


asp6k kirdly hanyatt vetette mag6t az 6,gyrf,n. Alig
nyelte le az utols6 falatot, m6r' meg alud"i k6sziiri.
Evett, ivott, aludt, azt6,n megint evett, ivott 6s
aludt. Tudj6,tok, rigy rendezb6k be a szobitjlrt, hogy

ev6s utr{n fril sem kellett 6,llnia, csak egys zeriien eldfilt s alud_
hatott vigan. Persze m6g nem mondtam, Hasp6k kird,ly orsz6,ga
arra volt, ahol koesonyri,b6l v6,gjd,k az ablakiiveget, cukorb6l van
az atca pora 6s m6z esik a felh6kb6l. Ti is megtal6,rn6,tok, ha egy-
szer h6,rom napig el6re, h6,rom napig hltbrao h6,ro* napig jobbra
6s h6,rom napig balra menn6tek.

rrasp6k lefekiidt, kez6t, a feje ar6, tette, hosszrikat pisrogott
6s igen-igen rovideket l6legzett. olyan rrivideket, mint aki sokat
sietett. Persze, teleette mag6,t, az6rt ment olyan nehezen a l6leg-
zds. De arra m6g voft ereje, hogy ki6,ltson egyet s behivja Uhu
mestert, az dregbaglyot, udvara f6-f6 bolcuei. ve' szorga volt
nhu, s nagy a tudomd,nya. Hasp6k kirr{,ly ez6rt mindig kitiintette
6s m6lt6 megbi:zatil,sokat ad.ott neki.

- Aludni akarok, uhu, hajtogasd r6ram a legyeket 
- mondta

most is; s m6,r aludt is.
Uhu meg 6rizte, s ment mind.en sz6pen.
H6,t egyszer csak elkezd ri,m Hasp6k keservesen kiab6lrri:

- Irgum-Burgum, merre vagy? Jaj, segitsdg, v6dj meg engem!

(l aorbn (lyllt6

ila^qP0K
,rlt,0 vnlrrrri rrirrrrH r.rrrljdn -_ mondl,u nrngdbn,rr tlhrr. - - A

kirdly csirltot:orrrlrr(rl 6s m6zes marcipd,nr6l siol{ott fitnurrlrri, rlo
akkor meg mi6rt ki6,lt segfts6g6rt?"

Mit6v6 legyen? Htvja Irgum-Burgumot, vagy rxr? trgrrrn-
Burgum volt Hasp6k kir6,ly els6 hadvoz6ro 6s o tr:nt/frn6g k*gri-
binya, nagyerejii, hlres vit9n. rsmert6k hctcdh6t orsz(r,gon in |,ril.

- segtts6g! segtts6g! - 
jajgotott okhrr ll*,sp(rl< r'(rg l<.g'r-

vesebben.
Uhu hirtelen elfelejtetto mindon nggorftllrrrfit,, H u(rou, kiroplllt,

az ajt6n egyenesen lrgum-Burgumhoz.

- Gyere gyorsan, Irgum-Burgum, Ilnsp(rk kir/r,l.y roxxzrr,l,
6,lmodik, t6ged hlv seglts6giil.

Nem kellett k6tszer mondani. A j6 katono Bzurot,i rr v(,rr.-
ked6st, ahol pedig valakit seglts6giil hivnak, ott nyilvfi,n tolrot,
verekedni. Oldald,ra csatolta tiles kardj6,t, s diirrgd l6ptxrkltol ol-
indult Uhu ut6,n.

Hamarosan oda6rtel< Has-
p6k 6,gya mell6, de ekhor kcz-
dett csak igaz6,n f6ni a fojiik.
Hasp6k alszik; hogyan lohot
rajta 6,lm6ban segfteni? Gon-
dolkodni sem lehetctt nyugod-
tan, Hasp6k megint felnydgdtt
6,lm5,ban:

-_ frgum-Burgum, els6 da-
li6,m, ne hagyj cserben nagy ba-
jomban!

Az 6sz vit6znek tdbb volt
a kardj6,ban, mint a fej6ben.
Gy6,moltalanul fordult, Uhuhoz :

-Mit tegyek, orsz6,g bolcse?
Uhu homlokd,ra tolta szem-

iiveg6t, s gondterhelt 6,br6,zat-
tal pillantott frgum-Burgumra:
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Ednay Gg619g

A ITACSKA ES A7. NGEIi BARATSAAA

udjuk, hogy a kis eg6r

minden iyukba belef6r;
6m a macske fgy tali,lta,
m6gis szcbb az 6 lakii,sa,

koltiizzerrek iissze - abban
az eg6r is trigasabban

ellakik,
s 6 is nyer a dolgon: addig
legald,bb nyugton alszik,
lnrlig a lakri,s6i-b cser6be

az eg6rke

takarit.

J6i szd,mitott a cica:

nem volt semmi galiba:
rd,fekiidt a vrinkosd,ra

s az.t, ge b6,nta,

ha hasri,ra

stit, a nap:

az cg6r meg azalatt
ron<llle tctl,e,

kisii;r(irt,c a szobd,t,

rrrirrrlcrr t,g.ycs zcgzugdt,

A cica csak fdlvetetto
olykor-olykor a szemdt

s azt dohogta: Ejnye, m6g

mindig mennyi a szem6t!

Egy mihaszna rossz csel6d

md,r legaL{,bb a fcl6t
eltiintette volna, d,m te
dsszevissza szaladgii,lsz, de

mdg eddig a tized6t se

szedted ijsszo! - az eg6rke

megriadt a zord besz6dre

6s kctt6z<itt szorgalornmal
dolgozott: egy csdppnli ronggyzsl!

tdrtilgette a szohht,
annak minden bfrtorrit,

s kiizbe-kcizbe

bajszri,val is lesdpd,rie,

hogy csillogjon fdnyesen I

semmi pana,sz no legyen !

fgy 6lt ez a fura p6,r,

igy rndlt lassan el a nyd,r;

s behdsziintiitt az es6s.

hideg 6sz.
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Szerkesztette
}IANS LASZLC ES SCHINDLER TRTGYESNE
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