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1. Szösz-völgy
 

Ahogy az első napsugár beóvakodott az ablakon, egyenesen Pösszentyű orrát kezdte birizgálni. A
szeplős  kis  orrocska gazdája  először  a  fejére  akarta  húzni  virágsziromból  készült  paplanát,  de
hirtelen kipattantak a szemei.

Ma van a nagy nap! Ugrott ki rögtön az ágyából, s kiszaladt fagyökérből készült kis háza elé. Ott
a  fél  barackmag  héjban  már  összegyűlt  a  reggeli  harmat,  s  Pösszentyű  vidáman  és  alaposan
megmosakodott benne.

A szöszmókok manószerű kis lények, fejükön torzonborz, bozontos hajzattal. Hiába is próbálják
megzabolázni  kócos  kis  fizimiskájukat,  egyszerűen  lehetetlen.  Ki  látott  már  jól  megfésült
szöszmókot?  Valószínűleg  senki.  Így  Pösszentyűnek nem is  kellett  nagyon sokat  foglalkoznia  a
hajzatával. Felöltözött, s elindult egyenesen a főtérre, ami kis házikójától egy fénybogár-röppenésre
volt.

Alig tett pár lépést, Szöszke szaladt vele szembe, és nagy örömmel ugrott a nyakába.

- Eljött a te időd, Pösszentyű! Jaj, annyira büszke vagyok rád! - belekarolt és együtt sétáltak a
főtérre, miközben Szöszke boldogan ecsetelte, hogy mennyire nagyszerű lesz az a meglepetés, amit
Molyolóval együtt előkészítettek az ünnepségre.

A főtéren volt Százhuszonharmadik Ók Mók Szöszögő király palotája. Na, ne képzeljetek egy
csillogó,  villogó,  fényes  épületet  sok-sok  szobával.  A  szöszmókok  királya  egy  egészen  kicsi
palotácskában lakott, ami őfenségének és két inasának éppen megfelelt. A királyi háló és ebédlő
mellett még az inasoknak, Ripsznek és Ropsznak is jutott egy szoba, a tanácsterem mellett, ahol a
király a legöregebb szöszmókokkal időnként megbeszélte a Szösz-völgy dolgait.

A  palota  előtt,  a  tér  közepén  egy  a  szöszmókokhoz  képest  hatalmas  növény,  a  Helianthus
pompázott. Csodás sárga virágja a színével jelezte, ha valami fenyegette a szöszmókokat.

De persze békés volt az élet itt Szösz-völgyben, szöszmók emlékezet óta nem volt rá példa hogy a
virág megváltoztatta volna a színét.

A Helianthus gondozása nagyon fontos feladat volt, s a királyi tanács választotta ki minden évben,
kire jut ez a megtiszteltetés. Ebben az évben Pösszentyű lett a kiválasztott. Igaz, ő az egyik legkisebb
volt a szöszmókok között,  de mindenki szerette vidámsága és jólelkű természete miatt.  Nem is
beszélve arról a hősies kitartásról, amit a fénybogarak megmentése érdekében tanúsított, amikor
azok majdnem kipusztultak egy ismeretlen növény, mérgező hatása miatt. A kis szöszmók napokig
lelkesen őrizte és kevergette Csirimók varázsló főzetét, amivel végül sikerült megmenteni a fénylő
kis rovarokat.

A kiválasztott szöszmók felavatásakor mindig nagy ünnepséget tartottak, ezért volt ilyen izgatott
ma Pösszentyű.

Szösz-völgy lakói már előző nap készülődni kezdtek a fontos eseményre. A gyökérből font házakat
virágokkal díszítették, s minden szöszmók hozzájárult az ünnephez valamivel.

A  főtéren  felállított  asztalok  roskadoztak  Habmók,  a  fő  pitesütő  mester  alkotásaitól,  kis



kancsókban habzott a szöszlé, a szöszmókok kedvenc itala, amit áfonyaszirupból, szederből, mézből
és friss forrásvízből kevertek.

Pösszentyű végigjárta a teret. Minden asztalon megcsodálta a kirakott édességeket, meghallgatta
hogyan hangol a tücsök zenekar, s még Szöszkét és Molyolót is megleste titokban, egy bokor mögül,
ahogy a lepkéiket táncoltatták. Molyoló a molylepkéket felügyelte, de mivel azok nappali fényben
nem nagyon repkedtek, Szöszkének segített az idomításban, hogy barátjukat, Pösszentyűt ezen a
nagy  napon  megörvendeztessék.  Mindenki  sürgött-  forgott,  kivéve  Szuszmókot,  aki  szokásához
híven, most is egy bokor tövében szunyókált.

Az ikrek, Koszmók és Rosszmók persze megint valami csibészségben törték a fejüket. Egyikük
Habmókot leste, a másik a süteményeket kapkodta le az asztalokról, és a zsebébetömte. A főszakács
egyfolytában  a  lekvárfőző  kanalat  lengette  feléjük,  amikor  észrevette  a  turpisságot.Pösszentyű
nagyot nevetett, amikor ezt látta, aztán elsétált a falu széléig, ahol Csirimók, a varázsló lakott. Ahogy
a házhoz ért, valami fura, zizegő hangot hallott, egészen halkan, de folyamatosan. Mintha duruzsolt
volna valami a fülébe.

Hiába próbálta kitalálni, honnan jön a hang, nem sikerült. De nem is volt könnyű, mert alig
lehetett hallani a madárfüttytől, csipogástól, szárnycsapkodástól, trillázástól

Bezörgetett a kapun, s kis várakozás után a madarak zaja elhalkult, s egy juharfa nyitott ajtót.
Persze ebben itt, a varázsló házában, ebben semmi különös nem volt.

- Jó reggelt Ágas Bogas!- köszöntötte Pösszentyű, aki már ismerte a járást.

- Jó reggelt szöszmók! Csirimók a hátsó kertben van! - közölte a juhar, majd bezárta a kaput.
Azután visszafordult a madarakhoz, akik a kerítésen ültek, sorban.

-  Akkor most kezdjük elölről!  -  felemelte az egyik ágát.  -  Figyelem! Első szólam? -  válaszul
felhangzott a trilla. - Második szólam?- a füttyentők is készen álltak. - Harmadik szólam? - semmi
válasz. - Harmadik szólam? - a müle szárnyával oldalba lökte a mellette szunyókáló tikitókát, aki
felriadt és miután kicsit egyensúlyozott, hogy ne essen le a kerítésről, rögtön fújni kezdte a dallamot.

- Akkor kezdjük!- bólintott Ágas Bogas, s intésére a kórus énekelni kezdett.

Pösszentyű még megállt egy pillanatra, hogy hallgassa őket, aztán a hátsó kert felé vette az
irányt. Ahogy lépkedett, a zizegés egyre hangosabb lett.

Csirimók egy kis padon üldögélt, előtte fából faragott asztalka, hosszú fehér szakállát simogatva
nézett az előtte csillogó Szösz-gömbbe. Pösszentyű nem akarta megzavarni, megállt tisztes távolban,
s várt.

- Gyere közelebb, kis barátom!- mondta a varázsló, s fel sem nézett a Szösz gömbből. A szöszmók
zavartan leült a padra.


