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A konyhában párás forróság volt, mert a tűzhelyen sűrű,  

vörös dzsem bugyborgott egy régi fekete fazékban.

Süni mama odafordult fiához, Vilihez, aki a konyhaasztalnál 

ücsörgött, és a levegőbe bámult.

– Mi bajod? – kérdezte tőle ingerülten.

– Unatkozom – felelte Vili. – Itt sosincs mit csinálni.

– Még, hogy nincs! – csattant fel Süni mama. – Nekem bezzeg 

ezer a dolgom! Miért nem segítesz?

– Nincs kedvem – morogta Vili.

Süni mama elengedte a füle mellett a szemtelenséget.

– Fogd ezt a kosarat. Gyümölcs van benne, és befőtt. Vidd 

el nagypapinak – javasolta. – Legalább addig sem vagy láb 

alatt, és elfoglalod magad. Vigyázz az úton, és add át neki 

az üdvözletemet.
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Így hát Vili útnak eredt a kosárral. Alig ment valamicskét,  

amikor szembetalálkozott Egér Henrikkel és Nyuszi Robival.

– El kell vinnem a kosarat a nagypapihoz – mondta köszönés 

helyett. – Most nincs időm játszani.

– Épp nincs dolgunk – mondta Robi. – Veled mehetünk?

– Csak ha segítetek cipelni a kosarat – válaszolta Vili. – Nehéz. 

Eléggé elfáradtam.

Amikor odaértek, látták, hogy nagypapi épp az öreg kerékpárját festi át.

– Hahó, nagypapi! – köszöntötte Vili kiabálva. – Anya küldött egy  

kis befőttet.

– Remek! – mondta nagypapi. – Jó, hogy jöttetek!

– Segíthetünk? – kérdezte Robi reménykedve.

– Épp most fejeztem be – mondta nagypapi. – Indulok Vakond  

asszony házába a falugyűlésre. Elkísértek?

A gyerekeket nemigen érdekelte a gyűlés, de nem volt jobb dolguk,  

hát vele tartottak.
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Vakond asszonynál már rengetegen voltak, alig volt hely a szobában. 

– Miről lesz szó, nagyapi? – kérdezte suttogva Vili.

– Szükségünk lenne egy gyűlésteremre – válaszolta a nagy- 

apja. – Sajnos nincs rá elég pénz. Azt vitatjuk meg, hogyan lehetne  

pénzhez jutni.

– Csendet kérek! – dörögte Borzi bácsi, és egy fakalapáccsal verte 

Vakond asszony legszebb asztalának lakkozott lapját.



44 45

– Te jó ég – sóhajtott fel Vakond asszony. – Tényleg kellene már  

egy gyűlésterem.

A megbeszélés annyira elhúzódott, hogy a végére a három gyerek 

százszor megbánta, hogy eljött. A pénzgyűjtés ötlete viszont tetszett 

nekik, és amikor véget ért a gyűlés, Vili megkérdezte a nagyapjától, 

hogyan kezdjenek hozzá.

– Menjünk a könyvtárba – javasolta nagypapi bölcsen. – Ott meg-

tudhatjuk, hogy Foxwood hírességei hogyan jutottak pénzhez. 

Van ott pár régi könyv, amit jó lenne, ha elolvasnátok. Biztos akad 

bennük pár használható ötlet.

– Poros könyvek… – Vilin látszott a csalódás. – Olvasással hogyan 

szerezhetnénk pénzt?! Mi tenni szeretnénk valamit!

Nagyapa úgy tett, mint aki meg sem hallotta Vili morgolódását:  

két könyvcímet javasolt nekik, és azt mondta, kérjék ki őket Mókus 

nénitől. Aztán elment, hogy megbeszélje Borz úrral és Vakond 

asszonnyal a következő találkozó részleteit, a gyerekek pedig 

letelepedtek a könyvtár egyik csendes sarkába.
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Hamarosan megjelent Mókus néni, és két jókora kötetet rakott 

le eléjük az asztalra. Robi kinyitotta az egyiket, és belelapozott.

– Mi az? – kérdezte Vili, és kíváncsian átkukucskált Robi válla 

fölött.

– Történelemkönyv – mondta Robi. – Azokról a híres 

állatokról szól, akik itt éltek a faluban. Menyét kapitányról meg 

Vakondvári úrnőről és uraságról, akik itt éltek a Foxwood Park 

nevű udvarházban. És… nicsak, itt Róka úrról is írnak.

– Róla tudok mindent! – szakította félbe Vili. – Nagyapa 

mesélt róla. Az ő szobra áll a főtéren.

– Azt mindenki tudja, te okostojás – szólt rá Robi. – Mesélj 

valami mást is!

– Hát… ennyit tudok – vallotta be Vili feszengve. Arra 

gondolt, hogy bárcsak jobban odafigyelt volna, amikor 

Nagypapi a régi Foxwoodról mesélt.




