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B e m u t a t k o z á s 

Szervusztok, gyerekek! Az én nevem Tücsök. 
Tudjátok-e, hol lakom? Egy tisztáson a 
nagy, kerek erdő közepén! A harmadik 
tölgy melletti nyolcadik fűszál az 
otthonom. 

Nagyon szeretek kirándulni, hegedülni és 
mesét hallgatni. Most is éppen Bogihoz, 
a szentjánosbogárhoz tartok. Ő a legjobb 
barátom! Szívesen mesél tanulságos 
történeteket, amelyek engem mindig 
elgondolkodtatnak és választ adnak a 
kérdéseimre. 

Miért tartanám meg magamnak ezeket a 
történeteket? Ahogy Bogi nekem, úgy én 
nektek adom tovább azokat, mert 
biztosan nektek is vannak kérdéseitek, 
amelyekre választ kaphattok belőlük. 

Tücsök 





Boldog, aki nem jár 
gonoszok tanácsán 

- Mi történt veled, Tücsök? Ilyen későn jössz az 
iskolából? 

- Igen. A tanító néni megbüntetett, pedig nem is én 
voltam a hibás! Danka mondta, hogy nyugodtan 
elrakhatom a földön talált tollat, mert nincs gazdája, 
aztán meg kiderült, hogy a padtársamé. De hát honnan 
tudhattam volna, kié? 

- Vagyis téged becsaptak? Nem tehetsz arról, hogy 
hozzád került a toll? 

- Persze hogy nem! Danka a hibás! 
- Ha ennyire éleslátóan meg tudod találni a bűnöst, 

akkor talán nekem is tudsz segíteni. Jarinka, a házatlan 
csiga járt tegnap nálam, és arra kért, segítsek neki. A minap 
ugyanis az történt... 

Jarinka épp hazafelé tartott sétájából, amikor 
megpillantott egy csodálatos házat, melynek falán hasra 
vágódtak a napsugarak, csavart tetején pedig látszott, hogy 
gazdája nagyon körültekintően, gondosan tervezte meg, 
melyik emelet hogyan illeszkedjen az alaphoz. 

- Micsoda gyönyörűség! - ujjongott Jarinka, s nem 
tudta levenni a szemét a házról. - Mit nem adnék, ha az 



enyém lehetne! Minden nap takarítanám, fényesre dörzsöl-
ném a falát, naptól-széltől óvnám... 

- De buta vagy, Jarinka! - kacagta ki Csircserr, a szarka. 
- Mit sóhajtozol itt a ház tövében? Te látsz itt bárkit is? Ha 
neked lenne egy ilyen házad, biztosan nem hagynád tárva-
nyitva az ajtaját! Nincs ennek a háznak gazdája; ha jól 
tudom, nemrég költözött át szegényke a másvilágra. 
Foglald el nyugodtan, én is így szoktam tenni. Ha valami 
megtetszik, és nincs gazdája, akkor elhozom, miért menjen 
tönkre? A háznak az a feladata, hogy védje a gazdáját, de 
ha nincs gazdája, akkor csak a helyet foglalja... 

Jarinka bizalmatlanul pislogott Csircserre. A szarkának 
ugyanis nem volt éppen jó híre, sokszor beszéltek róla gúnyo-
san, mert semmirekellőnek, tolvajnak tartották. Persze lehet, 
hogy csak irigységből - gondolta Jarinka - , hiszen Csircserr 
háza köztudottan tele volt szebbnél szebb tárgyakkal. És 
végül is: igaza lehet, ha úgysincs gazdája a háznak... 

- Gyáva vagy, Jarinka? - gúnyolódott Csircserr. - Ne 
félj, nem harap a ház! - s azzal kacagva magára hagyta az 
elképedt csigát. 

- Még hogy én gyáva? A legádázabb ellenségem sem 
nevezhet annak! Máris megmutatom, mennyire nem 
vagyok nyúlszívű! - fogadkozott Jarinka, s büszkén 
beköltözött a kis kastélyba. 

Odabent valóban úgy tűnt, régóta nincs, aki takarítson. 
Minden szoba poros és rendetlen volt. Jarinka fürgén 
munkához látott, s a ház pár órán belül éppúgy csillogott 
a tisztaságtól, mint odakint. A csigalány jóleső érzéssel 
huppant le a ház elé, megpihenni. 

A nap már lemenőben volt, Jarinka vacsorához 
készülődött, amikor furcsa szerzet toppant be a csigaház 
ajtaján. 

Hát te mit keresel itt? - meredt döbbenten Jarinkára. 







- Én? Te mit keresel itt! Ez az én házam, egész délután 
dolgoztam rajta! Betoppansz ismeretlenül, még csak nem 
is köszönsz. Miféle dolog ez? 

- A te házad? Mióta? Mikor lett a tiéd az én házam? 
Jarinka még inkább felháborodott. 
- Ez már több a soknál! Még hogy tiéd a ház, holott 

hónapok óta nem lakja senki. Itt állt üresen, én meg 
elfoglaltam, úgyhogy keress magadnak máshol éjszakai 
szállást. 

A jövevény azonban tovább erősködött: 
- Amióta az eszemet tudom, ebben a házban laktam! 

Nem hónapokig, csak két napig állt üresen. A tegnapelőtti 
nagy szélvihar előtt ugyanis elindultam reggeliért, aztán 
beszorultam egy üregbe, és csak most tudtam kiszabadulni. 
Honnan vetted, hogy a ház gazdátlan?! 

Jarinka szeme kikerekedett. 
- Szélvihar? Ez megmagyarázná a felfordulást a házban, 

de hát a szarka azt mondta... 
- A szarka? De hisz annak egy szava sem igaz! Gyer-

mekkorától kezdve tolvaj, gonosz a velejéig. Hogyhogy 
megbíztál egy ilyen „jó"madárban? Nagyon szép, mond-
hatom! 

Egy ideig elvitatkozgattak még, de aztán Jarinkának 
szégyenszemre el kellett kullognia a kastélyból. Mire régi 
kuckójához, a faágakból összerakott meleg viskóhoz érke-
zett, annak se híre, se hamva nem volt. Távollétében valaki 
szétdúlta a házikóját, így Jarinka egy bokor aljában húzta 
meg magát mindaddig, amíg rá nem talált egy valóban 
üres, elhagyott csigaházra... 

- Érdekes történet, Bogi, deJarinka esete más volt, mint 
az enyém. Nem kellett volna megbíznia a szarkában, 



hiszen tudta, hogy tolvaj, s tőle nem számíthat jószívű 
tanácsra. 

- Igen, de ez visszafelé is igaz: nemcsak a tanácsadót 
kell alaposan megválasztani, hanem a kapott tanácsot is 
mérlegelni kell. Ha te végiggondoltad volna, hogy mi lesz 
akkor, ha valaki keresni fogja a tollat, akkor biztosan nem 
teszed el addig, amíg másokat is meg nem kérdezel. Valld 
be, neked túlságosan megtetszett az a toll, és eszedágában 
sem volt megtalálni a gazdáját! 

- Igazad van... Nem foghatok mindent Dankára, én 
is buta voltam, ráadásul kapzsi is... 

- Hogy okulhass a történtekből, tanulj meg egy 
aranymondást: Boldog, aki nem jár gonoszok tanácsán! 



Időbeosztás 

- Szia, Tücsök! Hát te mit csinálsz? 
- Szia, Bogi! Mit csinálok? Rohanok! Reggel óta nem 

tudok semmit sem befejezni, mert állandóan kifutok az 
időből. Most is futnom kell haza, elkészíteni a leckémet, 
mert mindjárt beesteledik. 

- Állj, állj! Szerinted ez így normális, Tücsök? Nem 
gondolod, hogy rossz az időbeosztásod? 

- Az lehet... De ne haragudj, most mennem kell. 
- Várj még egy kicsit! Öt perced biztosan van, hogy 

meghallgasd Kviki, a kis béka történetét... 

Kviki hosszú órák óta figyelte a tavirózsa levelét, 
ahogyan az békésen ringott a víz felszínén, sárga bimbók 
közt. 

- Micsoda pompás ladik lenne ebből a hatalmas 
levélből! - álmodozott. - Csak végigfeküdnék rajta, és 
vinne, meg vinne... Fölöttem az ég kékje, alattam a víz 
kékje, mi meg köztük zölden... Akármi legyek, ha ki nem 
próbálom! 

Egy ugrással a levél közepén termett. 
- Hó-rukk, hó-rukk! - hintáztatta magát, majd ráfeküdt 

a zöld csónakra, és élvezte, ahogy a hullám ide-oda 
mozgatja. 

- Hó-rukk, hó-rukk! - lökte meg ismét a ladik-hintát, 
aztán megint elheveredett. 



A levél egyszer csak önálló életet kezdett élni: nem 
lebbent vissza eredeti helyére, hanem elindult a vízfolyás, 
azaz a hófehér-sapkásan magasodó hegyek irányába. 

- így sem rossz! - sikkantott Kviki, s dudorászva lógatta 
lábát a simogató hullámokba. 

Csakhogy az egyik virgonc hullám nem elégedett meg 
Kviki talpacskájának cirógatásával: felkapta a levelet és 
nagyot penderített rajta. Kvikivel megfordult a világ, de 
idejében, jó erősen megkapaszkodott a levélben, s várta 
a következő pajkos hullámot. A tutaj-hinta folyton újabb 
és újabb körbe kezdett, s mintha a tempó is gyorsult volna, 
amit Kviki nemigen érzékelt, mert egyre kevésbé volt 
képes másra figyelni, minthogy le ne essen frissen szerzett 
ladikjáról. 

- Hu-ju-ju! - rikkantotta, amikor hajszálon múlt, hogy 
belemerüljön a habokba. Az utolsó pillanatban mindig 
sikerült megtalálni az egyensúlyt. Annyira belemerült a 
játékba, hogy éppen csak hallani vélte Ficseri, a szószátyár 
fecskegyerek kiáltását: 

- Kviki, a helyedben sürgősen leszállnék a levélről, 
mert vízesés felé sodor a folyó! 

- Vízesés? - kapaszkodott kétségbeesetten Kviki a 
levél szélébe. - De hiszen... De hiszen én nem is... 

Nem tudta befejezni a mondatot: egy újabb hullám 
oly erősen dobta meg a tutajt, hogy az őrülten pörögni 
kezdett. 

- Ugorj már a vízbe, nem hallod a dübörgést!? -
csapkodott a szárnyaival szélsebesen Ficseri - s mert jól 
látta, hogy Kviki ijedtében képtelen elengedni a levelet -
odarepült, lábujjánál fogva elkapta a békát és a levegőbe 
emelte. 

Éppen a kellő pillanatban, a levél ugyanis hirtelen 
eltúnt a lezúduló víztömegben. 



Kviki egy tölgy tövénél tért magához a nagy ijedség-
ből. Mire körülnézett, hogy megköszönje a segítséget, 
Ficseri már messze járt... 

- Tudod, Bogi, néha én is úgy érzem, mint Kviki: olyan 
gyorsan történik minden, hogy képtelen vagyok másra 
figyelni, csak azzalfoglalkozom, hogy megoldjam valahogy 
a gondokat. 

- A gondokat meg kell oldani, de nem úgy, ahogy te 
próbálod. Állj meg egy kicsit, gondolkozz, keresd a 
legmegfelelőbb megoldást, és ami még ennél is fontosabb: 
vidd Isten elé a gondjaidat. Meglátod, ötpercnyi csend a 
világ Ura előtt nagyobb eredménnyel jár, mint egynapi 
rohanás. Mert egyedül Isten tudja, mi után mi következik, 
s hogy nyugodt utazás vagy vízesés vár-e az úton. Ezt 
azonban csak akkor tudod meg, ha megkérdezed őt. 



A következő lépés 

- Bogi, te soha nem félsz a sötétben? 
- Miért félnék? A szentjánosbogarak világítanak, s 

ha nem is túl messzire, de fényünk bevilágítja az utat. 
- Ezért lettél éjjeliőr? 
- Igen! Amíg te alszol, én őrködöm. Vigyázom az 

álmotokat. 
- Én is szeretnék egy ilyen kis lámpást! 
- Igazán? Neked is lehet, persze nem olyan, mint az 

enyém - a szívedben lehet egy kis mécses. Az Úr Jézus azt 
mondta egyszer: „Én vagyok a világ világossága ". Olyan 
ő, mint egy lámpás: megmutatja, merre visz az út, mit 
kell tenned, és azt is, milyen vagy. Hallgasd csak meg a 
történetet, amit egyik nagybácsim mesélt el nekem! 

A csobogó pataktól nem messze van a Pitypang rét. 
Itt lakott Nyuszka, az ugrabugra kis nyulacska. Csendes, 
visszahúzódó természetű teremtés volt, de ha az anyukáját 
kérdezték, sokat tudott mesélni Nyuszka csintalanságairól. 
Nem volt ő rossz nyuszigyerek, csak végtelenül kíváncsi, 
ezért aztán nem egyszer kellemetlen helyzetbe keveredett. 

Egy szép napon Nyuszka éppen a Pitypang rétet járta, 
s érdekes dolgot fedezett fel. 

- Nicsak, egy lyuk! Vajon mi lehet benne? Talán kin-
cseskamra, tele szebbnél szebb holmikkal? De az is lehet, 
hogy répával telerakott éléskamra, vagy valakinek a lakása? 
Csak úgy tudhatom meg, ha szétnézek benne! 







Óvatosan körüljárta a rést, hogy talál-e benne lépcsőt 
lefelé, ám hiába meresztette a szemét és hiába nyújtogatta 
lábacskáját, nyoma sem volt kiépített lejáratnak. Másodszor 
is körbejárt, s próbálta kitapogatni az esetleges lépcső 
fokait. Addig-addig buzgólkodott, amíg egyszer csak -
zsupsz! - belepottyant a lyukba. Odalent, miután 
megdörzsölgette sajgó popsiját és szeme hozzászokott a 
sötétséghez, egy kis alagutat pillantott meg. 

- Hahó, valaki! - kiáltotta. 
- Hahóóó, valakiii! - visszhangozta a sötétség. 
Nyuszka újra bekiáltott az alagútba, de megint csak a 

visszhang válaszolt. 
- Itt ugyan hiába kiáltozol - szólalt meg egy hang 

váratlanul Nyuszka háta mögött. 
A nyuszigyerek meglepetésében nagyot ugrott, s 

beverte fejét az üreg mennyezetébe. 
- Ne ijedezz, kedvesem - gyulladt ki egy aprócska 

fénynyaláb - , tőlem nem kell félned, én csak egy szent-
jánosbogár vagyok, akinek megzavartad az álmát. 

- Ne... ne haragudj! - makogta Nyuszka. - Én csak 
kíváncsi voltam, mi lehet ebben a veremben, de nem így 
képzeltem... Most, hogy körülnéztem, szívesen visszamen-
nék, de nem látom a kijáratot. 

- Ha végigmész ezen a folyosón, fordulj balra, ott találsz 
egy lépcsőt, amely egyenesen a Pitypang rét szélére vezet, 
pontosan oda, ahol vasárnap esténként játszani szoktatok. 

- Jó, jó - vakargatta a fejét Nyuszka - , de hát sötét 
van, nekem pedig nincs lámpám... 

A szentjánosbogár először arra gondolt, a vigyázatlan 
nyuszigyerek megérdemli, hogy ide jutott, de végül megsaj-
nálta a kis meggondolatlant. 

- Odavezetlek - mondta - , de útközben ne csapkodj 
a füleddel! 



Azzal felült Nyuszka homlokára. 
A megszeppent nyuszigyerek először nem értette, mit 

akar újdonsült barátja, aztán örömében futásnak eredt. 
Nem jutott messzire: egy kavics az útját állta, megbotlott 
benne, s ismét alaposan beverte a fejét. 

- Gondolhattam volna, hogy ennyire szeleburdi vagy 
- porolgatta szárnyacskáit ingerülten a szentjánosbogár. -
Mit képzeltél, mekkora fényem van? Elfelejtetted, hogy 
nem a réten vagy, ahol kedvedre rohangálhatsz? Itt bizony 
minden lépésre figyelned kell, ha nem akarsz több kék 
foltot a bőrödre! 

Nyuszka megjuhászodva, engedelmesen kezdett 
lépkedni az aprócska fénynyaláb nyomában. Szemét az 
úton tartotta, így minden akadályt észrevett. Mire hármat 
pislantott, odaértek a lépcső aljához. 

- Innen már hazatalálsz - mondta a szentjánosbogár, 
és köszönetet sem várva elröpült. 

Mire Nyuszka hazaérkezett, a népes család már a 
vacsoránál ült. Testvérkéi gúnyolódását még sokáig kellett 
hallgatnia, miközben fájó testrészeit dörzsölgette... 

- Mit gondolsz, Tücsök, miben hasonlít az Úr Jézus 
erre a szentjánosbogárra? 

- Segít kijutnunk a bajból? 
- Igen, ez is igaz, de van még egy közös bennük. 
- Tudom már: az, hogy mutatják az utat. 
- Helyes. Látszik, hogy figyeltél. Valóban, Jézus szava 

és tettei olyanok számunkra, mint a lámpás. Ha figyelünk 
rá, akkor tudjuk, mikor mit kell tennünk, és el tudjuk 
kerülni a ránk leselkedő veszélyeket. 



Az én országom nem e 
világból való 

- Bogi, ma egy nagyon furcsa mondatot hallottam. 
Azt mondták, a keresztyén kettős állampolgár, vagyis két 
országhoz tartozik. Mondd meg nekem, hogyan lehet bárki 
két ország polgára? És melyik két országról van szó? 

- Az egyik ország az, ahol élsz, neked például a 
Pitypang rét. Itt tanulsz, és majd itt fogsz dolgozni. Az 
itteni törvények szerint kell élned jogaiddal és teljesítened 
kötelességeidet. Ugyanakkor, ha isten szavát megtartod, 
neki szolgálsz, követed Krisztust, akkora mennyország is 
a te otthonod. 

- De hát hogyan lehet egyszerre két helyen lakni? 
- Hogy ezt is megértsd, elmesélem Krekre, agólyafióka 

történetét. 

Gólya mama és gólya papa büszkeségének nem volt 
határa, mikor csemetéjük kikelt a tojásból. Ünneplésre 
azonban nem sokáig volt idejük, mert a fióka azonnal, 
türelmetlenül követelni kezdte a reggelit, aztán a tízórait, 
ebédet, uzsonnát, vacsorát. A gólyaszülők fáradhatatlanul 
keresték csemetéjüknek a finomnál finomabb falatokat. 
Krekre kezdetben egyebet sem tett, csak evett és pihent. 

Később, ahogy erősödni kezdett, egyre többször 
kívánkozott a fészek szélére. Repülni, szárnyalni szeretett 
volna, ám a szárnyacskái még gyöngék voltak ehhez. 



Szülei gyakran meséltek neki arról a távoli tájról, ahol 
nagyon sok a táplálék, meleg van, s ahol nagyon jól fogja 
érezni magát. 

- Eljön majd az idő, amikor útra kell kelnünk. Hosszú 
lesz az út, de a végén csodálatos hely vár minket - mondta 
gólya mama. 

Krekre lassacskán megtanult repülni, szárnyai már 
egyre hosszabb, távoli ágakra is elvitték. Közben tanulgatta 
a maga lakhelyének szokásait: mit mikor tegyen, mit nem 
tehet, mire kell vigyáznia, odafigyelnie. 

- Nekünk különösen vigyáznunk kell arra, mit teszünk. 
A mi országunk ugyanis nem itt van, ezért minket jobban 
figyelnek a többiek - figyelmeztette gyakran gólya papa. 

Krekre képzeletében egyre színesebben élt az a másik 
világ, amelyet még nem látott ugyan, de szülei szava után 
nagyon szépnek gondolt. El is mesélte barátainak, hová készül. 

- Még hogy másik ország - fintorgott Cingi, a veréb. 
- Minek az? Kinek hiányzik? Nekem ugyan nem! Hidd el, 
barátocskám, ilyen csodaország nem is létezik, csak a 
szüleid találták ki, hogy szófogadóbb legyél, te meg szépen 
elhitted. Nekem már az öregapám is itt élt, nagyon sokat 
tapasztalt, de soha nem beszélt arról a csodálatos helyről. 
Verd ki gyorsan a fejedből ezt az ostobaságot! 

Krekre annyira meglepődött a veréb szavain, hogy 
válaszolni sem tudott. Kétségei támadtak a szép, távoli 
országgal kapcsolatban. 

Barátai sajnálkozva próbálták megvigasztalni: 
- Ne búsulj, pajtás! Nem olyan rossz itt, hiszen lehet 

játszani, szórakozni, azután meg majd lesz valahogy. 
Krekre azonban kérdőre vonta a szüleit: 
- Becsaptatok, ugye? Az az ország nem is létezik, 

csak azért találtátok ki, hogy jó legyek?! 



- Ki mondta neked ezt a butaságot? - csodálkoztak a 
gólyaszülők. 

Amikor Krekre elmesélte a veréb gúnyos szavait és a 
többi barát értetlenkedését, gólya papa felsóhajtott és 
ennyit mondott: 

- Nem tudom bebizonyítani neked, hogy az az ország 
létezik. De jegyezd meg jól: attól, hogy a barátaid nem 
hisznek benne, az a hely létezhet, létezik is, és ha nekünk 
hiszel, te magad is megláthatod. Nemsokára eljön az 
indulás ideje, s akkor a saját szemeddel bizonyosodhatsz 
meg arról, hogy az az ország még annál is szebb, mint 
amilyennek mi lefestettük neked. Te döntsd el, kinek 
hiszel. 

Teltek a hetek, a hónapok, Krekre egyre okosabb és 
erősebb lett. Barátai továbbra sem hitték el történeteit a 
távoli országról, de legalább meghallgatták. Krekre napról 
napra izgatottabban várta az indulást. 

Egyszer aztán gólya mama összenézett gólya papával, 
s a tekintetükből Krekre szavak nélkül is megértette: eljött 
a nagy nap, amit annyira várt. A gólyacsalád magasba 
emelkedett, néhány szárnycsapással elbúcsúztak a 
fészektől, a barátoktól, az ismerősöktől, aztán eltűntek a 
messzeségben... 

- Milyen volt az az ország, meséld már! 
- Nem tudom, mert a gólyák többé nem jöttek vissza. 

A barátaik találgatták, mi történhetett velük. Se jó, se rossz 
hír nem jött felőlük. Én azért remélem, szerencsésen 
megérkeztek Szépországba. Azt pedig biztosan tudom, hogy 
minden gólyaszülő arra tanítja csemetéit, higgyenek 
abban a szép országban, s minden ősszel elindulnak. A 
gólyák élete nagyon hasonlít a keresztyénekére: itt 



születnek, itt nőnek fel, de egész nyáron a nagy utazásra 
készülnek. Két ország polgárai tehát, de itteni életük csak 
készülődés a nagy útra. 

- Vagyis, ha keresztyén vagyok, nekem is készülődnöm 
kell a Mennyországba? 

- Bizony nem árt megtanulni egy-két dolgot. Ha 
csupán ez a világ fontos neked, akkor nem vagy méltó 
arra, hogy a másik ország befogadjon. Emlékszel-e még, 
mire tanította gólya papa a fiát? 

- Arra, hogy nekik különösen oda kell figyelniük a 
tetteikre, mert őket jobban nézik a többiek. 

- így van ez a keresztyénekkel is. Sokan vannak, akik 
nem hisznek a Mennyországban, de árgus szemmel nézik 
azokat, akik hisznek benne. A hitetlenek keresik a hívők 
hibáit, és kárörvendenek, ha megtalálják azokat. Úgy élj 
tehát, hogy ne adj nekik okot a kárörömre. Törekedj a 
tökéletességre, hiszen tudod: a mi országunk nem e világból 
való. 



H a megvalljuk bűnein-
ket... 

- Szervusz, Tücsök! Látom, valami megint nyomja a 
szívedet. Nem akarod elmondani? 

- Elmondom, Bogi. Tegyük fel, az egyik barátom nem 
vallja be, bogy rosszat cselekedett, és egy ideig sikerül 
eltitkolnia azt, de végül mégis kiderül. Mit gondolsz, 
nagyon nagy büntetést fog kapni? 

-Értem. Nos, az attól függ, milyen rosszaságot követett 
el, és mennyi ideig titkolta. Minél tovább ballgat róla, annál 
nehezebb elmondani. Biztosan furcsállni fogod, de az az 
igazság, saját magától kapja a legnagyobb büntetést. 

- Ezt nem értem! 
- Boróka, a kis mókus története segít megérteni... 

A Kerek Tölgyes közepén lakó Boróka nem arról volt 
híres, hogy akár csak sóhajtásnyi időre nyugodtan tudott 
volna ülni a bundájában. Naphosszat ágról ágra ugrált, 
olyan gyorsan, hogy a gyakorlatlan szem elől egy pillantás 
alatt képes volt eltűnni. Természetesen nagyon büszke 
volt a gyorsaságára és ügyességére; valahányszor észre-
vette, hogy társai szörnyülködve figyelik szőrmeresztő 
mutatványait, annál inkább cifrázta az ugrásokat. 

Egy alkalommal, mikor a maga kedvére szökdécselt 
a tölgyes fáin, teljesen váratlanul felsebezte lábacskáját 
egy letört faág éle. 



- Áu! - visított fel Boróka. - Jaj, de fáj! Mit szólnak 
majd a barátok, ha megtudják? Kinevetnek, kicsúfolnak 
ügyetlenségemért. De azt már nem! A legjobb lesz, ha 
nem szólok senkinek, majd begyógyul a seb magától. 

Gondosan megfésülte a bundáját, hogy az eltakarja a 
sérülést. Sok időbe telt, amíg lábra tudott állni, de sikerült. 
Összeszorította a fogát és igyekezett nem bicegni. 

Otthon édesanyja észrevette, valami történhetett a 
fiacskájával, ám hiába faggatta aggódóan, Boróka egy 
ügyesnek vélt hazugsággal elintézte a dolgot. 

Teltek a napok, és Borókának egyre nehezebb volt 
titokban tartani a sérülését: folyton hazudoznia kellett, s 
feldagadt lába is napról napra jobban fájt. 

- Előbb-utóbb elmúlik - igyekezett megnyugtatni 
magát. - Ha jobban meggondolom, már nem is fáj 
annyira... 

Újabb és újabb kifogásokat gyártott, hogy megindo-
kolja, miért nem ugrál mostanában a barátaival, s miért 
nem hajlandó elmenni mogyoróért. Emiatt a barátok lassan-
ként elmaradoztak, Boróka pedig érezte, nem jó ez így, 
csak azt nem tudta, hogyan változtasson rajta. 

Csirip, a veréb odaszállt a Boróka feje feletti ágra. 
- Mit gondolsz, meddig tudod titokban tartani a 

balesetedet? - csóválta csiripelve a fejét. - Sokkal egysze-
rűbb lett volna, ha azonnal bevallód, és a szüleid orvoshoz 
visznek. Nézd meg a lábacskádat és gondolkozz, mit 
tehetnél! 

Boróka rémülten nézett a tovaröppenő veréb után. 
Elképzelni sem tudta, honnan szerzett tudomást Csirip az 
ő balesetéről. Riadtan gondolt arra, hogy esetleg másoknak 
is feltűnt. Mit fognak mondani a szülei, a barátok? Ránézett 
a lábacskájára, és belátta, nem titkolózhat tovább. 







Úton hazafelé azon törte a fejét, ennyi idő után hogyan 
mondhatná el a történteket. 

- Én... Én... - dadogta - , segítsetek, nagyon fáj a lábam! 
Több se kellett a szülőknek. Nem vesztegették az időt 

faggatódzásra, gyorsan ellátták Boróka sebét, ágyba 
fektették. Édesanyja éjjel-nappal mellette ült, amíg a seb 
be nem gyógyult. Boróka csak akkor mesélte el, mi történt 
vele. 

- Látod - sóhajtott figyelmeztetően édesanyja - , ha 
azonnal szóltál volna, megkímélted volna magadat a nagy 
fájdalomtól. Lehet bárki nagyon ügyes, mindenkivel történ-
nek balesetek, és azokat nem szégyellni kell, hanem okulni 
belőle, hogy máskor elkerülhessük a bajt... 

- Bogi! Ezek szerint a rosszaság olyan, mint az 
ügyetlenség? 

- Nem, ez azért nem ilyen egyszerű. Az igaz, hasonlít 
Boróka sérülésére. Sokszor szégyelljük ugyanis, amit 
tettünk, ezért nem beszélünk róla senkinek. Van azonban 
valaki, aki időről időre figyelmeztet bennünket, hogy a 
bűn a halál zsoldja. 

- Ki figyelmeztet erre? Isten? 
- Igen, ő. De ő képes arra is, hogy meggyógyítsa a 

lelkünket. Azt mondja a Szentírás: „Ha megvalljuk bű-
neinket, Ő hü és igaz, megbocsátja bűneinket és megtisztít 
minket minden gonoszságtól". Minél hamarabb fordulunk 
hozzá, annál kevesebb fájdalom ér bennünket. Mondd 
meg hát a „barátodnak", hogy akkor jár a legjobban, ha 
nem húzza az időt, de mihamarabb megszabadul terhétől; 
amíg nem okoz még nagyobb bajt. 



Hanyagság 
- Szia, Tücsök! Hová mész azzal a nagy táskával? 
- Anyukám elküldött rózsaszirmot szedni. 
- De hiszen errefelé nincsenek rózsák. 
- Tudom, de szirmot szedni ráérek este is. Addig 

játszom, hegedülgetek. 
- És azt tudod-e, hogy Tóni, a méhecske egyszer épp a 

ráérősséggel járta meg? Elmeséljem? 

Tóni a méhkaptár legfiatalabb lakója volt, semmivel 
sem jobb vagy rosszabb társainál. Különösebb panaszra 
nem adott okot, legfeljebb időnként hajlamos volt 
mindenről elfeledkezni. Például: amikor megérezte a lágy 
szellő simogatását, azonnal fel kellett szállnia, s röpködés 
közben az égvilágon semmi más nem érdekelte. 

Egy napon az egyik legnagyobb méltóság, a főméh 
magához hívatta. 

- Tóni, tudom, megbízható gyerek vagy, ezért fontos 
dolgot bízok rád. Fogd ezt a levelet és vidd el a Pitypang 
rét királynőjének. De csakis neki adhatod át, senki másnak. 
Megértetted? 

Tóni nagyokat bólintott, aztán kapta magát, elröppent 
a Pitypang rét irányába. Útközben arra gondolt, mihelyt 
átadja a levelet, elmegy vitorlázni a lágy nyári szélben. 
Előre élvezte a játékot: egy bukfenc jobbra, egy balra, 
aztán megint jobbra... 



- Hahó, Tóni! Hová sietsz annyira? - hallatszott a kiáltás 
egy lapulevél alól. 

- Szia, Szöcske! Fontos levelet kell postáznom a 
szomszédos rét királynőjének... Na, szia! 

- Jó neked, én meg itt unatkozom. Órák óta csak 
fekszem, meg fekszem... 

Tóni sajnálkozva megcsóválta a fejét, majd 
elmosolyodott. 

- Hát jó, nem bánom. Odaadom ezt a levelet, vidd el 
helyettem, de ígérd meg, hogy a királynő saját kezébe 
adod! 

Szöcske azonban meg sem várta a mondat végét: 
megragadta a levelet és - hipp-hopp! - egy ugrással eltűnt 
Tóni szeme elől, aki szintén felröppent, meglovagolta az 
épp soros szélhullámot, majd a következőt, miközben 
vígan bukfencezett a levegőben. 

Estefelé kellemesen elfáradva, élményekkel eltelve állt 
be a vacsorasorba. Amikor mindenki befejezte az evést, a 
főméh szólásra emelkedett. 

- Nagyon-nagyon furcsa levelet kapott ma felséges 
úrnőnk - kezdte a beszédét, miközben elővett egy 
tekercset. - Ez egy meghívó, amelyben a feladó tudatja, 
hogy szívesen látja születésnapi ünnepségén. Ebben nincs 
is semmi meglepő azon kívül, hogy a levél feladója maga 
a felséges királynő... Megmondaná nekünk a mélyen tisztelt 
postás, hogy hozzon-e a királynő ajándékot is, vagy elég, 
ha csak felköszönti magát? 

Tóninak szörnyű sejtése támadt, mert a tekercs nagyon 
hasonlított arra a levélre, amit délután Szöcskének adott 
át. Mire ezt végiggondolta volna, a főméh egyenesen a 
szemébe nézett. 

- Tóni, lennél szíves megmagyarázni, hogy került 
vissza a levél mihozzánk? 



Tóni csak bámult és megpróbált visszaemlékezni. „De 
hisz azt mondtam Szöcskének, hogy a szomszédos 
királynőnek... A Pitypang rét szélén találkoztam vele... 
Minden világos: Szöcske azt hitte, hazafelé tartok...". 
Hirtelen megfordult vele a világ. 

- Szigorú büntetést érdemelnél, de azzal nem jutnánk 
előrébb - mondta a főméh. - Kapd magad, vidd el a 
levelet a címzettnek, és ezúttal ne állj szóba senkivel 
útközben! 

- Ejnye, Bogi! Ez a történet nem rólam szól, én nem 
viszek fontos levelet. 

- Levelet valóban nem viszel, de arra gondolsz-e, miért 
éppen most küldött édesanyád rózsaszirmokért? Biztosan 
sürgősen szüksége van rá, te pedig ráérsz hegedülni azu-
tán, ha már megszedted és hazavitted a rózsaszirmokat. 
Jegyezd meg: néha semmi baj nincs abból, ha nem 
teljesítünk azonnal egy-egy kérést, máskor meg egy 
ártatlannak tünő mulasztás is nagy veszélyt okozhat. Az 
át nem adott meghívó például sértődéshez, haraghoz, 
háborúhoz is vezethetett volna. Van azonban egy dolog, 
amit mindig lelkiismeretesen kell elvégezni: az, amit Isten 
bíz ránk. Azt mondja a Biblia: „Átkozott, aki az Úr dolgát 
hanyagul végzi". Tanuld meg ezt az aranymondást! 

- Jó, igyekszem: Átkozott, aki az Úr dolgát hanyagul 
végzi... 



Hej-de-tete-teremtette 

- Jaj, Bogi, megint mennem kell segíteni a 
szomszédnak!Miért van az, hogy mindig engem szúrnak 
ki? Miért nem hívják Borcát vagy Cserkét, miért mindig 
engem? 

- Örülj neki, Tücsök!Ez azt jelenti, hogy téged jóravaló 
gyereknek ismernek, aki megbízható, és pontos munkát 
végez. A Biblia is azt tanítja, a jó cselekvésében pedig ne 
fáradjunk el. 

- Mi történik azzal, aki többé nem akar jó lenni? 
- Aki nem akar jó lenni, előbb-utóbb képtelenné is 

válik arra. 
- Nem értem, Bogi! 
- Ülj ide mellém, hallgasd meg Hej-de-tete történetét, 

biztosan okulsz belőle. 

A tölgyerdő szélén élt egy kis gyík, akit mindenki 
Hej-de-tetének csúfolt. A gyíkocska nagyon jóravaló, 
kedves kis állat volt, de ha felbosszantották, dadogni és 
szitkozódni kezdett: Hej-de-tete-teremtette! így maradt rajta 
a gúnynév. Először csak a barátok nevezték így, később 
már mindenki. 

Hej-de-tetét nagyon szerette az erdő és a rét minden 
lakója, mert bárki ment hozzá bújával-bajával, ő senkit 
nem küldött el: addig törte a fejét, csűrte-csavarta a 
dolgokat, amíg gyógyírt nem talált a mások gondjára. 



Egy napon azonban megelégelte a jócselekedeteket. 
- Én mindenkinek segítek, de ki törődik velem? Nekem 

soha nem segít senki, én még nem szaladtam senkihez a 
gondjaimmal. Mindenki csak kihasznál engem! Tovább 
így nem mehet. Ezután csak annak fogok segíteni, aki 
nekem segít! 

Ettől kezdve hiába röpködött a Hej-de-tetének otthont 
adó lapos kő fölött a szitakötő, a gyíkocska rá sem 
hederített, csak napozott tovább. Az arra járó csigától sem 
kérdezte meg, mitől lyukadt ki a háza, a hangya is hiába 
futott hat kört körülötte a bajával, szóba sem állt vele. 

Estefelé Hej-de-tete rádöbbent, hogy unatkozik. Hogy 
is ne, hiszen eddig mindig volt beszélgetőtársa, és dolga 
is akadt bőven. Most azonban hiába nézett körül, mindenki 
elkerülte őt. 

Nem tudhatta, hogy a szitakötő, a csiga és a hangya 
elpanaszolta az erdő lakóinak: biztosan napszúrást kapott 
a gyíkocska, mert büszkeségében még a barátait sem 
hajlandó észrevenni. 

- Na, ha ennyire gőgös lett, akkor csak üljön magának 
a kis palotájában! - mondták az erdőlakók, s többé nem 
mentek a lapos kő irányába sem. 

Egy héttel később Hej-de-tetének igencsak kínossá 
vált a csend a házában, de megmakacsolta magát, mond-
ván: 

- Ha nem jönnek, hát nem jönnek, én ugyan nem 
futok hozzájuk, hogy segítsen már valaki! 

És valóban: egyre kevésbé érezte a vágyat, hogy bárki-
vel is jót tegyen. 

- Ugye megmondtam: csak kihasználtak - mosolygott 
gúnyosan magában. - Most, hogy nem hozhatják ide a 
mindennapos gondjaikat, már nem is kíváncsiak, mi van 







velem. Cudar egy világ ez, hálátlanok az állatok, de hát 
mit is lehet várni tőlük... 

És Hej-de-tete csak napozott és napozott, keveset 
mozgott, de sokat evett, mert csak a nyelvét kellett 
kinyújtania a finom falatokért. Észre sem vette, hogy 
túlságosan elhízott, olyannyira, hogy egy napon már 
mozdulni sem tudott. 

Bizony nagyon szeretett volna fürgén mozogni, mint 
régen, a baráti társaság is egyre inkább hiányzott, ám 
szégyellte magát eddigi viselkedéséért és mostani kövér-
ségéért. Eddig nem akart, most meg már nem volt bátor-
sága senkivel szóba állni. Mivel jobb elfoglaltságot nem 
talált, tovább napozott, tömte a hasát, és csak hízott és 
hízott... 

- Nem volt senki, aki megszánta volna? 
- Ó, dehogy nem. Egy idő után az erdőlakók is 

megsajnálták, de Hej-de-tete nem hitte el nekik, hogy ha 
csökkenti napi ételadagját, és elkezd mozogni, akkor előbb-
utóbb visszanyeri régi alakját; és leginkább azt nem hitte, 
hogy a barátait is visszakaphatja. 

- Nem is változott meg az élete? 
- De igen, csak sokkal-sokkal később, és nem könnyen. 

Visszakapta a régi alakját és a barátait is. 
- Hogyan? 
- Ez már egy másik történet, Tücsök. Előbb-utóbb 

tovább mesélem a kis gyík történetét, de most ideje 
hazamenned, mert zápor közeledik a nádas felől. Siess 
haza, nehogy elkapjon útközben! 



Az Úr van veletek 

- Mit olvasgatsz, Tücsök? 
- Kaptam egy lapot a barátnőmtől, és van rajta egy 

furcsa mondat: „Az Úr van veletek, ha ti is ővele lesztek, 
ha őt keresitek, megtaláljátok, de ha őt elhagyjátok, ő is 
elhagy titeket". 

- Mi ebhen a furcsa? 
- Nekem eddig mindenki azt mondta, Isten szeret 

engem, és mindig velem van, itt pedig azt írják, hogy ha 
nem figyelek rá, akkor elhagy. Most akkor szeret engem, 
vagy nem? 

- Ő mindenképpen szeret téged, de ha nem akarod, 
akkor nincs veled. Hogy jobban megértsd, elmondom 
neked a következő történetet... 

Cinci és Pirci, a két mezei egér barátsága messze 
földön híres volt. Nem csoda, hiszen sülve-főve együtt 
voltak, játszottak, megosztották egymással örömüket és 
bánatukat, soha nem civakodtak. A szüleik örültek ennek, 
sőt, együtt jártak el vásárolni, így aztán a két egérlány 
egyforma ruhát viselt, mintha ikrek lettek volna. 

Ahogy teltek a hetek, hónapok, Pirci egyszer csak 
arra figyelt fel, hogy valami nincs rendben. Azzal kez-
dődött, hogy Cinci mindig mást akart tenni, mint ő. Először 
csak más ruhába öltözött, később már a kedvenc helyeit 
is felcserélte másokkal, és egyáltalán nem bánta, ha Pirci 
nélküle ment valahová. 



Barátnője nem fogadta el a helyzetet, újra és újra 
megkérdezte, mi a baj. Cinci ilyenkor azt felelte, igazából 
nincs semmi baj, csak ahogy egyre felnőttebbé válik, 
megváltozik a gondolkodása. Pircit azonban nem nyugtatta 
meg a válasz. 

Egy napon Pirci hiába várta Cincit a házuk előtt, hogy 
szokás szerint együtt menjenek az iskolába. Nem tudta 
mire vélni a dolgot, de várni sem lehetett tovább, mert 
elkésett volna. Aznap egyedül folytatta útját az iskoláig. 
Amikor belépett az osztályterembe, legnagyobb 
meglepetésére ott találta barátnőjét az egyik osztálytársával 
nevetgélve. Kérdésére Cinci azt válaszolta, ne haragudjon, 
de be kellett mennie egy ismerőséhez, ezért hamarabb 
indult el az iskolába. 

Csakhogy ez a második, és harmadik napon is így 
történt! A negyedik napon Pirci már egy pillanatot sem 
várt Cincire, elindult egyedül; útközben azonban gyakran 
hátranézett, hátha mégis meglátja szaporán lépegető 
barátnőjét. Cincinek azonban se híre-se hamva nem volt... 

Néhány nappal később új kisegér költözött a kör-
nyékre. Pirci kíváncsian fogadta őt, sokat járta vele az 
erdőt, minden ismerős zugot megmutatott új társának, és 
eközben egyre kevésbé érezte Cinci hiányát. Végül eljött 
az idő, amikor a jövevény teljesen átvette a hűtlen barátnő 
helyét Pirci életében. Attól kezdve vele sétált, játszott, 
tanult, s vele osztotta meg örömét, bánatát. 

- És Cinci? 
- Idővel rádöbbent, hogy mégiscsak Pircivel kellett 

volna maradnia, de akkor már késő volt: Pirci nem hitt 
neki többé, továbbra is inkább az új egérrel játszott. 

- Cincit már nem szerette? 
- Szerette, de már csak úgy, mint bármelyik más 



osztálytársát. Hiszen a türelem véges, egy idő múlva elfogy. 
A szeretettel, a barátsággal nem lehet az idők végezetéig 
játszadozni: vagy kell, vagy nem. Viszont ha most nem 
kell, később már nem biztos, hogy felkínálják. Isten is így 
szeret bennünket. Szeretné, ha életünk minden percét 
megosztanánk vele. Amikor azt látja, hogy már nem fontos 
a számunkra, még vár egy ideig, keresi az alkalmat, hogy 
felkeltse a szeretetet, ám ha ez nem megy, akkor nem 
erőlteti tovább, keres mást, aki elfogadja őt. 

- És mi történik, ha a hűtlen később megbánja, amit 
tett? 

- Ha túl későn tanúsít megbánást, akkor minden 
hiába. Ezért figyelmeztet az ige: „Ha őt keresitek, 
megtaláljátok, de ha őt elhagyjátok, ő is elhagy titeket". 
Nem tudhatjuk, mikor fogy el az Úr türelme, már csak 
ezért sem érdemes játszani a szeretetével. Nos, erre 
figyelmeztet téged ez a kis lapocska, és csak a javadra 
válhat, ha megjegyzed. 

- Köszönöm a felvilágosítást, Bogi. ígérem, hogy 
megszívlelem: „Az Úr van veletek, ha ti is ővele lesztek, ha 
őt keresitek, megtaláljátok, de ha őt elhagyjátok, ő is elhagy 
titeket"... 



Krisztus testének tagjai 
vagytok 

- Bogi, szerinted Isten melyik állatot szereti a 
legjobban? 

-Nem hiszem, hogy rangsort állítana köztük, hiszen 
ő nem személyválogató. A maga helyén mindenki fontos 
számára, mindannyian más-más feladatot kaptunk tőle, 
így más-más a felelősségünk is. A Biblia erről így ír: 
„Krisztus testének tagjai vagytok". 

- Csak azt ne mondd, hogy a medve ugyanannyit 
ér, mint a giliszta! 

- Pedig így van. Képzeld el, mi történne, ha az 
erdőlakók mind medvék lennének! Vagy ha a mezőn csak 
tücskök élnének. Mit gondolsz, lenne elegendő táplálékuk? 
És nem nagyon furcsa lenne az egész? 

- Igaz, nagyon unalmas lenne. Ki porozná be a 
virágokat, ki hordaná el az elhalt növényeket, ki táplálná 
a talajt?... Nem, ez így tényleg nem lenne jó. 

- Látom, kezded érteni. Hejne és Gingő ugyanúgy 
gondolkodtak valamikor, mint te, mígnem... 

Hejne, a vakond, fáradságos munkája után pihegve 
nyújtózott el háza bejáratánál. Elégedetten szemlélte az 
elvégzett munkát. 

- Na, ez is készen van. Nem is tudom, mihez 
kezdenék, ha nem lennének ilyen erős karmaim, és 



ennyire selymes bundám. Nagyon szerethet engem az 
Isten, ha így megáldotta az életemet. Nem kell a nyári 
hőségben robotolnom, a föld hűvösében sokkal 
kellemesebb dolgozni, mint a tűző napon. 

- Még hogy megáldott téged! - kacagott fel Gingő, 
a mezei pacsirta. - Hiszen állandó sötétségben élsz, sáros 
göröngyök közt csúszkálsz, míg én naphosszat magasan 
a levegőből csodálhatom a teremtett világ szépségét. A te 
munkádból senkinek sincs haszna, az én dalomban viszont 
gyönyörködik az egész Pitypang rét! 

Hejne döbbenten hallgatta a pacsirta szavait, és 
elszégyellte magát. Valóban, hogyan is tudna ő versenyre 
kelni ezzel a madárral? Ő nem tud repülni! Hogyan is 
hasonlíthatná össze a levegő kékségét a föld mélyének 
feketeségével?! Az ő életében bizony nincs annyi szépség, 
annyi kaland, mint a pacsirtáéban. 

Szomorúan húzódott vissza üregébe a vakond, és 
napokon át csak feküdt, bánkódott. 

Teltek-múltak a hetek, s a rét lakóinak feltűnt, régóta 
nem láthatnak új vakondtúrást. Vajon hová lett a vakond? 
Csak nem utazott el? Talán megbetegedett? Mi történhetett 
vele? 

- Ennek sürgősen utána kell járnom! - sutyorogta 
elszántan a nyári szellő, és máris beszökkent a régi 
vakondtúrások egyikébe. 

Végigszáguldott minden járaton, benézett a rögök 
mögé, végül rátalált a csontsovány vakondra. 

- Mi történt? - kérdezte aggódva. 
- Semmi, hagyjál békén! - morogta Hejne, és átfordult 

a másik oldalára. 
- Nem vagy éhes? - cirógatta meg a szellő a vakond 

selymes bundáját. 







- Nem. 
- Nem vagy szomjas? 
- Nem. 
A szellő a kelletlen válaszok ellenére sem hagyta 

sorsára a vakondot. Ült mellette és gondolkodott, hogyan 
zökkenthetné ki őt a büskomorságból. Hirtelen eszébe 
jutott: a tölgy mesélte, hogy miről beszélgetett Hejne a 
pacsirtával. Megértette, mi okozta a vakond szomorúságát, 
és rájött arra is, mit kell tennie. 

- Figyelj csak, Hejne! Szükség lenne a segítségedre. 
A minap beszélgettem a pipacsokkal, akik elpanaszolták, 
már nem tudnak nőni, mert túl kemény a rét földje. Ha 
nem találunk ki sürgősen valamit, a pipacsok 
elpusztulhatnak, nem díszítik többé a rétet! 

Hejne először nem szólt semmit. Aztán mocorogni 
kezdett, majd a szellő felé fordult. Azt mondta: 

- Meg kell lazítani a földet. 
- Ezt mi is tudjuk, de a pipacsok tehetetlenek, én 

pedig hiába fújom a talajt, nem használ semmit. 
- Mert nem fújni, hanem kaparni kell - csóválta fejét 

a vakond. - Na, mutasd, hol vannak azok a pipacsok! 
A szellő boldogan kalauzolta Hejnét a pipacsok föld-

jéhez. A vakond nem várt utasítást, azonnal munkához 
látott, éles karmaival lyukat ásott, eltűnt a pipacsok alatt, 
s ahogy a talajt meglazítva előre haladt, a virágok meg-
könnyebbülten felsóhajtottak, teljes szépségükben ismét 
pompázni kezdtek. 

A szellő így köszönte meg a vakond munkáját: 
- Látod, Hejne, milyen jót tettél! A pacsirta hiába 

énekelt volna ezeknek a virágoknak. Bármilyen szép és 
hasznos is a dal, időnként a munkás mancsokra van 
szükség. Te nem vagy se rosszabb, se jobb, mint a pacsirta, 



egyszerűen arról van szó, hogy téged az Isten más feladattal 
látott el. Nem siránkoznod kell tehát, hanem megkeresni 
azt a helyet, ahol szükség van rád! 

-Jó, jó, de hogy jön ide Krisztus teste? 
- Ha megfigyeled a tested, láthatod, különböző 

részekből áll. Van lábad, van fejed, van hegedűd és van 
hátad. Mit gondolsz, ha valaki idejönne, és valamelyiket 
elkérné tőled, melyiket adnád oda? Melyiket nem 
sajnálnád? Hiszen a többféle testrész együtt képez egy 
működő, élő egészet. Isten népe is olyan, mint egy test. 
Mindenkinek van feladata, s mindenkié egyformán fontos, 
mindegyikre szükség van. Nefelejtsd hát el a szellő szavait, 
amelyeket a vakondnak mondott, hiszen ugyanazt súgja 
neked is, amikor megcirógatja az arcodat: nem vagy jobb, 
nem vagy rosszabb másoknál, csak a feladatod más... 



,,Hálaadással vigyétek 
kéréseiteket az Isten 

elé" 
- Szomorú az arcod, Tücsök. Mi a baj? 
- Bogi, miért nem szeret engem Isten? Akármit kérek 

tőle, semmi nem teljesül. 
- Egyáltalán semmi? 
- Na jó, egy-két kívánságom igen, de sokkal többet 

szeretnék. De ne hidd, hogy csak magamért imádkozom. 
Isten azonban éppúgy hallgat akkor is, amikor a beteg 
barátom miatt fohászkodom hozzá. 

- Azt hiszem, tudom, mi lehet a baj. Hallgasd meg a 
következő történetet, és te is tudni fogod... 

Döttöty vígan szedte csinos kacsalábait, miközben 
azon töprengett, mit is kérjen az üj királytól. 

A Nádas tó többi lakója is hasonló izgalommal igye-
kezett a királyi fészek irányába. Hogy is ne siettek volna, 
hiszen Hattak, az öreg király utóda aznap készült átvenni 
a vadkacsák jogarát bölcs apjától, s mint ahogy lenni szo-
kott, az ünnep alkalmából ajándékokat ígért legkiválóbb 
híveinek. A legerősebb, legügyesebb és legbölcsebb 
vadkacsákat meglepetés várta. 

„A valódi bölcs megtalálja a módját annak, hogy az 
üj király megajándékozza" - szajkózta a hirdetőoszlopok 



befejező mondatát Döttöty. A díjra méltó vadkacsának 
ugyanis a király jóvoltából teljesül egy kívánsága. 

A királyi fészek előtt hosszú sorban totyogtak az 
idősebbnél idősebb, tanultabbnál tanultabb kacsa mamák 
és papák, mindannyian úgy vélték, a .biztos siker 
reményében dörzsölhetik szárnyaikat. Döttöty azonban, 
minél közelebb jutott a fészekhez, annál bizonytalanabb 
lett. Folyton azon törte a fejét, mit kérjen és hogyan. 
Határozottan? Alázatosan? Mézesmázosan vagy őszintén? 
Röviden vagy hosszan? Magának vagy másnak? Arról 
halvány fogalma sem volt, mi az, amit a király nem utasíthat 
vissza. 

Már a sorban előtte álló is a király elé járult, s Döttöty 
még mindig tépelődött. Aztán rákerült a sor, ő is megáll-
hatott a királyi pár előtt. 

- Nos - nézett rá kedves mosollyal az uralkodó - , te 
mit kérsz? 

Döttöty zavartan, szótlanul nézett vissza a bölcsességé-
ről híres királyra. Aztán mélyen meghajolt, ügy mondta: 

- Felséges Uram, tudom: te vagy a legbölcsebb az 
egész országban, kegyelmed és jóságod határtalan. Engedd 
hát meg, hogy először is megköszönjem, hogy magad elé 
engedtél. Köszönöm a lehetőséget, hogy megnyithatom 
előtted a csőrömet és elmondhatom szívem vágyát. Csak 
azt kérem, hogy melletted élhessek és megtanulhassam 
mindazt, amit megtanulhatok tőled. Egyebet nem kérek, 
hiszen minden más elveszíti értékét. 

A király csodálkozva nézett a fiatal kacsalányra. 
- Nem tagadom, megleptek a szavaid, Döttöty. 

Fiatalságod ellenére minden megvan benned, ami segíthet 
abban, hogy gazdag és boldog lehess. Tisztelettudó vagy 
és őszinte, alázatos, ugyanakkor céltudatos. Legyen hát 



kérésed szerint: velem fogsz lakni, megtanítlak mindenre, 
amire csak lehet. 

- Senki más kívánságát nem teljesítette a király? 
- Nem bizony, mert mindenki más rosszul vagy rosszat 

kért. Döttöty volt az egyetlen, aki tudta, mire van leginkább 
szüksége, s hogy azt nem akárkitől kéri. 

- Tehát nekem is erre a kettőre kell figyelni? 
- Igen, és az igét is tartsd mindig szem előtt, amely 

azt mondja: „Hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten 
elé"... 



,,Mert Isten nem a 
zűrzavarnak, hanem a 
békességnek Istene" 

- Szia, Bogi. Nem láttad a matekfüzetemet? 
- Szervusz, Tücsök. Nem láttam a füzetedet. 

Elveszítetted? 
- Sajnos, igen. Tegnap még megvolt, ma pedig nem 

találom sehol. 
- Hm. Erről az esetről Pampi története jut eszembe. 
- Meséld el, kérlek... 

Pampi és családja a Pitypang réten élt. A szúnyog-
gyerek nagyon rendetlen volt, ellentétben legjobb barát-
jával, Kankával. Tanulni nem szeretett, a leckéit soha nem 
készítette el, ráadásul gyakran otthon hagyta a füzeteit és 
a könyveit. Folyton a különböző játékokon járt az esze. 
Aki a szobájába lépett, nyomban ügy érezte, mintha egy 
világháború zűrzavarába csöppent volna. Pampi szobájá-
ban ugyanis éppen olyan nagy volt a rendetlenség, mint 
a fejében és a lelkében. Nem is szívesen kölcsönöztek 
neki bármit a társai, mert attól féltek, nyoma vész, soha 
nem látják viszont. Kanka kivételével osztálytársai nem 
bíztak Pampiban; ő volt az egyetlen, aki bármit szívesen 
odaadott legjobb barátjának. 







Egy napon Kanka így szólt: 
- Pampi, holnap július elseje. Ugye eljössz a szüli-

napomra? 
- Persze, elmegyek. Hány órára legyek nálatok? 
- Délután kettőre, ha neked is megfelel. 
- Persze, megfelel! 
Kanka szerény természetű volt, nem szerette a nagy 

zsúrokat. A szúlinapjára Pampin kívül senki mást nem 
hívott meg. 

Pampi a mamájával elment az üzletbe, megvásárolni 
az ajándékot. Mivel Kanka szerette a verseket, egy csodá-
latos verses könyvvel tértek haza. 

- Berakom a szekrénybe - mondta Pampi. 
- Inkább az üvegszekrényben helyezd el, nehogy 

elkallódjon - figyelmeztette a mamája. 
Pampi azonban nem figyelt oda; berohant a szobájába, 

s a könyvről teljesen megfeledkezve játszani kezdett, majd 
lefeküdt aludni. 

- Dzzzzz, dzzzzz! - szólalt meg reggel az ébresztőóra. 
-Jaj, máris fel kell kelnem? - dörzsölte a szemét Pampi. 

- Sebaj, hiszen ma van Kanka születésnapja! - szállt el 
szeméből az álom, és gyorsan felöltözött. 

A reggel és a délelőtt készülődéssel telt el. Mosakodás, 
fésülködés, egyéb fontos dolgok. Dél volt már, mikor 
Pampi úgy vélte, elindulhat. 

- Menj csak - biztatta a mamája. - De el ne felejtsd, 
hogy este hatra haza kell jönnöd! 

- Ja j , az ajándékról majdnem elfeledkeztem! - kapott 
a fejéhez Pampi. 

Beszaladt a szobájába, de a könyvet nem találta. 
- Hová tűnt? Hová tehettem? - forgolódott kétség-

beesetten. 



- Mama, gyere gyorsan, nem találom a könyvet! -
kiáltotta könnybe lábadt szemmel. 

- Gondolkozz, hová raktad el az este - mondta a 
mamája. 

Kétszer is végignézték a szekrényben, eredménytele-
nül. 

- Nem csoda, nagy itt a rendetlenség. Miért nem hagy-
tad soha, hogy rendet rakjak a szobádban? - korholta 
Pampit a mamája. - Látod, itt az eredmény: a legjobb 
barátod születésnapjára mégy, és a rendetlenség miatt nem 
találod a neki szánt ajándékot! 

Pampi nem tehetett mást, elindult ajándék nélkül. 
Egész ütőn szomorú volt, de elhatározta, hogy bevallja az 
igazat Kankának. Meg is tette, aztán arra kérte a barátját, 
ne haragudjon rá a történtek miatt. 

- Ugyan! - vigasztalta Kanka. - Miért kellene haragud-
nom a legjobb barátomra? 

A születésnap végül is jó hangulatban telt el. 
Hazatérése után Pampi elújságolta a szüleinek, hogy Kanka 
nem neheztelt meg rá, a szülők pedig igencsak megörültek 
annak, hogy csemetéjük ilyen jó barátra talált. 

Attól kezdve Pampi szobáját senki nem látta 
rendetlennek, ugyanis mindent a helyére rakott, s naponta 
felügyelt a rendre. S ami a legcsodálatosabb: takarításkor 
megtalálta a Kankának vásárolt ajándékkönyvet, amit 
kitörő örömmel, azonnal elvitt a barátjának... 

- Milyen erős volt Pampi és Kanka barátsága! 
- Bizony, nagyon erős. 
- Soha nem gondoltam volna, hogy a rendetlenséggel 

nagy bajt okozhatok. 
- Most már tudod, hogy ez a veszély fennáll. 



- Sietek haza, rendet rakni. Ugye én is megtalálom a 
matekfüzetemet? 

- Biztosan megtalálod. Mielőtt keresni kezdenéd, 
jól jegyezd meg: Isten nem a zűrzavarnak, hanem a 
békességnek Istene... 



Parancs 
- Bogi, elegem van abból hogy mindenki nekem 

parancsolgasson! Nap mint nap folyton azt hallom: Kelj 
fel, Tücsök! Vigyázz a testvéredre, Tücsök! Ne maradj kint 
sokáig! Tedd ezt, tedd azt!... Azt szeretném tenni végre, 
amit én akarok! 

- Mit gondolsz, mihez vezetne, ha mindenki azt 
tehetné, amihez kedve van? 

- Mindenki boldog lenne! 
- A szarvasbogárgyerekek is azt hitték, de tévedtek. 

Ha meghallgatod a történetüket, te is rájössz, mennyire 
nincs igazad... 

Szarvasbogár mama hosszú útra készülődött. Látoga-
tóba ment beteg nagynénjéhez, aki nem tudta ellátni ma-
gát. Nem szívesen hagyta volna magukra csemetéit, de 
idősebb fiacskája, Pepe megnyugtatta: 

- Elég nagyok vagyunk már ahhoz, hogy néhány 
napot kibírjunk szülői felügyelet nélkül. Ne aggódj, mama, 
minden rendben lesz! 

Szarvasbogár mamának kétségei voltak ugyan, de 
elhallgatta azokat, nem akart bizalmatlannak tűnni. Hosszú 
tusakodás úgy döntött, nem hív segítséget. Még egyszer 
megígértette gyermekeivel, hogy távolléte alatt semmi 
rosszat nem tesznek, és elindult. 

Alig húzta ki lábát a házból, a gyerekek üdvrivalgásban 
törtek ki: 



- Hurrá! Végre a magunk urai leszünk. Nincs utasít-
gatás, nincs munka, csak szórakozás reggeltől estig! 

Az első napon úgy érezték, nincs náluk boldogabb 
teremtés a földön. Délben felkeltek, azt ettek, ami jólesett; 
addig voltak kint, amíg el nem fáradtak, vagy meg nem 
unták; ha elfáradtak, ott pihentek le, ahol nekik tetszett. 

Néhány nappal később azonban egyre több bajuk 
akadt. Nem volt, aki elvégezze a házimunkát, így egyre 
nagyobb lett a rendetlenség. Már azt sem tudták, hol a 
másikuk és mit csinál. Legtöbbször mindegyikük ugyanazt 
szerette volna nézni, csinálni, s emiatt állandóan 
veszekedtek, és persze mindig az erősebb vitte keresztül 
az akaratát. Odáig fajult a helyzet, hogy Pepe egyre 
gyakrabban menekült kedvenc rejtekhelyére. 

- Miért nem vagyok boldog, hiszen azt tehetem, amit 
akarok?! - tűnődött szomorúan. - A többiek tehetnek róla, 
mert mindig csak magukra gondolnak. Amíg mama itthon 
volt, mindig mindent megtaláltam, és tudtam, mikor mit tegyek, 
most pedig verekednem kell, ha valamit el akarok érni! 

- Segítség, segítség, a kishúgom beszorult egy faháncs 
alá! - hallatszott egy ilyen alkalommal kisöccsének hangja, 
s Pepe azonnal kirohant a kuckójából. 

- Mi történt? 
- Siess, Pepe, Kincső annyira beszorult, alig kap levegőt! 
- Ezt már mondtad, de hogy történt? 
- Mi csak játszottunk... 
A többi szarvasbogárgyerek rémülten szaladgált a fa 

előtt, amelynek háncsa alatt Kincső szorongott. 
- Én nem akartam... - hüppögte egyikük, a tettes, és 

várakozóan nézett a bátyjára. 
Pepe kezdetben maga is zavarban volt, nem tudta, 

mit tegyen. Aztán határozottan megrázta a szarvacskáit és 
a testvéreihez fordult: 



- Döme, hozz egy éles követ! Pötyi, ülj oda Kincső 
mellé és tartsd szóval! Totó, te hozzál vizet! A többiek 
jöjjenek velem!... 

Pepe odaszaladt a fához, rágni kezdte annak törzsét. 
Parancsszavai csak ügy röpködtek, s azok nyomán pattog-
tak a bogárlábak, mindenki sürgött-forgott, a beszorult 
kistestvér pedig egyre könnyebben lélegzett, s végül kisza-
badult a háncs fogságából. 

Egyik öccse elismerően, szeretettel vágta hátba Pépét: 
- Olyan voltál, mint egy kapitány! Mint egy igazgató, 

osztogattad a parancsokat: tegyük ezt, tegyük azt! Valld 
be, hogy nagyon élvezted... 

- Nem, nem élveztem - felelte Pepe. - Csakhogy nem 
volt más választásom, mint megszervezni a mentést. Ha 
nincs köztünk senki, aki irányította volna a munkát, Kincső 
még most is ott szorongna a háncs alatt... És most már azt 
is tudom: nagyon fontos, hogy rend legyen, ne menjen 
senki a maga feje után! 

- Vagyis az idősebbek azért utasítgatnak, mert meg 
akarnak menteni bennünket? De mitől? 

- Attól, hogy ne kerüljünk hasonló bajokba. Te még 
nagyon fiatal vagy, Tücsök, ezért nem tudhatod, az élet 
tele van kísértésekkel, amelyek nagyon csábítóak, de 
sokszor nagyon veszélyesek. Szükség van valakire, aki 
megmondja, mit tehetsz és mit nem, különben állan-
dóan bajba kerülnél. Isten a parancsolatokat nem 
kedvtelésből találta ki, hanem azért, hogy azok 
útjelzőként szolgáljanak, figyelmeztetésükkel megvéd-
jenek a veszélyektől. Tanuld meg, és mindig emlékezz 
rá: „Aki a parancsot megtartja, nem ismeri a vesze-
delmet". 



Csergő Csorgó 

- Szia, Tücsök! Mi történt veled? Olyan savanyú képet 
vágsz, mint akinek ellopták a vonóját. 

- Ha csak ez lenne a baj! Jaj, Bogi, isten nem szeret 
engem, folyton csak játszik velem. Adok- veszek, adok-
veszek... 

- Hogy érted ezt? 
- Ma is mi történt? Végre, nagy nehezen találok egy 

barátot, aki olyan, mintha ikertestvérem lenne, aztán 
kiderül, hamarosan el kell költöznie a családjával távoli 
vidékre... És a másik példa: kinézek magamnak egy 
virágot, amelyen nagyszerűen tudok hegedülni, de néhány 
hét múlva kiszárad... Sorolhatnám reggelig. Csak tudnám, 
miért teszi ezt velem Isten! 

- Komolyan azt hiszed, Isten játszik veled? Hogy 
megjutalmaz, aztán visszaveszi a jutalmat, csakhogy jót 
nevessen rajtad? 

- Miért, talán nem így van? 
- Én a helyedben nem hamarkodnám el az ítélkezést. 

A Csergő Csorgó patak ugyanis hasonló hibát követett el... 

A Tölgyes melletti réten állandóan zajlott az élet. A 
figyelem központjában természetesen Csergő Csorgó, a 
fecsegő kis patak állt, ahol mindig történt valami. A 
kristálytiszta vizú forrás partján őzek és tapsifülesek 
váltották egymást, hogy a szomjukat enyhítsék. Nappal 



fénysugarak jártak táncot a víztükrön, éjjel a csillagok 
gyönyörködtek tükörképükben. Tavasztól őszig eső táplál-
ta a patakot, télen pedig békésen aludta álmát a vastag 
jégtakaró alatt. 

Úgy tűnt tehát, Csergő Csorgónak mindene megvan a 
boldogsághoz. Volt azonban valami, ami nagyon bántotta 
őt: a táncoló napsugarak melege időről időre elrabolta 
legszebb gyermekeit, akik párává változva emelkedtek a 
vattacukorszerű felhők ölébe. 

- Miért veszed el őket? - ostromolta szemrehányó 
kérdésével Csergő Csorgó a Napot. - És miért éppen őket? 
Szándékosan teszed pokollá az életemet? Tudod, hogy a 
szívem szakad meg minden pára után. Neked ők nem 
jelentenek semmit, egyek a millióból, de nekem a boldog-
ságot jelentik mindannyian. Mégis elveszed őket. Hogy 
lehetsz ennyire szívtelen! 

Duzzogó szavaira nem kapott választ, ezért a keserű-
ség nemcsak nőtt benne, végül haraggá változott és kitört 
belőle: 

- Ilyen Napra nincs szükségem! Inkább ne adj semmit, 
ha úgyis elveszed. Elegem van abból, hogy játszol velem, 
aztán meg jókat mulatsz a bánatomon. Tűnj el az életem-
ből, foglalkozz mással! 

Néhány perccel később sűrű felhők takarták el a Nap 
arcát. Csergő Csorgó megnyugvással vette tudomásul, hogy 
követelése teljesült. 

- Végre nyugtom lesz tőle! Miért is nem fakadtam ki 
korábban? Mennyi kis párát rabolt el tőlem ez a szívtelen 
teremtés, én pedig sokáig szótlanul tűrtem! Mostantól 
azonban másképp lesz, nem szakítja el tőlem a gyerme-
keimet! 







S valóban, attól kezdve egyetlen vízcsepp sem hagyta 
el pára alakjában a víztükröt. Csergő Csorgó kimond-
hatatlanul boldog volt. 

Egy idő után azonban értetlenül tapasztalta, hogy egyre 
kevesebb őz és tapsifüles jön a szomját oltani vizéből, 
pedig nekik soha nem tett szemrehányást. Sőt, a víztükör 
sem csillogott már olyan szépen, mint azelőtt: kristály-
tisztasága zavarossá vált, olyannyira, hogy a szomjazó 
állatok végül nagy ívben elkerülték. 

- Mi történt?! - ámuldozott Csergő Csorgó. - Hová 
tűntek a barátaim? Miért kerülnek el engem? Hová lett a 
fényem, tisztaságom? Hiszen minden ugyanúgy történik, 
mint eddig... 

Amint így tépelődött, az erdő felől feltűnt egy kajla 
fülű kisnyúl, s egyenesen a patakhoz futott. Inni akart, de 
mihelyt megkóstolta a vizet, szörnyülködve kiköpte, s 
máris iszkolni kezdett vissza a tölgyes felé. 

- Állj meg, kérlek! Miért nem iszol a vizemből? - kiáltott 
utána Csergő Csorgó. 

- Ne haragudj, de nem szeretem a pocsolyát! - kiáltott 
vissza a tapsifüles, s eltűnt a tölgyes sűrűjében. 

- Pocsolya? Én? - hüledezett Csergő Csorgó, és 
hangosan zokogni kezdett. 

Ekkor a Nap hirtelen előbukkant a felhők mögül, 
magához szippantott néhány párácskát, majd a vatta-
cukorszerű felhőkből friss záport facsart a patak medrébe. 
Nem sokkal ezután újra benépesült a patak partja, a 
hullámok közé visszatért a fény és a móka. 

Csergő Csorgó soha többé nem panaszkodott a Nap 
kegyetlenségére; a régi vízcseppeket fájó szívvel elengedte, 
s izgatott kíváncsisággal várta az újakat a felhőkből, 



amelyek újra és újra friss életet hoztak saját kristály-
tisztaságába... 

- Ebből is láthatod, Tücsök: Isten nem kegyetlen játékot 
üz veled, amikor ad és elvesz, hanem csak azt szeretné, 
hogy újra és újra felfrissüljön az életed. 

- De ha nekem szükségem van a barátaimra, akkor 
miért veszi el? 

- Ne félj, nem maradsz barátok nélkül. Fogadd el, 
hogy Isten jobban tudja, mikor kell közbelépnie, mikor kell 
adnia, és mikor kell elvennie. Gondolj arra, hogy amit 
elveszítettél, sokkal jobbal pótolja az Úr, de csak akkor, ha 
nem haraggal, hanem hálaadással fogadod el Isten 
döntését... 



Szívesség Istennek 

- Képzeld, Bogi, ma ismét szívességet tettem Istennek! 
- Tényleg? Hogyan? 
- Hittanórán azt tanultuk, tisztelni kell az időseket. 

Útban hazafelé az iskolából találkoztam egy öreg hangya 
nénivel, aki alig bírta cipelni a kenyérmorzsát. Én pedig-
hipp-hopp! - hazarepítettem őt a hátamon a morzsával 
együtt. 

- Nos, ez valóban szép dolog volt tőled, mert segítettél 
a néninek. De miből gondolod,hogy ezzel Istennek tettél 
szívességet? 

- Abból, hogy az Ő nevében tettem. Amikor ugyanis a 
néni megköszönte, azt mondtam: Istené a dicsőség. 
Kíváncsi vagyok, hogyan fogja Isten visszafizetni ezt 
nekem! 

- Ejnye, Tücsök, ez nem igazán így működik. Figyelj 
csak... 

A Tölgyes soha nem látott olyan kemény téli éjszakát, 
amilyen Bömbi neve napján tombolt az erdőben. Bömbi, 
az ünnepelt hazafelé sietett, hogy mielőbb bebújhasson 
nyúltestvérkéi közé az odúban, és kipihenhesse a nap 
fáradalmait, mert névnap ide vagy oda, a nagy ünneplés 
eléggé kifárasztotta a nyúlgyereket. 

- Milyen kedvesek a barátaim - mosolygott útközben. 
- Nem is tudom, melyik ajándék a legértékesebb, hiszen 



mindenki a legszebb álmaimat igyekezett valóra váltani 
az ajándékkal. De jó, hogy ilyen barátaim vannak! 

A nagy boldogságban nem vette észre, hogy letért a 
hazavezető ösvényről, rossz irányba fordult. Akkor kapott 
észbe, mikor egyetlen ismerős bokrot sem látott maga 
körül. 

- Ajaj! Most vajon hol vagyok, és hogy jutok haza? -
töprengett kétségbeesetten. - Sehol egy lélek, aki útba 
igazítana, vagy egy ismerős ágacska legalább, amiről 
rájönnék, hol vagyok. 

Jobbra-balra, előre-hátra futkározva igyekezett 
megtalálni a helyes utat, de még inkább összezavarodott, 
el is fáradt. Megpihent egy bokor alatt, aztán kiválasztott 
egy irányt és határozottan nekiindult az erdőnek. Kis idő 
múlva meglepetten vette észre, hogy a talaj elfogyott a 
lába alól: egy gödör fenekén találta magát. A csillagok 
szikrázóan ragyogtak bele a sötétbe, de Bömbit ez nem 
vigasztalta, mert nem látott kiutat a gödörből. 

- Na hiszen, cseberből vederbe kerültem! - didergett. 
- Ki kell jutnom innen, különben a csapdát állító vadász 
jóvoltából mélyhűtött áru lesz belőlem! De mit tegyek? 

Ugrándozott, megpróbált a gyökerekbe kapaszkodva 
kijutni a mélyből, de minduntalan visszapottyant. 
Belefáradva a sikertelen erőlködésbe, nem tehetett mást: 
odabújt egy mohacsomóhoz és vacogva pislogott a 
csillagok felé. 

- Mennyi kis szentjánosbogár! - gondolta butuskán. 
- Biztosan ők is fáznak ebben a nagy hidegben. Sebaj, én 
majd felmelegítem őket! 

Mivel a mozdulatlanságtól amúgy is fázott, ki is pihente 
magát, ezért fürgén talpra pattant, s miközben igyekezett 
minél magasabbra ugrálni, sűrűn az ég felé fújta leheletét. 



Mindeközben a nyülcsalád otthon nem tudta mire vélni 
Bömbi késlekedését, ezért a keresésére indult. Mivel elég 
sokan voltak, szétváltak, és kettesével bejárták az erdő 
minden zugát. 

Nyűlmama az egyik fiával a Tölgyes patakparti részén 
bolyongott, de hiába fürkészték árgus szemmel a bokrok 
alját, sokáig nem találták Bömbit. Egyszer azonban a 
nyülfiú felfigyelt: 

- Hallgasd csak, mama? Miféle zaj ez? 
A furcsa zörejt nyúlmama is meghallotta: halk, sűrű 

puffanásokat, aztán úgy tűnt, szél motoz - az ágak azonban 
mozdulatlanok voltak. 

- Nézzük meg! - döntött a nyúlmama, és fiacskáját 
kézen fogva elindult a hang felé. 

Ahogy közeledtek ahhoz a helyhez, észrevették a 
fűcsomók közül felszálló párafelhőket. 

- Na hiszen, ilyet még életemben nem láttam -
csodálkozott nyúlmama. 

Fiacskája hirtelen elengedte a kezét, és tovább futott. 
Kis idő múlva örvendezve kiáltotta a párafelhők felől: 

- Gyere gyorsan, mama, megtaláltam! 
Nyűlmama odasietett, és ámulva látta, a fűcsomók 

közt időnként Bömbi feje bukkan fel, s tőle származnak a 
párafelhők is. Gyorsan kiszabadították a gödör fogságából, 
majd igyekeztek minél hamarabb fedél alá jutni... 

- Bogi, az a kisnyúl buta volt. Még hogy ő melegíti fel 
a csillagokat! Hiszen a csillagok nagyon messze vannak 
tőlünk, és egyáltalán nincs szükségük arra, hogy melegítsék 
őket! 

- Annál nagyobb szüksége volt Bömbinek az 
ugrálásra, hiszen megfagyhatott volna, ha nem mozog... 



És most gondolkodj el azon, valóban szüksége van-e 
Istennek a te szívességedre? Vajon nem hasonlítasz-e kissé 
Bömbire, amikor azt hiszed, nélküled megáll a világ? 

- De hát Isten maga kéri, hogy tegyünk jót a 
társainkkal! 

- Ez igaz, de nekünk nagyobb szükségünk van a 
jótettekre, mint a Gondviselőnek, aki egyetlen szavával 
teremtette ezt a csodálatos világot. Azt hiszed, ő maga nem 
tudná elvégezni azt, amire szüksége van? Ha nem teszel 
jót, megfagy benned a szeretet, és önző, gonosz teremtmény 
leszel, aki csak saját magával törődik. Ugye, te nem 
szeretnél ilyen lenni? 

- Jaj, dehogy! Most már nem fogom elvárni, hogy Isten 
megjutalmazzon a jótettekért, hanem megköszönök 
minden lehetőséget a jócselekedetre, mert nem akarom, 
hogy megfagyjon a szívem... 



Kókara 

- Bogi! Hogy lehet az, hogy sokakat becsap a gonosz? 
Hiszen mindenkinek van feje, tud gondolkozni. 

- Úgy igaz, mindenki használhatja a fejét. Használja 
is, csak az a baj, hogy rosszul. Mert a gonosz sokkal jobban 
ismer bennünket, mint mi magunk, s így jól tudja, mit 
tegyen, hogyan bírjon rá olyan cselekedetekre, amelyeket 
igazából nem szívesen teszünk meg. 

- Ugyan már! Amit nem akarok, azt nem is teszem 
meg! 

- Az egyik rokonod is azt hitte, de később a maga 
baján tanulta meg, hogy tévedett... 

Senki sem tudta olyan szépen játszani a Szélkeringőt, 
mint Kókara, a Búzavirág mező prímása. Amikor ő 
rázendített a muzsikára, a mezőn megállt az élet: a 
madarak abbahagyták éneküket, a futkosó hangyáknak 
hirtelen rengeteg szabadidejük lett, még az örökmozgó 
vakond is talált okot arra, hogy kéjesen elnyúljon a háza 
ajtajában. 

- Játszd el még egyszer! - kérlelték kórusban a mező 
lakói Kókarát, mikor a keringő végére érve letette a 
vonóját. 

És a tücsök boldogan teljesítette a kívánságot, hiszen 
semmi más nem okozott számára nagyobb örömöt, 
minthogy együtt szálljon a zene szárnyaival. 



Gyönyörüszép muzsikájának azonban nemcsak 
csodálói, hanem irigyei is voltak. Frutta, a pók 
grimaszkodva fitymálta Kókara játékát: 

- Ilyen hangszerrel könnyű muzsikálni. Ha enyém 
lenne az a hegedű, olyan szépen játszanék rajta, hogy 
senki sem hallgatná többé ezt a felfuvalkodott ficsúrt! Rossz 
nézni, ahogy a vonót tartja... 

Frutta három szemtelen fiacskája összesúgott a 
pókháló sarkában. 

- Mit szólnátok hozzá, ha megszerezném apának azt 
a híres hegedűt? -kezdte Ficóka, a legidősebb. 

- Képtelenség, Kókara nem válik meg tőle -
gúnyolódott Micóka. - Nekem talán ideadná, de neked 
soha! 

- Kössünk fogadást! - ajánlotta Vicóka, a legkisebb. 
Nosza, megegyeztek a tétben, és megbeszélték a 

sorrendet. Elsőként Ficóka indult szerencsét próbálni. 
- Jaj, de fáj a szemem, jaj a szemem! - mímelte a 

sírást Kókara háza előtt. 
- Hogyan segíthetnék rajtad? - kérdezte szánakozva 

Kókara. 
- Sehogy... - ingatta a fejét Ficóka ravaszul. - Vagy 

mégis? Nemrég hallottam a hegedűd hangját, és valósággal 
elvarázsolt. Ha nekem adnád a hegedűt, biztosan 
megfeledkeznék a fájdalomról! 

Kókara sajnálkozva válaszolta: 
- Nem, a hegedűt nem adhatom, hiszen a zene 

gyógyítja meg a rétlakók bánatos lelkét! 
Ficóka dolgavégezetlenül tért haza. 
Micóka úgy vélte, másképp kell bánni Kókarával: éjjel 

megleste, amint hazafelé igyekezett, megragadta a hegedűt 
és ki akarta csavarni a kezéből. Kókara azonban nem 







ijedt meg, erősebbnek és ügyesebbnek bizonyult, így 
Micóka erőszakossága is eredménytelen maradt. 

Vicóka sokáig törte a fejét, hogyan csalhatná ki a 
hangszert a mező zenészétől. Aztán elment a pipacsligetbe, 
keresett egy mákgubót, fúrt-faragott rajta, ki is festette -
dobot készített, amely csillogott-villogott. 

Amikor Kókara rázendített kedvenc dalára, odaült 
mellé, és nagy élvezettel püfölte a frissen készített dobot. 
Bizony, Kókara szíve egyre jobban fájt a csicsásra pingált 
hangszerért. 

- Szívesen neked adnám - mondta Vicóka, de akkor 
én min fogok játszani? 

- Hát csak ez a baj? - sétált be a kelepcébe Kókara. -
Tessék, odaadom cserébe a hegedűmet, én már úgyis 
meguntam! 

Vicóka úgy tett, mintha kéretné magát, aztán álnok 
sóhajjal „beleegyezett" a cserébe. 

Aznap este nagy ünnepség volt Frutta hálójában. 
Mindenki örült, hogy sikerült túljárni Kókara eszén. 

Annál kevésbé örült Kókara, aki hamar rádöbbent, 
hogy meggondolatlanul cserélte el a hangszerét: a 
mákgubódobon ugyanis nem tudott szárnyaló dallamokat 
játszani, a réti lakók lelke pedig az egyhangú tam-tamtól 
nem könnyebbült meg, ráadásul a dob csillogó külseje is 
igen hamar megkopott. De már nem volt visszaút, hiszen 
saját maga szorgalmazta a cserét. így történt, hogy a mező 
muzsikása munka nélkül maradt, s önmaga butaságán kívül 
senki mást nem hibáztathatott... 

- Bizony, Kókara nagyon ostoba volt! Észre kellett 
volna vennie a csapdát! 

- Csakhogy ő nem csapdának, hanem jó lehetőségnek 



látta a cserét. Honnan sejthette volna, hogy pórul jár? 
Hiszen Vicóka nem azzal kezdte, hogy kell neki a hegedű, 
hanem addig ügyeskedett, amíg egyre kívánatosabbá nem 
tette a dobot Kókara számára. Ugyanezt teszi a gonosz is. 
Amit a legjobban irigyel, azt próbálja elvenni, s legtöbbször 
úgy, hogy felhívja a figyelmet valami másra, ami 
kívánatosabbnak tűnik. 

- De hát nem tehetünk ellene semmit? 
- Hogyne tehetnénk: ébernek kell lennünk. Nem 

szabad soha elfelejtenünk, hogy azt az értéket, amit Istentől 
kaptunk, sokan szeretnék elvenni tőlünk, mert fűti őket 
az irigység. Nekünk azonban tudnunk kell, kitől kaptuk, 
milyen céllal kaptuk, s kinek tartozunk azzal, hogy 
megőrizzük és használjuk. Ha nem vakít el mások értéke, 
akkor nem kell félnünk a csapdáktól. 



Szederinda 

- Jaj, Bogi, néha úgy szeretnék beszélgetni a 
Teremtővel, mint veled! Annyi, de annyi kérdésem lenne 
hozzá, de nem kapok választ tőle. Bár az is lehet, hogy 
csak nem értem a választ. 

- Bizony, alighanem erről van szó. Ilyesmi azokkal 
fordulhat elő, akik nem figyelnek oda az aprócska jelekre, 
amiket a Teremtő küld. 

- Jelek? Miféle jelekről beszélsz? 
- Azokról, amelyek által nekünk üzen az Úr. És aki 

megtanulja olvasni az üzeneteket, sok szép, csodás dolgot 
élbet át. Mint például Szederinda, aki megtanult olvasni 
a jelekből... 

Szederinda zsörtölődő természetű volt, mindenben 
csak a hibát kereste. Nem értette, hogy ő miért nem 
nőhetett olyan magasra, mint a bölcs, öreg Tölgy, amelynek 
tövében lakott; kifogásolta, hogy emiatt a napot sem 
láthatja; nem fért a fejébe az sem, miért épp az ibolyának 
van szép, illatos virága. 

- Bezzeg velem csúnyán elbánt a Teremtő: csupa tövis, 
csupa gyökér vagyok, állandóan futnom kell, ha életben 
akarok maradni! 

Egy napon az öreg Tölgy lehajolt hozzá és azt mondta 
neki: 

- Az a te bajod, hogy nem érted a Teremtő szavát. Ha 
tudnád, amit én, nem zsörtölődnél annyit. 





- Ugyan, mit tudhatsz te, amit én nem?! - fortyant fel 
mogorván Szederinda. - Nem hiszem, hogy bármi is 
változtathatna a hangulatomon. Szerencsétlen vagyok, és 
ezen nincs mit gondolkodni! 

- No, figyelj csak jobban a vendégeidre - szólt 
titokzatosan a Tölgy, s bár Szederinda borzasztóan kíváncsi 
lett, nem volt hajlandó többet mondani. 

- Figyelni? Jobban? A vendégeimre? Milyen 
vendégeimre? És miért? - töprengett Szederinda. 

Végül elhatározta, hogy - lesz, ami lesz! - kinyitja 
minden érzékét, hogy észrevegyen valamit abból a titokból, 
amiről a Tölgy beszélt. 

Annyira figyelt, hogy még a zsörtölődésről is megfe-
ledkezett. 

Egyszer csak egy kis madár röppent föléje, a Tölgy 
egyik ágára. 

- Üzenetet hoztam a Teremtőtől! - rikkantotta, és 
belekezdett gyönyörű énekébe. 

Szederinda felfokozott kíváncsisággal hallgatta, mert 
várta az üzenetet. A dal végén azonban a kis énekes 
szárnyra kapott és elrepült. Szederinda csalódottan, értet-
lenül bámult utána. 

- És az üzenet? Hol maradt az üzenet?! 
Hirtelen úgy érezte, melegség fut végig rajta. A nap 

egyik sugara kezdte cirógatni leveleit. 
- Üzenetet hoztam a Teremtőtől! - búgta lágyan, 

miközben megsimogatta az összes zöld levélkét. 
Szederinda azonban ezúttal is hiába várta a további 

szavakat, az üzenetet. 
Már-már alkonyodni kezdett, amikor könnyű szellő 

törleszkedett Szederindához. 
- A Teremtő üzenetét hozom! - mondta, és leporolta 

Szederinda leveleit, majd továbbszállt. 



Szederinda még mindig nem értett semmit. Egyre csak 
azt hajtogatta magában: 

- Hol az üzenet? Miért nem kaptam meg a Teremtő 
üzenetét? Talán emlékezetkiesésben szenvednek a 
postások? 

Végső elkeseredésében felkiáltott a Tölgyhöz: 
- Mit akar nekem üzenni a Teremtő? Ezek a buta 

küldöncök mindig elfelejtik átadni! 
A bölcs Tölgy megrezzentette ágait. 
- Ó, te buta! A küldöncök átadták az üzenetet, csak 

te nem érted. A muzsika, a simogatás, a porolgatás nem 
az üzenet kísérője, hanem maga az ÜZENET volt! A 
Teremtő ugyanis azt szeretné, ha éreznéd az ő gondos-
kodását, a szeretetét; ha tudatában lennél, mennyi aján-
dékot kapsz tőle, amiket a zsörtölődés miatt képtelen vagy 
észrevenni. 

Szederinda nem győzött álmélkodni: 
- Gondoskodás? Szeretet? Hiszen tele vagyok tüskék-

kel, gyökerekkel! Mit szeret rajtam?! 

- Ennyi a történet, Bogi? 
- Ennyi. Szederinda nehezen, de végül megértette, mit 

szeret rajta a Teremtő. Te is rájöttél? 
- Izé... Talán a finom gyümölcsét. 
- Igen, azt is. De ugyanúgy szereti télen, amikor 

nincsen gyümölcse; és tavasszal, amikor még csak virágzik; 
és késő ősszel, amikor egyre kevesebb rajta az ízes 
szeder gyümölcs. Mert a Teremtő ilyen: szeret, hajó vagy, 
de akkor is, ha nem vagy az. Szeret, ha engedelmes vagy, 
de akkor is, ha csökönyösen a magad feje után mégy. 

- Ez meg hogy lehet? 
- Nem tehet másképp, hiszen ő maga a Szeretet. És ha 



ezt felfedezed, akkor megértesz valami nagyon fontosat: 
aki ehhez a szeretethez akar tartozni, ugyanúgy nem tehet 
mást, minthogy jóval válaszol a gonoszra, hűséggel a 
hűtlenségre, türelemmel a türelmetlenségre. 

- Én nagyon szeretnék hozzá tartozni! 
- Akkor tanulj meg figyelni minden üzenetre, és 

továbbadni azt másoknak. Megérteni és továbbadni - ez 
azok feladata, akik a Szeretethez csatlakoznak. 

- Értem, Bogi: továbbadni... Megérteni és továbbadni... 
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