bé egymástól. Így történt aztán, hogy amíg az erdész bácsi és
Hektor errôl mit sem tudva falatoztak, a két kis cinke boldogan
röpködött a fák között. Azt tervezgették, hogy fészket raknak,
és kis cinkéket fognak szülni. Persze azt már te is tudod, hogy
a madarak nem élve szülik meg a kicsinyeiket, mint a négylábú
állatok vagy az emberek, hanem tojást tojnak, óvatosan ráülnek, és a testük melegével keltik ki a tojásból a fiókáikat. Pontosan úgy, mint a Mariska néni kotlóstyúkjai.
Persze a tojást nem lehet csak úgy akárhova tojni, hanem
elôbb egy fészket kell készíteni, amelyet jó puhára kibélelnek
fûszálakkal és tollpihékkel.
Na már most ez a cinkepár éppen emiatt volt gondban. Keresték, hogy hol lenne a legjobb helye a fészküknek. Ahogy ott
röpködtek, egyszer csak észrevették az erdész bácsit. Nem is
ôt, hanem fôleg a kalapját. Nagyon szép kalap volt. Igazi erdészkalap. Zergetollas. Persze a zergének nincs tolla, csak jó
vastag szôrös bundája, mégis tréfásan ezt szokták mondani az
erdészek pávatollal ékesített kalapjára. Az erdészek ugyanis
madártollakat szoktak tûzni a kalapjukba dísznek. Ez a zergetollas kalap.
Az erdész bácsi békésen horkolt, szemére húzva a zergetollas kalapját, amikor Cinke Matyi felfedezte a kalapot.
– Odanézz – szólt rögtön a feleségének.
– Hova? – kérdezi Cinke Panni.
– Hát oda, te aranyos kis csacsikám – mutatott Matyi az erdész bácsi kalapjára. – Micsoda nagyszerû, fészeknek való hely!
A kalap közepe bemélyedt, és valóban alkalmasnak látszott
egy fészek számára.
– Csak ki kell bélelni, és már készen is van a fészek – szállt
le Cinke Matyi az erdész bácsi kalapjának szélére.
Az erdész bácsi olyan mélyen aludt, hogy észre se vette, mi
készül. Még horkolt is egy kicsit. Valami nagyon szépet álmodhatott, mert mosolygott álmában. Cinke Matyi ezt nem vette
észre, de nem is figyelt oda, annyira lekötötte figyelmét a kalap,
a jövendô otthonuk.

– Igazad van – mondta Cinke Panni. Neki is megtetszett a
kalap. Odaszállt a férje mellé, és közösen vették szemügyre az
ominózus fejfedôt.
A cinkék igen picurka kis madarak. Ez a szerencséjük. Kipróbálták, és megállapították, hogy a mélyedés a kalap közepén pont elég nagy.
Rögtön neki is láttak a családi otthon felépítésének. Elkezdték hordani a fûszálakat a kalapba, kibélelték tollakkal is, hogy

