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Első fejezet,
amelyből megtudjuk, hogy Barni mennyi mindent tud
Barni rengeteget tudott a nagyvárosokról, különösen Budapestről, Bukarestről és Berlinről. Azt gondoljátok, hogy azért
pont ezekről a városokról, mert mindegyik B betűvel kezdődik,
amint a Barni neve is? Hát nem. Vagy tán azért, mert nagyon
sok városban járt már, de ezeket kedveli közülük a leginkább?
Nem. Vagy pedig éppenséggel csak ezekben járt, és azért tud
róluk annyi mindent? Nem.
Megsúgom nektek, hogy Barni nem járt sem Budapesten,
sem Bukarestben, sem Berlinben. Mindent, amit tudott, Apa
elmeséléseiből, fényképekről és térképekről tudta. Mert Barni
nagyon szerette böngészni a térképeket. Összesen tizenegy térképe volt otthon: Európa, Erdély, Kolozsvár, Marosvásárhely és
Arad térképe. Arad azért volt fontos, mert Arad a villamosok
városa, és ez nagyon érdekelte Barnit, pedig Aradon sem volt
még soha. Ezenkívül Románia-, Magyarország-, Bukarest-, Budapest- és persze Berlin-térképe is volt.
Aztán Anya egyszer csak elvitte Budapestre, mert Apa éppen
ott dolgozott, és akkor mindent, amit eddig a térképről ismert,
igaziból is megláthatott. És nagyon megszerette Budapestet. Apa
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meg Anya még jó néhányszor elvitték Budapestre, és Barni továbbra is nagyon szerette, mégis, minél többször utazott Budapestre, annál kíváncsibb lett Berlinre.
Mert hát Berlinről is nagyon sok mindent tudott, főleg amióta ki tudta betűzni a szavakat és megértette a jeleket a térképen. Például tudta azt, hogy Berlinben tizenhét metró van,
míg Bukarestben négy, és Budapesten csak három. És ezek a
metrók néha egymás alagútjában is járnak, sőt közös alagútjuk is van, és hol az egyik, hol a másik metró megy benne. Ezt
nagyon szerette volna látni. Sőt, még azt is hallotta, hogy Berlinben van egy állomás, Alexanderplatznak hívják, ahol rendes
vonatok, metrók és nagy sebességű vonatok járnak egymás mellett a síneken. Sőt, ez az állomás nem is a föld alatt van, nem
is a felszínen, hanem a levegőben, vagyis oszlopokon áll. Azért
ezt nem hitte el egészen, pedig Apa mesélte. De lehet, hogy Apa
nem látott valamit jól, vagy nem emlékszik pontosan. Éppen
ezért nagyon-nagyon el akart menni Berlinbe, és a saját szemével meggyőződni arról, hogy most már az Alexanderplatz a föld
alatt van-e, a földön, vagy tényleg a levegőben.
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Második fejezet,
amelyben Barni majdnem eljut Berlinbe
Barniék Vásárhelyre mentek Ika mamáékhoz. Ott vacsora közben Apa megkérdezte Barnitól, hogy mit hozzon neki Berlinből.
Barni ekkor tudta meg, hogy Apa másnap reggel Berlinbe utazik. Azt mondta, inkább menjenek együtt, és akkor majd együtt
vásárolnak egy játékmetrót. Apa nevetett, és azt mondta, hogy
majd megnézi az üzletben, hátha lehet játékmetrót venni, bár ő
még sohasem látott ilyet. És majd egyszer magával fogja vinni
Barnit is.
Barni elszomorodott, de nem a játékmetró miatt. Arra gondolt,
hogy milyen jó lenne Apával együtt Berlinben. Utaznának, nagyon sok érdekes dolgot látnának, együtt húznák a nagy, kerekes
bőröndöt…
Ekkor hirtelen remek gondolata támadt, de nem osztotta meg
senkivel.
Este mindenki lefeküdt. Hajnalban csörgött az óra, Apa gyorsan lenyomta, felkelt, felöltözött, és kigurította a bőröndöt az
előszobába. De súlyos ez a bőrönd! – gondolta. Nem emlékezett
arra, hogy este is ilyen nehéz lett volna, de bizonyára Anya már
megint telepakolta mindenféle ruhával, hogy Apa meg ne fáz-
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zon. Apa visszament a szobába, és meglepetten vette észre a
farmernadrágját és a barna pulóverét a fotelen. Meg egy tucat
zoknit is. De hiszen ezeket este betette! Anya kivette volna? De
miért? Hmm. Megpuszilta a még alvó Anyát. Meg akarta puszilni Barnit is, de annyira bebújt a paplan alá, hogy a feje búbja se
látszott ki. Apa felemelte a takarót, és láss csodát! Barni helyett
csak két díszpárnát talált a paplan alatt. Apa nagyon megijedt,
gyorsan felköltötte Anyát, Anya Ika mamát, Ika mama Bé tatát,
talpon volt már az egész ház, és mindenki Barnit kereste.
Már a pincében is keresték, Bé tata a garázstetőre is felmászott, Apa az utcára is kinézett, Anya végigkutatta a szekrényeket. Semmi. Barni eltűnt. Már azon gondolkodtak, hogy
felhívják a rendőrséget, amikor… puff! Eldőlt a nagy kerekes
bőrönd. Apa és Anya, mint akiket puskából lőttek ki, egyszerre futottak a bőröndhöz. Apa gyorsan elhúzta a cipzárt, és kiemelte belőle a hunyorgó, megszeppent Barnit.
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