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*IogUan talAlt Cseresznueorr Acsmester
egu sir6-neuet6 fadarabot
volt, hol nem voh, volt egysze r egy fadarab. Nem volt ez valami drirga, ktilonos fafdle,
uivolr6l sem. Egyszer( tusk6 volt, vastag, kemdny t(izifa, amilyet a hideg tdli napokon a kilyhdba
teszi.ink, hogy a szobrinkat felmelegitse, k€nyelmessd 6s otthonossd. vafiasolja. Nem tudom pontosan,
hogyan is t6rtdnt, csak azt, hogy egy szdp napon ez a fadanb egy 6reg dcsmester mfihelyeben talilta
magrlt. ,\z ics becsiiletes neve Antoni6 mester volt, de mindenki Cseresznyeorr mesternek ne\rezte,
mert olyan kerek, piros 6s fdnyes orra volt, akfu egy 6rett, ropog6s cseresznye.
Amikor Cseresznyeorr mester megpillantotta a fadarabot, nagyon meg6rvendett neki. A k€t tenyer6t boldogan 6sszeddrzsdlte, 6s ftlig-meddig magdban motyogta:
- Nahtit, a legjobbkor kerii{t ide ez a tusk6! Epp szi.ils6gem van egr xztallibra.
Megragadtaafejsz€t, hogy lehrintsa a kdrget, ds megfelel6 alakrira faru$a. Csakhogy miel6tt el6szor
rd.csaphatott volna, magasra emelt Larja megAllt a leveg6ben, rnert egy picike, v€kony hangocslcit
hallott, mely k6ny6r6gye igy sz6lthozziz
- K6rlek, I6gy 6vatos! Ne i.iss rdm tril er6sen!
Cseresznyeorr mester ezen rLryon meglep6d6tt. Amrigy is vicces arca most mdg mulatsdgosabbri
v{ltozott. Ijedten n€zeukOrtll asz.obiban, nem tudta, honnan j6het avdkony kis hang, de hidba, mert
Egyszer

senkit sem ld.tott. Ben6zett a pad alti: senki! Bekukucskrilt a szekr6nybe: senki! Belet(rrt a forgdcsba:
senki! Ekkor kinyitotta az ajt6t, kindzett az utcira, de ott sem volt senki!
- 6, rrij6ttem! - -orrdt" nevewe, 6s meryakarta kicsit apx6kilit - Val6szinfleg csak k€pzel6dtem, val6jdban semmiftle hangocska nem mondott nekem semmit. J6l van no, munkdra fel!
Azzal rd.csapott a fadarabra.
-Jaj, j^j, ezl6ltl - kidltotta vryanM a tdvolinak tiin6 hangocska.
Cseresznyeorr mester elndmult, szemei majd kiugrottak a fej€bbl, a szirjd* s#lesre titotta, mdg a
nyelve is kil6gott a meglepetdst6l. Amint magdhoz t€rt, a felelemt6l remegve, dadogva nydgte:
- Honnan johet ez a hang, ha egyszm senki nincs a k6zelben? Csak nem ez afadarab sir 6s kiabdl
rigr, mint ery kisryerek? Ezt nem hinndm! Itt van eW kozonsdges tusk6, egrszer(i,ldJyhihaval6 tinifa, 6ppen olyan, mint az 6sszes t6bbi. Valaki belebrijt volna? Ha igen, az 6bajal Majd adok 6n neki!
Mindkdt kezdvel megragadta a tusk6t, 6s kimdletleniil i.itni-verni kezdte. Ledobta a foldre, nekivdgcaafalnak 6s a mennyezeti gerenddnak.
K6zben hallgat6zott, hogy nyogd6csel-e, sir-e a hangocska.Yfut kdt percig: semmi. Ot percig:
semmi. Tiz percig: semmi.
- O, hd.t persze! - kid.ltotta, 6s h6siesen nevetni pr6brilt, s kozben felborzolta a par6kijit - Gondoltam 6n, hogy csak kdpzel6dtem!J6l van, j6l! Munkira fel, niunkira fel!
Pedig teljesen haldlra volt rdmi.ilve szeg€ny feje. Megpr6bdlt britorsdgot onteni magiba, viddm kis
dalba kezdett.
Fdlretette afejsz€t,ds kezdbe vette a gyalut, hogy simdvri vafiasolja a tusk6t. Alig fogott hozzd a
graluldshoz, irjra megsz6lalta vdkony kis hangocska. Ezirttal kuncogva mondta:
- Hagyd abba! K6rlek, hagyd abba! Csiklandozod a hasamat!
Szeg6ny Cseresznyeorr mester ezittd, rigy esett 6ssze, mintha rd.l6ttek volna. Amikor kinyitotta a
szem6t, a foldon i.ilve tald.lta magit. Az eg€sz arca megvdltozott. A fiilelemt6l mdg az orraszine is mds
lem, most nem cseresznyepirosan, hanem piisp6klildn viritott.
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Cseresznueorr mester a fadarabot baralidnak,
Szsepett6nak adia, aki t6ncolni, uiuni 6s
bukfencezni tud6 b6but farag belcile
Ekkor valaki hangosan kopogtatott az a1t6n.
-- Igen, tess6k!- kidltotta az dcsmeste! mert nem volt ereje megmozdulni 6s feldllni.
Az a)t6 kinyilt, 6s egy j6l oltozott kis oregember l6pett be rajta. Dzsepett6nak hivtdk, de a szomsz6dgyerekek Puliszkinak vag, Kukoricdnak csirfoltdk, mert mindig sd.rga par6tr<it viselt.
Dzsepett6 nagyon mogorva term6szetii volt. Hd.t m6g, amikor Puliszkinak nevezt6k! Olym diihos
Iett, mint egyvaddllat, alig lehetett lecsillapitani.
- J6 napot, Antoni6 mester! - koszont Dzsepett6. - Mit keresel a padl6n?
- Epp a hangdknak tanitom azib€c6t.
- Sok szerencs6t kivinok hozzi!
- H:it t6ged mi szllhozott erre, Dzsepett6 bari"tom?
- Nem a sz€|, hanem a ldbaim hoztak. Es kicsit hizelegni is jottem, Antoni6 mester, mert valami
szivess6get szeretn6k t6led k6rni.
- ellok rendelkez6sedre! * vaJxzolta az Lcs,6s feltdrdelt kozben.
- Ma reggel remek otletem tdmadt.
- Halljuk!
- fura gondoltam, hogy k6sziten6k magamnak ery gronyoriis6ges fabibut. Olyat szeretn6k, amelvik td.ncolni tud, meg vivni 6s bukfencet vetni. Aztinvildgkortli irtra induln6k vele, 6s megkeresn6m
igy a napi kenyeremet 6s a boradagomat. Na, mit sz6lszhozzii
- Nag.szeni, Puliszka! - kidltotta a v6kony kis hangocska, mely nem tudni, honnan jott.
Amikor meghallotta a grinynev6t, Dzsepett6 mester paprikavoros lett, 6s dtihosen igy sz6lt:
- Mi6rt s6rtegetsz engem, Antoni6 mester?

-

Ki

sdrteget t6ged?

Puliszkinak nevezt6l!
En ugyan nem!
-Talin azt hiszed, nem hallottam? Tirdom, hogy te voltdl!
- Nem!
- De igen!
- Nem!
- De igen!
Egyre m6rgesebbek lettek, el6szor csak szavakkal, majd kd:ztrl-libbal vagdalkoztak, alaposan hajba
kaptak. Mikor a csata vdget 6rt, Antoni6 mesternek a kezdben maradt Dzsepett6 sfuga par6kitja, aki
pedig az ics gondor par 6kirjit tartotta a szitjiban.
- Add vissza a par6kimat! - kidltotta Antoni6 mester mogorva hangon.
- Te is add vissza az eny€met, ds irjra bardtok lehettink!
A k6r kis oregember par6kit cser6lt, mindegyikiik feltette afej€re a sajitjiLr, majd kezet fogtak egymdssal, 6s megeski.idtek, hogr 6lettik v€gtigj6 bardtok lesznek.
- J6l van, Dzsepett6 mester - mondta az ics,hogy ez6,Jtd. is megpecs6telje a bdkekot6stiket. - Mit
szeretn6l?
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