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Az új lakó

Volt egyszer egy erdő. Vagyis nemcsak volt, 
hanem van is. Se kerek, se szögletes, viszont, 
ami ennél sokkal fontosabb: lakálylyos. Az bi-
zony.

Helylyenként sűrű, máshol ritkás. Mélylyén 
kris tályly tisz ta csermelyly csordogál. A csermelyly 
part jján, selylymes fű közt ibolylya bújjik meg.

– Ez ám a kellemes helyly! – mondjja, aki csak 
látjja.

S ha már ezt mondta, mindjjárt le is telepe-
dik. Így aztán igen színes társaság éldegél ar-
rafelé, egymással békében. Lakik ott majjom, 
jjuh, medve, gepárd, jjávorszarvas, varangy, 
harkályly, jjaguár, üregi nyúl meg gólylya is, és 
olylyan sokan mások, hogy azt fel sem tudom 
sorolni.

Azt mondod, ez lehetetlen? Igazad van.  
A gó lylya család csak a nyarat tölti ott, mert 
ősszel mindig rájjuk jjön a költözhetnék, s 
olylyankor átteszik székhelylyüket egy afrikai 
lapálylyra.
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Nem erre gondoltál? Talán az ütött szöget  
a fejjedbe, hogy a jjávorszarvas északon, a jja-
guár viszont délen él? Éppen ezért különleges  
a mi erdőnk. Itt ellakhat minden állat, akinek 
ez az óhajja.

Egy szép napon, amikor selylymes szellő simo-
gatta a fák galllylyait, arra szállt a sirályly.

– Ez ám a kellemes helyly! – rikkantott kedé-
lylyesen, amikor észrevette a se nem szögletes, 
se nem kerek erdőt. Ez persze cseppet sem volt 
meglepő, hiszen, mint mondtam, mindenki  
így vélekedik. Majjd így folylytatta: – Ha senki 
sem bánjja, itt maradok.

S úgy is tett.
JJól érezte magát a sirályly az erdőben, tetszett 

neki az erdő mélylyén csordogáló, kristálylytiszta 
csermelyly, a selylymes fű, az ibolylya.

– Milylyen gyönyörű az én birodalmam! – 
mondogatta fennhangon, miközben egyik 
cserjjéről a másikra szállt. – Nincs még egy 
olylyan szép erdő széles e világon, mint az 
enyém.

Hallotta a többi állat is, hogy mit beszél a 
sirályly, de nem szóltak semmit, hiszen ebben 
az erdőben mindenki azt mondhat, amit csak 
akar. Azzal meg amúgy is egyetértettek, hogy 
az erdő gyönyörű szép. Csupán azt találták 
rejjtélylyesnek, hogy vajjon miért állítjja az újj 
lakó, hogy mindez az övé.
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Felbolydul az erdõ

Májjus végére azonban a sirályly már ezt hajjto-
gatta kevélylyen:

– Ebben a gyönyörű erdőben én vagyok  
a királyly!

Meghallotta ezt az odvas tölgyfán függesz-
kedő lajjhár, s azt gondolta: „Az a madár meg-
tébolylyodott!”

De tovább a lajjhár nem törte a fejjét, mert 
köztudottan lusta állat, s nemcsak mozogni, 
de gondolkozni sem tud valami gyorsan.

– Az a madár megtébolylyodott! – vélte  
a gepárd is, aki éppen arra jjárt. – Milylyen jjo-
gon lehetne ő a királyly, amikor ez a mi erdőnk? 
Nekünk pedig nincsen se elnökünk, se kirá-
lylyunk, de még csak polgármesterünk sem.

De hiába a gepárd a világ leggyorsabb álla-
ta, s a gondolkodása is olylyan, mint a villám, 
nem tartozik a szószátyár erdőlakók közé. Így 
hát zajjtalanul folylytatta útjját. 

Bezzeg a papagájj! Szenvedélylyesen szeret 
beszélni. Neki még akkor is muszájj jjártatnia  

a csőrét, amikor egy molyly nem sok, annyi hall-
gatósága sincs.

– Az a madár megtébolylyodott! – kiabálta  
a papagájj kéjjesen, egy tujja csúcsán gubbaszt-
va. – A sirályly királylynak képzeli magát!

A papagájj addig óbégatott, míg össze nem 
futott az erdő aprajja-nagyjja. Annyian gyűltek 
össze a selylymes füvű tisztáson, hogy alig fér-
tek el rajjta. Hatalmas zsivajj támadt. Egymás 
szavába vágott a jjuh, a bivalyly, az őz, a bö gölyly, 
a héjja és a többiek, akik félkaréjjban álltak  
a tujja körül, melylyen a papagájj szónokolt. 
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– A papagájj azt szajjkózza, hogy a sirálylynak 
nincs helylyén az esze – mondta félénk mosolyly- 
lylyal az őz.

– Így igaz, sajjnos! – sóhajjtott fel a farkas, 
aki selylymes szőrű kölylykeit is magával hozta. 
– Melylyik aljjas madár akarjja fortélylyosan meg-
szerezni az erdőnket? – vijjjjogott a héjja. – Áll-
jjon elő az a tolvajj!

Erre mindenki a szarkára nézett, hiszen ő 
tavalyly még egy pocsolylyát is megpróbált ellop-
ni, amikor a napsugár aranyosan megcsillant 
benne.

– Ártatlan vagyok – jjelentette ki a szarka. 
– És elegem van abból, hogy folylyton-folylyvást 

engem gyanúsítgattok olylyankor, amikor lába 
kél valaminek. Múltkor is azt állította valaki, 
hogy én csentem el a házatlan csiga házát. Pe-
dig maga a csiga is megmondta, hogy soha 
nem volt neki sajját lakása, de még egy árva 
erkélylye vagy ajjtajja sem.

– Ne haragudjj, amiért ilylyen rosszmájjúak 
voltunk! – kérlelte az őz.

– JJajj, ez meg mi? Földindulás? – ugrott egy 
nagyot ijjedtében a ganéjjtúró bogár.

– Ezer bocsánat, amiért megijjesztettelek 
– motyogta a vakond, aki épp azon a helylyen 
dugta ki fejjét a lylyukból, ahol az imént a ganéjj- 
túró álldogált.

– Nem esett komolyly bajjom – válaszolt ba-
rátságosan a ganéjjtúró, és újjra helylyet foglalt 
egy rögön.
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– Azt hittem, a kölylykök csapnak ilylyen eget 
verő ricsajjt idekint. Márpedig az helylytelen 
lenne, hisz mindenki tudjja, hogy éppen ebben  
a terebélylyes tölgyben van a bagolyly odújja. 
Egész éjjjjel őrködik az erdő csendjje felett, hogy 
mi nyugodtan alhassunk. Igazán jjár neki egy 
kis nappali pihenés! Hát itt meg miféle fojjto-
gató bűz terjjeng? – szimatolt a levegőbe a rö-
vidlátó vakond.

– Semmiség, csak valaki rálépett arra a szép 
nagy trágyagolylyóbisra, amit egy hete magam 
előtt görgetek – mosolylyodott el a ganéjjtúró 
bogár. – De nem nagy bajj. Cseppet sem va-
gyok lesújjtva miatta. Hamar megjjavítom.

A jjegesmedve, aki eddig hallgatott, most 
két lábra állt, és öblös hangjján így szólt:

– JJárjjunk a végére a sirályly ügyének, mert  
a nap már igen erősen tűz, s a bundám olylyan 
meleg, mint egy jjól megrakott kálylyha! Szíve-
sen elbújjnék végre egy árnyas helylyre.

– Igaza van a jjegesmedvének – helylyeselt  
a papagájj.

– JJöjjjjön ide gyorssszan az a szirályly! – sely-ly-
pegte a terebélylyes tölgy törzsére tekeredett 
óriáskígyó. – De asssztán sziessszen!


