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NEGYEDIK FEJEZET

Amelyben szó lesz a nagyszerû locspocsról.
És már elõre megmondom: nem kell engem 

ruhástul megmosni. És horgásztunk is.

Másnap elvezettem barátaimat a patakhoz. Nagyon szép a mi kis patakunk, és nem 
mély: a felnõtteknek térdig ér, a bocsoknak a hasukig. És a víz szép tiszta, vagyis a kis 
patak jó és szelíd.

– Nagyszerû locspocs lesz itt mindjárt – mondta Jócsont vidáman, amikor meglátta 
a patakot. – Vannak benne halak?

– Hal? Errõl majd késõbb beszélünk – szólt Pulykapipi, a kapitány. – Most fonto-
sabb dolgunk van. 

És kibontott egy csomagot, amelyet anyukám adott nekünk a kirándulásra. Tudjátok, 
mi volt a csomagban? Foszlós kalács. És édes eper. Nekiláttunk az uzsonnának.

– Én vagyok a kapitány – szólt Pulykapipi –, és ezért megparancsolom nektek, hogy 
vigyázzatok a ruhátokra! Le ne csurgassátok magatokat eperlével!
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– Húzd! – kiáltotta Jócsont. – Húzd! – õ is nagyon izgatott volt.
– Azt hiszem, óriási hal – mondta Pulykapipi –, mert nem tudom egymagam kihúzni.
– Talán bálna – nevetett Jócsont csúfondárosan –, vagy talán egy hatalmas víziló!
– A patakban nincsen bálna, és nincs víziló – intettem le Jócsontot.
– Ne vitatkozzatok, hanem segítsetek! – kiáltotta Pulykapipi.
Átfogtam Pulykapipi derekát, és húztam. Jócsont átfogta az én derekamat, és õ engem 

húzott, hogy hárman együtt kihúzzuk az óriási halat. Erõlködtünk. Nagyon erõlködtünk. 
S ahogy erõlködtünk – puff, elszakadt a zsinór. Mind a hárman hanyatt estünk.

– Nem kell nekünk a nagy hal – mondtam én.
Jócsont pedig belábalt a patakba, ide-oda járkált, aztán felkiáltott:
– Megtaláltam a zsinór végét! És a horgot is!
Mi is gyorsan bementünk Pulykapipivel a vízbe.
– Ide nézz, törökméz! – mondta Jócsont. És megmutatta a horgot, amely egy nagy la-

pos kõben akadt meg. Erre hittük, hogy nagy hal, pedig csak kõ volt.
– Kõvé vált bálna – csúfolódott Jócsont. – A kapitány követ horgászott.
– Ne nevezzük most vissza Jócsontot Rosszcsontnak? – kérdeztem Pulykapipit, mert 

nem szeretem a csúfolódást.
– Még ne – mondta szelíden a kapitány –, inkább tegyük próbára! Vagyis legyünk 

még türelmesek vele.
Elhatároztam, hogy türelmes leszek Jócsonttal, de aznap már nem volt idõ türelmesnek 

lenni, estére járt, és gyorsan hazamentünk.
Egyetek rendesen! Én meg holnap igyekszem türelmesnek lenni.



23

Amelyben Jócsont találkozik 
az erdõ boszorkányával, de csak félig.

Másnap reggel nagyon halkan, vagyis csendesen, hogy fel ne ébresszem a barátai-
mat, azt mondtam:

– Pszt.
– Pszt – mondta Jócsont is.
– Még alszol? – kérdeztem.
– Igen – felelte –, még alszom. És te?
– Nem tudom – mondtam én, és hozzátettem: – Kuki csípi az orromat a csõrével.
– Nem lehet – válaszolta Jócsont –, mert õ is alszik. Pulykapipi is. És csak álmodod az egészet.
– Nem szeretek orrcsípésrõl álmodni – mondtam Jócsontnak.
– Hát akkor álmodj talán mézrõl – tanácsolta Jócsont. 
– Én éppen most egy nagy tányér mézrõl álmodom.
– És adsz belõle? – kérdeztem.
– Errõl most nem álmodom – felelte Jócsont. – Ha kell méz, álmodj magadnak!
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