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l. Erk ez6,s az illatkertbe
ZsirSf Bandi kicsit f6lve l6pett be a kapun. Kdt napig utazott,hogy azijlakohely6re 6rjen. M6g

soha sem iSrt itt, eddig csak kdpet l6tott r61a. A bejirat pontosan olyan volt, mint a k6pen, amit
most is a kezdben szorongatott: egy nagy r6csos kapun kellett bel6pni, a h6tt6rben l6tsz6dtak a
t6k, a medencdk, 6s a tobbi 6llatkerti lak6 h6zik6i. Ahogy ZsirSf Bandi besdtdltaz ilIlatkertbe, s v6-
gigment a hosszti, kanyarg6s uton, aztvette 6szre, hogy a f6k 6s a h6zik6k mogiil kikukucsk6lnak
n6h6nyan. Ahogy azonban megdllt, 6s megindult fel6ji.ik, a kukucsk6l6 fejek eltrintek. Zsirif Bandi
nem tudta mire v6lni a dolgot.

- Zsirif Bandi vagyok, az 6.llatkert rij lak6ja!

- kifltotta hangosan a zsirif fif. - Gyertek ,., ,,:,..,,,,, ::,,
e16! Szeretn6lek megismerni titeket!

Azonban senki sem jott el6, igy
ZsirSf Bandi kicsit szomoriran bal-
lagott tov6bb. Egyszer csak 6szre-
vett egy t6b16t, amelyre zsirifot
rajzoltak. A t6bla azt mutatta,
hogy balra van a zsirdfok he-
Iye. Zsirif Bandi elkanyarodott
balra, 6s rogton 6szrevett egy
zsnSfot. Sietni kezdett, affa
gondolt, hogy egy m6sik zsirif
csak nem birjik el el6le.

- Szia! ZsirSf Bandi vagyok, !,r:,

az |llatkert rij lak6ja! - koszont 
i

oda. ;

- Sziat - koszont vissza a m6- (

sik zsir6f - M6r virtalak. M.g-
kaptad a k6pet az SIlatkertr6l? En
kuldtem. Zsir|f Elli vagyok.

Zsirif Bandi nagyon oriilt a

kedves fogadtatrisnak, ZsirSf
Ellihez l6pett. Epphogy besz6l- ':::!:;#
getni kezdtek, megjelentek az ;i:#
el6bbi kukucsk6l6 fejek. Zsirif
Elli odahivta 6ket magukhoz, s '

bemutatta 6ket egym6snak. Zsirif
Bandi igy ismerkedett meg az 6llatkert
tobbi lakoj6val.
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2. Zsiriff Bandi ,ii baritai
Zsirdf Bandi m6sodik napja volt az dllatkertb en, Zsirif Ellivel lakott egy hSzik6ban. Nagy, k6-

nyelmes h6zik6juk volt, olyan magas, hogy m6g Bandi sem verte be a fej6t, pedig Ellindl is maga-

sabb volt. A k6t zsirSf eI6z6 nap megbeszdlte az illlatkert tobbi lak6j6val, hogy reggeli ut6n 6tjon-
nek, 6s majd kozosen megmutatj6kZsir6f Bandinak az |Ilatkertet.

Zsir|f Bandi 6s Elli pont vdgeztek a reggelivel, amikor megjelent
a k6t oroszl6n, F6lix 6s F16ri6n. Ut6nuk Dome elefdntpapa

lrkezett, majd nem sokkal k6s6bb Tigris Tilda 6s Tigris
Tomi is megjott.

- Tal6lkoztunk az e\6bb a majmokkal, Maki Mi-
kivel, Maki Vikivel 6s Maki Akival - mondta Tig-
ris Tomi -, aztiizenik, hogy majd irtkozben csatla-

koznak hozzink.

- Es Berta elef6ntmama mi6rt nem jott? -
kerdezte Tigris Tilda Dome eief6ntpap6t6l.

Dome elef6ntpapa kihrizta mag6t, hogy mdg

nagyobbnak trinjon, 6s biiszke hangon felelt:

- Dundiri kiselef6nt akkor 6bredt fel, amikor
eljottem, most m6g reggelizik. Berta elefdntmama
k6rte, hogy feldji.ik is kanyarodjunk el. Nagyon
szeretn6 j obban megismer ni Zsir 6f B andit.

?F:= Zsir\f Elli siirgetni kezdte a kis csapatot, hogy

=?; 
induljanak. Zsirif Bandi korbe-korben6zegetett,
igyekezett mindent j6l megfigyelni. Nagyon sok
f6t 6s bokrot l6tott a kanyarg6s irt mellett, valahol

kis erd6s6g is volt. Pont azt nezegette, hogy milyen
j6t lehet ott lakm6rozni 6s hrisolni, amikor valarni

hirtelen e16 ugrott. Nem is egy valami, hanem h6rom.

- Halih6, rij 1ak6! - rikkantottfk a majmok, mert persze 6k ugrottakZsirif Bandi e16.

A h6rom majom korbeugr6ltaZsirif Bandit, majd a nyakdba csimpaszkodtak, csak ezut6n mu-
tatkoztak be:

- Mi vagyunk Maki Miki, Maki Viki 6s Maki Aki! A h6rom rosszcsont kismajom.
Zsirif Bandi nekik is oriilt, irgy gondolta,;61fognak egyiitt sz6rakozni. Ahogy tovdbb haladtak,

megpillantottak egy elef6ntmam6t a kicsiny6vel.

- Ott van Berta elel6ntmama 6s Dundiri kiselefdnt - sirgta mosolyogvaZsirif Elli Bandi fiil6-
be.

Zsirhf Bandi b6lintott, 6s a tobbiekkel egyiitt elindult az elef|ntudvar fe16, hogy ott is eltoltson
egy kis id6t, megismerje Berta elef6ntmam6t 6s Dundiri kiselef6ntot.
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3. Dundiri kiseleffnt
Berta elef6ntmama pont a kicsinyet rendezte.

Dundiri kiselef6nt nemr6g 6bredt fel, m6r
a reggelit is befejezte, csak 6pp az nem
tetszett neki, hogy Berta elef6ntma-
ma meg akarta torolgetni a maszatos :

pofij6t ds orm6ny6t.

- Dundiri - sz6lt r5 az elet6nt-
mama a kicsiny6re -, m6.r itt is van
a venddgiink, te pedig nem tudsz vi-
selkedni!

Ebben a pillanatban l6pett be a

hdzikojukb a Zsirif Bandi 6s a tob-
biek. Dome elefdntpapa bemutatta
Zsirif Bandit a csal6dj6nak. En-
nek Zsirif Bandi nagyon oriilt,
Dundiri kiselef6nt nagyon tetszett
neki. Le is hajtottahozzia hosszri I
nyak6t, 6s az orrdval megborzol- Ii

ta a kiselefintpir sz6lhajitafeje
tetej6n. Dundiri kiselef6nt el6-
szor megijedt, Dome elef6ntpapa
mog6 brijt, 6s onnan n6zegetett

kife16. Egy hatalmas zsird.fot l6tott,
meg Zsirif E11in61 is nagyobbat. A
n,vaka is hosszabb volt, mint E11i6, '

es a l6bai is hosszabbak voltak. E16-

szor ijeszt6nek trint a m6rete, de amikor
iatta, hogy ez senkit sem zavar, bar6ts6gosab-
ran kezdett kindzegetni Dome elef6ntpapa mogi.il.
\iajd egyre b6trabb lett, odalopakodott Zsir\f Bandi hasa al6, 6s onnan nl,zegetett folfeld ZsirSf
Bandi hosszri l6baira. Zsirif Bandi kozben epp az utazisir6l mes6lt a tobbieknek. Egyszer csak
arra lettek figyelmesek, hogy valaki hangosan horkol. Mindannyian korulnezlek, nem tudt6k,
honnan jon a hang, ki lehet ez ahangosan hortyog6.

- De hiszen ez Dundiri! - ki6ltott fei Berta elef6ntmama. - Elfdradt a kicsikdm.
Dundiri az anyukfija hangj6ra kicsit megmozdult, de nem 6bredt fel, hangosan szuszogott

:or'6bb Zsirif Bandi hosszri l6bai alatt. Berta elef6ntmama 6vatosan felemelte 6s 6gyba fektette.
-{ tobbiek halkan besz6lgettek tov6bb, majd nem sokkal k6s6bb folytatt6k az illlatkerti s6t6t.
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4. Abajkever6 makik

Maki Miki, Maki Viki 6s Maki Aki, a h6rom majom unatkozott. A tobbiek, Tigris Tilda 6s Tomi,

Oroszl6n F6lix 6s Fl6ri6n ZsirSf Ellivel 6,s az uj zsirfuffal, Bandival, az |Ilatkertben bandukoltak.

MegmutattakZsirif Bandinak mindent. Reggel m6g Maki Miki, Viki 6s Aki is veliik tartott egy

darabig, de hamar meguntdk a lassir s6t6t, 6s ekkor kezdtek el unatkozni.

- Mit lehet ennyi ideig s6tdlgatni? - dormogott Maki Miki.

- Ok nem unatkoznak? - k6rdezte Maki Viki.

- Csindljunk valami vicceset! - pr6b6lkozott felviditani testvdreit Maki Aki.
A h6rom majom egym6sra nlzett,l6tszott a szemi.ikon 6s avigyorukon, hogyugyanarra gondol-

tak. Egyszerre futott akhazSig,a majomh ilzbanugyanis mindig rengeteg ban6n volt. Egyik kedvenc

& j6t6kuk azvolt, hogy iires ban6nh6jakat dob6ltak sz6t,

ffi *&" s a f6k 6gai kozi.il lest6k, hogy ki csirszik el rajta.

ffi Most is erre k6sziiltek. Gyorsan nekildttak,-w

!i i,r:;
:il:..,=: ;j;1,-+
i

hogy min6l tobb ban6nt felfaljanak. Az
iires ban6nh6jak egy kos6rba keriiltek.
Amikor tele lett a kos6r ban6nh6jjal,

'. Maki Miki megfogta a fark6val, igy

..) indultak ritjukra. A banfnh6jakat
I irtkozben .idobattak, majd a f6kra

; ugrdltak, hogy onnan lessdk azokat,

i akik elcsirsznak a ban6nh6jon, 6s el-

". esnek.

Nem kellett sok6ig v6rniuk, Tig-
ris Tilda 6s Tigris Tomi tartott fe16-

jiakaz riton. Tigris Tomi egyszer csak

nagyot esett. Tigris Tilda ijedten n6z-

te, hogy mi tort6nhetett. Ekkor vet-
t6k 6szre a bandnh6jakat.

Biztosan a bajkever6 maj-
mok voltak m6r megint, de most

j61 ell6tom a bajukat - morgol6dott
Tigris Tomi, majd egy ugr6ssal a

f6n termett.
A h6rom majom ett6l megijedt,

6s gyorsan elmenekiilt. Tigris Tomi
6s Tigris Tilda pedig nyugodtan foly-

tatta tov6bb azitj6t, most m6r figyelve az

ujabb ban6nh6jakra.


