


BRÁTÁN ERZSÉBET
 
Mircike és Morcika

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren innen, de az Üveghegyen is túl, volt
egyszer egy csodálatos cicabirodalom, annak is a kellős közepében terült el Cicafalva, a falu
közepén pedig egy díszes cifra palota állt. A vándorlók már messziről láthatták tornyait, úgy
kiemelkedett a többi épület közül.  Erről  a palotáról  és lakóiról  rengeteg legenda szállt
szájról szájra, boldog volt, aki többet tudott a másiknál, ezért mindig megtoldották a mesét,
míg végül már senki sem tudta, mi az igazság…

Élt a birodalomban egy köztiszteletben álló macska ikerpár, Mircike és Morcika, akik
népes családjukról  voltak híresek és  akkoriban ők ketten éltek abban a  bizonyos cifra
palotában. Ősz öreg bundájukban elégedetten pihengettek a jó meleg kandalló mellett, jól
érezték magukat,  bár már nyoma sem maradt az eredeti  színüknek, talán már ők sem
emlékeztek rá, milyenek voltak ifjan, délcegen. Naphosszat üldögéltek a tűzhely mellett,
bölcsen  mosolyogtak,  nagyokat  hallgattak,  kivéve,  ha  a  huncut  kis  macskautódok
ellátogattak  hozzájuk.  Nekik  számtalanszor  elmesélték  történetüket,  ami  valamikor
réges-régen  abban  a  cifra  palotában  kezdődött.

Azon a karácsonyon is mesedélutánt tartottak.

Amikor a népes család összegyűlt, szinte mindenki egyszerre beszélt, jóformán senki sem
hallgatta meg a másikat, mert olyan ritkán találkoztak, hogy mindent egyszerre akartak
elmondani magukról és arról, ami addig megtörtént velük. Olyankor a kicsikre  jóformán
senki sem figyelt, örültek, ha a két öreg foglalkozott velük. Ők már ismerték a történetet,
gyermekkorukban hallották eleget, nem bánták, ha utódaik is részesülnek a csodából, amit a
papák nyújtottak meséik által.

– Menjetek az ükapákhoz! – felkiáltással rázták le a kicsiket a nagyok.

A kismacskák azon nyomban boldogan rohantak a mesemondó macskapapákhoz, alig
várták, hogy hallgathassák a regéiket. Hangosan nyávogva rontottak be a szobájukba, de az
ott lévő csend nyugalomra intette őket. Suttogóra fogták, leültek a párnákra és vártak.
Várták, hogy megeredjen az öregek nyelve. A két macska egy ideig úgy tett, mint aki észre
sem  vette,  hogy  vendégek  érkeztek,  majd  jelentőségteljesen  összenéztek,  egymásra
kacsintottak  és  végül  rámosolyogtak  a  lurkókra.



- No, gyerekek! Kíváncsiak vagytok, kik voltak az őseitek és hogyan éltek akkoriban? -
kérdezte Mircike ük apó.

- Igen! - nyávogták kényesen a kiscicák, pedig már kívülről tudták az egészet.

- Mesét, mesét kérünk! - lelkendezett az egyik kis cicalány.


