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Három barát a holdon
 

A következő történetek Villusról, Kormiról, és Cin-cinről szólnak, a három jóbarátról. Méghogy
jóbarátok, hiszen ezek az állatok, mint már ti is tudhatjátok, ősidők óta ellenségek. Na de ebben a
mesében semmi sem az, aminek látszik, és senki nem olyan, amilyennek valójában ismerjük. Hiszen
Villus, a kiskutya is csak egy plüss játékkutya, aki kicsit maszatos, de azért nagyon aranyos, és még
okos is. Ők egy kicsi kis városban laktak egy hatalmas házban. A háznak nagy udvara volt, és sok-sok
állat lakott benne, különböző ólakban és istállókban.

Villust a gazdija már évek óta viszi az iskolába, és vele, Petivel együtt tanul. De amikor eljött az
idő, hogy Peti már felsőbb osztályokba járt, már Villus ki-kimaradozott az iskolából, hiszen Peti is
megnőtt, és egyre ritkábban vitte magával Villust. Bár ő nagyon szerette volna vinni, de anyukája és
már a tanító néni is szólt Petinek, hogy ő bizony már kinőtte azt az időt, hogy játékokat vigyen az
iskolába. Így esett, hogy Villus ötödik osztályos korában befejezte az iskolát. Ez alatt az idő alatt
nagyon sokat tanult, mert nagyon figyelt az órákon. Az udvarban az állatok ezt mind tudták, és
nagyon irigyelték is érte Villust. Villus nagy tiszteletnek örvendett az udvar állatai körében, és szót is
fogadtak neki. Még a tanácsát is kérték, ha úgy adódott, és adott is.

Egyszer történt, hogy Kormi, a ház kölyökcicája ment hozzá, hogy tanácsot kérjen.

- Na, mit szeretnél? – kérdezte Villus Kormit.

- Azt szeretném tudni, igaz-e az, hogy nekem az egereket gyűlölnöm kell, és alkalomadtán meg is
kell őket ennem? – kérdezte Villust a ház egyetlen kiscicája, kinek gazdija nem más, mint Peti húga,
Anna.

Villus nagy megfontoltsággal így felelt:

- Ugyan-ugyan ki mondta neked ezt a butaságot? Az állatoknak mind szeretniük kell egymást, és
tisztelni még akkor is, ha ők mások, mint mi. Hát akkor nekem is utálnom kellene téged? – kérdezte
Villus – Na ugye, hogy nem! – fejezte be Villus a tanácsadást. – De tudod mit, legyünk mi is jóbarátok
– mondta Villus Korminak.

- Úgy örülök, hogy a barátod lehetek, mert tudod, nekem is van ám egy jó barátom, Cin-cin, a
kisegér. Itt is van velem. Cin-cin, gyere csak elő! Hiszen mi lehetünk barátok, még Villus is ezt
mondta.

Ekkor egy kis idő eltelte után a fal egyik repedéséből, egy iciri-piciri kis egérke kandikált elő.
Orrocskáját kidugta, s nagyokat szimatolt a levegőbe, nincs-e más veszély, és szép óvatosan, gyakran
körülnézve ment barátjához, Kormihoz.

- Szerbusz, kisegér, téged hogy hívnak? – kérdezte a feszültséget oldva Villus.

- Engem Cin-cinnek – mondta zavartan, s Kormi a barátját nyugtatgatja, ne féljen, hisz itt senki
sem fogja bántani, mert már Villus, a ház legbölcsebb és legokosabb kiskutyája is a barátjuk.

- Akkor, aki a te barátod, az az én barátom is – kérdezte Cin-cin?

- Igen – felelte Kormi, és megerősítvén, vakkantott Villus is.

Ettől a naptól kezdve mindent együtt csinált a három jóbarát. Együtt ettek, együtt ittak, együtt
mentek mindenhová, és együtt aludtak. Minden este, amikor a ház elcsendesült, a három jóbarát



összekucorodott és halk szuszogással elaludtak. Mindhárman arról álmodtak, hogy milyen jó is az
életre szóló igaz barátság.

Másnap reggel mikor felébredtek, Villus azt mondta barátainak:

- Drága barátaim, szeretnélek meghívni titeket egy igazi városnézésre.

Hát Kormi, a cica, meg Cin-cin, a kisegér, nagyot nézett, hogy mi is az a városnézés? Néztek
kérdőn Villusra. Villus kissé oldalra fordította buksiját és így felelt:

- Tulajdonképpen a városnézés az olyan, mintha sétálnánk, de közben meg-megnézünk különböző
épületeket, szobrokat, szökőkutakat, tárgyakat és híres festményeket a múzeumokban.

- Múzeum? Azt sem tudom, hogy mi az, hogy múzeum – szólt Kormi, gyönyörű, nagy, kék szemeit
tágra nyitva, farkacskáját az égnek meresztve.

-  A múzeum egy olyan épület – magyarázta Villus –,  melyben összegyűjtik a régi tárgyakat,
használati eszközöket, mint edényeket, evőeszközöket, meg külömböző tálakat és korsókat.

- Juj, de jó! – kiabált Cin-cin – Akkor menjünk a múzeumba, mert ahol edény van, ott ennivaló is.

De Villus hamar eloszlatta Cin-cint ebben a hitében, hogy ott étel lenne.

- Nem-nem, Cin-cin, ott nincs étel, ott csak az edényeket lehet megnézni, még megfogni sem
szabad, nemhogy enni belőlük.

- Hát akkor meg minek a sok edény, ha még enni sem lehet belőlük – morgolódott magában Cin-
cin.

- Gyertek, induljunk is a városnézésre, érezzétek úgy, mint egy nagy kalandot – mondta kicsit
lelkesítően Villus.  –  A  kisgazdámat  most  viszi  az  apukája  iskolába,  mi  pedig  elbújunk az  autó
csomagterében, és amikor megáll, az iskola előtt hamar kiugrunk, és iszkiri, már megyünk is várost
nézni.

Korminak és Cin-cinnek egy kicsit bonyolult volt, amit Villus mondott, de azért vakon követték
barátjukat. Mert a jó barátság alapja az abszolút bizalom.

Amint így andalogva sétálgatott a három jó barát, Villus, a plüss kiskutya, Kormi, a fekete kiscica,
és Cin-cin, a kisegér, városnézés közben egy ódon régi várba tévedtek. Amint ott sétálgattak fel s
alá, Cin-cin nagyon elfáradt. Kormi óvatosan a szájába vette barátját, és a saját hátára tette, és
mondta Cin-cinnek, hogy kapaszkodjon jó erősen, majd ő viszi a hátán, és így sétálgattak tovább, és
nézték a sok érdekes dolgot.

Kormi és Cin-cin folyton-folyvást kérdezgették Villust, hogy ez mi, meg az mi, meg azt mire
használták, mert hát mégiscsak ő volt az, aki sokat járt iskolába Petivel. Mert hiszen ő volt Villus kis
gazdája, és hát Villus nagyon kiokosodott mindenben. Villus pedig válaszolgatott a kérdésáradatra.

- Az ott egy régi kard, amit a vitézek vívásra használtak, az meg ott egy pisztoly, amivel a vitézek
célba lőttek. Ez itt egy nyíl, amivel vadásztak a vitézek. Ez pedig egy pajzs, amivel a vitézek és a
lovagok védték a testi épségüket, mint a teknősbéka a páncéljával.

A két barát csak ámult és bámult a sok tudáson, melyet Villus az iskolában tanult,  és azon
nyomban elhatározták, hogy ők is akarnak majd iskolába járni, hogy ők is olyan okosak legyenek,
mint Villus. Amint így sétálgattak a hatalmas várban, megszólalt Kormi. Ő is nagyon elfáradt, akkor
mondta neki Villus, ugorj a hátamra, mert a barát az azért is barát, hogy segítsen, és így haladtak



tovább kérdések és válaszok közepette. Már Villus hátán Kormi, s Kormi hátán Cin-cin. Egyszer csak
egy hatalmas csőhöz értek, Cin-cin azonnal kérdezte Villust, hogy ezt a nagy csövet mire használták.
Villus nagy megfontoltsággal némi ránccal a homlokán csak annyit mondott:

- Ez egy ágyú melyet a vitézek arra használtak, hogy a holdra lőjék egymást.

- Éljen-éljen – kiabált Kormi és Cin-cin – mi is lőjük ki magunkat a holdra, a repülés az mégsem
olyan fárasztó, mint a sétálgatás.

De Villus nagy bölcsen így szólt:

- Az nagyon veszélyes, és azt sem tudjuk, mi vár bennünket a holdon.

De Kormi nagy okoskodásba fogva így szólt:

- Szerintem ott is emberek laknak és állatok, meg kutyusok, meg cicák, meg egérkék, mert akiket
fellőttek azok most is ott vannak, nem?

Villus nagyot nézett Kormi okfejtésén. Ami igaz, az igaz. Lehetséges, hogy ugyanilyen városok és
falucskák vannak a holdon is, mint a földön. Villus egy könnyed mozdulattal felugrott a cső végére,
majd lassan elindult a másik vége felé, amely pont a hold felé nézett. Az ágyúcső végéhez érve egy
kicsit leült, majd így szólt barátaihoz.

-  Most  megvárjuk,  amíg valaki  lőni  akar,  akkor hamar felpattanunk az ágyúgolyóra és  már
repülünk is. De akkor nagyon kapaszkodjatok a bundámba, nehogy lemaradjatok – mondta Villus
nyomatékot adva annak, hogy ez az utazás mégiscsak veszélyes.

Ebben a pillanatban egy hatalmas dörrenés rázta meg a csövet. Villus azonnal tudta, most kell
ugrani,  hogy  az  ágyúgolyóra  kapaszkodva  megkezdődjön  egy  felejthetetlen  utazás.  Amint  így
repültek,  találkoztak  repülővel,  csillagokkal,  műholdakkal,  űrhajókkal,  még  integettek  is  az
űrhajósoknak. Na de amikor meglátták a tejutat, Kormival nem lehetett bírni, mert minden áron át
akart ugrani a tejútra, mert ő nagyon megkívánta a tejet, és ő most azonnal inni akar a finom tejből.
De Villus megint okos dolgot mondott barátainak.

- Tudjátok, a tejút már olyan régen itt van a világűrben, hogy az már megkövesedett, és már csak
sétálni lehet rajta.

Ennek Kormi nem nagyon örült, mert a sétálgatásból nagyon elege van, hiszen már a körmöcskéi
is  elkoptak  egy  kicsit.  Ezért  meggondolta  magát,  és  tovább  élvezte  a  repülést.  Amint  így
gyönyörködtek a mellettük elsuhanó hol csillogó, hol villogó, hol sötét, hol világos tájban, egyszer
csak megpillantották a holdat. Olyan közel volt, hogy már rá is ugorhattak volna, de előbb körbe
repülték, és hát elég furcsának találták. Egyszer csak lassulni kezdett a golyóbis, majd lassan a hold
felszínére pottyant a három potyautassal.

- Megérkeztünk – mondta Villus.

Villus hátáról leszökkent Kormi, majd óvatosan leemelte barátját a hátáról, Cin-cint, aki a repülés
ideje alatt egy szót sem mert szólni félelmében, még most is reszketett a kis teste.

Amint a holdon nézelődtek, azt vették észre, hogy itt minden óriási nagy, a fák tízszer akkorák,
mint  a  földön.  Séta  közben  találtak  egy  kicsi  tavacskát,  melyben  nem  víz,  hanem  méz  volt,
mindhárman nekihasaltak, s nagy kortyokat nyelve itták. A tó mellett egy nagy szikla emelkedett,
ami úgy nézett ki, mint egy nagydarab sajt, és tényleg.

- Ez sajt! – kiáltott Cin-cin, hatalmas nagyokat harapva az ízletes sajtba, de nicsak, amott egy



hatalmas kerítés, de nem akármilyen, hanem kolbász.

Hát ez minden kiskutya álma, hatalmas lakomát csaptak. Villus azon tanakodott magában, hogy
minek a kerítés, ha nincs mit bekerítsen. Míg így morfondírozott, lassan mély álomba szenderültek.
Egymáshoz bújva aludt el a három jóbarát Villus, Kormi és Cin-cin.

Amint így békésen szundikáltak, arra ébredtek, hogy mozog alattuk a hold. Nagyon megijedtek,
mert Villus azt mondta, hogy a földön is van földrengés, itt pedig bizonyára holdrengés van. Villus
egyszer csak azt kiáltotta:

- Fussunk le a völgybe, mert ez már nem holdrengés, hanem tűzhányó, ami éppen készül kitörni!

Kormi  és  Cin-cin  nem  nagyon  értett  ebből  semmit,  de  azért  szót  fogadtak  Villusnak,  és
lélekszakadva rohantak a völgy felé. Amikor leértek, azonnal elbújtak egy hatalmas fa tövébe, és
reszketve várták, hogy vége legyen ennek a szörnyű dübörgésnek. Egyik pillanatról a másikra nagy
hirtelen elcsendesedett minden, de a három barát nem mozdult, nem nyikkant, nem szuszogott a
félelemtől.

Amint itt a fa tövében remegve, de mozdulatlanul vártak, Villus felbátorodott, s kikukucskált az
előtte meredező hegyre, majd kilépett. Szólt barátainak, hogy elmúlt a veszély, ámde ez nem így volt.
A hegy tetejéről elkezdett feléjük közeledni egy óriási állat. A három barátnak a holdba gyökeredzett
a lába és lépni sem tudtak, mert ők még ilyet nem láttak. Amikor a nagy állat odaért a hegy lábához
a barátok elé, ezt kérdezte:

- Kik vagytok, és honnét jöttetek?

Kicsi szívük zakatolása lecsillapodott, és Villus szépen bemutatkozott, majd követte Kormi, majd
Cin-cin, és beszédét folytatva elhalkuló hangon azt mondta:

- Mi a földről jöttünk.

- Én pedig a kisvakond vagyok – mondotta a hatalmas állat.

- Hát persze – mondta Villus –, hiszen itt minden sokkal nagyobb, mint otthon a földön. Szerbusz,
kisvakond – köszöntötte illendően Villus a nem éppen aprótermetű kisvakondot.

- Na és mi járatban vagytok itt a holdon? – érdeklődött kíváncsian a kisvakond.

Kormi így válaszolt:

- Hát, mi csak kirándulunk, nézelődünk, és közben tanulunk.

- Mi az, hogy tanulni? – kérdezte a kisvakond.

Cin-cin erre azt felelte:

- Hát, mi az élet és a tapasztalat iskoláját járjuk, mert mi azt jól tudjuk, az a leghosszabb iskola,
és azt fiatalon kell kezdeni, még gyermekkorban.

- De jó nektek, ti látjátok a körülöttetek lévő dolgokat! Mint azt bizonyára tudjátok, én nem látok,
és így olvasni sem, írni sem tudok megtanulni. Én csak a hold alatt tudok tájékozódni, élelmet
keresni. Csak akkor jövök a felszínre, ha valami finom illatot érzek, mint a hatalmas cseresznye vagy
az óriási körte, de a kedvencem az alma. Az igaz, hogy nehéz a bejárathoz gurítani, de megéri,
hiszen egy esztendőre is ad finom vitaminokkal tele falatokat.

A három jóbarát el is határozta, hogy addig nem mennek haza, míg egy ilyen gyümölcsöst nem



találnak. Illendően elbúcsúznak a kis vakondtól, hogy folytassák felfedezőútjukat a holdon. Ahogy így
sétálgattak, mendegéltek, nagyon elfáradtak, de nicsak, megint meglátták a tavacskát, a sajthegyet,
meg a kerítést, ami kolbászból volt. Ismét jól belakmároztak, és így szólt Villus:

- Na, most aztán könnyen indulunk a felderítőútra.

Villus azt tanácsolta barátainak:

- Szerintem, ha már itt állt ez a fantasztikusan finom kerítés, akkor az bizonyára valamit be is
kerített. Derítsük ki, hogy mit is rejt a kerítés másik oldala.

Ahogy átugrották a kerítést, nem messze tőlük egy gyalogút vezetett valahová, mert a végét még
csak nem is látták. Amint ráléptek az útra, abban a pillanatban elindult velük a járda. Először
megijedtek, mert még ilyet sem láttak.

- Mozgó járda – mondta Villus. – Otthon, a földön még csak mozgólépcsővel találkoztam, de az is
nagyon érdekes és hasznos. De ez nagyon jó, mert itt nincsenek lépcsők, mégis dombra fel, völgybe
le, és egy lépést sem kell tennünk.

Amint így nézelődtek a fantasztikus mozgó járdáról, arra lettek figyelmesek, hogy több ilyen út is
van körülöttük, de egyiken sem utazott senki.

- Talán azért nem utaznak a járdákon, mert már nem lakik itt senki – gondolkodott hangosan
Kormi.

Egyszer csak Cin-cin felkiáltott:

- Nézzétek, nézzétek, az egyik út elindult velünk szembe!

- Nicsak – mondta Villus –, mégis laknak itt mások is, és most épp elénk jönnek.

Kormi gondolt egyet, és felugrott Villus hátára, hogy jobban és távolabb lásson. Villusnak semmi
kifogása nem volt ellene, csak helyeselte a dolgot. Már Cin-cin is nagyon izgatott volt, vajon ki fog
majd érkezni.  Hamar felszaladt Villus hátsó lábán, majd Kormi lábán és hátán végigszaladva a
nyakán keresztül Kormi feje búbjára állva leste, vajon ki lesz a jövevény.

Kis idő múlva Cin-cin hatalmas cincogással, jajveszékeléssel rohant lefelé Kormi nyakán, majd a
hátán és lábán, átugorva Villusra, s annak lábán leszaladva, el sem engedve azt. Csak kiabált, hogy
egy hatalmas, nagy és csúf oroszlán. Ekkor már Komi is meglátta a szemben érkező, számára sem
bizalomgerjesztő állatot, és máris Villus védelmébe, Villus hasa alá bújt. Kormi szőre felállt még a
farka végén is, kissé lehasalva, támadó pozíciót felvéve, a körmeit kiengedve várta a találkozást.

Nos, Villus is megijedt egy kicsit, de nem félt, mert gondolta ő, hogy ez a valami is csak egy
nagyra nőtt kedves állat lehet. Villus nem is tévedett, de erre azért nem számított még ő sem. Egy
aranyos kiskutya volt.

Kiskutyának éppen nem volt kicsi, mert amikor egymás mellé értek, még a napot is eltakarta. Cin-
cin  még  mindig  reszketett,  és  Kormi  sem  hagyott  alább  a  harci  kedvéből.  Villus  barátságos
csaholással üdvözölte a jövevény kiskutyát, mire ő is vidám csaholásba kezdett örömében. Végre egy
fajtabélivel találkozott a holdon. No de ez az üdvözlés annyira nem volt kellemes, mint Villus kedves
csaholása, mert még a hold is beleremegett a hangos ugatásba. Villus finom vakkantással jelezte,
hogy ezt fejezze be, mert ők ettől megsüketülnek.

- Na, jól van – mondta a jövevény kiskutya –, de olyan boldog vagyok, vakkantotta még utoljára.
Engem Szöszmösznek hívnak, és mint látjátok, kiskutya vagyok. Ti kik vagytok és honnét jöttetek?



Kormi is felengedett a harci kedvéből, és felelt a kérdésre:

- Mi a földről jöttünk, és én cica vagyok, a nevem Kormi, ő pedig Cin-cin, a kisegér, aki úgy
megijedt tőled, hogy még megszólalni sem tud.

- Én Villus vagyok, a kiskutya – vakkantotta vidáman, barátian Szöszmösznek.

Szöszmösz  kérlelte  újsütetű  barátait,  hogy jöjjenek vele  a  házába.  Villus  elfogadta  a  szíves
meghívást. Szöszmösz így szólt:

- Ugorjatok az én járdámra, majd arról átugrunk a házamhoz vezető járdára, és már mehetünk is
haza.

Ahogy így járdáztak, meg ugrándoztak, egyszer csak a járda megállt. Hopp-hopp, na most mi
történik, nézett érdeklődve a három barát.

- Megérkeztünk – felelte Szöszmösz.

- De hát itt egy kicsi házat sem látni, nem egy olyan nagyot, amelybe te is beleférsz!

- Na, csak ugorjatok át ide a térre, majd meglátjátok, hogy hol lakom én.

Egyszer a nagy tér elkezdett süllyedni, majd felgyorsult, és egyszer csak megállt. Egy hatalmas
ajtó  zárta  az  útjukat,  majd  Szöszmösz  megnyomott  egy  gombot,  és  az  a  hatalmas  ajtó  lassan
eltolódott oldalra.

- Na hiszen – mondta Villus csodálkozva –, hát ez egy mozgó ajtó, hát ilyenek a földön csak a nagy
bevásárlóközpontokban vannak.

Eléjük tárult Szöszmösz lakása, mely inkább hasonlított egy bevásárlóközpontra, egy spotpályára,
egy uszodára, egy üzemi konyhára meg egy étteremre együttvéve. Na meg az a sok lépcső, melyek
le- és felszállították az ott lakókat!


