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Barok Márk

Micimackó barátai

Barok Márk 1976-ban szü-

letett Debrecenben. Orvos, 

daganatkutatóként  dolgozik 

ma  a Debreceni Egyetemen, 

márciustól a finnországi 

Tamperében. Drótposta címe: 

barokm@dote.hu.

Nem ma történt. Nagymamámmal fi lmet néztünk. 

Amikor az egyik szerepl� meghalt, nagyi azt kérdezte, 

hogy most a színész is meghalt? Elképedtem. Lehet, 

hogy… Igen, neki egyáltalán nem volt egyértelm�. Pe-

dig semmi baj nincs a fejével, csak egy átlagos nagy-

mama, akit nagyon szeretek. És milyen fi nom almás 

kalácsot süt!

„Vádolom, én vádolom azt az id�t,

ami ilyen helyekre �z,

j’accuse, j’accuse, j’accuse!”

PG csoport

Történt sok-sok évvel az el�z� tör-

ténet el�tt…

A kertkapura cinke röppent, nyúj-

tózott egy jó nagyot. Cs�rét égnek tát-

va várta, hogy kifújja felborzolt tollából 

a telet a szél. A  Nap egyre hosszabb 

sugarakkal csalogatott és kergetett. 

A házat támasztó öreg tölgy görcsei-

b�l el�bújt az újzöld. Tucatnyi, mély-

fagyasztásból kiolvadt giliszta kezdte 

furkálni a földet. Nyamánál, a dagadt 

bukméker verébnél már nem lehetett 

arra fogadást kötni, hogy ki nem éli túl 

a telet. Felkerült viszont a palettára, 

hogy meddig húzza a kerítés árnyéká-

ba menekült hókupac.

Tavaszodott a Százholdas Pagony-

ban.

Már zöldellt a nyárfa az ablak el�tt, 

és kíváncsian kukkantott be Micimackó 

ablakán. Mackó mézes csuporba du-

gott manccsal szorongatta a fejét és 

a számítógép halványkék arcába bá-

mulva gondolkodott. Mézes, mézes, 

mézes. Hogyan lesz a mézb�l mézes? 

Mézeskalács. Mackó a gép oldalára ra-

gasztott lapra nézett. Zöld: bekapcs 

és kikapcs. Kék: megkeresni valamit. 

Sárga: levelezés. Piros: levélbeszél-

getés. Micimackó az asztalon mackó-

rendbe szórt zöld, kék, sárga és piros 

lapocskák közé nyúlt. Nekem most 

a segítség kék, dörmögte, és össze-

szedte a kék lapokat. Ez a kék lap azt 

mondja, hogy www.IDE ÍRJ VALAMIT, 

MICIMACKÓ.hu, olvasta a mackó. És 

még azt is, hogy a NAGY BET�K he-
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lyére írd azt, amit meg akasz keresni! 

Akkor, hajolt a számítógép bet�fo-

gacskái fölé Micimackó, www.mézes.

hu, pötyögte a gépbe. A  számítógép 

pislantott egyet, nincs ilyen oldal, szólt 

aztán egykedv�en. Igazából úgyis mé-

zeskalácsot szeretnék, mondta Mackó, 

és mancsa máris a w-foghoz köze-

ledett, www.mézeskalács.hu. Nincs 

ilyen oldal, mondta újabb pislantás 

után a gép. Kedves számítógép, re-

mélem, nem feledkeztél meg a mézes 

dolgokról!, nézett Mackó aggódva a 

gép szemébe. Mit tanácsol a következ� 

kék lapocska? Ha meg akarsz találni 

valamit, Micimackó, írd be ezt: www.

google.hu, máris írom, g-o-o-g-l-e, 

meg is van, aztán a keresett szót írd 

a GOOGLE felirat alatti üres mez�be! 

Ajaj… akkor… aha, ide! mézes, írta 

Micimackó a keres�be. Nyomd meg 

az ENTER feliratú billenty�t!, mondta 

még a lapocska. E-n-ter…, keresgélt 

Mackó, mekkora fog!, majd nagyot fújt 

és megnyomta. Mézes alma, mézes 

csók, Mézes Csaba, mézes szex, mé-

zes receptek, mézes kalács, mézes 

borleves, mézes lapocskák, dr Mézes 

Éva szdsz, mézes masszázs, mézes 

süti…, eredt meg a számítógép nyelve. 

A  nemjóját! 32  434 mézest ismersz!, 

kiáltott fel Micimackó, és nyomott egy 

barackot a gép búbjára. A mackó szá-

jában összefutott a nyál. Homlokán 

meg a tanácstalanság ráncai. Kell ne-

kem egy lap, amir�l megtudom, hogy 

megy az arcodról a tepsimbe a mézes, 

bökte meg a gép oldalát Micimackó, 

majd fölvette a következ� kék lapot. 

Vidd a kis nyilat az egérrel arra a szó-

ra, amelyiket a legjobbnak, a legmeg-

felel�bbnek találod, és nyomd meg 

az egér bal gombját!, látod, mit kell 

tennünk, egérke, mutatta Micimackó 

a kék lapocskát az egérnek. Szerin-

ted melyiket találom a legjobbnak?, 

hümmögött a mackó. Hááát, mézes-

nek mindegyik mézes, akkor csakis a 

második szó alapján dönthetek. Alma, 

csók, Csaba, szex, receptek, kalács… 

Te leszel az! Kalács. Megtaláltalak! 

Kedves… katt, katt… kedves Finom 

Mézeskalács, nagyon szép neved van. 

Igazán rendes vagy, hogy elmondod, 

hogyan kell megsütni téged, örült meg 

Mackó a mézeskalács receptjének. Bi-

zonyára örülni fogsz, hogy megsütlek, 

még akkor is, ha a sütés nagyon fá-

rasztó dolog, megéri oda-vissza cam-

mogni a szoba és a konyha, az olva-

sás és a megcsinálás között. Ha majd 

megsülsz, a barátaim és én meg fo-

gunk enni téged, biztatta Micimackó a 

gép szemében úszó kalácsot, ugye jó 

lesz így?

No, lássunk neked, kedves Finom 

Mézeskalács!, mondta Mackó, és a 

monitorról olvasta: 25 dkg mézet…, 

majd magában brummogva, 25 dkg 

mézet, 25 dkg mézet, 25 dkg mézet, 

a konyhába cammogott és mancsával 

jó adag mézet lapátolt egy lábasba. 

Nyamm, egy mancsnyival közelebb 

vagyunk hozzád, Finom Mézeskalács, 

nyalogatta a mancsát Micimackó, mi-

közben visszament a szobába, hogy 

folytassa a recept olvasását. …és 5 

dkg vajat, mancsnyi (méghozzá bal 

mancsnyi, mert fene tudja, hogyan, 

de a jobb ragadt a mézt�l) vaj is került 

a lábasba, langyosíts meg!, Mackó a 

lábas alá gyújtott. Egy másik edény-

be tegyél 3 egész tojást… egész?!, 

nahát!… egy másik edénybe tegyél 

3 egész tojást, hm, tényleg egész 

tojás!, ropogni fogsz, Finom Mézes-

kalács, dehát te csak tudod, milyen-

nek kell lenned. Potty, potty és plutty! 

10 dkg porcukrot, hopp!, 1 ev�kanál 

fahéjat, slitty!, 1 kávéskanál szeg-

f�szeget, slutty!, 2 dkg szalalkálit, 

sutty! Máris kész a sütemény, bará-

timnak sütöm én, dudorászott Mackó. 
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Turmixgéppel jól dolgozd össze, brr, 

brr, brrr-brrrrrrrrr, majd öntsd bele a 

langyos mézbe, zutty! Újból dolgozd 

össze, brrr-brrrrrrrrr, majd gyúrj be-

le kézzel 60 dkg sima lisztet! Vajon 

a mancsom sz�re ragad a mézesbe, 

vagy a mézes a mancsom sz�rébe? 

Nyam, de fi nom!, nyalt a mackó a 

tésztába, nem, a mancsába, nem a 

tésztába… Takard le, terít�, és pihen-

tesd szobah�mérsékleten egy napig. 

Mackó gondolkodóba esett. Pihentesd 

egy napig… egy napig. Az ám, de a 

barátaim ma este jönnek! Hogy ér-

nénk rá pihenni, mikor téged fognak 

megenni!, nézett Micimackó aggódva 

a képeny�re. Kedves Finom Mézeska-

lács, mi lenne, ha azután pihennél, ha 

már készen vagyunk veled?, kérdezte 

Mackó és várt, várt, várt, és mert vá-

lasz nem érkezett, és mert a hallgatás 

igenis beleegyezés, elégedetten ha-

lasztotta el a pihentetést. Meglátod, 

munka után mézes a pihenés, brum-

mogta a receptnek. Nyújtsd kb. 2-4 

mm vékonyra, juj!, lik, luk, lyuk, lyik, 

formázd, mézescsupor alak!, ha si-

kerül, tedd alumínium-fóliával bélelt 

süt�lemezre!, plotty. Tetejét felvert 

egész tojással, jaj, már megint egész 

tojás!, kend be, hogy fényes legyen, 

az ám!, és ropogós. Forró süt�ben 

süsd mogyoróbarnára (kb. 4 perc), 

sssz, a kezem!, a kezem!, a kezem!

A kalács sült, a sütést�l meleg lett. 

Micimackó a melegre való tekintettel 

énekelni kezdett.

Keverem és kavarom,

Nem kímélem a karom.

zitty-zutty

pitty-putty

Máris kész a sütemény,

Barátimnak sütöm én!

Micsoda illat! Mackó abbahagyta az 

éneklést, hogy a szájába tömjön egy 

darab frissen sült mézest… Huh, ff, 

ffff, fohorró vagy! Várj csak, megfújlak, 

ph-phh-phh, alaposan megfújlak. Nyam, 

nyam, kellemesen ropogsz, csámcso-

gott a mackó, és jó ízed van. Köszönöm 

szépen, hogy ilyen fi nom lettél, Finom 

Mézeskalács! Most már jöhettek, drága 

barátaim, nem várlak benneteket üres 

manccsal!, mondta a mackó és fújkálni 

kezdett egy nagyobb darab mézest.

Micimackó homlokát ráncolva tur-

kált az asztalon hever� lapocskák kö-

zött, egyiken sem talált olyan tanácsot, 

amelynek segítségével ripsz-ropsz 

rakhatott volna rendet a konyhában. 

Lapocska nélkül nem tudta a számító-

gép segítségét kérni. Nem jól van ez 

így, jaj, ajjaj, ballagott fejét csóválva 

a konyhába, és mindenféle segítség 

nélkül, saját két mancsával tüntet-

te el a sütés nyomait. Sokáig tartott, 

dohogott a mackó. Számításai sze-

rint legalább hat ripsz-ropsznyi id� 

ment kárba. Ennyivel kevesebbet le-

vélbeszélgethetek, huppant kesereg-

ve a számítógépnél álldogáló fotelbe. 

A gép oldalára ragasztott lapra nézett. 

Piros: levélbeszélgetés. Mackó min-

dent úgy csinált, ahogy a piros lapok-

ról olvasta: www.chat.hu… az egér 

bal gombjával rá kell kattintanod a 

BELÉPÉS szóra (bal oldalon, egészen 

fent, zöld téglalapban van)… Felhasz-

nálói név: ide azt kell írnod, hogy MI-

CIMACKÓ!… Jelszó: ide meg azt írd, 

hogy JELSZÓ! Micimackó pár percig 

a kezét tördelte, majd engedelmes-

kedett az utolsó piros lapnak. Nyomd 

meg az ENTER billenty�t! Mackó, le 

sem véve szemét a számítógép sze-

mér�l, az asztalfi ókba nyúlt és el�vett 

egy füzetet, amelynek az volt a fedelé-

re írva, hogy Micimackó barátai.

Mackó a térdére tette a füzetet, 

mancsa a bet�fogak felé indult.
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Közösbe:

16:02 <<Micimackó>>: Szép na-

pot kívánok nektek, kedves barátaim! 

Megérkeztem, itt vagyok veletek!

Privát:

16:05 <<hancÚr>>: szia

16:06 <<Micimackó>>: Szer-

vusz, kedves Hancúr!

16:07 <<hancÚr>>: honnan

16:09 <<Micimackó>>: Azt hi-

szem, a számítógép ördöge ellopta 

a kérd�jelet, amit írtál. Semmi baj, 

kedves Hancúr, nyugodj csak meg, 

én így is értelek. A  Százholdas Pa-

gonyból írok, mert ott lakom. He-

lyesebben csak neked ott, mert a 

Pagony mégiscsak itt van.

Mackó izgatottan nyitotta ki a fü-

zetét, a-á-bé, skandálta és lapozott, 

cé-csé-dé, lapozott, é-ef-gé, és lapo-

zott, há- …há, mint Hancúr, igen!, 

jól sejtettem, még nem ismerem �t, 

kiáltott fel Micimackó és ceruzájával 

apró pöttyöt nyomott Hana Strilgova 

és Füles közé.

16:11 <<hancÚr>>: korod

16:12 <<Micimackó>>: Az ör-

dögbe, megint elcsente! Szerencse, 

hogy elvitte a pontot is a girgegurba 

jel alól, ha itt hagyta volna, nem biz-

tos, hogy megértenélek. De… ajaj… 

mi van akkor, ha csak a pontot vitte 

el, girbegurba jel nem is volt? Akkor a 

mondat végére nem kérd�jelet tettél, 

hanem pontot! Vajon melyiket kéne 

ott látnom? Fogas kérdés. Ezt fejtsd 

meg, Micimackó!

16:13 <<hancÚr>>: korod?

16:15 <<Micimackó>>: Ezek 

szerint az els� feltételezésem igaz. 

Megnyugtattál, kedves Hancúr, kö-

szönöm. A  legutóbbi születésnapo-

mon 12 gyertya volt a tortámon, el 

is fújtam mindet. Ezért azt hiszem, 

12 éves vagyok. De mert a születés-

napom már jó pár hete elmúlt, ez 

egyáltalán nem biztos.

16:16 <<hancÚr>>: :((

16:18 <<Micimackó>>: Meg 

azért sem tudom biztosan, mert az 

egyik barátom… akinek most nem 

jut eszembe a neve… de biztos, hogy 

a barátom, mert beírtam a füzetem-

be, szóval… szóval ez a biztos, hogy 

a barátom egyszer azt mondta, hogy 

én tulajdonképpen nagyon öreg va-

gyok, mégis fi atal. Nem egészen ér-

tem, hogy lehet ez. De elhiszem neki, 

mert a barátom. A mérvadó akkor is 

az, hogy hány gyertya van a tortá-

mon. Nincs igazam?

16:19 <<hancÚr>>: :((((

16:20 <<Micimackó>>: Most jut 

eszembe! Akir�l az el�bb beszéltem, 

tudod, aki biztos, hogy a barátom, 

azt is mondta, hogy Micimackó, te 

mindig 12 éves vagy. És tényleg, ta-

valy is 12 gyertyát fújtam el, és úgy 

emlékszem, hogy tavalyel�tt is. Ak-

kor egyértelm�, hogy évek óta 12 

éves vagyok.

16:21 <<hancÚr>>: :((((((brrrrr

16:22 <<Micimackó>>: Múlt 

héten én is krákogtam. Jaj, Han-

cúr, aggódom érted! Kérlek, próbálj 

meg vigyázni magadra, hideg még 

az id�! Szerintem, be kéne csuknod 

az ablakot, nem jó túl sokat szel-

l�ztetni! Nehogy még jobban meg-

betegedj! És mindenképpen igyál 

mézes teát!

hancÚr kilépett

16:24 <<Micimackó>>: Továb-

bi szép napot kívánok neked, kedves 

Hancúr! És gyógyulást is!

Mackó a Hana Strilgova után ejtett 

pötty helyére írta szépen gömbölyített 

bet�kkel: Hancúr.
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16:31 <<adonis>>: f/l?

16:32 <<Micimackó>>: Szer-

vusz, kedves Adonis. Nem értem, mit 

kérdezel?

16:32 <<adonis>>: fi ú vagy lány 

vagy?

16:33 <<Micimackó>>: Mici-

mackó vagyok.

16:35 <<adonis>>: f/l?

16:36 <<Micimackó>>: Mici-

mackó.

16:37 <<adonis>>: pasi vagy?

16:38 <<Micimackó>>: Sajnos 

ezt sem értem. Kérlek, Adonis, magya-

rázd meg nekem azt a szót, hogy pasi! 

Úgy látom, hogy nehezen tudjuk foly-

tatni a levélbeszélgetést addig, amíg 

nem tudom meg, hogy mit jelent.

16:39 <<adonis>>: szórakozz a 

jó édes anyáddal

adonis kilépett

16:40 <<Micimackó>>: Neked 

is jó szórakozást! Nagyon örülök, 

hogy levélbeszélgettünk, viszontírás-

ra Adonis!

Kedves Adonis, igazán el�kel� 

helyre kerültél, nézett föl Micimackó 

a füzetéb�l a monitor adonis kilé-

pett feliratára, Aariel Bronxton után 

te vagy a második Micimackó barátai 

között. Természetesen ez nem azt 

jelenti, hogy a második legjobb bará-

tom vagy. Én mind a 798 barátomat 

egyformán szeretem, érzékenyült el 

a mackó.

16:45 <<dömper>>: szia mici!

16:47 <<Micimackó>>: Üdvö-

zöllek, kedves Dömper!

16:47 <<dömper>>: hogy ityeg 

a fi tyeg?

16:50 <<Micimackó>>: Hát, ez 

a lap a számítógép oldalán tényleg 

csak úgy ityeg-fi tyeg. Meg kell majd 

er�sítenem. Jó er�s ragasztóval, mert 

nagyon fontos lap. El�ször rajzszög-

gel akartam idetenni, de… valaki… a 

csudába! hirtelen nem jut eszembe, 

hogy ki… szóval valaki azt mondta, 

hogy rajzszöggel ne.

16:51 <<dömper>>: :))

16:53 <<Micimackó>>: Azt hi-

szem, hogy rossz bet�fogakat nyo-

mogatsz.

16:53 <<dömper>>: :)))) vicces 

csaj vagy mici. mikor voltál utoljára 

pasival?

16:55 <<Micimackó>>: Adonis, 

a barátom ismeri azt a szót, hogy 

pasi. Sajnos azel�tt kellett elmennie, 

hogy elmondhatta volna nekem, mit 

jelent.

16:55 <<dömper>>: mi van?

16:57 <<Micimackó>>: Nem is-

mered véletlenül Adonist? �  a 798. 

barátom. A  füzetemben a második, 

pont az els�, Aariel Bronxton után 

jön. Ez bizonyára azért van így, mert 

ábécé sorrendben írtam be a barátai-

mat. Persze az is lehet, hogy Adonis 

és Aariel Bronxton ismerik egymást. 

Majd megkérdezem.

16:59 <<dömper>>: nem vic-

ces, fárasztó vagy

dömper kilépett

17:01 <<Micimackó>>: Köszö-

nöm a beszélgetést, kedves Dömper. 

Remélem, ki tudod pihenni magad. 

Mennem kell lassan, de holnap is el-

jövök, majd levélbeszélgetünk. A  vi-

szontírásig!

Közösbe:

17:05 <<Micimackó>>: Drága 

barátaim, szépen kérlek benneteket, 

ne haragudjatok meg rám, amiért 

most elmegyek. Tudjátok, vendége-

ket várok. Mézeskaláccsal. Nagyon fi -

nom Finom Mézeskalácsot tudok süt-
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ni! További szép napot és jó együtt-

létet kívánok!

Micimackó kilépett.

Tik-tak, tik-tak, tik-tak, ismétel-

gette a falon csüng� óra. Furcsa, 

hogy nem unod meg állandóan ezt 

a verset mondogatni, nézett az órá-

ra Micimackó. Persze tudom, hogy ez 

az id� mutatásához tartozik. Amikor 

nem mondogatod a verset, elfelejted 

az id� mutatását, már legalábbis a 

pontos id�ét. Ha hallom a versedet, 

nyugodtan leolvashatom rólad az id�t, 

mert az biztosan pontos lesz. Tik-tak, 

tik-tak, tik-tak, szólt az óra. Öt óra 

ti-ti-ti…, a mackó arra várt, hogy a 

legvékonyabb mutató a tizenkettes-

hez érjen, a pontos id� legyen pontos 

id�, …ti-ti-tizennyolc perc! Kis id�m 

van még, amíg megérkeznek a bará-

taim, morfondírozott Micimackó és a 

számítógépre ragasztott laphoz for-

dult. Sárga: levelezés. Mackó követte 

a sárga lapocskák utasításait: www.

freemail.hu… Felhasználónév: ide írd 

azt, hogy MICIMACKÓ!… jelszó: ide 

írd azt, hogy JELSZÓ! Nahát, negy-

venkét levelet kaptam! Sajnos most 

nem tudom mindet elolvasni, pillan-

tott a falra Mackó, tik-tak, tik-tak, 

tik-tak, azért párat mégis… Ha szé-

pen megkérlek, fordult újra az órá-

hoz Micimackó, nem járnál lassabban 

egy kicsit? Akkor hát: Nagyon szépen 

megkérlek! Tik-tak, tik-tak, tik-tak, az 

óra szemmel láthatóan, füllel hallha-

tóan nem akart lassabban járni. Jól 

van, sóhajtott Micimackó, most csak 

egy levelet olvasok el.

Martin Greenwell, írta Micimackó 

Malacka és Mónika közé. Ma t�led 

kaptam az els� levelet, és ezzel te 

lettél a 800. barátom. 800 barátom 

van! Micimackó arca megnyúlt, száj-

ára halvány mosoly, szemébe apró 

könnycsepp ült. Boldog volt. Vajon 

mit írtál nekem, drága Martin Green-

well, mondta elcsukló hangon, és 

megtörölte a szemét, hogy el tudja 

olvasni barátja levelét.

Aztán elkezdte írni a választ.

Kedves Martin Greenwell,

Nagyon örülök, hogy megismer-

telek. Már be is írtam a neved a fü-

zetembe, Micimackó barátja lettél. 

Tehát az enyém. Méghozzá a 800.! 

Ugyanis miel�tt megismertelek, pon-

tosan 799 barátom volt.

Sajnos leveled nagy része kül-

földiül van, én meg úgy se beszélni, 

se olvasni nem tudok, így nem sokat 

értettem bel�le. Kérlek, legközelebb 

próbálj meg nem külföldiül, hanem 

belföldiül írni.

Penis Enlargement-et és Viagrát 

üdvözlöm. Sokat gondolkoztam azon, 

hogy �ket is beírjam-e Micimackó 

barátai közé. Végül úgy döntöttem, 

hogy egyel�re csak pöttyel megjelö-

löm a nevük helyét a füzetemben.

Remélem, mindannyian jól vagy-

tok.

A miel�bbi viszontírásig!

Szeretettel,

A Te új barátod:

Micimackó




