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A róka a Szent Anna-tó partján szárítgatta rozsdavörös bundáját. Fáradtságá-
nál és éhségénél csak a bosszúsága volt hatalmasabb. Nem elég, hogy elszalasz-
totta a legkövérebb vadkacsát, még a szúnyogok is idegesítették véget nem érő 
muzsikájukkal. Éppen arra vezetett a hazafelé tartó Sün Soma útja. Szegénynek 
még arra sem volt ideje, hogy összegömbölyödjék, olyan hirtelen ripakodott rá a 
dühös róka:  

— Gyere csak ide, te tüskés gombóc! Eszedbe ne jusson tüskéid mögé bújni, 
mert úgyis a tóba hengergetlek.  

A sün rémülten pislogott hol a rókára, hol a tóra. Itt nincs menekvés, gondol-
ta, s ezért könyörgőre fogta a hangját:  

— Kegyelmezz nekem róka, kívánhatsz tőlem bármit…  
A róka vakargatni kezdte a fejét, s gondolataiban megjelent az elszalasztott 

kövér vadkacsa, s már nem is kívánta ezt a tüskés gombócot. Kellemetlen szú-
nyogmuzsika hasított újra a fülébe. Idegesen legyezett lompos farkával, majd 
megszólalt:  

— Hallottam, hogy te tudod, hol rejtőzik az a szúnyogpusztító növény. Meg-
kegyelmeznék az életednek, ha hoznál belőle.  

— Jaj, kerek levelű harmatfüvet? — hebegte félénken a sün. — De az nagyon 
ritka növény!  

— Az engem nem érdekel! Menj és keríts a föld fenekéről is!  
— Mackó azt mondta, hogy az védett növény… — próbálkozott újra a sün, 

de a róka a szavába vágott:  
— Nem kérdeztelek, te vakarcs! Reggelre itt légy azzal a csodanövénnyel, 

mert különben felfallak, hisz téged egyetlen törvény se véd — tette még hozzá 
lenéző vakkantással.  

Erre már mukkanni sem mert Sün Soma, apró lábaival a mohos felé szaporá-
zott. A süppedő mohában áfonya bokrok között haladt. A sűrű növényzetet át-
törve végre ráakadt a rovaremésztő növénykére. Kerekded levélkéin vörösen 
csillogtak a ragacsos mirigyszőrök, melyekkel csapdába csalogatja a kisebb rova-
rokat.  

— Ne haragudj harmatfű, tudom, hogy ez a te otthonod, de el kell vigyelek a 
rókához, nincs más választásom — mentegetőzött a sün.  

Óvatosan ásta ki az éppen virágzó növényt, s igyekezett, hogy időben jelent-
kezhessen a rókánál.  
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— Szóval te vagy az a híres ragadozó növény? Most megparancsolom, hogy 
minden szúnyogot megfogj, ami csak háborgatni meri az én nyugalmamat!  

De a harmatfű nem engedelmeskedett. Nem, mert a rókalyuk bejárata előtt 
idegennek érezte magát, s szomorúan sóvárgott mohapuha otthona után. Bána-
tában egy árva szúnyogot sem csábított magához. Azok meg, mintha ő ott sem 
lett volna, ármádiába verődve, felhőszerű rajokban igyekeztek a róka bosszantá-
sára.  

A róka erre szörnyű haragra gerjedt. Mérgében kitépte és messze hajította a 
nyugalmát nem óvó harmatfüvet. Szegény már a kiszáradás határán állt, mikor 
Sün Soma újra rátalált. Nyomban megértette, hogy mi történhetett vele, s a Mo-
hosig meg sem állt az elalélt harmatfűvel. Gyorsan visszaültette régi helyére.  

Másnap a sünnek hálásan bólogatott a tőrózsájából kiegyenesedő vékony szá-
racskáján a harmatfű fehér virágfüzére. 
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Vakítóan fehér hóbundáját fázósan húzta magára az erdő. A nap ugyan egyre 
sűrűbben kandikált be a zúzmarás ágak közé, de nem időzött sokáig. Mintha 
csak ellenőrző körúton járt volna megnézni, maradt-e még élet az erdőben annyi 
hideg nap után. Az erdő csendesnek tűnt, Mackó úr is csak egyet jót szippantott 
a metszően hideg levegőből, s már sirült is vissza barlangjába. Az időjósok sze-
rint az árnyékától ijedt meg, de az is lehet, hogy csak a hó riasztotta vissza. 

Vadkan apó a jól ismert csapáson csörtetett az unokái kunyhója felé. 
— Messze van még a tavasz, nem érzem az illatát — gondolkodott hangosan 

apó. Abban a pillanatban valami érdekes, édeskés illat csapta meg érzékeny orrát. 
— Hm … Kellemesnek kellemes, de mégsem a tavasz illata. 

Ha az utat nem ismeri, akkor nyugodtan rábízhatta volna magát az orrára, 
mert a finom illat éppen úti célja, az unokák kunyhója felé vezette. 

A sivalkodó vadmalacok örömmel táncolták körbe a nagyapjukat. 
— Jó, hogy jöttél apóka, mert ma farsangi vacsoránk lesz — visongtak egy-

más szavába a csíkos csöppségek. 
— Éreztem már messziről a jó illatot — ereszkedett az asztal mellé apó. 
Emese mama büszkén tálalta fel az új ételkülönlegességet: a répaszeletekbe 

göngyölt fahéjas sütőtököt. 
— „Farsangoljunk hat hetet, míg elűzzük a telet!” — kurjantották a malacok, 

s már neki is estek a kásásra sült csemegének. 
— „Finom, meleg sütőtök, 
hoz majd kedves szülőtök! — tréfálkozott vadkan apó is. 
Emese mama értett is a szóból, mert indult egy újabb adagért. Egyedül 

Picurkan, a legcingárabb kismalac húzogatta orrocskáját. 
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— Én nem szeretem a sütőtököt — jelentette ki szemrebbenés nélkül. 
— Egyél akkor makkot — tanácsolta az anyja. 
— Unom már a makkot is — sivította Picurkan. 
— Meg is látszik az rajtad, úgy nézel ki, mintha ma születtél volna — korholta 

idősebb bátyja. 
— Egyél már valamit te is! Ne rontsd el ezt a jó farsangi hangulatot — biztat-

ták Picurkant a testvérek. 
— Én szarvasgombát kívánok — toporzékolt a kis vékonydongájú. 
Erre aztán nagy sivalkodás támadt. 
— Nem kérsz inkább tejeskukoricát? Vagy talán farsangi friss csalánra áhíto-

zol? — röpködtek feléje a gúnyos kérdések. 
A fülsiketítő lármának kanapó mély röffentése vetett véget. 
— Ha Picurkan szarvasgombát kíván, hát túrjon magának! De azt elárulom, 

hogy az nem lesz könnyű feladat, mert a hóréteg vastag, a föld pedig fagyos… 
Az utolsó szavakat a kis vadmalac már nem is hallhatta, mert sértődötten ol-

dalgott ki a konyhából, ki a sötét, hideg éjszakába.  
Nehezen haladt a gombászó hely felé, mert az északi szél a szemébe söpörte a 

havat. Legszívesebben visszafordult volna a fahéjillatú meleg konyhába, de le-
győzte pillanatnyi határozatlanságát. Makacs elszántsággal tört utat a hol süppe-
dő, hol jégpáncéllá keményedett hóban. Eszébe jutott az első hó, amiről még azt 
gondolta, hogy fagyi, és nyalogatni kezdte. Ha nem is lehetett megenni, de jókat 
lehetett hempergőzni benne! 

Kövér könnycsepp gördült alá keskenyre húzott szeméből, ami gyöngy-
szemmé fagyva koppant a jeges havon. A nagy tölgy felé tartott, mely úgy maga-
sodott a tisztás fölé, mint egy zúzmarás szakállú szellem. Elkeseredetten kezdte 
túrni a havat, de nem talált alatta mást, csak újabb hó- és jégréteget. Hirtelen 
apóra gondolt, aki most segíthetne hatalmas agyarával áttörni a kemény jeget. 
Sovány kis testét átjárta a hideg, orrocskáját felsebezte egy éles jégdarab. Már 
nem érzett semmit, semmit, csak szomorúságot, hogy talán nem érheti meg a ta-
vaszt, melyre nagyon, de nagyon várt. Elnehezedett szemei lecsukódtak… 

Picurkan apó boldog röffentésére tért magához. Álmélkodva nézett körül a 
reggeli verőfényben. A táj ismerősnek tűnt, csak azt nem értette, hogy miért van 
rajta a kockás, meleg micsoda. Aztán apó felvilágosította, hogy mi is történt. 

— Az erdész kisfia talált rád most, reggeltájt. Becsavart gyapjúsálába és meleg 
teával próbált élesztgetni. Éppen közeledtem és hallottam, amint oktatja az er-
dész a fiát: „Ez nem sün, azok téli álmot alszanak. Ez egy kis vadmalac, csak egy 
kicsit éhenkórász.” Aztán itt hagytak hirtelen, mert az ágak ropogásából arra kö-
vetkeztethettek, hogy a családod keres… 

Picurkan szégyenlősen húzta össze magát. Kérlelni kezdte apót: 
— Erről a sündologról, kérlek, ne tegyél otthon említést. Ígérem, hogy ezután 

mindig megeszem a mama főztjét. 
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— Ha megtartod ígéretedet, akkor én sem árulom el, hogy sünnek véltek — 
kacsintott kan apó unokájára. — De most már szedjük a lábunkat, mert a család 
eddig tűvé tette érted az egész erdőt. 

 

Az első út egyedülAz első út egyedülAz első út egyedülAz első út egyedül    
 

Sün Simi egy derengő fényű kora nyári hajnalon született. Olyan csupasz és 
sima volt újszülött korában, hogy anyja a Simi nevet adta neki. Siminek azonban, 
mint minden valamirevaló sünnek, már élete első napján előbújtak fehér tüskéi. 
Szépen növekedett és hamarosan ő lett a legügyesebb a süngyerekek közül. Sok 
gyakorlással az összegömbölyödést is kezdte megtanulni. Esténként már elkísér-
hette mamát vadászni, de egyedül még nem merészkedett volna messzire a gon-
dosan bélelt családi fészektől. 

Sün Simi egy este ezzel a kéréssel állt a mamája elé: 
— Mama, engedj el kérlek ma este egyedül, hadd hozzak én vacsorát. Te már 

úgyis sokat dolgoztál és biztosan fáradt vagy. 
— Nem bánom, hiszen te vagy a legügyesebb összegömbölyödő kis sün, de 

azért légy óvatos, kisfiam — aggályoskodott süni mama, majd így folytatta cse-
metéje okítását: — Jól jegyezd meg, hogy tüskéid nem védelmeznek meg minden 
ellenségedtől, az uhu karmai közül nincs menekvés, csőre kemény és érzéketlen 
még a te pompás tüskéidre is. Ne menj túl messzire, és a rókától is őrizkedj, mert 
vízbe hengeríthet a cselszövő és akkor véged. 

— Jó, majd a bokrok közé rejtőzködöm, ha mégis szembe jönne velem a 
lompos farkú — nyugtatta meg aggódó mamáját Sün Simi. 

— Légy éber és siess haza! — búcsúzott süni mama az első hosszabb útjára 
induló kisfiától. 

Süni az utolsó szavakat már nem is hallotta, mert a galagonyabokor felé igye-
kezett. Ott tartotta első pihenőjét, hiszen még rövid úton is kifáradt, így hát jóle-
sett megállni és gyönyörködni a föléje hajló bíborló ágakban. Hamar kifújta ma-
gát és tovább sietett. A mezőn még jobban megszaporázta lépteit. Nem szerette 
volna, hogy belőle váljék vacsora, amikor éppen ő vállalkozott arra, hogy életé-
ben először beszerezze családja estebédjét. 

Az öreg vadkörte békésen pihent a szürkületben. Kis lámpásokként világítot-
tak elő a fűből az érett vackorok. Simi gyorsan bevacsorázott az édes csemegé-
ből, de azért nem feledkezett meg arról sem, amiért jött. Ügyesen hempergett 
egyet a terített asztalon, s így tüskéire tűzte a család vacsoráját is. Hazafelé a me-
ző szélén pihent pár percet a kék iringók közti búvóhelyen. Nagyon kedvelte az 
éjszakába már beleolvadó hamvaskék virágokat, akik szintén töviseikkel, pikke-
lyeikkel védik magukat. 
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— Szervusztok, süni virágok — búcsúzott süni az iringóktól, akiket ő így ne-
vezett. — Sietek, mert nagyon várnak otthon. 

Süni mama már idegesen nézegetett a terebélyes galagonya irányába. Végre 
megpillantotta Süni fiát, aki vackorral megrakodva érkezett haza első élelemszer-
ző útjáról. Boldogan ugrálták körül élelmes testvérüket a süngyerekek. Simi is ve-
lük ugrált, s csak úgy potyogtak le róla a kásás vackorok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Mészely Ilka: Manók 


