkár és Afrika (1982-86), Brazília (1987),
Argentína (1988), Chile (1989), Kuba (1990) és itt megszakad a képeslap gyűjtemény. A
következő képeslap 1996-ból való, Chihuahua-ból, majd 2002 Ottawa és 2010 Belfast. Nincs
több.
Minden képeslapon pár mondat szerepel, de benne van az egész éve. Összességében mindenhol
a gyerekeken segített, főleg árvaházakat keresett fel. Afrikában maga is részt vett egy árvaház
felépítésében. Számos pasiról is ír, de egyik sem volt számára komoly.

A Japánból jött képeslap kicsit szomorú volt.
Meghalt Nilsson Úr. Próbálta helyettesíteni
másik kis majommal, de az már nem volt olyan.
Ahogy írta: „ Nilsson Úr volt nekem A
majmocskám, sajnos egy kis maki sem tudja
pótolni. Így lett most egy cicám, Öreg Hölgy. 33
évesen
Öregasszonyosodom
Kedves
Barátosném.”
Közben Dédi is csatlakozott hozzánk a kezében
egy képeslappal. A héten kapta. Pippi jön
Magyarországra. 2020. október 25-én érkezik a
Wizzair Londonból érkező járatával a debreceni
repülőtérre, várhatóan 15:10-kor.
A képeslapból az is kiderül, hogy kit kell várni:
Őszes haj, enyhén vöröses csíkok, narancssárga
keretes szemüveg. Piros szövetkabát, fekete
csizma. És egy cica.
Képeslapok hada

Érkezik Pippi néni!
Az „érkezés” képeslapja:
„Kedves Barátosném!
Tíz év! Tíz évet nem lehet leírni, ezért arra
gondoltam, hogy meglátogatlak.
2020.október 25-én 15:10-kor érkezek repülővel
Debrecenbe. London, Wizzair járat.
Őszes haj, enyhén vöröses csíkok, narancssárga
keretes szemüveg. Piros szövetkabát, fekete
csizma. És most már egy Cica. Puszillak, Pippi”

