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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
gyönyörű tarka barka szarka. Hívjuk őt 
Csengének. Ez már el is döntött sok mindent. 
Úgy tartják, hogy a szarkák nagyon szeretnek 
lopni, mindenféle kincseket lopva összeszede-
getni, s hogy könnyen összegyűjtött kincseiket 
megőrizzék, attól sem riadnak vissza, hogy 
nagyokat füllentsenek. Ám Csengéről pont az 
hírlik, hogy jóságos teremtés, nem füllentget, 
nem csórogat, ezért aztán könyvünk főhőse 
valójában egy nagyon ritka fajta szarka.   

 
 
 
 
 

 
 

   Ez jól látható a következő képen is. Csenge 
szemlátomást egyáltalán nem azzal van 
elfoglalva, hogy lopkodjon a tengerimalac 
kajájából, hanem inkább azzal, hogy 
simogassa, szeretgesse kis társát, ne legyen ő 
annyira szomorú. Mit gondoltok? Vajon a 
kezével vagy a lábával simogatja éppen? 
Egyikkel sem. Hanem a csőrével! 

 
 

   - Ne veszekedjetek, ne lopkodjatok, ne 
káromoljatok, maradjatok végre békesség-
ben! – szólt rá Csenge kedvesen a 
szarkabandára. De akármilyen kedves volt, 
akármilyen jóságos, a kegyetlen népségnek 
több sem kellett! Elátkozta a kicsi, még 
óvodás Csengét, s rögtön szarka lett belőle.  
   Szarka... – ám mégsem olyan fajta szarka, 
mint a többi szarka! Hanem egészen más! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Csenge szarka felkapta fejét, mert bogár-
zümmögést hallott az erdő felől. Nagyon 
megörült, hiszen arra gondolt, kis barátjának 
milyen jól fog esni egy kis cserebogár-
pástétom. Nem szólt neki, mire készül, mert ő 
is nagyon szerette a kedves, váratlan 
meglepetéseket. Hát, mi tagadás, terve nem is 
akárhogyan sikerült!  



 

 
 
 
 
   Repült, repült, de csak nem akart az erdő 
megérkezni. Pedig olyan jól elképzelte, hogy 
térül-fordul, s máris ott kapálózik a cserebogár a 
szájában, tengerimalac nagy örömére. 
Tengerimalac ugyanis, emberi számítások 
szerint, nem lehet más, mint VV, azaz Varga 
Vázsony, márpedig VV hőn imádja az izgő-
mozgó csodabogarakat... 

 
 
 
 
 
 

 
 
   - Te buta szarka, csak nem gondolod, hogy 
én, az őz, tudok repülni? 
   - Hát hogyne tudnál! Csak ne légy olyan 
kishitű! Én sokkal kisebb vagyok nálad, mégis 
tudok repülni! 
   - Éppen azért tudsz, mert kisebb vagy! A 
légy meg a szúnyog meg a darázs is azért tud... 
   - Valóban? És a repülőgépek is akkorák, 
mint a szúnyogok?... Na jó, akkor 
megpróbálok innen a mezőről eleséghez jutni. 

 
   Mint látható, Csenge szarka Őzmama hátán 
lovagol. Úgy elfáradt a NAGY vadászásban, 
hogy nem bírt tovább repülni.  
   - Merre menjünk? – kérdezte Őzmama. 
   - A jegenyefa tetejére. 
   - Hová?! 
   - A jegenyefa tetejére. Állítólag ott tartanak 
gyűlést a cserebogarak. Kicsit megritkítanám 
őket, mert szeretnék csengebogár-, bocsánat: 
cserebogár-pástétomot csinálni a barátomnak.  

 
 
 
 
 

 
   - Jól hallottam? Feleséghez?  
   - Nem jól hallottad! Én lány vagyok! 
Csengének hívnak, ha nem tudnád...  
   Na, Őzmama, én itt nem találok semmi 
harapnivalót! Úgy értem, nincs itt egy fia 
kukac sem, nem hogy cserebogár! 
   - Mert nem jó helyen keresel. Lökd csak 
félre azt a fakérget! Meglátod, annyi kukac 
nyüzsög alatta, mint a nyű.  
   - Ez biztos?  

 



 
   
 
 - Hát persze! 
   - Nekem gyanús vagy nagyon! Hiszen te nem 
is szoktál kukacot enni, ha jól tudom! 
   - Nem kell ahhoz  tyúknak lennem, hogy 
tudjam, milyen a tojás! 
   - A szarkatojás? Szóval te vadászol a 
tojásaimra! 
   - Dehogy vadászok, eszemben sincs. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Szent Isten, eltévedtem! Hol vagyok? Hol 
lakom? Hol van Vázsony?  
     Mi lesz, ha többé nem találkozunk? Még 
belegondolni is rettenetes! 
    Legjobb lesz, ha felrepülök a magasba, és 
onnan nézek körül. Hátha meglátom a kis 
hajlékunkat! S azt is, éppen mivel 
foglalatoskodik Tengerimalac.  
 

 
 

 
 
 

 
   - Na jó, ezt viszont elhiszem, hiszen nekem 
már nincsenek is tojásaim. Van öt kicsi 
fiókám,.. 
   - Valóban?  
   - Valóban. Görög van a falóban. Na de 
szövegelésből nem lehet megélni! Megnézem 
akkor, mit takar ez a fakéreg... Juj, de 
csodálatos dolgot találtam! Hiszen ez egy 
igazgyöngy! Azonnal elviszem a tengeri-
malacnak, azaz Vázsonynak! 
 
 
 

 
 

Hú, de magasra szálltam! Elértem a Holdat! 
Milyen szerencse, hogy utamba akadt egy 
Holdig érő fa! Na, megpihenek a tetején. 
Csodálatos! Belátni innen szinte az egész 
világot! Csak éppen Tengerimalackát nem 
látom sehol. Vajon hova tűnhetett? Vajon 
hova bújhatott? Megvan! Ott mozog! Ott 
szalad! Lerepülök hozzá! 
 



 

 
Bocsánat! Úgy látszik tévedtem!  
   Ez mégsem Tengerimalac! Valami más állat 
lehet! Elég furcsa! Hasonlít egy teknősbékára, 
de nem elől van a feje, hátul a farka, hanem 
minden lefelé nőtt a páncélzatból. Ráadásul az 
egész állat kerekeken gurul!  
   Egy kicsit ráülök, addig sem kell fáradnom. 
Jó lenne rájönni, miféle élőlény ez, hogy majd 
el tudjam mesélni Tengeri-malacnak. Hopp. 
azt hiszem,  kitaláltam! Biteknőc! 
 
 
 
 

 
   Szent Habakkuk, elveszítettem a gyöngyöt! 
Jaj-jaj, mit viszek akkor ajándékba 
Tengerimalacnak? Talán egy kis bárány-
spagettit? Biztos ízlene neki... Csakhogy 
mindet felfaltam, az utolsó szálig. 
   Meg egyébként is, az ennivaló nem igazi 
ajándék. Nem is lehet egy napon emlegetni az 
igazgyönggyel! Az igazgyöngy mindig igazi 
marad, mint az igazi igazság. De a spagetti, ha 
megesszük, inkább nem is mondom meg, mi 
lesz belőle. Meg kell találni...! 
 

 

 
 
 
 Na végre, ismerős tájon járok! Ez egy telki 
ház verandájának madáretetője. Éppenséggel 
elég furcsa eledelt raktak bele! Olyan, mint 
egy bárányspagetti. Vagy egy spagettipuli. 
Méghozzá fehér, csak nem olyan göndör. 
Nincs túl nagy gusztusom hozzá, de hát 
muszáj  ennem valamit, különben nem lesz 
elég erőm visszatérni Vázsonyhoz, akarom 
mondani, Tengerimalachoz. 
 
 
 
 
 

 
 
   Éljen! Éljen! Megtaláltam! Itt az igazgyöngy 
a szájamban! Illetve a csőrömben! Igaz, kicsit 
mintha megváltozott volna az íze. Ráadásul 
úgy izeg-mozog, mint a sajtkukac. Mi a fene 
ez? Kicsit bandzsítok, hátha akkor jobban 
látom.  
   Huhú! Haha! Hühű! Hehe! Hiszen ez éppen 
az, amit annyira kerestem! Egy cserebogár! 
Indulás haza Tengerimalachoz!  
 



 
   - Szerbusz, kicsi Tengerimalac! Hoztam 
neked valamit! 
   - Mit-mit? 
   - Ajándékot! 
   - Mit-mit?  
   - Cserebogarat! 
   - Pfuj! 
   - Nem szereted?  
   - Pfuj! 
   - Csináljam meg pástétomnak?  
   - Pfuj. Akarom mondani: csináld! 
   - Megeszed? 
   - Meg, bizony! Imádom! A gyengém! 
 
 
 
 

 
 
 

 
   - Én éppenséggel nem mondhatnám. Nincs 
még egy kis cserebogarad? Hátha vissza-
változom tengerimalaccá! Még mindig jobb, 
mint szarkának lenni! Éppenséggel nem 
vagyok oda a gondolatért, hogy tojásból 
bújjanak elő a gyerekeim! 
   - Képes lennél megint magamra hagyni?!  
   - Jól van na, nem hagylak el! Soha többé! 
Ha szarkák leszünk, hát szarkák leszünk! 

 
 

   - Ördög és pokol! Hát veled mi történt, 
Vázsony?! Tollad nőtt? Tudsz repülni? Miért 
nézel olyan gyanakodva? Azért, mert te is 
szarkává változtál? Legalább nem leszek 
annyira egyedül! 
   - Eddig sem voltál egyedül! Hiszen itt 
voltam veled! 
   - Mint tengerimalac. De a szarkák igazából 
csak a szarkákat szeretik! Én olyan boldog 
vagyok most! 

 
 
 
 
 

 
 

   - De azért enni kell, különben éhen halunk! 
Hoztam neked valamit. Sajtkukacot. 
   - Nem mondod! 
   - De mondom. Én nagyon szeretem a 
sajtkukacot.  
   - Jó-jó, de a fél fogunkra sem elég! 
   - De ez egy óriás sajtkukac! 
   - Hadd lám! Ó, hiszen ez egy termetes földi 
giliszta! Jujujujuj! Ennek nagyon örülök. 
Felezzük el! 



 
 

 
   - Na ez jól esett! Mondhatni, nagyon jól. 
Csak az a különös, hogy eltűntek a 
szárnyaink! Jesszuspeti! Most meg mind-
ketten tengerimalacok lettünk!  
   - Gondolkodjunk! Gondolkodjunk! 
   - Jó, de miért gondolkodjunk! 
   - Ki kell találni a következő lépést! 
   - Vagyis? 
   - Hogy mit kell együnk, hogy újra Csenge és 
Vázsony legyünk?! 
 
 
 
 
 

 
 
 
   - Szerintem most már csak a varázsige 
segíthet rajtunk! Vázsony, mondd gyorsan 
utánam! „Apa-cuka-funda-luka...” 
   - „Apa-cuka-funda-luka...”  
   - Hoppá! Valamit csakugyan használt! A 
szemünk, az orrunk, a szájunk már a régi! 
Mondjuk gyorsan hozzá: „Tengeri malac, 
szálkás szarka, szálljatok ki belőlünk!” 

 

 
 
 

   - Vagy például mit kell csinálni? Mert 
például lehet, hogy nem ennünk kell, hanem 
például fütyülnünk. 
   - És ha attól meg bakkecskévé változunk? 
   - Jaj! Akkor inkább ne csináljunk semmit! 
   - De akkor soha többé nem tudok játszani 
Leventével meg Emesével! 
   - Én meg Hankával és Julkával nem tudnék.  
Meg Márkkal és Kristóffal. De veled azért 
igen... 
 
 
 
 
 

 
 

 
   - Mondjuk!  

 
Apa, cuka, funda luka, 

Tengeri malac, szálkás szarka,  
Szálljatok ki belőlünk! 

 
   - Éljen! Már az egész arcod Csenge-arc! 
   - Éljen! Már csak a bajuszod malacbajusz! 



 
 

 
 
 

- És így már gyönyörű vagy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Neked pedig jól áll a kezedben a gyerek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                        Vége 

- Hát akkor... mehetünk is haza! 
- Ez megfelel?  
- Egyelőre meg...  A  többit pedig majd  
meglátjuk...  


