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Meseverzum élete
 

Hol volt, hol nem volt egyszer egy csodálatos, végtelen Meseverzum, amely olyan határtalan volt,
hogy egyetlen élő sem tudta, hol kezdődik s hol a vége. Ebben a tüneményes Meseverzumban
minden Mese külön bolygón keringett  az óriás aranysárga,  forrón perzselő Solar körül.  Lakóik
boldog békességben, saját törvényeik szerint éldegélték életüket, közben más planéták szokásaival is
megismerkedtek.  Meseverzum  szerte  ugyanis  az  a  szokás  járta,  hogy  a  bolygók  Falmilisei  a
felcseperedő ifjaknak más planéták életét  is  bemutatták,  hogy szélesítsék a  látókörüket.  Abból
tanulhattak,  okulhattak,  vagy példát  vehettek a saját  elkövetkezendő életükre.  Hogy kit,  éppen
melyik  égitestre  vezényeltek,  azt  a  mindenkori  Familis  döntötte  el,  aki  jól  ismerte  az  általa
kiválasztott tanítványokat. A bolygókon kilenc Familis tevékenykedett, közülük mindig a legidősebb,
a legbölcsebb válhatott fő-fő Familissé, ha a legfelső szintre jutott. Ezt a címet akkor érdemelte ki,
amikor már 999 tanítványa volt, avagy az egész életét a hivatásával töltötte, a tanításnak szentelte.
Akkor a Familis  Consilium tagjává vált  és ezt a szerepet haláláig gyakorolta.  Ez a legnagyobb
megtiszteltetésnek számított Meseverzum szerte. A mindenkori új Fő Familis, aki a fő familis öregjei
között  a  legifjabbnak számított,  figyelemmel kísérte a  kilenc aktív  Familis  tevékenységét,  mert
amikor magasabb posztra került, helyette is új, ifjú familist választottak. A fő familisek irányították a
planétát, mint Familis Consilium, ők már szinte mindent tudtak az ott, és a sok más planétán folyó
élet csínjáról-bínjáról. Az ifjú növendékeket kilencéves korukig a szüleik nevelték és csak utána
kerültek a Mester keze alá, aki kilenc évig többnyire kilenc különböző planétára kalauzolta el őket.
Az első hely általában a discipulus egyéni érdeklődéséhez igazodott, a további hét-nyolc az elsőhöz
való viszonytól, az ott szerzett tapasztalatoktól függött. Sosem volt két egyforma tanítás, de tanulás
sem…

Emlékeztek még Szomniátorra, mint tanítványra? Idézzük fel, hogyna vált Familissé: Szomniátor
még mindig a mesék hatása alatt állt,  amikor hirtelen észrevette,  hogy megnőtt.  Pelyhedzett a
bajuszkája, hosszabb lett a keze-lába, és amikor felállt, magasabbról nézett le a talajra, mint az
édesapja. Úgy rácsodálkozott saját magára, mint egy csecsemő, aki most ismerkedik az őt körülvevő
világgal. Miután túljutott az első döbbeneten, Scientificus visszavezérelte az időkapszulát a gömb
alakú  terembe,  kiszálltak  és  beléptek  a  márvány  helyiségbe,  ahonnan  jól  látszott  az  egész
Meseverzum. Legalábbis azok a planéták, amelyeken jártak. Szomniátor még mindig döbbenten
figyelte őket, s most már messziről is felismerte valamennyit. Amelyikre rápillantott, abba beleélte
magát, újra ott volt a manók, törpék, cicák, kutyák, vaddisznók, farkasok, vagy az emberek között.
Teljes beleéléssel… Scientificus bólintott.

– Most hazamehetsz, tudod, mi a dolgod!

– Köszönöm… - bólintott Szomniátor és meghajolt. Mindketten tudták, megtörtént, aminek meg
kellett történnie. Szomniátor boldogan repült haza. Felicitas örvendezve borult a nyakába.

– Drága bátyám… sokat hallottam rólad!

- Kisfiam… hogy megnőttél! - ölelte az édesanyja.

–  Büszke  vagyok  rád!  –  veregette  meg  a  vállát  az  édesapja.  Abban  a  pillanatban  Diliges
fájdalmasan összegörnyedt, beindult a szülés, és hamarosan megérkezett a harmadik testvér.

- Fiú! – emelte magasba az édesapja.

– Üdvözöllek a Calliduson, a legjobb helyre, a legjobb családba érkeztél, köszönjük, hogy minket



választottál! Legyen a neved Benignus! – keresztelte el Szomniátor, mert ez már az ő tiszte volt.
Ekkor indult útnak az édesapja Felicitassal Sapiashoz, most rajta volt a sor, hogy tanulni menjen a
mesteréhez.  Szomniátor is  tudta a dolgát.  Amit  Scientificus keze alatt  megtanult,  az mélyen a
sejtjeibe ivódott, már biztosan érezte, ő is olyan lesz, mint a mestere. Akkor döbbent rá, mindig
tudta, hogy egyszer ő is Familis lesz… de nem merte elhinni, mert túl nagyravágyónak tartotta.
Mégis, most, hogy túljutott a kilencéves tanításon s a sok tanulságot leszűrte, egyre biztosabb lett
benne. Nem volt maradása tovább, vissza kellett mennie. Mikor újra Scientificus előtt állt, a mester
elégedetten bólintott. Szavakra már nem volt szükség, mindketten tudták, még kilencszer kilenc év
tanulás következik, és akkor az ifjúból bölcs Familis válik, és megkaphatja az első tanítványát, akit
addigra  ő  maga  is  képes  lesz  kiválasztani,  és  elvinni  az  összes  olyan  planétára,  melyre  a
tanítványnak szüksége lesz. Scientificus ezzel be is fejezte a tanítást, feljebb léphetett a ranglétrán, s
a Familis Consilium legifjabb tagjává vált.

Így születnek új Familisek és a Familis Consilium tagjai…

Nemsokára Szomniátor Familis is kiválaszthatta az első tanítványát. Curiosus személyében talált
rá az igazi tanítványra, aki bár már egészen ifjú korában olyan bölcsnek látszott, mint egy sokat
megélt  felnőtt,  mégis,  amióta  visszafordíthatatlan veszteség érte,  rakoncátlankodott,  tiltakozott,
lázított,  rendetlenkedett,  állandóan ellenkezett,  egyszóval  nehezen illeszkedett  be,  pedig  benne
bujkált a tanulási vágy és a játékosan huncut kíváncsiság is. Minden érdekelte, a csillagászattól
kezdve a régészetig, de legfőképpen a miértek foglalkoztatták. Leginkább a túlvilágról szeretett
olvasni. Viszont engedetlenül viselkedett. Azt hangoztatta: „Én azért születtem ebbe a világba, hogy
feszegessem  a  határokat  és  megdöntsem  a  társadalmi  normákat.  Hogy  minden  rendszert
megzavarjak és porba tapossam  a szabályokat! Nem értek egyet semmivel!  Nem akarok direkt
tanulni, majd én tanulok egyedül, nem értem, minek a kilencéves tanítás!” Szomniátor tudta, hogy
egy igazi, vérbeli lázadóval lesz dolga, akit valahogy meg kell szelidítenie, meg kell vele ismertetnie
Meseverzum  törvényeit,  hogy  belőle  is  kreatív,  önmagát  ellátó,  másokat  segítő  állampolgár
válhasson,  aki  tudja,  mit  akar,  kiáll  önmagáért  és  másokért,  közben  igyekszik  továbbfejlődni.
Biztosan tudta, hogy rendkívüli türelemre és szeretetre lesz szüksége a következő kilenc évben. Bár
a fő-fő Familis, Scientificus nem Curiosust ajánlotta volna számára, mint első tanítványt, mert úgy
vélte, hogy egy tapasztaltabb tanító illene hozzá, de látta Szomniátor elszántságát és végül tanácsot
is kért, a többiektől. A Consilium megvitatta az előterjesztést, és úgy határoztak, engedik, hogy
Szomniátor döntsön és bevállalja a legnehezebb feladatot. A mestere örömmel újságolta a hírt.

– Tudom, mit jelent Curiosus, érzem a lelkét és benne a lázadást, de azt is tudom, senki sem
vállalná szívesen, mert nagyon kimerítő lehet a tanítása. Elkallódna, pedig tehetséges és benne van a
jóság! Nem számít, milyen most, innen szép nyerni! – mosolygott Szomniátor.

– Legyen hát, ha elég elhivatottságot érzel. – bólintott Scientificus.

A  rakoncátlan  Curiosust  azonban  elég  nehéz  volt  rávenni,  hogy  egyáltalán  elmenjen  a
mesteréhez. Szomniátor emberére akadt benne, de rátalált a tanítványára, akit úgy fogadott, mint
régi imserőst, és akire bölcsen rámosolygott, elköszöntek a fiú édesapjától, megfogta a kezét és se
szó, se beszéd, bevezette a márványtemerbe, onnan pedig a gömb alakú terembe, ahol beültek az
időkapszulába.

– Mi van, ha tiltakozom? – kérdezte a tanítvány konokul.

– Tiltakozhatsz, de ha erre a bolygóra születtél, tudnod kellett, hogy itt ez a törvény! Calliduson a
Familis Consilium irányít, ők ismerik a múltunkat és a jövőnket is, bölcsen döntenek rólunk, értünk,
az egész Meseverzumért.



- Értem én, de én azért születtem ebbe a világba, hogy feszegessem a határokat és megdöntsem a
társadalmi normákat. Hogy minden rendszert megzavarjak és porba tapossan a szabályokat! Nem
értek egyet semmivel!

- Tudom! – bólintott nyugodtan Szomniátor.

– Akkor miért nem hagynak lógni, miért kell nekem is tanulnom? Miért nem mehetek a túlvilágra?
Miért nem lóghatok ki a sorból? Ugyan, mit számít egy ember? Semmit, észre sem veszik, hogy nem
vettem részt az oktatásban! Hogy nem lettem birka, mint a többiek! Engedjenek el! Ne már, muszáj
ezt tenniük velem? – forrt a dühtől.

– Igen, muszáj, mert ez egyrészt jól bevált mődszer, másrészt az idősek tudják, mi a jó nekünk. És
ha már muszáj, akkor miért ne örülhetnénk neki? A túlvilágra sem mehetsz még, nincs itt az idő. A
tanulás élvezet, mehetünk olyan helyekre, ahol szeretsz lenni, ahová te akarsz menni.

– Olyan van, hogy sehová?

– Ha gondolod, nem megyünk sehová. Itt is ülhetünk és beszélgethetünk. De komolyan itt akarsz
ülni kilenc évig?

– Mert innen nem mehetek el.

– Nem. Most már én felelek érted a következő kilenc évben.

– Erről beszélek… miért kényszerítenek olyasmire, amit nem akarok?

– Tudtam, hogy nehéz eset vagy, számítottam rá, de hogy ennyire, azt nem gomndoltam. Egy
kérdésem lenne, miből gondolod, hogy nem akarod, ha még nem is ismered? Először meg kell
ismerni azt, amiről véleményt mondasz. Ez nem kényszerzubbony, nem direkt tanulás, inkább fogd
fel  kirándulásnak,  utazásnak,  mert  csupán betekintesz  más planéták életébe.  Nem kell  semmit
tenned, egyedül figyelned. Szerintem próbáljuk ki, utána mondj véleményt!

– Ragaszkodnom kellene az elveimhez, menekülnöm kellene, mégis itt maradok. Mit tegyek? –
tétovázott Curiosus.

– Már mondtam. Engedd meg magadnak, adj egy esélyt, és meglátod, jó lesz! Ha úgy érzed, nem
akarsz ott lenni, ahová mentünk, bármikor szólhatsz és átmegyünk egy másik helyre, ahol jól érzed
magad! Nem az a lényeg hogy kényszerítsünk, hanem az, hogy jól érezd magad, hogy beleéld magad
mások szerepébe, közben tanulhatsz is tőlük, ha akarsz.

– Nem akarok, nem akarok, forr a vérem! – duzzogott tovább. Szomniátor győzködte és példákkal
támasztotta alá a tanítás szükségességét. Egy teljes napig tartott a huzavona, az alatt a Calliduson
eltelt egy év. Nagy nehezen sikerült meggyőznie Curiosust, hogy induljanak végre.

- Jól van, nem bánom, úgy látom, nincs más választásom, a következő kilenc évben.

– Attól tartok, nincs. Azt ugye tudod, hogy itt másképp halad az idő?

– Apa mondott valamit, de nem igazán értettem.

– Egy nap egy év, vagyis kilenc napnak fogod érezni azt a kilnec évet, mely alatt gyökeresen
megváltozhat az életről eddig kialakított véleményed és a hozzáállásod. Ebből már eltelt egy év,
úgyhogy csak nyolc planétát láthatsz!



– Kilenc nap alatt kilenc évet öregszem? – hüledezett Curiosus.

– Mit számít az egy emberöltőhöz képest?

- Igaz. Kedves Mester, ám legyen, akkor önre bízom az első utat… pusztán tiszteletből, mert sok
jót hallottam önről. - enyhült meg.

- Köszönöm! Hidd el, nyolc planéta alatt annyit változhatsz, hogy mire visszaérünk ide, teljesen
más lehetsz. Ha akarsz! - Curiosus bólintott és bár lázadt, mégis izgalommal várta a kalandot.

- Mivel tudom, hogy szereted a cicákat és felettébb érdekel az életük, elsőként egy cicabolygóra
látogatunk el. – mondta és már indított is.



Fannici és az elsüllyedt birodalom

Cicaláz
 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer cirmos cica… No de ne rohanjuk ennyire előre. Volt egyszer
egy csodálatos vidéki lak, abban éldegélt boldogan egy újdonsült ifjú pár. A házikót nászajándékba
kapták, amit saját ízlésük szerint újítottak fel, csinosítottak ki, hogy abban rakjon fészket majd a
család. Az ifiasszony a nász után hamarosan áldott állapotba került, izgatottan várták, mikor jön
világra a baba. Bár apa elsőre fiút szeretett volna, anya mosolyogva annyit mondott erre:

- Nem számít, fiú-e, vagy leány, csak egészséges legyen!

– Igazad van, drágaságom… - simogatta meg apa.

Nemsokára elérkezett a nagy nap, és megszületett a várva várt fiúcska, apával nyulat lehetett
volna fogatni… De hogy anya se maradjon le a jóról, két évre rá ikerlányokkal bővült a kis család.
Féltek is a szülők, hogy az addig kincsként őrzött egyetlen kisfiú féltékeny lesz rájuk, ám Petike első
perctől kezdve imádta húgait, sőt, tevékenyen részt vett a gondozásukban. A szülők olyan, de olyan
boldogok és büszkék lettek, hogy elmondani nem lehet… a kicsiket úgy imádták, mint addig soha
senkit, egyfolytában róluk beszéltek, s mindent megtettek értük. Az édesanya boldogságos áldott
állapotában  a  csemetéinek  már  akkor  mesélt,  mikor  a  pocijában  rugdalóztak,  s  eme  szokását
születésük után is folytatta. A mese után ráadásnak mindig elénekelt egy-egy éneket, legfőképpen
egy számára kedves cicadalt, amit még az ő édesanyja dúdolgatott, ezért gyermekkora kedvence
volt. Szerette volna, ha saját gyermekei ugyanúgy megkedvelik a meséket, énekeket. Úgy is történt.
A csemeték értelmes szemekkel csodálkoztak rá a világra, szemlélődtek, vidám mosollyal értékelték
édesanyjuk  fáradozásait.  Az  első  pillanattól  kezdve  odaadóan  figyeltek  a  mesékre,  édesdeden
formálták hozzá az ajkukat, próbálták utánozni a legdrágább anya mozdulatait. Az énekekre majd’
elrepültek, annyira tetszett nekik. Előbb tanultak meg énekelni, mint beszélni. Kedvenc meséiket
hamarosan kívülről fújták, és az édesanyjukkal együtt mondogatták. Ahogyan a testvérek nőttek,
növekedtek, a családtagok egyre több és több szépséges képeskönyvet vásároltak nekik, ám ők
leginkább olyan könyveket  nézegettek,  amelyeken édes cicapofik  mosolyogtak rájuk,  imádták a
cicákat, bár igaziból még sohasem láttak macskát, pedig a cicadalt is kívülről fújták. Voltak napok,
mikor kedvencüket egymás után többször is végig énekelték, jó, ha nem egyfolytában. A szomszédok,
és a népes rokonság, ha akarták, ha nem, lassan megtanulták… a keresztszülők arra léptek be az
ajtón, hogy a cicadallal köszöntek. Ez amolyan családi szállóigévé vált náluk:

 

Cirmos cica

 

Cirmos cica álmodozik,

domborít a hátával,

jóllakottan nyújtózkodik,

elégedett orcával.



 

Rózsaszínű csöpp nyelvével,

körbenyalja az ajkát,

ezzel jelzi mindenkinek,

ne zavarják az álmát.

 

Gömbölyödik a párnáján,

kezdetben még dorombol,

találgathat a gazdája,

most magában mit gondol?

 

Élvezi a Lét örömét,

felhőtlenül, végtelen,

határtalan szeretetét,

hordozza a szívében.

 

Amikor a gyermekek nagyobbacskák lettek, gondos szüleik elhatározták, hogy bemutatják nekik,
milyenek az állatok.

- Remélem, láthatnak igazi cicát is, ha már folyton cicalázban égnek! – nevette anya.

– Bizonyára! – bólintott apa.

– Akkor vasárnap elmegyünk az állatkertbe!

– Örülni fognak a meglepinek!

Így történt, hogy egy verőfényes nyári napon ellátogattak az állatkertbe, ahol a vasrácsok mögött
heverésző nagymacskák,  vadmacskák és  az  egyetlen házimacska unottan szemlélték a  lelkesen
visongó csemetéket.

– Hadd simogassam meg! – sikította Rebeka.

– Nem szabad, kislányom, ők vadak, megkarmolhatnak. – óvta az édesanyja.

– Akkor én! – húzta a száját Dorina.

– Kicsikém, rád is ugyanaz vonatkozik, mint az ikertestvéredre.



– No, akkor majd a legnagyobb! – büszkélkedett Petike, mert ő két évvel előbb született, mint a
húgai.

– Nem, kisfiam, neked sem szabad! Te már tudsz olvasni, nézd csak meg, mi van a táblára írva! –
mutatta az édesapja.

– Az ál – la – to - kat ti - los si –mo – gat - ni… - betűzte Petike.

– Na, látod…

– De miért tilos?

– Azért, mert ők vadállatok, sosem lehet tudni, mikor kapnak oda…

- Honnan tudják, hogy vadak, hogy harapnak, vagy karmolnak?

– Tudják, mert ismerik őket! – jelentette apa.

- Az állatkerti állatokhoz egyedül a gondozóik mehetnek be, ők simogathatják őket. Képzeld,
milyen lenne, ha minden áldott nap ezernyi ember simogatná szegényeket, elkopna a bundájuk! –
kacagta az anyuka.

– Akkor minek vannak itt? – szipogta a két kislány.

– Mutatóba, hogy az olyan gyerekek, mint például ti is, megnézhessék az összes állatfajtát élőben.

– Az összes állatfajtát? Akkor rohanjunk a dinókhoz! – örvendezett Petike.

– Kisfiam, a dinoszauruszok már régen kihaltak… - magyarázta az apuka.

– De akkor ez milyen állatkiállítás, ha nincsenek dinók? – biggyesztette le az ajkát.

– Itt az élő állatokat láthatjuk, a dinó kiállításon megtalálhatóak a kihalt dinók csontjai.

– Elmegyünk majd oda is?

– Majd, ha a lányok nagyobbak lesznek.

– Nem, most menjünk, mi is látni akarjuk a csontokat! – fogták könyörgőre a lányok.

– Majd eljön annak is az ideje. Elégedjetek meg a látvánnyal! – zárta le az apuka.

S hogy elfeledjék a bánatukat, az édesanya mindenkinek a kezébe nyomott egy nagy sós percet és
tovább sétálgattak a ketreceknél. Vidám majszolgatásba kezdtek, közben megelevenedtek előttük a
képeskönyvek, élvezték a látványt. Hazafelé azonban a fejükbe vették:

- Kellene nekünk egy háziállat! – állapította meg Petike.

– Igen, igen, háziállatot akarunk! – tapsoltak a lányok.

– Jaj, ne, még ne! Elég nekünk három kisgyerek! – mosolyogtak össze a szülők.

– Édesanya, édesapa, egyetlen állatkát szeretnénk, akivel otthon játszhatnánk. Ti mondtátok,
hogy mindenki csak a saját állatkáját simogathatja, mert őt ismeri. Így van? – kontrázott Petike.



– Az nem egészen úgy van…

- Miért nem?

– Azért!

- Na, csak egy háziállatot! – kérlelték őket a lányok.

- Milyen állatot lehet otthon tartani? – kérdezte Petike.

– Kutyust, cicát, teknőst, tengeri malacot, akváriumban halat, kalitkában papagájt, most ennyi
jutott az eszembe. – sorolta anya.

– Cicát tartsunk! – heveskedtek egyszerre.

– Cicát akarunk! Cicát akarunk! Cicát akarunk! – kántálták.

– Jól van, majd megbeszéljük, de most már hagyjátok abba! – kacagott anya.

A  buszon  és  a  villamoson  végig  a  cicadalt  harsogták,  a  szülők  hiába  szóltak  rájuk,  hogy
halkabban. Az utasok kedvesen mosolyogtak a gyerekek lelkesedésén.

– Lesz saját cicánk! – tudósította Rebeka a szembe ülő idős nénit.

– Aki csak a mienk lesz! – folytatta Dorina.

– Hű, de jó lesz nektek! – ámult a néni.

– Az bizony, már alig várjuk! – kontráztak a lányok.

- Nekem is van egy cicám! – felelte a néni mosolyogva.

– Jaj, de jó neked néni! És milyen a cicád? – érdeklődtek a lányok.

– Szépséges, fenséges, huncut, fekete és zöld szemű istennő!

– Istennő? – esett le az álluk.

– Bizony, a macskák istennőnek képzelik magukat.

– Megnézhetjük a macskádat? – tapsikoltak.

– Azt nem, lányok, ejnye, nem szabad tolakodónak lenni! – szólt rájuk anya, majd az idős hölgyhöz
fordult.

- Elnézést kérek a nevükben, tudja, most voltunk az állatkertben és teljesen fellelkesedtek. A
cicákat nagyon szeretik, képeskönyvben láttak már eleget, ma pedig igaziból is, de sajnos, nem
lehetett őket megsimogatni, főleg nem a tigriseket és társaikat! – magyarázott anya.

– Semmi baj, értem én a dörgést, nekem is ilyen huncut kis unokáim vannak!

– Ó! Akkor nem láthatjuk a cicádat? – biggyesztették le az ajkukat csalódottan.

– Nagyon szívesen megmutatnám… de most nem hazafelé tartok! – mulatott a néni.



– Jaj, de kár! – lombozódtak le a lányok.

– De sebaj,  megmutatom nektek a fényképét! – azzal,  széles mosollyal az arcán kikereste a
táskájából a képet.

– Tyű, de csodás! És azok a szemek! – sikította Rebeka.

– Milyen szép selymes a szőre! – ámuldozott Dorina.

– Bizony, szeretem is simogatni, olyankor hálából dorombol nekem!

- Tyűűűűűűűű… dorombol? - irigykedtek a lányok.

- Az unokáim is imádják őt, a macskaistennőt!

- A macska istennőt? – hüledeztek az ikrek.

– Bizony… istennő a macskám!

– Ha nekem lesz egy macskám, ő is istennő lesz! – reménykedett Dorina.

– Az enyém meg királynő! – licitálta túl Rebeka.

– Hát persze! – somolygott a néni.

– Én is megnézhetem? – kérdezte Petike, aki a másik oldalon ült az apukájával.

– Természetesen! – mutatta meg neki a képet.

– De jó neked… nagyon szép a cicád! – adta vissza illedelmesen, közben nagyot sóhajtott.

– Imádom őt! De nem azért, mert szép selymes a szőre… – vette át a fotót.

– Hanem? – kérdezte a kisfiú.

– Azért imádom, mert kölcsönösen szeretjük egymást, örök, őszinte és hűséges társak vagyunk.
Hatalmas szíve van, mindig felvidít… Mintha érezné, amikor lehangolódom… odabújik az ölembe,
megpuszilja a kezem, az arcom, vagy éppen bohóckodik, eljátszik egy szál cérnával, amitől azon
nyomban jobb kedvre derülök. Vele nem vagyok egyedül…

- Hogy hívják?

– Én csak Cicamicának becézem, de azt annyira szereti…

– Még egyszer megnézhetem? – kérte Dorina.

A néni átadta a képet és a lányok újra elénekelték neki a cicadalt, beleszőve a Cicamica nevet,
csak úgy harsogott a villamos. Egészen a végállomásig utaztak, addig nem akarták visszaadni a
képet. Amikor leszálltak, fájó szívvel váltak meg a nénitől és a macskájától.

– Elmondod a cicádnak, mit énekeltünk neki? – kérdezte Rebeka reménykedve.

– Sőt, el is énekelem neki, mert az úton megtanultam tőletek! – nevette a néni.

– Jaj, de jó! Simítsd meg helyettünk is! – örvendeztek a lányok.



– Rendben! Biztosan örülni fog! – kuncogta a néni.

Illedelmesen elbúcsúztak, de a gyerekek nem tudták elfeledni a cicás képet.

– Ha egyszer nekem is lesz cicám, rögtön lefényképezem! – ígérte Dorina.

Attól a naptól másról sem esett szó, mint cicákról. Cicás képeskönyvek, képek, újságok, énekek,
mesék, versek kerültek terítékre. Minden áron szerettek volna egy élő kiscicát. A szüleik azonban
attól tartottak, hogyha kapnak egyet, addig fogják nyúzni, amíg meg nem betegszik.

A cicakosár
 

Telt, múlt az idő, a nyár őszbe fordult, az ősz pedig télbe. S bár a gyerekek nem feledkeztek meg
a cicáról, viszont rengeteg új dolog történt az életükben, ami elterelte a gondolataikat. A lányok
iskolások lettek, írni, olvasni tanultak. Nehéz dolog ám a betűvetés, a komoly számolás, hát még az
olvasás. A szorgalmas kisdiákok azonban könnyen vették az akadályokat és a kedves tanító néni
mindig megdicsérte őket. Ha egy cicáról olvastak, vagy tanultak, fel-fellángolt az igazi saját cica
iránti igény, de a vágy a következő napi feladattól újra, meg újra csillapodni látszott.  A szülők
reménykedtek, hogy végleg elmúlik. Teltek-múltak a napok, hónapok, a cicaláz azonban nem szűnt
meg. Aztán leesett az első hó, majd a Mikulásvárás és a karácsony varázslata hozta őket tűzbe. A
Mikulás plüss cicákat hozott, de a lányok nem elégedtek meg vele. Hangosan bömbölve követelték az
igazit.

– Jaj, már azt hittem valódi! – sopánkodott Rebeka.

– Hát ezt érdemeltük a Mikulástól, amikor rendesen tanultunk? – sírta Dorina.

– Szó, ami szó, én is azt hittem, igazit kapunk… - dünnyögte Petike.

A  szülőknek  alaposan  össze  kellett  szedniük  az  összes  tudományukat,  mire  sikerült
kimagyarázniuk  a  plüss  cicák  esetét.

– Kicsikéim, de hiszen a Mikulás biztosan azért hozott plüss cicákat, hogy jelezze, nemsokára
igazi is érkezik… - magyarázta anya.

– Komolyan? Hű, de jó! Ez igen! – tapsikoltak a lányok.

– Na, persze…

Petike hitetlenkedve duzzogott, a szülők egymást segítve magyaráztak tovább. A lányok végül
megértették, hogy még nem jött el az ideje, mert az a kiscica, aki majd az övék lehet, még nem
született meg. Vártak, hátha mielőbb eljön az idő. A szülők addig-addig évődtek, amíg meg nem
beszélték,  hogy  egyszer  most  már  tényleg  ideje  lesz  meglepni  őket  egy  igazival.  A  gyerekek
egyfolytában a cica meglepetést várták, de valahogy sohasem érkezett meg. Szóvá tették többször is,
mégsem.

– Anya, miért nincs még mindig kiscicánk? – kérdezte egy nap Rebeka.

– Kislányom, egy igazi élőlény nagy felelősséggel jár. Ha lenne egy cicánk, azzal törődni kellene,
etetni, itatni, almozni, sétáltatni, és takarítani utána, nem beszélve arról, hogy mindeközben engedni
kellene saját életét élni…



- Az mit jelent? – tudakolta Dorina.

– Azt jelenti, hogy nem lóghattok rajta egész nap! Nem szabad túlsimogatni!

– Pedig milyen szép selymes bundája lenne… - görbült le Rebeka ajka.

– Én annyira, de annyira szeretném! – sóhajtozott Dorina.

– Mennyire?

– Elmondhatatlanul…

- Annyira, hogy engednéd, hogy úgy éljen, ahogy akar? Csak akkor simogatnád, ha ő akarná?

– Igen! – kiáltotta a két lány egyszerre.

– És ki fog róla gondoskodni, etetni, itatni, takarítani?

– Én! – visították ismét.

– Hát, jó, nem bánom… meglátom, mit tehetek… - kacsintott az anyuka.

– Gyorsan-gyorsan, minél előbb! – sikoltoztak örömükben.

– Most azonnal!

– Türelem-türelem… - nevette az édesanya.

– Jaj, de jó, lesz egy saját cicánk! – tapsikoltak.

– Valóban? – kétkedett az éppen belépő Petike.

– Igen, tényleg, igaziból, komolyan! – visították.

– Hahaha! Hiszem, ha látom… - morogta a fiú.

– Nemcsak látni fogod, hanem gondoskodhatsz is róla! – újságolta Rebeka.

– Igen, almozhatod, etetheted, itathatod! – folytatta Dorina.

– Csak már ott tartanánk! – sóhajtott a fiú.

Az  édesanyjuk  huncutul  mosolygott.  A  cica  a  következő  napokban sem érkezett  meg,  de  a
gyerekek nem adták fel, minden este úgy feküdtek le, hogy azt kívánták, bárcsak másnapra lenne
egy saját cicájuk. Mikor megpillantották a karácsonyfát, a gyönyörűségétől ámultak és bámultak, de
nem a karácsonyfa látványa nyűgözte le őket annyira. A fenyőfa alatt, az ajándékdobozok mellett,
egy rózsaszínű fodros cicakosár állt, melyben egy gömbölyded cirmos cicalányka feküdt. Alaposan
megdörzsölték a szemüket, mert azt hitték, ő is egy plüss cica, ám amikor megmozdult, rádöbbentek,
hogy tényleg igazi. Édesdeden aludt, és amikor felébredt, huncutul hunyorogva vette szemügyre az
új családját. Félénken lapult, de az első döbbenet után a gyerekek rögvest megrohamozták.

– Jaj, egy kiscica!

– Tényleg egy igazi kiscica?



– Hű, de édes!

– Micsoda gyönyörű cirmos!

– Mint egy kistigris, csak nem sárga!

– Iromba…

- Cirmos cica…

- Hogy hívják?

– Nellici… - kacagta anya.

Azon  mód  elfeledkeztek  a  karácsonyról,  a  díszes  ajándékokról,  leguggoltak  a  kosárhoz  és
versenyt simogatták.

– Óvatosan… nehogy elriasszátok! - szólt közbe az édesanyjuk.

A cica csukott szemmel élvezte a kényeztetést, hálából hangosan dorombolt, eszébe sem volt
elriadni.  Jó  ideig  nem mondott  semmit,  ám amikor  megszólalt:  nyau,  a  gyerekek elolvadtak  a
gyönyörűségtől. Nemsokára össze is vesztek rajta, hogy kié legyen.

 

 

– Az én kicsi Nellicim… - becézgette Dorina.

– Nemcsak a tiéd, mindenkié! – javította ki Rebeka.

– Az enyém a cica, mert én vagyok a legnagyobb és különben is, először én akartam saját cicát! –
tolta el a két lányt Petike.



Az ikrek azonnal sírva fakadtak és minden áron meg akarták szerezni a cica feletti tulajdonjogot.

– Nem a tiéd, az enyém!

– Az enyém!

– Nos, gyermekek, ez a cica csupán kölcsön van nálunk… - szólt közbe az édesapjuk.

Hirtelen döbbent csend támadt, majd megindult az áradat.

– Micsoda? Cica kölcsön? – rémültek meg.

– Igen! – bólintott apa.

– Anya, igaz ez? – fordultak a másik szülőhöz.

– Bizony, igaz, Nellici addig marad nálunk, amíg nem veszekedtek! Ha valaki birtokolni szeretné,
a cica visszamegy a gazdájához!

– Visszamegy a gazdájához? Miért?

– Azért, mert nem szereti, ha valaki veszekedik, főleg nem miatta. Egy cica senkinek sem a
tulajdona, ha velünk marad, egyenrangú családtagnak kell lennie… pontosabban csak akkor marad
itt, különben elhagy minket!

– Jaj, anya, nem tudtál volna egy kevésbé kényes macskát szerezni? – dohogott Petike, közben
azon gondolkodott, vajon tényleg elmenekülne-e, ha kisajátítaná.

– A macskák mind ilyenek! – helyeselt nagy komolyan apa.

– Ő nem egy macska, neki Nellici a neve… - nézett rá Petike.

A cica visszakacsintott élvezte a simogatást. Azonnal eldöntötték, hogy óvatosabban bánnak vele,
nehogy eszébe jusson távozni. A lányok ezért rögtön elharsogták neki az összes cicás verset, éneket,
ami a repertoárjukban szerepelt. Nellicinek nagyon tetszhetett, mert vég nélkül dorombolt.

 

Szunnyadó cica

 

Egymásra rakja két kezét,

álomra hajtja kis fejét,

behunyja huncut zöld szemét,

mosollyal áldja örömét.

 

Dorombol kedves lágy zenét,

szeretet járja át szívét,



álma ringatja életét,

szunnyadó cica csöpp testét.

 

– De hogyan tudna így szunnyadni, amikor ekkora ricsajt csaptok? – nevette anya.

– Tud, anyuci, nem látod, hogy alszik? – mutatta Rebeka.

– Nem alszik, csak becsukta a szemét! – javította ki Dorina.

– Úgy látszik, még nem akar elmenni… - leste Petike.

– Gyerekek, hát senki sem kíváncsi az ajándékokra? – kérdezte apa.

Akkor  eszméltek  fel,  hogy  a  cicus  miatt  ki  sem  bontogatták  a  csomagokat.  Egy  időre
belefeledkeztek  az  ajándékbontogatásba,  majd  a  legújabb  cicás  könyv  láttán  újból  visszatértek
Nellici trónjához. Igen, a trónjához, hiszen azt a fodros kosárkát úgy tudta használni, mintha a
legnemesebb királyi trónon büszkélkedne. Azonnal fel is olvasták kedvencüknek az abban szereplő
kis versikéket. Már nem számított semmi. Teljesült az álom, cica élt a házban.

A szobacica istennőnek képzelte magát. Mindenki a lábai előtt hevert. Peti titkon azt gondolta, a
cicahercegnő egyedül az övé, de hangosan nem merte kimondani, nehogy elhagyja őket. Engedte,
hadd játsszanak vele a lányok is, hisz, ha csupán egy plüssállatka lenne, mint jó testvérek, akkor is
megosztanák. A gyerekek nem győztek betelni vele, megtanulták, mennyit szabad ennie, mit ihat, hol
aludhat, sőt, még az almot is kivitték alóla. Az édesapjuk csodálatos macskaházikót épített, amibe az
édesanyjuk  kényelmes,  puha  párnát  varrt.  A  cica  azonban  ritkán  hevert  a  házában,  inkább
valamelyik gyerek ágyában érezte jól magát. A gyerekek annak örültek, ha náluk fészkelődött. Úgy
vélték, azt tartja jónak, akit aznap kiválaszt. Nyakában azzal a rózsaszín masnival úgy nézett ki, mint
egy játékcica. Ezt használták ki a lányok. Nemegyszer beöltöztették igazi hercegnőnek, ráadták a
babaruhákat, és az édesanya nyakékéből koronát, vagy nyakdíszt alakítottak ki. Számtalan fénykép
készült róla, a lakásban bármerre jártak-keltek, kettőt-hármat mindenütt találtak belőle. Az egész
életük Nelliciről szólt.

 

 

Rebeka felvette sálnak, sapkának, Dorina övnek, vagy párnának használta, míg Peti megpróbált



komolyan beszélni a fejével.

– Nellici! Miért tűröd, hogy a lányok bohócot csináljanak belőled? – kérdezte, amikor kettesben
maradtak.

– Nyau… - felelte a cica.

– Ugye ez nem azt jelenti, hogy elmész?

– Nyau… - válaszolt értelmesen.

– Rendben van, de ígérd meg, ha túl sok lesz a játékból, nem engeded! Gyere hozzám, majd én
megvédelek! – ígérte. Nellici nem válaszolt, hanem odabújt a fiúhoz és megpuszilta a kezét, majd
felsétált  a  ruháján  a  nyakáig  és  az  arcára  is  adott  egy  puszit.  Petike  elérzékenyült,  és
visszapuszilgatta.

– Te az én cicám vagy, bárki mondjon akármit! – simogatta a hálás cicust. Aztán félve pillantott
rá, hogy elmegy-e, de Nellicinek esze ágába sem került az ilyesféle gondolat. Akárhogy is csűrjük,
csavarjuk,  Nellicit  mindenki  imádta,  bármit  megtehetett,  valóban  családtaggá  vált,  bár  nem
egyenrangúvá, inkább fölöttük valóvá, hisz mind istenítették, még apa is. Az életük még boldogabb
lett, kiteljesedett. Naphosszat róla beszéltek, a kalandjain mulattak fényképezték, filmre vették, a
lányok  próbálták  lefesteni.  Eljátszottak  vele  s  jókat  mulattak  a  kalandjain.  Nellici  mindent
megpofozgatott, egy rongygombolyaggal is olyan játékosan hancúrozott, mintha valami cicapajtással
birkózna. Kedvence lett a plüss cica, szeretett vele hengergőzni. Beleharapott, felemelte, arrébb
taszította, feldobta, s mikor leesett, nekiszaladt, ebből látták a gyerekek, milyen, amikor támad a
macska. Olyankor a talajhoz lapult, ugrásra készen, mozdulatlanul figyelt, a fülét lejjebb konyította
és kitágult a pupillája. Ha félt valamitől, ugyanígy tett. Egyszer a konyhában leesett két zörgős nylon
zacskó, Nellici azonnal támadó állásba helyezkedett, s amikor Rebeka megmozdította a szatyrot,
ijedten hátrált. Az egész család ezen mulatott.

– Nahát! Nellici fél a nylon zacskótól! – kiáltozták.

– Mert még nem ismeri, nem tudja, mi az! – nevette az édesanya.

Hát  még  mekkora  mulatság  kerekedett,  amikor  először  pillantotta  meg  magát  az  előszoba
tükörben.  Úgy  megijedt  attól,  hogy  a  fejedelemségét  egy  ismeretlen  foglalja  el,  hogy  azonnal
nekiugrott. Nagyot koppant a kobakja és fájni kezdett az orra. Lelombozódva kullogott el onnan,
viszont amikor hátrapillantott, meglátta, hogy a másik macska ugyanígy tesz. Örvendezett, hogy
senki sincs a palotájában. Amikor a fürdőkáddal került közelebbi kapcsolatba, igencsak megrémült a
víztől. Úgy pucolt ki onnan, mintha üldöznék és úgy visított, mint egy kismalac. Olyan hangot még
sohasem adott ki magából, mint akkor. Előszeretettel ismerkedett a dobozok tartalmával belülről.
Ezért történhetett meg, hogy egyszer beszorult egy tejes dobozba, és nem tudott kimászni belőle. A
család a könnyeit törölgette a nevetéstől, amíg kiszabadították. Nellici pedig sértődötten messzebb
vonult tőlük és csak annyit mondott szemrehányóan:

- Nyau.

Amikor a nagyi náluk festette be a haját, belekontárkodott a festékbe és megpróbálta ő is rákenni
a mama hajára, ettől aztán szép sötétvörös lett a kényes, fényes bundája, no meg az orra, nem
beszélve a nagyi ruhájáról. Addig kacagtak rajta, amíg le nem kopott és tudták, nem lesz jó, ha ő ott
van, ahol a nagyi a haját festi. A számítógépet is ki tudja, miért szerette annyira, de amikor apa, vagy
anya a billentyűzetet verte, ellenállhatatlan vágyat érzett ő is, és a mellső lábaival nyomogatta a
gombokat.  Egyébként  minden  vendéggel  barátságosan  viselkedett,  bárki  legyen  is  az.  Azonnal



odament hozzá, dorombolt neki, kezet csókolt, aztán, ha engedték, egészen az arcukig felmászott,
hogy puszit adhasson.

– Gyerekek, nem lesz ez így jó, ez a cica túlságosan közvetlen, a végén még elrabolja valaki! –
figyelmeztette őket az apjuk.

– Ugyan, apa, csak nem viszik el tőlünk! – legyintett Petike.

Ám attól a naptól nem engedték ki az udvarra egyedül, valaki mindig árgus szemekkel leste.
Pedig Nellici alig várta, hogy friss levegőt szívhasson és egy kicsit egyedül maradhasson önmagával.
Olyankor elmélázott az élet nagy kérdésein, élvezte a csendet. Néhanap, egy-egy óvatlan pillanatban
kiszökött,  és bejárta a környéket.  Amikor fázni kezdett,  besurrant a kazánházba, hogy a kazán
vörösen izzó csövéhez dőlve felmelengesse didergő tagjait. Ekkor azonban a bal hátsóján kiégett a
szőr. A család rettentően sajnálta, mert azt hitték, úgy marad. Ám ha ez még nem lett volna elég,
következő nap kiégette a másik oldalon is.

- Nahát, Nellici alaposan megjelölte magát, nehogy összekeverjük a hozzá hasonló cirmosokkal! –
nevette Peti.

– Ez nem vicces, mert meg is éghetett volna! – nézte anya rosszallóan.

– Legalább szimmetrikus… - dünnyögte apa.

– Tegyél a csőhöz valamit! – javasolta anya.

Az édesapa egy nagy téglát illesztett a csőhöz, így Nellici nem fért hozzá, többé nem tudta magát
kiégetni. S mikor kitavaszodott s levedlette a téli bundáját, kihullott a folt is, az új bundája még
szebb, még fényesebb lett, mint előtte volt.

– De jó, hogy a macskáknak kilenc élete van! – kacagta anya.

A gyerekek örültek neki, újra ugyanúgy dögönyözték, mint amikor megkapták. Petike feljegyezte
Nellici  különös  kalandjait,  és  amikor  esténként  felolvasták,  együtt  mulattak  rajta.  Abban a  kis
füzetben szerepelt a fürdés, a rongygombolyag, a kazáncső, a hajfesték és a billentyűzet. A fiú
sohasem ülhetett le internetezni anélkül, hogy a macska ne írt volna levelet. Ám ettől még szörnyűbb
volt, amikor felhívta telefonon az édesanyja bátyját, aki teljesen megrémült, hogy a húga hívta, de
nem szólt bele. Azt kérdezgette:

- Jaj, húgom, mi történt veled, valami baj van? - de nem kapott választ.

Gyorsan bevágódott az autóba és lélekszakadva érkezett meg a házhoz, hogy megtudja, mi a baj.
Akkor derült  ki,  hogy a méltóságos Nellici  rálépett  a telefon billentyűkre és letelefonálta anya
egyenlegét.

Egy napon, amikor Rebeka hazaért az iskolából, jól meggyomrozta Nellicit, majd ismét felvette
sálnak, s akkor vette észre, hogy nagyobb lett a „sál”.

- Anya, nézd csak, Nellici már hosszabbra tud nyúlni! – mutatta.

– Nem csodálom, ha mindig nyúzod szerencsétlent!

– Nem azért… sokat gyakorolta, azért lett ügyesebb, kilazultak az ízületei.

-  Ugyan,  dehogy  lazultak  ki  az  ízületei!  Ebben  a  családban  arra  sem  volt  idejük,  hogy



betokosodjanak, szegénykét valaki mindig húzza, vonja! – nézte anya.

– Jaj! - döbbent meg Dorina és a szája elé kapta a kezét.

– Mi az? – kérdezte Rebeka.

– Szörnyű sejtelmem támadt… ez a cica nő!

– Még jó, hogy, hiszen lány. - vont vállat Rebeka.

– Nem úgy nő, hanem növekszik. - sóhajtott Dorina.

– Persze, hogy növekszik, ti is napról napra nőtök! – mosolygott az édesanyjuk.

– De én nem akarom, hogy megnőjön. - toporzékolt Dorina.

– Én sem. - biggyesztette le az ajkát Rebeka és a macskát méregette – Én nem vettem észre rajta.

- Mert minden nap látod! – kacsintott anya.

– Nem baj, ha nagyobb lesz, többet tudtok rajta dagasztani! – vihogott Petike.

– Nem, én nem akarom, akkor sem akarom! – visította Dorina.

– Ő így aranyos! – sopánkodott Rebeka.

– Ejnye, lányok, de hisz ez az élet rendje… egyszer mindenki felnő! – ingatta a fejét anya.

– De én nem akarok felnőni! – sikította Dorina.

– Szóval innen fúj a szél. - bazsalygott az édesanya és az élet értelmét és rendjét hosszasan
magyarázta a lányoknak, köztük azt is, hogy aki egyszer megszületik, meg is fog majd halni.

- A cicáknak szintén az a dolguk, hogy ők is felnőjenek! Nem maradhatnak örök gyerekek, nem
játékok, hanem élőlények! Én megmondtam! – fejezte be.

– De nem lehetne megoldani, hogy egy felnőtt cica ugyanakkora maradjon, mint amikor kiscica
volt? – akadékoskodott Dorina.

– Nem hiszem… képzeld el, ha én, mint anyuka, akkora lennék, mint te, amikor megszülettél! –
nézett rá huncutul.

Dorina megpróbálta elképzelni az édesanyját pólyás babának, de a képzelgés hahotába fulladt.

– Hahaha! De jó vicc, akkor most én dajkálnálak! – kacagta.

Mindhárom gyermek nevetett, az édesanya elővette a nagy fényképalbumot és egészen az elejéről
fellapozták.

– Nézzétek csak! Itt van, amikor anya megszületett, amikor pólyás baba volt, amikor bölcsődés,
majd óvodás, iskolás, menyasszony, kismama, és anya…

A legutóbbin  már  együtt  szerepeltek.  Azután  megnézték  a  gyerekek  képeit  is  születésüktől
mostanáig.



– Anya, én is ekkora leszek, ha majd nagy leszek és anya? – kérdezte Dorina.

– Valószínű, de az is megtörténhet, hogy magasabbra nősz, mint én…

- És akkor égimeszelő leszek?

– Az biztosan nem… - kacagott az anyja, meg a két testvére.

Amikor jól kimulatták magukat, Rebeka elkomorodott.

– Nellici mikor lesz anya? – kérdezte.

– Már nemsokára elég idős lesz hozzá… - bólintott az édesanya.

– Az jó, mert akkor több cicánk lesz! – örvendezett Dorina.

– Jaj, ne, cicafarm nem kell! – tiltakozott anya.

– Anya, de ugye megtarthatjuk őket! – kérlelték.

– Legalább még kettőt, hogy mindenkinek legyen saját cicája! – toldotta meg Petike.

– Áh, értem… na, jó, de csak kettőt, a többit majd elajándékozzuk.

A gyerekek nagyon megörültek és alig várták, hogy Nellici anya legyen.

Nem kellett sokáig várakozniuk, már látszott a cicán, hogy növekszik a pocakja. Attól fogva úgy
bántak vele, mint egy hímes tojással, még a széltől is óvták.

Nellici anya lesz
 

Nellici fülig beleszeretett a szomszéd kandúrba, aki olyan édesdeden tudott neki ciripelni, és
olyan hűségesen követte mindenhová, ahová csak ment, hogy úgy érezte, egyetlen percig sem tudna
nélküle élni. Azok a hetek jelentették életének legboldogabb perceit. Teljesen megfeledkezett arról,
kicsoda és hová tartozik.

 



 

Szerette a gyerekeket és a gazdáit is, de azért egyik sem ért fel egy igazi macskakandúrral. Olyan
szerelmes szavakkal halmozták el egymást, amilyenekről addig nem is tudta, hogy léteznek, mégis,
amikor Macska Bandi bókolt, neki is a nyelve hegyére kerültek azok a bizonyos macskaszavak. Ők a
boldogság  mennyei  mámorában  úsztak,  az  emberek  meg  dühösen  ordítoztak,  mondván  elég  a
macskazenéből, némelyik nem átalkodott seprűt ragadni, hogy elkergesse őket az ablak alól, ezért
messzebbre kellett menekülniük, hogy a boldogságukban senki se zavarhassa őket. Olyankor az
erdőben kötöttek ki, ahol olyan szabadok lehettek, mint a világon senki más. Mintha az összes élő
között ők lennének egyedül – egymásnak. Nellici néha hazatért pár falat ételt bekapni, hogy utána
ismét találkozhasson élete párjával. Megrészegülten várta, hogy újra, meg újra összebújjanak, ami
nem is volt olyan könnyű feladat, mert amikor hazalátogatott, többnyire bezárták a lakásba, hogy ne
tudjon elcsavarogni. Amikor a gyerekek megérkeztek, először jól megdögönyözték, ő pedig hálásan
dorombolt, hogy azután kínkeserves könyörgésre foghassa a dolgot, hátha valaki megkönyörül rajta.
És  igen,  a  szívhez  szóló  macskanyávogást  hallgatva  valakinek  mindig  megesett  rajta  a  szíve.
Remélte, hogy mielőbb az ajtón kívül kerülhet, hogy onnantól Macska Bandinak énekelhessen. A
szomszéd  kandúr,  mivel  állandóan  a  házat  kerülgette,  azon  nyomban  ott  termett  előtte  s
visszaválaszolt. Összedörgölőztek és elsétáltak a közeli erdőbe. Néha napokig nem kerültek elő. Ám
ahogy mindennek vége szakad egyszer, úgy a boldog macskanásznak is. Nellici egy nap azt vette
észre, hogy már nem érdekelte Macska Bandi hangja, sőt, az énekét is egyre ritkábban hallotta.
Annál inkább valamilyen belső izgalmat érzett, ami nem hagyta nyugodni. Folyton egy olyan helyet
keresett-kutatott, ahol biztonságban érezheti magát. Meg is találta a ruhásszekrény aljában. Szépen
eligazgatta a puha törölközőket, és izgatottan várt a nagy pillanatra. Addig is úgy élt, mint egy igazi
hercegnő.  A  gyerekek  körülrajongták,  simogatták,  becézgették,  a  legfinomabb  falatokkal
kényeztették,  ő  pedig  huncut  mosollyal  dorombolt  és  dorombolt.

Teltek-múltak a napok, hetek, hónapok, míg egy napon Nellici már nem találta a helyét. Tudta,
érezte, eljött az idő, ezért felkereste a lakás legeldugottabb részét, ahol világra hozhatta a kiscicáit.
Szerencsére aznap senki sem tartózkodott otthon, a gyerekek az iskolapadban ültek, míg a szüleik
dolgoztak. Nyugodtan elhelyezkedett a szekrény aljában a törölközők között és várt. Nemsokára éles
fájdalom hasított a pocakjába, majd megérkezett egy fiú cica, utána egy édes kislány. Nellici anya
lett, mégpedig a világon a legboldogabb anya. Mindkét csemetéje cirmos bundát viselt. Annyira
egyformák voltak, mint két tojás, kívülállók szemében nem látszott különbség közöttük, ilyenkor csak
egy igazi anya képes a kölykeit megkülönböztetni egymástól. Áhítattal nyalogatta a bundájukat, s a
műveletbe olyannyira belefeledkezett, hogy az idő múlását sem érzékelte. Határtalan örömében, már



csak arra eszmélt, amikor az egész család suttogva szemlélte őket. A vékony hangú cicanyöszörgésre
ugyanis keresni kezdték a helyet. Elolvadtak a látványtól, a két aprócska cicus gyönyörűségétől.
Anya  tanácsára  nem nyúltak  hozzájuk,  békén  hagyták  őket  és  a  kicsiket  csak  egy  hét  múlva
helyezték át a cicakosárba.

 

 

Petike örült, hogy végre pontosan annyi cica van, ahány gyermek, és az egyikre rámutatott, hogy
az mostantól az ő cicája, ezért Petici lesz a neve. Bár a család jól kinevette, mert az aprócska
szőrcsomóról még nem lehetett megállapítani, fiú-e vagy lány, de azért ráhagyták Petikére, legyen
Petici a neve.

- Jaj, kisfiam, és mi lesz, ha kiderül, hogy lány, akkor is Peticinek nevezed majd? – nevette anya.

–  Igen,  nekem mindegy,  fiú-e,  vagy  lány,  ha  már  hárman vannak,  ő  az  enyém lesz,  és  ha
alattomban mégis lány lenne, akkor is fiúnak képzelem el! – felelte határozottan.

– De ugye, a másik biztosan lány! – hervadt le a lányok mosolya.

– Meglehet… de ha ennyire egyformák, hogyan fogjuk megkülönböztetni őket?

– Nem teljesen… nézzétek csak, a lánynak picit fehérebbek a tappancsai.

- Tényleg, igazad van anya! Ő lesz a fehér tappancs!

– Fehér tappancs? Az jó név egy ilyen cicusnak!

– Nem, nem jó név! – tiltakozott Rebeka.

– Nem jó, hát akkor mi legyen a neve? – kacsintott anya.

– Szerintem a Fannici épp megfelelő lenne. - javasolta Dorina.

- Miért pont Fannici? – kérdezte Rebeka.

– Azért!- dobbantott Dorina.



– Végül is… éppen ráillik… Fannici királynő. - egyezett bele Rebeka.

Így a kislány gyanús cicát közös megegyezéssel Fannici névre keresztelték.

– Egyszer bizonyára ő lesz a cicakirálynő! – kacsintott Dorina.

– Természetesen, mi más is lehetne! – nevette anya.

Ahogy ígérte, mindhármat megtarthatták, s nehogy elvesszenek, a lakásban éltek. Háromhetes
korukban a mama megállapította, hogy Petici valóban fiú, Fannici pedig lány, ennek a kislányok
felettébb örültek. El is osztották őket maguk között. Petici Petié, Nellici Rebekáé, Fannici pedig
Dorináé lett.

A cicuskák nagy szeretetben, boldogságban nőttek, növekedtek, s egyre inkább hasonlítottak az
édesanyjukra. Azt gondolták, mire akkorák lesznek, mint Nellici, akár hármas ikreknek is nézhetik
őket.  Annyira kedvesek voltak mind, hogy a család attól  félt,  elvesznek, bárkinek puszit  adtak,
bárkivel elmentek bárhová. Attól tartottak, valamelyiküket a kedvességük miatt elrabolják. És lám,
igaz  is  volt,  amikor  sikerült  kiszökniük,  az  utcán  arra  járó  emberkéket  leszólították,  követték,
puszilgatták, sőt, lelkesen doromboltak nekik. Egy napon Nelllici alaposan pórul járt. Egy látszólag
kedves idős nénitől alig tudott megszabadulni, aki addig-addig simogatta, amíg ölbe nem kapta és el
nem vitte magával. Ha a kerítésnél nem szerencsétlenkedett volna a kulccsal, Nellici talán örökre
eltűnt volna a család szeme elől. A nénike minden szépet és jót ígért neki. Finom falatokat, mézes
vajas kenyeret, szalámit, kolbászt, meg mindent, amit a szeme-szája megkíván. Az anyamacskának
azonban kezdett gyanús lenni, hogy mindezért cserébe a nénike foglyának kell lennie. Ezért eszébe
jutott a csemetéit figyelmeztetni:

- Idefigyeljetek gyerekek! Üljetek le és ne szóljatok közbe!

A két kicsi értelmes szemekkel nézett rá, s végighallgatták, mit szeretne mondani.

– Nos, igaz, én magam is imádom az embereket és a simogatást, no, meg a becézgetést, a finom
falatokat, de! Emlékeztek, mit történt a minap? Egy hajszál híján elraboltak volna, ha nem vagyok
annyira  sarkalatos!  Pedig  azon  a  kedves  nénin  nem is  látszott,  hogy  rosszindulattal  viseltetik
irántam… Amikor egy jó ideig etetett és simogatott, egyszer csak hirtelen felkapott és el akart
szaladni velem. Nem számított arra, hogy rájövök a turpisságra! De én akkor, mikor a kulcsokat
kereste, úgy megkarmoltam, hogy hirtelen elengedett, leestem és hazaiszkoltam! Többé nem dőlök
be  neki!  Az  biztos!  Sajnos,  azt  vettem észre,  senkiben  nem lehet  megbízni!  Előbb  kedvesnek
mutatkoznak, aztán magukkal akarnak hurcolni! Nem elég nekik a kedvességünk, a simogatásunk és
az önzetlen dorombolásunk, birtokolni akarnak… tehát azt szeretném kérni, hogy ettől a naptól
idegenekhez ne menjetek oda, bármit mondanak és ígérnek cserébe, főleg, aki finom falatokkal
kecsegtet.  Nem szabad elfogadni,  mert  amíg  esztek,  lefoghatnak és  elrabolhatnak!  Lehet  őket
szeretni, de csak távolról! Dorombolhattok, de a két lépés távolságot mindig tartsátok be, hogy
legyen időtök menekülni! Lehet a kerítéshez simulni, messziről dorombolni, de soha ne engedjétek,
hogy megfogjanak! Ha le vagytok fogva, nehezebb szabadulni! Megígéritek nekem?

A két kicsi cica édes pofit vágva bólintott.

– Majd bemutatom, hogyan kell! Utánam! – mondta Nellici és kiment az utcára. Épp akkor sétált
arra egy anya a kislányával, aki hangosan ujjongott.

– Anya, cica, anya, cica… - tapsikolta.

-  Igen, kicsikém, egy cica, de nem szabad megfogni,  mert nem tudjuk, milyen betegségeket



terjeszt!

Nellici méregbe gurult. „Betegségeket? Még, hogy betegségeket! Én? Hát nem látod, milyen
gyönyörű és egészséges vagyok?” – háborodott fel. Vérig sértetten elővette a legcsodálatosabb arcát
és  hangosan  dorombolva  odabújt  a  kislányhoz.  A  kicsi  önfeledten  simogatta,  közben  az  anyja
mérgesen kiabált vele és el akarta húzni.

– Sicc, te mocskos macska! Sicc, innen!

Alig bírta elvonszolni a gyermeket a macskától. Nellici még soha életében nem élt át ehhez
hasonló megaláztatást. Őt mindenki imádta, szerette, simogatta, de hogy bárki menekült volna tőle
pusztán azért, mert macska, olyat még nem tapasztalt. Pláne úgy, hogy azt feltételezte, megfertőzi a
gyereket! Sebzett vadként, földig lehajtott fejjel vonszolta be magát az udvarba. Furcsán néztek rá a
kerítés mögött leskelődő saját csemetéi, mert hiszen a jelenet közben meg is feledkezett róla, mit
akart bemutatni. Pontosan az ellenkezőjét tette. Azt mutatta meg, amit nem akart. Ő maga erőltette
rá saját cicaságát a kislányra, közben az ő önbecsülését tiporták sárba. Szégyellte magát, nem szólt
semmit. A kiscicák együtt érzően bólintottak és ők sem szóltak semmit. Szolidaritásból lehajtották a
fejüket, úgy követték az anyjukat a konyhába. Rebeka mit sem sejtve rögtön rájuk csapott, tiszta
szívből ölelgette, puszilgatta őket, és felajánlotta a szalámi részét. Nellicinek nem volt kedve enni.
Folyton az a jelenet játszódott le a lelki szemei előtt, amikor az asszony, „sicc” -et kiáltott neki.
„Sicc? Azt mondta, sicc? Nekem?” – csóválta a fejét, még a hangja is a fülében csengett. Dorina
ekkor lépett be a konyhába.

– Na, mi az, már megint a macskákat kényezteted, nélkülem? Mintha tudtam volna! Még jó, hogy
megérkeztem! – kuncogta és leguggolt simogatni őket.

– Azt hiszem, Nellici beteg. - súgta Rebeka.

– Miből gondolod?

– Nézz a szemébe! Búslakodik, szomorú, nem akar se enni, se játszani, és nem dorombol!

–  Tényleg!  De  hát  mi  történhetett  vele?  Nincs  tíz  perce,  mikor  az  ablakomban  üldögélt,
megsimogattam és még beszélgettünk is!

– Hahaha! Mit beszélgettél vele?

– Saját nyelvén szólt hozzám, nyau. És én válaszoltam olyan hangsúllyal, mint ő, nyau.

- Akkor jól megértettétek egymást! – nevette Rebeka.

– Igen, ezért furcsa, hogy most hirtelen betegnek látszik! Szerintem csak egy kicsit elkomorodott,
de ne aggódj, mindjárt visszatér a jókedve!

– Remélem, nem evett egérmérget!

- Jaj, ilyet ne is mondj! Biztos nem, attól sokkal okosabb a mi édes kiscicánk!

Dorina  megsimogatta,  megpuszilgatta,  de  nem  hallotta  a  dorombolást.  Elővette  a
jutalomfalatokat, de Nellici elfordította a fejét. Most már komolyan betegnek képzelte magát, ha
Rebeka is azt állította. „Biztosan látott rajtam valamit az a nő az utcán, Rebeka is észrevette… de hát
ő ne vette volna észre? Hiszen ő a kisgazdám… ” – gondolta. Dorina nem adta fel, hozta a kedvenc
plüssmacskáját,  cérnagurigát  görgetett  előtte,  vidáman  bohóckodott,  hátha  felvidítja.  Nellici



azonban jó ideig állta a sarat, de egyszer nem bírta tovább és nekiugrott a plüssjátéknak. A lányok
annyira nevettek, hogy egyből felvidult és önfeledten játszott tovább, mintha mi sem történt volna. A
gyerekek örültek, hogy még sincs semmi baja és a kiscicákat is bevonták a játékba.

 

A  felhőtlen  játéknak  a  szülők  vetettek  véget,  amikor  elküldték  a  lányokat  fürödni,  majd
megvacsoráztak  és  lefeküdtek  aludni.  Nellici  is  bevonult  a  gyerekeivel  a  macskaházba,  ahol
cicamesét mondott nekik. Utána összebújtak és édesdeden aludtak reggelig. Nellici nem kívánta
többé bemutatni, hogyan nem szabad, vagy hogyan illene viselkedni, engedte, hogy a dolgok csak
úgy,  maguktól  megtörténjenek.  Amikor  egyszer  pár  percig  az  utcán sétáltak,  szembejött  velük
Macska Bandi. Kedvesen rákacsintott Nellicire s amikor elhaladt mellettük, annyit kérdezett: - A
kölykeid?

– Igen, a tieid! – duzzogott Nellici. „Hisz ha csak ennyit érdemelnek, inkább ne szólaltál volna
meg!” – gondolta.

– Szépek, büszke lehetsz rájuk! – mosolygott a szomszéd kandúr és tovasietett.

„Csak nem egy ifjabb és szebb cicalány után koslat?” – gyanakodott Nellici. Az élet ment tovább.
Petici és Fannici napról napra nőttek, és egyre szebbek lettek, közben sokat tanultak, de az emberek
szeretetét nem adták alább. A család minden tiltása ellenére az összes kedves emberhez, hát még a
gyerekekhez odasiettek. Míg a kedvességük egyszer súlyos tragédiába nem torkollott.

Petici elveszett
 

Történt egyszer, hogy egy csúnya őszi napon Nellicinek nem volt kedve kiszökni a házból. Olyan
hideg eső esett,  olyan hideg szél tombolt odakinn, hogy teljesen átfújta cseppnyi macskatestét,
eláztatta  volna,  hát  még  a  kicsinyeinek.  Inkább  a  puha  párnát  és  a  gondtalan  szunyókálást
választotta a jó meleg lakásban. Annyira elpilledt, hogy nem figyelt a gyerekekre sem, már elég
nagyok voltak ahhoz, hogy vigyázzanak magukra. Amikor ébredezett, már sötétedett. Ásított egy jó
nagyot és kinyújtózkodott.  Akkor ébredt fel Fannici is,  gondolták, megnézik, mi lesz a vacsora.
Először fel sem tűnt, hogy Petici nincs ott, hiszen abban a hatalmas lakásban bárhol lehetett. Akár
éppen Petike szobájában is. Petici különben is nagy felfedező hírében állt, aki számtalanszor el-
eltűnt egy időre, de aztán mindig visszatért és mesélt. A háziak is azt mondták, a kandúrok ilyenek,



rossz pénz nem vész el. Ebben Nellici is megnyugodott, mert Fannici mindig vele volt, ráadásul
igazuk volt, mert a fia folyton előkerült. A konyhában azonban kezdett gyanússá válni, hogy az egész
család az asztalnál ült, azonban Petici nincs velük. Nellici gyomra görcsbe rándult, rosszat sejtett,
izgatottan körbeszaglászott és Petikét kérdezte:

- Nyau? - a fiú megörült neki, kedvesen megsimította a fejét. – Éhes vagy? Ne aggódj, mindjárt
kaptok egy kis sajtot, és tejecskét! – ígérte.

Anya észrevette a jelenetet, és biztosította őket a gyorsaságáról. Kitálalt a családnak, azután
minden cicatányérra tett egy-egy szelet sajtot és öntött mellé friss tejecskét. Akkor vette észre, hogy
Petici nincs közöttük.

– Hát Peticit hol hagytátok? – kérdezte kedvesen.

– Nyau… - mondta cicamama szomorúan.

–  Értem,  biztosan mindjárt  itt  terem,  hisz  amilyen haspók,  nem mulasztja  el  a  vacsorát!  –
kacsintott anya.

Nellici ideges lett és az ajtó felé nézett. Anya odament, de senkit nem talált kívül.

– Nem baj, ha éhes lesz, biztos előjön, mindig így van ez! Addig egyetek nyugodtan! Jó étvágyat!

Fannici orrocskáját igencsak csiklandozta a fincsi sajt, ezért jóízűen nekilátott. Nellici egy ideig
ellenállt, mélyebb dolgokról gondolkodott, ám az ínycsiklandozó sajt illat minden másnál erősebbnek
bizonyult. Miután a szokásos esti tevékenységek lezajlottak, már a gyerekek is aggódni kezdtek. Az
ajtóból kiáltoztak Petici után.

– Cicc, cicc, cica, Petici, bújj elő!

– Te kis Houdini, mondjad, hol bujkálsz, melyik helyre zárattad be magad?

Ám sehonnan sem hallatszott keserves sírás, a cicának hűlt helye sem volt. Anya szerint:

- Lehet, hogy udvarolni ment?

- Á, ahhoz még túl kicsi! - vágta rá apa.

– Dehogy kicsi, csaknem egyéves! Ilyenkor már nyugodtan mehet udvarolni!

– Akkor meg ne aggódjunk! – erőltette apa a nyugalmat.

A  legfélelmetesebb  sejtéseiket  azonban  nem merték  megfogalmazni,  nehogy  bekövetkezzen.
Remélték,  hogy mielőbb keserves nyávogással  jelzi  majd,  hogy megérkezett,  engedjék be.  Picit
zaklatottabban  tértek  nyugovóra,  hát  még  Nellici  és  Fannici.  A  két  macska  nagyon  aggódott.
Különösen cicamama, mivel rosszat sejtett. Senki sem tudta megvigasztalni. Egész éjszaka fel-alá
járkált, és szólította a fiát. Az összes zugot átnézte, beszagolt mindenhová, ahová lehetett, bár lelke
mélyén tudta, hogy a kis tekergőt most nem fogja megtalálni. Petici ugyanis máskor is játszott már
olyat. Elbujdokolt s alattomban a szekrény tetejéről leste, hiányzik-e a családnak, keresik-e. S mikor
már mindenki feladta, vidám szökkenéssel ugrott le a szekrény tetejéről és felcsapott orral, farokkal
fejedelmi módon sétált el előttük. Máskor a padláson heverő ódon, dohos szagú bőröndök közül
került elő, vagy egy óvatlan pillanatban besurrant a garázsba apa lába mellett, és csak akkor került
elő, amikor újra arra járt valaki. Petici folyton eltűnő művészt játszott. Houdiniként hol a garázsban,



hol a padláson, hol a kazánházban rekedt benn, ám a hatalmas udvarházat általában nem hagyta el.
Az utcára csak az édesanyjával és a húgával merészkedett ki. Egyszer megesett, hogy az éjszakát
nem  töltötte  otthon,  de  másnap  kora  reggel  már  türelmetlenül  toporgott  az  ajtóban.  Egyik
szomszédban vendégeskedett, ahonnan az első adandó alkalommal hazaszökött. Máskor két teljes
napig nem tért haza, akkor is bezárta valaki, de mihelyst lehetett, azonnal hazaiszkolt. Nellici attól
tartott, hogy addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik, vagyis Petici addig-addig csavarog, amíg
valahol el nem vész. Most úgy érezte, ez lehet az oka, hogy nincs meg a fia. Alig várta, hogy
hajnalodjon,  minden  rezzenésre,  minden  egyes  neszre  felfigyelt,  még  a  szél  zúgásában  is  a
nyávogását vélte felfedezni. A másnap hajnal is hasonló zord idővel köszöntött be, mint az előző.
Süvített a szél, könnyezett az égbolt, akárcsak Nellici szíve. A cicafiú azonban nem került elő… Eltelt
egy hét, két hét, és hiába kérdezgették mindenkitől, senki sem látta. Cicamama szörnyen bánatos
volt, nem akart enni sem, olyan lapos lett, mint egy síkbáb, a lélek már csak hálni járt belé. Hiába
aggódtak a kisgazdái, hiába simogatták, becézgették, etetgették, semmi. A szemeiből kialudt a tűz és
az a szeretet láng, az az életkedv, ami addig benne parázslott. Még Fannici sem tudott bele lelket
verni. A kiscica nagy elhatározásra jutott.

A szomszédos birtokok
 

Fannici a következő napon felkerekedett, hogy megkeresse a testvérét. Amikor Nellici kimerülten
elnyúlt a párnáján, a résnyire nyitott ajtón óvatosan kisurrant. Az utcáig könnyedén eljutott, bár a
kapuban nehezen döntötte el,  merre induljon, hisz még sohasem járt odakinn egyedül.  Tétován
pislogott, aztán az utca végén portyázó farkaskutya félelmetes látványa végleg eldöntötte az irányt.
Előre kémlelt, s megijedt attól, hogy nem látta az utca végét. Már majdnem visszafutott a házba,
amikor eszébe jutott az édesanyja tekintete. Így még sohasem látta, aggódott érte, nehogy valami
baja essék, ezért minden maradék bátorságát összeszedte és azt gondolta: „Lesz, ami lesz, Peticit
meg  kell  keresnem!  Cicamama  nem  szomorkodhat  miatta!  Azt  a  mindenségét  a  kis  huncut
csavargójának! Remélem, itt  találom valamelyik szomszédban… Hí! Lehet,  hogy megint bezárta
valaki? Ne félj drága tesókám, jövök!” Ettől egy kissé felbátorodott, két lépést tett előre, de még nem
volt meg a terve, hogyan fog rábukkanni a testvérére. Minden nesztől megijedt, szíve a torkában
dobogott, de nem adta fel, haladt tovább. Különben iszonyú zaj verte fel a csendet. Egyik autó
követte a másikat és a hátsójukból csak úgy ömlött  ki  valami büdös és fertelmes szürkésfehér
füstgáz. Hát még mennyire ijesztőek voltak a motorok, amelyek olyan hangzavarral dübörögtek el
mellette, hogy azt hitte, menten szétrobban a feje. A biciklisekről nem is beszélve, akik csak úgy
lavíroztak a járdán, azt sem tudta, merre kerülje el őket. Néhány siető ember is elrohant mellette,
némelyik futtában odaszólt:

- Nini, egy szép kiscica, menj haza, mielőtt bajod esik!

Mások viszont mérgesen rárivalltak:

- Menj már innen, te szőrcsomó, nem látod, hogy útban vagy?

Az egyik ismerős néni lehajolt hozzá, elkapta s visszavitte a saját kerítésükhöz, betoloncolta, hogy
menjen vissza a házba. De ő csak azért is kibújt onnan és újra, meg újra útnak indult. Remélte, hogy
hamar vége szakad önként vállalt küldetésének. A reggeli roham után ritkult az utcán a népség,
akkor bátrabban óvakodott előre. Mindeközben cseppnyi kis szívét mély fájdalom gyötörte, attól
tartott,  hogy  cicamama  jobban  szereti  a  fiacskáját,  mint  őt,  hiszen  akkora  bánatot  kerekített
magának, hogy még azt sem vette észre, hogy távozott.  Reménykedve nézett hátra, hátha már
keresik, de nem… senkinek sem hiányzott. Lelógó orral bandukolt tovább. Iszonyú, sőt cica feletti
küzdelemnek tűnt, amíg elérte a szomszéd kerítést. Felsóhajtott, s bekukkantott az udvarba. Semmi



rémisztőt nem látott, ezért óvatosan felkapaszkodott a kerítésre és a lécek alatt átpréselte magát.
Amikor betoppant, minden olyan idegennek, mégis ismerősnek tűnt. A kerítés mellett szép színes
virágok nyíltak, a többi helyen még zöldellt a fű, a járda pedig egyenesen a ház ajtajához vezetett. A
fákról  hullottak  az  elsárgult  levelek,  melyeket  az  enyhe  szél  lágyan  zizegtetett.  Nem  mert
megszólalni, nesztelen figyelt. Aztán, amikor kissé felbátorodott, végigsétált a járdán a fal mellett.
Akkor vette észre, hogy az ablak hátul nyitva maradt. Felugrott rá és beszólt:

- Nyau, Petici! Itt vagy? Gyere haza, nagyon hiányzol!

Mivel senki sem válaszolt, gondolta, körülnéz a lakásban. Egy hosszú régi házikó belsejében
sétált, ahol minden ajtó nyitva állt. Hátulról előre az összes helyiséget végigpásztázta, de se cicával,
se emberrel nem találkozott. Az utolsó szoba előtt teljesen otthon érezte magát, még a függönyöktől
sem riadt vissza, mert otthonról már ismerte őket. Ám amint az első szobába toppant, egy velőt rázó
sikolytól annyira megrémült, hogy felugrott a függönyre, a karmaival belekapaszkodott és lógott
rajta. Hirtelen azt sem tudta, mi történt, hová került. Ám akkor az ágyról felállt egy asszony, akinek
a fején egy félelmetes törölköző turbán díszelgett, s vészesen közeledett Fannici felé.

– Hú, te huncut kismacska, de megijesztettél, azt hittem, egy méretes patkány! Ne haragudj, ki
vagy te? – lépegetett felé a termetes asszonyság.

Fannici rémülten menekült, leugrott a függönyről és amerre jött, arra távozott. Úgy iszkolt, hogy
a parkettán megcsúszott és kifarolt, de nem adta fel, irányba kaparta magát és ész veszejtve rohant
tovább. Alig bírta menteni az irháját. Az asszony hiába követte, nem érte utol.

– Huh, a mindenit, de megijedtem! – fújta ki magát, amikor biztos menedékbe került.

Azt gondolta, idegen házakba soha többet nem megy be, ahol ismeretlen sikító asszonyságok
üldögélnek az ágyon, rémisztő turbánnal a fejükön. Megrázta magát és tovább lépett. Kikémlelt az
utcára, ami jelen pillanatban üresnek tűnt. A kutya biztos távolban szagolgatta a tujafák alját és nem
mulasztotta el, megjelölni mindet. Látszólag nem érdekelte a macska. Ezért leugrott és átsétált a
következő udvarig.  Átnézett  a  kerítésen,  és  amikor tisztának vélte  a  terepet,  beugrott.  Az ám,
csakhogy  nem  vette  észre  a  pitbull  terriert!  A  harci  kutya  annyira  meglepődött,  olyan
képtelenségnek  tartotta,  hogy  bemerészkedik  egy  macska  a  felségterületére,  hogy  egy  percig
lemerevedett.  Aztán  észbekapott  és  véres  rohamba  kezdett,  közben  olyat  vicsorított,  hogy
Fannicinek  minden  szőrszála  égnek  állt.  A  másodperc  törtrésze  alatt  mérlegelte,  hogy  kicsiny
karmainak nem sok esélye lenne a hatalmas vadállattal szemben, ezért menekülőre fogta, éppen
csak annyi ideje maradt, hogy felfusson az udvarban lévő égig érő fenyőfára. A harci kutya féktelen
dühében a fenyőfa törzsét ostromolta. Tépte, rúgta, harapta, miközben artikulátlanul üvöltött.

– Várj csak, te sunyi macska! Úgyis széttéplek! – hörögte és habzott a szája, csorgott a nyála. A
kismacska szörnyen megijedt, szíve majd kiugrott a melléből. Nemcsak attól, hogy nem tudhatta,
mikor kerül le onnan, hanem elképzelte, amint ez a vadállat széttépi a testvérét. Keserves sírásba
kezdett, nem bírta abbahagyni. A kutyát ez egyre jobban feldühítette, és már hatalmas darabokat
harapott ki a fából.

– Megállj, csak, leesel te még onnan! – harsogta öblös hangon.

 



 

A kutyaugatás és a macskakoncert, bár messzire hallatszott, mégsem vett róla tudomást senki.
Látszólag a házbeliek sem tartózkodtak otthon, így Fannici egyre jobban kétségbeesett. Felborzolt
szőrrel  artikulátlan visított,  miközben azon törte a fejecskéjét,  hogyan tudna szembeszállni  egy
hatalmas  pitbull  terrierrel.  A  kis  játszmájuk  jó  pár  óráig  eltartott,  a  fenyőfa  félig  lehántottan
árválkodott, a feldühödött kutya teljesen berekedt, alig maradt hangja, mire a gazdája megérkezett.
Egy középkorú kedves férfi  nyitotta ki a kaput, s rögtön felmérte, mi a helyzet. Nagy nehezen
elkapta a kutyát, és amíg fogta, a cicát bíztatta.

– Gyere le nyugodtan, amíg engem látsz nem fog bántani!

Fannici azonban nem bízott benne. Látta, hogy a harci ebnek mekkora ereje volt, tartott tőle,
hogy a gazdi kezei nem elegek ahhoz, hogy megtartsák a féke vesztett állatot. Így hát fenn maradt a
fán és keservesen nyávogott tovább.

– Remélem, nem azt akarod, hogy én másszak fel érted?

– Nyau, nyau… - nyavikolt tovább.

– Rendben van, akkor addig bezárom Cézárt! Nézd csak!

Azzal nagy nehezen bevonszolta a kennelbe az ebet, aki közben felszántotta a talajt, mert nem
akart menni. Még mindig fuldoklott, annyira dühös volt a macskára. A gazdi azonban jól ismerte,
tudta, hogy nem szabad összeereszteni őket. Mikor sikeresen begyömöszölte a kapun, rázárta a zárat
és felnézett a macskára.

- Szerencséd volt hallod-e! Még jó, hogy sikerült felmásznod a fára! Alaposan meglephetted az én
kis kutyámat! Cézár sajnos, hajlamos széttépni az ellenséget. Igen, a kutyák ősi ellensége a macska,
de vajon miért, azt már senki sem tudja. Talán az ősidőkben történt valami, vagy esetleg a macska-
egér játékhoz hasonló a viszonyuk? Azért sok kutya-macska barátság létezik, ám ők egy családnál
együtt nőnek fel. Te tudod a választ? – kérdezte a macskától.

– Nyau… - nyögte a kiscica keservesen.

– Na, gyere le, itt megvárom és kiteszlek az utcára, menj haza szépen!



– Nyau… meg sem merem kérdezni, hogy Petici itt van-e, esetleg járt erre valamikor? – kérdezte
az embert.

Az ember azonban nem értette a szavát, azt hitte, még mindig félelmében nyávog, ezért tovább
bíztatta,  hogy jöjjön le  onnan.  Fannici  végül  meggyőzte magát,  ám a szeme sarkából  szemmel
tartotta a kutyát. Alább hagyott a reszketése s óvatosan elindult lefelé. Amikor leért, az ember
azonnal a kezébe kapta és megsimogatta.

– Jaj, te szegény kis árva, hát ki a te gazdád? Honnan szöktél el? Azt hiszem, most egy életre
megtanultad, hogy kutyákkal nem szabad kikezdeni! Főleg nem az én kis pitbullommal!

- Nyau… - felelte.

- Kérsz egy kis tejet?

Fannici hálásan dorombolt, de közben azt gondolta: „Nem kérek tejet, azt hiszed, ha tejet iszom,
elfelejtem az iménti kalandot? A kutyákkal meg eszem ágában sincs kikezdeni, a te Cézárod sunyin
lapult, nem szólt, azt hittem, nincs is ott, ezért merészkedtem az udvarba!” – azzal kihívóan ránézett
a kutyára. Cézár fuldoklott a dühtől, harapta a kerítést, toporzékolt, körbe-körbeforgott, eszementen
tombolt, nem tudta, mihez kezdjen magával, annyira haragudott.

 

 

– Na, jól van, ha nem iszol, akkor menj szépen haza! Ne hergeljük tovább a kutyuskát! – kivitte az
utcára és letette.

Aztán visszafordult és a kutyájához szólt:

- Jól van, na, ne idegeskedj, most már kijöhetsz. – és kiengedte.

Cézár eszeveszett sebességgel csapódott neki a kerítésnek, olyannyira, hogy Fannici azt hitte,
átszakítja a vasrudakat. A kutya addig tombolt, amíg látta őt. „A gazdi milyen kedves ember, hogy
szeretheti ezt a méregzsákot?” Aztán megállapította: „Mindenkit lehet szeretni. Bárkit szerethetünk,
akármilyen is… még az ilyen ádáz méreggombócokat is…” Tovább sétált a következő kerítésig, ahol
az eddigiekből tanulva, most már óvatosabban viselkedett. Vékony hangon benyávogott az udvarba,
ahonnan nem jött kutyahang. Akkor felállt a kerítésre és egy ideig figyelt, de Cézár őrjöngésén kívül
nem hallott semmi különöset. „Mindegy, még jó a futókám, muszáj megpróbálnom!” – gondolta.
Beoldalgott a kerítéslécek alatt és egy elhagyatott, romos ház udvarán találta magát. Elindult, hogy
felfedezze a terepet, hátha bajban van a testvére.



– Hahó! Petici, itt vagyok! Csak szólj nyugodtan, megmentelek! – kiáltozta.

Ám senki nem felelt. „Hát akkor jó… kezdjük a fészerben!” Az udvar hátsó részén egy kidőlt-
bedőlt falu vályog fészer árválkodott. Ami itt-ott hevert benne, az elképzelhetetlen romhalmaznak
látszott.  Régi  kalapácsok,  lovas  szerszámok,  igák,  ekekapa,  vasvillák,  fogók,  fűrészek és  egyéb
alkatrészek hánykolódtak szanaszét. Az egyik sarokban ezeréves szénakupac, a másikban egérszagú,
összerágott kukorica a több sebből vérző, kirágott zsákokban. A rossz régi mosógép, gáztűzhely,
centrifuga  és  motoralkatrészek  között  lavírozva  lesbe  állt.  Az  egérszagtól  összefutott  a  nyál  a
szájában és belefeledkezett a vadászat élvezetébe. Nemsokára egy egész egérhadsereg cincogott a
zsákok körül, ügyet sem vetettek a macskára, aki feszülten lapult. Aztán egyszer csak előugrott és
elkapott  egyet.  Miután  belakmározta,  megjegyezte  a  helyet,  ahová  egerészni  fog  járni  szabad
idejében. Körbevizslatta a terepet, de a testvérének nyoma sem volt. Utána a házban folytatta, majd
a padláson. Tűvé tett minden zeg-zugot, de Peticit sehol nem találta. Jó régen magára hagyhatták azt
a szegény épületet, mert a lakás sem volt különb a fészernél, de a padlásnál sem. Ennyi lim-lom
kacatot életében nem látott. Picit csalódottan távozott, hogy tovább keresse fivérét a következő
udvart átvizsgálva. Módszeresen bejárta a környező házakat és az udvarukat. Néhol senkit sem talált
otthon, másutt egy-egy madárral futott össze. A szürke vadgalamb igencsak megijedt tőle. Amikor
megpillantotta, egyenesen a villanydrótra szállt és onnan válaszolt a kérdéseire.

–  Szia!  Nem láttál  errefelé  egy  hozzám hasonló  cicát?  Tudod,  ő  a  testvérem és  eltűnt.  A
keresésére indultam!

– Szia, a napokban láttam erre egy hozzád hasonló cirmos macskát, de nagyon megharagudtam
rá, mert el akart kapni!

– Jaj, de jó, hogy láttad! Akkor jó felé megyek?

– Bizonyára, de hogy merre találod meg, azt én nem tudhatom! Mi, galambok nem barátkozunk a
macskákkal, mert sunyik…

- Elnézést és köszönöm az útbaigazítást!

– Csak menj, mielőbb! – burukkolt a galamb.

Fanniciben újra éledt a remény. Alig várta, hogy láthassa a testvérét. A következő háznál minden
ajtót zárva talált. Nem tudott besurranni, csak a padlásra. Ott azonban olyan sötét volt, hogy az orra
hegyéig sem látott. Mikor a szeme megszokta a félhomályt, egy lomtárral találta szemben magát.
Volt ott minden, hastók, szakajtó, gereblye, faládák, teknő, zománcozott lavór, rocska, teafőző, és
még mi minden, amelyek között bukdácsolhatott. Ismét Petici után kiáltozott. De senki nem felelt,
azonban amikor éppen távozni készült, valaki azt mondta:

-  Uhu.  -  mire  Fannici  minden  szál  szőre  égnek  állt,  rémülten  felüvöltött,  fújtatott  és
védekezésképp a levegőbe karmolt.

– Uhu. – ismételte meg az a valami.

– Nyau! – üvöltötte ő is fenyegetően.

Az oda-vissza uhu-nyau után mindketten kénytelenek voltak megérdeklődni, kit tisztelhetnek a
másikban.

– Ki vagy te ifjonc szőrcsomó?



– Fannici vagyok, a kiscica.

- Á! Egy rakoncátlan kismacska, aki elcsavargott az otthonából és sötét padlásokon kutakodik?

– Nem egészen, de valami hasonló, az igaz, hogy macska vagyok és keresek valakit!

– Kit?

- A testvéremet, aki pont így néz ki, mint én, Petici… Nem láttad véletlenül errefelé?

– Én nem láttam senkit, magamon kívül. - huhogta a bagoly.

– Petici eltűnt!

– Nem tehetek róla, de ha így folytatod, te is el fogsz tűnni a süllyesztőben.

- Milyen süllyesztőben?

– Nem kívánok nyilatkozni, jobb lesz, ha elhagyod a szálláshelyem, mert nappal nem szeretem a
társaságot! Utálom, ha megzavarják az álmom! Uhu!

- De…

- Semmi de! Hordd el magad, amíg finom vagyok és nőies! – morogta.

– Rendben, elhordom… köszönöm a felvilágosítást! – fordult meg Fannici.

– Hm… látom jól nevelt gyerek vagy!

– Köszönöm… - ingatta a fejét és indult volna kifelé.

- Ezért elmondom neked, mi az a süllyesztő. A környéken működik egy gonosz macskamaffia.

– Macskamaffia? – hökkent meg és hátranézett.

– Bizony… és pont ilyen kiscicákra fáj a foguk, vagyis nem a testvéred az első, aki mostanában
eltűnt.

– Húúúúúúúúúúú!

– Ez az én szövegem… uhu. - huhogta.

– Én azt mondtam, húúúúúúúúúú…

- Az mindegy! A viccet félretéve, jobb, ha nem mész sehová és nem keresel senkit, abból nem
lehet semmi baj, és ha megkérhetlek, többé nappal ne zavarj!

– Értettem és még egyszer köszönöm, viszlát. -  hátrált ki az ódon padlásról. Amilyen hamar
tudott, úgy eliszkolt az udvarból. Alaposan megnézte magának, mondván, ide sem jön többet.

 



 

A következő udvarban vidám zene szólt, a konyhából finom ételillat áradt és a zeneszó mellé egy
asszony énekelt éktelen hamisan. Fannici többször is megrázta a füleit, de ha már bemászott, mit
volt mit tennie, mint körülnézni. Az udvarban egy láncra vert kutya tépte szaggatta a láncait, majd
megfulladt, amikor Fannicit meglátta, különösen azért, mert a cicalány még huncutkodott is vele.
Flörtölve húzta el magát a szerencsétlen rab előtt. Az asszonyság annyira kornyikált, hogy vircsaftot
meg sem hallotta, s közben tésztát dagasztott. Az ablakban egy doboz finom tejföl hevert, az illatra
nagyot kordult Fannici gyomra, hiszen a nap már jóval túljárt a delelőn és az egér óta nem evett
semmit. „De furcsa, keresés közben gyorsabban telik az idő, és hamarabb megéhezem. Máskor
reggeltől estig is kibírom, most pedig csorog a nyálam!” – gondolta. Óvatosan odalopakodott az
ablakhoz, és amikor egy pillanatra elfordult a nyikorgó asszony, belelefetyelt a tejfölbe. Mennyei íze
volt,  az a krémes, tejszínes manna úgy olvadt el  a nyelve hegyén, mint a vaj a forró sütőben.
Jellegzetes  markáns  íze  betöltötte  az  egész  száját.  Csukott  szemmel  teljesen  belefeledkezett  a
műveletbe. Arra sem figyelt, hogy a vidám asszonyság visszanézett és észrevette őt, aki először nem
hitt  a  szemének,  majd  seprűt  ragadott,  és  rávágott  Fannici  kobakjára.  A  feje  búbja  csak  úgy
kopogott. Az asszony pedig éktelen sivalkodásba kezdett.

– Ezt a pofátlanságot! Ilyen nincs! Hát az ember már egyetlen percre sem tehet ki semmit az
ablakba? Mindjárt belepiszkol egy idegen jószág! Ha eddig nem féltél, majd most fogsz! – süvöltötte
és a seprűből csak úgy záporozott a rengeteg ütleg.

A cica észbe sem kapott, kicsi kobakján máris hatalmas púpok növekedtek. Akkor jutott eszébe,
hogy menekülnie kell. Sarkon fordult és rohant, mintha az életéért iszkolna. A házsártos komám
asszony futott utána, ahogy a lába bírta. Minden áron le akarta verni róla az elfogyasztott tejfölt.
Mikor tisztes távolba ért, leült egy ház tövébe kifújni magát. „Még meg sem melegedett bennem az a
finomság, máris kiverik belőlem!” Ingatta a fejecskéjét. Nem volt kedve tovább keresgélni… Dolga
végezetlenül hazakullogott és meglepetten tapasztalta, hogy senki sem kereste. „Nem hiányoztam?”
– torpant meg a bejáratnál.  Senki sem nyitott ajtót,  ezért bebocsáttatást kért nagy keservesen.
Olyankor egészen más hangon szólt, az orrát összeszorította és felhúzta, ettől sokkal mélyebb hang
tört elő a torkából. A család már jól ismerte ezt a hangot. Rebeka nyitott neki ajtót.

– Szia, Fannici! Hol jártál? Fáradjon be hölgyem! – kacsintott rá.

A gyerekekre lehetett számítani, ők mindig úgy örültek neki, hogy egyből felvidult. Adtak neki
enni, inni, friss tejecskét öntöttek a tányérjába, jól megdögönyözték, majd menniük kellett aludni,
mert apa szólt, hogy vége a napnak… Fannici boldogan feküdt be az édesanyja mellé. Szorosan
hozzábújt és arról álmodott, hogy már másnap rátalál a testvérére. Nellici természetesnek vette,



hogy ő ott van, a hátára tette a mellső lábát és elaludt, álmában azonban egészen reggelig Peticit
szólította.

A baromfiudvar
 

Fannici  a tegnapi szörnyű sejtelmein,  s  cicamama álmain elszomorodott,  nem tudta túltenni
magát, ezért reggel megkérdezte tőle.

 

 

– Cicaanya, szeretsz engem?

– Édes kicsikém… hogy kérdezhetsz ilyet? Imádlak! – és adott neki egy puszit.

– Hiányoznék, ha nem lennék veled?

– Jaj, cicám, ne szomoríts tovább! Látod, Petici is mennyire hiányzik, el ne tűnj nekem te is!
Mindketten az életem értelmei vagytok!

– Örülök… - bújt lelkesen az édesanyjához.

Hálásan dorombolt, s eltervezte, hogy most már tényleg megkeresi a testvérét. Reggeli után
ismét lustálkodás volt a program, s Fannici alig várta, hogy cicamama elszunnyadjon. Egy óvatlan
pillanatban kiszökött és mivel a tegnapi farkaskutyát már nem látta ott, most a másik irányba indult
testvérkeresőbe. A mögöttük lévő házhoz képtelenség volt bejutni, mert egy haragos komondor jó
előre jelezte, ki az úr a háznál. Tovább sétálva egy olyan kerítéshez érkezett, ahová bárki beférhetett
volna, ha éppen egy dobermann nem védelmezte volna a birtokát oly nagyon. „Nocsak, a végén
minden házban félelmetes kutyák őrzik a terepet? – nézte a következő udvar bejáratát. Keserűen
csóválta a fejét, mert azt hitte, az aznapi kutatása hiábavaló. Mikor már nagyon maga alá került,
szembetalálkozott egy hozzá hasonló cirmos cicával. Először felvidult, mert azt hitte, a fivére, de
ahogyan közeledett, egyre inkább látszott rajta, hogy bizony, ő nem Petici. Hatalmasat dobbant a
szíve… de a cirmos kandúr figyelemre sem méltatta, peckesen emelt fővel húzott el mellette. Fannici



meg akarta kérdezni tőle, látta-e a testvérét, de amiért ilyen rátarti fejjel vonult, nem megzavarta
meg a büszkeségében. „Vajon ki vagy te, hogy a kisebbet észre sem veszed?” – gondolta. Sértetten
lépkedett tovább az úton, s a kérdése kiült a homlokára. A cirmos kandúr mögött nem sokkal, egy
fehér cicalány bandukolt. Kényes-fényes hó bundáján megcsillant a napfény, lábai és a melle feketén
ragyogott,  s  a  nyakában díszelgő pöttyös szalagcsokor csak tovább emelte szépségét.  Meglátta
Fannicit és azonnal szólt hozzá.

– Szia, látom te is összefutottál Bendegúzzal!

– Kivel? – lepődött meg Fannici.

– Vele, a cirmos kandúrral, aki ott sétál elől, és annyira felemeli a fejét, hogy nem lát az orra elé,
ha odakerülne egy kő, biztosan hasra esne, de én akkor olyan jót nevetnék rajta! – kuncogta.

– Miért? Ki ez a Bendegúz?

– Te jó ég! Hát hol élsz te? Ki vagy te, hogy nem ismered Bendegúzt?

– Fannici vagyok, és te?

– Engem Szamócának hívnak!

– Honnan ismered Ben… - dadogta.

- Bendegúzt? – kérdezte Szamóca meglepetten.

– Naná, ki mást?

Szamócának alaposan össze kellett szednie a gondolatait, mire kisütötte, mit is mondjon, de egy
kis szemráncolgatás után lazán kinyögte a választ. Fannicinek ez rögtön feltűnt.

-  Nem  tudod?  Pedig  ez  nem  titok,  Bendegúz  világhírű!  Őt  mindenki  ismeri,  a
macskaszépségversenyen már három díjat is elnyert, ahol díjazták a tartását, a selymes bundáját, a
csillogó szemeit, szóval azóta úgy fenn hordja az orrát, hogy földi halandóval szóba sem áll! Hm…
látom, tetszik neked,  bevallom, nekem is,  de jobb,  ha elfeledjük,  nem vagyunk méltók hozzá…
különben is jóval idősebb tőlünk!

- Kh, kh… - köszörülte meg a torkát Fannici.

Sóhajtott egy mélyet, és nyelt egy nagyot. Igyekezett leplezni, hogy Szamóca mennyire eltalálta a
gondolatait.

- Ha jól látom, annyi idős lehetsz, mint én, csak azt nem értem, hol bujkáltál eddig, hogy még
sohasem láttalak? – terelte a szót Szamóca.

– Ott lakom, abban az udvarban… - fordult hátra és rámutatott a kerítésre, amely előtt Bendegúz
épp elsétált, s járás közben fejedelmien ingatta a hátsóját. Elmélyülten sóvárgott utána: „Micsoda
kandúr…”

– Áh, vagy úgy… ott? - vigyorgott Szamóca.

– Mi olyan vicces? – pislogott Fannici szégyenlősen.

– Áh! Nem érdekes… - legyintett Szamóca.



– Miért nem?

– Csak…

- Nekem érdekes, ha már belekezdtél, mondd el!

– Te akartad! – azzal közelebb húzódott Fannici füléhez és belesuttogta, amit el akart mesélni
neki.

- Ismerem azt a családot, most már értem, miért nem láttalak még soha! Valld be, hogy bezártak
abba a házba!

– Nem, dehogy… bármikor kijöhetek… - szipogta bizonytalanul.

– Tudod, mikor? Amikor megengedik! Na, akkor jöhetsz ki! – vágta rá.

– Nem értem…

- Hagyjuk… - legyintett lemondóan.

- Ne hagyjuk, szeretném érteni!

–  Az  a  három  kisgyerek  annyira  imádja  a  macskákat,  hogy  nem  akarják  őket  elengedni.
Túlimádják őket… szóval te vagy az egyik… - mérte végig Fannicit.

– Ho… honnan tudod?

- Napok óta itt cirkálok a környéken.

– Miért?

–  Reménykedtem,  hogy  majd  megismerkedem  más  cicákkal…  amikor  hallottam  felőled,
gondoltam, jó lenne összefutni és tessék, itt vagyunk! Micsoda szerencse!

– Kitől hallottál felőlem?

– Mégis vajon kitől? A gyerekektől! Egyszer mögöttük sétáltam, amikor arról beszéltek, hogy
milyen édes cicáik vannak, mindegyiknek egy-egy, és hogy annyira őrzik őket, hogy az udvarra sem
mehetnek  ki,  csupán felügyelettel.  nehogy  a  macskamaffia  elrabolja  őket.  Így  van?  –  leste  fél
szemmel a reakciót.

– Hát… izé… lehetséges… de amint látod, most is itt vagyok és már második napja keresem az
eltűnt fivéremet… apropó, nem láttad erre kószálni? Hasonlít rám, sőt, mi több, úgy néz ki, mint én!

– Sokféle macskát láttam már errefelé, de pont olyan kinézetű kandúrt, mint te, olyat még nem! –
ingatta a fejét.

– Óh, jaj… - szomorkodott Fannici.

– Sajnálom, biztosan elrabolta a macskamaffia! – nevette.

– Ne mondj ilyet! – toppantott Fannici.

- Nevetnem kell! Még, hogy macskamaffia! Bocsi, de ezt nem hagyhattam ki! Egész álló nap és



minden éjjel az utcákat rovom, mindenkit ismerek, szinte már minden zugot bejártam, de maffiával
még nem találkoztam! Hahaha!

– Köszönöm a tájékoztatást, örülök, hogy találkoztunk! – duzzogott Fannici.

– Én is örülök, hidd el, segítenék, ha tudnék, de hát… nem tudok, ebben nem!

– Köszönöm, akkor tovább megyek, és keresem, amíg meg nem találom!

– Ahogy gondolod, szia! – bólintott s ellenkező irányba sétált, mint Fannici.

A kiscica nem értette, mit miért mondott a másik, de akkor nem törődött vele, máris a következő
ház udvarára koncentrált, ahová a kopott léckerítés alatt simán átpréselte magát. Az első udvarban
két fenyőfa hajladozott a szélben, tetejükön galambok ingadoztak. Azonban amint egyre beljebb
sétált, fura hangok ütötték meg a fülét. Valaki azt kiabálta: „Kukurikú!” Attól a hangtól megtorpant
és  elnyúlt  fejjel  fülelt.  A  hang újra,  meg újra  belehasított  a  levegőbe  egyre  élesebben.  Mellé
felhangzott még a „kot-kot-kot-kotkodács!” is. Azután némi csend lett, ebből arra következtetett,
hogy  nagyobb  baj  nem  lehet.  Felugrott  a  kapura  és  betoppant  a  több  részletre  osztott
baromfiudvarra. Nem tudta, hová került, de szeretett volna megismerkedni a többiekkel, esetleg
hátha ott bujtatják Peticit. S bár a fivérét nem találta, a kakas rögtön odament hozzá és fenyegetően
rikoltotta:

- Kotródj innen, mert ha bántod a tyúkocskáimat, velem gyűlik meg a bajod!

– Bocsánat, eszemben sincs senkit sem bántani! – szabódott Fannici.

- Na, azért! – borzolta fel a tollazatát a kakas.

- Ki vagy te?

– Én a kakas vagyok, ez az udvar az enyém, én vigyázok az asszonyaimra, látod?

– Igen, látom, hűha, de jó neked… őket hogy hívják?

– Ők a tyúkok, nincs nevük, mert én mindegyiket egyformán szeretem. No, és te ki vagy, idegen,
és mit keresel itt?

– Fannici  vagyok, a macska. Elnézést kérek a zavarásért,  a testvérem keresem, aki  hozzám
hasonló cirmos, csak kandúr.

- Elegem van a kandúrokból! Itt biztosan nincs, már kicsíptem volna a szemét! Neked is az a
szerencséd, hogy lány vagy! – harsogta a kényes fényes tollú tarka jószág.

– Oh…

- Bizony, no, hordd el magad, vagy akarsz még valamit?

– Igen, ha szabadna érdeklődnöm.

- Kukurikú! Ennyi még belefér.

- Most először járom az utcát, és rengeteg új állattal találkoztam, bemutatnád a többieket? –
érdeklődött lelkesen.



– Miről beszélsz? Mit képzelsz, ki vagyok én? Ha ismerkedni akarsz velük, menj oda magad! De a
gúnárral vigyázz, mert az nagyon dühös tud lenni!

– Köszönöm a jó tanácsot! Viszlát, kakas úr!

–  Viszlát,  kukurikúúúúúúúúú! -  düllesztette ki  a  mellét  és  torka szakadtából  kukorékolt  egy
nagyot. Fannicinek eszébe jutott a versike, amit Dorina mondogatott, ugyanis volt egy képeskönyve,
ahol az itt látott állatokat nézegette és ő, mint cica, akkor azt hitte, ezek az állatok csak könyvekben
léteznek. „Erre most tessék, az egész könyv megelevenedett előttem!” – gondolta.

 

Pöffeszkedő tarka kakas,

csőrét hordja magason,

kényes-fényes tollruhában,

sétálgat az udvaron.

 

Emelt fővel közlekedik,

sérthetetlen gőgjében,

hozzád le nem ereszkedik,

kevélysége végtelen.

 

Követi őt a tyúknépség,

de csak biztos távolból,

csipognak már a kiscsibék,

most kelnek a tojásból.

 

Dúdolgatta magában, amíg átsétált a következő részbe, ahol a libákat közelítette meg óvatosan. A
gúnár már messziről fújt felé, és mivel látta, hogy nem hajlandó megállni, támadó jelleggel rohanni
kezdett. A cica ijedtében felugrott a kerítésre. A liba a hatalmas szárnyaival haragosan verdesett és
mérgesen fújtatott. Különösen idegesítette, hogy a macska, szemtelenül pimasz módon megúszta a
megtorlást, s odafentről még vigyorgott is rá. Úgy sziszegett, mint egy kígyó, csapkodta a szárnyait,
és  várta,  hátha leesik  a  csibész.  Fannici  nem merészkedett  közelebb hozzá,  a  kerítés  lécekről
érdeklődött. A libák viszont nem álltak szóba vele, a tojók is rákezdték a sziszegést. Eszébe jutott a
képeskönyv és a benne szereplő mondóka:

 

Gágog már a gőgös gúnár,



ki azt hiszi okosabb,

emelgeti hártyás lábát,

saját népét taposva.

 

Tovább sétált, hogy megnézze, milyen állatok azok, amelyek a másik ketrecben pöffeszkedtek.
Olyan mérges, felfuvalkodott tollasokat sem látott még addig, nem is merészkedett közéjük. Biztos
távolságból szemlélte a nagy port verő háborút. Próbálta felidézni a róluk festett képeket és a hozzá
tartozó versikét. Mikor feladta, mert azt hitte, nem tudja, eszébe jutott:

 

Felfortyan a mérges pulyka:

kezdjük hát a háborút,

akkor biztos kiderül ma,

kinek fel, vagy le az út!

 

Úgy megrémült  tőlük,  hogy eszébe sem jutott  aláereszkedni a lécekről.  „Értem, akkor ők a
pulykák, akik mérgesen felfuvalkodnak, így jelzik, hogy jaj, annak, aki a lábát beteszi közéjük. Főleg
az ilyen kis cicáknak, mint én…” Fannicinek elege lett a fura szerzetekből,  átlesett a negyedik
elkerített részbe, ahol olyan kacsákat talált, akik békésen pancsoltak a bűzös pocsolyában, közben
hangosan hápogtak. Ám akikor észrevették, hatalmas vircsaftot csaptak. A többiek sem maradtak
csendben, akkora ricsajt kerekítettek, hogy a fél utcát felverték, pusztán azért, mert megláttak egy
idegen macskát. A falusi hangverseny: kukurikú, kotkodács, gigágágágá, háp-háp-háp, glu-glu-glu
hangokból  állt.  Fannici  legszívesebben befogta  volna a  fülét,  ám akkor  megpillantott  egy  még
nagyobb  ketrecet,  ahol  különös  állatok  ugrándoztak,  s  miközben  füvet  legeltek,  mekegtek,  és
bégettek. A baromfiknál jóval szelídebbnek tűntek, ezért bemerészkedett közéjük. Megállt a lécek
alatt és onnan szemlélődött. Egy fehér szarvas kecske futott felé, amikor észrevette és megbökte a
fejét. Fannici annyira meglepődött, hogy ideje sem maradt elfutni. Sőt, még a szőrét sem borzolta
fel.

 



 

– Szia… - nyögte válaszul.

– Mek-mek-mek… Hát te meg ki vagy? – csodálkozott el a kecske.

Más esetben, szörnyűséges félelmében minden állat elrohant volna, kezdte érdekelni, ki az, aki
nem elfut, hanem illedelmesen köszön.

– Fannici vagyok… a testvérem keresem… - habogta.

– No, amiért ilyen szépen bemutatkoztál, elárulom neked, Szarvacska vagyok!

– Szép név!

- A gazdáim hívnak így, mert lány létemre szarvakkal születtem, a testvérem Munyi, neki nincs
szarva, meeee. - mutatta az udvar másik végében kérődző kecskét.

- Látom, mondd csak, nem láttál erre egy hozzám hasonló kandúrt, tudod, ő meg az én testvérem,
most már több hete, hogy eltűnt, szeretném megtalálni.

- Nem, ilyen kandúrt nem láttam, mek – mek. - ingatta a fejét.

– Van ötleted, merre keressem?

– Ez az én világom, ez az udvar a hazám, innen még sohasem mentem ki, tehát fogalmam sincs,
merre keresd… mek.

– Köszönöm, megyek is tovább, mert mielőbb szeretnék rábukkanni. Szia!

– Szia, menj csak! Mek-mek. – bólintott a fehér kecske.

Fannici meglátta még a bárányokat is, de velük már nem beszélgetett, gondolta, biztosan ők sem



látták Peticit, ezért gyorsan kislisszolt az utcára. A fejét egyfolytában ingatta, mert el nem tudta
képzelni, hogy az otthonától nem messze, ennyi fajta ismeretlen állat élhet. „Akárcsak egy állatkert…
Nem ismertem a környéket, miért nem jártam kinn soha? Mennyi mindenkivel összebarátkozhattam
volna… Talán éppen Petici is ezt teszi?” – merengett. Mikor kilépett a járdára, mélyen elgondolkodva
szedegette a lábait, Bendegúz ismét elment mellette, de pontosan úgy, mintha ő egyáltalán ott sem
lenne. Ismét megdobbant a szíve és sóvárogva nézte fajának eme büszke példányát. Igyekezett nem
törődni vele, ment tovább, mert még egy udvart meg akart nézni, mielőtt hazament volna. Egyszer
csak hátulról ráugrott valaki. Mikor hátrapillantott, nagy huncutul Szamóca vigyorgott rá.

 

 

– Na, mi az, te csavargó rossz cica! Megtaláltad a testvéred? – vihogta.

– Amint látod, még nem. - mosolygott vissza.

- De kár, pedig azt hittem, végre összefuthatok egy helyes fiúval! – sopánkodott Szamóca.

– Ha jól látom, te már megtaláltad azt a helyes fiút, aki után futhatsz…

- Hogy mi van? Miről beszélsz? – tettette.

– Tudod te azt nagyon jól!

– Nem tudom, mondd el!

– Bendegúzról beszélek… akármilyen kicsi és tapasztalatlan vagyok, azért van szemem! Látok!
Látom, amit látok!

– Vagyis?

– Vagyis azt hiszed, nem tudom, hogy az imént nem véletlen futottam össze veled, pont úgy, mint
most? Elől pózol Bendegúz, te pedig árnyékként követed! Nem azt mondtad, hogy túl öreg hozzánk,
hogy senkivel sem áll szóba? Akkor miért teszed ezt?

– Nahát Fannici! Ezt nem gondoltam volna rólad! Hogy mondhatsz ilyet? Neked fogalmad sincs
semmiről… Ez nem igaz!



– Pedig nekem nagyon úgy tűnik, hogy igaz…

Szamóca sírva fakadt, jó ideig rázta a zokogás.

– Most mit mondtam rosszul? – csodálkozott Fannici.

Megbánta, hogy nem bírta tartani a száját. Szamóca láthatóan megsértődött, de nem értette,
miért. Próbálta vigasztalni, de semmi sem használt.

– Szamóca, mondj már valamit… mi történt? Ha megbántottalak volna… akkor bocsánatot kérek…

- Nem. - hüppögött tovább.

– Mit nem? A bocsánatkérést illik elfogadni…

- Nem bántottál meg… most döbbentem rá, hogy igazat mondasz.

- Miben?

- Jaj, én balga cicalány! Mit tettem? Miért tettem? Miért? Igazad van, napok óta követem ezt a
kandúrt, azt hittem, ő nem veszi észre, de hogy még egy kívülállóknak is feltűnik, azt végképp nem
sejtettem… borzalom, pedig az én nevelőm, akarom mondani, a mamám nem erre tanított, brühühü.
- takarta el a mellső lábaival a szemeit.

-  Jól  van,  most  már hagyd abba,  ha rájöttél,  hogy ezt  nem illik,  akkor be is  fejezheted… -
simogatta meg a fejét.

– Igazad van! Nem kötelező folytatni! – csillant fel a szeme.

– Na, ugye?

– Ó, de nem jó… - lohadt le a kedve.

– Miért nem?

– Nem tudom abbahagyni… annyira megszoktam már…

- Dehogyis! Ez a te döntésed, fejezd be és kész!

- Miért?

- Mert így döntöttél!

– De jó neked, hogy ennyire határozott vagy… nekem ez nem megy…

- Persze, ha nem akarod, akkor tényleg nem megy… egyszerűen fejezd be és kész! Tereld el a
figyelmedet, akkor biztosan menni fog!

– Igazad van… de mivel tereljem el a figyelmem, amikor Bendegúz mágnesként vonz? Nem
tudom, mit kellene tennem ellene, mert ha meglátom, képtelen vagyok a kísértésnek ellenállni…

- Tudom, mire gondolsz, és megértelek, Bendegúznak tényleg nagyon erős a vonzereje. Nem is
értem, mi lehet az, ami magával ragadja a macskát…

- Ugye? Te is érzed?



–  Igen,  érzem,  de soha nem fogok futni  egy kandúr után sem! Legyen már bennem annyi
önbecsülés, hogy megvárjam, amíg ők futnak utánam, aztán majd én kiválasztom, amelyik kell! Ám
pillanatnyilag nem ez a legfontosabb gondom, ha Petici után indultam, őt kell megkeresnem!

– Nem értem, ha sohasem jártál kinn az utcán, ha nem élted az életet, akkor mitől lettél ennyire
bölcs ilyen fiatalon?

–  Cicamama  minden  este  az  életre  tanított  minket.  Kis  gazdáink  mesét  olvastak  nekünk,
könyveket nézegettünk együtt és elmondták, mire kell figyelni.

– De jó neked… az én kisgazdám szeret engem, megsimogat, enni ad, de azon kívül, hogy azt
mondja, milyen szép és aranyos vagyok, másról nem beszélünk. Sosem gondoltam, hogy a te gazdáid
ilyenek… azt hittem, zsarnokok…

- Na, látod? A látszat néha csal! – bólintott Fannici.

– Most már látom… - kuncogott huncutul, mint aki mást is sejt.

- Most pedig hazamegyek, mert későre jár! Egy csomó időt elvesztegettem, de sötétedik, nem
megyek tovább. - sorolta.

– Áh, értem, köpött a maci, pizsamaosztás! A jó kislány időben hazaér.

- Fölösleges gúnyolódnod ezen, mert én szeretek otthon lenni!

– Én is… jaj, most szem elől tévesztettem Bendegúzt, merre menjek?

– Reménytelen eset. - legyintett Fannici.

Sietősen hazaiszkolt, s még időben elérte a vacsorát. Érdekes módon senki sem kérte számon a
hollétét.  Vacsora  után  nyugovóra  tértek  és  ő  szorosan  odabújt  Nellicihez.  Álmában  is  arról
ábrándozott, hogyan kereste meg a testvérét és hozta haza cicamamának.

Macskaparadicsom
 

Harmadnap reggel minden a terv szerint haladt. Mikor cicamama elszunyókált, Fannici kisurrant
a házból és addig rohant, ahol előző nap befejezte a keresést. Csaknem pontosan azon a helyen
szembetalálkozott  a  rátarti  Bendegúzzal,  s  a  mögötte  tisztes  távolságot  betartó  követőjével,
Szamócával. Fannici elégedetlenül ingatta a fejét.

– Szép jó reggelt Fannici! – kiáltott Szamóca örömmel.

– Neked is szépet, sokkal szebbet… - dünnyögte vissza.

– Miért, nem szépet kívánsz?

– Miből gondolod?

– A hangsúlyból…

- De szépet kívánok…



- Nem úgy láttam…

- Az mindegy, tényleg szép napot kívánok! – nyomatékosította.

– Hová mész?

– Ne is kérdezd! Folytatom a keresést… és te?

– Igazad van, tudom, hogy tudod, mit csinálok, de egész egyszerűen nem bírom befejezni! –
sopánkodott.

– Bendegúz meg sem próbált lerázni? – csodálkozott Fannici.


