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Csutak úr mióta világ a világ, az erdőszélen állt kereken-vastagon, gyökérlába-
ival a földbe kapaszkodva. Csupasz volt Csutak úr sokáig, de aztán megengedte a 
pihe-puha Moha asszonyságnak, hogy családjával rátelepedjen. Azóta nem volt 
magányos, megbeszélték az erdő ügyes-bajos dolgait, s amikor Moha asszonyság 
az ölében szebbnél szebb fehér pettyes piros gombákat dédelgetett, Csutak úr 
büszkén azt gondolta, ő a legszebben felékesített lakója az erdőnek. Csak akkor 
döbbent meg, amikor Marcika arra járt és így szólt:  

— Ezek a pettyes galócák szépek, de nem ehetők.  
Csutak úr mindeddig nem nagyon foglalkozott ezzel, mert neki eszébe sem 

jutott gombát enni. Egy napon azonban másféle gomba bújt Moha asszonyság 
tenyerébe. Csutak úr olyan jelentéktelennek, csúnyácskának látta a sötétbarna al-
jú, fehér tetejű kalapot, hogy tulajdonosával szóba sem akart állni, csak akkor 
csodálkozott el, amikor Marcika örvendezve megsimogatta és így üdvözölte:  

— Szervusz, Csiperke, nagyon szeretlek téged, úgy szeretlek, hazaviszlek, 
mind megeszlek, hamm.  
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És Marcika azután is sokszor eljött, már messziről kiabált: 
— Hol vagy, Csiperke? Nagyon szeretlek téged, úgy szeretlek, hazaviszlek, 

mind megeszlek, hamm. 
Pettyes Galóca nagyon irigyelte Csiperkét, azt szerette volna, ha Marcika neki 

örvendezik, de mindhiába illegette magát, valahányszor Marcika arra járt, a pety-
tyes kalapja rögtön elárulta. Marcika sohasem kereste őt, de ha meglátta, néha 
megszólította: 

 

— Szép vagy, szép vagy,  
kár, hogy mérges,  
a kalapod, mint a lépes- 
méz csalogat,  
de Marcika úgyis itthagy. 

 

Pettyes Galóca mindent megpróbált, hogy hasonlítson Csiperkére. Süttette 
magát a nappal, mosatta magát az esővel, igaz, hogy piros színe sárgásra fakult, 
de a pettyei mindig elárulták. Pettyes Galóca tehát bosszút forralt. Addig-addig 
töprengett, míg eszébe jutott névrokona, Fehér Galóca, aki első pillantásra meg-
tévesztésig hasonlított Csiperkére. De csak első pillantásra! Mert igaz, hogy ő is 
fehér kalapot viselt, de a kalap alját semmiképpen nem tudta barnára festeni. Hó-
fehér volt az és nem szép barna, mint Csiperkéé. A lábán pedig hatalmas bocs-
kort hordott. Azt jól elrejtette a földben. Csak kuncogott, amikor figyelmetlen 
sétálók, tudatlan gombagyűjtők összetévesztették Csiperkével és hazavitték:  

— Úgy kell nektek! Ha én kellek! 
Fehér Galóca annyira gonosz és veszélyes volt, hogy akik őt ismerték, Gyilkos 

Galócának hívták. 
Pettyes Galócának ez az álnok, alattomos rokona jutott eszébe, meghívta őt 

vendégségbe. Az esőkérő madárral üzent, mert vele minden gomba jóban volt.  

 
Fehér�Gºlócº�vendégségbe�jönFehér�Gºlócº�vendégségbe�jönFehér�Gºlócº�vendégségbe�jönFehér�Gºlócº�vendégségbe�jön����

 
Fehér Galóca még aznap megkapta rokonának, Pettyes Galócának az üzene-

tét. Jött volna örömmel, hogyne jött volna, hiszen nagyon szeretett vendégségbe 
járni, de nem nagyon volt barátja. Néha közeli rokonával, a hozzá hasonlóan go-
nosz szándékú Párducgalócával tereferélt: azon töprengtek, hogyan lehetne a 
gombáskönyvekből kiirtani nevük mellől a nagy fekete keresztet, vagy más köny-
vekben a halálfejet... — a csontarcot, ahogyan Marcika nevezte ezt a képet —, 
hogy még több gyanútlan gombászó gyereket becsapjanak. Fehér Galóca sokszor 
hívatlanul is megérkezett ide-oda, a gombák társaságába, és nem akarta észre-
venni, hogy borzadva elhúzódnak tőle. Hogyne ment volna most, amikor hívták! 
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De nem volt sem autója, sem szárnya. Észrevette azonban, hogy Szél anyó ép-
pen dühösen kergeti a kakasát. Szél anyó azért haragudott meg a kakasára, mert 
azt hallotta Marcikától, hogy Marcika kakastejet ivott reggelire, az ő kakasa pedig 
semmiképpen nem akart neki kakastejet adni. Fogta hát a seprűt, hogy 
elnáspágolja az engedetlen kiskakast. Ám a kakas akkor sem gondolt a tejadásra, 
amolyan valódi szélkakas volt, nem is az udvaron élt a tyúkokkal, hanem magá-
nyosan fenn, a háztetőn, nem is értette, Szél anyónak mi jutott eszébe ezzel a ka-
kastejjel, hiszen ilyent eddig soha nem kért tőle. Gondolta, ha már így forgatja, 
kergeti, nyikorgatja őt Szél anyó, hát ő világgá megy. Volt egy kicsi kígyócskája, 
azt a nyakára tekerte és elindult világgá. Pontosabban elrepült, de Szél anyó min-
denütt a nyomában volt a seprűvel. 

— Hú, hú — riogatta. 
— Szi — sziszegett a kígyó. 
— Zu — zúgtak a fák levelei. 
— Su — susogtak a füvek. 
— Zi — zizegtek a kórók. 
Volt nagy hangzavar, hajlongás az erdőben. Fehér Galóca gyorsan felkapasz-

kodott a seprűre, gondolta, amíg tart a Szél anyó dühe, addig éppen odaér a ro-
konához. 

Csutak úr nem hajlongott, nem nyöszörgött Szél anyó seprűje alatt, a mellette 
magasodó hatalmas hangyavárat figyelte: micsoda sürgés-forgás volt ott. 

— Mindig így van eső előtt — gondolta Csutak úr —, a hangyák minden ka-
put, ablakot becsuknak, nincs az a sűrű eső, ami behatolna a várukba. 

— Klííí, klííí — énekelt az esőkérő madár. 
— Énekelj csak, lelkecském, énekelj — mondta Csutak úr —, kérjed az esőt. 

Nekem is jólesne, jólesne, ha az eső jól esne. 
Csutak úr szilárdan állt a posztján, Szél anyó meg nem cibálhatta, kígyócska 

sziszegése meg nem rémisztette. Csak magában esdekelt esőcskének szívszo-
rongva: ha esőcske cseppjei bebújhatnának hámló kérge alá, talán fölébresztik az 
alvó csírákat és ő újra megifjodik, ágak ágaskodnak majd a nap felé, zöld levele-
ket hajtanak. 

— Csudaszép lenne — sóhajtott —, de ha ez mégsem lehetséges, legalább 
megitatják a szomjas Moha asszonyságot, aki minél többet iszik, annál pihe-
puhább. 

Ki tudja, ki mire gondolt?! Csak azt tudjuk, hogy Szél anyó nyomában nem-
sokára jött a hosszú szálú eső. 

Fehér Galóca, hopp, egy esőcseppel máris megérkezett a rokonához, Pettyes 
Galócához. 

Az az igazság, hogy Pettyes Galócán kívül senki sem örvendett az érkezésé-
nek. Csak Csiperke mondta szelíden csodálkozva: 

— Jaj, hogy hasonlítasz rám! Talán rokonok vagyunk? Mi lesz, ha Marcika 
összetéveszt bennünket? 
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— Pontosan ezt akarjuk — kacagott gonoszul a két Galóca. 
Csutak úr kéregkönnyeket sírt ijedtében, Moha asszonyság szinte elsárgult te-

hetetlen bánatában. Tanakodtak, hogy mit tehetnének, hogyan figyelmeztessék 
Marcikát. 

A nagy eső után kisütött a nap, jött Marcika, persze, hogy Csiperkét kereste: 
— Hol vagy, Csiperke? Nagyon szeretlek téged, úgy szeretlek, hazaviszlek, 

mind megeszlek, hamm. 
Megpillantotta Gyilkos Galócát, egy szemvillanásnyi ideig azt hitte, hogy Csi-

perke várja őt, de aztán rögtön rájött a csalásra. Megnézte az alul-felül hófehér 
kalapot, a cipője orrával megbillentette az álnok, szemfényvesztő gomba lábát, s 
hát fordul is ki a földből a nagy, tömzsi bocskor. És Marcika azt mondta neki: 

 

— Hiába fehér kalapod, 
És csiperkés az alakod, 
Nem vagy te ehető gomba, 
Nem kerülsz a lábosomba. 

 
ƒºrjúfi�º�hºngyºvárbºnƒºrjúfi�º�hºngyºvárbºnƒºrjúfi�º�hºngyºvárbºnƒºrjúfi�º�hºngyºvárbºn����

 
Varjúfi repülőóvodába járt, de aznap megunta a levegőben való bukdácsolást, 

a sok jobbra szállj, balra szállj utasítást, mert sehogyan sem tudta megjegyezni, 
merre van a jobb felé és merre van a balra. Gondolta, könnyebb lesz a földön ti-
pegni-topogni, meg azt a nagy hangyavárat is szerette volna közelebbről szem-
ügyre venni, amit fentről látott. Leszállt hát a hangyavár mellé. Ott tipegett-
topogott és unatkozott, nézte a vár hangyaszorgalmú lakóit, ahogyan jönnek-
mennek. Egyszer csak elkezdett mondikálni nekik: 

 

— Kár, kár, kár, 
áll a vár. 
Áll a váratok, 
Na, csak várjatok! 
 

Maga sem tudta, hogy mit akar, de egyre mérgesebb lett, hogy a hangyák 
ügyet sem vetnek rá. 

— Kinek a vára ez a vár? — kérdezte nagy ravaszul Csutak urat, pedig jól 
tudta, hogy kié. 

— Hát a hangyáké — mondta Csutak úr. — Annyit dolgoznak, sürögnek-
forognak, hogy már a nézésükben elfárad az ember. 

— Miféle ember? — értetlenkedett Varjúfi.  
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— Hát a Csutakember — sértődött meg Csutak úr, és hátat is fordított volna 
Varjúfinak, de hát a gyökerei földbe cövekelték a lábát. 

— Na, majd én megmutatom nekik! Elfárasztani a Csutakembert, a Varjú-
fiembert! — mondta Varjúfi. — Áll a váratok? Na, csak várjatok! 

— Bántani akarod őket? — kérdezte Marcika. 
— Hát persze! 
— És miért akarod bántani őket? — kíváncsiskodott Marcika. 
— Csak mert fárasztanak minket, engem és Csutak urat. És mert olyan kicsik, 

sokkal kisebbek, mint én. Náladnál is sokkal kisebbek. Ha akarod, te is bántha-
tod őket. Megböködheted a botoddal. Így, ni! 

Ezzel Varjúfi gőgösen közelebb sétált, majd az egyik szárnyával (nem tudta, 
hogy a jobb, vagy a bal szárnya ez) belecsapott a hangyavár kellős-közepébe. Ja-
jongott a sok hangya, de olyan iciri-picirik voltak, hogy a hangjukat rajtuk kívül 
senki sem hallotta. Sokan megsérültek a beomlott lakásokban, a felső emeletek 
teljesen el is tűntek. Futottak a mentő hangyák hordágyért, kiabáltak orvosért, 
kötözték a sebesülteket. Varjúfi büszkén nézte a művét, és már másodszor is oda 
akart csapni a másik szárnyával (most vajon melyikkel?), de akkor honnan, hon-
nan nem, előtűnt a hangyák halálra szánt népe. Bátran meneteltek a számukra 
óriás Varjúfi felé, aztán fölkúsztak a lábán, be a tollai közé, míg elérték a bőrét és 
csípni kezdték. Libabőrös lett Varjúfi a sok csípéstől, hiába rázta a szárnyát, 
csapdosott jobbra-balra, balra-jobbra, a hangyák, s velük a csípések csak szapo-
rodtak. 

— Látod, látod — mondta Csutak úr —, miért bántottad őket? Most jól meg-
jártad. Kisebbek ugyan, mint te, de többen vannak, és a házukat védik. 

Ezt azonban már alig hallotta Varjúfi, kotródott vissza a levegőbe. Amikor 
már biztonságban érezte magát odafenn — és a hangyákat is lerázta, az a néhány 
pedig, ami a tollai között maradt, nem tudott csipdesni, mert kapaszkodnia kel-
lett, hogy a szörnyű magasból le ne essen —, Varjúfi akkor így kiabált a hangyák 
népének: 

 

— Áll a hangyavár, 
Áll a váratok. 
Engem oda már 
Sose várjatok!  



 

Jºncsik�Pál 
 

MókusMókusMókusMókus-iskolºiskolºiskolºiskolº����
 

Zöld erdőben, tölgyerdőben 
Mókus Misi könnyedén 
szökken, illan ágról ágra. 
Szép időben, rút időben 
egyensapkával fején 
megy a mókus-iskolába. 
 
A legvénebb tölgyre, melynek 
ezer ága és boga, 
gyűl a sok, sok mókusgyermek — 
ez a mókus-iskola. 
Híres tanítója van, 
neve Bagoly Bertalan. 
Tanítja a mókus nyelvet 
meg a mókus történelmet, 
erdőrajzot, a légtornát, 
s ő tartja az énekórát. 
Amiképpen mondtam már, 
mindezt szépen megtanulni 
Mókus Misi ide jár. 

 
Azazhogy... nem éppen így van. 
Misi kissé rossz gyerek. 
Jegyei közt négyes is van,  
csavarogni is szeret. 
 
A múltkor is — szedte-vette! — 
mókusunk eszébe vette, 
hogy ő többet nem tanul. 
Nézzétek csak a kis bugrist, 
inkább fáról fára ugrik... 
Tanuljon, ki gyáva nyúl! 
Dorgálta őt Bertalan: 
„Mért vagy oly haszontalan?! 
 
 


