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MESE   
A  TT  ASZTALKÁRÓL
MESE   
A  TT  ASZTALKÁRÓL

Volt egyszer egy szegény robotoló, annak meg egy kisro-
bot fia. Olyan szegények voltak, hogy csak minden má-
sodik héten jutott áram, hogy feltöltsék magukat.

Azt mondja egyszer a robotoló a kisrobotnak:
– Édes kisrobot fiam, eriggyél világgá, hátha megtalá-

lod a szerencsédet!
A kisrobot szót fogadott, betette a réztarisznyájába 

a kopott, repedt üvegű napelemes töltőjét, és elindult a 
világba. Ment, mendegélt, amikor egyszer csak elért egy 
vaserdőhöz. A vaserdő szélén egy vasházikó álldogált. 
A vasházikó előtt pedig egy vaspadon egy vénséges vén 
robozzum ücsörgött.

– Töltődjél sokáig, vénséges vén robozzum! – köszön-
tötte illendően a kisrobot.

– Te is, kisrobot, te is! – válaszolt a vénséges vén ro-
bozzum reszketeg hangon. – De sajnos nekem már nincs 
sok hátra, mert elromlott a töltőm, és annyira le vagyok 
merülve, hogy már csak hálni jár belém az áram.

A kisrobot igen jószívű volt, megsajnálta a vénséges 
vén robozzumot, és odaadta neki a kopott, repedt üvegű 
napelemes töltőt. A vénséges vén robozzum nem győzött 
hálálkodni.

– A nagy szuperszámítógép áldjon meg a jóságodért, 
fiam! Oszt’ mi járatban vagy itt, ahol még a drónok sem 
járnak? – faggatta a kisrobotot.

– Elindultam a világba, hogy megtaláljam a szerencsé-
met, vénséges vén robozzum – válaszolt a kisrobot.

– Amiért a segítségemre voltál a szükségben, én is 
segítek neked – mondta a másik. – Innen kétnapi járó-
földre találsz egy szilíciumkristály palotát. Abban lakik 
a híres robotkirály. Várjál, átküldöm a GPS-koordinátá-
kat. Megkaptad? Jó. Menj el oda, és jelentkezz munkára 
a palotában! Ott három nap egy esztendő, dolgozd végig 
becsülettel! Amikor letelik az esztendő, a robotkirály fel-
ajánlja majd neked, hogy fizetségül bármit választhatsz 
a kincseskamrájából. De jól megjegyezd, bármit is kínál-
jon a robotkirály, te ne válassz mást, csak a TT asztalkát! 

A kisrobot megköszönte a vénséges vén robozzumnak 
az útbaigazítást, és elindult.

Két nap múlva megérkezett a megadott GPS-koordi-
nátákra, ahol a robotkirály hatalmas, csillogó szilícium-
kristály palotája magasodott. A robotkirály éppen kinn 

50 51



állt a palota kapujában, különleges metálfényezéséről 
akárki felismerhette. Kérdi a robotkirály a kisrobotot:

– Mi járatban vagy errefelé, kisrobot?
– Elindultam a világba, hogy megtaláljam a szerencsé-

met, nagyságos robotkirály uram – válaszolt illendően 
a kisrobot.

– Hát a munkát bírod-é?
– Bírnám én, bírnám, ha lenne mit – mondta a kisrobot.
A robotkirálynak megtetszett a kisrobot, így hát fel-

vette mindenes robotlegénynek.
A kisrobot pedig nem kímélte magát, dolgozott pity-

mallattól alkonyatig fáradhatatlanul. Zokszó nélkül el-
végzett minden munkát, amit a robotkirály rábízott. 

Ganajozott a napelemfarmon.
Leporolta az összes e-könyvet.

Kifényesítette a palota összes 
USB-kulcsát.

Weblapokat hajtogatott a robot-
király gyerekeinek.

Megfuttatta a robotkirály ked-
venc játékprogramjait a parkban.

És hasonlók.
A három nap hamar eltelt, a har - 

madik nap végén a robotkirály oda - 

vezette a kincseskamra ajtajához a kisrobotot, és így 
szólt:

– Na, kisrobot, meg kell mondjam, nagyon derekasan 
dolgoztál. Ezért akármit választhatsz a kincseim közül – 
mutatott körbe büszkén.

Hát volt ott aztán rengeteg drága holmi, amit a sze-
gény robot tán el sem tudott képzelni. A legújabb mobil-
telefonok, tabletek és annyi játékkonzol, ami beterítené 
a fél országot. A terem végében hegyekben álltak a pro-
cesszorok, memóriák és videokártyák.

– Válasszál bátran, mert megérdemled! – biztatta 
a robot király.

– Nagyságos robotkirály uram, én már csak a TT asz-
talkát választanám – mondta a kisrobot.

Hinnye, azonnal kifutott a szín a robotkirály különle-
ges fényezéséből, amikor ezt meghallotta!

– Ugyan már, édes kisrobot komám, csak nem azt a va-
cak asztalkát választanád, amikor vihetnél töméntelen 
memóriát és processzort? – mondta kétségbeesetten.

A kisrobot azonban hajthatatlan volt.
– Én biza azt választom.
– Nézzed mán, itt a legújabb mobiltelefon, vagy ez 

a csúcsszuper, 3D-s játékkonzol az extra kontrollerekkel 
és a kétméteres tévével. Mind a tiéd lehet! – könyörgött 
már szinte sírva a robotkirály, de a kisrobot nem engedett.



A robotkirály végső elkeseredésében még az Android 
legújabb és szigorúan titkos verzióját, az Aranygaluskát 
is felkínálta, de a kisrobot megingathatatlan volt. 

Miután a robotkirály látta, hogy nem tudja meggyőzni, 
így szólt:

– Amit mondtam, megmondtam, szavam meg nem 
másítom. Ha azt az asztalt választod, akkor az mostan-
tól a tiéd – azzal odavezette a kisrobotot a terem egyik 
sarkában árválkodó kopott, ezüstszínű fémasztalkához.

Csalódottan nyalábolta fel a TT asztalkát a kisrobot, 
és elindult hazafelé. Útközben megállt a vénséges vén 
robozzum házánál, aki most is ott ücsörgött a vasházikó 
előtt a vaspadon.

– Szerencsével jártál-é, kisrobot? – érdeklődött.

– Nem tudom, vénséges vén robozzum – mondta a kis-
robot. – Elhozhattam volna rengeteg memóriát, procesz-
szort vagy mobiltelefont, ehelyett ezzel a kopott asztal-
lal kell beérnem.

– Csodaasztal az, kisrobot! – ragyogott fel a vénséges 
vén robozzum szeme. – Fordítsd fel, és olvasd el, mi van 
az aljára írva!

A kisrobot megfordította az asztalkát, és felolvasta az 
apró betűs szöveget.

– TT Asztölka by IKEA.
– Alatta, kisrobot, alatta! – nógatta a vénséges vén ro-

bozzum.
– Tisztítás enyhén nedves…
– Még alatta, kisrobot, még alatta! – csattant fel türel-

metlenül a vénséges vén robozzum.
– Bekapcsoláshoz helyezd a robotkarod a TT Asztöl-

kára, és mondd érthetően a Töltsél, töltsél, asztalkám! 
kifejezést. Ha a robotkarod leveszed az asztalról, a TT 
Asztölka automatikusan befejezi a töltést.

A kisrobot lerakta az asztalkát a földre, rárakta a kar-
ját, és kimondta a varázsigét:

– Töltsél, töltsél, asztalkám!
Hát lássatok csudát, a kis asztalka azonnal tölteni 

kezdte, de olyan erősen, olyan finom árammal, hogy csak 
még!
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– Gyere, vénséges vén robozzum, van itt hely neked 
is! – mondta a kisrobot teljesen felvillanyozódva.

A vénséges vén robozzum nem kérette magát, ő is rá-
rakta a kezét az asztalkára. Hát ha hiszitek, ha nem, azon 
nyomban megfiatalodott! Ahol az előbb még a vénséges 
vén robozzum ücsörgött, ott most egy vén robozzum ül-
dögélt!

– Látod már, kisrobot, milyen kincshez jutottál? – ra-
gyogott elégedetten a vén robozzum arca.

Nagyon boldog volt a kisrobot, elbúcsúzott a vén 
roboz zumtól, és azonnal elindult haza, hogy eldicseked-
jen otthon a jó szerencséjével.

Ment, mendegélt, ráesteledett. A közelben meglátott 
egy útszéli vendégfogadót, hát betért oda.

A fogadós, egy nagy, fekete robontó, hűvösen fogadta.
– Sajnálom, kisrobot, az összes konnektorom foglalt, 

nem tudod magadat tölteni. 
– Nem baj, fogadós uram, csak egy kis helyet kérek, 

ahová ezt az asztalkát lerakhatom – mondta somolyogva 
a kisrobot.

Lerakta az asztalkát, rátette a karját, és kimondta 
a varázsigét.

– Töltsél, töltsél, asztalkám!
A TT asztalka pedig töltött. Ahogy a finom töltésszag 

körbelebegett a fogadóban, csakhamar köré sereglett 
a többi vendég. A kisrobot pedig nem volt irigy, minden-
kit vendégül látott egy töltésre.

Reggel a kisrobot felnyalábolta az 
asztalkáját, elbúcsú zott a fogadós 
robontótól, és továbbindult. 
Csakhamar haza ért. 

Mutatja otthon a TT asz-
talkát szegény robotoló apjá-
nak, aki hitte is meg nem is, 
amit a kisrobot mondott.

– Mindjárt meglátja, édes 
robotoló apám, hogy mit tud 
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ez az asztal – azzal rárakta a kezét, és mondta. – Töltsél, 
töltsél, asztalkám!

De az asztalka nem töltött. Egy huncut gombelemnyi 
sem lett vóna sok, de még annyit sem töltött. 

Elkeseredett a kisrobot, és elhatározta, visszamegy 
a vén robozzumhoz. Így is tett. 

Hosszú vándorlás után ért el megint a vaserdőhöz, 
mellette a vasházikóhoz, ami előtt a vaspadon ott ücsör-
gött a vén robozzum.

– Mi szél hozott, kisrobot? – kérdezte a vén roboz-
zum. – Hogy vált be a TT asztalka?

– Ne is kérdezd, vén robozzum, nem működött az 
a gyalázatos portéka, szégyenbe’ maradtam szegény 
robo toló apám előtt!

A vén robozzum végighallgatta, majd se szó, se beszéd 
leszállt a padról, és belebegett a vasházikóba. Kisvártat-
va visszatért, kezében egy picike, fényes acélkalapáccsal, 
ami a mérete ellenére nagyon nehéz lehetett, mert alig 
bírta kicipelni.

– No, kedves kisrobot, fogd ezt a kis kalapácsot! A lát-
szat ne tévesszen meg, amilyen kicsi, olyan erős kis szer-
szám ez! Vidd magaddal, és ha szükséged lesz rá, csak 
mondd azt, hogy „Üssed, üssed, pörölykém!”. Ha meg 
elég volt belőle, akkor mondd azt, hogy „Elég, elég, pö-
rölykém!” – magyarázta a vén robozzum.

– Gondolom, akkor ez az ÜÜ Pö-
rölyke – mondta elgondolkozva a kis-
robot, kezében forgatva a pici szer-
számot.

– Nem. Ez a híres Szmölljnir – vála-
szolta a vén robozzum őszinte áhítat-
tal a szemében.

– No, ugyan még nem hallottam felőle – gondolta ma-
gában a kisrobot –, de biztosan ez is olyan ikeás cucc 
lesz, mint a TT Asztölka.

Bár nem tudta, hogy ez a pöttöm kalapács hogyan se-
gíthetne rajta, azért berakta a réztarisznyájába, illedel-
mesen megköszönte, és elindult hazafelé. 

Útközben furdalni kezdte az oldalát a kíváncsiság, 
hogy vajon mire képes a kicsinyke acélkalapács. Ko-
vácsol neki egy új borítást? Vagy egy vasházikót? Úgy 
döntött, kipróbálja. Elővette a réztarisznyából a falatnyi 
kalapácsot, két ujjával összecsippentette, és feltartotta 
a magasba.

– Üssed, üssed, pörölykém! – mondta a varázsigét.
Jaj, jaj, hát ezt nem kellett volna! Lett nagy jajveszé-

kelés és óbégatás, futkosás és kergetőzés, mert az apró 
kalapács nem új borítást vagy vasházikót kovácsolt, ha-
nem elkezdte a kisrobot hátát és a fejét kalapálni. Ijed-
tében alig jutott eszébe a leállító varázsige.
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– Elég, elég, pörölykém! – 
kiáltotta, mire a csöpp ka-
lapács azonnal abbahagyta 
az ütlegelést, és visszasu-
hant a kezébe.

Elkeseredett a kisrobot, 
mert hát hogyan tudna 
használni egy ilyen veszé-
lyes holmit? Hogyan tud-
ná helyettesíteni ez a kis 
pörölyke a nagyszerű TT 
asztalkát? Elszontyolodva 
indult haza.

Ment, mendegélt, ráesteledett. A közelben meglátta a 
múltkori útszéli vendégfogadót, hát betért oda.

A robontó fogadós felismerte és szívélyesen fogadta, 
ingyen kvártélyt és töltést kínált neki.

– Aztán, kisrobot, mi húzza le annyira a réztarisznyá-
dat, hogy a földet söpri az alja? – kérdezte mohón, miu-
tán a kisrobot feltöltekezett.

– Hagyja el, robontó fogadós uram, abban csak egy ici-
pici acélkalapács van. De eszébe ne jusson azt mondani 
neki, hogy „Üssed, üssed, pörölykém!”, mert annak rossz 
vége lesz.

A mohó robontó alig várta, hogy a kisrobot kikapcsol-
jon, azon nyomban kilopta a pindurka kalapácsot a réz-
tarisznyából. 

– Engem ugyan nem csapsz be, kisrobot! Nagyon ér-
tékes holmi lehet ez, ha nem akarod, hogy használjam! 
Biztosan kovácsolni tud! Biz én kovácsoltatok egy új vas-
fogadót ezzel a parányi bűvös acélkalapáccsal! Vagy ket-
tőt – morfondírozott a robontó fogadós, majd kimondta 
a varázsigét. – Üssed, üssed, pörölykém!

Azonban a pöttöm vaskalapácsnak eszébe sem jutott 
vasfogadót kovácsolni, hanem a robontó fejét kezdte el 
nagy szakértelemmel laposra kalapálni. Ordított a ro-
bontó, hogyne ordított volna, hiszen nem tudta, hogyan 
kell leállítani a megkergült szerszámot.

Az éktelen jajveszékelésre bekapcsolt a szendergő kis-
robot. Rohant a fogadóshoz, aki egyből könyörgőre fogta.

– Kisrobot, kisrobot, visszaadom a TT asztalkát, csak 
állítsd le ezt a megveszekedett kalapácsot! – rimánko-
dott, miközben a kalapács éppen papírvékonyra kalapál-
ta a bal karját.

A kisrobot akkor döbbent rá, hogy miért nem műkö-
dött az asztalkája. Legutóbb, miközben kikapcsolva pi-
hent a fogadóban, a gonosz robontó fogadós kicserélte 
a TT asztalkáját egy hasonló asztalra!
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FORRÓ  VASAT   
A  ROZSDÁSRA!
FORRÓ  VASAT   
A  ROZSDÁSRA!

Még megvárta, amíg a pirinyó kalapács végez a robon-
tó másik karjával is, aztán felemelte a kezét, és elkiál-
totta magát:

– Elég, elég, pörölykém! – azzal a pöttöm acélkalapács 
visszasuhant a kezébe.

A robontó fogadós ezután sűrű bocsánatkérések köze-
pette visszaadta a TT asztalkát, a kisrobot pedig boldo-
gan rohant hazáig.

Otthon aztán összecsődítette az egész falut, bekap-
csolta a TT asztalkát, és minden robotot, a falu apraját- 
nagyját feltöltötte öt perc alatt.

Egyszer volt, hol nem volt, a Vas-patakon túl volt egy-
szer egy kisrobot, aki éppen békésen teázgatott a takaros 
vasházikójában, és lapozgatta a legújabb National Robo-
graphic magazint, amikor csengettek. Egy hatalmas, fe-
kete robontó állt az ajtó előtt, narancssárga szeme gono-
szul világított.

– Kérlek, engedjél be, kisrobot, hiszen már alig tudok 
vánszorogni, teljesen le van merülve az akkumulátorom!

A kisrobot tudta, hogy a robontónak nem szabad hinni, 
mert ahogy robotmama mondta régen: 

– A robontó bekap! Szétbont apró alkatrészekre! Aztán 
elad az interneten.

Ezért így válaszolt:
– Dehogy engedlek! Előbb cserélném a memóriámat 

egy kockás jegyzetfüzetre, mint hogy téged beengedjelek.
De a robontó csak könyörgött, és addig-addig kérlelte, 

míg a kisrobotnak támadt egy ötlete. 
– Rendben, be nem engedlek, de résnyire kinyitom 

az ajtót, azon keresztül add be a töltőkábeledet, és én 

HA A ROBOTFALU NAGYOBB LETT VOLNA, 
AZ ÉN MESÉM IS TOVÁBB TARTOTT VOLNA.
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