Erdőváros
meséi

Kántor ezredes
Erdőváros rendőrkapitánya.
Őséhez, a bátor és legismertebb
nyomozókutyához – Kántorhoz
– méltóan ő is a rend és az
erdőlakók védelmének szenteli
életét. Sikeres munkájának
köszönhető, hogy napjainkban
Erdővárosban már csak egy-egy
bűnöző próbálkozik, akit Kántor
ezredes csapata hamar le is fülel.

Főszereplők:

Zabola Zoli
százados nevéhez hűen segített
„megzabolázni” az erdőbe
betévedt bűnözőket. Kiváló
szakértelmének köszönhetően
ma már ő vezeti a kapitányság
legfontosabb nyomozásait.
Kántor ezredes őt bízta meg
azzal is, hogy beszélgessen az
iskolában a gyerekekkel.

Villám Viki és Sebes Bandi
az erdő járőrautói.
Ők vigyáznak az erdő
biztonságára.
Mindig elérhetők, és
ott teremnek, ha szükség
van rájuk.

Bagoly Boldizsár
az erdei iskola igazgatója.
Rengeteg szerveznivalója
akad, és a gyerekek is
megtisztelik bizalmukkal,
hiszen mindenkit
meghallgat, és segítséget
is nyújt.

Cica Katica
tanárnő lelkes tagja
a tantestületnek.
Nem csak a tananyagot,
hanem a gyermekek
vágyait is ismeri.

Tüneményes Tünde
az iskola „jó tündére”.
Vigyázó szárnyai
alatt minden gyermek
biztonságban érzi magát.

Szikra Szilveszter,
az ecsetfarkú mókus a
rendőrkapitányság bűnügyi
technikusa. Precízen
feltár minden nyomot, ami
bűncselekményre utalhat.
Előtte nincsen titok.

Róka Miki

Nyúl Lilla

Medve Matyi

Macska Vanda

Mókus Marci

Vakond Vili

Fifika

Ricsi, a denevér

az erdei iskola legvagányabb osztályának tanulói, kalandjaikról, örömeikről, bánataikról olvashattok a könyvben.

Kedves Gyerekek!
Van egy csodaszép város, fákkal, virágokkal, titkot rejtő barlangokkal, vidáman kanyargó ösvényekkel. A neve Erdőváros. Itt
valamennyi bundás, tollas lakó boldogan él
együtt, néhányan távoli vidékről is érkeztek.
A kicsik játszanak, iskolába járnak, a nagyok
pedig igyekeznek megtanítani őket mindenre, ami fontos ahhoz, hogy biztonságban, vidáman élhessenek.
Az erdei iskolában mindig történik valami.
Minden nap új kihívásokat tartogat Mókus
Marci és a társaság számára. Titkos ös�szeesküvés készülődik, rejtélyes bűnesetek forgatják fel Erdőváros életét, de az
erdei gyerekcsapatnak minden váratlan
eseményre van megoldása, márpedig furcsa helyzet akad bőven. Szerencsére mellettük állnak gondoskodó tanáraik, szüleik,
Zabola Zoli, az erdő rendőre és az egész
kapitányság. A nebulók rájuk mindig szá-
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míthatnak, ha nem tudják, mi lenne a helyes
döntés egy-egy bonyolult élethelyzetben.
A suliban senki nem marad magára, aki bajba kerül. A problémákra Zabola százados,
Kántor ezredes és a csapat biztosan megoldást találnak. Nagy szükség van rájuk,
mert az erdő nem csupán mókát és játékot
tartogat. Akárcsak az utcán, az erdei ösvényeken számos veszély leselkedik ránk, sok
kellemetlen meglepetés érhet bennünket,
ha nem vagyunk résen.
Az erdei iskola mozgalmas napjai rengeteg
tanulsággal szolgálnak az erdőlakók számára, akik tudják: minden problémára létezik
megoldás, és együtt, okosan gondolkozva
könnyebb megtalálni azt. Vegyünk példát az
erdei iskola kisdiákjairól, és fogadjuk meg
Zabola százados tanácsait! Ha így teszünk,
a saját erdőnk is biztonságosabb, szebb és
jobb hellyé válik.
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Az új oktató

5

– Juhé!!!! Évnyitó lesz! – futott végig Nyúl Lilla
a Keltike utcában. Bundája ünnepien csillogott.
Nemhiába: az elmúlt fél órában a kisasszony
csak azzal foglalatoskodott, hogy fényesre
kefélje halványbarna szőrzetét.
– Ugyan minek örülsz? – mérgelődött Róka
Miki. – Minden reggel felkelhetsz, naphosszat
tanulhatsz! Semmi lustálkodás, meg csavargások. Hú, de unalmas!

– Mi bajod a tanulással, Miki? – kérdezte Nyúl
Lilla nyugodtan. – Hogyan veszel például valamit a boltban, ha nem tudod, hogy mi annak az
értéke? Hogyan olvasol el bármit is, ha nem
ismered a betűket? Én szeretek iskolába járni. Ahogy egyre több mindent tudok, egyre nagyobb lesz a világ! – nevetett, majd Róka Miki
vállára csapott, és elszaladt az iskola felé.
– Persze, neked könnyű! Te jó tanuló vagy –
dünnyögte a rókafiú.

Szomorúan araszolt az úton, jól megfontolva
minden lépését, hátha nem ér oda az ünnepély kezdetére, és leülhet majd valahol az
árok szélén, de hirtelen Bagoly Boldizsár
igazgató tette a vállára szárnyát. – Gyere,
kis barátom, látom, nem fűlik a fogad már
az első napon az iskolához. Együtt könnyebb,
hamarosan odaérünk – vigasztalta. – Az idei
év sokkal izgalmasabb lesz! Van egy nagy bejelentésem!

– Fél napig kell csak ott lenni, és nem lesz matekóra? – villanyozódott fel Róka Miki.
– Majd meglátod! – mosolygott Bagoly Boldizsár. – Látod, már itt is vagyunk! Állj csak be a
sorba! – mondta, majd az összegyűlt diákok és
szülők elé állt:
– Szeretettel köszöntelek benneteket az idei
tanév megnyitóján! Remélem, már mindannyian
velünk vagytok szívvel és lélekkel! Úgy gondol6

tuk kollégáimmal, Cica Katica és Tüneményes
Tünde tanárnőkkel, hogy ebben az évben segítséget hívunk az iskolába. Izgalmasabb lesz az
élet, ha egy olyan személytől is tanulhattok, aki
ideje nagy részében az erdő békéjét igyekszik
fenntartani, ismeri a jót és rosszat, kemény bűnözőket fog el nap mint nap, s mellette segít az
arra rászorulóknak. Fogadjátok szeretettel Zabola Zoli rendőr századost, a rendőrkapitányság nyomozóját! – jelentette be a nagy hírt.
Nagy csend lett. Sokak arcán az örömöt lehetett látni, hiszen végre hallhatnak rendőrségi
„bennfentes” dolgokról. Talán nyomozni is segíthetnek, új dolgokat láthatnak. Jelen volt
azonban a rosszallás is egyesek arcán. Végül
Róka apuka törte meg a csendet: – Boldizsár
úr, minek ide rendőr? Talán bűnözőknek tartja
a gyerekeket? – csóválta a fejét.
– Szó sincs erről – válaszolta Boldizsár –, a rendőr nem csak bűnözőkkel foglalkozik. Ő a rend őre
ténylegesen is. A rend pedig hozzásegít minket
ahhoz, hogy biztonságban legyünk. A
renden ugyanis nem csak azt kell
érteni, hogy berakjuk-e a szekrénybe a ruhát összehajtogatva, vagy elmosogatunk-e magunk után. Azt is jelenti, hogy
figyelünk-e a környezetünkre,
megértjük-e a szabályokat,
miért vannak, miben segítenek. Tudjuk-e, mik a
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jogaink és mik a kötelességeink, vagyis milyen
lehetőségeink vannak, és mi az, amit nekünk is
meg kell tennünk ahhoz, hogy gördülékeny legyen az életünk és elégedettek legyünk.
– Bla-bla-bla – vágott közbe Róka apuka. – Miért kéne ahhoz egy rendőr?
Róka Miki osztálya mozgolódni kezdett. Végre
valami izgalmas történik a suliban, és most valaki tönkre akarja ezt tenni! Hangos sugdolózásba kezdtek, és hátulról bökdösték Fifikát,
a kígyót, mondjon már valamit. Úgy tartották,
ő közülük a legokosabb. Fifika engedett a szelíd buzdításnak:
– Elnézést, Róka úr, de minket érdekelne Zoli
bácsi mondandója. Ő olyan sok erdőlakó között
jár, és annyi mindent lát, így rengeteg tapasztalata van. Megtaníthat minket arra, hogyan
ismerhetjük fel a rossz szándékot, hová mehetünk segítségért.
– És van bilincse, fegyvere, meg bemehet a
fogdára is! És ismeri a csíkos rendőrautókat
is! – kiabált be Medve Mici, aki még óvodás
volt, de elkísérte bátyját, Medve Matyit
az évnyitóra.
Mindenki hangosan kacagni kezdett, a
gyerekek tapsoltak és kiabáltak: Zoli
bácsit akarjuk! Zoli bácsit akarjuk!

– Ennek nem lehet ellenállni! – tárta szét
a szárnyát Bagoly Boldizsár. – Róka apuka,
adjunk egy esélyt ennek a próbálkozásnak!
Ha szeretné, Ön is beszélgethet Zabola
Zolival, és eljöhet akár egy-két órára is.
– Legyen! Bár nem örülök neki, de rajtam
ne múljon! – dohogott Róka apuka, és leült
a nagy tölgyfa tövébe.
– Hurrá! Éljen! – ugrándoztak a gyerekek,
és körbevették Zoli bácsit. – Ugye elvisz
minket magával nyomozni? Megmutatja a
fegyverét? – kiáltozták.

teket mindenre, amit tudok. Kérdezzetek
bátran! – nevetett Zabola Zoli, és boldogan
fogadta a sok apró gyermekmancs ölelését.
Vége lett az ünnepségnek, elteltek az első
órák. Róka Miki hazafelé ballagott és boldog volt. Valójában titokban rendőr szeretett volna lenni, és most lehetősége van
nap mint nap találkozni az erdő leghíresebb
nyomozójával. Elhatározta, hogy összekapja magát, és szorgalmasan fog tanulni.
Ő akar lenni Zoli bácsi nélkülözhetetlen
„jobb keze”. S talán egyszer, idővel, igazi
nyomozó is lehet belőle.

– Köszönöm Gyerekek, hogy ennyire örültök
nekem! Ígérem, hogy megtanítalak benne-
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Hol terem
a barátság?

9

A harmatcseppek vidáman csillogtak a felkelő nap fényében, a falevelek zöldjébe keveredő vörös és sárga színek kavalkádján
átszűrődő napfény pedig még különlegesebbé tette a reggelt Zabola Zoli számára. A
mai nap különösen fontos, hiszen ma találkozik először a gyerekekkel az erdei iskolában.
Zoli megilletődve poroszkált az ösvényen.
– Nyomozni, bűnözőket elfogni nem könnyű dolog, igazán sok erőfeszítést és gondolkodást
igényel. Hanem gyerekeket tanítani, az más.
Nagyon kiváltságos tevékenység. Szeretném,
ha jól sikerülne – morfondírozott magában.
Ahogy azonban közeledett az iskolához, úgy
nőtt a gombóc a torkában az izgalomtól.
A bejáratnál már várták. Cica Katica tanárnő
toporgott az ajtóban, és hímzett, aprócska
zsebkendővel próbálta letörölni homlokáról az
ideges izgalom okozta izzadtsággyöngyöket.
– Jaj, Százados úr, de jó, hogy megérkezett
végre, nagy a baj! Mindjárt elájulok! – karolt
bele a századosba, és gyorsan bevezette a tanári szobába.
– Mi történt, kedves Tanárnő, hogy már az ajtóban várt ilyen feldúltan? – kérdezte nyugtalanul Zabola Zoli.
– Jaj, jaj, ne is kérdezze!!! Vagyis beszélek
butaságokat, persze, hogy kérdezze, hiszen
csak Maga segíthet! – sápítozott Cica Katica. – Képzelje, Teknős Tóni nem érkezett meg az iskolába! Telefonáltam a
szüleinek, akik azt mondták, már korán
reggel elkísérték ide, és megvárták,
amíg bejön a kapun. Szerintük itt
kell lennie, de én nem találom sehol!
Most mit csináljak?

– Bernáth bácsival? Vele nem beszéltem még –
sóhajtotta Cica Katica.
– Hát akkor itt az idő, ne tétovázzunk, gyerünk Bernáthhoz! – szólt erélyesen Zabola
Zoli, és már vágtatott is a portára.
Bernáth bácsi, a portás, miután meghallgatta
a történetet, sértődötten nézett a tanárnőre:
– Édes Katicám, hát mit gondol rólam, hogy
végzem én a dolgomat? Dísznek vagyok én
itt? Vénségemre ezt kellett megélnem, hogy
házőrző kutya helyett madárnak néznek?
– dohogott. Zoli gyorsan átvette az irányítást:
– Bernáth bácsi, senki se nézi magát madárnak, a tanárnő egyszerűen csak megijedt. Hanem a lényeggel foglalkozzunk! Bejött Teknős
Tóni az iskolába, vagy sem?
– Bejött bizony! – morogta bosszúsan Bernáth.
– Hát akkor hol lehet, csak nem ment ki? – kerekedett el a szeme Cica Katicának.
– Ugyan már, itt én vagyok a portás, itt egy
muslicakölyök se mehet ki észrevétlenül! Amíg
ezek a gyerekek rám vannak bízva, addig egy
se teszi ki a lábát engedély nélkül iskolaidőben, vagy ne hívjanak Házőrző Bernáthnak! –
horkant fel a portás bácsi
önérzetesen.

Zabola Zoli komoly ábrázattal kezdett bele a dolog
felgöngyölítésébe.
– Tanárnő, ne essünk
kétségbe, első a higgadtság! Tehát tudjuk,
hogy Tóni bejött az iskolába. Akkor viszont
Bernáth bácsival, a portással találkoznia kellett. Beszélt már vele?
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– Akkor hol lehet? – suttogta elhaló hangon a
tanárnő.
– Csakis az épületben! – intézkedett Zabola
Zoli. – Gyorsan kutassunk át mindent! Nézzünk be minden kis zugba, Teknős Tóninak itt
kell lennie!
Nekiálltak a keresésnek, benéztek a szertárakba, illemhelyekre, lépcső alá, tantermekbe,
de Tóni nem került elő. Zabola Zoli aggódva
állt meg egy nagy, leterített ebédlőasztal mellett. Már-már feladta volna a kutatást, hiszen
minden négyzetcentimétert átvizsgáltak az
épületben, de érezte, Tóni valahol itt lehet a
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közelben. Rátámaszkodott az asztalra, s ahogy
a földre nézett, egy apró lábacskát látott kikandikálni a terítő alól. Óvatosan lehajolt, és
felemelte a terítőt. Két bánatos szempár nézett vissza rá a sötétből.
– Te vagy az, Tónikám? Miért kuksolsz itt
egyedül? Bánt valami? – kérdezte kedvesen a
kis teknősfiút.

– Nem is tudom – hüppögte Teknős Tóni.
Össze vagyok zavarodva. Most költöztünk
ide az erdőbe, a tóhoz. Eddig csak a családommal voltam, most pedig csupa idegen
vesz körül. Nem ismerek itt senkit. Megijedtem, és inkább elbújtam az asztal alá –
magyarázkodott.
– Gyere, Tónikám, menjünk be az osztályba.
Adjunk esélyt, hogy megismerkedj a többiekkel, meg a tanárokkal. Ugye nem az asztal
alatt akarod tölteni az egész napot? – nyugtatgatta a teknőst Zabola Zoli.

– Nekem jó élményem van az első napról – jelentkezett Fifika. – Nagyon kedves volt Cica
Katica tanárnő, az osztályfőnökünk. Megmutatta, mi hol van, hová kell ülnöm, ki lesz a
padtársam. Énekeltünk, beszélgettünk, megismertem a többieket.
– Bíztatok a tanárban, megismertétek a többieket és barátokat találtatok – foglalta ös�sze Zabola Zoli. – És szép lassan biztonságban
éreztétek magatokat, mert megismertétek a
környezeteteket, és már tudjátok, mi merre
van, mire számíthattok, kik a barátaitok.

Tóni kimászott az asztal alól, belekapaszkodott Zoli bácsiba, és együtt elsétáltak a tanteremig. Az osztályba érve együtt köszöntek
mindenkinek. Tóni leült, Zabola Zoli pedig
beszélni kezdett: – Szervusztok, gyerekek!
Köszönöm azt a sok szeretetet, amivel az évnyitón fogadtatok engem. Arra kérlek benneteket, hogy Teknős Tónit is fogadjátok így.
Messziről érkezett hozzánk, és nem ismer itt
senkit sem. Megteszitek?
– Igen! Szia, Tóni! – üdvözölték a diákok az új
jövevényt. – Délután focizni fogunk az udvaron. Velünk tartasz? – kiabálta Medve Matyi
lelkesen. – Gyere, még hiányzik egy fő a csapatból! – biztatta őt a többi fiú is.
A százados elmosolyodott, és ismét átvette
a szót. – Tóni problémája az volt, hogy idegen
itt számára minden. Igaza is van, hiszen először van nálunk. Segítsünk neki, miért is nem
kell félnie itt, az iskolában?
– Hát mert mi vagyunk itt! – szaladt ki Nyúl
Lilla száján.
A százados elnevette magát: – Igazad van, Lilla, mi, akik ismerjük egymást, tudjuk, hogy ki
kicsoda, de képzeld magad Tóni helyébe: mit
gondolnál, ha egy új helyre kellene menned?
– Felvenném a nyúlcipőt – vakarta meg a fejét Lilla. – Emlékszem, hogy nekem sem volt
könnyű először a szüleim meg a családom
nélkül még az oviban. Két órát ültem az óvó
néni ölében és sírtam. Akkor jött oda hozzám
Macska Vanda, és elhívott játszani. Azóta
barátok vagyunk! Igazából barátokat keresnék! – ötletelt.

– Valahogy így – tette fel a mancsát Róka Miki.
– Az iskolán kívül kivel álltok szóba? – érdeklődött Zabola Zoli.
– Senkivel! – jelentette ki önérzetesen Fifika.
A szüleim megmondták, hogy ne álljak senkivel se szóba. És úgyis velük vagyok mindig, ha
elmegyünk otthonról, tehát ez a veszély nem
fenyeget!
– Nagyon okos tanács, Fifika – dicsérte meg a
lányt a százados. – De mi van akkor, ha látásból ismersz valakit, mert például a közelben
lakik, és megszólít?
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– Ott van anyukám, már mondtam.
– Jó, de mi történik, ha mondjuk segíteni
akarsz anyukádnak, és egyedül viszed ki a
szemetet? A kerítésnél meg megszólít ez a
bácsi vagy néni. Ismerős, vagy nem ismerős?
– Háát? Végül is nap mint nap látjuk. Akár
ismerős is lehet… – gondolkodott el Fifika.
– Tudsz róla valami többet annál, hogy hogyan néz ki? – érdeklődött Zabola Zoli.

a rókafiút, hogy ha ilyen erősnek érzi magát, akkor próbálja legyőzni őt. Róka Miki
küzdött, küzdött egy darabig becsületből,
de már az első pillanatban érezte, hogy ezt
a meccset már akkor elvesztette, amikor
még el sem kezdődött.
– Tudom én, Miki, hogy nagyon erős vagy –
vigasztalta Zoli a fiút, de egy felnőtt erejével szemben nem sok mindent tehetsz.
Jobb elkerülni az ilyen helyzetet.

– Neeeem – hajtotta le a fejét a kígyólány.

– Többet ésszel, mint erővel! – kiabálta
Medve Matyi.

– Így van. Akit csak látásból ismerünk, az
attól még idegen a számunkra. Csak azzal
szabad szóba elegyednetek, akit a szüleitek
is ismernek, és megengedik nektek. Ha bárki
más megszólít benneteket, soha ne álljatok
vele szóba, és mindig mondjátok el a szüleiteknek, vagy tanáraitoknak a történteket.

– Ez nagyon jó végszó a mai órára – mosolygott Zabola Zoli, miközben meghallotta az
óra végét jelző dallamot. – Sok sikert kívánok a délutáni meccshez! Te is beállsz, Tóni?
– kérdezte. Választ már nem kapott, mert a
fiúk Tónit közrefogva kiviharzottak az udvarra, hogy megmutassák neki a focipályát.

– Ugyan, ha bántani akarna az idegen, én
puszta kézzel legyőzöm! – ugrott fel Róka
Miki, és fenyegetően hadonászott az ökleivel. Zabola Zoli Miki mellé állt, és megkérte

Zabola Zoli a kapitányság felé menet jókedvűen dudorászott. Jól érezte magát a gyerekek között, s már azon gondolkodott, mivel lepi meg őket a következő találkozáskor.
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A rosszaság
a szájban lakik?
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– Az áldóját! – kiáltotta Róka Miki, miközben majdnem felbukott az udvaron rollerezés közben. – Ki az ördög tehette ide ezt
a nagy követ? Hogy esne ki az összes foga!
– mérgelődött hangosan, s még cifrázta is
tovább eléggé illetlen módon a bajsza alatt
a megjegyzéseket. Cica Katica tanárnő mindent hallott az ablakból, és magához rendelte a rókafiút az osztályterembe.
– Miki, miért vagy ilyen dühös, és miért
használsz csúnya szavakat? – kérdezte a
tanárnő.

– Nagyon tévedsz, Miki. Én például sohasem
használok csúnya szavakat, és a többi tanártól sem hallhattál ilyet soha – tette a
rókafiú vállára a mancsát Cica Katica.
A beszélgetés közben lassan beszivárogtak
az osztálytársak is a terembe, és érdeklődve hallgatták, mi fog kisülni ebből. Miki is
észrevette a többieket, és nem akart gyengének tűnni a szemükben, ezért szemtelenül odaszólt a tanárnőnek: – Máskor ne tessék kinyitni az ablakot, és akkor nem hallja,
amit mondok!

– Ne tagadd, mindent hallottam az ablakból! – komolyodott el Cica Katica. – Olyan
dolgokat mondtál, hogy most is belepirulok.
Hol tanultad ezeket a szavakat?

Lopva hátranézett, de látta, hogy a gyerekek
rosszallóan csóválják a fejüket. Egyedül csak
Medve Matyi arcán látott egy halvány vigyort,
de hát ezt a legjobb barátjától el is várta.
Cica Katica tanárnő Miki szemébe nézett, és
türelmesen azt mondta: – Miki, ki fogom nyitni továbbra is az ablakot, ahogy a fülemet is.
Nem ez a megoldás arra, amit tettél.

– Itt is, ott is – mormogta Miki idegesen. –
Ne már, hogy néhány szóért fog leszidni a
Tanárnő! Mindenki mond ilyeneket!

– Mit csináljak, amikor valaki odatett egy
nagy követ, amiben majdnem felbuktam? –
fortyant fel a rókafiú.

– Nem is mondtam semmit! – tagadott először Miki, de a szeme sarkából látta, hogy
a hazugsággal semmit sem ér el.
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– Megértem, hogy mérges lettél, de azért nem
kellett volna az első ijedségen túl még további
öt percen át csúnya szavakat szórni a környezetedre. Sokszor történik ez veled? – kérdezte a tanárnő.
– Miki minden nap többször is mond csúnyaságokat! Néha még nekünk is – jelentkezett
Nyúl Lilla.
– Fogd be a szád! – vetette oda bosszankodva
Miki. – Hagyj békén! Többet ne is szólj hozzám, árulkodó Júdás!

– A csúnya beszéd miatt? Ugyan már! – ellenkezett Róka Miki.
– Való igaz, a szavak csak szavak, de én például nem szívesen hallgatom a trágárságot,
bennem rossz érzést keltenek ezek a szófordulatok – mondta Cica Katica.
– Bennem is! – kiáltott fel Nyúl Lilla és Fifika,
a kígyó.
– Elmondod, hogy mi volt a problémád az udvaron? – kérdezte a tanárnő.

– Miki, már megint lekezelően beszélsz, és
igazságtalanul viselkedsz! – mondta a tanárnő. – Belegondoltál abba, hogy mit érezhet az,
akinek ilyeneket mondasz?

– Hát a kő! Majdnem felbuktam benne, és
megijedtem, mert gyorsan mentem a rollerrel!

– Nem. Egyszerűen nem akarom többet hallani
az árulkodást – válaszolt Róka Miki. – Akinek
nem tetszik, az elkerül!

– Nem igazán – hajtotta le a fejét Miki. – A
probléma nem oldódott meg. Az is lehet, hogy
az a kő mindig ott volt, csak nem figyeltem.
Odébb kellett volna dobni, hogy mások ne kerüljenek veszélybe – gondolkodott hangosan.

– Miki, ha így viselkedsz, akkor mindenki el fog
kerülni. Akkor pedig szomorú leszel, mert nem
lesznek barátaid. Nem lesz senki, aki szívesen
van együtt veled.
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– Jobb lett attól, hogy káromkodtál?

– Ez az, Miki! Volt egy kellemetlen érzésed, amit hirtelen nem tudtál kezelni, de
látom, már kapiskálod! Látod, mindent meg
lehet beszélni szép szavakkal! Sőt! Ha bármi rosszul esik, vagy bánt, akkor mindig
próbáld megbeszélni valakivel. Ez tényleg
segít. A csúnya beszéd csak egy félresikerült kísérlet arra, hogy levezesd a feszültséget. De látod, nem igazán működik. A kő
most is ott van…
– Hát igen! Ráadásul Lillát is megbántottam.
Ne haragudj, Lilla! Tudod, a számban lakik
a rosszaság! – fordult Miki a nyúllányhoz.
– Nem is akartam igazán, hogy többet ne
szólj hozzám!
– Nem haragszom – mosolyodott el Nyúl Lilla.

A beszélgetés alatt befutott Zabola Zoli
is: – Szervusztok! Mit hallok? Miki szájában lakik a rosszaság? – kérdezte.
A gyerekek elmesélték a történteket. Zabola Zoli elmélyülten ingatta a fejét, és Mikihez fordult: – Róka Miki, a rosszaság nem
lakik a szájban, hiszen akkor ki lehetne mosni fogkrémmel meg vízzel! Fejben döntjük
el, hogy mit akarunk mondani és mit nem. És
én úgy hallom, hogy Te már ezt el is döntötted – nézett derűsen a fiúra.
Róka Miki hálásan nézett a századosra, és
megfogadta magában, hogy ezentúl csak
szépen szól mindenkihez, és ha problémája akad, a megoldást keresi majd, vagy segítséget kér.
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Látogatás az erdei
kapitányságon
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Kántor ezredes, Erdőváros rendőrkapitánya
nyugtalanul pillantott ki irodája ablakán. Az
ég ragyogó kéken hirdette országnak-világnak: a mai nap megint csodaszép lesz. Kicsit
gyönyörködött a látványban, de aztán a telefonhoz nyúlt és tárcsázott:

– Mást nem is vihetnek, Ezredes úr! Bár nem
olyan csúcs modern némelyik felszerelésünk, viszont a kollégák szaktudása kiváló, és mindegyikük jó szívvel várja őket. Csak jó élményekkel
mehetnek majd el innen. És én is mindent megteszek, hogy így legyen! – válaszolt a százados.

– Zabola százados, minden készen áll a gyerekek
fogadására? – kérdezte aggodalmas hangon.

Időközben megérkeztek a gyerekek is Bagoly
Boldizsár igazgató kíséretében. Róka Miki
húsz méterrel megelőzve a társaságot a bejáratnál kiabált:

– Ezredes úr, jelentem, minden készen áll.
Rend van, ahogy mindig – nyugtatta Zoli a kapitányt. – Nem értem – jegyezte meg magában.
Az ezredes úr akkor is nyugodt volt, amikor a
miniszterelnök érkezett hozzánk. Mitől olyan
ideges most?
Gondolkodni nem volt ideje a válaszon, mert
időközben Kántor ezredes leszaladt a lépcsőn, és Zoli háta mögött szólalt meg: – Tudod, Zoli, nekem nagyon fontosak a gyerekek. Szeretném, ha jó hírünket vinnék a
városban.

– Itt vagyunk, Zoli bácsi! – Nagyot nézett,
amikor Kántor ezredes sziluettjét pillantotta
meg Zabola Zolié helyett. – Csókolom! – köszönt elvékonyodott hangon.
– Szervusz, kispajtás, hát neked meg hová
szökik a hangod? – üdvözölte az ezredes. – Köszöntök mindenkit itt nálunk a kapitányságon, jöjjetek beljebb!
– terelgette nyájasan a kis
társaságot.
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– Hová megyünk először? A fogdára? – érdeklődött Medve Matyi.
– Én azzal még várnék egy kicsit – mosolygott
a rendőrkapitány. – Nézzük meg először az
udvaron a rendőrautókat!
– Klassz! – rikkantott Ricsi, a rosszcsont denevér, és megpróbált kirepülni az udvar felé.
A nagy üvegajtó azonban nem nyílt ki. – Kód
kell hozzá – ért oda Zabola Zoli. – Ez rendőrség, így itt vannak bizonyos biztonsági szabályok, például nem járkálhat bárki az épületben, csak
engedéllyel.
Az udvaron frissen mosva, csillogó külsővel várták a kisdiákokat az erdő járőrautói, Sebes
Bandi és Villám Viki. A gyerekek mindent kipróbálhattak: a rádiót, a hangosbemondót, a villogót
és a szirénát is.
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Az udvarról Szikra Szilveszterhez, a bűnügyi technikushoz siettek. Szájtátva hallgatták, hogyan kell nyomokat rögzíteni, hogyan kell azokat tárolni, mit kell tenni az
ujjnyomvételnél. Kipróbálhatták, hogyan kell
fényképezni, és azt is, hogy hogyan hívható
elő az ujjnyom különböző porok segítségével.
Róka Miki egyre komorabban bandukolt a többiek után. Bagoly Boldizsárnak feltűnt a rókafiú rosszkedve, ezért megvárta, és csendben
lépkedett mellette.
– Mi a baj, Miki? Nem tetszik a
kapitányság? – kérdezte érdeklődve. Kérdését Kántor ezredes
is meghallotta, és izgatottan fülelni kezdett.

– Unalmas ez az egész, Boldizsár bácsi! Minek kellett idejönnünk? – húzta a száját
zavartan Róka Miki.
– Ugyan már, hiszen te vártad legjobban
ezt a kirándulást, most meg nem érzed jól
magad? – értetlenkedett az igazgató.
– Hagyjon már békén, Igazgató úr! Nem
tetszik és kész! – nézett haragosan Róka
Miki. Most már az ezredes is bekapcsolódott a beszélgetésbe, mert érezte, hogy
itt valami nincs rendben.
– Róka Miki, így hívnak, ugye? Mi történt
veled, hiszen amikor megérkeztetek, még
messze megelőzve a többieket kurjongattál Zoli bácsinak! Most meg lógatod
itt az orrod? Az én szimatom nem csal,
itt valami bűzlik.
– Nincsen semmi – sütötte le a szemét
Róka Miki.
– No, akkor keressük meg azt a semmit! Én
bizony nyakon csípem! Aztán együtt fülön
fogjuk és kihajítjuk innen, mintha nem is lett
volna soha! – mondta mosolyogva az ezredes.
Miki sem bírta már megállni, és elnevette
magát. Aztán ismét elkomolyodott. – Tudja, Kántor bácsi, annyi mindent láttunk ma,
hogy én megijedtem, hogyan lehet mindezt
megtanulni, mert… – és hirtelen elhallgatott.

– Mert? Na, gyere, súgd meg nekem – hajolt közel az ezredes.
– Mert én is rendőr akarok majd lenni, ha
nagy leszek – súgta a fülébe Miki.
Az ezredes Mikire nézett, és már látta,
hogy mi a baj. – Miki fiam – kezdte –, én
sem voltam a legjobb gyerek a világon, nem
ez a lényeg. Elég jó voltam, ami azt jelenti,
hogy tiszteltem a szüleimet és a tanáraimat, meg a társaimat. Elfogadtam a szabályokat, és így sokkal könnyebben ment a tanulás is. A tanuláshoz ugyanis figyelem kell.
S ha rendőr szeretnél lenni, akkor fontos,
hogy jó eredményeid legyenek. Megértem,
hogy most megijedtél ettől, de ha elhatározod, akkor bizony menni fog ez neked.
– Biztosan? – suttogta Miki.
– Biztosan! – bólogatott az ezredes, és hozzátette: – Ha szükséged van rá, én is segítek neked!
– Köszönöm! – párásodott el Miki szeme.
Hazafelé sétálva a Kökény utca végtelen
hosszú járdáján Miki még mindig azon gondolkodott, amiről az ezredessel beszélgettek. Megpróbálom – határozta el, és a
döntés határtalan nyugalommal töltötte
el. Elmélázva fütyörészett, és jókedvében
keblére ölelte volna az egész világot.
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Nemtudomka
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Elefánt Ernő a társaihoz képest nagy volt és
erős. Mindenki tisztes távolságból szólt hozzá,
ismervén a porcelánboltos mondást, melyben
egy elefánt a főszereplő, aki egy kissé ügyetlen… Ernő is ismerte a fajtájáról keringő mendemondát, s azt gondolta magáról, tényleg nem
való neki semmit sem csinálni. Belenyugodván
abba, hogy ő úgysem képes semmit megoldani,
ez is lett a szavajárása: – Nem tudom.

Telt-múlt az idő, de Elefánt Ernő nem változtatott ezen a rossz szokásán. Kényelmesebb volt
neki bebújni a „nem tudom” páncél mögé, mert
rettegett tőle, hogy kinevetnék, és valljuk be,
roppant kényelmes is volt számára, hogy mindenki megcsinál helyette mindent. Persze barátai sem nagyon voltak a közösségben, de nem
is nagyon tudta, mi fán terem az, mivel félelmében inkább semmit nem tudott.

Minden nap mondta is kitartóan mindenre ezt
a két szót.

Zabola Zoli nem nézte jó szemmel ezt a sok
nemtudomot. Jelezte is ezt Elefánt Ernőnek,

– Ernő, kihoznád a szertárból a zsámolyokat? –
kérte a tornatanár. – Nem tudom – hangzott a
válasz.

de ő csak tovább trombitálta a megszokott
szöveget, és nem engedett sem kérésnek,
sem szidásnak. Zoli cselt eszelt ki az elefánt
felrázására. Tervébe beavatta Sebes Bandit és Villám Vikit, az erdő járőrautóit is. A
terv nagyon veszélyes volt, de a két autó már
csinált hasonlót, vállalták a kockázatot. Már
csak az kellett, hogy Boldizsár igazgató úrral
megbeszéljék, vigyék ki az osztályt kirándulni
a nagy sziklákhoz.

– Ernő, segítenél megírni a matekleckét? – hívta Nyúl Lilla. – Nem tudom – szólt az elefánt.
– Összeszednéd a tányérokat az ebédlőben? –
Nem tudom. – Elpakolnád a rollereket? – Nem
tudom. – Szerepelnél az iskolai darabban? –
Nem tudom. – Szólnál az igazgató úrnak, hogy
meghozták az új bútort? – Nem tudom. Csak
úgy röpködtek a „nemtudomok”.

Eljött a kirándulás napja. Minden készen állt
a terv megvalósításához. Csak az jelentett
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nehézséget, hogy reggel Boldizsár igazgató úr megkérdezte a gyerekeket, bírnak-e
gyalogolni öt kilométert a sziklához, mire
természetesen csak Elefánt Ernő jelentkezett, hogy „nem tudom”. Cica Katica áthidalta a problémát, és ráparancsolt Ernőre, induljon el, mert ha nem tudja, akkor
akár képes is rá. Majd meglátják, ha odaérnek. Punktum!
Gond nélkül odaért a kis társaság a nagy
sziklákhoz. Leültek, ettek, ittak, beszélgettek. Egyszer csak megérkezett Zabola
Zoli a két járőrautóval. Zoli bejelentette:
– Csinálunk egy kis bemutatót! Sebes Bandi barátom mutat nektek egy-két trükköt,
hogyan lehet gyorsan üldözőbe venni a bűnözőket.
– Itt? – csodálkoztak többen is – ez nagyon
veszélyes!
– Fogtam én már itt is több gazfickót! – jelentette ki Sebes Bandi. – Ne aggódjatok,
meg tudom csinálni! – és jelentőségteljesen
Zolira nézett. Zoli intett neki, hogy minden
rendben van, kezdődhet a bemutató.
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Sebes Bandi gyorsított, és eszeveszett sebességgel száguldott el a csapat mellett.
Jobbra forgott, balra pörgött, óriásiakat
fékezett, majd újra begyorsult, közben villogott és szirénázott. Mindenki álmélkodva
figyelte, s csak a sok „Hűű” meg „Hóó” hallatszott a produkció közben. Elérkezett az idő,
hogy a tervet is megvalósítsák. Villám Viki a
szikláknál lévő szakadékhoz húzódott. Bandi
pislantott egyet, és padlógázzal a szakadék
felé hajtott, hogy annak a szélénél vegyen
egy éles kanyart, és ott álljon meg. A kanyarodás azonban nem jól sikerült! Bandi félig a
szakadékba esett és első kerekeivel kapaszkodva próbált fennmaradni a sziklaperem
tetején. Villám Viki lélekjelenléte mentette
csak meg a leeséstől, mert a lányautó még
az utolsó pillanatban egy rögzítőkötelet lőtt
Bandi sárvédőjére. A rendőrautó azonban
nehéz volt, és Villám Viki alig tudta tartani
őt. Zabola Zoli is odafutott a kötélhez, de
ő is kevésnek bizonyult Bandi felhúzásához.
– Elefánt Ernő, csak te segíthetsz! – kiáltotta elkeseredetten Zabola Zoli.
– De én nem tudom! – trombitálta ijedten
az elefánt.

– Ha most nem segítesz, akkor Bandi lezuhan! – kérte erőteljesen Zoli. – Gyere és
fogd meg a kötelet. Csak te vagy erre képes
– buzdította –, különben Bandit elveszítjük!
Elefánt Ernő remegő lábbal megfogta ormányával a kötelet, és húzta, húzta Sebes
Bandit. Minden erejét beleadta, izzadt és
félt rettenetesen, de meg akarta menteni
az autót. Bandi lassan megmozdult és kiemelkedett a szakadékból.
Mindenki Elefánt Ernőt éljenezte, Sebes
Bandi is megköszönte a nagy életmentést.
Ernő is boldog volt, végre meg tudott valamit csinálni, és nem is akármit!
Hazafelé mindenkivel beszélgetett, és nagyon vidám volt. Zabola Zolival is váltott
pár szót.

– Azért féltem egy kicsit, hogy nem lövöd
ki időben a biztosítókötelet – mondta mosolyogva Bandi.
– Így ismersz? – kérdezte nevetve Villám
Viki, majd folytatta: – Azért örülök, hogy
a tűzoltók is ott voltak a szakadéknál, és
biztosították a helyszínt.
Elefánt Ernő időközben komoly felnőtté
vált, de soha nem felejtette el a történteket. Ami erejéből tellett, mindenbe belefogott, és képes is volt rá. Évek múlva elmesélték neki, mi is történt valójában akkor a
szikláknál. Hálás volt Zoliéknak, mert akkor
és ott kapta meg azt a hitet, amivel aztán
élte az életét. A hitet önmagában…

– Ernő, köszönöm a segítséget! Remélem,
most már elfelejted azt a szót, hogy „nem
tudom”.
– Mit is jelent? – válaszolta az elefántfiú
nevetve. – Nem is akarom tudni – komolyodott el –, soha többet nem fogom mondani.
Este Zabola Zoli, Sebes Bandi és Villám
Viki együtt voltak szolgálatban. Örültek,
hogy tervük sikerrel járt.
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Csihi-puhi, piff-puff,
dirr-durr
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Valami lehetett a levegőben, mert reggel óta
olyan volt az iskola, mint a felbolydult méhkas. Kinek a lába fájt, kinek a hasa. Volt, aki
alig tudott ébren maradni az álmosságtól, és
akadt olyan is, aki folyamatosan ugrabugrált,
egy percig sem tudott megülni a hátsóján.

ban, és azon gondolkodott, mi lesz most vele,
hogy már bátyjai is messze vannak, és még a
játéknak is lába kélt. Hívták a többiek focizni,
adj király katonát játszani, sétálni, matricát
ragasztani, de mindenre csak nemet mondott,
és egyre mogorvábban meredt maga elé.

– Mi lesz ma még itt! – rázta a fejét Tüneményes Tünde tanárnő, aki éppen ma látta el a
folyosóügyeletet, és már alig bírta megoldani a sok problémát. A lábfájósokat leültette,
felpolcolta a lábukat, a hasfájósoknak megmasszírozta a hasát, az álmosakat félreültette. Az ugrabugrálósoknak meg folyamatosan a
nyomában járt, nehogy baleset érje őket.

Medve Matyi és Vakond Vili az ugrabugrálós
csoportba tartozott. Folyamatosan viccelődtek, csiklandozták a többieket, piszkálódtak,
bökdösődtek. Tüneményes Tünde nem győzött
a nyomukban járni. Ricsinek is meghúzták egyszer-kétszer a fülét, de gyorsan elszaladtak,
úgyhogy Ricsi még reagálni sem tudott. Csak
gyűlt, gyűlt benne a bosszúság.

Ricsi, a rosszcsont denevér egyik csoportba
sem tartozott, egyszerűen csak rossz kedve
volt. Nemrég költözött el mind a két bátyja
otthonról, és a kedvenc játékát is épp most
vesztette el. Bánatosan gubbasztott a sarok-

Egyszer csak Bagoly Boldizsár igazgató jött ki a folyosóra, és
szólt Tüneményes Tünde tanárnőnek, hogy telefonon keresik Róka Miki szülei.
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– Folyosóügyeletes vagyok – jelezte finoman
a tanárnő, hogy most nem ér rá telefonálni,
mert feladata van.
– Majd én vigyázok addig – mondta Boldizsár,
de amint a tanárnő belépett az irodába, azon
nyomban megjelent Zabola Zoli százados, akivel az igazgatónak sürgős megbeszélnivalója
volt, ezért elvonultak a tanári szobába. A folyosó pedig felügyelet nélkül maradt…
– Vegyük el Ricsi sapkáját! – súgta Vakond Vili
Medve Matyinak. Annak se kellett kétszer
mondani, összevillant a szemük, és óvatosan
elindultak a denevér felé.
– Megvagy! – kiáltotta Vakond Vili, amikor meglepetésszerűen lekapta Ricsi sapkáját, és ráadásul
még enyhén tarkón is vágta a rémült denevérfiút.
– Juhúúúúú! – süvített végig a folyosón szaladva
a két csínytevő jó barát. Vidáman nevetgéltek,
és azt sem vették észre, hogy Ricsi éktelen
dühre gerjedve felpattan, és utánuk rohan.
A következő pillanatban már csak egy nagy
gombolyagszerű képződményt lehetett látni,
és iszonyú csattanásokat hallottak a közelben
állók: piff-puff, dirr-durr, zúgtak a súlyos
ütések, ahogy Ricsi elégtételt próbált venni
Vakond Vili gonoszkodásáért.
– Te alávaló, tohonya vakond, na, most legyél nagylegény! – kiabálta haragosan, torka
szakadtából Ricsi.
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Vakond Vili sem hagyta magát, éktelen visítással próbált visszaütni a rosszcsont denevérnek.
– Nesze! Nesze! Nem vagyok én anyámas�szony katonája! – próbált válaszolni verekedés közben.
Nem tudni, ki győzött volna az alkalmi párbajban, mert hirtelen Tüneményes Tünde éles
hangja hallatszott a folyosón: – Állj! Elég legyen! Mi történik itt? Azonnal hagyjátok abba!
A két fiúnak ideje sem volt arra, hogy elengedjék egymást, mert egyiket Zabola Zoli,
másikat Bagoly Boldizsár kapta el, és már vitték is őket az igazgatói iroda felé.
Az irodában leültették őket két székre. Bagoly Boldizsár igazgató épp szólásra nyitotta
a száját, de Tüneményes Tünde – tőle szokatlan módon – megelőzte, és csalódottan
kérdezte a két gyerektől:
– Erre tanítottalak benneteket? Szégyelljétek magatokat! Itt az iskolában nem megengedett az erőszak! Sőt, nem csak itt, hanem
máshol sem vezet eredményre! Jobban érzitek magatokat attól, hogy verekedtetek?
– Nem – hajtotta le a fejét bűnbánóan a két fiú.

– Ő kezdte – kezdett volna magyarázkodni Vakond Vili, de a tanárnő közbeszólt:

náltam semmit, Medve Matyi is tanú rá – mesélte szemlesütve a történetét.

– Nem vagyok kíváncsi arra, hogy egymásra
mutogattok! Én azt szeretném hallani, hogy mi
történt! Kérlek benneteket, hogy mindketten
mondjátok el!

Tüneményes Tünde most Ricsihez fordult: –
Halljuk, te miért verekedtél? – kérdezte érdeklődve.

Vili úgy gondolta, ha ő az első, akkor neki lesz
igaza, ezért gyorsan belevágott a történet elmesélésébe:
– Egy jó viccen nevettünk Medve Matyival, amikor ez a denevér hátulról rám ugrott és ütni
kezdett. Csak azt éreztem, hogy jó nagyokat
kapok, nem tudtam mit tenni, én is visszaütöttem. Nem tudom, hogy mi baja volt, én nem csi-

Ricsi megvonta a vállát és elkeseredett, mert
tudta, hogy Medve Matyi tényleg Vili mellett
fog kiállni, és félt, hogy nem derül ki az igazság: – Úgyis Vilinek hisznek! Ők ketten fogják
majd Vili igazát megvédeni! – nézett fel szomorú szemekkel a tanárnőre.
– Azért tegyünk egy próbát, vesztenivalód
nincsen, ha elmondod, szerinted mi történt –
nógatta a tanárnő.
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Olyan melegszívűen nézett Ricsire, hogy a
rosszcsont denevér felbátorodott, és belekezdett az általa megélt események mesélésébe: – Medve Matyi és Vakond Vili egész
álló nap piszkáltak, pedig én csak egyedül
akartam lenni egy kicsit. Mindig odajöttek,
böködtek, a fülemet húzogatták, majd elszaladtak. Végül elvette Vili a sapkámat, és
még jól tarkón is vágott, amin mindketten
jót nevettek, és megint elfutottak. Ekkor
elöntött az indulat, és utánuk futottam. Nekiugrottam Vilinek… és most itt vagyunk.
– Nem igaz – ellenkezett a vakondfiú. – Mi
nem bántottuk, ő jött nekem!
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– Vili, én voltam a folyosóügyeletes, én is
láttam, hogy többször odamentetek Ricsihez! – nézett rá szigorúan Tüneményes
Tünde. – A zsebedből meg egy sapka kandikál ki – mutatott rá jelentőségteljesen.
– Lehet – halkult el Vakond Vili. – A sapka Ricsié – vallotta be, és átadta a denevérfiúnak.
– A verekedés nem megoldás – szólt közbe
Zabola Zoli. – Mindketten hibáztatok. Neked Vili, tiszteletben kellett volna tartanod, hogy Ricsi egyedül akar lenni, és semmiképp sem szabadott volna piszkálnod őt!
Neked hogy esne, ha valaki akaratod ellenére ezt tenné veled, és nevetne rajtad?
– kérdezte komolyan.

– Rosszul – nyögte kényelmetlenül Vakond Vili.
– Neked pedig, Ricsi nem kellett volna verekedned Vilivel. Minket kellett volna megkeresned, hogy segíthessünk megoldani a
helyzetet. Az erőszak csak újabb erőszakot szül. Érted? – mondta Ricsinek.

– Azért egy bocsánatkéréssel nincs elintézve a dolog – mondta Bagoly Boldizsár. –
Mától egy hétig hármasban raktok rendet
a tornateremben, meg ahol a tanárok kérik,
ezen kívül minden nap elbeszélgetünk egy
kicsit a szabályokról – utasította a fiúkat
–, most pedig menjetek az osztályotokba.

Ricsi nagyot sóhajtott, és bólogatva beszélni kezdett: – Igaza van, Zoli bácsi, nem
kellett volna. Most, hogy megtörtént, már
bánom az egészet. Szomorú voltam, mert
elköltöztek a bátyáim, és a játékom is elveszett. Nagyon rosszul esett, hogy Vili
és Matyi nem hagytak békén, és amikor
a sapkámat is elvették, amit a bátyámtól
kaptam ajándékba, akkor elvesztettem a
fejem. Ne haragudj, Vili! – fordult a
vakondfiúhoz.

Az elkövetkező hetekben a fiúk olyan rendet tartottak az iskolában, hogy még a
felmosófejek szálai is katonás rendben álltak. Bármi rendbontásra utaló jelet észleltek, egyből közbeavatkoztak, és továbbadták mindazt, amit a felnőttekkel beszéltek
meg az igazgatói irodában. Mindezt azért
tették, mert a szívükkel is megértették,
hogy miért helytelen dolog bántani másokat. A nagy rendrakás ideje alatt pedig
még az elveszett játékot is megtalálták.

– Te se haragudj –
mormogta szégyenlősen Vakond Vili.
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Mókus Marci
nagy kalandja
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Őszi szünet volt az erdei iskolában. Az időjárás szomorkás arcát mutatta, apró esőcseppek leptek el mindent. A gyerekek Mókus Marciéknál gyűltek össze, hogy elüssék
az időt. Kíváncsiak voltak a nagy kalandra,
amit Marci és nővére élt át a múlt hétvégén.
Mókus Marci fontossága tudatában nézett
körül a tölgyfaház megterített asztala
mellett, és várta, hogy mindenki rá figyeljen. Vakond Vili nem bírta tovább:
– Mesélj már, Marci, mi történt veled, mert
ha nem fogsz bele, mindjárt kilyukad az oldalam a kíváncsiságtól!
– Ugyan már, Vakond Vili! – kérette magát
még egy kicsit, aztán így szólt: – Rendben,
igazán veszélyes kalandban volt részem,
nézzétek, még az ünneplő nadrágom is ki-

szakadt! – vette elő a vasalnivalók közül diadalmasan a bizonyítékot.
– Mesélj már! – nógatták a többiek.
– Hát jó. Mezei uramékhoz, a nagybátyámhoz voltunk hivatalosak házavató partira,
így már pirkadat előtt felkerekedtünk a
családdal, és elindultunk az erdei tisztáson át a bozótos irányába. Ahogy baktattam álmosan, egyszer csak halk csipogásra
lettem figyelmes.
– Csip-csip, segítség, csip-csip, segítség!
– hallottam egy vékonyka hangot, de akárhogy figyeltem, sehogyan sem láttam a hang
tulajdonosát.
– Merre vagy? – kiáltottam, s ekkor a vékonyka hang megszólalt:
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– Itt vagyok, beleestem a tisztás szélén egy
nagy odvas fatörzsbe! Húzz ki innen, légy szíves!
Körbenéztem, és a tölgyfák mellett megláttam egy nagy kiszáradt fatörzset. Közelebb
mentem, és láttam, hogy a fatörzs belül üreges. Felmásztam a tetejére, és megláttam egy
barnás fehér kis madárfiókát, aki nagyon bánatos volt, és fáradtnak látszott.
– Ki tudnál segíteni innen? – kérdezte halkan, és
könyörgően nézett rám a fekete gombszemével.

– Várj, keresek egy vékony ágat, és kihúzlak innen! – mondtam, és szétnéztem alkalmas faág
után kutatva. Végre találtam egyet, és visszamásztam a farönk tetejére. Óvatosan egyensúlyozva bedugtam az ágat, a kismadár pedig
elkapta. Kihúztam, és leültettem a fűbe, mert
láttam rajta, hogy nagyon megijedt szegény.
– Hogy hívnak, kismadár, és hogy kerültél ide?
– kérdeztem. Mire ő így felelt:
– Poszáta Pityunak hívnak. Hogy kerültem ide?
Szomorú történet. Elmesélem. Vígan játszottam testvéreimmel otthon a bozótoson túl a
madárfészekben, amikor a tollpihe, amivel éppen hancúroztunk, kiesett. A kisöcsém nagyon
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szomorú lett, ezért megpróbáltam kimászni
utána. Vesztemre kiestem a fészekből, és egy
lombos ág közepére huppantam. Kétségbeesve
sírtam segítségért, de sajnos ezt egy vércse
hallotta meg, és felkapott a nagy karmos lábaival. Repült velem, és már azt hittem, hogy
itt a vég, amikor egy karvaly repült az utunkba, és mérgesen a vércsére szólt: – Mit keresel te az én vadászterületemen? Nem ez
volt a megállapodásunk! Most móresre tanítalak! – Azzal a lendülettel nekirepült a vércsének, aki erre elengedett engem és elrepült,

én meg idepottyantam a rönk fölötti lombra.
Nem tudtam megkapaszkodni, és lecsúsztam
ebbe az odúba. Már azt hittem, hogy sohasem
látom édesanyámat meg a testvéreimet, amikor meghallottam a lépteidet. Köszönöm, hogy
segítettél, de most hogyan jutok haza, hiszen
azt sem tudom, hogy hol van a fészkünk? Mi
lesz így velem?
Nagy könnyek hullottak a kismadár szeméből,
mire én megsajnáltam és így szóltam:
– Poszáta Pityu! Én éppen a bozóton túlra megyek, mi lenne, ha velem tartanál? A fészketek valahol ott van, és a nagybátyám lehet,
hogy ismeri édesanyádat!

Nagyon megörült a kismadár, felpattant a vállamra, és együtt vágtunk neki a bozótosnak.
A szüleim már előrementek, és a nővéremre
bíztak, aki igaz, hogy már felsős, na de lááány!
Bevallom, kicsit tartottam az úttól, hisz a bozótosban sötét van, és arra tanyázik Sunyi, a
róka is, aki egyszer-kétszer már megkergetett

Mindenki felnevetett, Marci pedig fontoskodva folytatta a történetet:

az erdőben. Bátraké a szerencse! – biztattam
magamat, és bemerészkedtünk a sötét bokrok
közé. Poszáta Pityu boldogan csivitelt a fülembe, amikor ágrecsegésre lettem figyelmes.

– Végre van itt valaki! – ugatta harsányan. – Már
időtlen idők óta bolyongok ebben a bozótosban,
de senkivel nem találkoztam! Te ki vagy, kik
vagytok? – csaholta, és leült velem szemben.

– Pszt! – suttogtam, és kővé meredve hallgatóztam. A recsegések egyre csak ismétlődtek, és
már egész közel jártak. A szívem a torkomban
dobogott, és már azon gondolkoztam, láthatatlanná tudnék-e válni esetleg, amikor a valami
odaért: szétnyílt előttem a bokor és… Mókus
Marci hatásszünetet tartott és körülnézett.

– Mókus Marci vagyok, ő pedig Poszáta Pityu
– válaszoltam. – Tudod-e, hogy nagyon megijesztettél?

– Na, ki jött elő, mondjad már! – kiáltották kórusban a többiek, az izgalomtól felhevülten.
– Előjött egy… zsemleszínű kiskutya!

– A kutyus korához képest elég nyúlánk volt, a
szőre pedig kissé megviseltnek látszott a sok
beleragadt bogáncstól, de vidáman szimatolt
az arcomba, a farka pedig örömtáncot lejtett:

– Ó, nem akartam! – szontyolodott el a kutya.
– Amúgy engem Cukinak hívnak. A labdámért
szaladtam be a bozótba, de végül a labda sem
lett meg, és én is itt ragadtam! – sóhajtotta
bánatosan.
– Gyere velünk, én épp a rokonomhoz tartok a
bozótoson túlra, és segítek neked, hogy kijuss
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innen! – válaszoltam. Cuki felderült és csatlakozott hozzánk. Óvatosan mentünk a bokrok
között, vigyáztunk, hogy ne csapjunk zajt,
amikor egy hang szólalt meg a hátunk mögött:
– Ó, milyen bájos társaság! Két mókus, egy
madárfióka és egy kiskutya! Vajon hová
igyekeztek ilyen csendben? Csak nem a jó
öreg róka bácsi elől akartatok elosonni? Ejnye, nem szép dolog ez! Hát ártottam én
nektek? Vagy nem szeretitek a társaságomat? Nagyon csúnya dolog, hogy nem akartok szóba állni Sunyi bácsival, gyerekek!
Hátrafordultam, szívem a torkomban dobogott, de azért válaszoltam a rókának:
– Sunyi bácsi, dehogy akartuk elkerülni magát! Mi csak nem akarunk zajt csapni az erdőben, hátha pihenni akar még valaki ilyen
korai órán!
– No, gyerekek – szólt a ravaszdi –, ha ilyen
jó szívvel vagytok irántam, akkor gyertek el
a rókalyukamba, és játsszunk nálam valamit!
Ne kéressétek magatokat, induljatok, nagyon jól fogjátok érezni magatokat nálam!
Ekkor már nagyon gondolkodnom kellett,
mit is tegyünk, hiszen Sunyi bácsi sohasem
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volt a szívem közepe, meg azt is hallottam
róla, hogy egyik kedvence a kirántott mókuscomb. Megszólaltam nagy nehezen:
– Sunyi bácsi, most nem érünk rá, sietünk.
Cukinak és Poszáta Pityunak is elveszett a
családja, mindketten a nagy bozótoson túl
laknak, és meg kell találnunk őket! Válaszomra a róka szélesen elmosolyodott:
– Kis barátocskáim, szóval nincsen anyuka
meg apuka a közelben? Majd én vigyázok
rátok, segítelek benneteket. Eljöttök hozzám, és majd onnan üzenünk a szüleiteknek!
A róka válaszát hallva összeugrott a gyomrom, és eszembe jutott: nem szabadott
volna elárulnom, hogy elveszett gyerekek
vannak velem, és én is egyedül vagyok a nővéremmel, hiszen én mókus létemre nem tudom megvédeni őket egy éles fogú, hatalmas
rókától. Most mi lesz? Kiszolgáltattam magunkat ennek a pökhendi rókának, aki már
tudja, hogy védtelenek vagyunk, és láthatóan készül valamire…
A kis társaság körmét rágva figyelt a tölgyfaházban. Vajon mi történt az erdőben, mi
lett Poszáta Pityuval és Cukival?

Mókus Marci folytatta a történetet.
Vesztenivalóm nem volt, ezért rákiáltottam
Sunyi bácsira:
– Igazad van, azért mentünk halkan, mert nem
akartunk találkozni veled! Te mindig ártani
akarsz azoknak, akikről azt gondolod, hogy nálad gyengébbek!
Közben láttam már, hogy van egy bokor, ami között csak egy nagyon szűk rés van, és… Cukira
kiáltottam: – Fuss utánam! – és szaladni kezdtem a bokor felé. Sunyi bácsi roppant mérges
lett, és kiabálni kezdett: – Szaladj csak, te
szemtelen mókusgyerek, kettőt lépek és utolérlek, de akkor kifordítalak a bundádból!
Inunk szakadtáig futottunk, átugrottam a
résen, Marcsi, a nővérem és Cuki is utánam
fértek, de Sunyi bácsi a tervem szerint fönnakadt az ágon, és már csak vonyítani tudott
utánunk:

san tud segíteni neked! És te, Cuki, rajtad hogyan segítsünk?
Cuki vidáman csaholt egyet: – Egyet se féljen, néni, nekem olyan orrom van, hogy hét
mérföldről kiszagolom, hová is kell hazamennem, én csak a bozótosban voltam elveszett.
No de készülődjék csak, mert már itt vannak
az első vendégek!
– Húha, odaég a fazekam! – sikított Mezei as�szonyság, és beszaladt a konyhába.
Poszáta Pityu közben szomorúan gubbasztott
a sarokban. – Mi lesz, ha senki nem ismeri
anyukámat? – pityergett.
Vigasztaltam, hogy biztosan meglesznek a szülei, és kihívtam labdázni a ház elé. Fecske uraság
népes családjával éppen akkor érkezett meg.

– Elkaplak még benneteket, átkozott kölykei!
Nagyot nevettünk a ravaszdi fenyegetőzésén,
és tovább folytattuk az utat. Lassan a levelek
közül fény derengett, és kiléptünk egy világos
tisztásra, melynek szélén lakott Mezei uram.
Mezei asszonyság nagy szeretettel fogadott
minket, és meghallva a történetünket sápítozni
kezdett:
– Ó, hogy a ménkű csapjon bele abba a nyavalyás rókába! Hogy nem tud az is mással kezdeni,
mint gyerekekkel! Kapjam csak a kezem közé
egyszer! Ti szegényeim, meg étlen-szomjan
voltatok ezen a nagy úton! Gyertek, igyatok,
egyetek, utána pedig megkeressük mindenkinek az otthonát! Gyere, édes kismadárkám,
igyál egy kis tiszta vizet, meglátod, mindjárt
jobb lesz, aranyom. Hogy hívják az anyukádat?
Hátha ismerem, és meg tudjuk keresni!
– Anyukámat Poszáta Pirinek hívják, és valahol
az erdő szélén lakunk egy fészekben.
Mezei asszonyság gondterhelten megvakarta a
fejét, aztán felderült az arca, és azt mondta: –
Arany Pityukám, igaz, hogy én nem ismerem az
édesanyádat, de most lesz nálunk a házavató,
várok ide vagy harminc vendéget, valaki bizto38

– Nocsak, hiszen ez Poszáta Pityu! – csipogta az egyik fecskefióka. Fecske asszonyság
pedig értetlenkedett: – Pityu, téged elengedtek egyedül a szüleid? Hiszen a tojáshéj
még a fenekeden van!
– Á, dehogy, sóhajtotta a kis madárfióka,
és elmesélte, mi történt vele reggel óta.
– Ó, szegénykém! Én tudom, hol laktok, és
mindjárt el is repülök hozzátok, szólok
édesanyádnak, mert biztosan agyon aggódta már magát.
Azzal meglebbentette szárnyait, és felszállt a magasba. Közben gyűlt a népes
vendégsereg a kertben. Mezei uraság épp
a tortát vágta fel, amikor megérkezett
Poszáta Pityu anyukája, és boldogan keblére ölelte csemetéjét.
– Édes kicsi kincsem, annyira féltettelek,
hála istennek, hogy megkerültél! – könnyezett megkönnyebbült örömében.
– Maradjanak maguk is itt vendégségbe! – kiáltotta boldogan Mezei asszonyság, és elkezdte a körtáncot a tücsök zenéjére. Mindenki
boldogan táncolt és énekelt, örültek a szép új
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háznak, annak, hogy megkerült Poszáta Pityu
családja, a napsütésnek és egymásnak.
– Micsoda izgalmakban volt részed! – ámuldozott Hangyácska, és megkérdezte: – Hogyan jutottál haza, hiszen Sunyi bácsi, a
róka ott várt rád a bozótosban!
Semmi az egész – mosolyodott el Mókus
Marci. – A családom is ott volt. Megbeszéltük, hogy többet nem válunk el egymástól.
No és Medve bácsi, amikor meghallotta, mit
tett velünk a ravaszdi, vállára vett minket, és
hazahozott bennünket. Nem is mert előbújni
Sunyi bácsi, még a farka bojtját sem láttuk!
Mókus Marcsi a mese alatt felszeletelte
a sütit, és mindenkit megkínált belőle. A
kis állatok csak úgy habzsolták be a finom
falatokat, és pillanatok alatt elfogyott az
egész. Nyúl Lilla felkiáltott tele szájjal: –
Táncoljunk mi is!
Mindenki megfogta egymás kezét, vidáman
ropták estig. Aztán eljátszották, hogyan
mentette meg Marci Poszáta Pityut. Már
csak a csillagok halvány fénye világított,
amikor mindenki hazaindult – természetesen mindenki a szüleivel.
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Mi történik, amikor
a vagányságot túlértékelik?
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Mókus Marci erdőbeli hőstette után nagyon
jól érezte magát a bőrében, szinte már túl jól.
Az összes fiú vele akart játszani, a lányok félszegen mosolyogtak rá. Lesték minden kívánságát, követték minden lépését. Marci nagyon
büszke volt magára, és igencsak nagy mellén�nyel kezdett bánni a többiekkel. Megteheti,
gondolta magában, hiszen ő az a vagány fiú, aki
még Sunyi bácsit, a rókát is meg tudta téveszteni. Egy idő után azonban már kevésnek érezte, hogy csak egy hőstettet tud felmutatni, és
mással is fel akarta hívni magára a figyelmet.
– Mit szólnátok, fiúk, ha elütnénk valami érdekessel az időt? – kérdezte egy délután a
többieket.
– Persze, mindent megteszünk, kérhetsz bármit – bólogattak a többiek.
– Azt találtam ki, hogy vegyük át mi a felsősöktől az irányítást a suliban, elvégre ők nem
tudnak olyat felmutatni, mint én! – elmélkedett. – Mi sokkal különbek vagyunk!
– Jó, de hogyan? – kérdezték a többiek. – A
nagyok erősebbek, mint mi, ráadásul iskolai
hagyomány, hogy ők vigyáznak a rendre, és ők
segítenek a kicsiknek.
– Mi nem tudnánk segíteni a többieknek,
mondjuk a negyedikeseknek a lecke megírásában! – ellenkezett Róka Miki. – Nem ismerjük
még az anyagot!

– Ne! Ne! Marci! Csak azt ne! Igazad van! –
ijedt meg Róka Miki a válasz hallatán.
– Más ellenvetés? – mérte végig a társaságot
Mókus Marci.
Mindenki szemlesütve hallgatott. – Na, én is
úgy gondoltam! – jelentette ki nagyképűen a
mókusfiú. – Idefigyeljetek! Az a tervem, hogy
minden lehetséges módon szabotáljuk a felsősök munkáját, egészen addig, amíg az igazgató meg nem elégeli a sok balul elsült dolgot.
Akkor majd minket fog megbízni a feladattal!
Holnap hozzá is kezdünk! – tervezgetett.
Másnap az iskolában belefogtak a fiúk a nagy
terv végrehajtásába. Elsőként a felmosó vödröt vették célba. Megvárták, míg mindenki látta az iskolában, ahogy felmos Róka Vili, Róka
Miki bátyja a folyosón, majd elcsalták a vödör
mellől. A vödörből kiöntötték a vizet a földre,
és még egy kis olajat is öntöttek hozzá. A csoport másik része közben odacsalta Cica Katica
tanárnőt, és úgy intézték, hogy lássa, amint
Mókus Marci nagy jajongás közepette elesik.
– Segítsen, Tanárnő! – kiabált szenvedő hangon.
A tanárnő jó szándékúan elindult, de mielőtt
odaért volna, beleszaladt a kiöntött vízbe, a
rajta levő olajon pedig úgy megcsúszott, hogy
hanyatt esett, és fájdalmasan felkiáltott.

– Ide figyelj, Miki! – pillantott laposan a rókafiúra Mókus Marci. – Ez nem lehet akadály. De ha
nem akarod, el is mehetsz! Kiraklak a bandából!
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Bagoly Boldizsár is megjelent a jajkiáltásra.
Felsegítette a tanárnőt, és szigorúan megkérdezte: ki hagyta itt ezt a vizet?
– Róka Vili volt – tódította zsebre tett kézzel Mókus Marci. Róka Miki mögötte állt, és
nagyon rosszul érezte magát.
– Te is láttad, Miki? – kérdezte az igazgató
a rókafiút.
– Persze, hogy látta! Ugye Miki? – tette a
vállára a mancsát Mókus Marci, és résnyire
húzott szemmel nézett rá.
– Igen – préselte ki magából a választ Róka
Miki, de már most nagyon szégyellte magát.
– Küldjétek be hozzám az igazgatói irodába!
– rendelkezett Bagoly Boldizsár, és elkísérte Cica Katicát az orvosi szobába.
– Ez az, sikerült! – ujjongott Mókus Marci.
– Most menjetek, és lopjátok el a szertár
kulcsát, ahol Mókus Marcsi éppen rendet
rak. Amint végzett, csaljátok el őt is, aztán
zárjátok be a szertárt, és hozzátok ide a
kulcsot – utasította a többieket.
– Igenis, főnök – hajlongtak a többiek. Fél
óra múlva ez is megvolt. A csínytevés miatt
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aznap már egy kémiaórát sem tudtak megtartani az iskolában.
Az igazgató egyre mérgesebb volt a felsős
diákokra, Mókus Marci pedig már dörzsölte a
tenyerét, mert egyre közelebb érezte magához a diadalt.
Hogy terve biztosan beváljon, átvitette a
többiekkel a tornaszertárból a medicinlabdákat az udvarra, cukrot kevertetett az aznapi ebédbe. Társai vakon megtették, amit
kért, bár nem volt őszinte a lelkesedésük,
de Marci bandájához akartak tartozni.
A felsősök sem ültek tétlenül ez idő alatt.
Észrevették, hogy a mai nap nagyon sok furcsa véletlen történik az iskolában, aminek
mindig ők isszák meg a levét, és mindig Marci és bandája bukkan fel a tetthelyek közelében. Elhatározták, hogy csapdát állítanak.
A nap utolsó feladata a szelektív hulladék
kukáinak kihúzása volt. Róka Vili és Mókus
Marcsi egy ideig a kukák körül sertepertéltek. Mikor észrevették, hogy Marci csapata
a nagy tölgyfa mögött hallgatózik, beszélgetni kezdtek:

– Nehogy baj történjen a szelektív hulladékkal, mert ez az igazgató úr vesszőparipája! – kezdett el sápítozni Marcsi.
– Bizony ám! – folytatta Vili. – Ha észreveszi, hogy csak egy hulladék is rossz kukába
került, nekünk fel is út, le is út!

– De ostobák ezek – bújt elő Mókus Marci.
– Levehette volna a matricát, aztán bedobhatta volna a szerves hulladék közé a banánhéjat – mondta lekezelően. – Legalább most
jól összekeverhetjük a szemetet! – vigyorgott a többiekre.

– Találtam egy banánhéjat, de van rajta
matrica. Szerinted ez most szerves hulladék, vagy a papír miatt a vegyesbe dobjam?
– kérdezte ravaszul Marcsi a rókafiútól.

Gyorsan nekiálltak volna összekeverni a
műanyagot a papírral, de még csak a hulladékot tudták megfogni, amikor kinyílt az
ajtó, és Bagoly Boldizsár lépett ki rajta,
háta mögött Vilivel és Marcsival.

– Nem tudom, Marcsi, gyere, kérdezzük
meg a többiektől – fogta meg a lány kezét
Vili, és húzni kezdte a bejárati ajtó felé.

– Látja, Igazgató úr, ezek a kis gazfickók
okozták ma az összes kalamajkát – mutatott rájuk Mókus Marcsi.

– Na jó, de siessünk – egyezett bele Marcsi.

– Igaz ez? – vonta kérdőre a fiúkat Bagoly
Boldizsár.
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– Igaz – vallották be kényszeredetten.
– Nem értem, miért tettétek, és kinek az ötlete volt? – tárta szét szárnyait az igazgató.
– Mert mi akartunk lenni a legjobbak a suliban,
és mi szerettük volna átvenni a nagyok feladatait. Mókus Marci azt mondta nekünk, hogy mi

jobbak vagyunk, mint a nagyok – ismerte be
Róka Vili.
– Ez a vége annak, amikor a vagányságot túlerőltetik – jegyezte meg Róka Vili. – Nagyon
rosszul esett, amikor igazságtalanul szidtak le
az igazgatóiban azért, amit el sem követtem –
panaszkodott.
– Fiúk! Bárki megsérülhetett volna a csínytevéseitek közben, ártatlanul vádoltunk meg
másokat miattatok. Ezen kívül anyagi kár is
keletkezhetett volna. A kémiaórákat pedig
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szombaton kell majd pótolni – mondta az igazgató. – Marci, így viselkedik egy hős? – nézett
a fiúra szomorúan.
– Nem – sírta el magát Marci. – Csak fontos
akartam maradni – mondta halkan. – A többiek
meg azt hitték, az a jó, amit én mondok. Pedig
nem volt az. Sajnálom.

Aznap az iskolában mindenki Marciék csínytevéseiről beszélt. Zabola Zoli is értesült
az eseményekről. Elmondta a fiúknak, hogy a
megtörtént esetek némelyike könnyen válhatott volna bűncselekménnyé, amiért a felnőttek akár börtönbüntetést is kaphatna k.
A fiúk jóvá akarták tenni a történteket,
ezért mindenkinek felajánlották a segítségüket. Cica Katica tanárnő élt is az alkalommal. Megkérte őket, vegyenek részt ezentúl
a társastánc órákon, hogy legyen végre a lányoknak igazi táncpartnere.
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Az eltűnt focimez
rejtélye
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Teltek-múltak a dolgos hétköznapok az erdei
iskolában. Minden olajozottan működött, mindenki tette a dolgát. Néhanapján előfordult
azért egy kis fennakadás. Az egyik állandó
probléma Medve Matyi trehánysága volt.
– Pakolj már össze rendesen, édes fiam! – hallatszott néha Bagoly Boldizsár igazgató úr
zsörtölődése, amikor belebotlott Medve Matyi
szerteszét hagyott dolgaiba. – Katica, drága,
tanítsa már meg ezt a fiút a rendre! – figyelmeztette ilyenkor Matyi osztályfőnökét is.

Cica Katica tanárnő már a lelkét is kitette,
hogy rávegye Matyit a rendrakásra, de a macifiú fittyet hányt minden próbálkozására.
Látszólag néhány füzetet megmozgatott, de
amikor a tanárnő újfent számon kérte, mindig
ezt válaszolta:
– Katica néni, nem megy ez nekem! Tetszik
tudni, hiányzik a fejemből a rendrakás kód! –
tettette magát állandóan.
Cica Katica megelégelte a dolgot, és úgy döntött, hogy móresre tanítja a macifiút. Ter-

vébe Zabola Zolit is beavatta. Elhatározták,
hogy megrendeznek egy rejtélyes eseményt
az iskolában, ahol Medve Matyi egyik kedvenc
felszerelése fog eltűnni. A dolgot Matyi szüleivel is megvitatták, akik azonnal beleegyeztek a terv megvalósításába. A hét utolsó napja
pont alkalmas lesz rá, mert Matyi lesz aznap a
terem kulcsának felelőse. Természetesen ezt
a feladatot is mindig „elfelejtette”…
Eljött a várva várt péntek reggel. Matyinak
aznap fociedzése volt, ahová mindig büszkén

vette fel a stoplis fekete edzőcipőjét, meg
az eredeti piros-fehér csíkos focimezét, melyet Jaguár Jenőtől, a város és a világ egyik
leghíresebb focistájától kapott. Felszerelését egy zöld színű, műanyag sportzsákban
tartotta, amelyet csak le szokott hányni a fal
mellé az osztályteremben. Ma sem történt ez
másképp. Matyi megérkezett, és nagyvonalúan lehajította a zsákot befelé menet az ajtón.
Hanem ezután már nem a megszokott módon
zajlottak az események. Az osztályt Bagoly
Boldizsár igazgató úr az udvarra hívta, mert
az Erdei Hírek fotósa egy cikk illusztráció48

jaként képet akart készíteni az iskoláról
meg a diákokról. Természetesen Matyi nem
zárta be kifelé menet a termet. Miközben
a kép elkészült, Zabola Zoliék végrehajtották az „akciót”, hűlt helye volt csak a focimeznek meg a stoplis cipőnek. A zöld tornazsák laposan hevert a földön. Már csak
várni kellett.
Nem telt el sok idő, éktelen ordítást hallatszott ki Cica Katicáék
osztályterméből:
– A cipőm! A mezem! Jajj nekem! Segítség! Tolvaj járt az épületben! – jajongott eszeveszettül Matyi.
A kiabálásra Zabola Zoli is felfigyelt. – Tolvaj? Hol? Mi történt? – lépett be a terembe.
– Valaki elvitte a csukámat meg a mezemet!
– bömbölte Medve Matyi.
– Biztosan elhoztad magaddal? – kérdezte
körülményeskedve a százados.
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– Persze, hogy biztos! Ma péntek van! Sőt,
a mai edzésre Jaguár Jenő is eljön, hogy
újoncokat válogasson be az ifjúsági utánpótlás csapatba! – válaszolta a kétségbe esett
medvefiú.
– Mikor történhetett a dolog? – érdeklődött a százados.
– Szerintem akkor, amikor kint voltunk az
udvaron – sírta Matyi.
– De az ajtó be volt zárva, ez a szabály –
vetette közbe Cica Katica.
– Nem volt – búsult el Medve Matyi. – Elfelejtettem bezárni. Vagyis úgy hagytam,
mert lusta voltam előre menni a kulcsért –
vallotta be.
– Hmmmm… – hümmögött Zabola Zoli. – Kihívtam a bűnügyi technikust, hátha sikerül
nyomokat rögzítenie – mondta.

Szikra Szilveszter hamarosan meg is érkezett. Térült-fordult, mókusszőr ecsetével
mindent beporozott a tornazsák környezetében, de egy nyom se rajzolódott ki sehol.
– Hát Matyi, ez már veszett ügy – mondta
Zabola Zoli. – Nyomok nincsenek, és tanúk
sem, mert mindenki kint volt az udvaron.
Most mihez kezdjünk? – kérdezte.
– Ha bezártam volna az ajtót! Ha kicsit rendesebb lettem volna! – fogta a fejét Medve
Matyi. – Bárcsak megkerülne a felszerelésem! Soha többet nem kellene rám szólni
a rendetlenség miatt! – ígérte fennhangon.
– Matyi, minden kívánságod így teljesüljön!
– tette le Cica Katica a felszerelést a medve orra elé.
– Hát ez? – nyögött Medve Matyi.
– Úgy döntöttünk, hogy megmutatjuk, mekkora baj lehet abból, ha valaki olyan fele-
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lőtlen, mint te, Matyi – simította meg a fejét
Zabola Zoli. – Most csak eljátszottuk, hogy eltűnt valami. Azonban ha nem vigyázol a dolgaidra, akkor ez valósággá is válhat – folytatta.
– A számodra értékes dolgokat mindig tartsd
magadnál, vagy kérj meg valakit, hogy vigyázzon rá, amíg te nem tudsz, ha magaddal hozod
ezeket. Akkor nem lesz baj.
– Értettem a célzást – sóhajtott Medve Matyi
megkönnyebbülten.
A délutáni fociedzésen a kis medve minden
aznapi feszültségét kiadta, élvezte a játékot.
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Olyan jól rúgta a labdát, hogy
még az utánpótlás csapatba is
beválasztották.
A következő héttől kezdve Medve
Matyi padja maga volt a tökély,
sőt, mások kallódó dolgaira is
odafigyelt a medvefiú. Tudta
már, milyen elveszíteni valamit, ami számára nagyon
értékes.
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Hacker Lali
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Hacker Lali az erdő legszebb, vadvirágok díszítette völgyének mélyén, egy kis tóban lakott. Nem nagyon szerette az erdőlakókat,
jobban érezte magát egyedül. Pár barátja
volt csak. Köztük volt Zabola Zoli is, akivel
már megoldottak pár nagy ügyet, melyben
ő szakértőként vett részt. Szakterülete
a számítógépek és az internet világa volt,
bármikor elő tudott rántani minden adatot,
amit kértek tőle.
Egy nap kedvenc elfoglaltsága, programírás
közben csöngetett le hozzá Zabola Zoli a
tó mélyére:
– Szevasz, Cimborám – köszöntötte Zabola
Zoli hekk barátját. – Hogy vagy? Mi történik a tó környékén?
– Jól vagyok, köszönöm! – válaszolt Hacker Lali. – Jó látni téged! Mi szél hozott
erre? Csak nem megint egy izgalmas ügy

miatt látogatsz meg? Netán betörtek a
számítógépes rendszeredbe? – kérdezte
felvillanyozva.
– Nem, Lali! Te csináltad a rendszerem, ki
tudna oda betörni – legyintett Zabola Zoli.
– Sokkal fontosabb dolgot kérnék most tőled – mondta.
– Mi lenne az? Baj van az asszonnyal? Tőlem
ne kérj tanácsot, nem értek én a házassághoz – találgatott Hacker Lali.
– Otthon minden rendben – felelte a százados. – Azonban van nekem egy lelkes kis
gyerekcsapatom, akik szeretnének minél
többet megtudni az internet világáról.
Hacker Lali gyanakodni kezdett: – El tudod
azt mondani te is – válaszolta –, nem kellek
én ahhoz. Csak nem ide akarod hozni őket?
Én meg a gyerekek? – ijedezett.
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– Pont ezt akartam mondani! – vágta rá Zabola
Zoli. Ugye beleegyezel? Már úton is vannak!
Alig várják, hogy találkozzanak veled, mert
már annyit meséltem rólad! – nézett könyörgőn a halzsenire.
– Tehetek mást? – húzta el a száját Hacker
Lali. – De aztán ne panaszkodj! – jegyezte meg.

– Csókolom, Zoli bácsi! Üdvözöljük, Hacker
bácsi! – kiabáltak már messziről a gyerekek.
Futva közeledtek a lejtőn lefelé, némelyikük
fel is bukott a nagy igyekezettől, és ügyesen
gurult le a domboldalon. Róka Miki például úgy
ért le a völgy aljára, hogy belepottyan egyenesen Hacker Lali nappalijába, ha Zabola Zoli
nem kapja el a gallérját.
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– Szervusztok, gyerekek! – köszöntötte őket
Hacker Lali. – Mire vagytok kíváncsiak? Ha tudok, válaszolok – tette hozzá.
A diákok kapva kaptak az alkalmon: – Hogyan
kell távoli számítógépekhez kapcsolódni?
Hogy csinálhatok e-mail fiókot? Tényleg be
tud törni bármilyen rendszerbe? – röpködtek

a kérdések. Lali csak úgy kapkodta a fejét.
– Áááállj, áááállj, áááááááááállj! – kiáltotta.
– Kezdjük az elején. Mit teszünk, amikor bekapcsoljuk a számítógépet vagy a tabletet?
– kérdezte.
– Megnyomunk egy gombot – vonogatta a vállát
Nyúl Lilla.

– Igazad van, de hogyan lesz biztonságos? –
kérdezett tovább a hal nyugodtan.
– Ne féljen, Lali bácsi, ez már jó technológia, nem fog kigyulladni – próbált segíteni
Mókus Marci.
– Persze, hogy nem fog! – sóhajtott Lali.
– Viszont azt szeretnénk, hogy a géphez
csak az férjen hozzá, akinek mi engedjük
meg, ezért jelszóval kell védeni mindent.
Belépéskor érdemes jelszót beállítani, a
WIFI-t jelszóval kell levédeni, ha vezeték
nélküli rendszert használtok, melyet egy
router – vagyis internet-megosztó – segítségével tudtok elérni.
– Az azt jelenti, hogy nem kell vezetéket
dugni a gépbe, hanem rá tudok csatlakozni
a netre? – kérdezte Macska Vanda.

– Igen. Csak a gépeden kell beállítani az
adott WIFI elérhetőségét. Azonban vigyázzatok! Az interneten veszélytelenül
barangolni meg kell tanulni! Nyakló nélkül
bizony nagyon veszélyes is lehet.
– Miért? Mi történhet? Én csak zenét szoktam hallgatni – csodálkozott Medve Matyi.
– Hmmm. Például egyes oldalaknál láthattok
villogó hirdetéseket, amikre ha rákattintotok, akkor vírust telepíthettek a gépetekre. Általában nyereményt hirdetnek, vagy
rendkívüli lehetőséget kínálnak, de ahogy
megismerik az emberek a cselszövéseket,
úgy változnak ezek is. Ez a vírus is pont úgy
működik, mint az igazi kórokozó, ami bejut a
szervezetbe, és megbetegíti azt. Csak most
a gép „betegszik meg”. Nagyon veszélyes vírus esetén le is állhat, vagy olyan is előfor56

dulhat, hogy észre sem veszitek, de kívülről be
tudnak hatolni a gépetekbe, és akár irányítani
is tudják azt. De adatokat is leszedhetnek róla,
például fényképeket, személyes információkat.
Ugyanez előfordulhat akkor is, ha letöltötök
egy ismeretlen fájlt, például zenét. Ezért fontos, hogy jó vírusirtó legyen a gépeteken. A
tűzfal – így hívják a rendszervédelmet – ugyanis nem engedi át ezeket a kártékony programokat. Persze ezt is folyamatosan frissíteni kell,
mert a vírusok is nap mint nap keletkeznek.
– Ez meredekebb, mint gondoltam – ámult el
Fifika, a kígyó.
– Mi a helyzet a közösségi oldalakkal? – kérdezett érdeklődve Róka Miki.
– Ott is jelszóval kell védened az oldalt! Majd
ha eljön az ideje annak, hogy egyedül is regisztrálhatsz – mondta Hacker Lali. – Egyenlőre még
nem lehet önálló profilod, mert túl fiatal vagy.
– A jó jelszó legalább nyolc karakterből áll, és
található benne kisbetű, nagybetű meg szám is
– egészítette ki az információkat Zabola Zoli.
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– Ha már a közösségi oldalakat felhoztátok,
fontos megemlíteni, hogy ott is vannak biztonsági beállítások. Be kell állítani, hogy ki láthatja az oldalatokat. A családi fotókat sem mutatjátok meg mindenkinek, ugye? – kérdezte
– Nem hát! – bólogatott Róka Miki.
– Bonyolult világ ez – tárta szét a mancsait
Medve Matyi.
– Nagyon – helyeselt Zabola Zoli. – Ezért kell
megtanulnotok mindent, mielőtt önállóan használjátok majd az internetet. Köszönjük, Lali! –
fordult a halzsenihez. – Most már vissza kell
mennünk az iskolába, nemsokára kezdődik az
évzáró. Jövőre feltétlenül folytatjuk ezt a beszélgetést! – ígérte.
Az osztály vidáman visszasétált az iskola épületébe. Elbúcsúztatták a tanévet, megkapták a
bizonyítványokat. Felszabadultan örültek a jó
jegyeknek és a nyárnak: kezdődik a VAKÁCIÓ!
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