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Az eszközök lázadása 

Egyszer volt, hol nem volt, valamikor a háztartási eszközök nem voltak barátságban az 

emberekkel! Úgy gondolták, ők végzik mindig a piszkos munkát, nekik soha nincs pihenés. 

Ezért egy nap megbeszélést tartottak. Ott volt a felmosó, a partvis, a porszívó, a szivacs és 

még sok-sok háztartási eszköz.  

A megbeszélés hosszas zsibongás után elkezdődött. Mindenki beleszólt. A sütő kezdte a 

véleményezést, majd a porszívó, a felmosó, a mosógép, végül arra jutottak, hogy 

megleckéztetik az emberiséget. Elkezdtek egy terven gondolkodni, de nem volt ötletük. Aztán 

hirtelen felkiáltott a partvis:  

- Van egy ötletem! Építsünk nagy repülőgépeket, amivel leigázzuk a világot! 

A többiek feldőltek a nevetéstől, a partvis sem sértődött meg, mert igazából, egy kicsit ő is 

buta ötletnek tartotta a megjegyzését. A nevetés után újra gondolkozni kezdtek, és egyszer 

csak felkiált a porszívó: 

- Tudom már, együk meg őket reggelire! – viccelődött. 

- Ugyan már – mondta mérgesen a szivacs – nem viccelődni jöttünk ide, hmm… kéne egy jó 

terv. 

- Megvan! – A többiek csodálkozva néztek a szivacsra. 

- Amint az emberek használni akarnak minket, mi nem engedelmeskedünk nekik, méghozzá 

úgy csináljuk, hogy például te porszívó, amikor be akarnak kapcsolni, te nem engeded! Te 

partvis elirányítod magad, amikor a koszt akarják veled felsöpörni! 

- Ez jó ötlet! – mondták a többiek kórusban. 

Másnap így is lett. Az emberek nem tudták használni a háztartási eszközeiket, mert mindenki 

engedelmeskedett a szivacsnak. Nem értették az egészet. 

- Miért nem lehet elmosogatni, miért, miért? – kérdezgették. 

Így hát összegyűltek valamennyien. Mindenki egyszerre mondta a magáét. Nagy hangzavar 

lett, amikor egyszer csak megszólalt egy vékonyka hang:  

- Hé, ne hangoskodjatok- mondta a hajszálvékony hang, de az emberek meg sem hallották a 

kis tündér csilingelését.  

Az apró teremtmény sértődötten elrepült. Az emberek azt eszelték ki, hogy kidobják szeretett 

háztartási eszközeiket. Másnap így is lett, az összes a kukában landolt.  

- Most mit tegyünk? – kérdezte a partvis, majd egymás után mind ezt kérdezgették egymástól. 

A sértődött tündér még mindig arra poroszkált, és meghallotta az eszközök jajveszékelését. 

Rögtön az jutott eszébe, hogy segítenie kell. Tudta, hogy az udvarban él egy kutya, Negró. 

Úgy eszelte ki tervét, hogy Negró nekifut a kukának, a kuka felborul, az eszközök kinyitják a 

fedőt és kijönnek. Így elment megkeresni Negrót. A kiskutya éppen a házában aludt. A tündér 

hosszas csilingelés után tudta felébreszteni. Ekkor meghallották a kukásautót.  Negró gyorsan 

fellökte a kukát. Az eszközök kisétáltak a szemetesből. Nagyon megköszönték a segítséget, és 

megkérdezték, mit adjanak cserébe. Negró azt felelte, hogy kérjenek bocsánatot a gazdáiktól. 

Másnap az eszközök bocsánatot kértek, és még talán ma is boldogan, békességben élnek, ha 

még meg nem haltak. 
 


