Egy képeslap mindenkinek

Amikor Lilla írni tanult, elsőként egy képeslapot szeretett volna megírni. Dörmi örömmel segített
neki.
„Hát nem lenyügöző, hogy egy ilyen kis képeslapot el lehet küldeni a világ bármely pontjára” – ámult
Lilla, amikor a lapot írta.
Olyan messzire szeretett volna üzenni, amennyire csak lehetséges, ezért a lapot a nagymamája
unokatestvérének az unokájának a kutyájának címezte, aki Uruguayban lakott. És miután kész volt,
még több és több képeslapot szeretett volna küldeni.
„Most pedig boldogság lapokat fogok gyártani, és örömet küldök mindenhova a világon”, gondolta
Lilla. „Szia! Hogy vagy? Nekem nagyon jó napom van, neked is azt kívánok! Ne felejtsd el élvezni az
élet apró örömeit! Az élet nagyszerű. Minden jót!, írta Lilla.”
„Hát ez aztán az igazi örömkitörés”, mondta Dörmi. „Kinek címezted?”, érdeklődött.
„Mindenkinek. Mindenkinek az egész világon”, válaszolta Lilla. És kitöltötte a címzett mezőt:
„Mindenkinek a világon.”
„Várj egy pillanatot!”, szakította félbe Dörmi, „Nem hiszem, hogy ugyanazt a képeslapot el lehetne
küldeni mindenkinek. Nincs olyan cím, hogy mindenkinek”.
De Lilla hajthatatlan volt. „ Láttam, ahogy a postás mindenfelé leveleket kézbesít. Igazi profinak
látszik, aki mindig magabiztosan végzi a munkáját. Ő biztos meg tudja oldani”, folytatta.
Dörmit lenyűgözte Lilla élénk fantáziája. Csak amiatt aggódott, hogy nehogy csalódás érje a lányt.
De nem lehetett mit csinálni.
„Most, hogy tudok írni, igazi nagylánynak érzem magam”, ujjongott Lilla.
„De azért kíváncsi vagyok, milyen igazi felnőttnek lenni. Írok valakinek és megtudom tőle.
Megkérdezhetném a kék bálnákat, hiszen ők a legnagyobb teremtmények az egész világon”,
motyogta.
Mielőtt jól átgondolta volna ötletét, már meg is írta a képeslapot a kék bálnáknak.
„Szia! Milyen érzés a világ legnagyobb teremtményének lenni? Jó dolog?”, írta Lilla, majd megcímezte
a lapot „Az óceán kék bálnáinak”.

Dömi nem gondolta, hogy valaha is eljutna a lap a címzetteknek, de azért elvitték a postára. Először
lebélyegezték, majd elküldték a központi postahivatalba. Lilla különös címzése nagy fejtörést okozott
a postai dolgozóknak, így hát továbbították a levelet a Nemzetközi Nyomozó Iroda Különös Címek
Alosztályának. Itt a nyomozók ritka műholdas rendszert használtak, hogy rátaláljanak az óceánban élő
bálna csapatokra. Amikor végre ráakadtak egyre, helikoptert küldtek utána. Mikor a helikopter
utolérte a bálnákat, a képeslapot egyszerűen csak a hullámok közé dobták és azt kiabálták: „Fontos
üzeneted érkezett Lillától”. A bálnák ekkor elkezdtek a vízen lebegő boríték körül cirkálni, majd az
egyikük lenyelte azt, és az egész csapat lemerült az óceán mélyére, Lilla képeslapjával együtt. Ám a
kapott lapot sosem válaszolták meg, talán nem tudtak írni, hiába voltak nagyok.
Egy este, amikor Dörmi a híradót nézte, nagyon meglepődött. Miután elhangzottak a nap fontosabb
hírei, a bemondó így szólt: „Van még egy közleményünk, ami a postától érkezett a világ összes TV
csatornájához. Egy kislány, Lilla mindenkinek kellemes napot kíván, és azt kéri, hogy ne felejtsük el
élvezni az élet apró örömeit.”
„Kérem adják tovább az üzenetet barátaiknak, akik nem nézték a ma esti híreket. Az üzenet
mindenkinek szól”, jelezte a műsorvezető.

