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Nagy Koppány Zsolt

Zselyke mesekönyve

Bevezetés

A szereplők: 

Van először is Pockos Möfi, akiről legyen elég annyit tudnunk, hogy angol, alacsony 
termetű, pocakos és borzas, de az esze szerfölött eleven. 

Aztán vannak még ketten: ők Pockos Möfi öccsei, név szerint Mackós Töfi és Tockos 
Pöfi. 

Mackós Töfi hármuk közül termetre a legnagyobb, ám korra a legkisebb: kövér, esetlen, 
felfogása pedig… no nem lassú, csak kényelmes. Irtózatos erejével olykor lever egy-egy 
porceláncsészét a boltban, és mindig abba az irányba fordul bambán, ahonnan megbök-
dösik a vállát. Lassan beszél, és szüksége volna egy logopédusra. 

Tockos Pöfi viszont villámgyors. Ő a középső gyerek, és általában nagyon ideges –  
a keze mindenesetre könnyen eljár: ennél már csak a szája serényebb. Állandóan harcra-, 
tettre- és tockra-kész; amikor nem ideges, pöfögve méltatlankodik, és háromszor is kör-
befutja Töfit, mire az annyit mondana: Hö… 

A cselekmény: 

Mindenféle kalandokba keverednek. 

Első történet – mit himbál a szél a barackfa ágán?

Pockos Möfi, Mackós Töfi és Tockos Pöfi azon vették észre magukat, hogy egy virágzó 
barackfa ágain lógnak, ahová a nadrágjuktól fogva akasztotta őket a gonosz Gödörla Jós. 

– Well – szólalt meg elsőként Möfi. 
– Well, well, well!!! – kiabálta az idegtől kéken Pöfi, miközben a langyos tavaszi szél 

szelíden himbálta őt a levegőben. 
– Ööö… w… – mormogta Töfi, és diszkréten böffentett egyet. 
– Na, most mit csináljunk? – kérdezte Möfi, és hamisan pisolygott, mert ő már tudta 

a választ. 
– Micsináljunk, micsináljunk, micsináljunk! – tördelte a kezét és a vékonyabb ágakat 

Pöfi, immár vörösen. 
– Hát… izé… – mondta Töfi megfontoltan. 
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– Jól elintézett minket ez a gonosz Gödör Lajos – hunyorított somolyogva Möfi, a 
Nagyon Olvasott. 

– Majd én elintézem őt! – sziszegte és bokszolta meg a levegőt Pöfi. – Őt majd én 
elintézem! – fenyegetőzött tovább. 

Töfi semmit sem mondott, mert ő Mackós. 
– Nem vetted észre a humoromat – intette bölcsen Möfi az ideges Pöfit. – Azt mond-

tam, Gödör Lajos, ahelyett, hogy Gödörla Jós – jelezte kifinomult angol fejmozdulattal. 
– Öhö… höhöhö… höhöhöhö… – kacagott fel pár perc múlva Töfi. – Ezs, höhö, 

ezs igazsán viccses! 
– Köszönöm! – nyugtázta az elismerést Möfi, miközben Pöfi majd megszakadt a 

dühtől. – Igazán köszönöm, öcsém, aki a bátyám vagy. 
– Bruhaha… – kacagott immár fékezhetetlenül Töfi, mire Pöfi kiabálni kezdett: 
– Haladjunk, haladjunk azzal a történettel, kérem! Vagyis követelem! Most, azonnal! 
– Jól van – komolyodott el Möfi, aki az Ész. – Akkor szerintem szálljunk le. 
– Ááááá! – jajdult fel Pöfi a fájdalomtól dühösen és a dühtől fájdalmasan. – Ezt én 

akartam mondani! 
– Vigyázz, öcsi! – kacsintott Töfire Möfi, miközben szavait Pöfinek címezte. – Nehogy 

infrastruktúrát kapjál! 
Néhány perc múlva: 
– Höhöhö – mondta Töfi, mert tetszett neki ez az Intellektus. Majd meglepő kérdésre 

szánta el magát: – De hogy? Mármint sálljunk le. 
– Hát – sandított körbe Pockos Möfi, akit az eszéért szeretünk – ugorgyunk! 
És ugorgytak. Vagyis hogy ugrogytak. 

Második történet – amelyben leszerelik varacskos röfit

Pockos Möfi, Tockos Pöfi és Mackós Töfi ezen a délutánon az erdő szélén sétáltak. Möfi 
egy kis angol dalt énekelt, Pöfi kung fu-mozdulatokat gyakorolt, Töfi pedig hosszasan 
nézte őket: időről időre fel is fogta, hogy mit csinálnak, de aztán hamar elfelejtette… 
igaz, így nemsokára újra felfoghatta. Mindhárman remekül szórakoztak. 

Ám a Két Cserefa Tömött Árnya alól hirtelen fülsiketítő visítással egy vad és félelmetes 
malac vetette magát rájuk, és mire Töfi annyit mondott volna egyszer, hogy hopp, már 
egy fakanál mondta a fején kétszer azt, hogy kopp. 

Varacskos Röfi – mert ő volt a harcias harcos – vitézül forgatta a fakanalat. Tockos 
Pöfi ijedtében azt sem tudta, hová bújjon, Mackós Töfi lassan a fejéhez nyúlt, és elbődült, 
miszerint Áááááudefájjj… egyedül Pockos Möfi őrizte meg a hidegvérét. 

– Let’s… – kezdte, de aztán ráébredt, hogy ezen a sásos-kákás-sóskás-sáskás ugaron 
hiába próbálkozik ezzel a szép nyelvvel, ezért szviccselt, és így folytatta – kezdjünk 
béketárgyalásokat! 

Persze, mire kimondta, ő is kapott egyet a fejére a fakanállal (kopp), ezért rosszallóan 
nézett. Tockos Pöfi belebújt bátyja, Mackós Töfi nadrágjába (hátul), és onnan vitézkedett: 

– Majd adok én neked, büdös disznó, azaz malac! Jössz te még a mi utcánkba, a Tockos 
Pöfi Bulavádra! Akkor majd lesz kapsz! 
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– Bulvárhh, mon öcsém! – szellemeskedett Möfi és oldalra pislogott, remélvén, hogy 
így kivívja a varacskos disznó rokonszenvét, de az megint a fejére koppintott (kopp). 

– Hátööö… – mondta megfontoltan Mackós Töfi – ezstet ejsen lassan abba kéne 
hagyni… 

Annál is inkább, mert ő is kapott kettőt (kopp-kopp), mivel ő volt a legnagyobb. Így hát  
személyeskedésbe torkollt: 

– Te rongyos varangyos… (kopp) vagyis varacskos! (kopp-kopp) Disnóóó! (kopp-
kopp-kopp) – mondta tőle nem várt élénkséggel. 

És rárontott. 
Pöfi valósággal habzott hátul a nadrágjában. 
– Üsd, vágd, bátyó! Üssed-vágjad a gazot! 
Közben sajnos kétszer kiesett a nadrág kegyeiből, ilyenkor csend volt, és ijedten iszkolt 

Töfi után. Egyszer meg is botlott és elesett: ezek a fiúk már csak ilyenek. 
Végül lefegyverezték a kis Varacskost, aki két vállra feküdt, és onnan mentegetőzött: 
– Bocsánat, bocsánat, csak azért vagyok ideges, mert ilyen bolondos nevem van… 

ritmikailag sem tetszetős… mert figyeljetek csak: Va-racs-kos Rö-fi. Öt szótag. Nem elég  
frappáns. Nem elég kúl. Emiatt vagyok szomorú, emiatt kell fakanállal verjem az ellent 
– és szegény itt már szinte sírt. 

– Hm – mondta Möfi, aki az Ész. – Mit tegyünk? – fordult testvéreihez, de azt kellett 
látnia, hogy Töfi tekintete teljesen tunya tompaságba töppedt, Pöfi pedig peckesen próbál 
kipenderülni alóla, mert bátyja nemcsak egykedvű lett, hanem rá is ült. Möfi tehát hami-
sakat pisolygott (ettől a földön fekvő malac újabb dührohamot kapott, de Töfi álmodozó 
tekintettel a hasára lépett, így nagyobb baj nem lett), mert ő már tudta a választ. 

– Tudod mi, töcsi? Változtasd meg a nevedet… – majd elgondolkodó arcot vágott 
és így szónokolt: – és változtasd meg élted! 

– Igen, de mire… – nyöszörögte Varacskos Röfi. 
– Hát – sandított körbe Pockos Möfi, akit az Eszéért szeretünk – megmondom én… 

Khm… khm… Mától kezdve neved – zönögte – Vacskos Röfi legyen! 
És az lett. 

Negyedik történet – amelyben megdézsmálják a szilvalekvárt

A három vásott kölyök, azaz növekvő sorrendben: Möfi, Pöfi és Töfi a kamra felé set-
tenkedett. Egyszer csak éktelen csörömpölés verte fel a gyomorkorgásukat: valaki, hm, 
tudjuk, ki, megint leverte a porceláncsészét. 

– Párdőzs moá – böfögte halkan Töfi, aki nem ludas, hanem Mackós, mégis ő volt 
a ludas. 

– Öcsém az úrban – nézett fel rá komoly arccal a rendkívül olvasott Pockos Möfi –, ha 
nem vigyázmányozol lépteid mekanikájára, könnyen úgy járhatunk, mint egy liszt: porul. 

– Öhöhö… hahaha… ezs fölöttébb viccses, bátyó – kacagott fel néhány sorral lennebb 
Töfi, aki tudta értékelni a humort (és szerette is), plusz igyekezett Möfitől választékot 
tanulni a szavai mellé. 

– Már nem azért a lekvárért – kezdett bele dühösen Töfi, aki középső gyerek lévén 
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kellőképpen ideges volt – de nem mekanika, hanem mehanika! – és útjára bocsátott 
egy boxot. 

– Pöfike, máj presösz bró – ráncolta össze a homlokát Möfi, aki mindig türelmes és 
nagyvonalú volt, ha mást kellett kijavítani, de mindjárt megsértődött, ha őt oktatta ki 
valaki –, te még javában a kiságyadban tockoltad a nyuszidat, mikor én már kimondtam 
olyan szavakat, mint… mint… mint: gyermekcikológus. 

Ettől mindhárman megilletődtek. 
– Én csak ast mondom – manifesztálódott Mackós Töfi gyomorkorgása beszédhang-

ban –, hogy lássuk a medvét… vagyis a lekvárt. Azsazs a medvelekvárt. 
Két bátyja elborzadva nézett rá: hogy milyen okos. Még a végén felborul a mese, és 

kiesnek a gyerekek. 
– Mit mondtál, te hasas? Talán azt, hogy: azsazs? – igyekezett a humorszekérre Möfi 

is felkapaszkodni, de hangja oly kopottan csengett, mint egy vert sereg. 
Mackós Töfi tekintete üres volt és tompa, csak két kicsi lekvárosbödön villant 

fel olykor benne. Erről a fiúknak is eszükbe jutott a cél és továbbsettenkedtek. Aztán 
benyitottak a kamrába. 

A kamrában bödönök álltak. A bödönökben pedig a lek várt. Rájuk várt. 
Szó megszakadt, hang fennakadt, a három testvér szeme kerekre dagadt. 
– Öcséim! – kezdett bele a beszédbe Möfi, és rácsapott Töfi kezére, aki gyors, mint a 

gyík, csak annál jobban szereti a lekvárt, és máris belemancsolt a bödönbe. – A dézsmát 
ezennel megnyitom. 

És azzal megnyitotta az egyik bödönt, de senki sem akadékoskodott. 
Gyorsan tömni kezdték a lekvárt: először a szájukba, aztán a zsebükbe. Tockos Pöfi a 

cipőjébe is pakolt, de mikor rájött, hogy így aligha tud majd menekülni, dühbe gurult: 
lábbelijét hozzávágta a fűszertartóhoz, amelyből valami piros por ömlött rá. Egészen 
fölpaprikázódott, mérge sistergését azonban két testvére gyorsan lekvárba fojtotta. Hálás 
is volt nekik, elhatározta, hogy este eltekint a jóéjszakát-tocoktól, amit minden nap ki 
szokott osztani. 

– Ki matat a kamrában? – kérdezte ekkor Zselyke anyukája. 
– Testvéreim – közölte ünnepélyesen Möfi –, szaladjunk! 
– Abbizsa – lihegte ijedten Mackós Töfi – saladjunk, mint a sélvés! 
– Én nem hátrálok meg – pattogott Tockos Pöfi, miközben kihátrált a kamrából. –  

Én küzdök az utolsó szilváig! 
De közben ő is szedte a lábát. 
És ami igazán nem volt szép: kifelé menet megálltak a véletlenül szintén éppen arra 

tébláboló Zselyke mellett, és a zsebükből rákenték a lekvárt – meg az egész ügyet. 
Szegény, hiába magyarázta, hogy nem ő volt: mehetett mosakodni. 


