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bújócska a gyümölcsösbeN

Géza, a sárgarigó fiú, vidáman nézelődött az almafa ágán. 
Egyszer csak meglátta Fakopáncs Ferit, aki éppen egy szil-

vafát „gyógyított”. Erős csőrével addig kopácsolt a fa törzsén, 
amíg megtalálta a kártevőt és jóízűen megette.

– Szervusz „doktor úr” – kiabált át barátjának Géza a másik 
fára.

– Mi újság, Géza? – kérdezett vissza Fakopáncs Feri.
– Nincs kedved játszani egyet? – ajánlotta a sárgarigó.
– Dehogyisnem! – mondta örömmel a harkály.
– Én is akarok játszani! – hallatszott a széncinege hangja a 

magasból. 
– Mi is szeretnénk játszani! – kiáltották az arra repülő pil-

langók.
Végül még a katicabogár is csatlakozott hozzájuk. Az almafán 

gyülekeztek és vidáman beszélgettek. Sokáig nem tudták eldönte-
ni mit is játszanak, végül elfogadták Géza javaslatát, és elkezdtek 
bújócskázni. 

– Várjatok! Én is szeretnék játszani! – hallatszott egy cérna-
vékony hang a fűből. Csiga Csaba kiabált fel a fára.

– Ugyan már – mondták a madarak –, majd pont veled ját-
szunk, aki még repülni sem tud.

– Nem is repülni akar, hanem bújócskázni! – mondta a ka-
ticabogár. – Engedjük meg neki!

Végül mindannyian beleegyeztek. Kiszámolták a hunyót, aki 
Géza lett. A sárgarigó hátat fordított a többieknek és fennhangon 
elkezdett számolni. A madarak, pillangók, a harkály és a kati-
cabogár villámgyorsan elrepültek és elbújtak. Volt aki a levelek 
takarásába, vagy az eresz alá, és még sok helyre. Csak Csaba nem 
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sietett, kényelmesen összehúzta magát és bebjt a házába, amit 
mindig a hátán hordott.

– Aki bújt, bújt, aki nem, nem, én megyek! – kiáltott Géza és 
elindult megkeresni a többieket. Felrepült a levegőbe, és bizony 
hamarosan rátalált a barátaira.

– Katicabogár! Látlak! Ott vagy a meggyfán két szem meggy 
alatt. Pillangók, ott vagytok abban a gyönyörű szép tulipánban.

Lassan mindenkit megtalált, csak Csiga Csabát nem lelte. Vé-
gül feladta és nagyot kiáltott:

– Csaba gyere elő, te nyertél!
A csiga vidáman dugta ki szarvát a házából. 
– Nem is kellett elbújjak sehova – mondta nevetve –, csak 

behúzódtam a házamba.
Így történt, hogy az egyetlen, aki nem tudott repülni, de bú-

jócskázni annál jobban, megnyerte a játékot.

– Ez is nagyon szép mese volt, Nagyapó, de én inkább játsza-
ni szeretnék! – mondta Peti.

– Hát nem tanultál a meséből? – kérdezte az öreg. – Ha ját-
szani szeretnél, keress barátokat!

Peti kinézett az utcára, ahol a szomszéd kisfiú egyedül lab-
dázgatott. 

– Jöhetek én is?! – kiabált ki jó hangosan.
– Persze! – szólt vissza a kisfiú örömmel –, legalább passzol-

gathatunk.
És perceken belül öten-hatan fociztak nagyapó háza előtt.
Estefele Peti fáradtan jött be a nagy focimeccs után. Bodri 

szaladt elé örvendezve. Most már nagyon jó barátok voltak a ku-
tyával.

– Nagyapó, elvihetem Bodrit sétálni az erdő szélére? – kér-
dezte Peti.

– Vigyed csak, kis unokám – mondta nagyapó –, de előtte 
ülj le egy kicsit, és pihenjél, nagyon kimelegedtél a focizástól. 
Addig elmesélem neked mi történt Morzsival a vadászkutyával!


