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Csorba
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AZ ELVESZETT GOMB

Jancsi reggelenkint a kiserdln fitmentaziskolilba. Nagyokat futott
ilyenkor, ktilonosen tavasz tilifin. Egyik rcggel a vidim ugr|ndozdsban lepattant egy gombja. Csak este vette 6szre |desanyia.
De h6t Jancsi nem tudta megmondani, mi tort6nt a gombbal. ti'ei,
pedig ha tudta volna!. . .
Mert a gomb, amint leesett a nadrigSfu6l, begutuk a f.ii koz6,.
Szdp, fdnyes f6mgomb volt. El6szor egy hangya vette 6szre;
szaladt is ttistdnt a tilrsailrt. Odagy{iltek 6s tal|lgatt|k, hogy mi
lehet. Y€,gre megilLapodtak abban, hogy nyilv6n a nap esett le az
6916l, V"gy ha az nem, akkor a hold, de ha az sern, akkor valamelyik csillag. Mis ilyen fdnyes nincs a vtl6gon,
A hSscinctr, aki vilSgllet€ben rfitarti, biszke bogdr volt, azt
mondta, hogy a hangydk nem €rtenek hozzL. Nem nap az, se
hold, mdg csillagse,hanem az 6 ft,genvlrtkb|lyi koron5ja. Mert
hfit egyszer megSlmodta, hogy kir61y lesz a bogank kozott, ,6s

hogy koron6t is fog kapni.
M6r 6ppen vinni akafta a gombot, amikor odaugrott egy tticsok'
R6,gi muzsikus csa16db61 sz|rmazott. Est6nkint 6r6k hosszat hegediiLgetett. Saerctett volna eW zenekart szewezni, de csupa
hegediisb6l m6gsem tehetett.
mondta, s IAbiwaI
Ez pedig semmi mils, mint egy dob
Megvan a zenekarorn, viszem is
mindjfut itogetni is kezdte.
a dobunkat.
Amikor azonban f.el akarta kapni a gombot, odaszSllt egy
datSzs. Kdnyes, hi& f.ajzat ez. Azt tartia, hogy senkinek sincs
6r

Jottek is a bogarak mindentinnen,

s

elkezd6dott

a

nagy vita. MAr

a nap magasan f.ent jfut, bestitott a virdgok k626,, megszikrilztatta
a gombot. De a bogank m6,g mindig nenr tudtak megegyezni,
S amikor a cserebogilt taszitott egyet a darilzsonr s az rneg akarta
szurni, dekemdny szfunyilba beletorott afullSnkja, elkezd6d6tt az
Sltalj'nos hadakozas. A gomb6I mfu mindenki megfeledkezett,
egymdst t6ptdk, maftilk, ahol 6rttk.
A nagy zajra odatdvedt egy szarka, A juharfa tetej6r6l lepislogott, amikor lsztevette a csillog6- ngyog6 gombot a fiiben, huss I
lecsapott 15, s mdt vitte is.
A bogarak 6szre sem vettdkanagy csetepat6ban. Csak amikor
a darlzs elkiilltotta magit: "Hol a ttikrcim?"
- akkor nlztek oda
valamennyien. De bizony nem tdttak semmit.
Es mert el is fSradtak mAr,szivesen hallgattak az orcgdong6ral

olyan dar|zsdereka, mint neki. Ez&t szeteti magdt nlzegetni a
vlzben is.
Y6,gre., hogy megtaldltam a ttikr6m!
- kiiltotta.
-Ezutin
nem kell mindig a patakhoz mennern,habamulni
akarom
magam.
Aki pedig nem kotr6dik innen, annak megmutatom, hogy i" csak szdp vagyok, hanem szwni is tudok.
Lett erce szaladas. csak a h6scincdr nem futott, mefi egy hdsnek vigydznia kell a tekintdlydre. De az6,rt 6 is od6bb baliagott.
A dar|zs fitelepedett a gombra, illegette magat,forgol6dott, s
boldogan dcingics6lt.
Akkor szilllott arn egy lepke. Megpihent egy fiiszilon, ringat6zntkezdett njta, csak aztanvette tszre a darazsat meg agombot.
Ni, milyen sz€p kis tfuny€,r! Ebb6l Iehet csak j6 a m6,z!
- darLzs
A
haragosan rdzorcentt
tSny€,t ez, hanem trikor! Aki nem hiszi, megbokdm.
-MitNem
tehetett a ptllang6, 6 is tovdbbl ebbent. De az6.rt bfuntotta,
hogy mit mondort neki a darizs, Minden bogarkfunak a kiserd6ben elmesllterhogy mitlStott, s megkdrte 6ket, menjenek elvele,
n('zzdk meg sajat szemtikkel, s mondjak meg, nem neki van-e
joga ahhoz a gyonyofii tinydthoz.
6z

Ha nap, ha hold, ha csillag is,
ha tfikdr, tdnyir, vagy ilob is,
udtek miatta hajba kapni;
s legjobb bCkiben maradni.

A

bogarak legott abbahagytik a vereked6st, egymilsra n6ztek,
elszdgyellttk magukat, s azt ffiondtilk: j6 is" hogy {gy tcirtdnt.
Ragyogjon ink6bb d, rtapt hold s csillag fent az 6,gen, meglesz a
h6scinc6r is korona n6lkiil, a tricscikzenekar dob ndlktil, a darfuZs
ttikor ndlkiil is, a lepke tdnydt n6lktil. Fontos a bdkessdg. Az erd6
legyen erd6, ne zavarja meg semmi az 6lettt.
Aztln sz€tszlledtek. Ment mindegytk a maga dolgfura. Addig
nyilv:in bdkessdg is lesz kozotttik, ameddig Jancsi el nem veszti
m6,g egy gombjil
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APRII,Y LAJos
I}ARANY TAMAS
I]US ILONA
CSORBA GY6Z6
CSUKAS ISTVAN

DEKANY ANDRAS
DERY TIBOR
ENYEDY GYORGY
FEKETE ISTVAN
GALI JoZSEF
GERGELY MARTA
HALASI MARIA

LASZLo
FIOSSZU FERENC
KANTOR ZSUZSA
KARPAT ERZSEBET
KERN ISTVAN
HARS

KIIIALY ZOLTAN
LENGYEL BALAZS
LIPTAK GABOR
MANDY IVAN
MANDY STEFANIA
MESZOLY MIKLOS
ORBAN OTTO
PALOTAI BORIS
RAKOS SANDOR
RAKOSY GERGELY
REMENYIK ZSIGMOND
R6NAY GYORGY
SZIJGYARTOLASZLO
TOROK SANDOR
VARADY MARIA
VIDOR MIKLOS
VEGH GYORGY

WEORES SANDOR
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A kiad6s6rt felel a M6ra Ferenc Ifiris6gi Kri,nyvkiad6 igazgat6ia
Felel6s szerkeszt6: Kormos Isw6n. Kdpszerkcszt6: Szant6 Tibor
Mriszaki szerkesx6: Bick Ern6n6. Mriszaki vezet6: F6ldcs Gyiirgy
zoooo p6ld6ny, z1,t (Al) ivf 4 szlnes melldklet, MSZ t6or-tg
61,7zrt El4yxami, Nyomda, Budapcst
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Tarak Sdndor
K

OZGYiJrEs A MUMUSEGYESUTntnnN

Nagyon sokat mesdltem milr 6n egy bizonyos Andris nevii kisfir.1rr61, mindenf.tle igen furcsa, de megtcitt|nt dolgokat. Egtszen
kiskor6t6l fogva ismertem 6t, amikor m6,g csak azttudtamondani,
rrrint aff6le p61y6sbaba, hogy: oA, o5. Sok nap ffieg h6napr meg
m(,9 esztend6 is telt el addrg,hogyAndris pdlddul mfu ffiaga telefon61t. Telefondlt Apjanak a hivatalba p6ldaul, ahol Apja raizok
rneg szatnolt, mint m6rncik, de telefon6lt Kctkojszinek 6s Bobojsz|nak is, hiis6gesbarStainak, a k6t kis torp6nek. lJgyanebben az
iddben Andris mfu folylkonyan olvasra a boltok ctgtibliit, de
m6,g tgen j6l tudott tepiTni, akfu g6p nllknl is. Persze csak akkor,
lra eljott 6rte e ki:t j6 batfit, a ktt csod6latos torpe, a vdkony
lrangri Kokojszi €s a vastag hangu Bobojsza. Ezeket sem ldtta
senki, csak 6, Andrds.
F6kdnt este jott a ktt aranyos torpe, 6divatu, papucsos/ sriveges kis torp6k voltak ezek. Bobojsia szakillt is-viselt, d,s rtgirn6di
uruLrr lrrr
papirhaj6iukon * r.neg
kis papu'rra]o)uKon
rn6g ez
ez volt
vott a flevel Szent
)zent Krist6f,
5.f1stor,
selyem vitorldk dagadtak az Srbocfiw ktk 6s piros limpa tgett
orrdn 6,s farAn
elvittlk e haj6n Ejszakdnk6nt Andr6st. He-, vittdk,
gyekbe-volgyekbe
illatok besz€ddt tanulni az erddkbe,
{s kilesni az rd6kir5ly trtkat, a tenget kozepln, a b{ivos szigeten,
alrol ez az 6rakat 6s perceket m€regette ki igen bcilcsen, a torony6rdknak, a kis kar6raknak, a kedllyes kakukkos szerkezeteknek,
Cs {gy tovdbb.
tIAt nem akarok nagy feneket keriteni a dolognak, sz6val egy
rsle azt mondja ennek a kis Andrisnak aZ Apja:

