Sara Stanley kabátja
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Emlékeznek Sara Stanley télikabátjára? Sötét színű, magas derekú, azaz mell alatt húzott, lefelé
bővülő és hosszú Nagyon szép volt. Minden kislány olyanról álmodott az osztályunkban. Persze
mindannyiunknak félig volt felfogva a haja, és abban masni is volt, lehetőleg jó nagy. Jó lett volna
minden nap a göndör haj is, de azt az anyukák csak ünnepnapokra csinálták meg nekünk, akiknek a
természet nem adott természetes loknikat. Ja és a kötényruha!!! Annak is lábszárközépig kellett
érnie, galléros blúz illett hozzá, és nekem még madeira csipkés alsószoknyám is volt, s mivel én
mindig alacsony voltam, nekem majdnem bokáig is ért! A Váratlan utazás nálunk divat volt.
Mármint nem csak nézni szombat délután – akár gyerekzsúron is –, és elolvasni a megjelent
könyveket, hanem az öltözködés is!!! Nálunk igazi Váratlan utazás-láz volt. De a legnagyobb álom
az Sara kabátja volt. Közel 20 éve még nem voltak nagy ruhaáruház-láncok Magyarországon, akik
követik a gyermekek körében népszerű műsorokat és annak a stílusában, az egyértelműen
felismerhető motívumokkal még a film megjelenése előtt elárasztják a polcokat. A belvárosban 2-3
gyerekruhaüzlet volt, kisszériás termékekkel és mai eszemmel visszagondolva rendkívül magas
árakkal. S a kedvencem nem sokkal karácsony előtt legyártotta Sara Stanley kabátját!!! Sötétkék
volt, sötétkék bársonygombokkal, mandzsettával és masnival. Pár hét nézelődés után rávettük
Édesanyámat, hogy legalább próbáljuk fel. Én már addigra túl nagy voltam a Sara-kabáthoz, ami azt
jelentette, hogy nekem már nem mell alatt volt elvágva, hanem csípő magasságában, de a húgom
még elég kicsi volt, így rá tökéletesen passzolt az igazi Sara-kabát. Így gyors magyarázat született:
az enyém a Felicity kabát, mert ő már nagylány! Természetesen, az üzletben volt a kabáthoz illő
sapka is, így a felszerelés teljes lett, mint karácsonyi ajándék! S hogy igazi legyen a Felicitynagylánykabát, hatalmas meglepetés volt karácsonykor a fa alatt egy, fekete muff is a szép új
kabátomhoz. Így húgommal Sara és Felicity kabátjában joggal éreztük magunkat a legszebbnek és
legcsinosabbnak a karácsonyi istentiszteleten!!!
A 17 hónapos kisfiam még nem néz Váratlan utazást, s nem tudom, hogy az amúgy is fiús
érdeklődése mellett tetszeni fog-e neki valaha. De abban biztos vagyok, hogy ő valószínűleg nem
Felix sapkája után fog áhítozni – bár igen jól állna neki –, hanem a lovára, s ezt a kérést nem biztos,
hogy már ilyen egyszerű lesz teljesíteni

