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Bucifej és Gatyaszárláb és az égszínkék madárijesztő 
 

 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesélő (sőt ez a mesélő még mindig 

van, merthogy ez én volnék), aki mindig Bucifejről és Gatyaszárlábról mesélt. Ez persze 
most sem lesz másként. Hogy miért Bucifej, azt persze még könnyű megmagyarázni, 
hiszen szegény állandóan a délelőtt közepén kászálódott ki az ágyból, s mindig álmosak 
voltak a szemei, nem győzte belőlük törölgetni a csipát, a haja borzas volt, a feje meg 
buci. Nyilván szeretett aludni, vagy talán éjjel későn feküdt le, de ez a mesékből sosem 
derült ki. Egyébként gyönyörű világosbarna hajú kislány volt, akit sokan Évinek hívtak, de 
most maradjon csak Bucifej. Ám hogy szegény fiú, akinek, ha jól emlékszem, Rozmárfoki 
Vladimir volt a rendes neve, szóval hogy ő miért lett Gatyaszárláb, azt már végképp nem 
tudom, de talán nem is fontos. 
 

Történt egyszer, hogy – amint az egyébként minden rendes, valamirevaló péntek 
délután megesett – Bucifej és Gatyaszárláb felültek a kilencvennyolcas villamosra, s 
elzakatoltak a végállomásig. Egyrészt mert ott kezdődött az erdő, ahol jókat lehetett 
sétálni, másrészt mert éppen rendes péntek délután volt, harmadrészt meg azért, mert 
az a hír járta, hogy az erdőben megnyílt a “Bizsuk és égszínkék madárijesztők 
gyűjteménye”, amit feltétlenül meg kellett nézniük. Gatyaszárláb ugyan inkább a 
Vasmarok FC-Lógózokni SE kapavágó mérkőzésre ment volna kivételesen, de tudta, hogy 
Bucifej kedvenc színe az égszínkék, na meg a lovagiasság és a kötelező udvariasság is az 
erdei kirándulás felé billentette a mérleget, arról nem is beszélve, hogy Gatyaszárláb 
kedvelte Bucifejt, főleg gyönyörű világosbarna haját, s még jobban, ami azalatt volt. Egy 
szó mint száz, Gatyaszárláb már egy idő óta érezte, hogy valami bizsereg a szíve 
környékén, ha Bucifejre gondolt. Azért ez nem volt érzelgős filmekből ismert nagy 
szerelem, ezt Gatyaszárláb is tudta, mert mikor ott volt mellette Bucifej teljes 
életnagyságban, akkor valahogy inkább a kapavágó világválogatott összeállításán kezdett 
el járni az esze. 
 

Most mindenesetre sikerült Bucifejre figyelnie. Próbálta volna nem megtenni! 
Bucifej ugyanis, éppen amikor a legnagyobbat rázott rajtuk a kilencvennyolcas villamos, 
akkorát, hogy Gatyaszárláb nevéből ijedtében majdnem leesett az első ékezet, szóval 
akkor Bucifej azt mondta: 
– Kedves, drága Gatyaszárláb! – ez már gyanús volt, ilyen hízelgőn csak akkor beszélt, ha 
valami nagyot akart kérni, szóval a villamos-rázástól amúgy is ijedt Gatyaszárláb még 
ijedtebb arcot vágott és felhúzta a bal szemöldökét. Csak a balt, mert a jobb a nagy 
ijedelemben leesett a villamos padlójára. Szóval Gatyaszárláb kérdőn nézett Bucifejre. 
Bucifej látta, hogy most nehéz lesz meggyőzni Gatyaszárlábat, ezért még nyájasabban 
ismét rákezdte: 
– Kedves, drága Gatyaszárláb! Ha felértünk, ugye veszel nekem egy embernagyságú 
égszínkék madárijesztőt? 
Na, most ijedt meg aztán Gatyaszárláb. Hogy időt nyerjen, lehajolt, felvette a jobb 
szemöldökét, visszarakta a helyére, csak aztán szólalt meg, némileg kitágult szemekkel: 
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– De Bucifej… – hallotta saját hangján, hogy elég gyámoltalanul hebeg-habog, úgyhogy 
kicsit határozottabban próbálta folytatni: – Először is nincs nálam elég pénz, másodszor 
is, mi a csudának neked egy embernagyságú égszínkék madárijesztő? 
– Te csacsi – s most Bucifej próbált nagyon kedves lenni – először is nem nekem, hanem 
nekünk. Kettőnké lenne, a mi közös égszínkék madárijesztőnk. Én ugyan utálom a 
madárijesztőket, de az égszínkék színt nagyon kedvelem. Te meg a kéket nem szereted, 
de élsz-halsz a madárijesztőkért, így viszont én a kedvedért megszeretném a 
madárijesztőt, te meg a kedvemért az égszínkék színt. Szóval ez így a mienk lenne, csak 
a kettőnké. – Egy kicsit halkabban, szemlesütve tette hozzá: – Meg aztán ma van a 
névnapom. 
Erre Gatyaszárláb nagyon elszégyellte magát. Hogy lehet ilyen balga, hiszen reggel még 
azon törte a fejét, hogy hol vegyen egy csokor égszínkék virágot Bucifejnek névnapi 
köszöntő gyanánt. Aztán elkalandoztak a gondolatai a kapavágó mérkőzés miatt, s úgy 
elfelejtkezett Bucifej névnapjáról, ahogy legfeljebb csak az iskolai házi feladatról 
tudott eddig. Most mindenesetre irult-pirult, s csak lopva sandított Bucifejre: 
– Ne haragudj. – majd egy kis torokköszörülés után hozzátette: – Elfelejtettem. – Aztán 
elhallgatott és egy kis idő múlva azon vette magát észre, hogy csak bámul kifelé az 
ablakon, de nem látja az utcát meg az embereket, csak valami melegségre gondol, ami 
Bucifej irányából árad felé, s egy kicsit meg is örült, mikor rájött, hogy már a Vasmarok 
FC, a Lógózokni SE meg a világ egyéb kapavágó csapatai sem érdeklik. Viszont egyre 
jobban kezdte izgatni az égszínkék madárijesztő, ami az ő közös madárijesztőjük lenne. 
Amikor a kilencvennyolcas villamos végre bezötyögött az erdőszéli végállomásra, vidám 
szemeket meresztett Bucifejre: 
– Te Bucifej, mi lenne, ha…? – itt elhallgatott, mert nem is tudta, mit akart mondani, 
tulajdonképpen csak jókedve lett. Aztán, hogy mégse maradjon félben a mondókája, 
mintha valami vadonatúj gondolat jutott volna az eszébe, sejtelmesen Bucifej fülébe 
suttogta: – …ha vennénk egy embernagyságú, égszínkék madárijesztőt? 
Bucifejt egy cseppet sem zavarta, hogy Gatyaszárláb nem a saját ötletével hozakodott 
elő, sőt! Hirtelen örömében a fiú nyakába vetette magát, s össze-vissza csókolta: 
– Édes, drága Gatyaszárláb! Jujj, de örülök! 
Gatyaszárláb soha nem gondolta volna, hogy gyönyörű, barnahajú kislányok olyan 
lelkesülten tudnak ugrálni, hogy az ő kapavágó-rajongásban megizmosodott férfitestét a 
földre döntsék. De bizony ott hemperegtek kacagva mindketten az erdőszélen a hóban. 
– Nini, hó! – kiáltott fel Gatyaszárláb, aki a villamosablakból való nagy bambulásban nem 
vette észre, hogy időközben fehér lett a világ. 
– Nini, hó! – mondta Bucifej is, hirtelen rém komoly képet vágva, mialatt egy nagy 
hógombócot igyekezett elkenni Gatyaszárláb ábrázatán. 
– A teremburáját, te bucifejű kislány! – prüszkölte Gatyaszárláb barátságosan – inkább 
menjünk égszínkék madárijesztőt venni! 
 

Nem sokat kellett baktatniuk az erdőben, gyorsan kiértek a tisztásra, ahol nagy 
tábla hirdette, hogy itt tekinthető meg a “Bizsuk és égszínkék madárijesztők 
gyűjteménye”. Bucifejnek és Gatyaszárlábnak kikerekedett a szeme, mint serpenyőben a 
tojássárgája. Ennyi csillogó-villogó bizsut ők még életükben nem láttak. Olyan volt az 
egész tisztás, mintha Ali baba és a negyven rabló kincsesbarlangját nyitották volna meg 
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a nagyközönség előtt. Tódultak is az emberek, mindenki csillogó-villogó bizsut akart 
vásárolni. Bizsu volt nagy és kicsi, szép és ronda, drága és olcsó, de Bucifej és 
Gatyaszárláb madárijesztőt nem talált, még szürkét sem, nemhogy égszínkéket. Végül 
Bucifej csüggedten ránézett az egyik bizsuárusra: 
– Tessék mondani, van itt valahol égszínkék madárijesztő? 
A borostás arcú bizsuárus döcögve nevetni kezdett: – Kislány, hát meg van magácska 
furcsállodva? Hát már hogy lenne? Ki a fészkes csudának kéne manapság egy 
madárijesztő? 
– Például nekünk – pityeregte Bucifej –, és különben is, az van kiírva, hogy égszínkék 
madárijesztő is van… 
– Hahaha, de csacsik vagytok! Hiszékeny gyerekek. Ez azért van kiírva, hogy legyenek 
vásárlóink, mert bizsut most az egész városban lehet venni, na de bizsugyűjtemény sehol 
másutt nincs, az égszínkék madárijesztő meg igazán jól ki van találva. Úgysem venne 
senki, de érdekesen hangzik. 
Gatyaszárláb, aki eddig nem szólt semmit, egyre dühösebben hallgatta a borostás 
bizsuárus magyarázatát. Már-már kiszaladt a száján valami cifra mondás, amit a múlt 
heti kapavágó mérkőzésen tanult, de megemberelte magát és kérlelően, majdnem sírva 
kérdezte: – És…, egy egészen pici, nem embernagyságú, de egészen pici égszínkék 
madárijesztő sincs? 
A borostás bizsuárus megvetően morgott valamit, aztán elkiáltotta magát: – Bizsut 
tessék! Kicsit, nagyot, szépet és még szebbet, olcsót és nem túl drágát! 
 

Gatyaszárláb letörölte Bucifej csordogáló könnyeit, majd a fülébe súgta: – Gyere 
Bucifej, menjünk haza! Otthon csinálunk magunknak egy gyönyörű, égszínkék 
madárijesztőt! 
Bucifej még szipogott egy kicsit, aztán ahogy felültek a kilencvennyolcas villamosra, már 
egy cseppet mosolygott is. Útközben és otthon vettek-találtak-csináltak madárijesztő-
testet, -kalapot, -ruhát, még égszínkék madárijesztő-tarisznyát is varrt Bucifej. Két 
napon keresztül készült az égszínkék madárijesztő. A mesélő (ez ugye még mindig én 
volnék) nem emlékezhet persze mindenre, így aztán arra sem esküszöm, hogy 
embernagyságú lett végül a madárijesztő, de az biztos, hogy az ég mindenfajta kék 
színében pompázott. Azt is bizonyosan tudom, hogy Bucifej és Gatyaszárláb két napig 
keményen dolgoztak, s közben csak néha sandítottak lopva egymásra. Ilyenkor 
mindketten úgy érezték, hogy égszínkék madárijesztőt készíteni a legjobb dolog a 
világon. 
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