
POM POM ÉS A ZOKNIFALÓ MAJDNEMLÓ ESETE A BUNDÁSOKKAL 

 

Ma igazán jó kedvem van. Leginkább egy gatyamadzag bojtjára hasonlítok. Picur 

keresett is sokáig, miután hazaért. Mikor meglátott, hanyatt-homlok rohantam elébe. Míg 

odavolt, átaludtam az egész napot. Fel se tűnt… 

Elmondta, hogy nézeteltérése volt Borival, a padtársával, de el akartam neki mesélni az 

álmomat, és nem is figyeltem rá. Izgága vagyok, fel-alá ugráltam, hol a fejére, hol a kezébe, 

míg végül a konyhaasztalon kötöttem ki. Picur, mivel korgó gyomorral ért haza, csinált 

magának egy buggyantott tojást. Alig vártam, hogy bekanalazza a tojást a szájába, és végre 

én következhessek a történetemmel. Amint Picur végzett az ebédjével, nekiállt leckét írni. 

Elszántan figyeltem, mikor végez, de egyre idegtépőbb lett a várakozás. Végre befejezte a 

nyelvtanleckét, én következhettem végre. 

Mézes-mázosan rámosolyogtam. Leült és kedvesen arra kért, hogy meséljem el az álmom. 

Azt se tudtam, hogy kezdjek hozzá, mert mindent pontosan el akartam mesélni, de 

vigyáznom kellett, hogy ne legyek szőrszálhasogató. Először arról beszéltem, hogy a parkban 

a fákon üldögéltem, és figyeltem a madarakat meg a mókusokat. Egy idő után kicsit 

elszédültem, miután órákig követtem a bozontos farkúakat. Egyszer csak lepottyantam. Furcsa 

érzés volt, de puhára estem. Két hatalmas szempár nézett rám egy tömpe test tetejéről. Először 

megijedtem, aztán szétnéztem és mindenhol zoknik hevertek a földön. A két szempár egyre 

csak pislogott, félni kezdtem. Ahogy megszólított, már nevettem: 

- Ki vagy te, szőrpamacs? Minek fürdesz az én zoknijaimban? Tán nincsen fürdőkádad? 

- Pom Pom vagyok és leestem az ágról, ahogy a mókusokat bámultam. És Te ki vagy? 

- Én Zoknifaló majdnemló lennék. Mókusok? Hát azok csak lopkodnak. Bitang egy 

népség. 

- Miért? – kérdeztem tőle. 

- Látod ezt a sok zoknit? Na, egyiknek sincs meg a párja, mert mindet elvitték. 

- Kérdezhetek tőled valamit? 

- Kérdezz! Csak zoknit ne lopj! 

- Miért van rajtad mindenhol zokni? 

- Egyszer egy bölcs azt mondta, ha letakarom a két púpomat, ló is lehetek. Hát most ló 

vagyok! Látod? – és a zoknikkal lefedett púpjaira mutatott. 

- Látom, látom. – mondtam. – És miért üldögélsz itt a bokorban? 

- Várom, hogy egy mókust elkapjak, és visszaszerezzem a zoknijaimat. 

- Segítsek neked? Én fel tudok menni a fára és vissza tudom hozni neked a lábravalóidat. 

- Megtennéd értem? – és Zoknifaló elkezdett két lábon ugrálni, patáit összecsapta… és 

placcs! A majdnemló a zoknihalom tetejére ült. Miután feltápászkodott a négy patájára, 

elindultam a küldetésemre.  

- Járj szerencsével! – kiabálta utánam. Amikor visszanéztem, csak a két hatalmas fekete 

gombszemet láttam.  

Belestem a mókusok odujába. Tényleg ott voltak a zoknik! Volt, aki benne aludt, láttam 

falvédőként, sőt még mogyorótarisznyaként is. Szívesen fogadtak, de a zoknikat eszük ágában 

se volt visszaadni. Gyorsan gondolkodnom kellett! Ekkor jutott eszembe, amit Picur, Te 

tanítottál az evetekről. Télire gyűjtögetnek és raktároznak. Felajánlottam nekik, hogy rengeteg 

mogyorót gyűjtök, cseréber kérem a zoknikat. Visszamásztam újdonsült barátomhoz és 

elmentünk együtt mogyorót szedni. Mivel majdnemló, majdnem ló volt, hála égnek volt két 

púpja, amelyre felakasztottuk az egész délután gyűjtött csonthéjasokat. Visszatértünk a 



bokorhoz és felvittem mindet a lopkodós szőrpamacsoknak. Kértem, hogy ne lódítsanak, adják 

vissza a megígért zoknikat. Így is tettek. 

Estére mindenki boldog volt. A mókusok a mogyoró miatt, Zoknifaló majdnemló a zoknik 

miatt. Én pedig azért, mert tudtam, hogy ez egy új barátság kezdete és sok közös történetünk 

lesz még együtt! 
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