Tóth Máté Péter
A vargánya kalandjai
első rész

Kedves gyerekek, ezt a mesét azért mondom nektek, mert már régóta járom a világot
és még soha nem láttam sétáló gombát. Gondolom, ti sem! Ha kíváncsiak vagytok rá,
füleljetek ide!
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy vargánya. Ez a vargánya gombák közt élt.
Ezek a gombák csak egy helyben szoktak állni mindig.
A vargánya egy napon így szólt a többiekhez:
- Ti nem unjátok, hogy egész nap itt állunk és nem mozdulunk?
A többiek azt felelték, hogy:
-

Nem, mert ez az életünk.

DE a vargánya, azt mondta:
-

Én ezt unom! Elhatároztam, hogy elmegyek és világot látok majd.

A többiek csak kacagtak, kacagtak, és kacagtak. A vargánya elkezdett erőlködni és kimászott
a helyéről. Ahogy kiment, fogott egy tarisznyát, abba ételt rakott magának és elindult világot
látni.
Ám ahogy elindult és kiért az erdőből, azonnal egy faluba ért. Abban a faluban az
emberek csak úgy nyüzsögtek. A vargánya alig bírt kitérni a léptek elől.
-

Mi ez a hely? – kérdezte. De senki nem értette a szavát.

Ám ott volt egy rókagomba, akitől szintén megkérdezte:
-

Mi ez a hely?

A rókagomba halkan megszólalt:
-

Gyere, megsúgom! Nos, barátom egy faluhelyre értél. De mesélj inkább te magadról!
Meséljek magamról? – csodálkozott a vargánya.

A rókagomba kérte, hogy mesélje el, hogyan jutott el ide, mikor a gombák nem
mozdulhatnak a földből.
-

Tudod úgy kerültem ide, hogy az erdőbe untam a helyemet.

-

Untad? És hogy jutottál el idáig?
Addig erőlködtem, amíg ki nem jöttem. De nagyon kíváncsi vagyok erre a falura!
Mesélek szívesen. A falu olyan hely, ahol az emberek sokan élnek és sokat dolgoznak.
Értem már!
De van ennél nagyobb hely is.
Tényleg?- álmélkodott a vargánya. – Azt hogy nevezik?
Azt a helyet városnak hívják.
Mesélj a városról! – kérlelte a vargánya.
A városban sokféle jármű közlekedik és sokkal több ember él, mint a faluban.
Honnan tudod mindezt a városról? – kérdezte a vargánya.
Azért tudom mindezt, mert városban lakik az egyik rokonom.
És hogy hívják a rokonodat?
Ő az őzlábgomba. – mondta a rókagomba.

A beszélgetés biztosan tovább tartott, de én többet nem mesélhetek, mert még nem
találtam ki a folytatást.

A vargánya kalandjai
második rész

Szervusztok, megint! Én vagyok újra a mesétek írója. Mielőtt elkezdeném a mesét,
egy pár szót még mondanék. Először is, remélem mindenkinek tetszett az első rész és
figyelmesen várjátok a folytatást.
Ott hagytuk abba, hogy a rókagomba megemlítette a városi rokonát, az őzlábgombát.
Majd, a sok új információval gazdagon a vargánya elköszönt a rókagombától.
-

Várj még! – szólt a rókagomba.
Várjak? Miért?
Az lehet, hogy a helyünkről nem tudunk elmozdulni, de írni azt tudunk. Ezért én írtam
egy üzenetet és most arra kérlek, hogy vidd el a rokonomnak!
Szívesen elviszem, úgyis a városba indultam.
Köszönöm, köszönöm! – így köszönt el a rókagomba a vargányától.
A vargánya még sokáig integetett a tarisznyájával a rókagombának és lassan elhagyta
a falut.
Ment, mendegélt sokáig, míg a városba nem ért.

-

-

Azta, ez milyen nagy! Jól mondta a rókagomba: a város zajos, sok jármű van benne. –
gondolta magában.
Hamarosan kiderült, hogy az őzlábgomba valóban itt élt. Méghozzá a város közepén a
nagy óránál. Mikor a vargánya odaért, köszönt:
Szervusz!
Szia! – köszönt vissza az őzlábgomba. - Te hogy kerülsz ide?
A rokonodnak már elmeséltem a faluban.
Te találkoztál a rokonommal?
Igen, és levelet is hoztam neked tőle.
A levélből kiderült, hogy a vargánya világjáró utazásra indult és a rókagomba arra
kérte az őzlábgombát, hogy legyen az idegenvezetője a nagyvárosban.
Az őzlábgomba lassan mindent megmutatott, ami a városban érdekesség.
Megnézték a Városházát, az összes szobrot, a legnagyobb és a legkisebb épületet.
Megmutatta neki a legszebb templomot, ahova az emberek imátkozni jártak
Istenhez. De látták a Várat és nagyon finom süteményt ettek egy gyönyörű
cukrászdában.
A nap végén a vargánya felült egy vonatra és elindult további kalandos útjára.
Aki nem hiszi, járjon utána!
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