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Előhang 

Dini Dani épp a Külkerpark felé rollerozott. Már elhagyta a Pipacstelep és a Repedt kerítés 

megállót, a Csipkebokor következett volna, amikor erős csípést érzett a lába szárán. Csalán 

nem lehetett – nemcsak azért nem, mert a „Csalán utca” rollermegállóig még jó néhány méter 

hátra volt, hanem azért sem, mert Dini Dani lábát hosszú nadrág fedte. Hát akkor mi a csuda 

támadhatta meg?  

Mondanom se kell, hogy Dini Dani lepattant a rollerról, s felhúzta a nadrágja szárát. De 

nem látott semmit. Érezni viszont megint érzett, csak most már feljebb, a combjánál. Rém 

kellemetlen volt, annyi szent. Nem is bírta megállni, hogy hirtelen mozdulattal le ne tolja a 

nadrágját. Ott állt egy szál bugyiban, s erősen figyelt, ki a fene szemtelenkedik vele.   

De hát megint nem látott senkit és semmit. De legalább most már mintha hallott volna. 

Méghozzá csúfolódó éneket, s nem is akárhonnan. A saját füléből. 

 

Egy nagyorrú bolha 

Úgy nálunk kapott volt, 

Ebéden, vacsorán 

Mindig csak nálunk volt.  
 

Dini Dani gyorsan a fülére tapasztotta tenyerét.   

– Most megvagy! – kiáltotta. Csakhogy igazából nem tudta, hogy mi van meg. A lábát ért 

csípésekből ugyan menten bolhára gondolt, ám eddig csak hallott efféle teremtményekről, 

látni sose látott, s szenvedni sem volt alkalma tőlük. Különben sem hitte volna, hogy a bolhák 

tudnak énekelni. Márpedig ez a valami ott bent, a fülében nagyon fújta a magáét! 

 

De annak a szöme 

Olyan szörnyű nagy volt, 

Mikor kinyitotta, 

A ház világos volt. 

 

Mi tagadás, Dini Danit elfogta a bizonytalanság. De talán még azt sem túlzás állítani, 

hogy a rémület. Elvette tenyerét a füléről, s azt rebegte:  

– Szabad vagy. Mehetsz.  

S üggyel-bajjal még a nadrágját is visszahúzta.  

Az a valami ott a fülében azonban rá sem hederített. Danolászott tovább. 

 

De annak a körme 

Olyan szörnyű nagy vót,  

Hogy a ház oldalát 

Mind lekörmölte vót. 



 

Dini Dani ekkor már reszketett.  

– Nem hallod? Szabad vagy! Méltóztass kimászni a fülemből!  

 

De annak a hasa 

Olyan szörnyű nagy vót,  

Hogy a Duna vize 

Mind belérekedt vót. 

 

No, több sem kellett: Dini Daninak ijedtében sírásra görbült a szája.  

– Na, csak ezt ne! – szólalt meg ekkor végre a valami. – Utálom, amikor bolhából 

csinálnak elefántot! Talán nem énekeltem elég szépen?  

– De hiszen megcsíptél! Kétszer is! Vagy nem te voltál?  

– Na és? Belehaltál? Legalább egy fertályórája itt ácsorogtam már, hátha erre kóborol egy 

kutya vagy egy macska. Csak annyit éreztem, hogy finom illat közeleg. Ugrottam. Peched 

van, hogy épp te voltál az. Ugyebár nekem is kell ennem!  

– És énekelned is muszáj? Kértem, hogy mássz ki a fülemből.  

– Bolhának azt mondani, hogy mássz, körülbelül olyan sértés, mint verébnek azt mondani, 

hogy lépj. Ismered a találós kérdést, nem? Hányat lép a veréb egy esztendőben?  

– Egyet sem. Mert csak ugrik! – vágta rá büszkén Dini Dani.  

– Na, jól van. Úgy látszik, nem vagy egy elveszett gyerek. Ha tényleg akarod, kipattanok 

innen. Bár a Csipkebokor megállóig még igazán elvihetnél. Arra sűrűbben megfordulnak a 

kutyák meg a macskák. De még a sünök is.    

Dini Dani eltátotta száját.  

– Honnan tudod, hogy a Csipkebokor megálló következik?  

– Hát nem itt élek én is, ezen a környéken, te pupák? Ott van az a szép csipkebokor rögtön 

a nagy bodzabokor után. Nemde?  

– Jó-jó, de honnan tudod, hogy így neveztem el azt a rollermegállót? Nincs kiírva sehol. 

Csak idebenn, a fejemben van meg – bökött a kobakjára.  

A bolha nem felelt.  

– No? – sürgette Dini Dani.  

– Az az igazság – felelte töredelmesen a bolha –, hogy innen épp belelátok a fejedbe.  

– Úgy érted, olvasol a gondolatimban?  

– Így is mondhatjuk. Olvasok a gondolataidban. Engem is meglep. De remélem, nem 

olyan nagy baj.  

– Hát mit mondjak? – vonta meg vállát Dini Dani. – Éppenséggel egyáltalán nem jó 

rágondolni! Akinek kilátszanak a gondolatai, az védtelenné válik. Van neked ellenséged? 

– Hogyne! Mindenkinek van. Nekem a kutya és a macska karma. Meg az ember körme. 

Ha nem vigyázok, egy pattintással összetörnek. Aranyszabály, hogy ha sík terepre üldöznek, 

ott hol erre, hol arra ugorjál. Kiszámíthatatlanul.  

– No, éppen erről beszélek! – kapta fel a fejét Dini Dani. Ha képesek lennének olvasni a 

gondolataidban, mindig tudnák, merre készülsz ugrani, s könnyűszerrel lecsapnának rád! Ha 

én meg, mondjuk, fociznék Márkkal vagy Kristóffal, csinálok egy cselt erre, elhúznék arra, de 

hiába, mert belelátnának a fejembe, s csak azért is elém ugornának. Vagy ha bújócskáznék 

Hankával és Julkával, s jól elrejtőznék a macskásszekrényükben, hiába tenném, mert még el 

sem indulok, s ők már tudnák, hova készülök. Érted már?  

– Hogy ne érteném! Testem a kicsi, nem az eszem.   

Ezen Dini Dani szemlátomást elgondolkodott.  

– Tulajdonképpen mit keresel itt? Ha akkora nagy eszed van, hogyan maradhattál gazda 

nélkül? Ha én bolha volnék, belebújnék egy kövér állat sűrű szőrzetébe, s ki se mozdulnék 



onnan. Ha éppen kaparóznivalója támadna, kicsit odább ugranék. Egy életre meglenne az 

éléskamrám.  

– Milyen furcsa! – jegyezte meg erre a bolha. 

– Ugyan mi a furcsa?  

– Hiszen te még gyerek vagy, mégis, pont úgy osztod már az észt, mint a nagyok. Mindig 

nagyon tudják, mit kéne csinálni, ám ők maguk soha nem azt csinálják. Ez itt mi a lábad alatt?  

– Roller.  

– Ezen gurigázol.  

– Úgy van! 

– Utazol.  

– Úgy van.  

– Vagyis szeretsz utazni.  

– Nagyon szeretek! 

– És miért gondolod, hogy én nem? Hm? Csak mert egy senki, mitugrász bolha vagyok?  

Dini Dani lesütötte a szemét.  

– Igen – motyogta. – Pontosan ezért gondoltam. De nagyon örülök, hogy rosszul 

gondoltam, és nagyon szívesen végigviszlek az összes megállómon. Elmondjam, milyen 

megállók következnek?  

– Felesleges. Mindent nagyon jól látni innen. – S a bolha már sorolta is: 

 

Juhar köz végállomás 

Mogyorótelep 

Dénes utca  

Pipacstelep 

Repedt kerítés 

Csipkebokor (EURODOMB Lakópark) 

Csalán utca 

Gázpont-elágazás 

Éles kanyar (HÁRSLIGET Lakópark) 

Külkerpark végállomás  

 

Dini Dani a nagy ámulattól egy darabig hallgatott, aztán hirtelen könyörgőre fogta.  

– Nagyon szeretném, ha végre méltóztatnál eltávozni a fülemből. Szörnyű érzés, hogy ki 

sem mondok valamit, s te máris tudod. Ez közönséges lopás!  

– Lopás? – csodálkozott a nagyorrú bolha. – Nem lopok el én semmit. Nem veszek el 

semmit. Minden ott marad, ahol volt. Csak éppen elolvasom.  

– Nem úgy van az! – csattant fel erre Dini Dani. – Nagyon is lopsz! Ellopod azt az 

örömömet, hogy én mondhatnám el. Vagy ha nem akarnám, nem mondanám el. Tudd meg, 

úgy érzem így magam, mintha az egész fejemet a saját nyakadra ültetted volna! Borzalmas! A 

szörnyűnél is szörnyűbb!    

– Kár, hogy így gondolod – jegyezte meg kisvártatva a bolha. – Pedig már kezdtünk egész 

jól összebarátkozni. – Egy darabig megint hallgatott, aztán így folytatta: – Mi ketten, így 

együtt, azt hiszem, sokra vihettük volna. A nagyvilágban. De nem erőszak a disznótor.   

S ezzel, hipp-hopp, kiugrott Dini Dani füléből.  

 

Másnap Dini Dani megint ugyanarra rollerozott. És mit tesz Isten, egyszer csak megint 

csípést érzett a lába szárán. Igaz, ami igaz, már jócskán túl járt találkozásuk tegnapi 

helyszínén, hiszen épp az Éles kanyart vette be.  

– Csak nem megint te vagy az?! – kiáltotta Dini Dani, miután lefékezett, s hamar 

felrángatta nadrágja szárát. Most aztán ott volt, amit keresett! A kis fekete pont egyáltalán 



nem igyekezett eliszkolni, hanem csak egy helyben forgolódott, olykor meg aprókat 

ugrándozott; de nem úgy, mint aki szökni akarna, hanem úgy, mint aki jelezni vagy közölni 

szeretne valamit.  

Dini Dani a nagyorrú apróság elé tette mutatóujját, hátha attól elugrik. Ám az ehelyett 

rápattant a körmére, s békésen megült ott. Dini Daninak ekkor már a leghalványabb kétsége 

sem volt, hogy ez bizony az ő tegnapi bolhája. Alighanem mondani akar valamit.  

De vajon mit?  

Mi tagadás, Dini Danit egyszeriben elragadta az olthatatlan kíváncsiság. Némi habozás 

után levegőbe emelte nagyorrú bolháját, s megindult vele a jobb füle felé. Még hátra volt egy 

bő arasz, amikor a bolha, hopp, felpattant, s beugrott egyenest a hallójáratba.  

– Isten adjon jó napot! – köszönt vidáman a bolha. – Történt tegnap óta egy s más, 

gondoltam, elmesélem. Persze, csak ha érdekel. Ha nem, már itt sem vagyok.  

– Érdekel, ha érdekes.  

–  Már hogy ne volna érdekes? Elmentem gondolatolvasni. S mondhatom, nem úgy van a 

dolog, ahogyan te képzelted. Tudományommal összebékítettem örök haragosokat, ádáz 

ellenségeket. Mondjam-e?  

Dini Dani most már rávágta:  

– Mondjad! 

Innentől kezdve nem telt el úgy nap, nem telt el úgy hét, hogy Dini Dani ne várta volna 

nagyorrú barátja kellemetlen csippentését. Hol itt, hol ott ugrott fel amaz a száguldó rollerra 

újabb és újabb meséivel.  

Ezekből kötöttem össze egy csokorra valót   

 

 

 

 

Első mese 

A MACSKA ÉS AZ EGÉR 
 

 

Miután elköszöntem tőled, mondom magamban, hogy na, itt fog rám esteledni. De nem telt el 

még egy perc sem, érzem, hogy a lehető legpompásabb illat szalad felém. Egy macska. 

Igencsak résen kellett lennem, hogy épp idejében szökelljek: ne túl hamar, ne túl későn. 

Hopp, megugrottam, és sikerült a lehető legjobb helyre érkeznem: a hátára.  

Megcsimpaszkodtam jó kövér, meleg bundájában. Kicsit eszegettem, szívogattam – bizony 

mondom, nincs jobb a tüzes macska pezsegő vérénél –, aztán egyszeriben eluntam magam. 

Mi tagadás, hiányzott az épületes csevegés. Gondoltam, benézek egy kicsit a macska fejébe. 

De nehezen találtam oda, mert nagyon szőrös volt a füle. Ámde, amikor odaértem, rögtön 

megértettem, miért rohant olyan észvesztve az én macskám: egy másik macskát üldözött. Az 

nem volt teljesen világos, hogy miért kell annyira loholni utána, de az biztos, hogy az én 

szállító alkalmatosságom minden gondolata szüntelenül a másik macska körül forgott. Olyan 

gyönyörűségesnek látta, mint a legszebb álom, olyan izgalomba jött tőle, hogy az egész teste 

átforrósodott tőle. Kezdtem kényelmetlenül érezni magam.  

– Hova olyan sietős? Nem látod, hogy egyáltalán nem kíváncsi rád?  

A kövér macskát mintha fejbe kólintották volna. Megtorpant, fújt, prüszkölt, ide-oda 

vonaglott, majdnem kirepültem a füléből. Szerencsére volt bőven mibe megkapaszkodnom. 

No, elég az hozzá, hogy kisvártatva visszafordult, ment egyenesen haza. Útközben csak 

ennyit mondott:  

– Köszönöm, hogy kijózanítottál.  



Aztán némán folytatta útját. Ahogy néztem bele a fejébe, észrevettem, hogy az imént 

üldözött macska gyönyörűséges képét virgonc egerek kezdik elfoglalni. Minél többet 

utaztunk, annál inkább. Mire megérkeztünk egy földszintes kis házhoz, már csak egereket 

láttam egy ültő helyemből, no meg egy hamvas bőrű, telt nőszemélyt. No, ez utóbbinál hamar 

tiszteletemet teszem, határoztam el, s még a szájam szélét is megnyalintottam. A macska 

azonban az ablak alatt megtorpant, és feszülten fülelt. Nótázó egerek képe derengett a fejében, 

s már azt is hallani lehetett – jé! –, hogy éppen mit danolásznak. Ezt:  

 

Nincs itthon a macska, 

Cincognak az egerek.  

Nincs itthon a macska, 

Cincognak az egerek. 

 

Szemvillantás alatt fönt termett a macskám az ablakpárkányon, s már ugrott volna be, a 

konyha kövére, amikor jókorát csíptem a fülébe.  

– Hadd el! – kiáltottam rá. – Majd én beszélek a fejükkel! 

– Nincs mit beszélni ezekkel – mordult a macska –, léhűtő, semmirekellő népség! 

Ráadásul mérhetetlenül pimaszok! – Keservesen felnyávogott. – Bizony, addig nem lesz itt jó 

világ, amíg mindnek ki nem tekerem a nyakát! – És fújt egy nagyot.  

Ám ugrani nem ugrott.  

Ebből rögtön megértettem, hogy voltaképp fárasztja már ez a kilátástalan küzdelem a 

felettébb szapora egérnépséggel, s szívesen venné, ha öreg napjaira valaki megleckéztetné, 

megrakoncázná őket, vagy legalább megfékezné, megszelídítené. 

Hamar kipattanok a füléből, le a konyhakőre. Az egerek azonban addigra mind szerteszét 

szaladtak. Látok egy fél macskatappancsnyi lyukat a falban, odapattanok. Közben a macska is 

lehuppan a kőre, egyenesen felém tart. No, ez így nem lesz jó! Egy szökkenéssel ott termek a 

hátán, be a fülébe. 

– Macska pajtás! Jobb lenne, ha egy időre eltűnnél. Mintha itt se volnál. 

Rögtön megértette. Méltóságteljes léptekkel elvonult a nyitott ajtó mögé. Én meg 

visszatértem a lyuk szájához. Türelmesen vártam.  

Nagy sokára végre előbújt egy szőrös fej. Hopp, már ott is voltam rajta. Csak ne éheztem 

volna meg közben annyira! De tudtam, ha most lakmározásba kezdek, oda a bizalom, amit 

pedig még meg sem szereztem. Erőt vettem magamon, s munkához láttam. Befészkeltem 

magam a hallójáratába, s belenéztem a fejébe.  

Hát ott egy olyan rút macskát láttam, amely bizony igen távolról hasonlított csak az én 

készséges szállítómra. A szeme, a foga, a karma ötször nagyobb volt, mint az enyémnek, a 

teste meg szinte semmi: alig látszott valami abból a jó, kövér hasából, oldalából. Mondom az 

egérnek:  

– Adjon Isten jó napot! 

Úgy visszakapta a fejét, mintha soha ott se lett volna.  

– Nyugi! – szóltam rá. – A macsek ott lebzsel a konyha túloldalán, az ajtó mögött.  

Mi tagadás, kissé elcsodálkoztam a válaszán. Mert nem azon hüledezett, hogy ki az, mi az, 

aki a fejében beszél, hanem azon háborgott, milyen kedves szóval illettem azt a bizonyost.    

– Micsoda? Macsek?! Ez a fenevad?! 

– Mondhatom, teljesen félreismeritek őkelmét. Épp az imént volt alkalmam társalogni 

vele. Azt mondta, csuda aranyos népség vagytok!  

– No persze – felelte az egér. – Mit is mondtál, hol van?  

– Az ajtó mögött.  

Az egér ebben a pillanatban nekiiramodott. Egész különös volt így, a fejéből látni, merre 

száguldunk. El hamar egy asztallábig, ott szaporán fel, egy tányéron ínycsiklandozó sültek, 



odébb egy hatalmas levesestál, az oldalának támasztva egy merőkanál. Egerem mintha nem is 

falatozni szaladt volna oda, hanem a macskát hergelni. Aligha véletlenül szaladt neki a 

merőkanál szárának, s zörrentette meg úgy, hogy a macska a következő pillanatban ott 

termett. Mit tagadás, elfogott a rémület, amint az egér fejében megpillantottam a szörnyűséges 

pofáját. Az egér azonban bizonyára maga az egérvezér lehetett, régi harcos, mert ügyesen 

bújócskázott a tányérok, poharak, tálak között. A macska sorra döntötte fel a poharakat, 

ráugrott végül egy hosszú, lapos eszközre, töltött tojás indult útnak a levegőben, s nagy 

szerencsétlenségre éppen abban a pillanatban lépett be a konyhaajtón a hamvas bőrű, telt 

asszonyság – istenem, de éhes voltam –, s hát nem éppen képen találta az a repülő töltött 

tojás?  

Menekültünk, ki merre látott. 

Kis híján rettenetesen elszégyelltem magam: hogy ez most mind én miattam van. Nem is 

tudtam hirtelenjében, kin is kezdjem ügyetlenségem helyrepofozását. Leginkább az 

asszonyság finom, lágy bőre vonzott, hatalmas teste tele csörgedező kis vérerekkel, ám az 

egész történetben az ő szerepe számított a legkevésbé. Így hát inkább visszaszökdécseltem az 

előmerészkedő macskához.  

Még meg sem szólaltam, már mérgesen rám morrant. Tudta, hogy én motoszkálok a 

fülében.  

– Áruló! 

Alig tudtam megszólni.  

– Tudom, a látszat ellenem szól. De Istenre esküszöm, nem tudtam, mit cselekszem.  

– Nem-e? Világosan megmondtam neked, hogy alja, pimasz népség. Nincs mit szépíteni 

ezen! 

– Az az igazság, hogy még nem volt időm beszélni a fejivel. – Hirtelen eszembe ötlött 

valami. – Tudod mit, most én mondom azt, hogy ne bújj el. Ülj meg egy ugrásnyira az 

egérlyuktól. Ne háttal, ne oldalvást, hanem épp szembe. De ne lapíts, mint aki ugrani készül, 

hanem méltósággal ülj, mint egy király, aki a hódolatokat várja. Mert az egérvezér amúgy 

nagy tisztelettel beszélt rólad, többször is királyi fenségnek nevezett, egyszer még 

oroszlánnak is mondott. Csak épp nem volt időm elmagyarázni neki, hogy a konyha a te 

felségterületed, ide többé nem járhatnak lakmározni, csakis a te külön engedélyeddel.  

No, láttam, most már aztán jó úton haladok. A macska teljesen elolvadt a sok hízelgő 

szótól, a fejében rózsaszín pára kezdett terjengeni, még az egérvezérnek is jutott belőle. A 

végén pedig némán biccentett, jelezve, hogy hozzájárul nemes küldetésem folytatásához. 

Több sem kellett, kiugrottam a füléből, irány az egérvezér.  

No, ami ez után következett, már nem olyan nagy dolog, inkább felettébb lassú. Az 

egérvezér időnként ki-kipislantott a lyukból, de ott látván épp egy ugrásnyira a macskát, nem 

dugta ki a fejét, ezért hát nem is tudtam ráugrani. Ha a hegy nem megy Mohamedhez, 

Mohamed megy a hegyhez. Bebújtam a kicsinél is kisebb egérlyukba; olyan szűk volt, hogy 

egyetlen szökkenést sem mertem megkockáztatni, nehogy összetörjön az okos fejem. 

Megmondom én, kerekperec, nincs utálatosabb dolog egy bolha számára, mint ilyen sötét, 

nyirkos helyen vánszorogni. De hát, ugyebár, nagy elhatározások, nagy tettek nélkül fabatkát 

sem ér az élet. Ezért aztán nekiindultam. Már jó ideje megyek, amikor végre jön, szalad 

szembe velem az egérvezér. Ne tudd meg, mennyivel könnyebb oldalról felugrani bármilyen 

járgányra, mint az épp szemből jövőre. De aki magán segít, azon az Isten is segít. Sikerült. 

Ülök rögtön a fülébe, s mondom neki.  

– Már mióta vár rád az a szegény macska. Annyira szeretne integetni neked, de te még a 

fejed se dugod ki.  

– Nem bolondultam meg. Hogy aztán elkapjon? Fogalmad sincs, micsoda karmai vannak 

egy macskának!  



– Fogalmam éppen nagyon is van róla, de látod, hogy kutyabajom. Ez a macska, én 

mondom, a világ jósága. Mancsot nem emelne rám. És rátok sem. Csak azt hitte, szegény, 

egész idáig, hogy alávaló, gonosz népség vagytok. S csak az ő bosszantására teremtett titeket 

a Jóisten. Ám én részletesen, hosszadalmasan elmagyaráztam neki, milyen szörnyű nagy 

tévedés ez. Ti csupán elemózsiát kerestek, kutattok, hogy ne haljatok éhen. S ha 

összeakadtatok, éppenséggel mindig félreértettétek a közeledését. Támadásnak véltétek, 

holott, szegény macska, csak barátkozni akart. Játszogatni. Olykor talán elbeszélgetni. 

Szó, ami szó, most meg az egér fejében kezdett terjengeni a rózsaszín pára. A macska 

szemei, fogai, karmai is hirtelenjében összezsugorodtak, így már sokkal barátságosabbnak, 

elviselhetőbbnek tűnt. Hirtelen megjelent szemem előtt az üldögélő macska. Láttam, hogy 

kissé megfeszül, de azt is, hogy nem hasalt le, nem készült szökkenni.  

– Integess neki! Integess!  

Az egér tétován felemelte jobb mellső lábát.  

– Integess! – kiáltottam rá. – Integess!  

Bátortalanul meglengette.  

– A másik lábaddal is! 

– Álljak két lábra?  

– Álljál! Két lábbal integess!  

– És ha addig elkap? 

– Nem kap el. Mindjárt visszaint.  

S csakugyan így történt. Egerem óvatosan két lábra emelkedett, a két mellsővel pedig 

ügyesen odaintegetett a macskának. Emez előbb méltóságteljes biccentéssel fogadta, majd a 

mancsát is felemelte, és méltóságteljesen meglengette.  

Hogy ezután mi történt, csak azokból a villámgyorsan változó, töredezett képekből tudom 

összerakni, amelyek az egérvezér fejében sorra felvillantak. Az ajtónyílásban hirtelen 

megjelent a gazdasszony, s a látványtól megdermedt a képe. Macska és egér integetnek 

békésen egymásnak. Felkapott gyorsan egy seprűt, és hol a macska felé, hol az egér felé 

csapdosott. No, én akkor gyorsan kiugrottam az egér füléből, beleszippantottam a levegőbe, s 

már csak a kedvező alkalmat vártam, mikor ugorhatok. Én mondom, jól kitalálta ezt az 

Öregisten: hogy az ember vére ne legyen rosszabb a macskáénál.   

Hát így történt. 

Mese volt, igaz volt.   

Amúgy pedig hol járunk éppen? Megbeszéltem a macskámmal, hogy a Csalán utcánál 

majd felvesz. Ismer a szomszédjukban egy ebet. Hátha megint szükség lesz rám...  

 

 

    

 

 


