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Első rész

EGBERT EGÉR ÚTRA KEL

„Sose add fel, ne légy csacska,
Egérből is lehet macska!”

Első rész - 4

1. Egbert útnak indul
(Megismerkedünk Egberttel, aki hosszú útra indul.)
Egbert kisegér volt. Nem akkora, mint a többi egér.
Természetesen egy jól megtermett buldoghoz viszonyítva
minden egér kicsi, de Egbert nemcsak a buldogokhoz
viszonyítva volt kicsi, hanem az egerekhez képest is.
A kisegér kifejezés nem is egészen pontos, mert azt sejteti,
hogy egy egér koránál fogva nem érte el azt a méretet,
amelyet később, felnőtt egér korában el fog érni, hacsak a
macska vagy egy egérfogó idő előtt meg nem akadályozza
ebben. Egbert azonban nemcsak koránál fogva volt
„kisegér”. Ő volt a legkisebb egér, akit a Kenyérmezei - utca
környékén valaha is láttak és noha zsenge kora sejteni
engedte, hogy a jövőben növekedni fog, a feltűnően
hátrányos indulás miatt várható volt, hogy ha kora alapján
nem is lesz majd lehetséges kisegérnek tekinteni, mégis KIS
egér fog maradni.
Egbertet azonban sem ifjú kora, sem kis termete nem
zavarta meg abban, hogy a környező világ jelenségeit,
eseményeit, sőt azok okait és összefüggéseit olyan
részletességgel kívánja megismerni, amit nem is nevezhetünk másnak, mint kíváncsiságnak. Kíváncsiságának
kielégítése azonban két okból sem tette boldoggá: egyrészt
azért, mert ha valamit megtudott, mindig újabb és újabb
dolgok merültek fel, amelyeket meg akart tudni; másrészt
azért, mert közben gyakran került összeütközésbe nemcsak
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a környező világgal, hanem az azt benépesítő élőlényekkel
is. Közöttük elsősorban saját családjával.
Bár az egerek általában merészek, ha a kedvükre való
élelem beszerzéséről van szó (és vajon milyen élelem az,
amely nincs az egerek kedvére?), Egbert merészsége és
szemtelensége még a legbátrabb egerek rosszallását is
magára vonta. Annál inkább, mert merész kiruccanásai
nemcsak az elemózsia beszerzésére irányultak - ezt még
elnézték volna, sőt megbecsülést is szerzett volna neki –
hanem - az íróasztal, a könyvszekrény, de még a
telefonkészülék alapos felderítésére is. Egbert ugyanis
mindezen felsorolt és még számos itt fel nem sorolt
berendezési tárgyra felmászott, illetve egyesekbe
belemászott. Ezzel sikerült felhívni magára a házban lakó
nők figyelmét is. Képzelhetitek, milyen hatással volt a
nyolcvanéves Lina nénire, amikor fehérnemű szekrényébe
benyúlva zokni helyett Egbert akadt a kezébe. Vagy mit
gondoltok, mit szólt az a háziasszony, aki barátnőjét akarta
felhívni, de a készülék billentyűin éppen Egbert üldögélt,
elmélyedten tanulmányozva a hívásismétlő gombot.
Közismert tény, hogy a nőnemű lakosság legnagyobb
része az egerekkel való váratlan találkozás hatására céltalan
és az egerekre látszólag hatástalan cselekedetekbe kezd:
Visítanak, kiszaladnak a szobából vagy esetleg - nem tudni
miért - felmásznak egy székre. Mint említettem, mindezek
látszólag hatástalanok az egerekre, de csak látszólag!
Az ilyen cselekedetek ugyanis közvetve a férfilakosságra is
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hatnak és ilyenkor a férfilakosok megteszik a szükséges
intézkedéseket, hogy női hozzátartozóik állandó
unszolását és szemrehányásait elkerüljék. Az a tény, hogy
Egbertnek sikerült észrevétetni magát a lakás, sőt az egész
környék nőnemű lakosságával, súlyos következményekkel
járt. A környék egerei szokásos élelmiszer beszerzési
körútjuk során megszokott útvonalaikon váratlanul ravaszul
elhelyezett egérfogókba ütköztek és csak a jószerencse
óvta meg őket a végzetes balesettől. De mindez eltörpült
amellett a szörnyűség mellett, hogy a mindennapi élelem
beszerzésére induló egyik egércsalád az éléskamra előtt egy
macskával találkozott! Hanyatt-homlok menekültek vissza a
biztonságot nyújtó egérlyukakba.
Ezzel azonban betelt a pohár. A váratlan veszélyhelyzet
hatására rendkívüli katasztrófa elhárító bizottságot hívtak
össze, hogy elemezze a helyzetet és meghatározza a
tennivalókat. A gyűlés első napirendi pontja azonban Egbert
volt, akit joggal tekintettek az egerekre nézve ennyire
veszélyes helyzet előidézőjének. A jelenlevők egyhangúlag
úgy döntöttek, hogy Egbertnek haladéktalanul el kell
hagynia otthonát, mielőtt újabb bajokat zúdítana egértársai
nyakába.
A döntés a családot nagy zavarba hozta. Hová küldjék
Egbertet?
- Külföldi tanulmányútra fogjuk küldeni! - mondta Egbert
papája.
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- Honnan veszünk annyi pénzt? - siránkozott a mamája.
- Küldjük el vidékre dolgozni! - javasolta a húga, aki már alig
várta, hogy megszabaduljon Egberttől, aki gyakran
megráncigálta, na, nem a haját, hanem a farkincáját.
- Ahhoz még fiatal - védte a nagymama. - Különben is ebben
a nagy munkanélküliségben még egy egérnek sem jut
rendes munkahely.
Mialatt vitatkoztak, kopogtak. A levélhordó cickány volt
az, aki sürgős levelet hozott Egbert vidéki nagynénjétől,
Pocok-várról. Ez állt a levélben:
Kedveseim!
Remélem, ti jól vagytok. Én sajnos ezt nem mondhatom. Pedig
tudjátok, milyen szép, kényelmes otthonom van. Talán éppen ez
lehet a baj. Lehet, hogy valakinek erre fáj a foga és ezért vagyok
annyi zaklatásnak kitéve. Meglopnak, nem kapom meg a
nyugdíjamat. De nem akarlak benneteket untatni azzal, hogy
mindazt a sok kellemetlenséget elmeséljem, amiben az utóbbi
hetekben részem volt. Nagyon jó volna, ha valaki közületek itt
volna, talán tudna valami tanácsot adni. Sokat gondolok rátok.
A ti Ludmilla nénitek
- Na, még ez is! - kiáltott fel Egbert apja. - Tennünk kell
valamit. De engem nem enged a mindennapi munkám,
anyátok a családot látja el, ti pedig - fordult a
nagyszülőkhöz - már öregek vagytok ilyen nagy utazáshoz.
Ekkor a nagypapának jutott eszébe a megoldás.
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- El fogjuk küldeni Egbertet! Okos, talpraesett és biztosan
tud valamiben segíteni, ha egyáltalán van valamilyen
megoldás Ludmilla néni problémájára. És ami a
legfontosabb: ha elküldjük, akkor nincs itt!
Evvel a javaslattal, ha vonakodva is, de mindenki
egyetértett. Egbertet tehát ellátták sok jó tanáccsal,
elmagyarázták neki az útirányt, lelkére kötötték, hogy arról
le ne térjen, végül útravalóként tarisznyát akasztottak a
nyakába, amelybe hamuban sült pogácsa helyett hamuban
meghengergetett trappista sajtot tettek. Elbúcsúzott
szüleitől, testvéreitől, barátaitól és ismerőseitől és elindult
a távoli Pocokvárra. A szomorú búcsúzkodás ellenére is
vidám maradt. Annál is inkább, mert már az első intelmek
hallatára elhatározta, hogy a számára előírt legrövidebb
utat gondosan el fogja kerülni. Biztos volt benne, hogy sok,
eddig még nem tapasztalt érdekes élményben lesz része.
És ebben nem is csalódott.

2. Találkozás a macskával
(Egbert egy ijesztő találkozás részese lesz, amely azonban végül
kedvező fordulatot vesz, sőt barátsággal végződik.)
Egbert szaporán lépegetett az úton. A nap barátságosan
és melegen sütött. Már jó egy órája elhagyta a Zöldmező
utca környékét és útja pipacsokkal tarkított réten vezetett
át. Kellemes koranyári délelőtt volt és nagyon jól érezte
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magát. Eredetileg a város lakottabb részén akart átmenni,
de az onnan ideszűrődő zaj, valamint a kellemesnek
ígérkező kirándulás eltérítette eredeti szándékától.
Időnként megállt és körülnézett. Semerre sem látott
senkit. Eleinte nem bánta, de később nyomasztani kezdte a
társtalanság. Örült volna már egy tücsöknek is, akivel
elbeszélgethet, de a meleg napsütésben még az sem bújt
elő. Így az első pillanatban ugyancsak megörült, amikor egy
hang megszólította:
- Hová-hová kisegérke?
Öröme azonban már keletkezése pillanatában elpárolgott.
A hang ugyanis nem az egerek megszokott, kellemes,
cincogó hanghordozásában szólt hozzá. Még csak ciripelés
vagy csicsergés jellege sem volt. Inkább olyan valami volt
benne, aminek hallatán még a farkincáján is felálltak a
szőrök. A hang határozottan nyávogás jellegű volt.
Megfordult és a várt látványban nem is csalódott. A háta
mögött egy kövér macska állt és jóindulatú mosollyal
szemlélte megdöbbenését. De nem is akármilyen kövér
macska! Ez a macska nemcsak egyszerűen kövér volt.
Gömbölyű termetét fényes puha, hosszú szőr fedte, amely
fényesen csillogott a napfényben. A szőr fekete és fehér
részekből tevődött össze. A feketék koromfeketén
csillogtak, mint a fekete zománc, a fehér foltok pedig
hófehérek voltak, ami a macska kerekded kövérségét csak
még jobban kihangsúlyozta.
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A macska újra megszólalt:
- Hová-hová kisegérke?

Egbert úgy érezte, hogy nem válaszolni nemcsak
illetlenség lenne, hanem veszélyes is. Ezért illedelmesen
felelt:
- Meglátogatom a nagynénémet, de úgy is mondhatjuk,
hogy világgá megyek.
- Világgá? - kérdezte a macska meglepetten. - És miért mész
világgá?
- Elzavartak otthonról kielégíthetetlen kíváncsiságom miatt.
- Hiszen minden egér kíváncsi! - mondta a macska. - Ezt
igazán nem írhatják a rovásodra!
- Nem is ez volt a baj, - válaszolta Egbert kissé felbátorodva
attól, hogy a macska egérszámba, vagy még inkább,
macskaszámba veszi és barátságosan eltársalog vele. Inkább attól borultak ki, hogy miután nagyon sok helyen
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megfordultam, az emberek, de még inkább a nők sok
helyen megláttak, valószínűleg azt hitték, hogy én nem
egy, hanem sok egér vagyok. (Tudod az emberek nagy
része nem tud minket egymástól megkülönböztetni, azt
hiszik egér az egér.) Ezért azután a legváratlanabb
helyeken egérfogókat állítottak fel és később egy macskát
is felfogadtak ellenünk. A többieket a macska megjelenése
különösen érzékenyen érintette, hiszen tudod, a macskák
egyik legismertebb szokása, hogy megfogják és megeszik
az egereket.
Ekkor elakadt a szava és elsápadt volna, ha (az előbb
elfelejtettem mondani) nem fehér egér lett volna. Most
döbbent csak rá, hogy akivel ilyen bizalmasan társalog,
maga is macska és feltehetőleg ő sem veti meg az egeret
ebédként.
A macska, mintha csak olvasott volna a gondolataiban,
szomorúan megszólalt:
- Én is szeretem az egeret. Mármint az egérhúst. Sőt, talán
túlságosan is szeretem! Nagyon, de nagyon szeretek enni
- sóhajtotta. - Mindent szeretek: a tejet, a halat, a
felvágottat, a kolbászt, a csirkehúst, de legjobban az
egereket – roston sütve, rósejbnivel.
- Akkor engem is meg akarsz enni? - kérdezte Egbert,
készen arra, hogy igenlő válasz esetén megkísérelje a
menekülést, bár nem sok esélye volt rá.
A macska azonban bánatosan rázta a fejét.
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- Szívesen megennélek, de nem tehetem.
- Miért? Megtiltották? - kérdezte Egbert megkönnyebbülve.
- Nem, sőt jó néven vennék, ha minél több egeret fognék. válaszolta a macska.
- Akkor miért nem? - kíváncsiskodott Egbert, de sietve
hozzátette: - Nem mintha kifogásolnám.
- Fogyókúrázom - válaszolta szomorúan a macska. - Nem
látod, milyen kövér vagyok?
Egbert éppen udvariasan tiltakozni akart az ellen, hogy a
macska túl kövér, vagy legalább azt akarta hozzátenni,
milyen jól áll neki, amikor rájött, hogy ezzel csak fokozná
az étvágyát, ami cseppet sem lenne biztató számára. Ezért
röviden csak ennyit mondott:
- Látom.
A macska bólogatott.
- Ugye? - Azzal letépett egy darabot az útilapu leveléből és
bánatosan rágcsálni kezdte. - Utálom ezt a lapulevelet, de
nagyon éhes vagyok. - tette hozzá.
Egbert, aki igen jóindulatú kisegér volt, nagyon megsajnálta.
- Szívesen segítenék rajtad és talán tudok is - szólt
komolyan.
A macska izgatottan feléje fordult és örömében majdnem
ugrott egyet. De utóbb meggondolta magát, mert az ugrást
nagyon kimerítőnek találta.
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- Volt nekem egy barátom, akit mindenki csak Ducinak hívott. Ez a Duci olyan kövér volt, hogy messziről mindenki
összegömbölyödött sündisznónak nézte. Pedig egér volt,
de a kövérségtől a szőrszálai is szerteszét álltak. Nagyon
szeretett enni, sőt zabálni. Mindent megkóstolt az esernyőtől a műanyag szatyorig és úgy látszik, minden hizlalta
is. Egyszer ez a Duci elindult valami rágcsálni való után
portyázni. Kijutott egy nagy térre és összetalálkozott három macskával. Azok elkezdték kergetni. Nagyon ráértek,
órák hosszat kergetőztek vele. Többször is megfoghatták
volna, de játékból hagyták elfutni, aztán újra üldözőbe vették. Szomorú vége lett volna a történetnek, ha véletlenül
nem jár arra a szomszédban lakó morcos buldog, amelyik
különösen utálta a macskákat, mert éjjel mindig felébresztették álmából nyávogásukkal. A macskák elszaladtak és
Duci hazavánszorgott. De amikor belépett az egérlyukba,
ahol lakott, a mamája csak ránézett és azt mondta: „Ide
idegeneknek nem lehet csak úgy besétálni. Kicsoda
maga?” Mert Duci az üldözés során annyira lefogyott,
hogy a saját anyja sem ismert rá. Azóta már nem Ducinak,
hanem Cingárnak nevezik. Emellett, azóta nagyon meg is
erősödött és most egérsúlyban ő a kerületi karate bajnok.
Ezt kellene tenni a te esetedben is: keresni kellene valakit,
aki elől szaladsz.
- Tanulságos történet, de nem lenne jobb, ha olyan valakit
keresnénk, aki után én szaladok? - fanyalgott a macska. Például te is lehetnél az.
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Egbert meghökkent, de gyorsan megtalálta a választ.
- Az nem lenne olyan hatásos. Senki után nem szaladunk
olyan kitartóan, mint mások elől. Vagy más oldalról nézve:
a más után futást könnyebben abba szoktuk hagyni, mint
a más elől menekülést.
- Én viszont nem szeretek menekülni, - szögezte le a
macska. - Néhányszor menekültem már kutyák elől és
egyszer egy ember elől is, amikor megittam az egész tejet
és megettem az összes kolbászt, amit akkor hozott haza a
boltból. Mondhatom nagyon kellemetlen volt. Nem, nem
akarok menekülni! - határozta el. - Nincs valami más,
kevésbé kellemetlen módszered?
Egbert elgondolkozott.
- Végül is meg lehet oldani másként is. Van egy barátom,
annak sikerült valahogy másképpen lefogyni. Nem tudom
pontosan hogyan. Látogassuk meg, majd elmondja. Addig
is csak könnyű fogyókúrás ételeket egyél, ha le akarsz
fogyni. De semmi nehéz étel! Semmi egérpecsenye!
Ez már a macskának is tetszett. Örömében dorombolni
kezdett. Egbertnek nagyon tetszett és meg is kérdezte:
- Hogy csinálod?
- Ha akarod, megtanítalak rá. Különben is hová megyünk
egyáltalán? Nem is tudom, ki a barátod. Sőt, még te sem
mutatkoztál be. Igaz, én sem. Engem Csucsunak hívnak.
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- Igazad van én sem! De ezúton pótlom. Egbert a nevem és
a Kenyérmezei utca egereihez tartozom. A barátomat
pedig Pöfinek hívják és malac.
- Malac, aki lefogyott? Az érdekes lehet. Akkor mielőbb
menjünk el a barátodhoz!
- Te pedig útközben bemutatod nekem a dorombolást. Jó
lesz így?
- Jó, de induljunk már! Fogyni akarok! Útközben majd
megmutatom a dorombolást.
Ezzel tovább indultak az úton, felváltva hol nyávogva, hol
cincogva és időközönként dorombolva.

3. Látogatás a malacnál
(Megismerjük Csucsu macska szomorú történetét
és azt is megtudjuk, milyennek kellene lenni egy rendes háznak,
udvarnak és hogy lehet ettől lefogyni.)
Ahogy ballagtak keresztül a réteken a macska egyre
fáradtabb lett. Induláskor még ő ment elől, Egbert alig tudta
követni. Utána is kiabált:
- Hé, pajtás ne ilyen gyorsan! - (Ekkorra már olyan jóban
voltak, hogy megengedhette magának a bizalmaskodást.)
- Azt hiszed, mindenki olyan nagyokat tud lépni, mint te?
- Ne beszélj annyit, inkább siess! - kiáltott vissza a macska. Minél hamarabb ott akarok lenni a barátodnál. - Minél
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hamarabb el akarom kezdeni a fogyókúrát. És minél
hamarabb le akarok fogyni!
De ahogy az idő előre haladt, ők egyre lassabban haladtak
előre. Megváltozott a sorrend is. A macska először lassan a
kisegér mellé húzódott vissza, majd lassan mögéje került,
végül pedig megállt. Egbert egyszerre csak hátra pillantva
észrevette, hogy lemaradva, jóval mögötte egy kis dombon
üldögél.
- Így sose érünk oda! - szólt hátra Egbert. – Na, jó, pihenj
kicsit! Nem is mondtad még, hol laksz.
- A kolbászgyárban laktam mostanáig. De tegnap
elbocsátottak és kilakoltattak.
- Azért, mert a fogyókúrád miatt nem fogtál elég egeret? kérdezte Egbert együtt érzően.
- Elég egeret? Már féléve egyet sem fogtam, de ezt nem
vették észre, annyi ott az egér. A baj az volt, hogy egér
helyett kolbász töltelékkel laktam mindig jól. De ezt se
vették volna észre, ha tegnap nem esem bele a töltelékbe.
Majdnem engem is betöltöttek egy kolbászba!
Szerencsére észrevették és leállították a gépet. De
miattam ki kellett dobni az egész napi kolbásztermelést.
Persze engem is kidobtak.
Ahogy ezt elmesélte könnyek jelentek meg a szemében.
- Az egész a csúnya kövérségem miatt van. Ezért kell
lefogynom. De hova menjek ezután lakni?
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- Ha lefogytál, erről is gondoskodunk majd - vigasztalta
Egbert. Én már tudom is hová mehetsz. Na, remélem
kipihented magad és tovább mehetünk.
- Hova is megyünk?
- A barátom Pöfi malac ott lakik a kis patakon túl. Már nincs
messze, csak át kell evickélnünk.
Csucsu először megijedt, de azután látta, hogy a patak
nem is patak, csak egy kis vízfolyás, amelyben ágak és kövek
hevernek, így száraz lábbal át lehet rajta jutni. Csak a
túloldalon lett a lábuk egy kicsit sáros. Tovább menve egy
palánkhoz értek, amelynek kapuja nyitva volt. A kapun egy
tábla volt, rajta a felirat:
TISZTA UDVAR, RENDES ÓL
Ahogy beléptek, dühös kiabálást hallottak.
- Álljatok meg, álljatok meg! Azonnal menjetek vissza és
törüljétek meg a lábatokat!
Ijedten pillantottak hátra és akkor látták csak, hogy sásból
készített lábtörlő van a kapuban. Gyorsan visszafordultak és
gondosan letisztították a lábaikat. Csak ezután óvakodtak
újra a bejárat felé. Addigra már az ajtóban egy malac állt és
kissé bocsánat kérően üdvözölte őket:
- Ne értsétek félre, de az előbb takarítottam ki az udvart.
Nem tudjátok elképzelni, milyen sok piszkot hord be ide
a szél. Nem is beszélve a madarakról, akiket hiába
hajkurászok, csak szemetelnek. Egyébként örömmel
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üdvözöllek, Egbert és téged is macska. A nevem Pöfi.
Először azt hittem, hogy te is malac vagy. Látom, jól
meghíztál.
Csucsu csak most ért rá tüzetesebben megszemlélni a
malacot. Formás jószág volt, minden kerek volt rajta: a feje,
a szemei, a teste, de még az egyébként kissé hegyes
malacfülei is kerekek voltak. Az egész malac halvány
rózsaszínű volt, göndör szőrei felkunkorodtak. De az volt a
feltűnő, hogy egy csepp felesleges háj nem volt rajta.
A kereksége nem kövérség volt. Inkább izmosnak látszott
és a mozdulatai is fürgék voltak. De a legfeltűnőbb az volt
rajta, hogy makulátlanul tiszta. Sehol egy csepp sár, egy
foltocska, de még egy fűszál sem tapadt rá.
Csucsu bemutatkozott és elmesélte mi járatban vannak.
Meg is kérdezte:
- Neked hogyan sikerült így lefogynod? Elmesélnéd, mi volt
a fogyókúrád?
A malac csodálkozva nézett rá.
- Fogyókúrám? Én nem fogyókúráztam. Eszembe sem jutott.
Nem is érnék rá ilyen dolgokkal foglalkozni a sok
házimunka mellett. Tudod te, milyen sok időt elvesz a
mindennapi mosogatás, takarítás, mosás, felmosás, nem
beszélve a tisztálkodásról. Nem érek rá azzal foglalkozni,
kövér vagyok-e, vagy nem. Miért, talán túl sovány vagyok?
Csucsu megnyugtatta, hogy nem túl sovány és arra
gondolt, hogy talán ő sem lenne kövér, ha egész nap a
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háztartási munkákkal, takarítással és mosással lenne
elfoglalva. De erre a gondolatra a háta is borsózni kezdett
és a szőrei égnek álltak az elszörnyedéstől.
A malac már újra a háztartásra gondolt.
- Különben foglaljatok helyet! Megkínálhatlak benneteket
valamivel?
- Hát, ha olyan kedvesen kínálsz, természetesen nem
utasítjuk vissza. Mid van? - kérdezte Csucsu mohón, mert
útközben nagyon megéhezett.
- Majd csak akad valami, - mondta Pöfi és az asztalhoz
vezette őket.
Az asztalon hófehér, frissen vasalt terítő volt. Pöfi
tisztaságtól csillogó tányérokat tett elébük. Egbertnek
sajtot, magának kukoricát tett a tányérjára, Csucsunak
pedig tejet öntött. Egbert azonban felkiáltott:
- Ez így nem lesz jó! A fogyókúrát azonnal el kell kezdeni!
Csucsu, egyél csak te is kukoricát!
Amazok ijedten néztek rá, majd Pöfi kicserélte Csucsu
tányérját és kukoricát tett rá. A macska bánatosan elkezdett
enni, de sehogy sem akart lemenni a torkán a kukorica. Rá
is mordult Egbertre:
- És te miért nem cserélsz velünk?!
- Én nem fogyókúrázom, nekem nem kell lefogynom, nem
vagyok kövér.
- Majd leszel te is, csak zabáld a sok sajtot, - morgolódott
Csucsu és méla undorral rágcsálta a kukoricát.
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Egbert hamar végzett a sajttal. Pöfi is gyorsan kész volt,
csak Csucsura kellett várni. Lassan ő is megevett pár szem
kukoricát, a többit nem volt már kedve. Végül visszakapta a
tejét, amit gyorsan felszürcsölt.
- Na, úgy látom, nem tudsz tanácsot adni, hogyan
fogyhatnék le.
- Azért azt hiszem, itt is tanultunk valamit, - jegyezte meg
Egbert. - Ha valaki folyton dolgozik és nem csak azzal
törődik, hogyan fogyjon le, nem is hízik el. Talán neked is
többet kellene törődnöd a háztartásoddal. Akkor többet
mozognál és nem lennél ilyen kövér.
- Talán azért segíthetek valamit - szólalt meg Pöfi. Olvastam egy hirdetést, hogy Brekegtó-Nyúlfalun vízi
sporttelep nyílt, mellette pedig atlétikai sportokat lehet
űzni. Biztos vagyok benne, hogy valamelyik sporttelepen
lehetőséged lesz a testedzésre és ezáltal a fogyásra.
Csucsunak újra megjött a kedve.
- Indulhatunk! - mondta.
- Hogy képzeled? - kiáltott rémülten Pöfi. - És a mosogatás?
Csak nem azt akarod, hogy a tányérokat mosatlanul
hagyjuk itt? A morzsákat is össze kell szedni. Az asztal
körül össze kell seperni, az udvart fel kell gereblyézni, a
konyhát felmosni, a szobát felporszívózni.
- Késő van már az elmenetelhez, - mondta Egbert is. Messze kell menni, Brekegtó-Nyúlfalura, jobb, ha csak
holnap indulunk.
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- Na, látod! - fordult Pöfi Csucsuhoz. - Így mindjárt más a
helyzet. Akkor be is oszthatjuk a munkát. Te fogsz
mosogatni, - mutatott Egbertre, te felmosod a konyhát, szólt oda Csucsunak, - én pedig felseprek és porszívózok.
Azzal, mielőtt a másik kettő tiltakozhatott volna, karon
fogta Egbertet és a mosogatóhoz vezette, majd Csucsu
kezébe nyomta a vízzel telt vödröt és a felmosórongyot.
Mire végeztek a munkával, beesteledett. Pöfi bevezette
őket a vendégszobába és megmutatta az ágyukat.
Mondanom sem kell, hogy az ágynemű ragyogott a
tisztaságtól. A két vendég, aki már alig állt a lábán, rögtön
le is akart feküdni, de Pöfi rájuk ripakodott.
- Csak nem akartok ilyen piszkosan bebújni a tiszta ágyba?
Azonnal a zuhany alá!
Így tehát előbb lezuhanyoztak, megtörülköztek és csak
ezután mehettek az áhított ágyba. Pöfi elégedetten
állapította meg:
- Ezt már szeretem! Gyűlölöm a piszkot és a rendetlenséget. Én is azonnal jövök, de előbb bezárok. Az utóbbi
időben sok betörés volt a környéken.
Amikor lefeküdtek Csucsu szomorúan szólt át a szomszéd
ágyba:
- Azt hiszem, már alaposan benne vagyok a fogyókúrában.
Bár ne kezdtem volna el!
De válasz nem érkezett; Egbert addigra már aludt.
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4. Egy mozgalmas éjszaka
(Megismerjük egy izgalmas és mozgalmas éjszaka
történetét, miközben bebizonyosodik, hogy a bátorság
és az ész mindig kisegít a bajból.)
Nyugodtan aludtak mindannyian, nem is sejtve, micsoda
veszedelem fenyegeti álmukat. Csucsu az ól vendégszobájában aludt Egberttel, illetve aludt volna, ha a malac
hálószobájából kiszűrődő zajtól el tudott volna
szenderedni. A zaj erős volt és félelmetes, hasonló a
nagyteljesítményű fűrésztelepek zajához. De ezt a zajt nem
gépek okozták, hanem egyedül Pöfi, aki a jól végzett napi
munka után elégedetten horkolt az ágyában. Egbertet nem
zavarta a horkolás, mert a fárasztó nap hatására már abban
a pillanatban elaludt, ahogy végig dőlt a hófehér, tiszta
ágyon.
Csucsu is fáradt volt, de fáradságát elnyomta a várakozás
izgalma. Sok új élménnyel lett az előző nap során
gazdagabb, amely merőben eltért az eddigi tunya macskaéletében tapasztaltaktól. Miután végig gondolta a nap
eseményeit, arra az elhatározásra jutott, hogy meg kell
változtatnia eddigi életmódját, aminek első lépéseként meg
kell kezdenie a fogyást. Ahogy eddig eljutott gondolataiban,
végre megnyugodott és lassan kezdett elszenderülni.
Álmában a kolbászgyárban járt, ahol a gépek zajosan
működtek és ő csorgó nyállal kereste a finom kolbásztölteléket, de valahogy sose tudott a közelébe férkőzni.
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(Nem csoda, hiszen korgó gyomorral feküdt le és bár azt
mondják, teli hassal nem lehet jól aludni, az is biztos, hogy
üres hassal nem lehet szépeket álmodni.) Így keresgélt az
állandó ütemes zajban, amit álmában gépek zajának
képzelt, de ami valójában Pöfi horkolása volt. Végül
lemondott a kolbásztöltelékről és úgy döntött, inkább
egeret fog. Annál is inkább, mert az ütemes zajba
kaparászás hangja kezdett vegyülni, majd valami feldőlt és
hangosan puffant. Ekkor már az álomba kezdett beszűrődni
a valóság is. Csucsu ráeszmélt, hogy puha ágyban, nem a
kolbászgyárban van és itt egeret nem szabad fognia.
De akkor honnan jön a kaparászás és mi borult fel olyan
nagy zajjal?
Most már teljesen felébredt és hallgatózni kezdett.
A hortyogás mellett tisztán hallotta a kaparászás, matatás
zaját. A hang a kamrából jött. Mintha valaki a polcokon
keresgélne, nyitogatná az edények és dobozok fedelét.
Azután újra felborult valami, most halkabban puffanva, mint
az előbb. Ki lehet az? Pöfi nem, hiszen most is idehallatszik
a horkolása. Talán Egbert? Nem, hiszen ott alszik csendesen
a szomszéd ágyon. És ekkor eszébe jutott, mit mondott Pöfi
lefekvés előtt. A betörők! Csak azok lehetnek. Most fosztják
ki az éléskamrát, amíg ők alszanak.
Óvatosan lemászott az ágyról és felkeltette Egbertet.
Az riadtan fel akart kiáltani, de Csucsu befogta a száját.
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- Pszt! Csendesen! - mondta suttogva - Betörő van a
kamrában!
- Honnan tudod? - kérdezte az egér.
- Nem hallod? Meg kellene nézni miféle.
Egbert előbb vonakodott:
- Miért pont én? - kérdezte.
- Először is azért, mert te vagy a legkisebb; téged vesznek
észre legkevésbé. Másrészt úgyis kíváncsi vagy, előbb
utóbb utánam jönnél, ha én mennék.
Egbert kicsit elgondolkodott, majd beleegyezően
bólintott.
- Jó, megyek. Majd bebújok a szellőzőnyíláson.
A kamrához keskeny folyosó vezetett. A fordulónál szűk
szellőzőnyílás volt. Az egér azon mászott be és a nyílás
végénél megállt. Ahogy bepillantott, két termetes alakot
látott. Hosszúkás orruk volt, kis kerek fülük, kövér testüket
barnás-szürke szúrós szőr borította. Az egyik éppen egy
kukoricás edény tartalmát tömködte pofazacskójába, a
másik egy zsákba öntött valamit, nem látta jól, micsodát.
Egbert alig tudta megállni, hogy fel ne kiáltson.
- Hörcsögök! - mormogta ijedten és futott vissza a szobába.
- Két nagy hörcsög fosztogat a kamrában! Ezek nagyon
vadak és mérgesek. Szóljunk Pöfinek!
Óvatosan bementek Pöfi szobájába és elkezdték
keltegetni a malacot. Az csak röffentett egyet és aludt
tovább. Csucsu ekkor hangosan a fülébe suttogta:
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- Betörők vannak a kamrádban!
Pöfi akkorát ugrott, hogy majdnem leesett az ágyról. Rögtön felébredt.
- Az nem lehet! Mindent jól bezártam.
- Ezek hörcsögök, biztosan alagutat ástak a házadhoz. mondta Csucsu - Most mit tegyünk? Ha meglepjük őket,
biztosan ránk támadnak és megsebesítenek minket. Aztán
elmenekülnek a zsákmánnyal.
- Van egy tervem. - mondta Egbert. - Van festéked? kérdezte Pöfitől.
A malac átment velük a másik szobába, ahol a polcon a sok
háztartási eszköz és mosópor mellett porfestékek is voltak,
amelyekkel a gondos és rendszerető malac minden kis hibát
ki szokott igazítani a falon, vagy a bútorokon. Egbert
megnézte a festékeket. Talált közöttük olyan port, amelyik
a sötétben világít.
- Ez jó lesz! - mondta és beszórta vele Csucsu bundáját.
Azután kiment az udvarra és megkereste az alagút
nyílását.
- Most állj oda az alagút bejáratához! Te pedig zárd be
óvatosan kívülről a kamrát! - fordult a malachoz. - Most
pedig fogd azt nagy konyhai tölcsért és röfögj bele olyan
hangosan, ahogy tudsz! Én addig átszaladok ide a
szomszédba a rendőrkutyákért.
A hörcsögök javában rakodtak, amikor harsogó, fenyegető
röfögés hangzott a szellőzőnyílás felől. Riadtan eldobálták
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zsákjaikat és az ajtóhoz rohantak. Zárva volt! Ekkor
felágaskodtak és az alagút felé rohantak. Csak egymás után
tudtak beférni és sebesen kúsztak kifelé. A hátulsó hirtelen
beleütközött a társába, amelyik dermedten megállt.
- Miért nem mész már?! - kiáltott rá és az remegve mutatott
kifelé. Az alagút bejáratánál egy macska állt. Kövér testét
a holdfény hatalmassá növelte. Szőre pedig – nos, a szőre
volt a legborzalmasabb; minden szőrszála az égnek
meredt és zöldesen világított a hold sápadt fényében.
A két hörcsög sikoltozva menekült vissza, rémülten bújtak
össze és még akkor is remegtek, amikor a rendőrkutyák
nyakuknál fogva magukkal vitték őket.
- Hát ezekkel jól elbántunk! - mondta a kisegér elégedetten,
miközben a festékport kikefélte Csucsu bundájából. Rémisztő voltál az égnek meredő villogó szőreiddel. Hogy
csináltad, hogy minden szál az égnek állt?
- Az ijedségtől volt, - vallotta be a macska. - Na, Pöfi, hálás
lehetsz nekünk, hogy megmentettük a kukoricádat.
Lefekhetek végre?
- Szó sem lehet róla! - válaszolta a malac. - Igazán nagyon
hálás vagyok, de le csak azután fekhetsz, ha újra
lezuhanyozol. Ilyen porosan nem mehetsz a tiszta ágyba!
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5. Vízi sport és meteorológia
(Szereplőink dicséretet kapnak, majd felkeresik a sporttelepet,
de helyette kénytelenek a meteorológiai és időjárásjelző állomást
meglátogatni, ahol meglepő dolgokat tapasztalnak.)
Az éjszakai kalandok után az alvás a délelőttbe nyúlt volna,
ha reggel nem kopogtatásra ébrednek. Az álmos Pöfi az
ajtóhoz támolygott:
- Ki az?
- Rendőrség.
Pöfi ijedten nyitott ajtót. Az ajtóban két nagy rendőrkutya
állt.
- Ne ijedjen meg! Nincs már semmi probléma, - mondta az
egyik, egy farkaskutya. - Farkas őrnagy vagyok a kerületi
rendőrkutya kapitány. Engedje meg, hogy bemutassam
társamat Mr. Buldog főfelügyelőt az Interdog Nemzetközi
Kutyarendőrségtől. Csak köszönetünket jöttünk kifejezni,
hogy segítségükkel lefülelhettünk egy több országban is
körözött betörőbandát.
Addigra már Egbert és Csucsu is ott álltak az ajtóban.
A szót a buldog vette át:
- Az önök értékes segítsége tette lehetővé, hogy a banda két
legveszedelmesebb
tagját
őrizetbe
vehessük.
Letartóztatásukkor annyira rémültek voltak, hogy azonnal
részletes beismerő vallomást tettek. Elárulták, kik a
társaik így rövid idő alatt az egész bandát letartóztattuk.
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Ők követték el az utóbbi időben a környéken a
betöréseket is.
Amikor a rendőrkutyák eltávoztak, Csucsu és Egbert is
elindult, hogy felkeressék Brekegtó-Nyúlfalu sportlétesítményeit. A hálás Pöfi is el akarta kísérni őket, de azután
eszébe jutott, hogy még a mai napon be kell fejeznie a nagymosást. Búcsút vettek tehát tőle és útnak indultak. Az út
hosszú volt és a nap melegen sütött, így többször is meg
kellett állniuk, hogy pihenjenek. Különösen Csucsu fáradt ki
hamar. Ilyenkor leültek az árnyékba és Csucsu dorombolt
Egbertnek. Egy idő után Egbert is megpróbálta. Csucsu
elégedetten hallgatta:
- Még egy kicsit kell gyakorolni, de fog ez menni! A végén
még bevesznek a macska énekkarba.
- Gondolod? - kérdezte Egbert. - Nem túl vékony a hangom
hozzá?
- Éppen ez benne az érdekes - válaszolta Csucsu. – A macska
dalárdák egyik hiányossága, hogy az igazán szép magas
hangokat nem tudják kiénekelni. Már régen töprengtem,
hogy lehetne ezen segíteni. Már tudom! Veled!
Tovább mentek, útközben felváltva és együtt dorombolva.
Végre elérkeztek a település határába. Útkereszteződéshez értek. A kereszteződésben oszlop állt, amelyen
jobbra és balra nyíl mutatta az utat. A jobb felé mutató nyíl
alatt ez állt: „SPORTKÖZPONT”. A bal felé mutató alatt:
„IDŐJÁRÁSJELZŐ ÁLLOMÁS”.
Első rész - 29

Jobb felé folytatták útjukat. Rövidesen egy kerítéshez
értek, amelynek kapuja zárva volt. A kapun hatalmas tábla
hirdette:
BREKEGTÓ-NYÚLFALU
NEMZETKÖZI ÜDÜLÉSI- és SPORTKÖZPONT
Testedzés, felüdülés, sport, szórakozás,
fogyókúra, testépítés és
minden, ami hasznos és szórakoztató
Edzésvezető: Leveli Béla, háromszoros úszó- és
kétszeres ugró világbajnok
A kapura egy kis cédula volt kitűzve a következő
szöveggel:
„Az időjárásjelző állomáson vagyok.”
Leveli B.
Visszafordultak az útkereszteződés felé. Ott balra térve
rövidesen egy újabb kerítéshez értek, amelyen egy kisebb,
szerényebb tábla volt elhelyezve, a következő szöveggel:
Brekegtó-Nyúlfalu Központi Meteorológiai
és Időjárásjelző Állomás
Tudományos igazgató: Prof. Dr. Leveli Béla
Ez a kapu nyitva volt. Bementek. Pár lépés után egy
üvegfalu épülethez értek. Belépve, azonnal a bejárattal
szemben hosszú létrát láttak. A létra aljánál a következő
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felirat állt: „ESŐS IDŐ”. Felnéztek és a létra tetején
megpillantották a következő feliratot: „NAPSÜTÉS”.
A létra mellett lent, egy széken kinyújtózva egy nagy, zöld
levelibéka üldögélt. Megpillantva a belépőket felállt, kezet
nyújtott és bemutatkozott.
- Üdvözlöm önöket. Dr. Leveli Béla professzor vagyok, az
Időjárásjelző Intézet igazgatója.
- Mi nem önt keressük professzor úr, hanem a sporttelep
edzésvezetőjét. - szólt Egbert. - A barátomat egy
kondicionáló fogyókúra érdekelné.
Akkor
jóhoz
fordultak.
Engedjék
meg,
hogy bemutatkozzam!
Leveli
Béla
többszörösen
kitüntetett mesteredző vagyok. Rendkívül hatásos
fogyasztási módszereink vannak, - fordult Csucsuhoz.
- Ön tehát az Időjárásjelző intézet és a sporttelep vezetője
egy személyben? - kérdezte Egbert.
- Úgy van! - volt a válasz. - Miért? Mit gondolnak, meg
tudnék élni abból a fizetésből, amit mint időjárásjelző
kapok?
- Hogyan jelzik itt az időjárást? - szólt közbe kíváncsian
Egbert.
- Régi, jól bevált módszerrel. Közismert tény, hogy ha süt a
nap, a leveli békák felmásznak a befőttesüvegben
elhelyezett létra tetejére, ha pedig esik, akkor lemásznak
az aljára. Ez a létra tehát itt egy jelző műszer.
- Korszerűbb módszer nincs? - kérdezte Egbert.
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- Van számítógépes adatfeldolgozás és előrejelzés is. Ott a
számítógép, látják? De én sajnos nem értek hozzá. Nagyon
sok a gomb rajta.

- Akkor miért nincs most fent a létra tetején? Hiszen
ragyogó napsütés van? - szólalt meg Csucsu is.
- Tényleg? Észre sem vettem! - mondta a béka. - Idebent
mindig egyforma idő van. De igazában nem is fontos. Úgy
sem hiszi el senki, hogy egy meteorológiai időjárásjelzés
beválik. De térjünk a tárgyra! Azt hiszem, mielőtt a fogyóElső rész - 32

kúrás gyakorlatokat ismertetném, célszerű volna, ha megnéznék magát a sporttelepet.
- Itt már lejárt a munkaideje? - kérdezte Csucsu.
- Nem, de nem is ellenőrzi senki. Itt én vagyok az igazgató.
- Van beosztottja is? - kérdezte Egbert.
- Van, de az is én vagyok. És én mindig elengedem a
munkából saját magamat. Na, induljunk!
Kimentek az épületből, át a kapun. Kilépve a béka bezárta
a kaput és rátűzött egy kis cédulát, amelyen ez állt:
„A sporttelepet mentem ellenőrizni.”
Dr. Leveli B. Professzor

6. Ismerkedés a túlélő-sportokkal
(Kiderül, hogy egyesek számára a vízi sport is
túlélő-sport és ugrálni sem lehet büntetlenül.)
Amikor visszaértek a sporttelep kapujához Leveli B.
professzor, illetve most már Leveli B. mesteredző levette a
cédulát a kapuról. Helyette valahonnan elővett egy táblát,
amelyen ez állt:
AZ OKTATÁS ÉS EDZÉS FOLYAMATOS, ÚJONNAN
JELENTKEZŐK BÁRMIKOR CSATLAKOZHATNAK
- A fogyókúra leghatékonyabb eszköze a rendszeres úszás.
Megmutatom az úszómedencét - mondta ezután.
- Úszómedencét?! - hördült fel Csucsu.
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- Nincs ok az aggodalomra. Teljesen biztonságos, - mondta
Leveli B. - A dereka köré övet kötök, amely egy rúdra lesz
erősítve. Így fogja megtanulni a tempókat, először a
levegő-ben, majd lassan beleeresztem a vízbe. Később már
a fejes-ugrást is gyakorolhatjuk.
- Azt hiszem, így tényleg biztonságos - mondta Egbert is. Nyugodtan kipróbálhatod.
- Próbáld ki te! - idegenkedett Csucsu.
- Tényleg, próbálja ki maga előbb, - mondta a béka. Mutassa meg a barátjának, hogy nincs oka félni!
Egbert beleegyezett. Leveli B. annak rendje-módja szerint
övet kötött a derekára és egy alátámasztott rúdra erősítve
a víz fölé lógatta. Bemutatta az úszótempókat, azután
vezényelt: „eeeegy-ketőőő, eeeegy-ketőőő”. A tempózás jól
sikerült. A béka lassan beleengedte Egbertet a vízbe,
miközben az szabályosan tempózgatott.
Mire befejezték Csucsu is kedvet kapott. Leveli őt is
felszerelte, a rúdhoz erősítette és a víz fölé lendítette.
Ekkor nagy reccsenés hallatszott, a rúd kettétörött és
Csucsu nagy loccsanással a vízbe zuhant. Azonnal elmerült,
mint egy kő. Szerencsére a kötél vége a part közelében
beleakadt egy ágba. Egbert és Leveli B. megragadták és
húzták kifelé. Jött is a kötél egy darabig, majd megjelent a
macska hápogó, fulladozó feje, azután újra elmerült. Azok
ketten kiáltoztak neki, hogy tartson ki és próbálták kihúzni,
de csak nem ment.
Első rész - 34

És ekkor a nagy kiáltozás hallatára egy nyúl jelent meg.
Nem volt nagytermetű, de igencsak izmos. Megragadta ő is
a kötelet és hárman egy-kettőre kihúzták a partra szegény
ázott, ájult Csucsut. Hasra fordították és kinyomkodták
belőle a sok vizet, amit lenyelt. Végre kinyitotta a szemét és
fulladozva hebegte:
- Mi volt ez?! Nem akarok úszni tanulni! Inkább kövér
maradok.
- Hogy mi volt? - kérdezte a nyúl. - Ez bizony nem úszólecke
volt, hanem egy kis túlélési gyakorlat. De szerencsére
túlélte. Egyébként én is túlélési gyakorlatokat vezetek és
karate edző vagyok - mutatkozott be.
Leveli B. mentegetőzött:
- Nem tudhattam, hogy ilyen súlya van. Talán próbáljuk meg
egy vastagabb rúddal...
- Soha!! - ordította Csucsu. - Soha többé vízi sportot.
- Hát sajnálom, de igazán nem számíthattam rá - mondta a
béka. - De mégsem volt haszontalan a dolog, legalább
tapasztalatokat szereztünk. Akkor talán próbálkozzunk
meg az ugró gyakorlatokkal.
- Rendben van - mondta Csucsu. - De ne a vízbe!
Leveli biztosította őket, hogy szigorúan csak szárazföldön
fognak ugrálni. Elmondta, hogy egy nagyon korszerű ugrópályája van, amelyet most rendelt meg külföldről.
- Nem volt olcsó, de megérte - mondta. - Most itt található
az ország legjobb ugró iskolája.
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Meg is mutatta. Az ugrópálya sokszínű, felfelé egyre
magasodó falépcsőkből állt. A lépcsőfokokon felfelé
növekvő számok voltak és mindegyik fok más színűre volt
lakkozva. A legfelső aranyszínben csillogott.
Leveli B. bemutatta az ugrást. Egyből a második lépcsőre
ugrott, onnan a negyedikre, majd az ötödikre, hatodikra és
végül a legfölső hetedikre. Ezután Egbert következett. Neki
bizony már az első lépcsőfok is nehezen ment. A másodikra
csak a harmadik próbálkozásra jutott fel és magasabbra
bizony nem sikerült felérnie. A béka ezután a nyulat
szólította föl az ugrásra, de az csak mosolygott és a fejét
rázta.
- Én nem lépcsőkön szoktam ugrándozni, hanem az
akadályverseny pályán, a terepen.
- Most én jövök! - kiáltotta Csucsu. - Majd megmutatom, mit
tudok. Ugrásban azelőtt nagyon jó voltam.
Azzal nekifutott és mindannyiuk csodálkozására nagyot
ugrott, és kecsen landolt, egyenesen az ötödik fokon.
És ekkor iszonyatos recsegés-ropogás közepette az egész
lépcső darabokra törve összeomlott maga alá temetve a
túlsúlyos macskát.
Mindenki dermedten nézte. Leveli B. mesteredző
kétségbeesve jajgatott:
- Végem van! Oda van a drága sportpályám!
- Azzal nem is törődik, mi történt avval a szerencsétlen
macskával? - kérdezte a nyúl felháborodva.
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De ekkor a romhalmaz megmozdult és Csucsu mászott ki
alóla. Leverte magáról a port és nyugodtan azt mondta:
- Úgy látszik egy kicsi nehéz voltam ehhez a szerkezethez!
Hát sajnálom, de igazán nem számíthattam rá. De mégsem
volt haszontalan a dolog, legalább tapasztalatokat
szereztünk.

7. Karate és atlétika
(Leveli B. megvigasztalódik. Egbert és Csucsu megtudják,
miért bátrak a nyulak, karate kiképzésben részesülnek és
megtekintenek egy futóversenyt.)
A gyászos és balsikerű események után nem volt értelme
tovább is a sporttelepen időzni. Csucsu és Egbert
megpróbált búcsút venni a mesteredzőtől, ez azonban nem
ment könnyen, mert az ide-oda rohangászott a törött
sportszerdarabok között, megkísérelve összeilleszteni
azokat, persze eredménytelenül. Végre belefáradt és
kétségbeesve letelepedett egy törött deszkadarabra. Ekkor
látszott csak tudomást venni a társaságról. Bánatosan,
hangjában mély szemrehányással fordult feléjük.
- Teljesen tönkrementem! - mondta. - Hogy fogok ezután
már edzéseket tartani, megfelelő felszerelés nélkül? Ha
meggondolom, hogy az enyém volt az országban kapható
legkorszerűbb ugró felszerelés!
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- Úszó leckéket azért még adhat. - vigasztalta Csucsu, aki a
sikertelen és életveszélyes úszólecke ellenére is
megsajnálta Levelit, annál inkább, mert a magasugró pálya
tönkremenetelében magát is vétkesnek érezte egy kicsit.
- Legfeljebb egy kissé rövidebb rudat fog használni.
- A magasugrás edzések helyett pedig távolugrás leckéket
fog adni. - szólalt meg Egbert is. - Ezek a lécek például igen
alkalmasak a pálya és a távolságok kijelölésére.
A béka kissé megvigasztalódott.
- Ez tényleg jó megoldás lehet, - mondta. - És maguk szerint
mi legyen ezekkel a deszka darabokkal?
Most a nyúl szólalt meg.
- Ezekből olyan emelőszerkezet készíthető, amellyel az
időjárásjelző létráját lehet helyettesíteni. Ennek
segítségével könnyen és gyorsan fel lehet jutni a megfelelő
magasságba.
Leveli B most már egészen jókedvű lett.
- Ez az! És így ez lesz az ország legkorszerűbb időjárásjelző
állomása!
Elégedetten
körülnézett,
majd
az
elképedt
hallgatóságához fordult.
- Látják, milyen könnyen megoldottam ezt a nehéz
helyzetet? - mondta önelégülten (vagy talán inkább öntelten). - Látják, milyen fontos a tudományos
gondolkodás? Most megint tanulhattak valamit.
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Barátságosan elbúcsúzott a társaságtól, kikísérte őket a
kapun, ő is kiment, bezárta a kaput és kitett egy cédulát a
következő szöveggel:
A Meteorológiai és Időjárásjelző Állomáson folyó
rekonstrukciós és fejlesztési munkálatok ideje alatt
az Állomás területén vagyok található
Egy darabig habozott, mesteredzőt vagy professzort írjone alá. Végül döntött és aláírta:
Dr. Leveli B. építésvezető főmérnök
- Egy béka sohasem lesz mesteredző - vélekedett a nyúl,
amikor kellő távolságra jutottak a békától. Tudják, ezen a
vidéken nagyon jók a természeti adottságok, sok kisebb
tó van, ahol úszni lehet, sík mezők, amelyek nagyon
alkalmasak futóversenyek rendezésére, szóval ideális
környék sporttelepek, edzőpályák létesítésére. Ezért
sokan próbálkoznak sporttelepekkel, de mindig felsülnek.
Erre csak mi, nyulak vagyunk alkalmasak, mert mi gyorsak
vagyunk, rugalmasak és közismerten bátrak.
- Bátrak? - álmélkodott Egbert. - Én egész mást hallottam.
- Közismerten bátrak! - mondta határozottan a nyúl. –
Ha nem hiszi, kérdezze meg akármelyik nyulat!
- Én igazán nem tudom, de sokan azt hiszik, hogy a nyulak
gyávák - próbálkozott Egbert. - Sokszor mondják arra, aki
fél, hogy „gyáva nyúl”.
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- Akik ezt mondják, egyáltalán nem tudják, mi a bátorság.
Itt vannak például a kutyák. Ha a gazdájuk haragszik
valamiért, gyáván meghunyászkodva várják a verést. És mi
tesz egy nyúl, ha valaki bántani akarja? Meghunyászkodik?
Nem! Bátran elszalad! Még attól sem fél, hogy gyávának
fogják tartani. Talán jobb lenne, ha megvárná a vadászt?
A nyulak tudják, mi a bátorság és a butaság közötti
különbség.
- Akkor maga szerint az a bátor, aki elfut, ha veszély
fenyegeti? - szólalt meg Csucsu is.
- Ha olyan a veszély, amelyet másként nem tud elkerülni,
akkor el kell futni. Miért, maga nem szalad föl a fára a
kutyák elől? És mégsem mondogatják, hogy „gyáva cica”.
- Na, igen, ez általában így is van. De ha nálam kisebb
kutyával találkozom, akkor szembe szállok vele! vitatkozott Csucsu.
- Hát én még nem találkoztam nálam kisebb vadásszal zárta le a vitát a nyúl. - Ezért az általam vezetett túlélési
gyakorlatok két részből állnak. Az egyik: mit kell tenni a
nálunk gyengébb ellenféllel szemben, a másik: mit
tegyünk, ha az ellenfél erősebb nálunk. Ott már láthatják
is az első számú edzés résztvevőit.
Tényleg, mellettük jobbra a réten nagy csoport állatot
láttak, akik párosával küzdöttek egymással. Voltak ott
nyulak, akik mókusokkal viaskodtak, amott egy hód éppen
a földhöz nyekkentett egy ürgét; távolabb egy őz éppen
Első rész - 40

felrúgott egy macskát. Odébb madarak edzettek. Egy
fajdkakas egyszerre két rigót üldözött, arrébb pedig egy
varjú egy galambot.
- Ezek az én tanítványaim - mondta büszkén a nyúl. - Minden
állatnál figyelembe vesszük, milyen természetes fegyverrel
rendelkezik és a kiképzés arra irányul, hogy azt minél
hatásosabban tudja használni. Emellett mindenkit
megtanítunk a birkózás és az ökölvívás alapismereteire.
Végignézett társain.
- Tegyünk egy próbát? - kérdezte. Az igenlő választ be sem
várva Egberthez fordult: - Most hátat fordítok, maga pedig
vesse rám magát és ragadja meg a torkomat!
Egbert szót fogadott. A hátat fordító nyúlra vetette magát
és mivel nem tudta átfogni a torkát, megragadta az egyik
fülét és annál fogva a földre rántotta. A nyúl elterült a földön
és sértődötten tiltakozott:
- Nem azt mondtam, hogy a fülembe kapaszkodjon, hanem
azt, hogy a torkomat fogja meg! Ez így szabálytalan!
Ha megragadta volna a nyakamat, pillantok alatt messzire
röpítettem volna. Persze, így könnyű!
Feltápászkodott a földről és Csucsuhoz fordult.
- Most maga következik. Üssön tiszta erőből az arcomba!
- Na, de én nem akarom bántani - tiltakozott a macska. - Én
magasabb súlycsoportba tartozom.
- Csak üssön nyugodtan - mondta a nyúl. - Adjon bele
mindent!
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Azzal odaállt Csucsu elé. A macska nekiveselkedett és
hatalmas erővel lecsapott a nyúl orrára. Az hanyatt zuhant
és háromszoros bukfencet vetett. Ezek meglepve nézték.
A sportedző szédelegve tápászkodott fel, rázogatta a fejét,
mintha így akarná visszanyerni az egyensúlyát, Csucsuhoz
tántorgott, belekapaszkodott és mentegetőzve csak ennyit
mondott:
- Honnan tudhattam volna, hogy maga balkézzel fog ütni?!
Egbert, hogy elejét vegye egy további kínos
beszélgetésnek, gyorsan megkérdezte.
- És mit kell tenni akkor, ha az ellenfél sokkal erősebb
nálunk?
- Sürgősen el kell szaladni! - válaszolt a nyúl, aki közben
magához tért. - Minél erősebb az ellenfél, annál
gyorsabban, - tette hozzá, mert ő is el akarta kerülni, hogy
a küzdősportok balul sikerült bemutatóját újból szóba
hozza valaki.
- Futó edzést is tartanak? - kérdezte Csucsu, akit nem
annyira az önvédelem, mint inkább az erőteljes mozgással
járó esetleges súlycsökkenés érdekelt.
- Természetesen! - válaszolt a nyúl, aki mostanra már
teljesen magához tért a megrázkódásból. - Mindjárt
mutatok is egyet, jöjjenek csak velem! Éppen most
kezdődik a verseny.
Tovább mentek. Rövidesen egy széles rétre értek. A rét
egyik végének mindkét oldalán START feliratú tábla volt.
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A két tábla közötti vonalon különféle állatok helyezkedtek
el, futásra készen. Két kakas, egy mezei pocok, három
teknős, egy sün, két mókus és négy csiga. A két szélen egyegy nyúl állt síppal a kezében. Éppen intettek egymásnak,
majd mindkettő egyszerre a sípjába fújt. Az állatok futásnak
eredtek a rét másik oldala felé, ahol a két szélen álló rúd
között CÉL feliratú szalag volt kifeszítve. A különböző
állatok persze nem egyforma gyorsan haladtak; például a
két kakas már csaknem a pálya felénél volt, amikor a
teknősök és a csigák éppen, hogy elindultak. Csucsu meg is
kérdezte:
- Hogy lehet futóversenyt rendezni egy csiga és egy mókus
között? Hiszen nyilvánvaló, hogy ki fog győzni!
- Itt mindenki saját magával versenyez - válaszolt a nyúl. –
A túlélési futóversenyeknek az a célja, hogy minden állat a
képességeinek megfelelő legnagyobb sebességet érjen el.
- És nem zavarja a lassabbakat, hogy mások sokkal
gyorsabban futnak? - kérdezte Egbert.
- Nem, mert nem is látják, - felelte a nyúl.
Egbert és Csucsu csak ekkor vették észre, hogy a
versenyzőkön szemellenző van, ami miatt nem látnak
oldalt, csak előre, a CÉL felirat irányába.
A versenyzőkkel együtt indult a két nyúl is, akik azután
viharsebesen elérték a pálya két végét és ott megálltak várva
a versenyzőket. Amikor egy-egy versenyző áthaladt a
célszalag alatt, az egyik nyúl odament hozzá, levette róla a
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szemellenzőt, kezet rázott vele és kitűzte a mellére az
aranyérmet. A beérkezett versenyző büszkén körülnézett,
látta, hogy mögötte jönnek a többiek, de nem várhatta meg
őket, mert a másik nyúl elvezette.
Ez a jelenet ismétlődött mindig, amikor a versenyzők
egymás után a célba értek.
- Így mindegyik versenyző részt vett az edzésen, elégedett
a teljesítményével, mert azt hiszi, a többiek csak utána
értek a célba. - magyarázta a nyúl. Megnő az önbizalma és
sokkal jobban felkészül a veszélyre.
Szavai annyira meggyőzték Csucsut és Egbertet, hogy a
következő versenyre ők is beneveztek. Végigfutották a
távot és elégedetten vették át az első helyezést jelentő
aranyérmet. Azután barátságosan kezet ráztak a nyúllal és
tovább indultak.

8. Találkozás a rokonokkal
(Egbert és Csucsu egy romos toronyra találnak,
ahol Egbert találkozik rokonaival.)
Ahogy mentek, elmaradt mögöttük a sík vidék. Dimbesdombos tájékra jutottak. Az utat kisebb fák és bokrok
szegélyezték. Bár nem kellett magaslatokat megmászniuk,
a sok fel-le menetel Csucsut hamar elfárasztotta.
- Meg kellene pihennünk valahol - fordult az egérhez.
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- Még alig mentünk valamennyit - morgolódott Egbert. Jó, nem
bánom,
ha
árnyékos
helyre
érünk,
megpihenhetünk.
De csak nem találtak hűs, árnyas helyet. A nap magasan
állt fenn az égen és a kis fák bizony nem sok árnyékot adtak.
Végre, hosszú gyaloglás után egy útkanyarban egy romos
épületet pillantottak meg. Inkább torony volt, mint ház,
magasan kiemelkedett az alacsony fák közül.
- Ez az! - rikkantott vidáman Csucsu és mindjárt
szaporábban kezdett lépkedni.
Rövidesen oda is értek a torony lábához. És ekkor
csalódottan vették észre, hogy a sima falú épület alig vet
valamennyi árnyékot.
- Be kell valahogy jutni! - mondta Egbert határozottan, mert
már csaknem napszúrást kapott a déli hőségben.
Körül járták az épületet, de csak egy nagy vasajtót találtak,
amelyik be volt zárva.
- Itt ugyan nem jutunk be! - mondta Csucsu. - Legalább
üljünk le!
- Én árnyékban akarok pihenni - mondta Egbert. - Nézzük
meg csak ezt a csigalépcsőt! Hátha ott bejutunk.
A torony külső felén meredek csigalépcső vezetett fel a
torony lapos tetején levő bástyára.
- Na, azt már nem! - tiltakozott Csucsu. - Még másszak is?
- Tőlem lent is maradhatsz - jelentette ki Egbert
határozottan. - Én felmegyek.
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Azzal elindult fölfelé. Csucsu egy darabig nézte, azután
lemondóan sóhajtva utána indult. A tetőre érve tényleg
megpillantottak egy nyílást, amelynek fedele egy rúddal
kitámasztva nyitva állt.
- Na, ugye! - mondta diadalmasan Egbert és látva a fedél
alatt a levezető falépcsőt, elindult rajta lefelé. Csucsu
követte.
És ekkor szörnyű dolog történt. Ahogy Csucsu elkezdett
lefelé menni, a rozoga falépcső nagyot reccsent és
összedőlt a kövér macska súlya alatt. Ugyanakkor a
rázkódástól a kitámasztó rúd is kidőlt és a fedél
lecsapódott. Csucsu és Egbert belezuhant a teljes
sötétségbe. Szerencsére nem sokat estek lefelé és így alig
ütötték meg magukat.
- Kellett nekem rád hallgatnom! - panaszkodott Csucsu. Most be vagyunk zárva. Talán sohasem jutunk ki innen.
- Itt legalább hűvös van - hangzott Egbert hangja valahonnan
a közelből. - Kár, hogy nem látni semmit.
- Pszt! Hallgass! - pisszegett Csucsu.
Valami surrant a fejük felett, azután furcsa fütyülő
hangokat hallottak. Majd újabb surranás a levegőben.
- Itt madarak vannak! - mondta halkan Csucsu.
Hangos nevetés volt a válasz. Azután valaki furcsa fütyülő
hangon megszólalt:
- Ez a macska azt hiszi, hogy madarak vagytok!
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Erre egész nevetőorkán tört ki. A sötétség visszhangzott a
nevetéstől, mintha egy nevető kórus lenne a sötét
teremben.
A macskák szeme gyorsan megszokja a sötétséget. Így
Csucsu szemét erőltetve sok kis fénypontot kezdett látni.
Méghozzá párosával. Szemek voltak. Egy részük
mozdulatlanul meredt rájuk, más szempárok ide-oda
szálldostak a levegőben, mintha csak kis lámpácskák
volnának.
- Denevérek! - kiáltott fel ijedten.
- Azok vagyunk bizony! - mondta az előbbi hang, nyilván a
denevérek főnökéé. - Méghozzá sokan! Itt nincs sok
esélyed te kövér macska. Engedd el azonnal azt a szegény
kis egeret, amíg szépen mondom!
Csucsu ekkor vette csak észre, hogy Egberten fekszik.
De mire felocsúdott, már késő volt. Csattogó szárnyak
vették körül, a feje fölött fütyülő hangokat hallott. Behunyta
a szemeit, mert féltette azokat, egyébként sem sokat látott.
Azt hitte, mindjárt széjjel tépi a sok kis denevér. Hirtelen az
egyik fülén éles kis fogak harapását érezte. A seb kicsi volt,
de nagyon fájt. Felugrott és ellökte magától Egbertet.
- Szólj már nekik, hogy mi barátok vagyunk! - kiabált rá
hangosan.
Gúnyos hahota volt a válasz. Az összes denevér dőlt a
nevetéstől. Egbert maga is nevetni kezdett, de azután
megsajnálta az ijedt macskát és megerősítette az állítást.
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- Köszönöm, kedves denevér barátaim, hogy meg akartok
menteni. Sajnálom, hogy nem tudok veletek kezet rázni,
de nem látok semmit, így azt sem, hogy van-e egyáltalán
kezetek. Ám akármilyen furcsán hangzik, Csucsu macska a
barátom és már egyáltalán nem bántja az egereket.
A denevérek elámultak.
- Ilyet még életemben nem hallottam! - jelentette ki az, aki
eddig is a szót vitte. - Ha nem magam látom, el sem
hiszem. Bár az, hogy látom talán túlzás. Inkább hallom. Mi
ugyanis a sötétségben számotokra nem hallható
hangokkal tájékozódunk. Ami pedig a megmentésedre
irányuló kísérletünket illeti, nincs szükség köszönetre,
hiszen mi is egerek vagyunk, repülő egerek. El is neveztek
minket „bőregereknek”.
A jelenlevők ezután kölcsönösen bemutatkoztak
egymásnak, illetve csak Egbert és Csucsu mutatkoztak be, a
denevérek ugyanis nem mutatkoztak, vagy ha mutatkoztak
is, számukra láthatatlanok maradtak, csak a hangjukat
hallották. Ugyanakkor azonban arról is meggyőződhettek,
hogy a denevérekkel kezet vagy inkább karmot lehet rázni,
hiszen a karmaik ott vannak szárnyaik végén.
- De hogy jutunk ki innen? - kérdezte végül Egbert.
- Miért? Azt hiszitek, mi sohasem megyünk ki innen? kérdezte nevetve a denevérek főnöke. – Na, jöjjetek
utánam!
- De hogyan? - kérdezte Egbert - amikor semmit sem látunk.
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A denevér újra csak nevetett, majd hosszú füttyjelet adott
le. Erre megélénkült a levegő; szárnyak zúgtak felettük,
mellettük. Egyesek megérintették őket és egyszerre
észrevették, hogy terelik őket az egyik fal irányába. Közben
huzatot éreztek és a fal közelébe érve észrevették, hogy egy
nyílás van rajta. Egy hosszú kanyargós folyosóra érkeztek.
A denevérek még mindig csak terelték őket kifelé, pedig
már lassan ők is kezdték látni az utat a halványan derengő
fényben. A folyosó végén a denevérek megálltak.
- Ez egy régi titkos folyosó, amely kivezet a toronyból. mondta a denevérek főnöke. - Na, ég veletek!
Búcsút vettek egymástól és búcsúzóul végre jól
megnézték a denevéreket. Azután tovább indultak és
nemsokára a folyosó végén találták magukat, a domb alján,
amelyen a torony állott. A nyílást egy nagy bokor takarta el.
Ezen átverekedve magukat kint álltak megint a tornyon túl,
az országút mellett.

9. Tovább Pocokvár felé
(A két utazó eltéved és majdnem útonállók markába kerül,
de segítség érkezik. Egbert előre siet és bajba jut.)
Az út innentől kezdve felfelé vezetett, nem túl meredeken,
de folyton csak feljebb. Oldalt egyre sűrűbbek lettek a
bokrok és egyre több fát lehetett látni mind a két oldalon.
Egbert aggódni kezdett.
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- Nem tudom meddig lesz ilyen a vidék, de félek, nemsokára
ránk esteledik. Mit gondolsz, milyen messze vagyunk a
várostól? - fordult Csucsuhoz.
- Fogalmam sincs! - válaszolta az. - De nézd csak! Éppen
felérünk a dombtetőre. Onnan talán már látjuk.
Tényleg rövidesen a dombtetőn voltak és onnan jól
lehetett látni az egész környéket. Nem túl messze alattuk
megcsillantak a délutáni nap fényében Pocokvár házai. Az út
kanyarogva vezetett lefelé széles kitérőket téve a
bozótosok között. A kanyarokat - ahogy ez fentről jól
látszott - keskeny, kitaposott ösvények rövidítették le,
átvágva az erdős, bokros részeken.
- Na, nemsokára ott leszünk - nyugodott meg Egbert.
- Különösen, ha a kanyarokat levágva, az ösvényeken
megyünk. - mondta Csucsu.
Elindultak. Néhány kisebb kanyar után egy nagyhoz értek.
Az út jobb szélétől egy keskeny földút vezetett az erdőbe.
- Itt térjünk le! - javasolta Csucsu.
Úgy is tettek. Elindultak a kissé meredek úton lefelé.
Az erdő nem volt sűrű, tulajdonképpen nem is volt erdő,
csak bozótos, amelyet kisebb fácskák tarkítottak. A nap már
alacsonyan járt az égen, de még teljesen világos volt és
kellemes meleg. Vidáman énekelve, mendegéltek, ami
inkább dorombolást jelentett. Egbert már egészen jól megtanulta a dorombolást, persze a macskáknál jóval magasabb
hanghordozásban. Nem is tűnt fel nekik, hogy már régen
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vissza kellett volna kanyarodni az országútra. Egy idő múlva
azonban Csucsu kezdett elfáradni és amikor ezt szóvá tette,
rájöttek, hogy a dűlőút nem is az országút irányában
folytatódik.
- Eltévedtünk - mondta Csucsu. - Úgy látszik rossz úton
indultunk el.
Elkezdtek tanakodni, mit csináljanak? Végül Egbert
döntötte el a vitát.
- Nincs értelme tovább menni! - jelentette ki. - Nem tudjuk,
hová visz ez az út. Nincs más hátra, vissza kell fordulni!
Visszafordultak. Visszafelé azonban már nem volt olyan
kellemes a séta. Az előbbi lejtő, amelyen olyan könnyedén
jöttek lefelé, felfelé menet kellemetlenül meredeknek tűnt.
Már sikerült megtenniük az út több mint a felét, amikor
hirtelen megzörrent a bokor és három állat ugrott ki eléjük:
két menyét és egy rókakölyök. Fenyegetően megálltak
előttük és az egyik menyét - valószínűleg a bandavezér rájuk kiáltott.
- Itt van az út vége! Innen nem mentek tovább egy lépést
sem!
Látszott, hogy beléjük akarnak kötni.
- Mit akartok tőlünk? - kérdezte Egbert, miközben óvatosan
Csucsu mellé húzódott. - Mi csak a városba igyekeztünk és
sajnos eltévedtünk - mondta és folytatta a lassú, szinte
észrevétlen hátrafelé araszolást. Közben arra gondolt,
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mégis csak jobb lett volna, ha nagyobb figyelmet fordít a
nyúl karate fogásaira.
- Nem érdekel a magyarázatod! - mondta gúnyosan a menyét
és a rókakölyök vigyorogva hozzátette: - Tilos területre
tévedtetek!
- Ez a mi saját területünk és itt vámot kell fizetni! - visított
magas hangon a harmadik, azzal Egbert felé ugrott.
Csucsu azonban elébe állt. A menyét nem volt valami
nagytermetű, ezért egy pillanatra visszahőkölt a termetes
macska láttán. De azután hátraszólt társainak:
- Mit bámészkodtok? Gyertek, lássuk el a bajukat!
A harc kimenetele nem volt kétséges. Csucsu ugyan
nagyobb termetű volt, mint a támadók, de azok fürgébben
mozogtak és nagy gyakorlatuk volt a verekedésben.
Emellett a macska nem volt erős, csak hájas, Egbertre pedig
ebben az összeállításban nemigen lehetett számítani.
Amint előre látható volt, két támadó, az egyik menyét és
a kis róka a macskára vetette magát, amíg a másik menyét
egy pillanat alatt elkapta a menekülni készülő egeret.
És ekkor közvetlen közelről harsány kiáltás hallatszott:
- Állj! Ne mozduljatok!
A bokorból egy nagy, fehér komondor lépett ki.
- Megvagytok végre ti hitvány csirkefogók! - mondta a kutya
nyugodtan, de ugyanakkor már el is kapta a bandavezért.
A másik menyétet Csucsu fogta nyakon, míg a
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rókakölyöknek sikerült kereket oldania. Ebben Egbert
nem tudta megakadályozni, bár megpróbálta elgáncsolni.
- Nem baj, nem jut messzire - vigasztalta a komondor a
sajnálkozó egeret. - A kollégám, Tacsi főtörzsőrmester
percek alatt nyakon csípi. Ott várja a kanyaron túl.
Hangos morgás, majd vinnyogás jelezte, hogy jóslata
helyesnek bizonyult. A kutya mindkét menyétet könnyedén
a fogai közé kapta és elment velük, de azonnal visszatért,
most már egyedül.
- Hát ez sikeres akció volt! - mosolygott elégedetten. - Már
viszik is őket a társaim. - Különben engedjék meg,
hogy bemutatkozzam. Göndör főhadnagy vagyok a közútfelügyelőségtől. Már régen üldözzük ezt a garázda
útonálló bandát. Sok bajt okoztak már.
Elégedetten vakkantott, majd hirtelen kíváncsian feléjük
fordult.
- De kik maguk és hogyan kerültek ide, erre a járatlan, rossz
útra?
Egbert, aki addigra összeszedte magát, elmondta,
hogy Pocokvárra igyekeztek, de letértek a jó útról. Egyúttal
megkérdezte, hogy jutnak Pocokvárra és hogyan fogja
megtalálni nagynénikéjét.
A komondor, aki közben kissé gyanakodva szemlélte
Csucsut, elgondolkozott.
- Itt, tovább menve, nem messze jobbra, van egy kis
átvezető út - mondhatnánk egérútnak is - amely
Első rész - 53

közvetlenül Pocokvár előtt torkollik az országútba. Onnan
már könnyen betalál a városba, el sem lehet téveszteni.
De - itt magához intette Egbertet és suttogva folytatta nem tartja veszélyesnek együtt menni egy macskával?!
Egbert röviden vázolta a helyzetet a főhadnagynak.
Az csak csóválta a fejét.
- Hát maga tudja, - morgott - csak azután meg ne bánja.
Ami pedig azt illeti, hogyan fogja megtalálni a nénikéjét tért át másik témára - ebben nem tudok sokat segíteni.
Nem
vagyok
ismerős
Pocokváron.
Ott
kell
kérdezősködnie.
Egbert és Csucsu megköszönték a segítséget és tovább
indultak. A komondor fejcsóválva nézett utánuk.
- Ebből még baj lesz - morogta. És igaza is lett, de nem úgy,
ahogy ő gondolta.
A két útitárs tényleg rövidesen elérte az országutat és alig
mentek azon tovább, már látták is a táblát:
POCOKVÁR
A tábla mellett kényelmes pad állt. Csucsu felsóhajtott:
- Nem ülnénk le? Hiszen már egészen bealkonyodott!
Egbert elgondolkozott.
- Tulajdonképpen jobb is, ha itt vársz rám. Ha Ludmilla néni
a sötétben meglát egy macskával, szörnyethal. Ülj csak le
és pihenj egy kicsit, megkeresem a nénit és nemsokára
visszajövök érted.
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Csucsunak nem kellett kétszer mondani, már rá is ült a
padra és mire Egbert a sarokig ért már aludt is. Elnyomta a
fáradság és a sok izgalom.
Egbert egymás után rótta a sötét utcákat, de senkivel sem
találkozott, akit megkérdezhetett volna. Végre meglátott
egy félig nyitott pince ajtót, ahonnan fény szűrődött ki.
- Na, ide bemegyek - mondta magában. - Csak találok valakit,
aki eligazít.
Lement a lépcsőn és bemerészkedett az ajtón, de ahogy
bent volt, már fordult is volna vissza. De már késő volt.
A helyiségben egy csapat macska volt és amikor vissza akart
fordulni, körül állták. Az egyik megszólalt:
- Na, kispajtás, most jól benne vagy a pácban!

1o. A macskazene-kar
(Egbert majdnem pórul jár, de Csucsu segítségével
megmenekül. Kibővül a Macskazene-kar.)
Egbert körülnézett és látta, hogy menekülésre nincs
lehetősége. A macskák nem annyira fenyegetően, mint
inkább játékosan méregették. Ez azonban nem tévesztette
meg; tudta, hogy a játéknak csaknem mindig az a vége,
hogy megeszik az egeret. Az egyik macska, egy nagy
vörösbarna cirmos, már nyúlt is feléje. Ijedten hátraugrott,
de akkor a mögötte álló fényes szürke bundájú kandúr
kapott utána. Elugrott így éppen csak elkerülve a fehérElső rész - 55

fekete foltos fiatal cica kinyújtott karmait. És ez így ment
perceken keresztül.
Egbert megpróbált kiszaladni közülük és nagy
megkönnyebbülésére sikerült is neki. De megkönnyebbülése csak egy pillanatig tartott, mert egyszerre
újra ott állt körülötte mindegyik. Kétségbeesésében
segítségért kiáltozott, de senki sem hallgatott rá. A macskák
nagy élvezettel folytatták a kegyetlen játékot.
- Fejezzétek be, el kell kezdeni a zenekari próbát! - szólalt
meg egyszerre egy nagy fekete kandúr, akinek láthatólag
nagy tekintélye lehetett, mert a többiek egy pillanatra
abbahagyták a játékot.
Ez azonban nem sok könnyebbséget hozott Egbertnek,
mert közben egy rozsdabarna macska rátette a mancsát,
hogy mozdulni sem tudott.
- Hadd játszunk még egy kicsit! - kérték kórusban a többiek.
- Aztán megesszük és azonnal elkezdjük a próbát.
- Na jó, még öt perc, de azután legyen már vége! - mondta
határozottan a fekete.
A macskák folytatták a játékot. És akkor Egbert
megmakacsolta magát. Leült a kör közepére és meg sem
mozdult. A macskák elkezdtek feléje kapkodni, nyúlkálni,
de hiába, Egbert nem mozdult. A fekete kandúr újra megszólalt:
- Fejezzük már be! Valaki egye meg és kész!
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Egbert már felkészült arra, hogy védje magát, bár tudta,
hogy nincsen semmi esélye. És ekkor hirtelen felkapta a
fejét. Egy ismerős hangot hallott, amelyik hangosan azt
kiabálta:
- Azonnal hagyjátok abba és engedjétek el! Senki se merjen
hozzányúlni!
Csucsu volt. Csucsu, amint emlékszünk, édesdeden aludt
a padon, miután Egbert otthagyta. De amikor egyik
oldaláról a másikra fordult, a pad keskenynek bizonyult és
egyszerre csak a földön találta magát. Először nem tudta,
hol van, de azután minden az eszébe jutott.
Föltápászkodott és miután a levegő lehűlt, fázni kezdett.
Úgy döntött, nem várja meg, amíg Egbert érte jön, hanem
elébe megy.
Így nekiindult a sötét városnak és miután senkivel nem
találkozott, ő is eljutott a félig nyitott pinceajtóig, ahonnan
kihallatszott az Egberttel játszadozó macskák hangja.
Éppen időben lépett be, hogy a jóvátehetetlen eseményt
(azt hiszem, ha valakit megesznek, jogosan nevezhető
jóvátehetetlen eseménynek) megakadályozhassa.
- Azonnal hagyjátok abba és engedjétek el! - ismételte meg
Csucsu.
- Miért? Talán te akartad megenni és elszökött tőled? kérdezte a cirmos gúnyosan. - Nem is csodálom, alig tudsz
mozogni.
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- Nem megenni akarom - válaszolt Csucsu. - Ez az egér a
barátom.
A meglepő kijelentés óriási kavarodást keltett. Csucsu
magyarázkodott, egyesek kinevették, mások érdeklődve
hallgatták, megint mások egymással vitatkoztak.

A
zűrzavarban
senki
sem
figyelt
Egbertre.
Az elmenekülhetett volna, de úgy érezte, ez valahogy árulás
lenne Csucsuval szemben. Így kisétált a macskák köréből,
felmászott egy ott álló ócska székre és várta mi lesz.
Végül ismét a fekete kandúr zárta le a vitát.
Első rész - 58

- Nem bánom, mit csinálsz az egereddel, megeszed-e, vagy
ő eszik meg téged. Viheted, ha el akarsz menni és itt is
maradhatsz, ha csatlakozni akarsz hozzánk.
- Miért, ti mit csináltok? - kérdezte Csucsu.
- Most alakítottuk meg a pocokvári country macskazenekart. Én vagyok az alapító és én vagyok a karnagy is - tette
hozzá nem kis büszkeséggel. - Felvételt hirdettünk új
tagok számára és most azért vagyunk itt, hogy a felvételre
jelentkezett új tagokat meghallgassuk. Ha akarod, te is
próbálkozhatsz és ha megfelelsz, beléphetsz a kórusba.
Több se kellett Csucsunak, beállt a felvételre várók közé
és várta, mikor kerül sorra.
Először a rozsdabarna kezdett. Mély basszus hangon
elkezdett dorombolni, majd egyre magasabb hangon
folytatta, végül hangos nyávogással fejezte be.
- Fel vagy véve, de még gyakorolnod kell - döntött a fekete.
A rozsdabarna után egy fiatal tarka cica következett.
Rögtön fülsiketítő nyávogásba kezdett. A karnagy kandúr
nem is engedte, hogy befejezze.
- Nagyon szépen énekel, de sajnos a mi zenekarunk nem ezt
a stílust alkalmazza - mondta udvariasan. - Talán
próbálkozzék a kutyakórusnál.
Azután a cirmos következett, majd a fehér-fekete foltos.
Mind a kettő megfelelt, bár az utóbbit csak próbaidőre vette
fel a kandúr. Őt követte Csucsu. Szép, mély dorombolással
kezdte, hol halkan, hol hangosabban, ahogy a dallam
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megkívánta. A többiek elragadtatva hallgatták, ahogy énekelte:
Felmásznék érte az ereszcsatornán!
Még azt sem bánnám, ha fúj az orkán.
Ott ülnék csendben a kémény tövébe,
Bámulnék némán szép sárga szemébe.
Egbert is élvezettel hallgatta az előadást, annál inkább,
mert ezt a dallamot már ismerte, sokszor gyakorolták
együtt Csucsuval. Aztán egyszerre csak gondolt egyet és ő
is dorombolni kezdett. Előbb halkan, majd egyre
hangosabban és hangosabban. Végül olyan hangosan,
hogy a Csucsut hallgató macskák is felfigyeltek rá.
- Nagyon szép ez a zenekíséret, bár eddig nem erről volt
szó. Melyiktek dorombolt bele Csucsu énekébe? kérdezte hangosan a fekete kandúr.
A macskák körül néztek és észrevették Egbertet. Tátott
szájjal hallgatták, azután elkezdtek össze-vissza kiabálni:
- Ez az egér dorombol! - kiáltotta az egyik.
- És milyen szép magas hangon! - mondta egy másik.
- Ilyet még életemben nem hallottam! - álmélkodott a
fekete-fehér foltos.
Ilyen és más hasonló megjegyzések hangzottak el, amíg a
fekete kandúr el nem nyávogta magát:
- Csend legyen!
Erre mindenki elhallgatott.
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- Most pedig halljuk az egér történetét! - adta ki a parancsot
a fekete.
Egbert ekkor töviről-hegyire elmesélte mindazt, amit ti
már jól ismertek. A macskák álmélkodva hallgatták. Amikor
befejezte, a fekete macska-karnagy hozzájuk fordult:
- Csucsu, te természetesen fel vagy a zenekarba véve. Te
pedig kisegér, hogy is hívnak? - ahá, Egbertnek - szóval te
Egbert abban a különleges kitüntetésben részesülsz, hogy
tiszteletbeli tagja lehetsz egy macskazene-karnak. Fel vagy
véve, úgyis erősíteni kell a kórus magas hangfekvésű
állományát. Remélem kellőképpen meghatódtál a
megtiszteltetéstől?
- Igen és nagyon köszönöm! - rebegte Egbert és tényleg meg
volt hatva.

11. Keresik a nagynénit
(A sikeres zenekari próba után a kórustagok
segítenek Egbertnek megkeresni nénikéjét,
amiből sok bonyodalom származik.)
Megkezdődött a próba. A karnagy még egyszer végig
skáláztatta a zenekar tagjait és csak ezután határozta meg,
melyiket hová állítsa a kórusban. Az első sorban
helyezkedtek el a magasabb hangú cicák, akiknek
legtöbbször a nyávogás volt a feladatuk. A mögöttük levő
sorban az érces hangú kandúrok voltak, míg a legmélyebb
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hangúak a hátsó sorban helyezkedtek el. Nekik általában a
dorombolás volt a szerepkörük. Ebben a sorban középen
volt Csucsu helye. Csucsu kiemelkedően nagy szerepet
kapott, mert nagyon szép mély, zengő hangon tudott
dorombolni. Ezért sok esetben magánszámot, úgynevezett
szólót is adott elő. És hol volt Egbert helye? Nos, ez sok
gondot okozott a kar-nagynak, amíg ki nem találta, hogy
valamelyik középső macska hátán helyezkedjék el. Először
a fekete-fehér foltos cica hátára akarták telepíteni, de
Egbert tiltakozott és inkább Csucsu hátát választotta
előadóhelyül - biztonsági okokból.
A próba kissé nehezen indult, de egyre jobban belejöttek.
Ismert hangulatos, népszerű számokat adtak elő. Az első
szám a „Felmásznék hozzád az ereszcsatornán...” kezdetű,
kissé nehézkesen ment, úgy, hogy a karnagynak meg is
kellett változtatnia a szerepeket. Annál jobban sikerült a
„Holdfényes séta a vizes háztetőkön” című érzelmes dal,
amelynek előadásával Csucsu nagy sikert aratott és
mindenki elismerte tehetségét. Ennél a számnál Egbert is
komoly szerepet kapott: a legérzelmesebb részeket
kellemes cincogásával festette alá.
A próba után a fekete karnagy kifejezte elismerését és
közölte, biztosan megnyerik a legközelebbi fesztivál első
díját. Azután beszélgetni kezdtek és újra szóba került
Egbert problémája, hogyan fogja a nénit megtalálni. Az
előadás sikerétől fellelkesedett kórustagok egyhangúlag
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elhatározták, hogy maguk is elindulnak Egbert
nagynénjének felkutatására.
A kutatás megszervezését a rozsdaszínű kandúr vállalta,
aki egyébként az egész macskazene-kar szervező munkáit
is végezte. Nagy lelkesedéssel és láthatólag kitűnő
hozzáértéssel látott a munkához.
- Te - fordult egy csíkos kandúrhoz - a patakparti
egérlyukakat járod végig azzal a kis szürke cicával.
Mindenhová kettesével menjetek. Mindenkit faggassatok
ki. A domboldali pocok és ürgelyukak környékét te fogod
bejárni a társaddal - mondta a nagy szürke macskának. Én a fekete-fehér foltos cicával a belvárost járom végig.
Így a város egész területét felosztotta a kórus tagjai
között. Mindenhová párosával mentek.
- Mikor induljunk? - kérdezte meg valaki.
- Most rögtön! - volt a válasz.
- De hiszen éjszaka van! - vetette közbe egy másik.
- Nem baj, legalább mindenki odahaza van - nyugtatta meg
őket a szervező.
Egbert és Csucsu ott maradt.
- Ti maradjatok itt, nem ismeritek a várost - mondta a
rozsdabarna színű szervező. - Úgyis kell, hogy valaki itt
maradjon összekötőnek a csoportok között.
Így is történt. Egberték tehát várták, mikor érnek vissza a
kutató csoportok. Elég sok idő telt el, mire az első csapat
megérkezett. Sajnálkozva rázták a fejüket. Nem sokkal
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utánuk megjött a másik csoport is és rövid időn belül, szinte
egyszerre, valamennyi kutatócsapat ott volt.
- Ki kezdi a beszámolót? - kérdezte a rozsdabarna.
A csíkos kandúr volt az első vállalkozó:
- Nos, sajnos semmi jót nem tudok mondani - kezdte. Bementünk abba a házba, ahol a legtöbb egérlyuk van
egymás mellett, és a szokástól eltérően nagyon udvariasan
megkérdeztük, merre találhatjuk meg ezt a Ludmilla néni
nevű egeret. A legdurvább visszautasítással találkoztunk.
A legtöbben azt mondták, hogy még sohasem hallották
ezt a nevet. Egyesek kidugták a fejüket a lyukból és
kíváncsian
megnéztek
minket,
majd
gyorsan
visszahúzódtak. Mások gúnyosan nevetgéltek és azt
kiabálták: „Még akkor sem mondanánk meg, ha tudnánk!”
Megint mások olyan durva szavakkal illettek minket,
amelyeket nem is merek megismételni a jelenlévő macska
kisasszonyok előtt. Így visszafordultunk.
A szürke macska beszámolója még lehangolóbb volt.
Elmondta, hogy mire a számukra kijelölt körzetet elérték,
már valószínűleg elterjedt a híre annak, hogy a macskák
házról-házra járnak egy egér néni után és a környék
gyakorlatilag elnéptelenedett. Nem láttak egy fia egeret
sem. Kénytelenek voltak minden kérdezősködés nélkül
visszajönni.
- Ez még semmi - kiabált felháborodva egy tarka macska. Mikor odaértük a nekünk kijelölt területre, az egerek
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minden oldalról ránk támadtak, megdobáltak, ocsmány
szidalmakat vágtak hozzánk. Kórusban azt kiabálták:
„Nem elég, hogy nem merünk a macskáktól nyugodtan
közlekedni, már a lakásunkba is utánunk jönnek?” ordítozták. Mások azt kiabálták: „Pont az ilyen szegény,
magatehetetlen, öreg nyugdíjas egér néniket zaklatják?”
Annyian voltak ott, hogy szégyenszemre vissza kellett
vonulnunk, anélkül, hogy a rajtunk esett sérelmet
megtorolhattuk volna.
Ez a beszámoló általános felháborodást keltett. Többen
azt javasolták, támadják meg az egereket, ejtsenek
foglyokat és kínvallatással bírják őket szóra. A Ludmilla néni
felkutatására indított jószándékú akció csaknem háborút
robbantott ki az egerek és a macskák között. A felzúdulást
végül csak Csucsu közbeszólása csillapította le.
- Ne felejtsétek el, hogy a cél nem az egerek szóra bírása,
hanem Egbert nénikéjének megtalálása. - mondta - Talán
nem volt szerencsés macskákat küldeni a keresésére.
Az egerek
nyilván
félreértették
a
jóindulatú
kérdezősködést.
Ez a megjegyzés kijózanította a macskazene-kar tagjait és
lecsillapította az indulatokat. A fekete karnagy kandúr kért
szót.
- Kedves barátaim - mondta határozottan, - Csucsunak igaza
van. Az ősidők óta tartó ellenségeskedés után az egerek
nehezen hihetik el, hogy az utcákon cirkáló macska
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különítmények egy egér megtalálása érdekében verik fel
őket álmukból és faggatóznak. Jobb lesz ezt Egbertre
hagyni!
Hozzászólása nagy tapsot váltott ki. Egbert is hozzászólt
és megköszönte a kórus tagok jószándékú segítségét.
- Ha sikerült megtalálnom a nénit, meg fogom győzni az
egereket, hogy csak nekem akartatok segíteni - fejezte be.
- Nekivágok tehát egyedül.
Ekkor hozzálépett Csucsu és azt mondta.
- Azt már nem. Én is veled tartok.
Így is történt.

12. Találkozás
(Egbert és Csucsu megtalálják a nagynénit
és az elpanaszolja az őt ért sérelmeket)
Egbert tehát Csucsu kíséretében nekivágott a városnak.
Már hajnalodott, a szürkületben jól látszottak az utcák,
pincék, kapuk.
- Nincs más megoldás, végig kell járni az összes egérlyukat
- mondta Egbert. - Mindjárt ennél a háznál kezdjük! Jobb
lesz, ha te odakint maradsz.
Ezzel besurrant a házba és megkereste az első egérlyukat.
Óvatosan bekopogott.
- Ki az már megint? - kérdezte egy álmos hang.
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- Csak én vagyok - cincogta Egbert a legegérebb hangján,
nehogy véletlenül, azt higgyék, újra egy macska van itt.
A cincogásra kinyílt az ajtó és egy álmos öreg egér nézett
ki rajta.
- Ki maga és mit akar ilyenkor? - kérdezte nem valami
barátságosan.
Csucsu bemutatkozott és elmondta, kit keres.
- Mit csinált a nénikéje, hogy annyira keresik a macskák? kérdezte gyanakodva az egér.
Csucsu elkezdte magyarázni, hogy a macskák csak neki
akartak segíteni, de erre az öreg egér hirtelen becsapta
előtte az ajtót.
- Mindjárt gyanús voltál nekem, te macskabérenc! - ordított
ki a becsukott ajtón keresztül. - Most már látom, hogy te
is a macskáknak dolgozol és csapdába akarod csalni azt a
szegény nénit.
Egbert sürgősen távozott, mert a kiabálásra a többi
egérlyuk lakója is mozgolódni kezdett és attól félt kijönnek
és mind nekitámadnak.
A másik háznál nagyobb szerencséje volt: az ajtót nyitó
egér háziasszony láthatólag nem gyanakodott.
- Én ugyan nem ismerem azt a nénit, de hallottam róla és
tudom, nagy bajban van és még a macskák is keresik.
Egbert az előbbiekből okulva nem szólt erre egy szót sem.
A háziasszony kikísérte az utcára, hogy megmutassa, merre
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menjen, amikor hirtelen megpillantotta a sarkon ácsorgó,
várakozó Csucsut.
- Maga szerencsétlen! - kiáltotta majdnem sikítva, - nem
vette észre, hogy egy macska les magára? Biztosan egész
idáig követte!
Azzal visszarohant az egérlyukba és becsapta maga
mögött az ajtót.
Az elkövetkező félórában ilyen és hasonló fogadtatásban
részesült. Közben kivilágosodott és megindult a forgalom
is. Csucsu jelenléte kezdett egyre terhesebbé válni.
Ha mellette ment, mindenki gyanakodva nézte, ha mögötte
lemaradva jött utána, azt hitték követi és gyorsan
eltakarodtak az útjából. Már majdnem lemondott arról,
hogy a kutatás eredménnyel járjon, amikor váratlan fordulat
következett be.
Az egérlyuk ajtaja, amelyen bekopogott, hirtelen szélesre
tárult és egy tagbaszakadt egér udvariasan betessékelte a
nénikéje után érdeklődő Egbertet.
- Jöjjön csak be, kedves fiatal barátom! - mondta
barátságosan. - Jó helyre jött, itt minden felvilágosítást
megkaphat.
Egbert nem is tudta örömében, hogy mondjon köszönetet.
Gyorsan belépett. Ekkor becsapódott mögötte az ajtó és
egy sarokból előugorva hirtelen két nagydarab egér vetette
rá magát és a földre teperve összekötözték.
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- Most pedig szépen el fogod mondani, mit is akartok, te
meg a macskák attól a szegény nyugdíjas egér nénitől. mondta az ajtót nyitó tagbaszakadt egér. - Ne is próbálj
mellébeszélni, úgyis kiszedjük belőled az igazságot!
Vigyétek a nagyterembe!
A két egér megfogta és belökte az egérlyuk láthatólag
legtágasabb részébe, ahol öt-hat egér tartózkodott. Egbert
rémülten nézett szét és hirtelen megdobbant a szíve
örömében, mert az egerek között megpillantotta - na,
sejtitek már kit? - hát persze! - magát a nénikéjét.
- Ludmilla néni! - rikkantotta el magát megkönnyebbülten.
- Csak nem te vagy az Egbert! - örvendezett a néni is. Engedjétek már szabadon azt a gyereket! - szólt rá a
hüledező egerekre. - Ez az unokaöcsém, nem a macskák
kémje.
- Jó, de akkor ki az a macska, amelyik folyton a nyomában
jár? - kérdezte a tagbaszakadt egér, akiről kiderült, hogy a
körzeti Macska-elhárítási Hatóság vezetője.
Egbertnek kétszer is töviről-hegyire el kellett mesélnie az
egész történetet, mire megértették és többször is meg
kellett esküdnie, hogy Csucsu nem veszélyes, mire a
társaság kimerészkedett az utcára.
Ott kissé vonakodva összeismerkedtek Csucsuval, majd
elbúcsúztak és megkönnyebbülten hazamentek, magára
hagyva Ludmilla nénit Egberttel és természetesen
Csucsuval.
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Most pedig meséld el Ludmilla néni, milyen
kellemetlenségek értek? - fordult Egbert a nénihez
miközben hazafelé kísérték.
Ludmilla néni a város szélén, a zöldövezetben lakott, egy
diófa alatti kényelmes egérlyukban. (Mezei egér volt és
nagyon szerette természetet.)
A kérdésre egész panasz áradattal válaszolt: Hetek óta
folyton megdézsmálják az éléskamráját.
- Egész sajtszeletek tűnnek el nyomtalanul - siránkozott
Ludmilla néni. - Mindig gondosan bezárom a kamrát,
amikor elmegyek hazulról mégis, mire hazajövök, hiányzik
a sajtból. Pedig még a szomszédomat is megkérem
minden alkalommal, figyelje, nem lopózik-e be valaki.
- Ki a szomszédja Ludmilla néni? - kapcsolódott be a
beszélgetésbe Csucsu is.
- Egy nagyon derék holló - válaszolta a néni. - Az egérlyuk
fölötti ág alatt van az oduja.
- De ez még nem minden, - folytatta Ludmilla néni
elkeseredetten. - Hónapok óta nem kapom meg a
nyugdíjamat. Pedig a postásunk, egy kedves fiatal szarka
megígérte, hogy utánajár a dolognak. És utána is járt,
bement az Egérnyugdíj Intézetbe, de ott közölték vele,
hogy a nevem nem szerepel azok között, akiknek jár a
nyugdíj. Így az a szegény, derék szarka hiába pazarolta
rám drága idejét, mégsem hozhatta ki nekem jól
megérdemelt nyugdíjamat.
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Egbert és Csucsu megígérték Ludmilla néninek,
hogy kezükbe veszik a dolgot.
- Ne aggódj nénikém, holnaptól minden jóra fordul, nyugtatta meg Egbert. - De most aludni szeretnénk,
ha megengeded.
- Jó, de előbb bemutatlak benneteket a kedves
szomszédomnak - mondta Ludmilla néni. - Nagyon fog
örülni neked, már sokat beszéltem rólad.
- És magának is nagyon fog örülni - fordult Csucsuhoz.
De azután egy kissé elbizonytalanodott.
- Valószínűleg - mondta kis gondolkozás után. Majd egy
kicsit újra eltöprengett és mentegetőzve hozzátette:
- De nem biztos.
Egbert tiltakozott.
- Légy szíves, ne mutass be minket senkinek, ne is említsd,
hogy itt vagyunk. De most kérlek, adj valamit, mert éhen
halok!
Öt perc múlva vidáman sajtot eszegetett. Csucsu is sajtot
kapott. Már kezdte megszokni.
Evés után elváltak egymástól. Egbert a nagynénjéhez ment
aludni. Nagyon óvatos volt, nem akarta, hogy bárki is észre
vegye.
Csucsu nem ment velük - hiszen be se fért volna egy
egérlyukba. Miután úgy-ahogy jóllakott a sajttal, felmászott
egy szomszédos fára, keresett magának egy széles,
kényelmes ágyat és két perc múlva már az igazak álmát
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aludta. Mozgalmas napja volt és számított rá, hogy a
holnapi sem lesz kevésbé mozgalmas. És nem is tévedett.

13. A leleplezés
(Egbert és Csucsu nyomozásba kezdenek
és hamarosan a tolvajok nyomára jutnak.
A bűnösöket csapdába csalják és leleplezik.)
Verőfényes napra ébredtek. Egbert, miután elfogyasztotta
kétféle sajtból és háromféle szalonnából álló szerény
reggelijét, így szólt nagynénjéhez:
- Kedves Ludmilla néni! Akarod, hogy leleplezzük a tolvajt
és azt is, hogy rendesen megkapd a nyugdíjadat?
- Hogy kérdezhetsz ilyent? - csodálkozott a néni. - Hát
persze, hogy akarom.
- Akkor ne kérdezz semmit, csak tedd pontosan azt, amit
mondok. Megígéred?
- Megígérem - fogadkozott Ludmilla néni.
- Akkor most menj el bevásárolni és ne gyere haza délutánig.
- Nem lehet, ma kellene megkapnom a nyugdíjat is, ha
ugyan kapok. A postás délben szokott jönni.
- Akkor gyere haza délre, de ne előbb. Mikor elmész, újra
kérd meg holló szomszédodat. hogy vigyázzon a
lakásodra. De egy szót se szólj rólam, meg Csucsuról!
A többit bízd ránk.
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Így is történt. Ludmilla néni elindult bevásárolni. Bezárta
az ajtót maga mögött és szólt a fölötte lakó hollónak:
- Kedves szomszéd elmegyek bevásárolni. Megtenné,
hogy figyeli egy kicsit a lakásomat? Nem szeretném, ha
megint hiányozna a sajtból.
- Hát nem nagy örömmel, kedves szomszédasszony, - felelt
a holló - hiszen tudja, hogy utálom a sajtnak még a szagát
is, de a maga kedvéért benézek időnként az ablakán.
A néni elment. Eközben Egbert minden darab sajtot
megjelölt, majd kimászott a hátsó ablakon és elment ahhoz
a közeli fához, ahol Csucsut hagyta előző este. A macska ott
is volt, éppen reggeli toalettjét végezte: tisztára nyalogatta
a szőrét, amúgy macska módjára. Egbert elmondta neki
tervét és megkérte, rejtőzzön el az egérlyuk közelében és
figyelje, mi történik.
Egbert ezután elment a postára és megvárta, amíg a
levélkihordók magukhoz veszik a leveleket és a
pénzküldeményeket. Amikor végeztek, bement az irodába
és azt mondta, Ludmilla néni megbízta, vegye fel helyette a
nyugdíját.
- Sajnos elkésett, - szólt az irodavezető borz. - Az előbb vitte
el a levélkihordó postás. Az a tarka farkú szarka, amelyik
most röppent ki.
Egbert megköszönte, majd ő is kiment és messziről
követte a postást. Mikor látta, hogy elkezdte a
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küldemények kihordását, befordult a legközelebbi
madárrendészeti őrszobára.
Eközben Csucsu a diófa közelében rejtőzött el és figyelte,
történik-e valami szokatlan. Nem kellett sokáig várakoznia.
Kinyílt az emeleti odú ajtaja. A holló óvatosan kilesett, majd
kijött. Körülnézett, azután leröppent az egérlyukhoz.
Csőrével ügyesen kinyitotta az ajtót és besurrant. Csucsu az
ablakhoz osont és belesett. A holló a kamrát is kinyitotta,
beóvakodott, csőrébe vett egy nagy sajtszeletet és
visszaröppent vele az odujába. A továbbiakban még
háromszor megismételte ugyanezt. Mire befejezte,
megjelent a szarka postás is.
- Nálad van a néni nyugdíja? - kérdezte a holló. - Add ide a
felét!
- És te mit adsz cserébe? - kérdezett vissza a postás.
- Természetesen sajtot, ahogy szoktam - válaszolt a holló. De vigyázz, mert jön valaki.
Ludmilla néni volt az. Amint befordult a sarkon, Egbert
csatlakozott hozzá. Ahogy a diófához közeledtek, a holló
elébük repült.
- Egész idő alatt figyeltem a bejáratot, de semmit sem
láttam - mondta. - Most biztosan nem hiányzik a sajtból. Ki ez a fiatalember? - kérdezte, észre véve Egbertet.
- Az unokaöcsém. Azért jött, hogy segítsen kinyomozni a
lopásokat.
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- Remélem, sikerrel jár - mondta udvariasan a holló, de nem
tudta gúnyos mosolyát leplezni.
Eközben a szarka postás újra megjelent. Már messziről
kiabált:
- Most hordom ki a nyugdíjakat. Sajnos a néninek most sem
küldtek semmit. - mondta. - Nem értem, hogy lehet.

- De én igen! - mondta nyugodtan Egbert. - Maga az, aki
elsikkasztja, már hónapok óta. Ott voltam a postán,
amikor fölvette a néni nyugdíját. Most is magánál van.
Mutassa a táskáját!
- Nincs joga belenézni a táskámba! - tiltakozott a postás.
- De nekem igen - szólalt meg egy hang mellettük.
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Két karvaly állt ott a madárrendészettől. Egbert hívta ki
őket. Az egyik karvaly elvette a megdöbbent szarkától a
táskáját.
- Na, ugye, itt is van. Itt az utalvány is. - mondta elégedetten.
Letartóztatom sikkasztásért.
- Nahát, ki hitte volna, hogy ez a szarka tolvaj - mondta a
holló. Úgy tett, mintha fel volna háborodva. - Akkor biztos
ő lopta el a sajtot is - folytatta. - Én sohasem tudnék ilyet
tenni.
- Már hogyne tudna! - szólalt meg most Csucsu is, aki
közben szintén odajött. - Egész délelőtt figyeltem mit
csinált. Nézzék meg az odúját! - fordult a karvalyokhoz. Tele lesz sajttal.
- És minden szeletre apró betűkkel rá van írva: „Ludmilla
sajtja” - tette hozzá Egbert - én írtam rá.
A másik karvaly felröppent a holló odujába. Kisvártatva
visszatért.
- Igazuk volt! - mondta. - Magát is őrizetbe veszem! - fordult
a hollóhoz.
Ludmilla néni csak hüledezett.
- Nahát, ezt sohasem hittem volna. Ez a kedves szomszéd!
Mindig olyan udvarias volt. És ez a fiatal szarka! Olyan
jóindulatú, becsületes külseje volt.
- Jegyezzék meg, hogy a szélhámosoknak, csalóknak,
mindig becsületes külsejük van, azért tudnak másokat
becsapni - oktatta ki a társaságot az első karvaly.
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- Már régen gyanús volt mind a kettő, de nem tudtuk eddig
rájuk bizonyítani - mondta a másik karvaly. - Hogy jött rá,
hogy ők voltak? - fordult Egberthez.
- Tényleg, honnan tudtad? - kérdezte a néni és Csucsu
egyszerre.
- Úgy látszik, nem olvastok állatmeséket - válaszolta nevetve
Egbert. - Hiszen mindenki tudja, hogy a szarkák tolvajok
és azt is hogy a hollók imádják a sajtot.

14. Mi volt az újságban?
(Egbert és Csucsu újságot olvas és Csucsu
két apróhirdetésre is válaszol.)
- Azt hiszem, lassan haza is mehetek - mondta Egbert
Csucsunak, amikor a bűnösöket elvitték. - Ludmilla néni
ügyét elrendeztük, más tennivalóm már nincs.
- Két dologról elfeledkeztél - mosolygott Csucsu, - sőt, azt
hiszem háromról.
- Mi az a kettő, illetve három? - érdeklődött Egbert.
- Az első, hogy vállaltad, részt veszel a macskazene-karban
a kórus- versenyen. A másik pedig az, ígéretet tettél
nekem, hogy segítesz lefogyni.
- És mi a harmadik? - érdeklődött Egbert.
- A harmadik az, hogy téged tulajdonképpen elküldtek
hazulról, hogy ne üsd bele mindenbe azt a hegyes orrodat
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- nevetett Csucsu. - Ezért az lesz a legjobb, ha most velem
jössz a próbára és azután segítesz nekem szállást keresni.
Így is történt. Amikor megérkeztek, mindenki nagy
örömmel fogadta őket. Gyorsan híre ment ugyanis a
tolvajok elfogásának.
- Benne vagytok az újságban - lelkendezett a fehér-fekete
foltos cica és eléjük tette a Pocokvári Hírlap aznapi
számát. A címlapon fölül ez állt nagy betűkkel:
„ELFOGTÁK A NYUGDÍJAS EGEREK FOSZTOGATÓIT”!
Alatta kisebb betűkkel az alcím:
„Egy macska meg egy egér együtt fogta el a bűnözőket!”
A cikk élénk színekkel ecsetelte, milyen furfangos csapdát
állított Egbert és Csucsu a bűnözőknek, akikről kiderült,
hogy már számos nyugdíjas egeret, ürgét, pockot, sőt
macskát is kifosztottak.
- Ez a cikk a kórusnak is jó - mondta elégedetten a fekete
kandúr karnagy. - Látjátok? Azzal fejeződik be, hogy mindketten a Pocokvári Macskazene-kar tagjai.
Elkezdték a próbát, de mivel az események mindenkit
izgattak, az előadás nem sikerült olyan jól, mint előző este.
Ezért a karnagy rövid szünetet rendelt el.
Csucsu és Egbert a zenekari próba szünetében érdeklődve
olvasták az újságot. A lap tele volt a közeli napok
legnagyobb szenzációjával, a híres, országszerte elismert
Pocokvári Kórusverseny híreivel. Felsorolták a résztvevő
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kórusokat, amelyek a versenyen összemérik majd
tudásukat. A Pocokvári Macskazene-kar mellett szerepelt a
versenyzők között az ismert Pacsirtadombi Trilla-énekkar, a
Kutyaházi Ugató-kórus, a Varjak Országos Károgó Együttese
és még sok neves ének és zenekar. A hátrányos helyzetű
művészeket a Csökkent Látású Vakondok Énekegyüttes
képviselte.
Az újság végén, amint ez szokás, az apróhirdetések voltak.
Az „Állást kínál” rovatban Egbert szeme a következő
szövegű hirdetésen akadt meg:
Tejüzem macskát keres felvételre előnyös feltételekkel.
Lakás és teljes ellátás biztosítva.
Az érdeklődők jelentkezésüket és adataikat
TEJTERMÉKEK jeligére küldjék be a szerkesztőségbe.
- Ez az! - kiáltott fel Egbert. - Megvan az új lakásod! Itt
kitűnő fogyókúrás kosztod lesz. A tejtermékektől nem
fogsz elhízni. Azonnal küld be a jelentkezésedet.
Csucsunak is tetszett az állásajánlat és azonnal nekilátott,
hogy a hirdetésre válaszoljon. Egyszerre megakadt a szeme
a „Megismerkedne” rovaton, ahol a többi között az alábbi
szövegű apróhirdetés volt:
Csinosnak mondott cicalány kimondottan kövér kandúr
ismeretségét keresi. Az érdeklődők szíveskedjenek
válaszleveleiket „A kövérek tetszenek nekem” jeligére
beküldeni a szerkesztőségbe.
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- Erre a hirdetésre is fogok válaszolni - mondta Csucsu
vidáman. És már írta is a válaszlevelet, amelyben az állt,
hogy kifejezetten kövér kandúr szívesen találkozna a
hirdetés feladójával, közvetlenül a kórusverseny előtt.
- Az nem lesz jó, akkor nem fogsz figyelni az előadásra, intette Egbert.
Ezt Csucsu is elismerte és így a „kórusverseny előtt”
helyett, „kórusverseny után”- t írt.
A szünet után a próba folytatódott. A karnagynak igaza
lett. Most már sokkal jobban ment minden.
- Meg fogjuk nyerni a kórusversenyt, - mondta elégedetten
a fekete karnagy, majd egy kicsit bizonytalanabbul
hozzátette: - Meg kell nyernünk!

15. A kórusverseny
(Előkészületek, kórusverseny és eredményhirdetés.)
Elérkezett végre a várva várt nap. Az egész város a verseny
lázában égett. Hogyne, hiszen ezen a versenyen dől el,
melyik együttest ismerik el az ország legjobbjának!
Már órákkal az előadás megkezdése előtt megindult a harc
a
helyekért.
Óriási
tömegek
gyűltek
össze,
hogy kedvenceiknek szurkoljanak. Nemcsak Pocokvár lakói
voltak ott, hanem más városokból, településekről is
odaözönlöttek a nézők. Jöttek, vagy azért, hogy saját
városuk kórusát támogassák, vagy azért, hogy a saját
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fajtájabelinek szurkoljanak. Így például a pocokvári ebek
választhattak, hogy a Pocok-vári Macskazene-kart, vagy a
Kutyaházi Ugató-kórust biztassák tapsaikkal.
A verseny helye a város szélén fekvő, üzemen kívüli
kőbánya volt. A domboldal a közönség részére volt
fenntartva, míg a verseny résztvevői a bánya alján lévő sík
területen kapnak helyet sorukra várva. A sík terület középső
részén egy kis domb állt; ezen helyezkedik el az az együttes,
amelyik soron következik.
Délelőtt kilenckor megkezdődött a résztvevők
felvonulása. A közönség már a kőbányához vezető út elején
sorfalat állt, hogy kedvenceit közvetlen közelről
üdvözölhesse.
Elsőként a legtávolabbról érkezett Tófalvi Hápogó-kórus
vonult be. A madarak, főleg a háziszárnyasok nagy tapssal
fogadták őket. Nem kisebb örömujjongás fogadta a
Kutyaházi Ugató-kórust; bevonulásukat a jól szervezett
Nemzeti Ebtestület különjáratain érkező kuvaszok,
uszkárok, pulik, agarak és még számos kutyafajta
képviselőinek éljenzése kísérte. A Varjak Országos Károgó
Együttesét, amelyet az erdei és mezei madarak tömegei
üdvözöltek, az általános s rokonszenvvel kísért Csibék Ifjú
Csipogó Dalárdája követte. Így vonultak a közönség sorfala
között a résztvevő kórusok egymás után, hogy azután
elfoglalják helyüket. Utolsónak a Pocokvári Macskazene-kar
érkezett a hazai nézők általános üdvrivalgása közepette.
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Ezután a zsűri is elfoglalta helyét. Hét tagja volt: egy csóka,
egy ürge, egy macska, egy kutya, egy egér, egy fácán és a
zsűri elnöke egy sárgarigó.
Az együttesek és a zsűri tagjainak bemutatása után az
egyes kórusok fellépése következett. Elsőként a varjak adták elő számaikat, amelyek közül az „Elhullajtott üres kalászok” aratta a legnagyobb elismerést. Nagy tapsot kapott az
ugató kórus „Ugatom a kerek holdat” című száma éppen úgy,
mint az ürgék által előadott „Attól félek, kiöntenek” kezdetű
népdal.
A Macskazene-kar fellépését igen nagy érdeklődés kísérte,
mert híre ment, hogy a karban egy egér is fellép. És valóban,
Egbert szereplése nemcsak, mint különlegesség emelte
előadásuk értékét, hanem új, szokatlan hangszínt vitt be a
dorombolásra és nyávogásra épülő macskadalokba. Nem
csoda, hogy a kötelezően előadott három dal után a
közönség még négyszer kitapsolta őket és ismétlést
követelt.
A kórusverseny utolsó résztvevőinek a pacsirtáknak
füttykoncertje után a zsűri visszavonult tanácskozni. Olyan
hosszú ideig tanácskoztak, hogy a közönség már
türelmetlenkedni kezdett. Végül visszajöttek, felsorakoztak
és a zsűri elnöke, a sárgarigó kihirdette az eredményt:
„Tisztelt közönség, kedves barátaim! A zsűri nagyon
nehéz helyzetben hozta meg döntését. Nehéz volt
döntenünk, mert az előadott dalok mindegyike igen
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magas művészi színvonalú volt. Végül titkos szavazással
sikerült kialakítani a végleges sorrendet.
A tizenkét együttes közül harmadik díjjal a Cserregő
Csókák country zenekarát jutalmaztuk, „Röptében kapom
be a szúnyogokat” című népdalának előadásáért.
A második, ezüstérmes helyet a Kutyaházi Ugató-kórus
„Ugatom a kerek holdat” száma nyerte el.
Végül az első helyet jelentő aranyéremmel a Pocokvári
Macskazene-kar „Holdfényes séták a vizes háztetőkön”
címmel előadott sanzonját jutalmaztuk. Ennél a dalnál
külön ki kívánja a zsűri emelni az előadás mély átélését és
különleges hangszerelését. Elismerésre méltó az a tény is,
hogy szakítva a hagyományokkal, vendégművésszel - egy
tehetséges egérrel - egészítették ki a kórust.
A közönség nagydíját a Csucsu nevű művész nyerte el
mély átéléssel előadott szólójáért”
A zsűri bejelentését óriási taps követte. A közönség
lerohant a nézőtérről az előadók közé és elragadtatásában
össze-vissza ölelgette őket. Ennek eredményeként egy ürge
rosszul lett, két kacsának eltört a lába és egy pacsirtát
majdnem megevett egy macska, alig tudták kimenteni a
karmai közül.
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16. A randevú
(Egbert táviratot kap és Csucsu randevúra megy.
Indulás haza.)
A nagysikerű előadás után Csucsu és Egbert is elindult.
Alig mentek néhány lépést, amikor egy posta-galamb repült
hozzájuk és átadott Egbertnek egy táviratot. Ez állt benne:
A néni megírta, hogy eredménnyel jártál. Stop. Gratulálunk.
Stop. Itthon szükség van rád. Stop. Siess haza. Stop. Hozd a
barátodat, a Csucsu nevű egeret is. Stop.
Csókol Apád. Stop.
- Hát mégis haza fogok menni - mondta Egbert. - Hazajössz
velem? - fordult Csucsuhoz. – Persze meg kell írnom nekik,
hogy nem egér vagy, hanem macska.
A macska a fejét rázta.
- Nem mehetek, randevúm van.
- Kivel? - kérdezte meglepetten Egbert.
- Azzal a cicalánnyal, amelyiknek csak a kövér kandúrok
tetszenek, - világosította fel Csucsu. - Emlékszel az apróhirdetésre az újságban? Válaszoltam rá és ő is válaszolt.
Most fogunk találkozni itt. Piros szalag lesz rajta. Látod?
Már jön is.
Tényleg csinos kis cica közeledett, piros szalag volt a
nyakán. Körülnézett a közben megüresedett nézőtéren,
majd hozzájuk lépett.
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- Kérem szépen, találkozóm van itt valakivel. Nem láttak
erre egy kifejezetten kövér kandúrt?
- Én vagyok az! - kiáltotta lelkesen Csucsu. - Én válaszoltam
a hirdetésére!
A cica felháborodottan mérte végig.
- Maga volna az a nagyon kövér macska? - kérdezte
dühösen. - Hát, ha tényleg maga válaszolt az
apróhirdetésre, akkor az nagyon rossz vicc volt. Maga
nemhogy nagyon kövér, hanem kifejezetten karcsú.
Jónapot!

Azzal sarkon fordult és távozott. A két barát megdöbbenve
nézett egymásra. Aztán Egbert végignézett Csucsun és
elkezdett nevetni.
- Faképnél hagyott! - sopánkodott Csucsu. - Most mit
csináljak. Tényleg karcsú vagyok?
Első rész - 85

- Az bizony! - válaszolta Egbert. - Úgy látszik lefogytál a sok
viszontagságtól. De sebaj, egy karcsú kandúr könnyen
talál másik cicát! Szóval most már hajlandó vagy hazajönni
velem?
- Lehet róla szó! - válaszolta elgondolkodva Csucsu.
Messziről hangzavar, kiabálás hallatszott: „Éljen
Csucsu!”.... „Hol van az énekes?”… „Kérjünk tőle
autogramot!”
- Gyorsan induljunk, amíg mehetünk - sürgette Egbert, mert már jönnek a rajongóid!
- Na azért őket még megvárhatjuk. – torpant meg Csucsu. Lehet, hogy csak holnap indulunk. Esetleg holnapután.
Vagy majd valamikor. Imádom, ha ünnepelnek és még
sohasem adtam senkinek autogramot.
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Második rész

EGBERT EGÉR INTÉZKEDIK

„Akkor dicsérd a sajtot, ha már megetted,
A macskát pedig, hogyha nem evett meg.”
(Egér közmondás)
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17 A hermelin
(Megismerkedünk, a Macskazene-kar új szervezőjével,
akinek nagy tervei vannak.)
Egbert és Csucsu kényelmesen elnyújtózva üldögéltek és
beszélgettek. Kint tűzött a nap és a Macskazene-kar
klubtermeként szolgáló pincehelyiség kellemesen hűs volt.
- Hát mégsem utaztunk haza, - sóhajtott Egbert. – Mihelyt
megírtam, hogy te nem egér vagy, hanem macska, azonnal
táviratoztak, hogy nagy örömmel fogadnának téged, de
sajnos odahaza éppen most tört ki egy „Macskajaj” nevű
járvány, ezért biztonságosabb, ha inkább itt maradunk. Én
persze egyedül hazamehetnék, de itt maradtam veled.
Csak meg ne bánjam!
Csucsu vállat vont.
- Most már hiába morfondírozol. Te is beleegyeztél, hogy itt
maradsz a Macskazene-karral és lelkiismeretesen részt
veszel a próbákon.
- Nem is tudom mi ütött belém, amikor beleegyeztem siránkozott Egbert.
- De én igen - válaszolt Csucsu. - Te is el akarsz velünk
utazni, részt akarsz venni az előadó-körúton. De ne
siránkozz, neked legalább van itt szállásod Ludmilla
nénikédnél. De hol fogok lakni én?
- A tejüzemben, ahol elvállaltad a biztonsági-őri állást! - Úgy
látszik, romlik az emlékezőképességed, amióta
megnyertük a kórusfesztivált és te lettél a Macskazene-kar
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dédelgetett sztárja. Csak ne panaszkodj! - folytatta az
egér. - Sztár lettél, állásod van és (nem utolsósorban)
teljesült a leghőbb kívánságod: sikerült alaposan
lefogynod.
- Sikerült, sikerült, - kesergett a macska. - De milyen áron?
Soha nem fogok már finom egérhúst enni. Nem is tudom,
hogy fogom ellátni a tejüzemben a munkát.
- Ne búsulj! - nyugtatta meg Egbert. - Ha az egerek
meglátnak egy ilyen behemót macskát, messziről elkerülik
a tejüzem környékét. De tudom én, nem ez a te bajod! folytatta kissé gúnyosan. - Az bánt, hogy a randevúd nem
sikerült, a piros-szalagos szép kis fehér cicával.
Csucsu bosszúsan nyávogott Egbertre és egy nagyot fújt
feléje.
Morgott még egy kicsit, de látszott, hogy csak tetteti a
haragot. Egbert is tréfának vette és vidáman nevetett,
ahelyett, hogy riadtan elmenekült volna.
Tovább beszélgettek a pincehelyiségében, amely a híres,
Pocokvári Macskazene-kar gyülekezőhelye, koncert-terme,
klub helyisége stb. stb. volt. Ugyanis a kórus karnagya - a
fekete kandúr - rendkívüli megbeszélésre rendelte ide a
dalárda tagjait. Ők érkeztek ide elsőnek és most
beszélgetésbe merülve várták a többieket.
Nem kellett sokáig várniuk. Először egy fehér-fekete foltos
fiatal cica érkezett meg, egy vörösbarna kandúr
társaságában. A csíkos kandúr, az angóra cica és a nagy
Második rész - 89

szürke macska szinte egyszerre érkezett és rövidesen
mindenki ott volt, a karnagy kivételével.
Végül ő is megérkezett, de nem egyedül. Egy hosszúszőrű,
hegyes orrú állatott tessékelt be maga előtt, aki, bár kissé
bicegett, hófehér bundájában nagyon elegánsan festett és
feltűnően erős jázmin illat lengte körül. A csíkos kandúr
meg is kérdezte a mellette álló rozsdabarnától:
- Hát ez miféle szerzet? És honnan jön ez a virágillat?
- Ez egy hermelin, nem látod a gyönyörű fehér bundáját? válaszolta suttogva a másik. - Úgy látszik, neki van ilyen
illata. Látszik rajta, hogy külföldi. Lehet, hogy most ott ez
a divat?
Mielőtt a csíkos macska válaszolhatott volna, a karnagy
megkocogtatta az egyik ott álló üres befőttesüveget,
megköszörülte torkát és beszélni kezdett:
- Kedves barátaim! Mindannyian jól tudjuk, hogy a
kórusfesztiválon elért első helyezésünk után számos
meghívást kaptunk, többek között külföldről is. Ezért,
mint emlékeztek, egyhangúlag úgy határoztunk, előadókörútra indulunk. Egy ilyen előadó-körút megszervezése
azonban nem egyszerű, magam nem is igen tudtam volna
meg-csinálni megfelelő szakember segítsége nélkül. Ezért
örömmel jelenthetem, hogy sikerült egy kiváló, hivatásos
külföldi szervezőt megnyerni céljainknak. Engedjétek
meg, hogy bemutassam a Macskazene-kar új menedzserét,
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aki többszörösen kitüntetett okleveles nemzetközi
közönség- és műsorszervező.
Ezzel a vendégre mutatott, aki mosolyogva meghajolt,
majd megszólalt.
- Kedves kórustagok! Részemről a megtiszteltetés, hogy az
Önök kiváló dalárdája előadó-körútjának szervezését rám
bízták. Biztosíthatom Önöket, csak a kultúra és művészet
terjesztése lebeg a szemeim előtt és semmilyen áldozattól
sem fogok ennek érdekében visszariadni.
A beszédet fergeteges taps és éljenzés követte.
- Miután, mint már tudják, külföldről jöttem ide Önök közé
és így szerencsésen sok ismerősöm van itthon és
külföldön, - folytatta a vendég. - Ezeket az ismeretségeket
arra fogom felhasználni, hogy a Macskazene-kar
előadásait megszervezzem. Már fel is vettem a kapcsolatot
egy kiváló nemzetközi utazási irodával, a Keselyű Travellel
és az vállalja az Önök előadókörútjának megszervezését.
Természetesen változtatni kell az Önök műsorpolitikáján,
de ezt bízzák csak az én szakértelmemre. Biztos vagyok
benne, hogy óriási sikerük lesz és kis befektetéssel
hatalmas nyereségre fognak szert tenni.
Látván a kérdő tekinteteket szélesen elvigyorodott,
aminek folytán kifehérlett hibátlan fehér fogsora.
- Látom, meglepődtek, - mosolygott. - De kockázat nélkül
nincs nyereség. Biztosíthatom azonban Önöket, itt a
kockázat nagyon kicsi és a várható nyereség igen nagy.
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Megállt, mert észrevette, hogy a rozsdabarna kandúr, aki
eddig intézte a dalárda szervezési ügyeit és most egy kicsit
sértődött volt, felemelte a kezét.
- Tessék! - szólt a fekete kandúr, aki gyorsan megragadta az
alkalmat, hogy újra szóhoz jusson. - Csak szóljatok hozzá,
hiszen mindannyiunk érdekéről van szó.
- Mit jelent az, hogy befektetés? - kérdezte a rozsdabarna.
Ismét a hermelin vette át a szót.
- Ahhoz, hogy az előadó-körútra elindulhassunk,
szükségünk van egy kiinduló tőkére. Ezt az összeget
Önöknek kell összeadniuk.
Ezek után részletesen elmagyarázta, kinek mennyit kell
áldozni arra, hogy a kórus elindulhasson, de ismét
biztosított mindenkit, hogy az áldozat busásan megtérül az
előadásokon befolyó összegekből, majd ismertette mindenkivel, mennyivel kell hozzájárulnia az utazáshoz. Végül
hozzátette:
- Természetesen az összegyűlt összeg kezelése és a
szükséges kiadások megtétele nagy munka, ezt a munkát
azonban az ügy érdekében magamra vállalom.
Bejelentését ismét zajos tetszésnyilvánítás követte.
A gyűlés derűs és bizakodó hangulatban ért véget.
A távozók csoportokba verődve beszélgettek a várható
sikerekről és dicsérték a hermelint a nagyszerű szervezés
miatt.
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- A legnagyobb hatást az tette rám, milyen önzetlenül
vállalta ezt az óriási munkát - áradozott a fekete-fehér
foltos cica. A többiek mind lelkesen helyeseltek, csak az
örökké kételkedő Egberten nem látszott az elragadtatás.
Csucsu meg is kérdezte:
- Mi az, neked talán nem tetszett, amit mondott?!
- Van egy régi egér közmondás - válaszolta Egbert. - Így szól:
„Akkor dicsérd a sajtot, ha már megetted, a macskát pedig,
hogyha, ha nem evett meg.” - majd sietve hozzátette: Persze ez nem rátok vonatkozik.

18. Csucsu állást kap, Egbert irodát nyit
(Egbert lakást akar változtatni, végül nyomozóirodát nyit.
Csucsu és Egbert közös lakást szerez.
Csucsu biztonsági-őr lesz a tejüzemben. Viták a cégtábla körül)
Miután a többiek távoztak, Egbert és Csucsu is elindult.
Elindultak, de még igazában nem tudták, hová akarnak
megérkezni. Igaz, Csucsunak már volt állása a tejüzemben,
de nem tudta pontosan, mi a feladata. És ami a legnagyobb
gondot okozta, nem tudta hol fog lakni.
Egbertnek nem ilyen gondja volt. Nagynénje, Ludmilla
néni őszintén örült annak, hogy nála lakik. Egyrészt, mert
sok olyan dolog volt a lakásban, amit titokban már Egbert
feladatának szánt, másrészt, mert unatkozott egyedül és
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unalmát - Egbert nagy bánatára - már eddig is unokaöccsével osztotta meg és kívánta megosztani a jövőben is.
- Tudod, én szeretem a bevásárlást, az utcán való járkálást,
- magyarázta egy este Egbertnek - hiszen sok kedves ismerőssel találkozom, akikkel elbeszélgethetek. De egy idő
múlva már unalmas, amit az ismerőseimtől hallok, mert
folyton ugyanazok a gondjaik, folyton ismétlik önmagukat. Persze ilyenkor először igyekszem grimaszokat vágva
tudtukra adni, hogy ezt már hallottam, majd idegesen elkezdek körbe nézelődni, fészkelődni, végül udvariasan azt
mondom, hogy sürgősen el kell mennem.
- Ugyanakkor azt is észrevettem, - folytatta kissé sértődötten, - hogy amint egy kicsit hosszabbra veszem a saját
mondanivalómat, egyszerre csak grimaszokat vágnak, elkezdenek körbe nézelődni, fészkelődni és hirtelen kijelentik, hogy bocsássak meg, de sürgősen el kell menniük.
Ezért örülök, hogy nálam laksz. Van hely a számodra és
esténként majd jól elbeszélgetünk. Nagyon sok mondanivalóm van!
A néni ezután hosszas fejtegetésbe kezdett. Egbert eleinte
megpróbált grimaszokat vágni, majd körbe nézegetett,
fészkelődött, végül elnézést kért, mert - mint mondta sürgősen el kell mennie, találkozója van Csucsuval.
Ezután kiment az éjszakába. A néni fejcsóválva nézett
utána.
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- Nahát! Ilyenkor találkozni egy macskával! Ez igazán nagy
felelőtlenség.
Egbert persze nem Csucsuval találkozott, hanem csak egy
félórát sétálgatott, majd hazatért. Ludmilla néni már aludt
akkorra.
Szóval, mint említettem, Csucsu és Egbert együtt mentek
el a gyűlés színhelyéről, megosztva egymással gondjaikat.
- Nem maradok a néninél, nem bírom tovább. De nem tudom, hogy adjam be neki? Neked persze könnyű volna,
csak azt kellene mondanod, hogy az állásod miatt önálló
lakásra van szükséged.
- Tudod mit? - csapott a fejére Csucsu - Mondd te is, hogy
olyan állásod van, ami miatt önálló lakásra van szükséged!
- Jó ötlet, de mi legyen az az állás?
- Nyissál nyomozóirodát! - mondta Csucsu. - Ebben már
úgyis van némi gyakorlatod.
- Gyakorlatunk! - javította ki Egbert. - Jó az ötlet, de csak
akkor, ha te is beszállsz.
- Dehát nekem már van állásom a tejüzemben. Hogy lehetek
emellett detektív? - vitatkozott Csucsu.
- Nagyon is jól, - mondta Egbert. - Csak éjjeli műszakot vállalj! Amellett nappal részt vehetsz a nyomozásban.
- És mikor fogok aludni? - aggódott Csucsu.
- Fogsz te éjjel is, nappal is, ahogy téged ismerlek, - nyugtatta meg Egbert. - Ne félj, az egerek messziről elkerülik
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az üzemet, ha téged meglátnak, még ha alszol is, pláne, ha
horkolsz.
- Rendben van, majd megpróbálok beszélni a biztonsági főnökkel.
Így történt, hogy Csucsu bejelentkezett a tejüzem
biztonsági főnökénél. A tejüzem igen nagy jelentőséget
tulajdonított az üzem biztonságának, ezért külföldről
hozatott egy biztonsági szakértőt, Mr. Dobermannt.
A dobermann sovány volt és nyurga. Amikor meglátta
Csucsut, hátra csapta hegyes füleit és kivicsorította
ugyancsak hegyes fogak alkotta fogsorát, de azután erőt
vett magán.
- Maga jelentkezett az apróhirdetésre? - kérdezte. - Persze
mit is vártam? - folytatta rezignáltan. - Tudtam jól, hogy
egy macska fog jelentkezni.
- Mi lenne a feladatom, főnök úr? - kérdezte Csucsu kissé
megszeppenve a kutya láttán.
- A feladata, hogy távol tartsa azokat, akik meg akarják dézsmálni a gyár raktárát. Különösen az egerekre kell vigyázni.
Bár őszintén megmondom, az egereket jobban kedvelem,
mint a macskákat. De hát ez nem rokonszenv kérdése, tette hozzá tárgyilagosan. - Az egerek távoltartásához, sajnos, mégis csak maguk, macskák értenek legjobban. De
csak akkor tudom alkalmazni, ha éjszakai műszakot vállal.
Nappal az egerek és más betolakodók a nagy jövés-menés
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miatt nemigen mernek előbújni, de éjjel azután bepótolják.
- Vállalom az éjszakai munkát, sőt kérni is akartam. De még
valamit meg kell mondanom. Én nem eszem egeret, vegetáriánus vagyok.
A kutya nagyot nézett.
- Nahát, ilyet még nem hallottam. Vegetáriánus macska?!
Különben nem érdekel, jobban is szeretem, ha a biztonsági-őr a sajtok közelében tartózkodik, nem pedig egereket hajkurász. Nem az a fontos, hogy megegye az egereket, hanem az, hogy távol tartsa őket a sajtoktól. Holnap
este már munkába is léphet.
Amíg Csucsu a tejüzemben járt, Egbert lakás, illetve
irodahelyiség után kajtatott. Talált sok kényelmes és
lakályos egérlyukat, de arra is gondolnia kellett, hogy ha az
nyomozó iroda is lesz, esetleg nagyobb állatokat is kell ott
fogadniuk, nem is beszélve Csucsuról, aki napközben
általában ott fog tartózkodni. Végül a kórusfesztivál
színhelyét képező, elhagyott agyagbánya egyik praktikus
kisebb barlangját választotta, amely annakidején a fesztivál
rendezőirodájának is otthont adott.
Ahogy Csucsu visszajött, együtt berendezték a két
összefüggő helyiségből álló irodát. Az egyik a váróhelyiség
volt, a másik maga az iroda, amely egyébként Egbert
lakásául is szolgált. A váróhelyiséget ellátták különféle ülőalkalmatossággal, hogy cickánytól sertésig mindenféle állat
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kényelmesen üldögélhessen, amíg sorra kerül. Egbert ugyan
- aki minden kákán csomót keresett - megjegyezte, nem
hiszi, hogy olyan sokat kell majd várni a nagy tolongás
miatt, de végül is megállapodtak a méretekben.
- Nem várható, hogy sertéseknél nagyobb kliensek is fognak
jönni? - kérdezte az örökké aggodalmaskodó Csucsu.
- Ne aggódj! - nyugtatta meg Egbert, - ha véletlenül egy elefánt keresne fel minket, kibérelünk egy cseppkő-barlangot.
A legnagyobb gondot a cégtábla szövege okozta.
- „Jó bornak nem kell cégér!” - idézte a közmondást Csucsu.
- Ez akkor igaz, ha már mindenki tudja, hogy a bor jó, mondta Egbert, - addig azonban igenis kell!
Mindjárt meg is fogalmazott egy hangzatos szöveget:
HIÁNYZIK VALAMI A KAMRÁJÁBÓL? GYANÚS A
SZOMSZÉDJA? TÚL GYORSAN FOGY A KUKORICÁJA?
ÚGY ÉRZI, VALAKI KÖVETI? SÜRGŐSEN FORDULJON A
SZUPER-SZIMAT DETEKTÍV IRODÁHOZ!
Csucsunak azonban nem tetszett.
- Túl hangzatos! Ilyen cégérre tényleg nincs szükség, mondta. - Különösen a „szuper-szimat” szó ellen van kifogásom. Még azt hihetik, kutyák vagyunk!
- Az nem lenne olyan nagy szégyen, - védte fogalmazványát
Egbert. - Úgy látom, neked faji előítéleteid vannak, - tette
hozzá. - De mondj jobbat, ha tudsz!
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Azt azonban elismerte, hogy a szöveg valóban túlzottan
hatásvadászó. Csucsu is megpróbálkozott és a következő
szöveget tette az asztalra:
HA ÚGY ÉRZI, FENYEGETIK, BÁNTJÁK, MEGKÁROSÍTJÁK,
HA AZT AKARJA, HOGY TESTI ÉPSÉGE, VAGY TULAJDONA
BIZTONSÁGBAN LEGYEN, FORDULJON HALADÉKTALANUL
A VARÁZSSZEM DETEKTÍV IRODÁHOZ!
- Mindjárt elsírom magam, úgy meghatódtam, - gúnyolódott
Egbert, aki már alig várta, hogy visszaadhassa a kölcsönt.
- Ez legalább olyan hangzatos szöveg, mint az enyém. Ami
pedig a varázsszemet illeti, jó, hogy nem „macskaszemet”
írtál.
Hosszas vita után belátták, hogy legjobb lesz egy lényegre
törő, közérthető cégtáblát kitenni, a következő szöveggel:
MEGNYÍLT A POCOKVÁRI NYOMOZÓ IRODA.
PROBLÉMÁIVAL BIZALOMMAL
FORDULJON HOZZÁNK!
EGBERT ÉS CSUCSU, MAGÁNDETEKTÍVEK
- Azt hiszem, ez így jó, - állapította meg Egbert elégedetten.
- Ez így kielégítő és nem túlzó.
- Én is azt hiszem, - mondta Csucsu. - Mert tényleg kell a jó
bornak is cégér - ahogy mondtad az előbb - de én, ha túlságosan hangzatos reklámokat hallok, mindig úgy érzem,
hogy valami ócskaságot akarnak rám sózni, mégpedig drágán.
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19. Csucsu megállja a helyét
(Csucsu tekintélyre tesz szert, majd meghiúsít egy jól szervezett
lopási kísérletet és a dobermann kénytelen megdicsérni)
Csucsu már harmadszor járta körbe a sajtraktárt. Nem
mintha bármilyen gyanús dolgot észlelt volna. Amerre járt,
az egerek behúzódtak az üregekbe és nem is bújtak elő,
amíg odébb nem ment. Persze a tekintélyt nem adták
ingyen, azt meg is kellett szerezni.
Az első nap ugyanis, amikor végig ment a gyáron, az
egerek innen is, onnan rávihogtak és vígan szaladgáltak
előtte. Az egyik annyira merész volt, hogy szemtelenül
elébe állt és vigyorogva megkérdezte:
- Ha most elviszek egy darab sajtot, mit fogsz csinálni? Tudom, nem eszel húst, különösen egeret nem!
Csucsu egy pillanatra elnémult ekkora pimaszságtól, de
gyorsan összeszedte magát.
- Enni tényleg nem eszem meg, de megpofozni megpofozom a szemtelen egereket, - mondta és hirtelen ugrott
egyet (hiszen tudjátok, lefogyott és igencsak megizmosodott), elkapta az egér farkincáját és úgy a falhoz vágta,
hogy csak úgy nyekkent.
Az egér fájdalmas cincogással sántikálva elódalgott (nem
mondhatjuk, hogy elinalt, mert ahhoz túlságosan fájtak a
lábai), a többi egér pedig dermedten nézte a jelenetet, majd
gyorsan szétszéledtek.
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Az eset híre a biztonsági főnök fülébe is eljutott.
A legközelebbi jelentés-tételnél szóvá is tette.
- Hallom, ez egyszer sikerült az egereket megfékeznie, mondta. - De - tette hozzá, hirtelen hangot változtatva, csak ne bízza el magát! Ez nem jogosítja fel semmire! Nehogy azt, higgye, hogy ezután bármilyen lazaságot elnézek magának. Elmehet, - fejezte be hirtelen és hátat fordított.
Csucsut bosszantotta a dobermann indokolatlan
ellenszenve, de a munkáját továbbra is éppen olyan
lelkiismeretesen végezte. Tudta, hogy az eddig megszerzett
tekintélye még gyenge lábakon áll és sokat kell még tennie,
hogy megszilárduljon.
Ott tartottam tehát, hogy Csucsu már harmadszor járta
végig a sajtraktárt. Dobermann a szokásos napi eligazításnál
külön felhívta mindannyiuk figyelmét arra, hogy nagyon
vigyázzanak a sajtraktárra, mert ott most nagymennyiségű,
igen értékes ementáli sajtot tárolnak. Ezért a szokásosnál is
tüzetesebben megnézett mindent, de a gondolatai messze
jártak. Megint a piros-szalagos fehér cicára gondolt.
Egyszerre hangos kuncogást hallott. Csucsu felocsúdott
gondolataiból, arra fordult és három egeret pillantott meg,
amint egy nagydarab sajtot vonszolnak a kijárat felé.
Gyorsan utánuk ugrott, de csúszós helyre huppant. A ravasz
egerek olajat öntöttek oda. Csucsu megpróbált
megkapaszkodni, de nem tudott, vitte a lendület. Mire
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felocsúdott, már ott feküdt a raktárhelyiség sarkában lévő
akna mélyén, amely, nem tudni mi okból, nyitva volt.
Azt szokták mondani, hogy a macskák mindig talpra
esnek. Nos, ez Csucsu esetében nem volt igaz. Kóválygó
fejjel feküdt az oldalán és jó ideig azt sem tudta, mi történt
vele. A macskák azonban szívósak. Csucsu is hamar
magához tért. Fentről nagy jövést-menést hallott, látni
azonban nem látott semmit. Beszédfoszlányok jutottak a
füléhez:
- Na, ezt jól elintéztük. Jobban sikerült, mint terveztük, hallotta az egyik egeret, aki eddig is a főkolompos volt
minden rendbontásban. - Ti többiek, előjöhettek már.
Tiszta a levegő. Gyorsan szedjünk össze annyi sajtot, amennyit bírunk, azután iszkiri! Megmutatjuk ennek a macskának, hogy mégis túl tudunk járni az eszén.
Csucsu megpróbált kimászni az aknából. Körmeit a falba
mélyesztette és bár a körmök csaknem fele letörött, sikerült
nagy nehezen kijutnia. Az egerek addigra már a terem másik
végén jártak, reménytelennek látszott utolérni őket.
És ekkor szeme a tűzjelzőre tévedt. A berendezés
nemcsak a tüzet jelezte hangos szirénázással, hanem
egyidejűleg több helyen permetezve, vízzel árasztotta el a
raktárhelyiség padlóját. Csucsu gyorsan felugrott és megnyomta a gombot. Abban a pillanatban hangosan megszólalt a tűzjelző sziréna és elindult a vízáradat.
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Az egereket meglepte a riasztás és mire meglepetésükből
felocsúdhattak, az egész helyiség padlóján víz volt. És ez a
víz a fizika törvényeinek engedelmeskedve mind lefelé folyt,
elsodorva a tolvajokat a helyiségben lévő mélyedésekbe és
aknákba. Saját csapdájukba estek. Akit nem sodort el a víz,
a zajtól és a vízáradattól megriadva, szerteszét hagyva a
sajtdarabokat, hanyatt-homlok menekült a víztől már félig
elárasztott sáros egérlyukakba, mert az áradat azokat sem
kímélte.
Pillanatokon belül megérkezett az őrség - az üzem
őrzésében részt vevő két másik őr, a Kócos nevű puli és egy
másik vöröses szőrű hegyes orrú kutya, akinek Blöki volt a
neve - élükön Mr. Dobermannal, aki fogát vicsorítva vonta
kérdőre Csucsut, a vízáradat miatt. Csak hosszas
magyarázkodás után értette meg, mi történt. Addigra le is
csillapodott.
- Úgy látszik, ez nem egyszerű lopási kísérlet - mondta keserűen. - Itt a szervezett bűnözés. Bár ellenkezik az elveimmel, hogy egy macskát megdicsérjek, el kell ismer-nem,
ezt jól csinálta. Bármennyire nem szeretem magát, azt is
el kell ismernem, hogy jól végzi el a feladatát. De ne kívánja, hogy kedveljem is.
Csucsu nem sértődött meg.
- Talán gyanúsnak is tartanám, ha azt mondaná, hogy szeret.
Mindenesetre meglepne, - mondta szemtelenül. - De nem
ez a fontos, hanem az, hogy közös erővel akadályozzunk
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meg minden további lopási kísérletet és én továbbra is
megteszek mindent, akár kedvel, akár nem.
Dobermann, nem tudván mit felelni rá, belegyezően
morgott, majd hátat fordított és elkutyagolt.
Még háromszor történt rendbontási kísérlet egyes egerek
részéről (akik nem akarták elhinni, hogy lehet fegyelmet
tartani a nélkül is, hogy megennék az embert - illetve,
bocsánat - az egeret), de ezeket Csucsu mind a háromszor
fölényesen visszaverte. Puszta jelenléte annyira megrémítette az egereket, hogy ki se merték dugni az orrukat.
Néhány nap után olyan tekintélyt szerzett, hogy pisszenni
sem mertek, és belátták, mindennapi sajt szükségletüket
olyan helyről kell beszerezniük, ami már nem tartozik
Csucsu fennhatósága alá.

20. Egbert megbízást kap
(Csucsu bánatos. A detektívirodát felkeresi az első megbízó.
Megtudjuk mi történt a báránykával)
A nyomozóiroda, vagy, ahogy Egbert kissé fellengzősen
mondani szokta: „detektív ügynökség” már egy hete
megnyitotta kapuit (illetve most látom csak, hogy én is kissé
fellengzősen fogalmaztam, mert kapukról szó sincs, csak
egy kis ajtó van és az is nehezen zárható). Szóval az iroda
megkezdte működését. Illetve megint csak pontosítanom
kell, mert csak szerette volna megkezdeni, de mindeddig
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egyetlen ügyfél sem jelentkezett. Egbert minden nap már
reggel ott ült íróasztalánál és várta a jelentkezőket. Csucsu
általában csak később jött be, mert bár a tejüzemi őrködés
közben - hasonlóan minden éjjeliőrhöz - gyakran szundikált,
úgy érezte, mint éjszaka dolgozót, napközben is megilleti a
pihenés joga. Egbert nem is állta meg szó nélkül:
- Úgy látszik, az éjszakai műszak rossz hatással van rád! Ha
éjjel-nappal alszol, újra kövér leszel. Máris látszik,
hogy híztál. Ezért kár volt lefogynod.
- Már bánom is, hogy lefogytam! - búslakodott Csucsu. - Ha
kövér maradtam volna, nem hagyott volna faképnél a piros-szalagos fehér cica.
- Mit akarsz! - méltatlankodott Egbert, - Ünnepelt, népszerű
énekes lettél. Válogathatsz nagyszámú rajongóid között.
- De nekem a többiek nem tetszenek, csak Ő! - panaszkodott Csucsu. - De sajnos én nem tetszem neki, mert nem
vagyok elég kövér, - tette hozzá lemondóan. Azután újra
jókedvre derült. - Vissza fogok hízni! - mondta.
- Addigra a piros-szalagos talál majd magának egy másik kövér kandúrt, vagy rájön, hogy mégis a soványak tetszenek
neki, - oktatta ki Egbert. – Ezentúl, minden héten meg fogod változtatni az alakodat, aszerint, hogy kivel találkozol?
- Hát akkor mit csináljak? - sopánkodott Csucsu.
- Soha ne add fel! - biztatta Egbert. - Találj ki valamit, gondolkozz!
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- Hiszen egyfolytában ezen gondolkodom, - fejezte be a vitát Csucsu és gyorsan más témára tért. - Még mindig nem
kaptál semmiféle megbízást?
- Nem kaptunk! - válaszolta Egbert, kihangsúlyozva a többes-számot. - Úgy látszik ez a világ legbecsületesebb városa. Itt nem történik semmilyen bűntény.
Mintegy végszóra megérkezett a cáfolat: kopogtak az
ajtón.
- Tessék befáradni! - mondta gyorsan Egbert és igyekezett
gondterhelt, elmélyült pózt felvenni, mint aki eddig elmerült munkájában és most ocsúdik fel. Csucsunak nem volt
szüksége megjátszani a gondterheltet, mert már a nélkül
is az volt.

Az ajtó lassan kinyílt és egy kis fehér bárányka óvakodott
be rajta, félénken, mint aki, ha kell, gyorsan hátat fordít és
elszalad.
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- Jóóónapot kííívánok, - bégette udvariasan.
A detektívek annyira meglepődtek, hogy hirtelen azt is
elfelejtették, miért vannak itt. Egbert kapott észbe először:
- Foglaljon helyet! - mondta barátságosan. - Segíthetünk?
- Nekeeem? - értetlenkedett a bárány. - Nem kell segítség,
egyedül is le tudok ülni.
- Akkor minek köszönhetjük ...? - kezdte Csucsu.
- Nincs mit megköszönniük, nem csináltam semmit, - szabadkozott a bárányka.
- Szóval miért jött? - kérdezte Egbert, aki rájött, hogy itt
nincs helye az udvarias szóvirágoknak, a bárány csak az
egyszerű mondatok megértésére van felkészülve.
A bárány arca felderült.
- Keressék meg a csengettyűt!
- Miféle csengettyűt? - kérdezte Csucsu és Egbert egyszerre.
- Amelyik a nyakamban szokott lógni, - magyarázta a bárány.
- Ezüstből volt, az első születésnapomra kaptam a barátomtól. Nagyon sajnálom, hogy nincs meg.
- Mikor vesztette el? - kérdezte Csucsu.
- Nem vesztettem eeel, ellopták, - válaszolta a bárány panaszos hangon. - Levetettem birkanyíráskor, és mire megnyírtak, eltűnt.
- Nem lehet mégis, hogy beleesett a magas fűbe? - kérdezte
Egbert.
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- Neeem leheeet, nem volt magas a fű, - bégette keservesen,
majdnem sírva a bárány, - keresés közben a barátnőimmel
együtt az egész rétet tövig lerágtuk.
- Kik voltak a közelben, amíg nyírták? - folytatta szakszerűen a kihallgatást Egbert.
- Nem tudom, - mondta a bárány szomorúan. - Nagyon sokan. Azt hiszem mindenki ott volt. Tényleeeg, maguk nem
voltak ott? - nézett Csucsura gyanakodva.
- Nem, mi nem voltunk ott, - nyugtatta meg Egbert. - A megbízást elvállaljuk. - Elővett egy iratrendezőt és rá akarta
írni a megbízó nevét, de nem tudta. - Hogy is hívják magát?
- Beeea.
- Jól van Bea, nyugodtan hazamehet. A dolog most már a mi
kezünkben van.
- Maguknál van már a csengettyűm?! - örvendezett Beeea. Mutassák!
- Az még nincs, - bosszankodott Egbert. - De nemsokára nálunk lesz. Viszontlátásra!
A bárány hosszan elgondolkodott, majd felállt és elköszönt
- Viszontlátásra!
Az ajtónál megállt és visszafordult.
- Akkor miért mondta, hogy a maguk keeezééében van? kérdezte értetlenül, de választ nem várt, megfordult és kiment.
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21. Nyomozás a csengettyű után
(Egbert és Csucsu széleskörű nyomozást indít
és meglepő eredményre jut. Hová lett a kecske kolompja?
Készül a nagy pocokvári harangjáték)
A csengettyű eltűnésének helyszínén Csucsu végezte a
nyomozást. Először is megkereste a birkanyírás helyét. Nem
volt nehéz megtalálni, elárulta a sok széthullott birkaszőr.
Beeea igazat mondott. A fűben semmi sem rejtőzhetett el,
mert a bárányok - a csengettyű keresésének ürügyén - az
egész réten tövig lelegelték a füvet. Biztonság kedvéért
fejmagasságig még a környező fák kérgét is lerágták. Csucsu
gondosan szemügyre vett mindent, végig járta a nyírás
helyének környékét, de a fű torzsai között birkaszőrön kívül
semmit nem talált.
Ahogy leszegett fejjel pásztázta a füvet, közvetlen
közelében egy mekegő hang szólalt meg:
- Mit csinál uraságod? Talán csak nem vesztett el valamit?
Szívesen segítek. Talán kettőnknek előbb sikerül meeektalálni.
Csucsu felnézett és egy kecskét látott maga előtt.
- Egy ezüst csengettyűt keresek, - válaszolta.
- Érdekes! A macskák ritkán viselnek csengettyűt, - csodálkozott a kecske. - Általában nem szeretik, ha mindenki
tudja, merre járnak.
- Nem az én csengettyűm, - mondta röviden Csucsu, mert
már be szerette volna fejezni a vizsgálódást.
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A kecske azonban felkapta erre a fejét.
- Nem a magáé!? - mordult fel gyanakodva. - Akkor miért
keresi? Gyanús maga nekem! - folytatta kis gondolkodás
után. - Nem maga tüntette el az én kolompomat is a múlt
héten?
Most Csucsun volt a meglepődés sora.
- Micsoda!? - kérdezte meglepetten. - Magának is eltűnt a
kolompja?
- El bizony! - kiáltotta harciasan a kecske. - Eddig azt hittem,
elveszett, de amióta magát meeekláttam a fűben szaglálódni, egyre inkább azt hiszem, hogy ellopták. - És nagy a
gyanúm, hogy tudom is kicsoda! Mindjárt fel is öklelem! mondta és leszegte a fejét.
- Megálljon! - kiabált ijedten Csucsu. - Én nem tolvaj vagyok,
hanem detektív.
- Azt mindenki mondhatja, - morgolódott a kecske, de feladta a harcias, öklelő pózt.
Csucsu bemutatkozott és elmesélte az előzményeket.
- Szóval maga is a Beeea csengőjét keresi, - nyugodott meg
a kecske, akit Bökinek hívtak.
Elmesélte, hogy az előző héten kissé elszundikált és
amikor felébredt, észrevette, nincs a nyakán kolomp.
Miután előzőleg a patakból ivott, azt hitte, hogy a kolomp
talán a vízbe esett. Kereste egy darabig, de azután
lemondott róla.
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- Nem gondolja, - kérdezte Csucsu, - hogy összefüggés van
a két eltűnés között?
- Most, hogy mondja, lehetséges, - felelte Böki elgondolkozva. - Tényleg - folytatta, - a napokban panaszkodott egy
tehén, hogy eltűnt a kolompja és más hasonló eseteket is
hallottam.
Eközben Egbert Pocokváron kérdezősködött. Végig járta
az üzleteket, mintha csengőt szeretne vásárolni, de sehol
sem látott olyan boltot, ahol ilyesmit lehetett volna kapni.
Végre megpillantotta a „Legelészeti Felszerelések
Szaküzlete” elnevezésű áruházat.
- Milyen csengőt óhajt? - kérdezte nagyon készségesen az
eladó, egy ürge. - Nagy készleteink vannak, mindenféle kivitelben és minőségben.
- Ezüst csengettyű kellene báránynak, - mondta Egbert.
- Ó, nagyon szép darabok érkeztek a minap külföldről.
A kedves barátnője nagyon meg lesz elégedve, - vigyorgott
bizalmaskodva az ürge.
- Honnan szerzik be az árut? - kérdezte Egbert.
- Csak a legrangosabb helyekről, megbízható forrásból.
- És ha én kínálnék Önöknek egy ilyen csengőt, megvennék?
- Sajnos nem - mondta az ürge udvariasan, de kissé gyanakodva. - Nekünk megvannak a szállítóink, akárkitől nem
vásárlunk.
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- Na, itt sem lettem okosabb, - mondta magában Egbert, miután kilépett a boltból. És ekkor megpillantott egy hatalmas plakátot, amelyen egy frakkba öltözött fülesbagoly
volt látható.
A plakáton a következő felirat volt:
SZOMBATON ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT
KERÜL ÁTADÁSRA A RÉGIÓ
LEGKORSZERŰBB HARANGJÁTÉKA.
JÖVŐ SZOMBATON ESTE FÉL-NYOLCKOR MINDENKI
MEGHALLGATHATJA A HARANGJÁTÉKOK
VIRTUÓZÁNAK, UHU FÜLÖPNEK HANGVERSENYÉT
A SZABADTÉRI HANGVERSENYRE
MINDENKIT SZERETETTEL MEGHÍV
POCOKVÁR ÖNKORMÁNYZATA
Egbert elgondolkozva szemlélte a plakátot, amelynek
sarkában a plakát kiadójának a hangzatos nevű „BÍZZON
BENNÜNK!” reklám - és szervezőügynökség neve díszlett.
Valami furcsa érzés vett rajta erőt. Mintha megtalálta volna,
amit régóta keres, és most nem tudja, mi az. Ekkor szeme a
plakáton lévő bagoly mögötti képre tévedt. A kép a
harangjáték fényképe volt. A hangszer különféle méretű,
egymás mellett felfüggesztett csengőkből és kolompokból
állt; a legkisebb úgy nézett ki, mint egy bárányka
csengettyűje, a legnagyobb olyan volt, mint amilyent a
tehenek hordanak. A tizenkét csengő között jól látszott egy
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kecskék nyakába való kolomp is. Megfordult és visszament
az üzletbe.
- Mondja, kérem, - fordult az eladóhoz, - a harangjátékhoz
is maguktól vásárolták a csengőket?
- Dehogyis kérem, - mondta az ürge, - a csengőket, egy külföldi róka, saját maga szerezte be, ugyancsak külföldről.
Amikor megkérdezték, miért nem hazai gyártmányt használ, nevetett és azt mondta, itt még nincsenek felkészülve
ilyen minőségű csengők előállítására.
Egbert megköszönte a felvilágosítást és visszament az
irodába, ahol Csucsu lelkendezve fogadta. Elmesélte, mit
hallott és hozzátette:
- Már tudom, hogy nemcsak a bárány csengőjét lopták el,
csak azt nem tudom miért.
- Én már azt is tudom, miért - toldotta meg Egbert. - Már
csak azt kell megtudnunk, ki volt az.

22. A reklámügynökség
(Egbert meglátogatja az önkormányzatot,
Csucsu pedig megismerkedik egy reklámügynökséggel
és rájön, hogy, „nem mind igaz, ami reklám”)
Egbert először a polgármesteri iroda előszobája ajtaján
kopogtatott be. Kopogására nem kapott választ, így
megismételte a kopogtatást. Amikor ez is eredménytelennek bizonyult, úgy döntött, nem várja meg a
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barátságos invitálást és benyitott. A tágas iroda közepén
egy íróasztalnál ült a polgármester titkárnője, egy idősebb
pulyka és telefonon beszélgetett. Bosszús pillantást vetett
Egbertre, majd így folytatta a telefonbeszélgetést:
- Sajnos be kell fejeznünk drágám! Már megint itt van egy
ügyfél. Szörnyen fárasztó ez a munka, de hát első a kötelesség.
Letette a telefont és barátságtalanul fordult az egérhez:
- Mit óhajt? - kérdezte rikácsoló hangon.
- A polgármester úrral szeretnék beszélni, - mondta Egbert
udvariasan.
- Be van jelentve? - kérdezte a pulyka.
- Nem vagyok, de úgy tudom, ma fogadónapja van, - mondta
Egbert, aki már kezdett türelmetlen lenni. - Gondolja,
hogy talán mégis zavarom? - folytatta kissé emeltebb hangon.
A pulyka láthatóan bosszús volt, de nem merte kiutasítani
Egbertet.
- Megnézem, ráér-e? - szólt és bekopogott, majd belépett.
Az ajtót nem csukta be teljesen maga mögött, így Egbert
hallotta, amint azt mondja:
- Már megint itt zavarog valaki, Főnök! Egy egér.
- Engedje be Malvinka! - hallatszott egy vijjogó hang. - Annyi
egér van, hátha ez valamelyik fontos egérszervezet képviselője. Vigyázni kell, közelednek a választások! - Észrevette, hogy az ajtó nyitva van és hangosan folytatta. Második rész - 114

Tudja, hogy mindig szívesen állok a polgárok rendelkezésére!
Malvinka, a pulyka kijött.
- Bemehet, - mutatott az ajtóra rosszkedvűen.
Egbert udvariasan kopogott és belépett. A polgármester,
egy rétisas volt. Egbert beléptekor kissé felemelkedett az
íróasztal mellől és barátságosan, bár kissé fölényes hangon
üdvözölte az egeret.
- Minek köszönhetem látogatását? - kérdezte a kölcsönös
bemutatkozás után. - Noha én mindig szívesen állok városunk minden polgárának rendelkezésére, egy detektív látogatása nem mindig jelent jót, - tette hozzá mosolyogva, de
láthatólag némi szorongással. - Csak nem a költségvetést
piszkálja megint valaki?
- Nem, nem. Semmi olyan, ami az önkormányzatot érinti. nyugtatta meg Egbert, ugyancsak mosolyogva. - Csak a
jövő heti harangjáték átadással kapcsolatban volna néhány
kérdésem.
A sas megkönnyebbülten sóhajtott.
- Ez kérem az utóbbi évek legnagyobb kulturális beruházása. Ez a harangjáték városunk büszkesége lesz. A legkiválóbb külföldi reklám-szakembert bíztuk meg a beszerzéssel. A berendezést tőle veszi át egyik munka-társam, az
önkormányzat kulturális előadója, aki nagyon meg van elégedve a harangjáték hangjával, bár - tette hozzá kissé bi-
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zonytalanul, - nem igazán ért a zenéhez, inkább a sporthoz. Első osztályú repülő. Az is hozzátartozik a kultúrához. Legjobb lesz, ha vele tárgyal.
Egbert megköszönte a felvilágosítást és felkereste a
harangjáték ügyében illetékes munkatársat - egy
siketfajdot. Az készségesen válaszolt minden kérdésére,
noha a beszélgetés nehezen indult, mert véletlenül otthon
felejtette nagyothalló készülékét. Egy idő után azonban
sikerült - részben kiabálással, részben mutogatással megérteniük egymást és így Egbert számos fontos részletet
megtudott, többek között azt is, hogy a harangjátékért járó
pénzt csak az átadás után fogják kifizetni.
Ezalatt Csucsu elindult, hogy meglátogassa a reklámügynökséget. Nem volt nehéz megtalálni: Hatalmas
transzparens díszítette ezzel a felirattal:
„EGY JÓ REKLÁM TÖBBET ÉR,
MINT AZ, AMIT REKLÁMOZOL”
Kétoldalt két kisebb felirat volt látható. Az egyiken ez állt:
„BÍZZON BENNÜNK, AMÍG BÍZHAT!”
A másikon:
„NE FÉLTSE A PÉNZÉT, AMÍG LÁT MINKET!”
Amikor Csucsu belépett a tágas előcsarnokba, az ott levő
asztalok mellől két elegánsan öltözött pinty sietett hozzá
és mintegy versengve egyszerre kérdezték:
- Miben lehetünk uraságod szolgálatára?
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- Beszélhetnék az igazgató úrral? - kezdte Csucsu, de az
egyik pinty azonnal a szavába vágott:
- Természetesen! - mondta kedves mosollyal. - Az elnök vezérigazgató úr máris az Ön rendelkezésére áll. Azonnal bejelentem.
Mire Csucsu felocsúdott, már be is vezették egy hatalmas,
tágas, előkelően berendezett irodába. A róka - mert ő volt
az elnök vezérigazgató - azonnal felugrott díszes íróasztala
mellől, és széles mosollyal sietett Csucsu elé.
- Nagy szeretettel üdvözlöm szerény ügynökségünknél! Talán valamilyen terméket óhajt reklámozni? Esetleg macskaszőr bundát? Ne habozzon! Mint külföldi vadmacska
bundát fogjuk reklámozni, és a közönség tódulni fog,
hogy megvásárolja.
- De hát hamar rájönnek, hogy csak közönséges macskaszőrből van, - próbálkozott Csucsu az ellenvetéssel, de a
róka lehurrogta.
- Ugyan kérem, kit érdekel az? - nevetett. - Addigra már
majdnem mindent eladunk. A maradékot átfestjük csíkosra és mint tigris bundát fogjuk reklámozni. Természetesen ügynökségünk is részesedni kíván a haszonból, tette hozzá vigyorogva.
- Nem, nem valamit eladni jöttem. A nevem Csucsu és a
Macskazene-kar tagja vagyok.... - kezdte, de az elnök vezérigazgató félbeszakította.
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- Csak nem a híres Csucsu?! - lelkendezett. - Uram, a legjobb
helyre jött! Az ön nevével bármilyen terméket reklámozhatunk! Például készítünk Önről egy fényképet, amint tejet iszik, kitesszük egy plakátra és aláírjuk: „AKAR SZTÁR
LENNI? AKARJA, HOGY ÖNNEK IS OLYAN LEGYEN A
HANGJA MINT CSUCSUNAK? IGYON KECSKETEJET!” Vagy
esetleg reklámozhatna ...

- Nem, semmi ilyenről nincs szó, - szakította félbe Csucsu. Azért jöttem, mert a zenekar érdeklődik az Önök harangjátéka iránt. Tudnának nekünk is szállítani egyet?
A róka vezérigazgató arcán a mosoly még szélesebb lett.
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- Természetesen! Mi mindent megteszünk ügyfeleink érdekében. Persze - tette hozzá - egy kis időbe telik, míg beszerezzük. Mi csak a legkiválóbb árut szállítjuk és ezért
kissé várni kell.
- Pedig sürgős volna, - mondta Csucsu. - Meddig kell várni?
- Ha így áll a helyzet, - mondta elgondolkozva a róka, - sürgősséggel szállítjuk. Persze, így drágább, - tette hozzá.
- A költségek nem számítanak, - nyugtatta meg Csucsu.
- Holnap reggel szíveskedjék befáradni! - mondta a róka mosolyogva. - Akkor már pontos tájékoztatást adok.
Barátságosan az ajtóig kísérte Csucsut.

23. Megkerülnek a csengők
(Csucsu és Egbert nyomon követik a tolvajokat és leleplezik a lopást. Megkerülnek a csengők. Mit mondott a bárányka?)
Csucsu kisétált a reklámügynökségről és bekanyarodott
egy mellékutcába, ahol már Egbert várt rá.
- A csel bevált - mondta Csucsu üdvözlés helyett. - Most már
csak meg kell figyelnünk mit csinálnak.
Csucsu meghúzódott a mellékutcában és Egbert
visszament a reklámügynökséghez. Megállt az ajtóval
szemben és úgy tett, mintha a széles, díszes kirakatban
elhelyezett plakátokat és hirdetéseket tanulmányozná. Nem
kellett sokáig várnia. Kisvártatva megjelent egy hörcsög, és
bement. Rövid idő múlva a róka elnök vezérigazgató
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kíséretében újra megjelent. Az ajtóban megálltak és
folytatták a beszélgetést, ügyet sem vetve Egbertre.
- Tehát, amint mondtam sürgősen mozgósítson mindenkit!
- folytatta a róka a megkezdett beszélgetést. - Közölje velük, hogy sürgősen szükség van ugyanolyan csengőkre és
kolompokra, amilyeneket legutóbb szereztek. Nem érdekel, hogyan szerzik meg, - emelte fel a hangját, - de holnap
reggelre minden darab legyen a szokott helyen, a raktáramban!
Ezzel visszament az irodájába, Egbert pedig követte az
elsiető hörcsögöt. A sarokra érve intett Csucsunak, aki
utánuk eredt. Rövidesen kiértek a városból egy rétre.
A hörcsög nem vette észre, hogy követik. A rét szélén
néhány öreg fa állt. A hörcsög odament egy odvas fához és
megütögette. A fa kongó hangot adott. Nemsokára
szárnysuhogás hallatszott és három, jól megtermett szarka
jelent meg. A hörcsög elmondta mi a teendőjük és azt is,
hogy melyik csengőt honnan szerezzék be.
- Látjátok, milyen fontos, hogy pontos értesüléseink legyenek! - fejezte be büszkén. - Ha a múltkor nem mértük volna
fel pontosan, melyik kecskének van kolompja, melyik báránynak csengettyűje, most nem tudnánk a sürgős rendelésnek eleget tenni. - A legnagyobb kolompokat - fejezte
be, - természetesen én fogom beszerezni.
Amikor a banda szétszéledt, Egbert és Csucsu visszament
a városba, egyenesen a rendőrségre. Az ügyeletes
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nyomozótiszt, egy
puli, hitetlenkedve
hallgatta
beszámolójukat és azonnal bevezette őket a
rendőrkapitányhoz.
A rendőrkapitány, Burkus alezredes, egy komondor,
ugyancsak elképedt, de mindjárt átlátta a dolog
jelentőségét és azonnal intézkedett.
Csucsu másnap kora délelőtt beállított a reklám- és
szervező-ügynökségre. Már várták. A díszes ruházatú pinty
titkárnők bevezették egy elegánsan berendezett
tárgyalóterembe és mindenféle frissítővel kínálták.
Rövidesen belépett az elnök vezérigazgató is, aki kitörő
örömmel rázogatta a macska kezét.
- Örömhírt közölhetek Önnel kedves uram, - mondta. - Sikerült még tegnap kapcsolatba lépnem külföldi szállítómmal
és az, rendkívüli futárpostával még az éjjel eljuttatta raktáramba a harangjátékhoz szükséges csengőket és harangokat. Ha kívánja, mindjárt meg-mutatom.
- Szívesen megnézném - mondta Csucsu.
A róka karon fogta Csucsut és átkísérte az utca szemközti
oldalán levő raktárába. Végig mentek a különbözőfajta
árukkal megrakott polcok között.
- Tudja - magyarázta a róka, - mi nemcsak az egyes termékek
reklámozásával foglalkozunk, hanem azok értékesítésének megszervezésével is. Ezért van itt olyan sokféle árú.
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A raktár végéhez értek, ahol egy polcon nagyság szerint
sorba állítva sorakoztak a leendő harangjáték alkatrészei:
csengők, kolompok, harangok.
- Tessék, itt láthatja a harangjátékot. Már csak össze kell állítani. Biztosíthatom - tette hozzá, - mindegyik márkás külhoni termék.
- Vagy belhoni lopott áru - mondta egy hang.
A polcok közül előlépett a rendőrkapitány komondor, két
másik vicsorgó rendőr kíséretében, akik azonnal fülön
csípték a meglepetéstől szóhoz sem jutó rókát.
- Letartóztatom csalásért, bűnszövetkezetben elkövetett lopás szervezéséért és orgazdaságért, - mondta az alezredes. - ezeket a holmikat mind ma éjjel lopták össze. Valamennyi tolvajt tetten értük és a helyszínen letartóztattuk. Mindent bevallottak.
- Kérem, ha ezek tényleg lopott holmik, én igazán nem tudom, hogy kerültek ide, - védekezett a róka. - Senki sem
mondhatja, hogy én adtam rá megbízást!
- De igen, én mondhatom, mert a két nagy kerek fülemmel
hallottam, - szólalt meg Egbert is, előlépve a polcok közül.
Ahogy a rókát el akarták vezetni, az hirtelen kirántotta
magát a karmaikból és kiugorva a nyitott ablakon,
elmenekült. Utána rohantak, de nem sikerült elfogniuk.
- Azonnal kiadjuk a körözést, - mondta az alezredes.
Ekkor érkezett meg lihegve a polgármester.
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- Hallom, mi történt, - mondta kétségbeesve. - Ez borzasztó!
Egy ilyen botrány! Mit fogok a polgároknak mondani, - siránkozott - mi lesz a beharangozott harangjátékkal?
- Természetesen a lopott csengőket vissza kell adni a tulajdonosaiknak. Szerencse, hogy még nem lett kifizetve. De
- nyugtatta meg Egbert. - még van idő a harangjáték öszszeállítására. A Legelészeti Felszerelések Szaküzletében
nagyon jó-minőségű csengők és kolompok találhatók,
csak megfelelő szakemberrel kell végeztetni a munkát. És
- tette hozzá, - lehetőleg más munkatárssal, például egy
énekesmadárral ellenőriztesse a munkát, ne a siketfajddal,
aki jól repül.
Másnap reggel Egbert és Csucsu az irodájukban
üldögéltek és várták Beeea bárány látogatását, akinek
megüzenték, hogy jöjjön be.
- Kedves kis bárány! - mondta Egbert. - Már alig várom, hogy
lássam, mennyire örülni fog a hírnek!
- Én is annak örülök a legjobban, - mondta Csucsu, - hogy ez
az aranyos kis bárány milyen boldog lesz.
Nemsokára nyílott az ajtó és Beeea bedugta a fejét.
- Jóóónapot kííívánok. - mondta barátságosan.
- Köszönjük, hogy befáradt, - üdvözölte Csucsu. – Kérem.
üljön le!
- Nem vagyok fáradt, - felelte barátságosan Beeea, - de azért
leülök. Miért hívattak?
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- Jó hírem van, - mondta kedvesen Egbert. - Örömmel közölhetem, hogy megkerült a csengettyűje.
Beeea elkomorodott.
- Nem kell! - mondta bosszúsan.
- De maga annyira sajnálta, hogy ellopták! Hiszen a barátjától kapta a születésnapjára. Azt hittük, örülni fog, hogy
megkerült, - mondta elképedve Csucsu.
- Neeem örülök! - felelte a bárány barátságtalanul. - Összevesztem a barátommal. Beeefejeztem! Látni sem akarom,
sem őt, sem a cseeengőjét.
- Akkor mit csináljunk vele? - kérdezte Egbert.
- Tartsák meg! - mondta a bárányka haragosan. Azzal felállt
kiment és becsapta maga után az ajtót.
A két barát összenézett.
- Ezt jól megkaptuk, - mondta Csucsu kissé bánatosan.
- Nem baj - vigasztalta Egbert, - legalább lesz egy csengőnk.
- Kiakasztjuk az ajtóra.

24. Egbert gyanút fog
(Kóruspróba késéssel. Próbál a Macskazene-kar.
Egbertnek gyanús lesz egy és más. Összeveszés)
Már elmúlt fél öt és a macskazenekar tagjai közül egyesek
még mindig hiányoztak. A fekete kandúr karnagy
türelmetlenül sétált fel és alá. Hol az óráját nézte, hol újra
és újra megszámolta, hányan vannak jelen.
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- Hárman még mindig nem érkeztek meg! - mormogta boszszúsan. - Ha most, itthon ilyen fegyelmezetlenek vagytok,
mit várhatok tőletek a külföldi előadó-körút során?
- Legyél nyugodt, ott mindenki pontos lesz, - védte a távollevőket az egyik kórustag, a rozsdabarna macska. (Miután
eddig ő látta el a kórus szervezési feladatait és bosszantotta, hogy a karnagy mást kért fel erre, úgy látta, eljött az
ideje, látta, hogy fizessen egy kicsit és megjegyzésével
borsot törjön a fekete kandúr orra alá.) - Ott lesz a nagy
szervező, akit felkértél, - folytatta, - az majd biztosítja,
hogy mindenki időben ott legyen a próbán.
- Hiába gúnyolódsz, - mondta ingerülten a fekete. - Tudom,
az bosszant, hogy nem rád bíztuk a feladatot, de hidd el,
az ő kapcsolatai nélkül nehéz lenne megszervezni a utazást.
A rozsdabarna éppen válaszolni akart, amikor kinyílt az
ajtó és kedélyesen nevetgélve besétált a fekete-fehér foltos
cica, a csíkos kandúr kíséretében. A fekete karnagy
megfeledkezve az előbbi vitáról, dühét most rájuk
zúdította.
- Azt hiszitek, nektek mindent szabad? Csak úgy megvárakoztathattok ennyi embert - illetve macskát? - üvöltötte
szikrázó szemmel.
- Bo-bocsánat, - dadogta a csíkos kandúr. - Sohasem szoktunk pontosan kezdeni, hát beültünk egy pohár cukrozott
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tejre és nem vettük észre, hogy elszaladt az idő. - Ígérem
többé nem fog előfordulni, - fogadkozott.
- Nem bizony, - mondta maró gúnnyal a karnagy, - mert ki
vagytok a kórusból zárva!
- Ezt nem teheted velünk! - tiltakozott felháborodottan a
csíkos.
- Dehogynem! - mondta a karnagy és éppen részletesen ki
akarta fejteni jogait és lehetőségeit, amikor az ajtó ismét
kinyílott és az angóra cica óvakodott be.
- Elnézést, csak nem késtem el? - kérdezte és olyan ártatlan
tekintettel meredt a karnagyra, mint egy ma született bárány.
A fekete kandúr megbűvölten meredt a cicára (nagyon
tetszett neki) és már csaknem azt mondta: - Semmi baj,
igazán nem számít, - amikor rájött, hogy fél perccel előbb
még ugyanezért a késésért ki akarta zárni a kórusból a
másik kettőt.
- De igen, - mondta igyekezve, hogy a hangja ne tűnjön túl
barátságosnak és megértőnek. - Kérem, a jövőben jobban
ügyeljen a pontosságra, - tette hozzá csaknem bocsánatkérően.
- És minket pedig ki akarsz ezért zárni? - csattant fel a csíkos
felháborodva. - hol van itt az igazság? Rá más szabályok
vonatkoznak?
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- Sohasem hallgattok végig! - mondta a karnagy. - Azt kezdtem mondani, hogy ki lesztek zárva a kórusból, ha továbbra is folyton elkéstek. És ez mindenkire vonatkozik, nézett körül szigorúan, majd tekintete megpihent az angóra cicán. - Szíveskedjék elfoglalni a helyét. - tette hozzá
megenyhülten, majd gyorsan folytatta: - Na, akkor kezdjük!
Elpróbálták az összes számot, amit énekelni szoktak, közöttük természetesen a „Felmásznék hozzád az eresz-csatornán”
- és a „Holdfényes séták a vizes háztetőkön” kezdetű népszerű
songokat. Az előadás jól ment, mindenki nagy lelkesedéssel énekelt; látszott, hogy már minden a kisujjukban van.
- Most pedig új számokat fogunk betanulni, - mondta a karnagy mindenki meglepetésére. - Meg fogjuk tanulni az „Elástam egy velős csontot” kezdetű kutya country dalt, a „Kerek ez a káposzta, feltűzöm a szarvamra...” című kecske-népdalt és egy egérnótát, amelyik így kezdődik: „Minden sajtnak száz a lyuka”
- Miért van erre szükség? - kérdezték többen egyszerre.
- A hermelin figyelmeztetett, ne felejtsük el, hogy kör-utunkon nemcsak a macskákat képviseljük, hanem az egész régió kultúráját kell bemutatnunk, - válaszolta a karnagy.
- Szóval innen fúj a szél! - kiáltott közbe Egbert. - Ez ostobaság! Hogy gondolod, hogy egy macskakórus szépen fog
ugatni, vagy cincogni?
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- Amit egy kutya vagy egy egér meg tud tanulni, azt egy
macska még jobban tudja, - felelte dölyfösen a fekete kandúr. - Megmondta azt a hermelin is!
Ez a érvelés a legtöbb kórustag egyetértésével találkozott.
Többen helyeslően nyávogtak és az ellenkezők is elhallgattak. Egbert azonban nem hagyta annyiban.
- Ki ajánlotta neked, hogy a hermelint válaszd menedzsernek? - kérdezte.
- A „Bízzál bennünk” reklám és szervező ügynökséghez fordultam, ők ajánlották, - válaszolta a kandúr dacosan, de
kissé bizonytalanul.
- Mindjárt gyanús volt nekem, - mondta Egbert. - Azt az ügynökséget egy szélhámos róka vezette, akit a minap le is
tartóztattak, csak sikerült megszöknie.
- Attól még a hermelinnek lehet igaza. Kitűnő szakember és
biztos, hogy jó szervező. Eddig is csupa jó tanácsot adott,
- védte az igazát a karnagy. - Különben is, - támadt
Egbertre, - te mit avatkozol egér létedre a macskák dolgába? Ha nem tetszik, fel is út, le is út!
- Rendben van, elmegyek, - mondta dacosan Egbert, bár nagyon bántotta a dolog. Azzal fogta magát és távozott.
- Ha Egbert megy, én sem maradok! - jelentette ki Csucsu.
- Te is mehetsz, vagyunk elegen, - mondta a karnagy haragosan. - Majd meglátod, milyen jól fogunk boldogulni a
holnapi nyilvános főpróbán.

Második rész - 128

- Majd meglátjuk! - mondta Csucsu és ő is kifelé indult. Az ajtóból azonban visszafordult. - Csak meg ne bánd! - kiáltott
vissza és ő is távozott.
- Máris megbántam - dörmögte magában a karnagy, de hangosan csak ennyit mondott: - Na, mit bámultok? Sok dolgunk van, folytassuk a próbát!

25. Az előadás megbukik
(A macskazenekar Csucsu és Egbert nélkül tartja meg a nyilvános főpróbát. Az új számok előadása csúfos kudarcba fúl)
A nyilvános főpróbára óriási tömeg gyűlt össze. Ennek
csak részben volt oka, hogy az előadás ingyenes volt, inkább
az, hogy az első előadásra már nem lehetett jegyeket kapni.
Nem véletlenül, mert a legjobb helyeket - amint ez lenni
szokott - az előkelőségeknek tartották fenn.
A nagy érdeklődés is mutatta, milyen népszerű lett a
Macskazene-kar. Nem csak Pocokvár lakói tolongtak a
bejáratoknál, hanem a parkolók megteltek azokkal a
buszokkal, amelyek a közeli kisebb településekről
szállították az érdeklődőket, négylábúakat és madarakat
egyaránt. A nagy népszerűség nem kis részben Csucsunak
volt köszönhető, aki gyönyörű hangjával és kiváló előadói
képességével minden fellépésekor szinte lázba hozta a
közönséget. Azt, hogy most nem lép fel, alig vette valaki
észre. A plakátokon ugyan leragasztották azt a mondatot,
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hogy „szólót énekel Csucsu”, de a változtatás nem volt feltűnő
és más nevet nem írtak ki.
A kórus bevonult, hogy elfoglalja a helyét. A karnagy, a
fekete kandúr lehajtott fejjel ment elől. Láthatólag nem volt
jó kedve és aki közelebbről nézte, láthatta rajta az ideges
szorongást. Már nagyon megbánta hevességét, de
büszkesége nem engedte, hogy felkeresse Csucsut és
megkérje, mégis lépjen fel. Ráadásul tudta, Csucsu
ragaszkodna, hogy Egberttől is bocsánatot kérjen és ezt
macskai önérzete sehogy sem engedhette meg. Így a tagság
általános nemtetszése ellenére a kórus Csucsu nélkül lépett
fel.
Súlyosbította a helyzetet, hogy a hermelin tanácsára
műsorba vett kiegészítések, a kutya-, egér- és kecskedalok
nem mentek jól. Bár a hermelin elragadtatva dicsérte az
előadást, a karnagy érezte, hogy baj lesz. Az előre kiadott
műsoron azonban már nem tudott változtatni.
A kórus tehát - a közönség viharos tapsa mellett elfoglalta a helyét. A karnagy beintett és a kórus elkezdte a
nyitó számot, a „Holdfényes séták a vizes háztetőkön” című,
nagysikerű érzelmes sanzont. A jól betanult, sikeres dalt a
zenekar teljes odaadással adta elő és habár hiányzott a
hangszerelésből az a különleges hanghatás, amivel Egbert
egészítette ki a macskakórust, ez nem volt feltűnő a
közönség ütemes tapsa miatt, amellyel az előadást kísérték.
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Teljes sikert aratott a második és harmadik szám is, és a
karnagy kezdett kissé megnyugodni.
És ekkor következett a „Felmásznék érte az ereszcsatornán”
kezdetű dal, amelyben a szólót Csucsu szokta énekelni. Már
az első ismerős hangok felcsendültekor óriási tapsvihar tört
ki, amely rövidesen elhalt és a közönség feszülten várta
kedvencének fellépését. Amikor azonban észrevették, hogy
Csucsu helyett egy jól megtermett szürke kandúr énekel,
kitört a botrány. Dobogással, füttykoncerttel adtak hangot
elégedetlenségüknek; többen elkezdtek kiabálni: - „Hol van
Csucsu?!” - mások: - „Miért nem Csucsu énekel?” és
hasonlókat.
Pedig a szürke macska szépen énekelt, majdnem olyan jól,
mint Csucsu szokott. Azt a részt pedig, hogy
„Csak ülnék csendben a kémény tövébe,
És bámulnék némán szép sárga szemébe”
talán még mélyebb átérzéssel énekelte. De hát ilyen a
népszerűség, a közönségnek Csucsu kellett
A kandúr karnagy, akinek sápadtsága csak fekete szőre
miatt nem látszott, leintette a kórust, meghajolt a közönség
felé és remegő hangon így szólt:
- Tisztelt közönség! Szeretett szólistánk, Csucsu, elháríthatatlan akadályok miatt nem tud részt venni a mai nyilvános
főpróbán, de biztosíthatom Önöket, hogy a bemutató előadáson már ő fog énekelni.
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A közönség elégedetlenül morgott, ám végül megnyugodott és az előadást folytatták, de a félbeszakított dalt,
ami a kórus egyik sikerszáma volt, nem kezdték el újra.
Egbert és Csucsu, akik természetesen ott ültek a közönség
soraiban, jól mulattak az egészen.
- Na, ez egy kis elégtétel neked, - mondta Egbert, - Hiába,
legszebb öröm a káröröm.
- Ez egy csúnya mondás, de most megérdemlik. - mondta
Csucsu komolyan. Én nem örülök olyan nagyon, mert árt a
Macskazene-kar hírnevének.
- Várj csak, most jön még a java, - jósolta Egbert.
És igaza lett. A zenekar megszokott, sikeres számai után
következtek azok, amelyek a hermelin javaslatára kerültek
be a műsorba. A konferanszié szerepét is ő töltötte be, ő
jelentette be a műsor számait.
- A Macskazene-kar másoknak is kedvében akar járni, így
most kutya, egér és kecske dalokat fog énekelni - jelentette be előre lépve, olyan erős jázminillatot árasztva,
hogy még a közönség soraiban is érződött. - Következik
tehát az „Elástam egy velős csontot” című country eb dal.
A kórus rákezdte:
Elástam egy velős csontot,
Sajnos nem találom.
Vau-vaú
Pedig folyton csak szaglászok
Hetedhét határon.
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Vau-vaú
Ha még ma meg nem találom,
Az egész házat szétrágom.
Vau-vaú, Vau-vaú, Vau-vaú..
A kórus mindent megtett, hogy a tőlük idegen
hangzásokat megfelelően kiénekelje, de sajnos kevés
sikerrel. Különösen a vau-vau ment rosszul, inkább így
hangzott: nyau-nyaú. Az előzmények miatt már amúgy is
elégedetlen hallgatóság az első sorok után dobogni
kezdett, fütyült és a dal végére kitört a botrány. A közönség
tombolt, pfujjolt és többen felugráltak a helyükről. Egyesek
bedobáltak mindenfélét a színpadra, ami a kezük ügyébe
esett és a verebek csapatostól repültek el záptojásért,
amivel a szereplőket akarták majd megdobálni.
A legnagyobb zűrzavart azonban a hallgatóság soraiban
levő kutyák okozták, akik nemcsak a gyatra előadás miatt
voltak dühösek, hanem egyik legkedvesebb, a kutyák
számára ősi hagyományt képviselő daluk meggyalázását
sérelmezték. Ezért szinte egy-emberként (bocsánat, egykutyaként) ugrottak fel helyükről és a közönség között egy
csoportban
elhelyezkedő
Kutyaházi
Ugató-kórus
vezetésével megrohamozták a színpadot.
A függönyt hirtelen leengedték. A nagy zűrzavarban
Egbert beosont a színfalak mögé, hogy megtudja, mi
történik. Látta, hogy a fekete kandúr hevesen vitatkozik a
hermelinnel, de a nagy zajban nem hallotta, mit mondanak.
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Közelebb ment és hallotta, amint a karnagy szemrehányóan
ezt mondja:
- Maga tehet róla, hogy az előadás ilyen rosszul sikerült.
Hallgattam az ostoba tanácsaira és bevettem a műsorba
ezeket a lehetetlen kutyaénekeket. És látja, már az elsőnél
kitört a botrány. - Abbahagyta és elkezdett szimatolni. - Te
jó ég, mitől van ilyen büdös? - Majd ismét a hermelinhez
fordult. - Micsoda menedzser maga? Már látom, magának
fogalma sincs az előadások szervezéséről, az ötletei pedig
egyenesen hülyeségek.
- Kikérem magamnak ezt a hangot! - kiabált a menedzser is.
- Én elismert szaktekintély vagyok a kultúra szervezése területén. Minden a maguk hibája, nem tanulták meg jól a
dalokat. - Hirtelen felugrott. - Mindjárt visszajövök, azután
jobb lesz, ha eltűnünk! - mondta és az irodájába sietett.
Egbert utána osont. Ahogy elment mellette, szörnyű bűz
csapta meg az orrát. Azután látta, hogy a hermelin az
íróasztalához siet, kinyit egy fiókot, kivesz onnan egy kis
üveget és bepermetezi magát vele a fülétől a farka tövéig,
majd visszamegy, hogy folytassa a vitát. Egbert besurrant a
szobába és megnézte az üveget. Jázminszagú kölnivíz volt!
- Ahá, most már tudom, miért illatozik ez olyan nagyon, vigyorgott, magához vette a kölnivizet, visszaosont és tovább figyelte a fejleményeket.
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26. Botrány és leleplezés
(Egbert nyomoz a hermelin után. A kórus majdnem
feloszlik. Egbert leleplezi a szélhámost. Kibékülés)
A hermelin visszament a karnagyhoz.
- Az előbb ott tartottunk, hogy maguk szúrtak el mindent. támadt rá a kandúrra. - Rendesen be kellett volna tanulni
a dalt, kutyastílusban. Ha tudom, hogy ilyen rosszul fogják
előadni, nem is egyeztem volna bele!
- De hiszen maga is ott volt a próbákon és agyon dicsérte az
előadást, - dühöngött a fekete. - Sajnos, ezek után nem
lesz semmi az előadókörútból.
- Ne legyen olyan kishitű, - vigasztalta a menedzser. - Én
mindent elintézek. Egy pillanat, mindjárt jövök. - Ezzel
újra az irodájába sietett, hogy magához vegye a kölnivizet.
Persze nem találta, az már Egbertnél volt. Bosszúsan ment
vissza.
- De most gyorsan tűnjünk el, mielőtt a nézők betörnek a
színfalak mögé! - mondta sürgetve.
A karnagy bólintott és indulást parancsolt a megszeppent
kórusnak. Egbert rejtekhelyéről kuncogva figyelte, amint a
macskazenekar, élén a karnaggyal és a menedzserrel,
letörten távozik.
- Ezt a leckét megérdemlik, de nem hagyom, hogy ez a
szélhámos tönkre tegye a zenekart, - mondta Csucsunak,
amikor csatlakozott hozzá. - Most megyek és utánajárok
ennek a „hermelinnek”.
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A kórus a megszokott helyén gyűlt össze. De most nyoma
sem volt a szokásos vidám csevegésnek, tréfálkozásnak. A
tagok letörten, szótlanul üldögéltek, még ahhoz sem volt
kedvük, hogy azon veszekedjenek, ki a hibás a kudarcért.
A karnagy, maga előtt tessékelve a hermelint, felment a
dobogóra, ahonnan vezényelni szokott.
- Kedves barátaim! - kezdte fennhangon, de hangjából
hiányzott a rá jellemző magabiztosság, - be kell
ismernünk, hogy hibáztunk. Mint erre menedzserünk is
rámutatott, nem gyakoroltuk eleget az új műsorszámokat
és ez már az elsőnél, az eb-dalnál megmutatkozott.
További gyakorlásra van szükség, hogy sikeres előadást
tarthassunk....
Mondatát nem fejezhette be, mert többen közbe szóltak:
- Mi az, hogy nem gyakoroltunk eleget! - kiabált az egyik
felháborodottan. - Nagy marhaság volt a kutyadalt
műsorba venni! - háborgott egy másik. - Nem fogom
gyakorolni az ugatást! - bosszankodott egy harmadik, Nem csinálok magamból bolondot.... - És így tovább.
A hermelin a karnagy segítségére sietett:
- Kérem, mire való ez a háborgás? Csak egy kis gyakorlás és
szebben fognak ugatni, mint egy kutya. Azután meg
indulhatunk az előadó-körútra.
- Előadó-körútra? - nyávogott magából kikelve a sértett
rozsdabarna kandúr, a kar régebbi, leváltott szervezője. Nem lesz abból semmi. Ezentúl itthon sem lesz ránk senki
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kíváncsi. Maga az oka mindennek! Amíg maga a
menedzser nem veszek részt a munkában.
- Már pedig ő marad! - jelentette ki makacsul a karnagy. Majd körbe szaglászott. - Mitől van itt olyan büdös? morgott
- Akkor ezennel bejelentem, kilépek a kórusból, - jelentette
ki a rozsdabarna macska.
- Én is! - kiabált be a csíkos kandúr.
- Én is! Én is! Én is! - kiáltoztak többen.
- Ne legyenek annyira elkeseredve egy kis kudarctól, próbálta a kedélyeket megnyugtatni a hermelin. - Én is
meg-szenvedtem a művészetért. Látják, hogy bicegek?
Tudják, hogy sérültem meg!?
- Úgy, hogy ki akart fosztani egy tyúkólt! - mondta Egbert,
aki eddig meghúzódott a sarokban. - Tyúkot akart lopni,
de csapdát állítottak neki és attól sebesült meg a lába.
Azóta sántikál. De végül sikerült elmenekülnie.
A rendőrség azóta is keresi. Megírta a Pocokvári Hírlap is.
Az előbb jártam a szerkesztőségben, ott olvastam.
- Micsoda badarság! - szólt közbe a karnagy. - A hermelinek
nem lopnak tyúkot.
- Ez igaz, - mondta Egbert. - de nem is büdösek! Vagy nem
érzitek a szagát? Ez nem hermelin! Eddig sikerült
illatosítania magát, de elloptam a jázminszagú kölnijét.
A kórustagok már régen éreztek valami különös bűzt, de
csak most jöttek rá, hogy az a menedzserből árad.
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Az ál-hermelin dühösen felhorkant:
- Ez mind szemenszedett hazugság! - üvöltötte magából
kikelve. - Ezért megfizetsz! - rikoltotta és rávetette magát
Egbertre.
Ekkor azonban Csucsu, aki szintén végig a sarokban
rejtőzött, előugrott elkapta a nyakánál és lerántotta róla a
fehér hermelinbundát. És ott állt előttük egy görény,
remegve a félelemtől.
- Gratulálok a leleplezéshez! Hogy jöttél rá? - kérdezte a
rozsdabarna, aki nagyon elégedett volt a fejleményekkel.
- Az első hibát a bundával követte el, - magyarázta Egbert. A hermelinek bundája ugyanis csak télire fehéredik ki,
nyáron barna. Most pedig nyár van.
- Tényleg! - szóltak közbe mások is. - Hogy-hogy nem
jöttünk rá mi is?
- Ez egy ügyes szélhámos, - nyugtatta meg őket Egbert. Minket is ki akart fosztani. Tulajdonképpen szerencsénk
volt, hogy ezzel a botránnyal lelepleződött. Ki tudja mi
történt volna, ha kivisz bennünket külföldre. Még eladott
volna benneteket a kutyáknak. - Majd hozzátette, - Még
egy olyan kiváló szakembert, bocsánat szakmacskát, is
meg tudott téveszteni, mint a mi karnagyunk.
- Nagyon szégyellem magamat! - szánta rá magát végül a
fekete kandúr is. - Nem is értem, hogyan tudott rábeszélni
a kutya és egyéb nóták betanítására. Ezennel le is mondok
karmesteri tisztemről.
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- Ennek nincs értelme, - szólt közbe Csucsu is. - Nem
fogadjuk el a lemondást. Legyél csak te a karnagy, te
értesz hozzá legjobban.
- Úgy van, úgy van, - kiáltoztak a többiek is.
- Hát, ha tényleg ezt akarjátok, maradok, - mondta a fekete
kandúr meghatottan. - Nektek pedig Egbert és Csucsu, tette hozzá, - köszönöm, hogy segítettetek és ezúton
ünnepélyesen bocsánatot kérek tőletek.

Majd így folytatta:
- Későbbre kell halasztani a bemutató előadást és meg kell
változtatni a műsort. Nagyon össze kell szednünk
magunkat, hogy a közönség elfeledje a mai botrányt! Ami
pedig a kutyákat illeti, nem tudom, meg fogják-e valaha is
bocsátani nekünk hagyományos daluk megcsúfolását.
Tehát azonnal munkára fel!
- Rendben van, de előbb vigyük át rendőrségre ezt az álhermelint, mert iszonyúan büdös, - vágott közbe Csucsu.
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27. Találkozás a piros-szalagossal
(Csucsu sétára indul és találkozik a piros-szalagos cicával,
de közbejön valami, ami nem javítja a helyzetet, sőt...!)
Csucsu elmélázva rótta Pocokvár belvárosának utcáit.
Az idő nagyon szép volt, a nap vidáman sütött ezen a kora
nyári délelőttön és neki minden oka megvolt az
elégedettségre. Vagy mégsem? Hiszen sikeres énekesi
pálya-futásának eredményeként egyike lett a város
legnépszerűbb személyeinek. (Egy pillanatig haboztam, ne
írjam-e, hogy legnépszerűbb embereinek, de idejében
lebeszéltem róla magamat. Mert szokták ugyan mondani, „a
macska is ember”, de ha jobban belegondolunk, nem
ismerjük a macskák véleményét erről a kérdésről. Lehet,
hogy megsértődnének!)
Szóval Csucsu igen népszerű lett. Képe ki volt rakva a
legtöbb kirakatba, neve gyakran szerepelt az újságok kultúr
rovatában és az előadásokat hirdető plakátokon. Emellett
volt lakása, jó állása a tejüzemben is, ahol a dobermannon
kívül mindenki szerette. Volt egy testi-lelki jó barátja,
Egbert, de barátságot tartott a macskák mellett már az
egerekkel is és sok kedves kutya ismerőse is volt. És
mégsem volt igazán boldog. Pedig teljesült leghőbb vágya
is: sikerült lefogynia! Vagy éppen ez lett volna a baj? Igen,
ez! Mert attól a szent pillanattól kezdve, amikor megpillantotta a piros-szalagos fehér cicát, már nem a
karcsúságra vágyott!
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Ezek a gondolatok foglalták le, amikor hirtelen
felpillantott és mit gondoltok, kit látott vele szemben jönni?
Álmainak megtestesítőjét, magát a fehér cicát, nyakán az
elmaradhatatlan piros szalaggal! Nem ugyanaz a szalag volt,
amit akkor viselt, amikor először találkoztak, hanem egy
még díszesebb, bodrosabb, szélesebb masnival. (Ugyanis
nagyon tiszta cica volt és minden nap szalagot váltott.)
Csucsu előbb elsápadt, majd elpirult. De erőt vett
elfogódottságán és udvariasan köszönt a cicának, aki
addigra odaért:
- Csókolom a karmait! - mondta halkan, de határozottan.
A cica meglepetten nézett rá.
- Ismerjük mi egymást? - kérdezte barátságosan.
- Igen, már találkoztunk, - válaszolta Csucsu, majd kissé
szorongva hozzátette, - ha nem is a legkellemesebb
körülmények között. Én voltam az a „kifejezetten kövér”
kandúr. Haragszik még rám?
A fehér cica elkomorodott.
- Hát kérem az akkor nagyon rossz vicc volt, - mondta - de
már elfelejtettem, - tette hozzá megbocsátóan,
- Az nem volt egyáltalán vicc! - mondta Csucsu kissé
emeltebb hangon, - Én tényleg nagyon kövér voltam, de
addigra sikerült lefogynom. - folytatta kissé
megenyhülten. - De nagyon bántott, ahogyan lehordott.
A piros-szalagos fehér cicát szemmel láthatólag meglepte
Csucsu magyarázata. Egy kicsit el is szégyellte magát.
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- Úgy látszik igazságtalan voltam magához, - mondta kissé
röstelkedve. - De lássa be, nagyon meglepődtem, amikor
egy kövér, hájas macska helyett egy kisportolt daliás
kandúrt találtam.
- Mondja, miért tetszenek magának a kifejezetten kövér
kandúrok? - szedte össze a bátorságát Csucsu.
A piros-szalagos fehér habozott egy kicsit, de azután
pajkosan elnevette magát.
- Hát, ami igaz, az igaz; nekem is jobban tetszenek a daliás,
kisportolt kandúrok. De tudja, azok általában önteltek,
nagyképűek; azt hiszik, mindent megengedhetnek
maguknak, mert elkényeztetik őket a cicalányok.
A kövérek viszont közismerten nyájasak, jókedvűek és ami
a legfontosabb kedvesek.
- Nem gondolja, hogy egy kevésbé elhízott, vagy mondjuk
így: kisportoltra fogyott kandúr is lehet szívélyes, jókedvű
és kedves? - bátorodott fel Csucsu. Majd merészen így
folytatta: - Én például nagyon szívélyes vagyok; amióta
magával találkoztam, nagyon jó a kedvem és nagyon
kedves is tudnék magához lenni, ha megengedné.
Ezt az utóbbi mondatot már kissé pironkodva mondta.
Elpirult a fehér cica is, majdnem annyira, mint a szalagja. De
nem haragudott meg, sőt kedvesen elmosolyodott, ahogy
Csucsura pillantott.

Második rész - 142

- Lehet, hogy tévedtem a daliás kandúrokat illetően? tréfálkozott. - Maga biztosan tud kedves lenni. De nem is
figyel rám! - mondta hirtelen szemrehányóan.
Igaza volt. Csucsu már nem is hallotta az utolsó
mondatokat. Merően nézte az utca másik oldalát, ahol egy
róka és néhány patkány éppen befordulni készült egy
mellékutcába. A piros-szalagos cica is észrevette,
hogy másfelé bámul.
- Szóval nem érdekli, amit mondok? - csattant fel
sértődötten. - Úgy látszik mégis igazam volt, a daliás
kandúrokat illetőleg.
De Csucsunak már máshol járt az esze. Köszönés nélkül
otthagyta a piros-szalagos cicát és a róka, meg a patkányok
után eredt.
A piros-szalagos fehér cica dermedten nézett utána.
- Hát nem megmondtam! - mondta halkan. - Micsoda
udvariatlan, neveletlen fickó. - És még csak be sem
mutatkozott, - tette hozzá, csaknem sírva. - Többet szóba
sem állok vele! - mormogta végül dacosan és elindult az
ellenkező irányba.
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28. Rendőrkézen a tolvajok!
(A kedves olvasók nyilván meglepve tapasztalják,
hogy Csucsu és Egbert viselt dolgai helyett a Pocokvári Hírlap
vezércikkét olvashatják. Ezúton szeretnék mindenkit
megnyugtatni: nem történt tévedés - mint látni fogják az itt leírtak sem szólnak másról)
XI. évf. 28. szám POCOKVÁRI HÍRLAP
június 13. péntek
RENDŐRKÉZEN A RÉG KERESETT TOLVAJOK!
A SAJTÜZLET KIFOSZTÁSÁT A HÍRES ÉNEKES
AKADÁLYOZTA MEG! LAPUNK MUNKATÁRSA
VÉGIG KÖVETTE AZ ESEMÉNYEKET!
Páratlan ravaszsággal kitervelt rablást akadályozott meg a
mai napon a rendőrség és a
polgári lakosság összefogása.
Mint ismeretes, az utóbbi időben elszaporodtak városunkban az üzleti lopások. A tolvajok különösen a tej-termékeket
és húsféléket tüntették ki érdeklődésükkel. Mindedig a rendőrség tehetetlen volt. A tolvajok
mindig a legforgalmasabb időket választották ki, amikor az
üzletek zsúfolva voltak. Ilyenkor elvegyültek a tömegben és
amikor senki sem figyelt oda,
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elemelve a kiszemelt árut, észrevétlenül eltűntek zsákmányukkal.
A mostani eset azonban más
volt. A banda - mert, mint utólag kiderült - a tettesek azonosak voltak azokkal, akik a bolti
lopássorozatot elkövették, valahogy tudomást szerzett arról,
hogy a főutcán levő sajtüzletbe
nagy mennyiségű és nagy értékű áru érkezett. Három jólöltözött patkány, meg egy nagyon
elegáns idősebb borz ment be
egyszerre az üzletbe. Az egyik

kiszolgáló hölgy, egy gyöngytyúk, elmondta lapunk tudósítójának, - aki a bűncselekmény elkövetése után nyolc
perccel már a helyszínen volt feltűnt neki, hogy a patkányok a
borzot szinte támogatták, amikor az üzletbe léptek. Szóvá is
akarta tenni, de egy másik vevő
kiszolgálása miatt erre nem
volt ideje.
A patkányok
bejelentették,
hogy nagy mennyiségű ementáli sajtra van szükségük, amelyet egy, a fészekből kiesett beteg madárfiókák javára szervezett jótékonysági sorsoláson kívánnak értékesíteni. Ki is választották az árut és elkezdték
kihordani a szomszédos utca
sarkán
álló
kiskocsiba.
Az egyik patkány időközben elment és egy rendőrkutyával jött
vissza. Az üzletet igazgató libának kérdésére közölte, a főtörzsőrmesteri rangban levő
kuvaszt megkérték, vigyázzon
az utca sarkán levő sajtokra,
hogy valaki el ne lopja, amíg a
többit kihordják.

Miután a kiskocsit tetemes
mennyiségű sajttal rakták tele,
azt mondták, mindjárt visszajönnek a többiért és az egészet
egyszerre fizetik ki.
- Addig biztosítékul itt marad a
nagypapa, - mutatott rá a
borzra a csoport vezetője, egy
róka, aki később jött csak be
az üzletbe.
Így a róka és a patkányok elvonultak a sajttal telt kiskocsival; a rendőrkutya is segített
nekik. Az üzlet kiszolgálói várták, hogy visszajöjjenek. Amikor hosszú idő után sem tértek
vissza, a széken szundikáló idős
borzot kezdték kérdezgetni.
Kiderült, a borz nem is ismeri
sem a rókát, sem a patkányokat. Az utcán szedték fel és elegánsan felöltöztették. Különben
is süketnéma.
- Nem gyanakodtam, mert
olyan becsületes külsejük
volt, - mondta a liba.
- Különben is nagyon meghatódtunk mindannyian, - tette
hozzá a gyöngytyúk, - amikor
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hallottuk, hogy az egész a fészekből kiesett beteg madárfiókák támogatása miatt történik.
- Hogy lehet az, hogy Ön, mint
rendőr főtörzsőrmester segítséget nyújtott a tolvajoknak? kérdezte tudósítónk a kutyát.
- Nagyon nehéz volt a kiskocsi válaszolta a kuvasz. - Különben is mi szolgálunk és védünk! - tette hozzá büszkén.
- És nem fogott gyanút? - kérdezte tudósítónk.
- Csak a másik sarokig toltam,
- védekezett a rendőr. - Nem
volt okom gyanakodni, azt
mondták, nagyon szeretik a
rendőröket.
Amíg lapunk tudósítója a tanúkat faggatta, megérkezett a
rendőrség is. Alig kezdték meg
a nyomozást, amikor a dolgok
váratlan fordulatot vettek.
A rendőrkordonnál
hirtelen
mozgolódás támadt. A helyszínen tartózkodó Burkus alezredes, a város rendőrkapitánya
odaszólt helyettesének, nézze
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már meg, mi történt. A főhadnagy csakhamar egy jól megtermett, fekete-fehér foltos
macska kíséretében tért vissza.
- Jelentem, ez a macska nem
volt hajlandó odébb menni, hiába parancsolt rá az őrszem.
Mivel állandóan azt hangoztatta, hogy nagyon fontos közlendője van és személyesen Önnel akar beszélni, idekísértem.
- Jól tette, főhadnagy, mondta az alezredes. – Üdvözlöm Csucsu úr, - fordult a
macskához. - Mit óhajt közölni?
Ekkor ismertem meg. Csucsu
volt, a neves énekes.
- Éppen egyik hölgy ismerősömmel beszélgettem (itt kissé
elpirult, bár ez csak a fehér
foltjain látszott, a feketéken
nem), amikor nagyon gyanús
társaságot pillantottam meg. válaszolta Csucsu. - Három
patkányt láttam - akiket jól ismerek, mert már többször elkergettem őket a Tejüzem közeléből, ahol biztonsági őrként
dolgozom - egy róka társaságában, aki ismerősnek tetszett.

Mikor jobban megnéztem, felismertem. A reklámügynökség
elnök vezérigazgatója volt, akit
lopásért, csalásért, orgazdaságért és egyéb bűncselekményekért köröznek. Egy kiskocsit
toltak, amely tele volt sajttal.
- Meg tudja mondani hová
mentek? - kérdezte izgatottan a
rendőrkapitány.
Csucsu jó megfigyelő volt és
pontosan megjelölte a bűnözők
rejtekhelyét.
Ennek hallatán lapunk tudósítója a helyszínre repült, megelőzve a kommandósokat. Rövidesen azok is a helyszínre értek, körülvették az épületet és
megadásra szólították fel a
bennlevőket A híres énekes,
Csucsu is velük tartott.
Válasz nem érkezett a fel-szólításra, így behatoltak az épü-

letbe. Rövidesen elfogták a patkányokat, de a vezért, a rókát
sehol sem találták. Csak egy
botjára támaszkodó öreg mókust találtak még odabent, aki
azt mondta, nem látott senkit.
Már éppen el akarták engedni,
amikor Csucsunak feltűnt, milyen naftalinszaga van.
- Ő az! - mutatott a mókusra,
- csak egy régi mókusbundát
vett fel.
A róka menekülni próbált, de
Csucsu erősen tartotta farkánál
fogva, amíg a kutyák meg nem
kötözték.
Így sikerült a rendőrség és a
polgári lakósság együttműködése eredményeként leleplezni
és felszámolni ezt a veszedelmes bűnöző társaságot.
A riportot készítette lapunk
munkatársa: Arany Málinkó
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29. Az ünnepség
(A szokásos pocokvári ünnepségen Csucsu ismét találkozik
a piros-szalagos fehér cicával, de az nem akarja
többé látni. Kitüntetéseket adnak át.
Csucsut is kitüntetik a cica nagy ámulatára.)
Pocokváron minden évben nagy ünnepséget rendeznek a
város alapításának évfordulója alkalmából. Ebben az évben
különös gonddal készült mindenki, mert ez a centenárium
éve volt. A várost pontosan száz évvel ezelőtt alapította
meg egy, a környező lápos rétekről idetelepedett pocok
család, amelyik rövid idő alatt fel is virágoztatta az akkor
még kis települést. A település eredeti neve Sárfészek lett,
a Pocokvár nevet csak ötven éve kapta, amikor városi rangra
emelték. Így a mai napra kétszeres ünnep esett: a város
alapításának százéves, várossá válásának ötven éves
évfordulója.
Érthető tehát, hogy az egész város lázban égett. Már
órákkal az ünnepség megkezdése előtt nagy tömegek
gyűltek össze a városi parkban, sétálgatva, beszélgetve.
Élvezték a szép nyári időt és a sokféle frissítőt, amit a
rögtönzött pavilonokban élelmes hörcsögök és rókák
árusítottak.
Az ünnepség egyik fénypontja a - görényügy miatt
megtépázott népszerűségét azóta visszanyert
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Macskazene-kar előadása volt. Csucsu is korán kiment az
előadás színhelyére, abban reménykedve, hogy sikerül
ismét találkoznia a piros-szalagos fehér cicával.
Reményében nem is csalatkozott, néhány perces járkálás
után meg is pillantotta a cicát, aki egyedül üldögélt egy
padon az árnyékban. (Nem akart a tűző napra ülni, félt, hogy
fehér szőre a napfénytől kisárgul.) Csucsu legszívesebben
odarohant volna, de visszatartotta magát és lassan a
pirosszalagoshoz sétált. Az nem vette azonnal észre, csak
akkor kapta fel a fejét amikor Csucsu megszólította:
- Látom, egyedül van, remélem nem zavarom?
A piros-szalagos cica szemei villámokat szórtak.
- De igen, nagyon is! - mondta haragosan.
Csucsu zavarba jött.
- Tudom, hogy neveletlenül viselkedtem, de higgye el jó
okom volt rá. Meg szeretném magyarázni....
- Nem vagyok kíváncsi a magyarázataira! - szakította félbe a
fehér cica. - Már a múltkor sem kellett volna
meghallgatnom magát. Tűnjön el!
Csucsu számított arra, hogy nem lesz szívélyes fogadtatásban része, de ilyen határozott elutasításra nem. Kezdte
elveszíteni a türelmét, de azért újra megpróbálkozott.
- Kérem, hallgasson meg és mindent meg fog érteni. Először
is szeretnék bemutatkozni, a nevem....
A piros-szalagos azonban ismét félbeszakította:
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- Nem mutatkozzék be! Mondtam már, tűnjön el! Nem
akarok magával megismerkedni, nem akarok magával
találkozni, nem akarok magával beszélgetni! - kiabálta
olyan hangosan, hogy a közelben tartózkodó három túzok
abbahagyta a csevegést és feléjük fordult. - És a nevét sem
akarom megtudni! - fejezte be a cica dühösen.
- Pedig meg fogja tudni! - felelte Csucsu is haragosan, azzal
sarkon fordult és elment.
A piros-szalagos fehér cica meglepetten és csalódottan
nézett utána.
Egbert a közelből figyelte a jelenetet és amikor Csucsu
eltűnt, odament hozzá és megszólította.
- Elnézést a tolakodásért kisasszony, de azt hiszem, most
nagyon igazságtalan volt a barátommal szemben, mondta, tisztes távolban maradva, mert nem akarta,
hogy a cica esetleg rajta töltse Csucsu iránti haragját. (Egy
macskánál ugyebár, sohasem tudhatja az egér.)
- Ki a maga barátja? - kérdezte meglepve a piros-szalagos
fehér cica, - Csak nem az a macska?
- De igen, ő! - felelte Egbert. - Kár, hogy nem hallgatta meg,
rá fog jönni, hogy tévedett vele kapcsolatban.
- Nem értem az egészet, - bosszankodott a piros-szalagos. Kicsoda maga és hogy mer más dolgába beleavatkozni? És
egyáltalán, ki ez a macska?
- Maga nem szokott újságot olvasni? - kérdezte Egbert. - De
javaslom, most igyekezzünk, mert lekésünk az
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ünnepélyről! - tette hozzá sürgetően. - Ott mindjárt meg
fog tudni mindent.
A piros-szalagos cica annyira meglepődött, hogy szót
fogadott Egbertnek. Mire a helyszínre értek, az ünnepély
már elkezdődött. A polgármester megnyitó szavai már
elhangzottak és javában folyt a bevezető előadás, amelyet a
helyi tudományegyetem történelem professzora - egy
macskabagoly tartott. A professzor foglakozott a város
alapításának és fejlődésének történetével és kiemelte azt a
meghatározó szerepet, amelyet a régióban betöltött.
A professzor előadása után ismét a polgármester vette át
a szót. Ismertette, azokat az eredményeket, amelyeket az
utóbbi időkben - persze az ő polgármestersége alatt - a
város elért és méltatta azokat, akik ebben jelentős szerepet
vállaltak. Természetesen megemlítette a Macskazenekarnak a kórusfesztiválon elért első helyezését is.
Ezek után került sor a kitüntetésekre. Elsőnek az egyetem
rektora
kapott
„Nagy-bagolyrendet”
tudományos
eredményeiért, majd - a közönség tomboló tapsa közepette
- a kórus karnagya, a fekete kandúr és Csucsu kapta meg az
énekművészet egyik legnagyobb elismerését, az „Aranyhársfa díjat”.
A piros-szalagos fehér cica csak most ismerte fel Csucsut legnagyobb ámulatára. Az előbb még mellette helyet foglaló
Egberthez akart fordulni, de az addigra odament a
kórushoz, mert tudta, hogy az ő fellépésük következik.
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Ezután a város rendőrkapitánya adta át a város
közbiztonságának megőrzésében elért eredményekért járó
kitüntetéseket. Az elmúlt napokban történtek miatt Csucsut
is kitüntetették.
Amikor Csucsu - a megjelentek hangos éljenzése mellett átvette a kitüntetést, fellépett az emelvényre főnöke, a
dobermann is és idegességében torkát köszörülve így szólt
hozzá:
- Röstelkedve, de elismerem, hogy tévedtem az Ön
megítélésében, - mondta zavartan. - Tartozom az
igazságnak azzal, hogy Ön kiváló macska, talán még
kutyának is beválna.
Keményen mancsot rázott Csucsuval, majd gyorsan hátat
fordított és elment.

30. Mi történt az utcabálon?
(A Macskazene-kar ünnepi koncertet tart,
utána utcabál következik. Csucsu nem kéri fel
a piros-szalagost, de Egbert közbelép)
Az ünnepély végén a Macskazene-kar díszelőadása
következett. A kórus nagyon alaposan felkészült, nem
engedhettek meg maguknak még egy botrányt. A műsorból
természetesen kimaradtak a kutya-dalok és kecskesanzonok. Ennek ellenére a kutyák nagy része, élükön a
Kutyaházi Ugató-kórus karmesterével, egy buldoggal,
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tüntetően kivonult, amikor a kórus elfoglalta helyét a
színpadon.
Az előadás a szokásos népszerű számokkal kezdődött.
A karnagy nagyon vigyázott a hangszerelésre, így nem
csoda, hogy a közönség tapsorkánnal köszöntötte a népszerű „Holdfényes sétákat”, hangos éljenzéssel üdvözölte a
„Felmásznék érte” kezdetű dalt Csucsu parádés előadásában
és ütemes tapssal kísérte a záróakkordokat.
Az előadás után a rajongók hada megrohanta Csucsut,
hogy autogramot kérjen tőle. Csucsu már megszokta a
népszerűséget, így nagy gyakorlata volt neve
alákaparásában és nem is nagyon figyelt rá, kinek adja.
Inkább azt leste fél-szemmel, látja-e az ünneplést a pirosszalagos fehér cica és milyen képet vág hozzá.
Látta bizony! Csucsu, aki elég messze volt tőle, nem
figyelhette meg, hogy változnak az arcán az érzelmek.
Először meglepett arcot vágott, amely később a teljes
elképedésbe váltott át, azután egyre komorabb lett, előbb
haragos, majd szomorú, végül elfordította a fejét. Egbert,
aki az előadás után visszament hozzá, látta, hogy a szemei
könnyekkel telnek meg. Megsajnálta, de nem állhatta meg,
hogy ne leckéztesse meg az előbbi pökhendiségéért.
- Most már tudja, hogy egyáltalán ki ez a kandúr és talán
rájött arra is ki vagyok én, - mondta kissé gunyorosan, de
minden bántó él nélkül.
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A piros-szalagos nem is sértődött meg, hanem lehajtotta a
fejét és végül kitört belőle a sírás. Egbert megsajnálta.
- Ne legyen elkeseredve, nincs veszve semmi, most
következik a táncmulatság, az utcabál - biztatta a cicát. Biztos felkéri magát, de ha nem, majd másképpen
segítünk a dolgon.

A piros-szalagos kissé megvigasztalódott, letörölte
könnyeit, majd elvonult a mosdóba, hogy rendbe hozza és
kicsinosítsa magát, megigazítsa piros masniját kikefélje és
kellően divatosra borzolja fel a szőrét.
Az utcabál rövidesen megkezdődött. A Macskazene-kar
helyét a pódiumon egy tücsökzenekar váltotta fel, az húzta
a talpalávalót. Csakhamar tetőfokára hágott a hangulat.
Szinte mindenki táncolt. Eleinte a megszokott felállásban
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járták a táncot, macska a macskával, rigó a rigóval, esetleg
elvétve egy pocok egy ürgével, de később megkezdődtek a
lekérések és így rendkívül szokatlan párok alakultak ki: Itt
egy csóka járta a csárdást egy mókuskával, amott egy kecske
táncolt egy túzokkal, még arrébb egy kanalas-gém meg egy
malac ropta a táncot. Ott táncolt a fehér bárányka is egy
nyúllal, nyakán vadonatúj csengettyű. A polgármester, a
közelgő választások tudatában fűvel-fával táncolt,
mindenkit felkért, aki az útjába került.
Csucsu is nagy forgalmat bonyolított le, egymás után kérte
fel az előbb őt éltető rajongóit, különösen azokat, akiknek
autogramot adott. Csak egyvalakit nem kért fel: a pirosszalagos fehér cicát. Többször is eltáncolt a közelében, sőt
amikor lekérték a táncpartnerét, el is indult feléje, de rá se
nézett és elment mellette. A fehér cica pedig csak ott
ácsorgott a táncparkett szélén és várta, hogy Csucsu
felkérje. Többen is odaléptek hozzá, hogy táncra kérjék, de
mindenkit visszautasított azzal, hogy rosszul érzi magát és
csak várt tovább. Megpróbált magám uralkodni, de látszott,
hogy mindjárt elsírja magát. Egbert, aki nem szeretett
táncolni, lebonyolított ugyan két-három felkérést,
miközben figyelte Csucsut és a piros-szalagost, de alig
várta, hogy megszabaduljon partnereitől. Ahogy ez
megtörtént, oda-ment a fehér cicához és felkérte.
- Remélem, engem nem utasít vissza, - mondta és a cica
könnyein át, mosolyogva nemet intett.
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Elkezdtek táncolni, közben Egbert vigasztalta.
- Ne csüggedjen, most jön a mi időnk. Mindjárt következik
a hölgyválasz.
Valóban a hölgyválasz következett, de Egbertéknek
csalódniuk kellett. Mire a fehér cica Csucsuhoz ért, már öt
másik rajongója várta, hogy felkérhesse: két cica, egy nyest,
egy menyét és egy fácán. Alig táncolt egy-két lépést, máris
lekérte valamelyik. Közben újabbak csatlakoztak az
előbbiekhez. A piros-szalagos cica többször is próbálkozott,
de valahogy mindig megelőzték. Egbert ott állt mellette és
biztatta:
- Legyen türelemmel még egy kicsit, rövidesen én is tudok
segíteni.
És tényleg, a konferálást vállaló páva (aki nem mert részt
venni a táncban, mert félt, hogy letapossák a farkát)
kihirdette:
- Vegyes válasz! (Ami azt jelenti, hogy mindkét nem
lekérheti a másikat)
Ekkor Egbert intett a fehér cicának, aki Csucsuhoz lépett.
Most is megelőzte valaki - egy liba - hogy Csucsut lekérje
táncosától. Mielőtt azonban megszólalhatott volna, odalépett hozzá Egbert és felkérte táncolni. A liba
elcsodálkozott, de nem mondhatott nemet.
- Nagyon vártam, hogy felkérjen, - mondta piros-szalagos, de megértem, hogy haragszik rám. Ha akarja, itt is
hagyhatom.
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- Dehogy akarom! - kiáltott boldogan Csucsu. - Én is alig
vártam, hogy találkozzunk végre. Nagyon sok
megbeszélnivalónk van. De azt javaslom, hagyjuk itt a
táncolókat, mielőtt újra lekérnek és sétáljunk egyet a
parkban.
Így is történt. Egbert elégedetten nézett utánuk, és már
csak arra várt, hogy valaki megszabadítsa táncpartnerétől,
aki azóta, hogy felkérte egyfolytában locsogott. De még
sokáig kellett csetlenie-botlania, mert a szószátyár libát
sokan ismerték és senki sem akarta lekérni.

31. Egbert intézkedik
(A kórus megbeszélést tart. Egbert új kórustagot mutat be.
Kiderül, hogy lesz előadó-körút, de milyen feltétellel?)
A sikeres fellépés utáni napon a Macskazene-kar ismét a
szokott helyen gyülekezett. A kórustagok lassacskán
szállingóztak csak be, de ezzel ma nem törődött senki.
A fekete kandúr karnagy is jókedvű volt és elnézően vette
tudomásul, hogy a megbeszélt időpontban a tagoknak
csaknem a fele még nem érkezett meg. Egbert sem volt még
ott, Csucsu is késett. Mindenki az előző napi előadásról
beszélt és az a ritka dolog történt, hogy egymást
dicsérgették és senki sem bírálta a másikat, annak vélt vagy
valós hibája miatt. Még a távollevőket sem szidták, ami
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ugyancsak szokatlan volt itt is, ahogy szokatlan csaknem
minden gyülekezetben.
A fekete karnagy végül megelégelte a várakozást és
karmesteri pálcájával megkocogtatta a szokásos befőttesüveget,
- Figyelmet kérek! - kezdte, de senki sem figyelt rá.
Még kétszer próbálkozott, de a beszélgetésbe merült
hallgatóság sehogy se akart tudomást venni róla. Végül
döntő lépésre határozta el magát: földhöz vágta a befőttesüveget, ami azután hangos csörömpöléssel összetört. Ettől
végre elhallgattak a jelenlevők.
- Na, végre! - mondta a kandúr, majd így folytatta: - Először
is köszönetet szeretnék mondani a kórus minden
tagjának, bár erre úgy látszik most nincs meg a lehetőség,
- tette hozzá, körül nézve. - Most az egyszer elnézem, a
fegyelmezetlenséget, de a jövőben megkövetelem, hogy
mindenki időben itt legyen. Sajnos az előadó körútról
valószínűleg le kell mondanunk. Nemcsak az ál-hermelin
ügy miatt, - tette hozzá védekezően, miután a bejelentésre
elégedetlen moraj hallatszott a tagság köréből. - A Keselyű
Travel utazási iroda vállalta az út megszervezését az eset
után is. De sajnos a Keselyű Travelt bezárták. Keselyű az
igazgató, a főkönyvelővel, egy héjával együtt megszökött.
Az utazni akarók hiába várták az indulást, akiket pedig
külföldre vittek ott is ragadtak. - Majd vigasztalólag hozzá-
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tette: - Van még némi remény, talán Egbertnek sikerült
intézni valamit.
- Lehet, hogy szerencsénk van, - szólt közbe valaki. - Talán
mi is pórul jártunk volna.
- Lehet, - mondta röviden a karnagy, aki már le szerette
volna zárni a kínos kérdést, - most mindenesetre ne ezzel
foglalkozzunk! Mielőtt elkezdenénk a próbát, be
szeretnék mutatni valakit. Tessék befáradni! - szólt ki az
ajtón.
Mindenki odanézett és meglepetésükre Egbertet
pillantották meg. És nem is egyedül. Egyszerre csak ott állt
a karnagy előtt és mellette.... Na, mit gondoltok, ki állt
mellette zavartan, pironkodva, lesütött szemmel? ......Hát
persze, hogy ő, a piros-szalagos fehér cica!
Újra kitört a zsivaj, úgy, hogy a karnagynak ismét meg
kellett kocogtatni valamit. Miután a befőttesüveg már nem
állt rendelkezésre, pálcájával jobb híján az asztalra csapott
egy nagyot. Amikor a kórus tagjai végre elcsendesedtek,
Egbert bemutatta a fehér cicát.
- Nemrég ismerkedtünk meg. Azt hiszem, a kórus értékes
tagot nyerne vele, - mondta. - Én mindenesetre szívből
ajánlom.
- Már meghallgattam és én is javaslom, hogy vegyük fel a
kórusba! - szólt közbe támogatóan a fekete. Szólóénekesnek is alkalmas.
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- Sőt, szerintem igen szép duetteket énekelhet vele! - tette
hozzá Egbert, az ajtón belépő Csucsura mutatva, akinek
meglepetésében földbe gyökerezett a lába. - Csucsu!
Engedd meg, hogy bemutassam a Macskazene-kar új
szóló-énekesét. Különben hol voltál eddig?
- Mostanáig őt kerestem, - hápogott védekezve Csucsu,
ahogy valamennyire magához tért a meglepődésből. - Én
is szerettem volna beajánlani a kórusba, de te úgy látszik
megelőztél.
Közben Egbert mondott valamit a karnagynak, mire az újra
csendet kért
- Most már igazán itt az ideje, hogy a próbát elkezdjük, mert
a jövő héten mégis indulunk az előadó-körútra.
Erre ismét kitört a hangzavar. Mindenfelől kiáltások
hangzottak: - Az előbb azt mondtad, hogy elmarad! –
Azt hittük, hogy már nem lesz előadó-körút! ... Jaj de jó,
utazunk! ....Ez aztán a kellemes meglepetés! ... - Ilyen és
hasonló meg-jegyzések hangzottak el.
A karnagy megvárta, amíg elcsendesednek, majd folytatta.
- Igen megyünk! - jelentette ki határozottan. - Igaz, hogy
lemaradtunk a Keselyű Travel szervezésében indított
utazásról, de Egbert barátunk - megbízásomból – tárgyalásokat folytatott más városokkal és sikerrel járt.
A részleteket én sem ismerem, jobb lesz, ha ezekről ő
maga számol be.
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A bejelentésre óriási tapsvihar tört ki. Amikor végre elült,
Egbert felmászott a karnagy kottatartójára és onnan
kezdett beszélni.
- A Macskazene-kar eddig elért eredményeinek
köszönhetően sikerült több várossal és településsel
megállapodni. Hogy csak a legközelebbi előadásainkat
említsem, a jövő hétvégén Kecskeházán lépünk fel, azután
pedig Bárányfüreden, ami - tekintettel arra, hogy a város a
nyári évadban telve van üdülőkkel - igen nagy megtiszteltetés.
Természetesen erre még nagyobb lett a zsivaj. A fekete
alig tudott rendet csinálni. A végén pálcájával akkorát ütött
az asztalra, hogy darabokra tört. Egbert folytatta.
- Van azonban a fellépésünknek egy feltétele, amit még te
sem ismersz, - fordult a karnagy felé Egbert. - Együtt kell
fellépnünk egy másik énekkarral.
- Nem túl jó hír, de majd csak megegyezünk valahogy, nyugtatgatta magát a fekete. - Sikerült azokkal is
tárgyalnod? - fordult Egberthez.
- Hát, tudod még nemigen tudtunk megegyezésre jutni, felelte Egbert zavartan.
- Melyik az az énekkar!? - kiáltott fel a karnagy rosszat
sejtve.
- A Kutyaházi Ugató-kórus, - válaszolta Egbert, majd jobbnak
látta, hogy a bejelentés hatására kitört, minden eddiginél
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nagyobb felháborodást és zűrzavart kihasználva
lemásszon a dobogóról és elhagyja a termet.

32. Minden jó, ha ......
(Egbertnek sikerül a két énekkart kibékíteni
és elindulnak az előadó-körútra)
A két énekkar tagjai egymással szemben álldogáltak és
ellenségesen méregették egymást. Egbertnek nem csekély
erőfeszítésébe került, amíg sikerült nyélbe ütnie a
találkozót. Ő maga a két kórus között középen állt, a két
karnagy, a fekete kandúr és a buldog társaságában. A feszült
csendet Egbert törte meg.
- Kedves kórustagok, vagy még inkább, kedves
művésztársaim!
- Tudom, hogy a két énekkar tagjai között nemcsak az ősi
ellentétek, hanem a közelmúlt eseményei is szítják az
egymás iránti bizalmatlanságot. Miután abban a kellemes
- legalább is jelenleg kellemes - helyzetben vagyok, hogy
nem vagyok sem kutya, sem macska, senki sem vádolhat
elfogultsággal. Elsősorban biztosítani szeretném kedves
kutyabarátainkat, hogy a kutyadalnak a nyilvános
főpróbán olyan rosszul sikerült előadásával a Macskazenekar nem megsérteni akart benneteket. Ennek
alátámasztására az énekkar karnagya elnézést kér az
Ugató-kórustól.
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- Így van? - fordult a fekete kandúrhoz Egbert.
- Igen így, - bólintott a karnagy kényszeredetten. Sajnálatos balfogás volt, elnézést kérek.
- Ugyanakkor - folytatta Egbert, - meg kell mondanom,
helytelen volt egy rosszul sikerült előadás miatt a kórust
olyan hevesen megtámadni. Igazam van? - fordult a
buldoghoz.

- Igazad van! - morgott a kutya bosszúsan.
- Nos tehát - folytatta Egbert, - ezek után rátérhetünk a
közös munkára. Mindkét énekkarnak az a célja, hogy az
előadó-körút jól sikerüljön. Javaslom, a két karnagy üljön
össze és egyezzen meg műsorban. A két kórus pedig
tegyen meg mindent, hogy saját előadása minél jobban
sikerüljön. Ami engem illet - tette hozzá, - szívesen részt
veszek mind a két énekkar munkájában.
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Egbert szavait, a kutyák helyeslő vakkantásokkal, a
macskák egyetértő nyávogással kísérték. Amikor az
énekkarok szét-oszoltak odament Csucsuhoz, aki a pirosszalagos cicát átkarolva beszélgetett a többiekkel.
- Gratulálok a beszédedhez, mindenben igazad volt, fordult hozzá Csucsu. - De hadd kérdezzek valamit!
Tudom, szépen megtanultál dorombolni, de hogyan
akarsz mind a két kórus munkájában részt venni? kérdezte kíváncsian.
- Nem gond, - válaszolta könnyedén Egbert, - megtanulok
ugatni is! - De javaslom, – súgta oda halkan - az
énekpróbák mellett mindenesetre tanuljatok valami
önvédelmi sportot is, például karatézni.
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Harmadik rész

EGBERT EGÉR RENDET RAK

„Néha, nem is olyan ritkán,
az egér segít a macskán”
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33. Tényleg minden jó?
(Az olvasó csak az utolsó fejezetnél jön rá, miért ez a fejezet
címe, de megismerkedhet a pocokvári Macskazenekarral és a
Kutyaházi Ugató-kórussal és persze Egberttel.)
A két énekkar tagjai ismét egymással szemben álldogáltak
és ellenségesen méregették egymást. Egbert a két kórus
között középen állt, a két karnagy, a fekete kandúr és a
buldog társaságában. A feszült csendet megint Egbert törte
meg.
- Nos tehát ezek után tényleg rátérhetünk a közös munkára.
Miután a két énekkarnak az a célja, hogy az előadó-körút
jól sikerüljön, a két karnagy üljön össze és egyezzen meg
műsorban, a két kórus pedig tegyen meg mindent saját
sikere érdekében. Magam - tette hozzá, - mint mondtam,
szívesen részt veszek mindkét énekkar munkájában.
Javaslom továbbá, hogy miután együtt kell működnünk,
egyesüljön a két énekkar – folytatta Egbert.
- És mi legyen az új kórus neve – kiabált bele egy
rozsdabarna kandúr, aki színének megfelelően a Rozsdás
nevet viselte és énekkari tagsága mellett a Macskazenekar szervezési feladatait is ellátta. – Talán Kutyazene-kar?
– tette hozzá gúnyosan.
- Miért, azt szeretné talán, legyen inkább Macskaházi Ugatókórus? – kiabált be még hangosabban egy, az Ugató-kórus
szervezési feladatait ellátó, meghatározhatatlan fajtájú,
izgága kis kutya, aki a Máriusz nevet viselte és akit a
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kutyák magasabbrendűségében való hitében sértett
Rozsdás gúnyolódása.
- Csend legyen, kór-társak! – folytatta mondandóját az egér,
akinek végre sikerült a többieket túlkiabálni. – Azt
javaslom, legyen az új énekkar neve „Kutya-macska
Barátság Kórus”! És javaslom, holnapra hívjunk össze
közgyűlést a további teendők megbeszélése céljából.
A javaslatot egyhangúlag elfogadták és a kedélyek megnyugodtak, bár mind a két oldalról el-elhangzott egy-két
gúnyos megjegyzés. A két kórus egyesítése ugyanis egyik
táborban sem okozott osztatlan örömet. Eltekintve az
immár hagyományos és cseppet sem felhőtlen kutyamacska barátságtól, valamint a két kórus közötti korábbi
nézeteltérésektől (lásd „Egbert egér intézkedik”), előre
vetette árnyékát a gond, ki legyen a közös kórus karnagya?
Erre a posztra mindkét kórus eddigi vezetője igényt
tartott. A Macskazene-kart irányító fekete kandúr karnagy a
kórusfesztiválon elért első helyezésre hivatkozhatott. (A
kandúr egyébként nagyon büszke volt előkelő
származására. Azt állította ugyanis, hogy egyenes ági
leszármazottja annak a macskának, akiről elnevezték a
neves kölnivizet, a „Chat Noir”-t, ami franciául fekete
macska és akinek képe a nevezett parfüm minden dobozán
látható. A Macskazene-kar irányítását is ebben a szellemben
végezte, nagy súlyt helyezve a franciás, könnyed sanzonok
elő-adására.)
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A Kutyaházi Ugató-kórus karnagyának sem volt a vezetésre
irányuló igénye kevésbé indokolt. Az ugyancsak fekete
színű bulldog, külföldön elért sikereire hivatkozott. Tartós
külföldi tartózkodása alatt ugyanis számos angliai
falkavadászaton vett részt, ahol az ő ugatása adta meg az
alaphangot a nyulak üldözése során a kutyafalkának.
(Emellett személyes elismerés is érte: Nagy Britannia
miniszterelnöke egyszer barátságosan megsimogatta a
fejét.) A Kutyaházi Ugató kórus irányításában is az
erőteljesebb, harsányabb megoldásokat helyezte előtérbe,
különös tekintettel a pattogóbb ritmusú, katonás ebindulókra.
A közös kórus vezetésének, valamint programjának
eldöntése céljából a fennálló ellentétek elsimítására tehát
közös megegyezéssel közgyűlést hívtak össze másnapra.

34. Közgyűlés, mérsékelt sikerrel
(Az összehívott közgyűlés viharosan kezdődik,
de békésen fejeződik be. Elhatározzák, hogy mielőtt újra
összehívnák, az előadás helyszínére látogatnak.
A háttérben azonban már szervezkedik az ellenzék).
A közös kórus vezetésének, valamint programjának
eldöntése céljából a fennálló ellentétek elsimítására, mint
tudjuk, közös megegyezéssel közgyűlést hívtak össze. Erre
a közgyűlésre elsőként érkezett a két barát, Egbert és
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Csucsu. Mint mindig, ők voltak az elsők, sohasem késtek el,
mert tudták, valamit nemcsak jól, de időben is kell végezni.
Emellett Egbert úgy érezte, mint aki a két kórust összehozta, neki illik elsőként fogadni az érkezőket. Csucsu,
szokáshoz híven elkísérte. A piros-szalagos cica, Pirci,
Csucsu szívbélije, nem jött velük. A fodrásznál volt, farkát
ondoláltatni az ünnepi alkalomra.
- Lehet, hogy rajtunk kívül senki nem jön el? – kérdezte
Csucsu, akin erőt vett a pesszimista hangulat.
- Ne aggódj, mindenki el fog jönni, - nyugtatta meg barátját
Egbert. – Már csak azért is, hogy le ne maradjon egy
esetleges veszekedésről.
- Sajnos, ennek nagy az esélye – folytatta a pesszimizmust a
macska. – Ki hallott olyat, hogy kutyák és macskák együtt
énekeljenek?
- Én már hallottam – válaszolta Egbert. – Különben is, ha egy
egér, mint én, tagja lehet egy macska zenekarnak….
Nem fejezte be, mert nyílt az ajtó és egy sárgás szőrű,
hegyes-orrú, kistermetű kutya lépett be. Máriusz volt, a
kutyák kórusának szervezője, aki az előző találkozás
alkalmával már hallatta a hangját.
- Jónapot! – köszönt Egbertnek. – Itt lesz az a bizonyos
közgyűlés? – kérdezte és választ sem várva leült az egér
melletti székre. Csucsura ügyet sem vetett.
- Igen, itt lesz – válaszolta Egbert helyett készségesen
Csucsu.
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- Nem magát kérdeztem – utasította vissza a segítséget a
kutya és hátat fordított az elképedt macskának.
Csucsu annyira meglepődött, hogy megsértődni is
elfelejtett. Helyette Egbert vette fel a kesztyűt.
- Azt hiszem, ha komolyan gondoljuk a közös előadó
körutat, félre kell tenni az ellentéteket. Különösen akkor,
ha azok nem személyes okból erednek, hanem valamilyen
indokolatlan előítéletből.
- A kutyák macskák iránti ellenszenvét talán nem tartja
indokoltnak? – kapta fel a fejét a hegyes-orrú.
- Talán magát megtámadta már egy macska? – kérdezte
vissza Egbert.
- Ugyan kérem! – nevetett a sárgaszőrű kutya. – Csak
próbálná meg! Én viszont már nem egyszer kergettem fel
macskákat a fára.
- Akkor nem értem, mi baja van magának a macskákkal? –
kérdezte Egbert.
A kutya erre már nem tudott válaszolni, csak dühösen
morgott, majd elhallgatott. Közben egyre többen
szállingóztak befelé és rövidesen megtelt a terem. Illetve
tulajdonképpen nem telt meg igazán: a macskák csak
macskák mellé ültek és így tettek a kutyák is. Ha egyik sor
balszélén kutyák foglaltak helyet, a jobbszélen
elhelyezkedő macskák középen legalább két, de inkább
három helyet üresen hagytak. Ha egy sor megtelt
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macskákkal, a kutyák hagytak üresen egy sort és csak a
következő sorban ültek le.
A termet rövidesen hatalmas hangzavar töltötte be.
A hangzavar átfogta a teljes skálát; a hatalmas bernáthegyi
kutyák mély basszusától a fiatal cicák koloratúr szopránjáig
gyakorlatilag minden hangmagasság képviselve volt.
Amikor már úgy látszott, újabb résztvevő nem fog érkezni,
ismét nyílt az ajtó és megjelent a két karnagy. Először
udvariaskodva megálltak, egymást kölcsönösen előre
tessékelve, majd mindkettő egyszerre nekilendült és
elsőként igyekezett belépni a terembe, ami azért nem
sikerült, mert a másik azonnal mellette termett és mivel
ketten együtt nem fértek át, így egymáshoz szorulva
beékelődtek a két ajtófélfa közé. Végül a fekete bulldog
nekirugaszkodott és az ugyancsak fekete kandúrt leszorítva
bebukott a terembe.
A fekete kandúr karnagy bosszúsan megállt az ajtóban, de
azután felderült a képe és utána szólt a kutyának:
- Csak parancsoljon, kolléga úr, előre fáradni, hiszen én
vagyok itt otthon!
A fekete kutya is megállt és vissza akart fordulni, hogy övé
legyen az utolsó szó, de rájött, hogy már nem kettesben
vannak vetélytársával és a közönség, fajtára való tekintet
nélkül elhallgatott és őket nézi, ezért inkább kihúzta magát,
méltóságteljes léptekkel fellépett az emelvényre és leült az
odakészített két szék egyikére. A kandúr szintén észrevette
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az őt feszülten figyelő közönséget és igyekezett az ebhez
hasonló méltóságteljes módon elfoglalni a másik széket.
Ettől a perctől kezdve a két karnagy kimérten, de szinte
túlzott udvariassággal viselkedett egymással.

- Javasolhatom, hogy uraságod nyissa meg az értekezletet?
– fordult a bulldog a macskához.
- Nem óhajtaná talán inkább ön? – udvariaskodott a kandúr.
– Hiszen ön a vendég!
- Éppen ezért úgy érzem, önnek kellene tartania a
megnyitót – kapott a szón a fekete kutya, aki megragadta
az alkalmat, hogy az előbbiért fizessen. – Hiszen eddig ön
volt a házigazda
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A kandúr karnagy az „eddig” szóra felkapta a fejét, de
megemberelte (vagy talán inkább megmacskálta) magát,
bólintott és felállt.
- Tisztelt kórustársaim! – kezdte. – Engedjétek meg, hogy
bemutassam és egyúttal szeretettel üdvözöljem
vendégeinket, a Kutyaházi Ugató-kórus karnagyát és a
kórus tagjait, akikkel mostantól együtt gyakorolunk,
együtt próbálunk, együtt lépünk fel és együtt megyünk
előadó
körútra.
Noha
mindannyian
tudjátok,
megismétlem: előadó körutunknak feltétele a közös
fellépés. Körutunk legfontosabb helyein, így például
elsősorban Bárányfüreden ragaszkodtak ahhoz, hogy
kedves kutyabarátainkkal együtt lépjünk fel
A „kedves kutyabarátaink” kifejezés hangos derültséget
váltott ki a jelenlevőkből. A kandúr zavartan nézett körül,
majd gyorsan folytatta:
- Biztos vagyok, hogy nem lesz probléma. Nem vagyok híve
az egyéni produkcióknak. Kutyák és macskák
összehangolt közös előadására írt sanzonokat,
kórusműveket, sőt oratóriumokat fogunk előadni. Ebben
a szellemben kívánom vezényelni ezt a vegyes kórust.
Az elhangzottak azonban nem hozták meg a várt
elismerést. A macskák ugyan elkezdtek tapsolni, de a taps
lassan elhalt, amint észrevették, hogy a kutyák dermedt
csendben ülnek és hallgatnak.
Ekkor felugrott a fekete eb karnagy.
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- Sajnos nem értek egyet azzal, amit tisztelt karnagy
kollégám mondott. Véleményem szerint igenis mind a
kutyáknak, mind a macskáknak külön-külön meg kell
mutat-ni, mit tudnak. Újabb szólóénekeseket kell
kinevelnünk! Egyébként tisztelt karnagy kollégám félreérti
a helyzetet. A közös kórust ugyanis érdemeim alapján
nekem kell vezetnem és én az előbb elmondottak
szellemében kívánom a közös munkát irányítani!
- Semmi szükség újabb szólóénekesekre, főleg sztárokra
nem. Elegen vagyunk már, sőt még ez is sok! – kiabált
közbe a szürke Soma nevű macska, a Macskazene-kar
második szólóénekese, aki Csucsura is féltékeny volt és
irigyelte.
Ellenvetése nem maradt visszhang nélkül, közbeszólása
hallatán többen helyeslően vakkantottak, illetve nyávogtak
(attól függően melyik csoportba tartoztak). A kutyák
részéről a közbekiabálásban élen járt Máriusz, aki már az
előbbiekben is kimutatta a macskák iránti ellenszenvét.
- Nem tudom, hogyan fogunk együttműködni. Én
ragaszkodom az elképzeléseimhez és azt hiszem maga is
– fordult a kutyához.
- Jól hiszi, kolléga úr – válaszolt ingerülten a fekete bulldog.
– még akkor is, ha elmarad az előadó körút.
- Hát úgy látszik, el fog maradni – mondta ingerülten a
kandúr is.
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- Nem kell, hogy elmaradjon – szólt közbe Egbert. – Miért
ne lehetne kórusműveket is és egyéni ének számokat is
előadni? Ezzel csak színesebbé tennénk műsorainkat.
A két kórusvezető meglepve nézett egymásra. A többiek
is elhallgattak.
- Nem buta ez az egér – szólalt meg kisvártatva a kutya. –
Egész okos dolgokat mond!
- Én tudom, hogy Egbert nagyon okos – kapott a szón a
kandúr. – Nem hiába tartózkodik állandóan macskák
között!
- Ezt csak hagyjuk! – intette le a fekete bulldog karnagy. –
Annál inkább, mert ezzel még nincsen minden megoldva.
Ki fogja vezényelni a kórust? Vagy erre is van javaslatod?
– fordult Egberthez, tegezésre fordítva a szót.
- Mi tagadás erre is – válaszolt Egbert, de igyekezett
szerénynek látszani. – Tudjátok, nem régen sikeresen
átrágtam magam egy ókori történelemkönyvön, és abból
megtudtam, hogy a római köztársaság vezetésére
egyszerre két konzult választottak, akik mindegyike egyegy évig vezette az államot, majd átadta a hatalmat a
másiknak. Háború esetén egyik nap az egyik, másik nap a
másik konzul vezette a hadsereget. Így tehetnétek ti is.
- Nem egészen értem – csóválta fejét a fekete kutya. – Most
mit javasolsz, évente, vagy naponta váltsuk egymást?
- Természetesen egyiket sem – nevetett az egér. – Egy év
túl hosszú idő volna, egy nap alatt pedig semmit sem
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lehetne befejezni. De mit szólnátok például ahhoz, hogy
egyik héten te vezetnéd a kórust – mutatott a fekete
kandúrra – és azalatt kórusműveket tanítanál be és
gyakoroltatnál a közös kórussal, a másikon pedig te –
mutatott a fekete bulldogra. – és ezalatt a hét alatt külön
kutya és macska énekszámokat gyakorolhatnánk, sőt
kereshetnél új tehetségeket.
A két karnagy tátott szájjal meredt Egbertre, majd
egyszerre kiáltottak fel:
- Hát ez valóban nagyon jó gondolat!
- Úgy van! - zárta le a vitát a bulldog. – Van még valakinek
javaslata?
Ekkor egy Bundás nevű vizsla váratlan javaslattal állt elő.
- Még akkor is, ha mindenki igyekszik, elég nehéz lesz a
kutyák és macskák ének stílusát összehangolni. Erre
legjobb megoldás, ha zenekart hozunk létre. A
hangszerekhez igazodva eltűnik az eltérés, például az
énekek ritmusában.
A meglepő javaslatot egyhangú siker koronázta. A meglepetés okozta rövid csendet nagy taps és éljenzés váltotta
fel. Azonnal meg is állapodtak, hogy felmérik a karnagyok,
milyen hangszerekre van szükség és kik fognak azokon
játszani.
- Hát ezzel tényleg megoldódtak a bajok – mondta boldogan
a fekete kandúr karnagy és a fekete kutya karnagy
helyeslően bólogatott.
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- Ha tudnátok, hogy még mennyi bonyodalom lesz, nem
volnátok ilyen vidámak – gondolta magában Egbert, de
csak ennyit mondott: - El kell látogatni az előadások
helyére, de legalább Bárányfüredre és megtudni, mit is
várnak tőlünk.
Ezzel mindenki egyetértett, a kedélyek lecsillapodtak és
az egybegyűltek megállapodtak abban, hogy a másnapi első
énekpróba után, amelyet a fekete kandúr karnagy fog
vezényelni, elküldik Csucsut és a Bundás nevű vizslát, a
kutyák szólóénekesét, meg persze Egbertet, Bárányfüredre
tájékozódni.
A közgyűlés tehát békésen ért véget. A macskák és kutyák,
akik külön jöttek be és egymástól távol foglaltak helyet,
kifelé már barátságos beszélgetésbe mélyedve távoztak.
Egyedül Soma, a macskák szürke szólóénekese maradt a
teremben. Letörten üldögélt a székén, nagyon bosszús volt.
Már éppen ő is fel akart kerekedni, hogy hazaballagjon,
amikor nyílott az ajtó és a kutyák kórusának szervezője,
Máriusz lépett be. Egyenesen Somához ment és leült mellé.
- Látom, kedves barátom, neked sem tetszik ez a nagy
kutya-macska barátság. Nem is helyes dolog ez.
Természet-ellenes. A kutyák gyűlöljék csak a macskákat és
a macskák a kutyákat. A kutyák magasabb-rendű állatok!
Én minden más állatot is gyűlölök, de legjobban a
macskákat. Úgy utálom a macskákat, hogy kiráz a hideg,
ha rájuk nézek. Persze – tette hozzá látva a macska
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megrökönyödését – ez nem zárja ki, hogy egy-egy macska
és kutya, mint például mi, jó barátságban legyenek
egymással. Tőled nem ráz ki a hideg – tette hozzá, de nem
nézett a másik szemébe.
- Én sem szeretem a kutyákat - mondta zavartan a macska.
– de Csucsut a kutyáknál is jobban utálom, mert mellette
csak második szólóénekes lehetek. És csak azért
tiltakoztam az újabb tehetségek ellen, mert félek, hogy
lesznek, akik jobban énekelnek, mint én és helyettem ők
lesznek a szólóénekesek.
- A macskagyűlölő kutyáknak, össze kell fogni a
kutyagyűlölő macskákkal, azok ellen a kutyák és macskák
ellen, akik nem gyűlölik egymást. – fejtette ki álláspontját,
ellentmondást nem tűrő hangon, Máriusz. - Nekünk is
össze kell fognunk. Te gyűlölöd Csucsut, ami már azért is
helyes, mert Csucsu nem gyűlöli a kutyákat, sem más
állatokat. Milyen macska az olyan, amelyik egy egérrel tart
barátságot?
- Igazad van - kapott a szón Soma. – Az ilyen nem is igazi
macska! Ezentúl én is gyűlölni fogom a többi állatfajtát,
kutyákat, egereket, madarakat és az olyan macskákat is,
akik nem gyűlölik őket. Főleg az olyan macskákat, akik
jobban énekelnek, mint én!
- Na, látod, milyen hamar szót értettünk! – mondta
diadalmasan Máriusz. – Ismerek a Kutyaházi Ugatókórusban nem egyet, aki hozzám hasonlóan gondolkodik
a kutya-macska barátságról. Be fogom őket szervezni a
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Pocokvári Macskagyűlölő Csoportba, te pedig szervezd
meg a Pocokvári Kutyagyűlölő Csoportot. Ha a két csoport
(persze titokban) megalakult, össze kell ülnünk és
kidolgozni, hogyan akadályozzuk a közös kórus munkáját.
Már holnap elkezdhetjük.
- És ezeket a kutyákat szeretnem kell? – kérdezte zavartan
Soma.
- Dehogy kell – nevetett a kutya – attól, hogy
együttműködünk, még gyűlölhetjük egymást. Akkor hát
munkára fel!
- Le a macskákkal! – búcsúzott.
- Le a kutyákkal! – búcsúzott Soma is.

35. Bonyodalmak az énekpróbán
(Az első közös próba, amit a fekete kandúr karnagy
vezényel, csaknem botrányba fullad,
de a hangszerek megérkezése megmenti a helyzetet).
Mielőtt Egbert és Csucsu, valamint a kutyák
képviseletében Bundás elutaztak volna a Bárányfüredre,
megtartották az első közös próbát, amelyet a fekete kandúr
vezényelt. Addig nem utazhattak ugyanis el, amíg be nem
szerezték a zenekar részére a hangszereket. Így az
énekpróbán sem vehettek részt, mert ők hárman, valamint
a macskák részéről Rozsdás és a kutyák megbízásából egy
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bernáthegyi, a próba idején a hangszerek beszerzésén
fáradoztak.
A fekete kandúr karnagy szorongva lépett be a
hangverseny
teremként
szolgáló
pincehelyiségbe,
hogy megtartsa az egyesült kutya-macska kórus első
próbáját. A terem megtelt, valamennyi kórus tag a helyén
ült már. Mindenki átérezte a pillanat ünnepélyességét.
A kandúr belépését szórványos taps fogadta; főleg a
macskák tapsoltak, de néhány kutya is csatlakozott
hozzájuk. A karnagy felment az emelvényre és meghajolt.
- Tisztelt kór-társak, ma először az ismert dalokat fogjuk
közösen elénekelni. - Következő számunk az „Elástam egy
velős-csontot…” kezdetű kutya népdal lesz, amellyel a
Kutyaházi Ugató-kórus nagy sikert aratott. Kérem a
macska énekkar-társakat, akik már ismerik a dalt,
igyekezzenek a dalt kutya stílusban előadni! – mondta a
kandúr karnagy a taps elülte után.
Taktikai okokból választotta előbb a kutyadalt, remélte, a
macskák részéről nem lesz ellenkezés. Tévedett. Soma és
néhány macska, akiket sikerült beszerveznie, hangosan
pisszegni kezdett és néhányan be is kiabáltak: „Minek nekünk
velős-csont?”… ”Kell a kutyának!”… és hasonlókat. A macskák
többsége azonban lehurrogta őket és rövidesen felhangzott
a dal:
Elástam egy velős csontot,
Sajnos nem találom.
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Vau-vaú
Pedig folyton csak szaglászok
Hetedhét határon.
Vau-Vaú
Ha még ma meg nem találom,
Az egész házat szétrágom.
Vau-vaú, Vau-vaú, Vau-vaú..
Bár a macskák előadása hagyott némi kívánnivalót, (főleg
a vaú vaú hangzott inkább nyaú nyaú-nak) a kutyák részére
ez is elégtétel volt és csatlakoztak az örömükben tapsoló
macskákhoz. A taps után a karnagy újra megszólalt.
- Most pedig, kedves kór-társak, a Macskazene-kar
„Felmásznék érte…” kezdetű nagysikerű sanzonját fogjuk
előadni. Mivel a tisztelt eb-társak nem nagyon ismerik,
felkérem a macska kór-társakat, énekeljék el, mielőtt ők is
előadnák!
Ezzel a macskák felé fordult intett és a macska kórus
elkezdett énekelni:
Felmásznék érte az ereszcsatornán!
Még azt sem bánnám, ha fúj az orkán.
Ott ülnék csendben a kémény tövébe,
Bámulnék némán szép sárga szemébe.
Az ének közben azonban kitört a botrány. A Máriusz körül
elhelyezkedő, jól szervezett kutyacsoport hangos
vakkantásokkal, morgásokkal kísérte az éneket, majd
elkezdtek hangosan közbe kiabálni: „Mi az, hogy
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felmásznék?”… „Ki látott már mászó kutyát?”… „Nem vagyunk
macskák”… és hasonlókat, végül pedig Máriusz
vezényletével ütemesen, kórusban kiabálták:
„Vessze-nek!”
„Amacs-kák!”
„Vessze-nek!”
„Amacs-kák!”
Természetesen közbekiáltásaik nem maradtak válasz
nélkül. Soma macskái hangos nyávogásba kezdtek, fújtak,
végül ők is elkezdték skandálni:
„Vessze-nek!”
„Aku-tyák!”
„Vessze-nek!”
„Aku-tyák!”
Noha a többi macskákat és kutyákat meglepte ez a
váratlan felzúdulás és a mérsékeltebb vérmérsékletűek meg
is kísérelték csitítani a zajongókat, ahogy meghallották a
„vesszenek a kutyák”, illetve „vesszenek a macskák”
jelszavakat, maguk is felháborodottan csatlakoztak a közbekiabálókhoz. Az emelvényen toporgó fekete kandúr karnagy
és a szintén jelenlevő bulldog karnagy hiába igyekezett
csitítani a kedélyeket. Már úgy tűnt, perceken belül kitör a
verekedés, amikor hirtelen felpattant az ajtó és hangos
zeneszóval bevonultak Csucsuék. Elől Egbert jött cintányért
csattogtatva, mögötte, trombitát fújva Bundás, utána
Csucsu, aki a nyakában lógó nagydobon verte az ütemet,
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mögötte a Rozsdás nevű rozsdabarna kandúrral, aki egy
gitárt pengetett. Leghátul a bernáthegyi következett, aki
egy kiskocsin tolta utánuk a többi hangszert. Meglepetést
akartak szerezni, ezért a velük hozott hangszereken az
ismert „Katonakórus” hangjai mellett vonultak a terembe.
Nos, a meglepetés sikerült, a zene hangjai elnyomták a
hangzavart és a jelszavakat kiáltozók is elhallgattak. Amikor
pedig a sebtében összeállt zenekar befejezte játékát, kitört
a tapsvihar. Máriusz és Soma hívei kénytelenek voltak
meghunyászkodva hallgatni a próba végéig.
Az első próba befejeztével végül mindenki elégedetten
távozott. Illetve csaknem mindenki. Máriusz kifelé menet
odasettenkedett Soma mellé és a fülébe súgta:
- Ez most sajnos nem sikerült, de folytatjuk. Majd kitalálunk
valami mást.

36. A bárányfüredi kultúrpalota
(Csucsu, Egbert és Bundás megérkezik Bárányfüredre,
ahol kellemes meglepetések érik őket.)
Ahogy a vonat egyre közelebb érkezett Bárányfüredhez, a
Kutya-Macska Barátság Kórus három plusz egy tagú
küldöttségének tagjai egyre nagyobb meglepetéssel
bámultak kifelé az ablakon. (Azért mondom, hogy három
plusz egy tagú volt a küldöttség, mert a Macskazene-kar
képviseletében megjelent Csucsun, a Kutyaházi UgatóHarmadik rész - 183

kórust képviselő Bundáson és mindkét kórus bizalmát
élvező Egberten kívül velük utazott Csucsu immár
elmaradhatatlan barátnője, a piros szalagos cica, Pirci is.)
Még egyikük sem járt ezen a felkapott fürdőhelyen, de már
hallották hírét annak a rohamos fejlődésnek, ami ott az
utóbbi időben végbement. Fel voltak tehát készülve, hogy
divatos, elegáns üdülőhelyet fognak ott látni, de nem
számítottak a hatalmas szállodák sorára, a szebbnél szebb
üzletek, bevásárló-központok, szórakozóhelyek, klubok,
kaszinók látványára. A vonat már jó ideje a nagykiterjedésű
Bürge-tó mellett haladt és jobbról a tó vitorlás és evezős
csónakokkal teli, távolba nyúló kék vize nyűgözte le az
utasokat, balról a fürdőváros pezsgő sokasága. Az utcákon
nyüzsögtek a vendégek, főleg vízimadarak, kacsák, libák,
szárcsák, itt-ott egy–egy hattyú, de található volt ott más
szárnyas, még strucc is. Persze a madarak mellett voltak ott
négylábúak is: amott egy idősebb agár úr sétált karonfogva
egy - nála láthatólag sokkal fiatalabb - drótszőrű foxival, itt
egy tarka kandúr kísért egy fehérbundás angóramacskát. De
a szemlélő láthatott ott messziről jött vendégeket is: az
ékszerüzlet előtt egy hiúz nézte a kirakatot, a bevásárló
központ bejáratánál két gepárd beszélgetett és a sarkon kis
csoportba verődve mintegy tizenkét japán pincsi álldogált,
odaadóan figyelve idegenvezetőjük, egy bakkecske előadását, aki szakállát simogatva mutogatta nekik a város
nevezetességeit. A fürdőhely őslakóit, bárányokat nemigen
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láttak az utcán. Azok ugyanis nem üdülni jöttek ide;
ilyenkor dolgoztak az irodákban és üzletekben.
Elsőként Bundás szállt le a vonatról, utána Csucsu,
lesegítve a piros szalagos cicát, végül Egbert kecmergett le
a számára nagyon magas lépcsőkön.
- Tulajdonképpen hová megyünk? – érdeklődött Bundás.
- A kultúrpalota igazgatójához – felelte Egbert. –
Megbeszéltem vele telefonon, hogy jövünk, de fogalmam
sincs, hogy kell odamenni.
- Megkérdezünk valakit – mondta Csucsu, azzal odafordult
egy arra siető dobermannhoz. – Volna szíves
megmondani, hogy jutunk a kultúrpalotához?
A megkérdezett kutya egy pillanatra megtorpant, végigmérte a macskát, majd valamilyen ismeretlen nyelven
vakkantott egyet és tovább ment.
- Miféle nyelven vakkantott ez az udvariatlan eb? – kérdezte
bosszúsan Csucsu Bundást.
- Fogalmam sincs róla, én sem tudhatok minden
kutyanyelven – válaszolt Bundás, akit bántott ebtársának
modortalansága.
Csucsu azonban nem adta fel és újra megszólított valakit,
ezúttal egy macskakisasszonyt.
- Megmondaná, hol a kultúrpalota?
- Aj dont andersztend – válaszolt a macska, majd
megismételte franciául is: - zsö nö kompran pá – mondta
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szégyenkedve, majd mosolyogva hozzátette – Én nem
érteni! – azzal bólintott és tovább illegette magát.
- Ugye tudtad, hogy ez is külföldi - mondta szemrehányóan
a piros szalagos cica – Miért kellett leszólítanod? Talán
meg akartál vele ismerkedni?
- Miért, féltékeny vagy? – nevetett Csucsu. – Csak nem
hiszed, hogy tetszett nekem? Hiszen alig volt rajta szőr!
- Persze, mert ez egy egyiptomi macska volt – mondta
Egbert. – Egyébként nem ártana, ha ti is tanulnátok az
idegen nyelveket. Na, de nincs is szükség
kérdezősködésre. Megérkeztünk.
Valóban, az utca másik oldalán hatalmas modern
üvegépület állt, rajta pirosan lángoló neon betűkkel:
BÁRÁNYFÜRED VÁROS KUTÚRPALOTÁJA
Az üvegépület ajtajában két díszes, zöld egyenruhába
bujtatott menyét állt. Amikor Csucsuék odaértek, az egyik
előzékenyen kinyitotta előttük az ajtót és betessékelte őket
a tágas előcsarnokba. Velük szemben azonnal meglátták a
díszes TITKÁRSÁG feliratú ajtót. Kopogtak és beléptek.
A szobában az egyik oldalon egy ürge ült számítógépe előtt
és buzgón dolgozott. A másik oldalon levő íróasztal mellett
ülő rigó beléptükkor felnézett és udvariasan érdeklődött:
- Miben segíthetek? – kérdezte csicseregve.
- Hol találjuk az igazgató urat? – érdeklődött Egbert. –
A pocokvári Kutya-Macska Barátság Kórustól jöttünk.
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- Az igazgató úr jelenleg az elnök vezérigazgató asszonnyal
tárgyal, de azért bejelentem neki, hogy megérkeztek –
csicseregte kedvesen a rigó és bekopogott az Igazgató
feliratú ajtón, benyitott és beszólt:
- Megérkeztek a pocokváriak, igazgató úr.
- Vezesse be őket – hallották a gágogás-szerű hangot. A rigó
hozzájuk fordult:
- Tessenek befáradni! – mondta és kitárta az ajtót.
Ahogy beléptek, az igazgató, egy hosszúfarkú mókus, felállt
íróasztala mellől és eléjük sietett. A tárgyalóasztal mellett
egy kényelmes karosszékben nagy, kövér liba ült.
- Üdvözlöm önöket – mondta barátságosan a mókus.
Egymás után kezet rázott velük.
- Ugye, önnel beszéltem telefonon – kérdezte Egberttől,
majd a liba felé fordult, aki eközben fürkészően méregette
a vendégeket. – Engedjék meg, hogy bemutassam a
„Társaság” tulajdonosát, illetve főrészvényesét, Tőkés
Ruca elnök vezérigazgató asszonyt – mondta meghajolva
a liba felé.
A kövér liba köszönésként biccentett a fejével, olyan
fensőbbségesen, hogy a kórustagok lenyűgözve, némán
bámulták, csak az örökké kíváncsi Egbert nem állta meg
közbe kérdezés nélkül:
- Miféle Társaságról van szó?
- Nem hallottak még az évszázad beruházásról? – kérdezte
meglepve a kultúrpalota igazgatója. – Az összes újság
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ezzel volt tele az elmúlt hónapokban. Városunk, mint
látják gyors fejlődésnek indult. Ebbe kapcsolódott bele a
Társaság, egy igen jelentős tőkéscsoport, amelynek Ruca
asszony (itt újra kissé meghajolt a liba felé) a tulajdonosa,
Bárányfüreden szórakoztató központot kíván létesíteni,
illetve a már meglévőket tovább fejleszteni. Itt lesz az
ország legjelentősebb ilyen létesítménye, a tó partján
felépülő szállodasorral, hipermarketekkel, revüszínházzal,
játékkaszinóval, diszkó- és táncpalotával. Ennek a
beruházásnak része a táncpalota és a már ugyancsak
működő játékkaszinó. És a napokban kezdi meg
működését a város saját televíziója a Bárány-TV.
- Az előadó körútra vonatkozó szerződést maguk is ennek
a most induló TV-nek köszönhetik, amelyet mi is
támogatunk anyagilag, – szólalt meg most először a liba.
– Amerikából hozott műsorigazgatóm, Mr. Fox Silver,
javasolta, hogy különleges műsorokkal induljanak. Hallott
egy macska zenekarról, amelynek egy egér is tagja. Ezt jó
ötletnek tartotta és tanácsára döntöttem úgy, hogy kutyák
és macskák együttesével fogjuk megnyitni a Bárányfüredi
Kulturális Heteket. A továbbiakat beszéljék meg az
igazgató úrral. Szállásolja el őket – fordult a mókushoz –
és adjon nekik ingyenes belépőt a kaszinóba, néhány
zsetonnal, maguktól úgysem tudnák megfizetni.
Felállt és kifelé indult. Az ajtóban megállt.
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- Jónapot – mondta, anélkül, hogy visszafordult volna. – Még
találkozunk – folytatta és távozott.

37. Beszélgetés a műsorpolitikáról
(Csucsu és társai beszélgetést folytatnak a TV műsorpolitikájáról a műsorigazgatóval.
Meglepő bejelentés a „gigasztár” versenyről)
Ahogy Tőkés Ruca asszony kilépett az ajtón, Bundás
felháborodva fordult az igazgatóhoz.
- Hát ez hallatlan! Ez a hájas madár levegőnek tekintett
minket. Legszívesebben beleharaptam volna!
- Ja, kérem a pénz! – mosolygott a mókus. – Ha tudná,
mennyi pénze van ennek! Még a bőre alatt is pénz van.
- Az meg is látszik rajta – mondta a piros szalagos cica, aki
eddig semmibe sem mert beleszólni.
- Az a zsírja, nem a pénze – helyesbített Csucsu. – De
szeretnénk többet hallani a műsorpolitikáról.
- Erről Mr. Silver, a műsorigazgató tudna bővebb
felvilágosítást adni – mondta a mókus.
Mintegy végszóra kinyílt az ajtó és egy feltűnően
jólöltözött ezüstróka lépett a szobába.
- Hello, Fox! – fordult feléje a mókus – éppen rólad
beszéltünk.
- Helló, mindenkinek – üdvözölte felemelt kézzel a róka a
jelenlevőket. – Hallottam, hogy megérkeztek és mindjárt
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idesiettem, hogy megbeszéljük a programjukat. –
Találkoztak már az öreglánnyal?
- Ha arra a kövér libára gondol, találkoztunk már vele –
morgott Bundás, akit nagyon sértett kutyaönérzetében,
hogy ennyire lekezelték.
- Látom, nem lopta be magát a szívükbe – vigyorgott a róka.
– Hát igen, kicsit öntelt, de megteheti. Különben nem
mindig ilyen. Este ő is ott szokott lenni a játékkaszinóban.
Meglátják, ha iszik egy kicsit, nagyon kedves tud lenni. Na,
de térjünk a tárgyra, mert, ha nem tudnák, önöknek fontos
részt szánok a Bárány-TV műsorában.
- Örülök, hogy megbeszélhetjük a műsort – szólalt meg
Csucsu. – Mit adjunk elő? Sanzonokat, countryt, rockot?
- Nekem mindegy, csak szokatlan és feltűnő legyen –
vigyorgott Silver. – Az a jó, ami meglepi a közönséget.
Azt akarom, a kutyák nyávogjanak, a macskák cincogjanak
és az egerek ugassanak!
- Csak egy egér fog szerepelni és az én vagyok – mondta
Egbert.
- Akkor maga fog ugatni! – mondta ellentmondást nem tűrő
hangon a róka. - Nem baj, ha nem ért hozzá. Ma már a
televíziókban főleg olyanok szerepelnek, akik nem
értenek ahhoz, amit csinálnak. Ez tetszik a nézőknek.
Akiknek pedig nem tetszik, azok nem mernek szólni,
nehogy azt higgyék, hogy el vannak maradva.
- Különben – fordult Csucsuhoz és Bundáshoz - maguknak
lesz még más feladatuk is. Énekversenyt akarok indítani.
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Ez nagyon érdekli a közönséget. És magukra szükségem
lesz a zsűriben.
- Csak nem megasztárokat akar kiválasztani? – érdeklődött
elképedve Bundás.
- Megasztárokat? Ugyan, dehogy! Hol vannak már a
megasztárok? Gigasztárokat fogunk kiválogatni. Ez fontos
része lesz zenei programunknak. Jó lenne, ha segítenének
jelentkezőket toborozni. Nem baj, ha nem tudnak
énekelni, nem baj, ha rossz megjelenésűek, vagy
közönségesek.
- Vannak azért sokan, akiket megbotránkoztatnak ezek a
műsorok – vitatkozott Bundás.
- Nem számít, csak nézzék! – mondta Fox Silver. – Mindegy,
azért nézik-e, mert tetszik, vagy azért mert felháborodtak
rajta. Csak a nézettség a fontos.
- Miért olyan fontos az? – kérdezte Csucsu, aki azt tartotta,
hogy a művészet az első.
- Mert, ha sokan nézik, akkor sok reklámot lehet mellette
bemutatni. És a reklámokért sokat fizetnek.
- Eddig azt hittem, a televízió legfontosabb feladata a helyes
tájékoztatás az eseményekről – szólt közbe Egbert.
A róka elkezdett nevetni, úgy hogy a könnyei is potyogtak.
- Tájékoztatás? Micsoda ostobaság! Nem tájékoztatni kell a
közönséget, hanem híreket kell velük közölni. Nem
hírekről kell beszámolni, hanem híreket kell gyártani.
Érdekes híreket, amelyek nem untatják őket. Nem az a
Harmadik rész - 191

fontos, hogy igaz legyen, ha sokszor mondják, úgyis
elhiszik. De nekem sajnos mennem kell. Kérem, gondolják
végig, mit akarnak előadni és holnap közöljék velem.
Azzal elindult az ajtó felé, de ott visszafordult.
- Kellemes volt ez a beszélgetés önökkel. Viszontlátásra!
Este találkozunk a kaszinóban – mondta, azzal kiment.

38. Este a kaszinóban
(Kiderül, hogy van, ahol fő a nyakravaló! Ismerkedés a játékkaszinóval. Van, aki nyer, van, aki veszít és van, aki csak táncol.
Csucsu megismerkedik Mitzivel, Egbert pedig Rucával).
A főnöknő utasításának megfelelően a kultúrpalota
igazgatója elkísérte vendégeit Bárányfüred egyik
legelegánsabb szállodájába. A mókus láttán már az ajtónál
nagy tisztelettel fogadták őket és amikor megtudták, hogy
Tőkés Ruca vezérigazgató költségére foglaltak nekik
szállást, azonnal értesítették a hotel igazgatóját, aki
rövidesen megjelent és személyesen kísérte a vendégeket
huszonharmadik
emeleten
levő
lakosztályukba.
A lakosztályban mindegyikük részére külön szoba állt
rendelkezésre, természetesen külön fürdőszobával, amire
persze a küldöttség macska tagjai nem tartottak igényt,
mivel köztudott, hogy a macskák – bár gyakran
tisztálkodnak, irtóznak a víztől.
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Mire elhelyezkedtek, beesteledett, így elindultak,
hogy élve a meghívással, meglátogassák a kaszinót.
Mindannyian legszebb ruhájukat öltötték magukra, a piros
szalagos cica a legszélesebb szalagját kötötte a nyakára,
Bundás pedig felvette ezüstszegekkel kivert nyakörvét,
amelyet csak különösen ünnepélyes alkalmakkor szokott
felvenni. A kaszinó bejáratánál azonban kínos meglepetés
érte őket. Az ajtónálló hörcsögök egyike elvette és
megnézte belépőjüket, majd megakadt a szeme Egberten
és Csucsun.
- Nagyon sajnálom uraim, nem léphetnek be a kaszinóba –
fordult hozzájuk.
- De a kezében tartja a belépőinket – mondta meglepve
Csucsu.
- A belépőkkel nincs semmi baj, de talán nem olvasták az
alján: belépés az alkalomhoz illő öltözékben. Sajnos,
nyakkendő nélkül nem jöhetnek be. Ez természetesen
önökre nem vonatkozik – fordult Pircihez és a kutyához.
Csucsu nélkül a piros szalagos nem akart bemenni és
egyedül Bundás sem, de Egbert megnyugtatta őket.
- Menjetek csak be nyugodtan. Mi visszamegyünk a
szállodába, de nemsokára mi is itt leszünk.
- Most honnan vegyünk nyakkendőt – bosszankodott
Csucsu, amint lakosztályukba értek. – Itthon kell
maradnunk.

Harmadik rész - 193

- Dehogy kell, dehogy kell - nevetett az egér. – Látod azt a
függönyzsinórt? Akaszkodj rá teljes súlyoddal.
Csucsu engedelmesen rákapaszkodott a zsinórra, ami
nagy recsegéssel leszakadt.
- Tessék, itt a nyakravalód, kösd fel – nyújtotta oda Egbert
a leszakított aranyszínű zsinórt a macskának.
- De ez nem nyakkendő csak egy zsinór – ellenkezett
Csucsu.
- Minden nyakkendő, amit a nyakunkra kötünk – nyugtatta
meg Egbert. – Viselnek ennél furcsább nyakravalókat is.
Meglátod, neked lesz a legdivatosabb nyakkendőd a
kaszinóban, mindenki téged fog utánozni.
- És te mit veszel fel? – kérdezte Csucsu.
- Nekem ez is megfelel – mondta Egbert, kihúzott egy szálat
a vastag zsinórból és a nyakára kötötte.
Visszamentek a játékkaszinóhoz. A hörcsög végigmérte
őket és elmosolyodott.
- Így már egész más - mondta, tisztelgett és kitárta előttük
az ajtót.
Ahogy a már sötétedő utcáról beléptek, be kellett hunyni
a szemüket, mert szinte elvakította őket a fény. A kaszinó
hatalmas előcsarnokában voltak. Illetve nem is volt olyan
hatalmas, mint először gondolták. Nagy terem volt,
amelynek baloldalán, egy emelvényen elektronikus
erősítőkkel felszerelt, tücskökből, szöcskékből és sáskákból
álló tánczenekar játszotta a talpalávalót, míg a jobboldalon
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bárpult helyezkedett el, mellette az asztaloknál ülő
vendégek között rövidszoknyás bárányok sürgölődtek
tálcáikkal. Ez azonban, mint minden a teremben,
megsokszorozódni látszott azáltal, hogy a falak tükörből
voltak. Ettől látszott olyan hatalmasnak a terem.
Középen, a zenekar és a bárpult között volt a táncparkett,
amely zsúfolásig tele volt táncolókkal. A táncoló párok
között azonnal felfedezték Bundást, aki egy pincsivel
táncolt és kisvártatva - Csucsu nagy bosszúságára megpillantották az egy afgán agárral táncoló piros szalagos
cicát.
Egbert, látván barátja bosszúságát, azt javasolta,
hogy menjenek inkább a játékterembe. A játékterem ajtaja
a táncparkett mögött nyílott. Bent az egyes játékasztaloknál
különféle szerencsejátékokkal lehetett szerencsét próbálni.
Az egyik asztalnál Black Jacket játszottak, egy másik, hosszú
rulett asztal mellett macskák, patkányok, de főleg
szárnyasok, izgatott kacsák, libák figyelték, hová gurul a
golyó, míg odébb, egy asztal körül három, láthatólag
dühödt kutya pókerezett egy sarki-rókával, aki előtt már
nagy halomban álltak a megnyert zsetonok.
Amíg Egbert körülnézett, Csucsu leült a rulett asztalhoz,
egy fekete, sárgaszalagos cica mellé és elkezdett játszani.
Mivel haragudott a piros szalagos cicára, mindig feketére
tett és hamarosan elvesztette majdnem az összes zsetonját,
amit a kultúrpalota igazgatójától kapott. A mellette ülő cica,
aki – mint mondtam - fekete volt és szintén a feketére tett,
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ugyancsak vesztett. Mikor az utolsó zsetont is elvesztette,
sírni kezdett. Csucsu megsajnálta és felajánlotta neki az
utolsó két zsetonját.
- Tegye fel fekete 13-ra! – mondta.
- Ha nyerek, felezünk – mondta a fekete cica – ha veszítek,
elmegyünk táncolni. – Azzal feltette a zsetonokat fekete
13-ra és újra vesztett.

- Sebaj – mondta. – Akinek nincs szerencséje a kártyában,
mondják, szerencséje van a szerelemben. Különben be
sem mutatkoztam. A nevem Mitzi.
- Nekem sajnos abban sincs – mondta szomorúan Csucsu. –
Különben az én nevem Csucsu.
- Csak nem a híres énekes? – kiáltott fel Mitzi. – Akkor
nekem mégiscsak szerencsém van! Megyünk táncolni?
- Hát persze, hogy megyünk – válaszolta Csucsu,
megvigasztalódva és belekarolt Mitzibe.
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Átmentek a táncosok közé, ahol addigra a kifáradt Pirci,
Bundással együtt, éppen abbahagyta a táncot. Amikor
meglátta Csucsut a sárgaszalagossal, oda akart hozzá
menni, de az csak odaintett neki és tovább táncolt.
- Mi baja van Csucsunak? – kérdezte a cica meglepve.
- Biztosan nem vette jónéven, hogy maga mással táncol. –
mondta kutya. – Az igazat megvallva én sem örültem volna
a helyében.
- Hiszen én csak táncoltam egy kicsit! – mondta
felháborodva Pirci.
- Csucsu is csak táncol egy kicsit – világosította fel Bundás.
- De hát egészen más, ha én táncolok valakivel, mint, ha ő –
mondta felháborodva a piros szalagos cica. - Szóba sem
állok vele többet. – Azzal elindult a rulett asztal felé.
Közben Egbert, aki a Black Jacken veszítette el mindenét,
kifelé indult, hogy a bárpultnál vigasztalódjék. Odaérkezve
nagy meglepetéssel látta a bárpult mellett ülve Tőkés Ruca
elnök vezérigazgató asszonyt egy fiatal szarka társaságában. Vissza akart fordulni, mert semmi kedve nem volt
a kellemetlen, fölényeskedő libával találkozni, amikor az
megpillantotta őt.
- Jöjjön csak ide, maga aranyos egér! – mondta kedvesen a
liba. – Ugye Egbertnek hívják? Nagyon örülök, hogy
elbeszélgethetünk. Ismerkedjenek Szarka Szilárd
barátommal és titkárommal. Nem kell tőlem félnie, igaz
Szilike?
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A szarka károgva nevetett és Egbert meglepve a
barátságos fogadtatástól, odaült a nagyhatalmú liba
asztalához.
- Mit iszik? – kérdezte Ruca, de már rendelt is italt
mindhármuknak. – Tudja – folytatta bizalmasan – nem
vagyok én olyan nagyképű, mint amilyennek megismert.
Egyszerű mezei liba voltam én is azelőtt, csak szerencsém
volt. A vagyonom szegény, megboldogult férjemtől
maradt rám. Csak a tanácsadóim akarják, hogy így
viselkedjem. Tudja én nem értek semmihez, ezért jobb, ha
nem állok szóba senkivel, nehogy valami butaságot
mondjak.
- Nem sértem meg, ha megkérdezem, ki volt a férje és miért
volt olyan gazdag? – érdeklődött a kíváncsi Egbert.
- Nem sértett meg Egérke, illetve Egbertke – mondta liba,
akit a szeszesitalok láthatólag mindenkivel szemben
barátian kedvessé tettek. – Szívesen elmesélem. A férjem
angol volt, egy leghorn kakas, aki kapirgálás közben nagymennyiségű aranypénzt talált. Ettől lett gazdag. De a
kapirgálást azután sem hagyta abba, sőt attól kezdve még
többet kapirgált, mert újabb kincseket akart kikapirgálni.
Ez is lett a veszte.
- Miért, mi történt vele? – kíváncsiskodott tovább az egér.
- Egyszer talált egy nagy darab gyémántot és amikor a többi
kakas el akarta tőle venni, inkább lenyelte. Megakadt a
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torkán és megfulladt – mondta a liba, miközben vaskos
könnycseppek gurultak le az arcán.
- Jaj, ne haragudjon, sajnálom, hogy megríkattam –
szabadkozott Egbert.
- Nem ríkatott meg, csak belement a cigarettafüst a
szemembe – hárította el a bocsánatkérést Tőkés Ruca. –
Különben a gyémántról később kiderült, hogy csak egy
üvegdarab volt. De maga nagyon rokonszenves nekem,
tekintsen ezentúl barátjának! Ugye nem vagy féltékeny
Szilike? – fordult a szarkához.
Választ azonban nem várt, fejét a szarka vállára hajtotta és
elaludt.
- Hagyja csak – vigyorgott a szarka. – mindig így tesz, ha
részeg. Majd én hazaviszem. Viszlát, nagyon örültem –
búcsúzott gúnyosan nevetgélve.
Egbert is elbúcsúzott. Az ajtónál összetalálkozott
Bundással és Pircivel.
- Képzeljék, rengeteget nyertem – dicsekedett a piros
szalagos cica.
- Én meg mindent elvesztettem, - bosszankodott a kutya. –
Látják, még az ezüst szeges nyakörvemet is.
- Akkor talán ki sem engednek – mondta Egbert. – Nyakörv
nélkül ki lehet innen menni? – fordult az ajtónál álló
hörcsöghöz, aki nem akarta őket nyakkendő nélkül
beengedni.
- Kimenni akárhogy lehet – vigyorgott a hörcsög
Harmadik rész - 199

39. Találkozás a vakonddal
(Egbert és Csucsu találkozik egy vakonddal.
Megtudjuk, hogyan és miért kívánják a vakondok
védeni a környezetet. Egbert tanácsot ad.)
Egbert megvárta a visszatérő Csucsut és elindultak a
szálloda felé, átvágva a tóparti strandon. A homokon
áthaladva Csucsu megbotlott egy vakondtúrásban és
elesett. Ahogy feltápászkodott, keserves hangokat hallott.
Körül pillantva meglátta a hangok forrását: egy vakondot,
aki éppen kidugta a fejét a vakondtúrásból.
- A keservét! Már megint szétrombolta valaki a levegőző
járatomat – morgolódott panaszosan.
- Én voltam az, elnézést kérek – mondta bocsánat kérően a
macska.
- Nem tesz semmit, már megszoktam – mondta vakond
lehangoltan. – Különben kihez van szerencsém?
Csucsu bemutatkozott, hasonlóképpen Egbert is. Amikor
a vakond meghallotta a neveket, egészen izgalomba jött.
- Mit tesz a véletlen! Micsoda szerencse, hogy egymásba
botlottunk!
- Bocsánat, de nem botlottunk egymásba, csak én botlottam
magába, illetve a maga vakondtúrásába – javította ki
Csucsu. – És miért olyan nagy szerencse ez? Én
megütöttem magamat, maga pedig újra fúrhatja a
levegőző folyosóját.
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- Nem folyosómat, járatomat – javította ki a vakond. – De
tényleg nagy szerencse, legalábbis számomra, mert éppen
fel akartam önöket keresni, csak nem tudtam, hol találom
meg.
- Miért akart minket felkeresni? - érdeklődött Egbert, aki
kíváncsi volt, mit akarhat tőlük a vakond.
- Hallottam, hogy külföldi előadókörútra készülnek a
kutyákkal együtt és meg akartam kérni önöket, énekeljék
el az indulónkat.
- Milyen indulóról van szó és kinek az indulójáról – kérdezte
Csucsu meglepve.
- A Vakondok Környezetvédő Alapítványa Levegő
Munkacsoportjáról és annak indulójáról van szó. Én
vagyok a munkacsoport elnöke – tette hozzá
szerénykedve, de büszkén. - Nagyon fontosnak tarjuk a
levegő minőségének védelmét és ezért semmilyen
áldozattól nem riadunk vissza, hogy mozgalmunkat
indulónkon keresztül mindenhol megismerjék. Engedjék
meg, hogy elénekeljem önöknek indulónkat, amelynek
mind dallama, mind a szövege szerény személyem
szerzeménye.
- Érdekes dal lehet és biztosan elősegíti a
levegőszennyezést. Illetve bocsánat a levegő védelmét –
javította ki magát Egbert – Inkább legközelebb. De árulja
el, elnök úr, a környezet védelmének miért éppen a levegő
minőségére vonatkozó részét választották tevékenységük
tárgyául?
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- Már vártam ezt a kérdést és örülök, hogy felvetette –
válaszolta a vakond. – Tudják, vannak területek,
amelyekhez senki sem ért, de mindenkinek van róla
véleménye, mindenki hozzászól. Ilyen például a futball,
vagy a közlekedés. Nos kérem, a levegőhöz mi nem
értünk, illetve mondhatjuk, a halakon kívül talán mi értünk
hozzá legkevésbé, hiszen egész életünket szűk, föld alatti
folyosókon töltjük, friss levegő alig jut hozzánk. Ezért mi
vagyunk a legalkalmasabbak, akik elfogulatlanul tudjuk
képviselni a levegő tisztaságának kérdését, elfogultság
nélkül tudunk hozzászólni a légszennyezéshez. Mások
érdekeltek a levegő tisztaságában, értenek hozzá és ezért
saját, szempontjaik szerint állnak hozzá ehhez a
kérdéshez. Ezekkel szemben minket nem zavarnak a
tények, nem értünk a kérdéshez, tárgyilagosan felül
tudunk
emelkedni
a
gyakorlati
problémákon,
megoldásokon és ezzel hiányt pótolunk: olyan kérdésben
foglalunk állást, amihez senki más nem akar hozzászólni.
- Ha elfogadjuk az önök álláspontját, akkor a levegő
munkacsoport munkájába be kellene vonni a halakat is –
vitatkozott Egbert.
- Már megpróbáltuk – hárította el a javaslatot a vakond – de
szóbeli megkeresésünkre semmilyen választ nem kaptunk.
- Talán, mert némák – gondolkozott hangosan Egbert. – De
nem ismertetné elnök úr, milyen további elvárásai vannak
a két kórus közös fellépéseivel kapcsolatban?
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- Azon kívül, hogy minden fellépésüket indulónk
eléneklésével kezdjék, minden egyebet a tisztelt kórus
tagok belátásra bízunk – válaszolt az elnök.
- Azt hiszem, nem mi döntjük el, mit énekeljünk, hanem a
műsorigazgató. De ajánlanék valamit. A napokban énekverseny indul, gigasztárokat keresnek. Nevezzen be a
versenyre és énekelje el az induló. Talán még a TV is fogja
közvetíteni.
A vakond örömében akkorát rúgott magán, hogy egészen
kibújt a vakondtúrásból.
- Köszönöm az ötletet művész urak, megfogadom a
tanácsot. Remélem, talán egyszer meghálálhatom. Mi
ugyanis éjjel nappal túrjuk a földet, alagútjaink keresztülkasul szelik a talajt és reménykedünk, hogy egyszer
valamilyen elásott kincsre bukkanunk.
- Ki tudja, sohasem lehet tudni – szólt vissza Egbert. – És
további jó fúrást kívánok

40. A kórus bemutatkozik
(A kórus Bárányfüredre érkezik, ahol bemutató
főpróbát tart a kultúrpalotában, de a hangszerek eltűntek,
illetve használhatatlanok. Az előadást mégis megtartják.)
A bemutatkozó látogatás után Egbert táviratozott a
kórusnak, hogy jöhetnek Bárányfüredre. Hogy a sértődést
elkerülje, a táviratot külön-külön, mind a két karnagynak
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elküldte. Az előkészületek után, összeszedve a kottákat és
hangszereket, az egész kórus vonatra szállt. A vonat
meglehetősen üres volt, így egy egész vagont tudtak
elfoglalni. A néhány utas, aki az ő vagonjukba merészkedett,
rövidesen tovább állt, nehezen viselve el a hangos ricsajt,
amit az egyre jobban összemelegedő kutya és macska
kórustagok okoztak. Még a kalauz is meggondolta magát és
visszafordult a vagon ajtajából.
Csak a Máriusz szervezte kutyák és a Somát támogató
macskák csoportja húzódott félre a többiektől a vagon két
végében. A két főnök összeült az egyik sarokban, megbeszélni, hogyan lehetne a kórus munkáját akadályozni és
viszályt szítani a macskák és kutyák között. Sokáig
pusmogtak, amíg végül megtalálták a megoldást és
elégedett vigyorral a képükön visszatértek híveikhez.
Csucsu és Bundás az állomáson várta az érkezőket, míg
Egbert a műsorigazgató ezüstrókával és a kultúrpalota
igazgatójával a próbák idejéről tárgyalt. A vonatról leszálló
énekkar nagy feltűnést keltett. Nemcsak a sok hangszerre
figyelt fel a sok járókelő, hanem arra is, hogy kutyák és
macskák szokatlan módon, baráti összhangban, egymásnak
segítve rakodták azokat le. Még nagyobb meglepetést
keltett, amikor a lerakodás után sorba álltak a hangszerekkel és hangos énekszóval és zenekísérettel vonultak
a város kultúrpalotájához.
Miután a hangszereket elhelyezték a hangversenyteremben, elfoglalták szobáikat és elfogyasztották az
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ebédet, amiről a kultúrpalota szervezői gondoskodtak, az
énekkar tagjai levonultak ismét a hangversenyterembe, ahol
a kultúrpalota igazgatója, a mókus és a Bárány Tv
műsorigazgatója, Mr. Fox Silver várta őket, hogy
bemutassák tudományukat. Az igazgató üdvözlő szavai után
- a két karnagy megállapodása szerint - először a fekete
kandúr karnagy állt a dobogóra. A „Holdfényes séták a vizes
háztetőkön” című közismert sanzont kívánták előadni, amit
a Macskazene-kar énekel, míg a kutyák a halk morgásból és
érzelmes vonításból álló aláfestő zenét szolgáltatják.
Ugyancsak kutyák játszanak ebben az esetben a
hangszereken. Ezt kellett volna követnie az „Ugatom a
kerek holdat” című eb-country dalnak a kutyák karnagya
vezényletével, a Kutyaházi Ugató-kórus előadásában. Ezt a
macskák hangos dorombolása és nyávogása volt hivatott
aláfesteni. Ekkor a hangszerek kezelése is az ő feladatuk.
A kandúr éppen be akart inteni, amikor a felsorakozott
énekesek mögül az egyik kutya bekiabált:
- Sehol sem találom a nagydobot!
A karnagy felháborodva akarta rendreutasítani, hogy
nézze meg jobban, amikor újabb bekiabálások
hallatszottak:
- Nincs sehol az üstdob! …. Nem tudom, hol a nagybőgő! …
Nincs meg a trombita! …. és így tovább.
A fekete kandúr karnagy először dermedten állt, majd
gyorsan leugrott az emelvényről és hátrasietett, oda, ahol a
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hangszereket hagyták. Ugyanakkor ért oda a kutyák karnagya, a bulldog is, hogy segítsen a keresésben. De hiába
volt minden igyekezet, a színpad hátsó részében, ahol a
hangszereknek lenni kellett volna, csak a zongora állt, amit
a tolvajoknak, úgy látszik, nem sikerült magukkal vinniük.
De az is milyen állapotban! A billentyűk összetörve, a húrok
egy része elszakadva!
- Valamennyi hangszer eltűnt, a zongorát pedig tönkretette
valaki! – állapította meg a karnagy is.
Erre az énekkar többi tagja is odagyűlt és döbbenten nézte
a hangszerek hűlt helyét.
- Biztosan a kutyák voltak – kezdte a macskák lázítását
Soma.
- Csak macskák lehettek – folytatta a lázítást Máriusz. –
A macskák tolvajbanda!
- Ez nem egyszerű lopás – állapította meg Bundás. – Valaki
vagy valakik meg akarták akadályozni az előadást.
- Márpedig ez nem fog nekik sikerülni – kiáltotta Csucsu. –
A próbát hangszerek nélkül is megtartjuk.
- Hangszerek nélkül nincs előadás – kiabálta Máriusz.
- Igaza van, nem lépünk fel – helyeselt Soma.
- Úgy van! … Nincs fellépés! … Nem lesz előadás! –
kiabáltak Soma és Máriusz támogatói is.
Már úgy tűnt ismét kitör a zűrzavar, amikor a bulldog
karnagy fellépett a karmesteri emelvényre.
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- Márpedig mégis lesz előadás! – kiáltott dörgő hangon. –
Akinek nem tetszik, elmehet, de többé vissza se jöjjön! –
folytatta.
Kihúzta
magát,
teljes
nagyságában
kiegyenesedett és szélesre nyitotta száját, amelyből
fehéren villantak ki hatalmas fogai. – Van valakinek
ellenvetése?!
Szavait néma csend fogadta, a zajongók elhallgattak, majd
a kórus tagjai lassan, egymás után helyükre óvakodtak.
- Köszönöm, hogy segítettél – mondta hálásan a kandúr
karnagy a kutyának. – A te erélyes fellépésed nélkül nem
tudtam volna rendet teremteni.
- Hazudnék, ha azt mondanám, hogy szívesen lépek fel
macskákkal együtt – mondta őszintén a bulldog, akinek
jólestek a macska szavai. – De ha már vállalkoztunk rá,
tisztességesen végig kell csinálnunk, megköveteli a
kutyabecsület.
- És a macska becsület is – helyeselt a kandúr. – Hát akkor
munkára fel – mondta fennhangon és újra fellépett a
karmesteri dobogóra.
A továbbiakban a próba zavartalanul folyt. Az előadás után
a mókus kifejezte elismerését a kórusnak. Az ezüstróka is
gratulált, de hozzátette:
- Maguk nagyon tehetségesek és ezt a műsorukat is le
fogjuk adni a TV-ben. Az elveszett hangszereket pótoljuk.
De én valami különlegeset akarok. Érdekes, hogy macskák
és kutyák együtt szerepelnek, de jó lenne valami, ami még
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érdekesebb. Az a jó, ami meglepi a közönséget. Már megmondtam, azt akarom, a kutyák nyávogjanak, a macskák
cincogjanak és az egerek ugassanak! - Gondolkozzanak,
mit lehetne tenni!

41. Leleplezik a rendbontókat
(Egbert és Csucsu megkezdik a nyomozást és sikeresen
a tolvajok és rendbontók nyomára jutnak.)
A sikeres előadás után a kórus tagjai szétszéledtek, csak a
fekete kandúr karnagy és a bulldog, a kutyák karnagya
maradt a teremben. Tanácstalanul meredtek egymásra.
- Mit csináljunk hangszerek nélkül? – bosszankodott a
kutya.
- A róka megígérte, hogy pótolja az elveszett hangszereket
– vigasztalta a kandúr. – De nem ezt tartom a legnagyobb
bajnak.
- Miért ez nem elég nagy baj? – bosszankodott a kutyák
karnagya.
- Igazában nem lenne olyan nagy baj, ha közönséges
lopásról lenne szó – mondta elgondolkozva a fekete
kandúr. – De sajnos azt kell hinnem, a hangszereket nem
elsősorban azért lopták el, hogy értékesítsék, hanem
azért, hogy megakadályozzák az előadást.
- Lehet benne valami – egyezett bele a bulldog – különben
nem tették volna tönkre azokat a hangszereket, amiket
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nem tudtak magukkal vinni. Kik tehették? Ki kellene
nyomozni. Ezt legjobb volna szakemberekre bízni.
- Szakállatokra! – javította ki a kandúr. – És már tudom is
kikre. Hiszen Egbert és Csucsu elismert, hivatalos
engedéllyel rendelkező magándetektívek.
- Akkor őket fogjuk megbízni a nyomozással – jelentette ki
határozottan a kutya. – Hol vannak most?
- Itt vagyunk! – szólt Csucsu, aki Egberttel együtt éppen
akkor lépett be az ajtón. – Hallottuk, miről beszéltetek,
mert nyitva hagytátok az ajtót.
- Ami, közöttünk szólva, elég nagy könnyelműség volt! –
tette hozzá Egbert megrovóan. – A tolvajok is meghallhatták volna.
- Miért, azt hiszitek, még itt vannak? – csodálkozott a
bulldog.
- Sajnos, igen – mondta Csucsu. – És sejtjük is, kik azok.
A jelentőségteljes kijelentés után a két barát, kétségek
között magukra hagyva a karnagyokat, elindult, hogy fényt
derítsen az ügyre.
- Szóval te is arra gondolsz, amire én – mondta Egbert,
ahogy kiléptek a teremből és becsukták maguk mögött az
ajtót.
- Arra és azokra! – válaszolt Csucsu. – Már jó ideje
észrevetten, hogy a kutyák és a macskák egy kis csoportja
mindenáron akadályozni akarja a közös munkát. De igazat
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megvallva, nem tételeztem fel, hogy ilyen aljasságra
vetemedjenek.
- A főkolomposokat, Somát és Máriuszt, személyes érdekek
vezetik – gondolkodott hangosan Egbert. – Soma, mint te
is tudod, irigyel téged és ő szeretne lenni a Macskazenekar első számú szólóénekese.
- Máriusz viszont, ha jól sejtem, saját kutyakórust akar
alapítani, tehát le akarja járatni a kutyák karnagyát, sőt az
egész kutya kórust. – folytatta a gondolatot Csucsu. Ezeknek a távolabbi terveknek első lépése a közös KutyaMacska Barátság Kórus megbuktatása. Persze, hiába
jöttünk rá, nem tudjuk bizonyítani.
– Eddig nem tudtuk, de most, hogy lopásra vetemedtek,
megkönnyítették a helyzetünket – nevetett Egbert. –
Ezeknek a hangszereknek lenni kell valahol.
- Jó, jó, - sopánkodott Csucsu – de hol?
- Majd megmutatják nekünk maguk a tolvajok – mondta
Egbert. – Jó lenne, ha bevonnánk a nyomozásba egy kutyát
is, például Bundást.
Megkeresték Bundást és mindenről tájékoztatták.
- Nagyon fontos feladatot szeretnénk rád bízni – mondta
végül Egbert. – Persze, ha tudsz nekünk segíteni. Azt
hallottam, nektek, vizsláknak különösen jó a szaglásotok.
- Ez így igaz! – húzta ki magát büszkén a kutya. – Kit kell
megtalálnom?
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- Nem kit, hanem mit! – javította ki az egér. – Emlékszel,
amikor bevonultunk a hangszerekkel? Ha jól emlékszem,
te a trombitát fújtad. Vissza tudsz emlékezni milyen szaga
volt.
- Hogyne tudnék – mondta sértődötten Bundás. – Annak a
szagára még egy agár is emlékezne, pedig az agaraknak
köztudottan rossz a szaglásuk. Valamilyen kellemetlen,
erős szúrós szaga volt, nem is értem, mitől?
- Attól a folyadéktól, amivel kifényesítették – magyarázta
Egbert. – Azzal szokták a fémtárgyakat fényesíteni. Nos
tehát, meg tudnád találni azt a trombitát a szaga alapján?
- Nem gond! – vont vállat a kutya. – Hol kezdjem a
szaglászást?
- A hangversenyteremben, hátul, ahol utoljára láttuk őket kapcsolódott a beszélgetésbe Csucsu is.
Átmentek tehát az előadó terembe és Bundás
körülszaglászott. A többiek izgatottan figyelték.
- Már sokkal gyengébb a szag, de azért jól követhető –
nyugtatta meg társait a vizsla és elindult kifelé az ajtón az
utcára. A többiek utána.
- Nem mehettek messzire – mondta Egbert Csucsunak. –
Nagyon sokan felfigyeltek volna rá.
És tényleg, alig mentek néhány utcát a kutya nyomában,
meglátták egy hangszerüzlet kirakatát. Közelebb húzódtak
a kirakatablakhoz. Kint már sötétedett, így a bennlevők nem
láthatták
őket.
Csucsuék
viszont
kívülről
jól
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megfigyelhették, amint az üzlet alkalmazottai, egy borz és
egy görény nagy dobozokat húznak a bolt közepére és
szorgalmasan csomagolnak ki belőlük különféle hangszereket, dobot, trombitát, cintányért.
- Hiszen ezek a mi hangszereink – mondta suttogva Egbert.
– Bundás, fuss, hívd ide a két karnagyot, te pedig, Csucsu
szaladj a rendőrségre, téged itt is ismernek. Én addig
innen figyelem őket.
A macska és Bundás egymásra néztek, beleegyezően
bólintottak, majd elsiettek Egbert pedig meghúzódva az
árnyékban, figyelte mi történik. A két bolti segéd folytatta a
rakodást, mikor egyszerre az üzlet hátuljában kinyílt egy
ajtó és megjelent a tulajdonos, egy kakukk, két alak
kíséretében, akiket Egbert csak akkor ismert fel, amikor
kiléptek a sötétből a jól kivilágított üzletbe: Somát és
Máriuszt. Nyilván az üzletet a bolt hátsó helyiségében
bonyolították le és most, mint akik jól végezték dolgukat,
elbúcsúzva az üzletvezetőtől hazafelé indultak.
A hangszerboltból kilépve megálltak és Máriusz így szólt.
- Legjobb lesz, ha most elválunk, ne lássanak minket együtt.
Hadd higgyék, hogy ellenségek vagyunk!
- De hiszen azok is vagyunk – mondta csodálkozva Soma,
aki nem volt olyan ravasz, mint a kutya.
- Persze, hogy azok vagyunk – mondta türelmetlenül
Máriusz. – De most éppen nem ellenségeskedünk, hanem
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együtt próbáljuk megakadályozni a Kutya-Macska Barátság
Kórus eredményes működését.
- És mellékesen zsebreteszünk egy kis pénzt, amit a
hangszerekért kaptunk – vigyorgott Soma. – Na, akkor
menjünk!
- Nem mentek sehová! – kiáltotta elébük ugorva Egbert, aki
attól félt, hogy elmennek és így nem sikerül őket tetten
érni.
- Látod ezt a kis vakarcsot – nevetett Máriusz, amikor
magához tért első meglepődéséből. – Pont egy egérke fog
minket megakadályozni, hogy hazamenjünk.
- Attól tartok, ő az, aki nem fog hazamenni – nevetett
gúnyosan a macska is. – Már régen fáj rá a fogam. Most
megeszem és ezzel kettős örömöt szerzek magamnak:
megszabadulok ettől a minden lében kanál, szemtelen
egértől és egyúttal jól is lakom.
Már éppen rá akarta vetni magát az egérre, akinek
menekülési útját elállta a vigyorgó Máriusz, amikor a két
gonosztevőt erős karok ragadták meg: öt vidra és két hód
vette körül a bűnösöket.
- Szerencsére időben érkeztünk – szólt megkönnyebbülve a
vidrákkal érkező Csucsu. – Jobbnak láttam a vízi
rendőrségre sietni, az közelebb van mint a városi, ahol a
kutyák vannak.
A két bűnöző azonban nem egykönnyen adta meg magát
és Máriusznak már csaknem sikerült magát kiszabadítania,
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amikor megérkezett a két karnagy néhány macska és kutya
kíséretében.
Őket
látván
Soma
és
Máriusz
meghunyászkodtak, különösen, amikor az érkezők között
megpillantották a bernáthegyi hatalmas alakját.
- Ezektől a rendbontóktól végre szerencsésen megszabadult
a kórus – mondta elégedetten a fekete kandúr karnagy.
- A társaik sem ússzák meg szárazon, sem ezek az orrgazdák
– mutatott a buldog az eseményeket riadtan szemlélő
kakukkra és társaira. – És már semmi sem akadályozhatja
meg a Kutya-Macska Barátság Kórus jó szereplését.
- Úgy legyen – tett az í-re pontot Egbert.

42. Az első adásnap
(Megindul a Bárány TV első adása. A műsor: köszöntő,
reklám, előadás előtt, előadás közben és reklám előadás
után, azután közvetítés a gigasztár dalnokverseny
elődöntőjéről, közben reklámok.)
A BárányTV stúdiója a Bárányfüredi Zenepalota második
emeletén kapott helyet. A műsorigazgató az első adás
napján összehívta valamennyi alkalmazottját és külső
munkatársát.
De nemcsak a technikai személyzet, volt jelen. A jelentős
eseményen részt vettek a város vezetői, művészei, valamint
sok meghívott jelentős belföldi és külföldi személyiség. Ott
volt a mókus, a kultúrpalota igazgatója és persze nem
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hiányozhatott maga Tőkés Ruca elnök vezérigazgató
asszony sem, titkára Szarka Szilárd kíséretében.
A meghívottak között természetesen jelen volt a KutyaMacska Barátság Kórus két karnagya, valamint Csucsu,
Egbert és Bundás is.
A műszaki személyzet, akik a felvevő, világosító és más
berendezéseket kezelték, feszülten várták az indítás
pillanatát. Elérkezett az idő, bekapcsolták a berendezéseket
és mindannyian feszülten figyelték a terem falára
felfüggesztett hatalmas képernyőt, amelyen megjelent egy
kosnak, a város polgármesterének, szakállas arca.
- Tisztelt nézőink, kedves barátaim! – kezdte
mondanivalóját a polgármester. – Nagy nap ez a mai!
Engedjék meg, hogy a BárányTV első adása alkalmából
tisztelettel és szeretettel üdvözöljem önöket. Ezzel maga
a város, Bárányfüred is, hatalmasat lép előre a világvárossá
válás felé. Televíziónk ma még ebben a néhány szobából
álló szerény stúdióban kezdi meg munkáját, de
meglátjátok, nem telik el egy félév és egy nagy,
rendeltetéséhez méltó épület homlokzatát fogja díszíteni
a felirat: BárányTV.
- Ezúton is szeretnék köszönetet mondani városunk
felvirágoztatójának, Tőkés Ruca elnök vezérigazgató
asszonynak és munkatársainak, akinek nagylelkű
támogatása tette lehetővé a Bárányfüredi Kulturális Hetek
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megtartását. Tehát, kedves barátaim, jó szórakozást
kívánok mindenkinek.
A polgármester beszéde után a képernyőn Tőkés Ruca
Elnök vezérigazgató asszony arca jelent meg és mereven a
vele szemben levő kamera mögött elhelyezett táblára felírt
szövegre szögezve a szemét, igyekezett azt minél
folyékonyabban felolvasni:
- Kedves nézőink, Bárányfüred lapossága….akarom
mondani, lakóssága! Nagy örömet jelent számomra és
munkásaim… akarom mondani, munkatársaim számára,
hogy elősegíthettük a BárányTV létrahúzását…. akarom
mondani, létrehozását. Ígérem, a jövőben is mindent
megteszünk, hogy a város fejlövését előre mozgassuk….
akarom mondani, a város fejlődését előmozdítsuk.
Az utolsó mondat elhangzása után a liba képe eltűnt a
képernyőről, de miután a mikrofont későn kapcsolták ki, a
nézők – noha arcát már nem láthatták, hallották, amint azt
mondja: „…na ugye Szilike, milyen jól fel tudtam olvasni!”
Az elnök vezérigazgató asszony beszédét követően a
képernyőn megjelent a TV bemondónőjének, egy bájos,
fiatal fehér hattyúnak arca, aki magát bemutatva közölte: a
BárányTV nyitószámaként, Dél-amerikai vendégművészek
már világszerte nagy sikert aratott balettelőadása
következik, amelynek címe: „A kolibrik tánca”, de előtte
rövid reklám.
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A rövid reklám azonban elég hosszúnak bizonyult. Először
egy tarka macska jelent meg a képernyőn, aki egy
élelmiszerüzlet polcain felágaskodva tanulmányozta a
különféle „Levespor” feliratú zacskókat és közben csóválta
a fejét. Egyszerre csak előlépett a polc mögül egy
hosszúszakállú, öreg kecske és így szólt a macskához:
Ebédre ma leves helyett
igyon inkább kecsketejet!
Ezzel mosolyogva a macska kezébe nyomott egy tejjel teli
poharat, amit az egyetlen hörpintéssel felhajtott, majd
boldog mosollyal az ajkán megtörölte a száját és így szólt:
- Ezentúl leves helyett mindig kecsketejet iszom!
A kecske ezalatt, ugyancsak mosolyogva, a szakállát
simogatta.
A következő reklámban két farkas találkozott. Az egyik
álmélkodva mutatott a másik hatalmas fogaira és azt
kérdezte:
- Hogy neked milyen élesek és fényesek a fogaid!
- Persze, - válaszolt a másik - mert a fogorvosom ajánlására
Dentotitán acél ráspollyal élesítem őket.
Majd egy hang így szólt: „Dentotitán szuper-kemény
ráspolyok és reszelők a fogorvosi kamara ajánlásával.”
További három reklám után végül elkezdődött az előadás.
A romantikus táncjáték szereplői, a kolibrik, mint kis színes
gömbök, szédületes sebességgel cikáztak fel és alá, alig
lehetett követni őket a képernyőn.
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A művészi balett után újabb reklámok következtek:
Az első reklám azzal kezdődött, hogy két kövér koca áll az
utca sarkán. Az egyik rámutat egy jólöltözött malacra és így
szól:
- Ez a malac biztosan a Super-Elegant haj- és
sörteszobrászatban ondoláltatta ki ilyen szépen a farkát!
(miközben a háttérben a zenekar halkan játszotta az „Ez a
falka olyan falka, ondolálva van a farka” kezdetű népdalt)
További két reklám után egy sáska és egy szöcske felváltva
szavalt verseket a „Tücsökzene” című vers-kötetből, majd
újabb reklám következett:
A képernyőn megjelent egy kedves fiatal báránylány, rövid
zöld dirndli szoknyában és elkezdett keservesen sírni:
- Jaj, de sáros lett a patám, haragudni fog a papám!
Erre megjelent egy kövér borz és így vigasztalta:
- Ne izguljon, nem kell félni, sárkefével lekeféli.
Ekkor a borz a nézők felé fordult és így szólt:
- Sárkefék sertés sörtéből és ecsetek borz szőrből kaphatók
csaknem fél-áron Borz Bódog szaküzletében, Üreg-utca
23/b.
A reklámok után újra megjelent a bemondónő és
bejelentette:
- Most pedig kedves nézőink helyszíni közvetítést adunk a
BárányTV által indított „Gigasztár” válogató dalnokverseny elődöntőjéről!
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43. A gigasztárverseny
(A BárányTV megkezdve adását, mindjárt műsorra tűzte
a gigasztár versenyt, amelynek zsűrijében Csucsu,
Bundás és Egbert is részt vett. A műsorigazgató elmagyarázta
elképzeléseit A versenyzők között szerepelt a vakond és Mitzi is.)
A BárányTV adásának megkezdése után Fox Silver, a
televízió műsorigazgatója behívta Bundást, Csucsut és
Egbertet, akiket már előzőleg felkért, vegyenek részt a
másnap induló gigasztár-verseny bírálóbizottságában,
zsűrijében.
- A BárányTV nagy várakozással néz a gigasztár verseny elé,
ami az elkövetkező napok egyik legfontosabb műsora
lesz. Holnap felvesszük az elődöntőt és az egészet
leadjuk. A verseny legjobbjai pedig még hosszú ideig
szerepelni fognak különböző zenés és egyéb műsorokban.
Magukat az a megtiszteltetés érte, hogy a zsűri tagjai
lehetnek. A zsűri elnöke én leszek, tagjai egy dolmányos
varjú, egy siketfajd és maguk. A többiek nem értenek az
énekléshez, a varjú csak károgni tud, a fajd pedig…. nos ő
egy siketfajd. Ezért van szükség a maguk szakértelmére,
de előre megmondom, bizonyos esetekben nemcsak az
előadás színvonalát kell figyelembe venni, hanem az
énekes személyét is. Értik, ugye?
- Nem! – válaszolt őszintén Csucsu. - Hogy kell az énekes
személyét figyelembe venni?
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- Úgy – felelte a róka – hogy…. De egyszerűbb, ha mondok
egy példát: ha egy jegesmedve kukorékol, nem azt kell
nézni, tud-e olyan szépen kukorékolni, mint egy kakas,
hanem azt, szebben kukorékol-e, mint a jegesmedvék
általában!
- De miért kellene egy jegesmedvének kukorékolni? –
kérdezte Bundás, akinek láthatólag nem volt érzéke a
modern műsorpolitikához.
- Értsék már meg végre – mondta türelmetlenül az
ezüstróka – a közönség arra figyel fel, ami feltűnő. Nem
mindenki kíváncsi arra, hogyan kukorékol egy kakas, de ha
egy jegesmedve kukorékol….!
- És tényleg egy jegesmedve fog a műsorban kukorékolni? –
kérdezősködött tovább a kutya.
- Nem – sajnálkozott szomorúan a műsorigazgató. – Ezt
csak példaként mondtam. – De – mondta
megvigasztalódva - fog szerepelni egy liba, aki mekeg.
Másnap, a TV adás megkezdése előtt, össze is ült a bíráló
bizottság, hogy meghallgassa és kiválassza a versenyre
jelentkezők közül azokat, aki elnyerhetik a gigasztár címet.
Az ezüstróka átnyújtotta Csucsunak a jelentkezők listáját.
- Itt a gigasztár válogató versenyre jelentkezettek névsora,
valamint az, ki mit kíván előadni. Szerintem ebben a
sorrendben kellene behívni őket, de nézzék át és mondják
meg, ha esetleg mást javasolnak.
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Csucsu kezébe vette a névsort, amely tizenöt nevet
tartalmazott és hangosan felolvasta. A zsűri tagjai egymásra
néztek, de senkinek sem volt ellenvetése, a varjú
kivételével, aki azt javasolta, elsőnek kollégáját, a varjú
körökben közmegbecsülésnek örvendő Vetéssy Varnyú
Vilmost, engedjék fellépni, de az elnök, ellentmondást nem
tűrő hangon, visszautasította a változtatást:
- Én azt kértem, mondják meg, ha esetleg mást javasolnak,
de ez nem azt jelenti, hogy kell is mást javasolniuk.
A sorrend marad!
Így, amikor a BárányTV munkatárai elhelyezkedtek a
kamerák előtt és bekapcsolták a nagyteljesítményű jupiter
lámpákat, az eredeti sorrendnek megfelelően elsőként a
Vakondok Környezetvédő Alapítványa Levegő Munkacsoportjának elnöke lépett a terembe, hogy előadja a
Levegővédelmi Indulót. Megállt a bíráló bizottság előtt és
felszólítás nélkül énekelni kezdett volna, ha a róka meg nem
állítja és ki nem kérdezi, ki ő, miért jelentkezett a versenyre
és kitől származik a dal, amit elő kíván adni.
A
vakond
környezetvédő
alapítvány
levegő
munkacsoportja indulóját szeretném előadni – válaszolt a
vakond fejét öntudatosan hátra vetve, amitől majdnem
lerepült a szemüvege. - Én vagyok a munkacsoport elnöke
– tette hozzá szerénykedve, de büszkén. - Nagyon
fontosnak tarjuk a levegő minőségének védelmét és ezért
semmilyen áldozattól sem riadunk vissza, hogy
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mozgalmunkat
indulónkon
keresztül
mindenhol
megismerjék. Engedjék meg, hogy elénekeljem önöknek
indulónkat, amelynek mind dallama, mind a szövege
szerény személyem szerzeménye.

Ezzel belekezdett az énekbe, ami így kezdődött:
A sok állat mind jó barát,
Nem tépik ki egymás haját.
Együtt óvnak erdőt, mezőt,
Nem szennyezik a levegőt!
A dal ezután folytatódott, szakaszonként részletezve,
melyik állat hogyan szeretné a levegő szennyezését
megakadályozni. A tizenkilencedik szakasz után, amelyben
az előadó azt állította, a strucc a levegő szennyezés
megakadályozása céljából dugja a fejét a homokba, a zsűri
elnöke megállította.
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- Köszönjük, ennyi is elég volt, hogy tehetségét
megmutassa. Kérem, fáradjon ki és küldje be a
következőt.
A következő egy búbos-vöcsök volt, aki az „Úgy jóllaktam,
mint a vöcsök…” kezdetű madár-népdalt énekelte. A népdal
maga nem volt rossz, annál rosszabb volt viszont az
előadás, mivel a vöcsök mindössze három hangot tudott
kiénekelni.
Harmadikként, a dolmányos varjú zsűritag barátja, Vetéssy
Vilmos, lépett a terembe. Bemutatkozás után azonnal
éktelen, fülsiketítő károgásba kezdett. A dolmányos varjú
elragadtatva hallgatta, de a többi zsűritag, az elnököt is
beleértve csak a legnagyobb erőfeszítés árán tudta
megállni, hogy ne fogja be a fülét. A következő jelölt, egy
varangyos béka sem járt nagyobb sikerrel, hasonlóképpen
az utána következő teknős, a három kacsa és a két karvaly.
Felhívta azonban magára a figyelmet a következő előadó,
az „Aranybárányhoz” címzett kávéház bárénekesnője, egy
rövid szoknyácskába öltözött, csínos fekete bárány, aki
bánatos bégetéssel közkedvelt sanzonját adta elő:
Nem vagyok és soha részeg,
Bánatosan legelészek.
Hogy kiadjam szívem mérgét,
Lerágom a fűzfák kérgét
- Nem rossz, nem rossz! – morgott a róka, miután a bárányt
kiküldte. A többiek is egyetértettek vele, csak a varjúnak
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volt kifogása ellene, mert, mint mondta „nem elég érdes a
hangja”.
A következő jelentkező nem volt más, mint Mitzi, a
sárgaszagos fekete cica. Amit előadott a Macskazene-kar
egyik legkedveltebb száma volt, a „Holdfényes séta a vizes
háztetőkön”. Mitzi ezt szép dallamos nyávogással adta elő,
körbe sétálva és időnként meg-megállva egy–egy zsűritag
előtt, nagy sárga szemét időnként megpihentetve rajtuk.
Végül Csucsu előtt állt meg, olyan áhítattal bámulva rá, hogy
az zavarában alig mert a cicára nézni. Ahogy befejezte, a
zsűri tagjai önkénytelenül is elkezdtek tapsolni. Amikor
kiment, az elnök csettintett egyet:
- Eddig ez volt a legjobb!
A többiek bólogattak, még a varjú is elfelejtett tiltakozni.
A következő két szám után, amelyeket egy pele és egy
menyét adott elő közepes sikerrel, az ezüstróka által már
bejelentett hófehér liba következett, aki élénk mekegés
közepette adta elő a kecskék által annyira kedvelt „Egyedül
kószálok a lerágott tarlón” kezdetű dalt. Amikor a termet
elhagyta, a zsűri elnöke, az ezüstróka, ellentmondást nem
tűrő hangon, elragadtatva kijelentette:
- Ez az, amire a modern zenében szükség van.
Ezután a zsűri visszavonult, mialatt a TV egy madártápszer
reklámot mutatott be, majd rövid idő múlva visszatért és
Silver elnök bejelentette: a bíráló bizottság egyhangú
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ítélete alapján a középdöntőbe jutott a mekegő liba, a
fekete bárány, Vetéssy, a varjú, a vakond és Mitzi.
Ezt követően újabb reklámok következtek, majd a
bemondónő megköszönte a nézők figyelmét, bejelentette,
hogy a BárányTV aznapi, első adása véget ért és közölte,
hogy a további napokban a tv egész nap műsort fog
sugározni. Mindjárt közölte is, hogy másnap, a reggeli hírek
után, a gigasztár dalnokverseny közvetítése folytatódik a
középdöntővel.

44. Egbert meghívót kap
(Egbert meglepetésére meghívót kap a Nemzetközi Rágcsáló
Konferenciára, ahol értékes kapcsolatokra tesz szert.)
A gigasztár dalnokverseny elődöntője után Egbert
fáradtan tért vissza a szállodába. Alig várta már, hogy
ledőlhessen ágyára és kipihenhesse az egész napi munkát.
Sokan azt hihetik, hogy egy zsűritagnak nincs más dolga,
mint csend-ben üldögélve meghallgatni az előadókat és a
végén pontozni az előadást. Senki sem szokott arra
gondolni, milyen fárasztó lehet egész idő alatt feszülten
figyelni, hogy a hallottakat és látottakat a végén össze tudja
hasonlítani és kiválasztani közülük, ami jó volt és ami rossz.
Egbert kimerültségét tetézte, hogy az elmúlt napokban a
fél éjszakát a kaszinóban és a mulatókban töltötte, amelyek
látogatása számára és barátai számára – hála Tőkés Rucáék
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nagyvonalúságának – nem került semmibe. Aznap azonban
már annyira fáradt volt, hogy visszautasította Csucsu
hívását, aki a Mitzivel és Bundással ismét a kaszinóba
készült. Nem volt más vágya, mint kialudni fáradtságát.
Csalódott. Ahogy a szálló recepciójához ment, hogy elkérje
szobája kulcsát, az ügyeletes ürge közölte vele, levele
érkezett.
Egbert átvette és kibontotta a borítékot és meglepetéssel
látta, hogy meghívó van benne a Nemzetközi Rágcsáló
Konferencia késő délutáni ülésére. A meghívás nagyon
udvarias volt, de a tárgy fontosságára való tekintettel
nagyon határozott. A meghívót nem kevésbé jelentős
személy írta alá, mint maga monsieur Jean-Babtiste Souris
(kiejtve möszjő Zsanbabtiszt Szuri) a világ valamennyi
rágcsálóját tömörítő nemzetközi szervezet nagytekintélyű
elnöke.
Egbert belátta, hogy ez elől a meghívás elől nem térhet ki.
Éppen csak átöltözni volt ideje, az alkalomhoz illő ruhába,
enni azonban nem. „Remélem - gondolta magában – ilyen
előkelő helyen csak akad majd valami harapnivaló.” Jól
gondolta. Ahogy belépett a szálló díszes konferencia
termébe, azonnal szemébe ötlött a hosszú terített asztal,
amelyen szalonnától, szemes gabonáig és kukoricáig,
mindenfajta, a rágcsálók számára kedves étel megtalálható
volt. Csak sajtból tizenkét fajtát számolhatott meg a
szemlélő, a puha camemberttől az ementálin és a trappistán
keresztül a kemény parmezánig.
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De voltak is elegen, akik a tömérdek ételt
elfogyaszthatták. Látott ott Egbert a patkányokon és
egereken kívül pézsmapatkányt, mezei pockot, sőt egy
burnuszba öltözött egyiptomi ugró egeret is. Az elnökségi
emelvényen egy patkány és egy ürge között maga az elnök,
Jean-Babtiste Souris professzor foglalt helyet.
Éppen időben érkezett, mert alig ült le a középső sorok
egyikében, amikor a patkány felemelkedett ültéből és
bejelentette, hogy a rágcsálók nemzetközi szövetségének
elnöke, Souris professzor kíván szólni. Ezután a professzor
emelkedett szólásra.
- Tisztelt barátaim, kedves rágcsáló társaim!
- Elérkezett az idő, hogy mi, a világ valamennyi országában
nagy történelmi múlttal rendelkező rágcsálók,
megmutassuk, mire vagyunk képesek! kezdte beszédét
Souris, aki első látásra jelentéktelen fehér-egér volt, de
amikor meg-szólalt határozott hangja azonnal magára
vonta minden jelenlevő figyelmét.
A professzor a továbbiakban rámutatott arra, hogy a
rágcsálók számos területen maradandót alkottak. Ismertette a patkányok szerepének fontosságát a hajózásban,
akiknek menekülése hívja fel a tengerészek figyelmét arra,
hogy hajójuk rövidesen el fog süllyedni. Beszélt az
űrkutatásban résztvevő fehér-egerekről is, akik űrhajókon
repülték körül a földet. Végül rámutatott arra, hogy a
rágcsálók ma már a tudományban és a művészetben is
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jelentős szerepet játszanak. És Egbert egyszerre meglepve
hallotta, hogy az ő nevét említi:
- Példaként meg kell említenem mindjárt a jelenlévő kedves
Egbert egér-barátunkat, aki tehetsége révén bejutott egy
macska zenekarba, ahol nagy sikereket ért el és később
egyik alapítója és talán legfőbb szervezője lett a jelenleg
ebben a városban is fellépő Kutya-Macska Barátság
Kórusnak.
- Egbert barátunk híre hozzánk külföldre is eljutott. Külön
örömet jelent nekem, hogy az ő közreműködésével
megvalósulni látszik az a régi és soha nem titkolt vágyam,
hogy a különböző és eddig egymással szembenálló állat
fajták végre együttműködjenek egy közös cél érdekében.
Így mi rágcsálók is elfoglalhatjuk végre méltó helyünket az
állatok sorában. Alapítványunk jelentős anyagi forrásokkal
rendelkezik és ezt a pénzt szívesen fordítanánk ilyen és
hasonló célok elérésére.
Souris professzor nagysikerű beszéde után a jelenlevők az
asztalokhoz mentek, hogy baráti eszmecserék közben
elfogyasszák a felhalmozott sok finomságot. Egbertet sokan
üdvözölték. Elbeszélgetett magával a professzorral is, aki
neki külön is elmondta, milyen fontos, hogy kutyák,
macskák és egerek békésen együttműködjenek és szívesen
fordítana jelentős összegeket is ennek elősegítésére.
- Nem szűkölködünk a pénzben – jelentette ki a professzor.
– Alapítványunknak számos tehetős tagja van, mint
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például az az olajsejk – mutatott a burnuszos egyiptomi
ugróegérre.
Egbert hazatérése után elégedetten állapította meg, hogy
érdemes volt részt vennie a rágcsálók nemzetközi
találkozóján, ahol sok értékes ismeretségre tett szert, pedig
akkor még nem is tudta, milyen kihatása lesz ennek a kórus
további működése szempontjából.

45. Kitör a botrány
(Megkezdik a közvetítést a „gigasztár” verseny döntőjéről,
de a TV adása közben megjelennek a hitelezők és kitör a
botrány. A kórust kirakják a szállóból)
A Kutya-Macska Barátság Kórust nem rázta meg a
hangszerlopás tetteseinek leleplezése. A főkolomposokat,
Máriuszt és Somát a rendőrség letartóztatta, tettestársaik
ellen vizsgálat indult és természetesen azonnal kizárták
őket a kórusból. A többiek megkönnyebbülten vették
tudomásul az eseményeket, ami javította a kórus
hangulatát. A kutyák és macskák közötti feszültség
észrevehetően csökkent, itt-ott már komoly barátság
kezdett kialakulni közöttük.
Bár létszámuk négy kutyával és három macskával csökkent
a kórus megmaradt tagjai jól érezték magukat Bárányfüreden Tőkés Ruca elnök vezérigazgató költségén.
Bejárták Bárányfüred nevezetességeit és kellemes estét
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töltöttek a kaszinóban. Mindannyian kaptak néhány
zsetont, amivel elkezdhették a játékot, így azok elvesztése
csak azoknak okozott fájdalmat, akik eleinte nyerésben
voltak és azt hitték, gazdagon fognak távozni. De nekik is
hamar meg kellett ismerni a törvényszerűséget: egy
játékkaszinóban igazában csak egy nyertes lehet, maga a
kaszinó.
Másnap reggel az egész kórus időben felsorakozott,
hogy a beígért gigasztár középdöntő után, a BárányTV
műsorában megjelölt időben megtartsák első szereplésüket
a tv képernyőjén. A stúdió előtere zsúfolt volt. Rajtuk és a
gigasztár dalnokverseny résztvevőin kívül jelen volt még
egy szöcskékből álló akrobata csoport, valamint az
úsztatóházi kacsa-színjátszó csoport, akik a „Kacsa és a
kalucsni” című, nagysikerű vígjátékot voltak hivatottak
előadni.
A műsornak megfelelő időpontban valóban megkezdődött
az adás. Elsőként hírösszefoglaló következett. A rendező jó
érzékkel válogatta össze a bemondókat, a szomorú híreket
egy bánatos borz olvasta fel, a vidámakat egy kacagó gerle.
A hírek után a már megszokott reklámok következtek,
majd megkezdődött a sokak által már nagyon várt,
népszerű gigasztár dalnokverseny középdöntője. Elsőnek
ismét a környezetvédő vakond lépett fel, aki mielőtt
sajátköltésű dalának előadásába belekezdett volna, röviden
össze-foglalta a vakondok környezetvédő alapítványa
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levegő munkacsoportjának programját, aminek a lényegét
úgy lehetett összefoglalni:” Minél kevesebbet mozgunk,
annál kevesebb levegő fogy, főleg a föld alatt.”
A vakond előadása mérsékelt sikerrel járt a stúdió
közönségénél, akiket azért engedtek be a nyilvános
előadásra, hogy tapsoljanak. Az ezüstrókának nem is
tetszett és amikor a kamera nem volt ráirányítva, kezeit
összeütve, felállva biztatta tapsra a közönséget. Ez meg is
hozta a gyümölcsét, mert amikor a következő énekes, a
fekete bárány lépett a porondra, fergeteges vastaps
fogadta. Sanzonjának befejeztével a vastaps megismétlődött és nem is halt el, mert ahogy a bárány, a
közönség felé csókot dobálva és hajlongva kifelé indult,
máris Mitzi jelent meg a színen, nem kisebb lelkesedést
váltva ki.
Mitzi, nem hazudtolva meg hírét és meghálálva az
előlegként kapott tapsot, csodálatos átéléssel adta elő a
már az elődöntőben sikert aratott „Holdfényes séták a vizes
háztetőkön” című sanzont. A siker óriási volt, a közönség
szűnni nem akaró tapssal jutalmazta az előadást, hangosan
„újrázva”. Mitzi boldogan hajlongva köszönte meg az
elismerést. Nála boldogabbnak csak Csucsu látszott, aki
kiesve a pártatlan zsűritag szerepéből, maga is lelkesen
tapsolt és éljenzett. Az ünneplést meghálálandó, a
sárgaszalagos, fekete cica újra meghajolt és belekezdett az
előbbinél még érzelmesebb „Macskaköves az én utcám…”
kezdetű sanzonba. De alig énekelte el az első sort, amikor
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szörnyű dolog történt: felcsapódott a stúdió ajtaja és három
megtermett vaddisznó rontott be. Egyenesen a középen
elhelyezkedő emelvény felé rohantak, útjukban feldöntve a
lámpákat és a felvevő kamerákat, szétkergetve az útjukban
levő zenekart.
Mitzinek torkán akadt a hang, illetve csak az ének, mert
hangját újra kieresztve rémült sikoltozással menekült.
A zsűri tagjai is felugráltak a helyükről és az ezüstróka
rákiáltott a vaddisznók vezetőjére:
- Mit akarnak itt, miért teszik tönkre az előadást?

A vaddisznó megállt és megállást intett társainak is.
- Figyelmeztettük magukat, hogy egyenlítsék ki
tartozásukat. A határidő lejárt, addig nem lesz itt TV adás,
amíg mindet ki nem fizetnek!
- Várjanak egy kicsit – mondta a műsorigazgató. – Én, azaz
mi itt a tv-nél nem tudtunk semmiről, nem ismerjük a
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„Társaság” pénzügyeit. Várjanak egy kicsit, ne törjék össze
a többi berendezést! Már úgysem tudjuk folytatni az
előadást – tette hozzá elkeseredve. – Beszélek a
főnökasszonnyal.
- Rendben van – mondta a vaddisznó. – De ne merjék
folytatni az adást, mert megkeserülik. Mehetünk fiúk –
szólt oda a többieknek. – Még visszajövünk.
A vaddisznók elvonultak, a kétségbeesett ezüstróka
elrohant, hogy az elnök vezérigazgató asszonnyal beszéljen, a többiek szétszéledtek. A Kutya-Macska Barátság
Kórus tagjai, Csucsu kivételével, aki az elkeseredett Mitzit
vigasztalta, visszamentek szálláshelyükre, a hotelba. Ott
azonban újabb kellemetlen meglepetés érte őket. A szálloda
előcsarnokának közepén ott állt már valamennyiük
poggyásza, amelyet éppen az imént hozatott le szobáikból
illetve lakosztályukból az igazgató, aki már lent várta őket.
A nemrég még olyan barátságos igazgató most fagyos
udvariassággal közölte, hogy el kell hagyniuk a szállót,
hacsak visszamenőleg ki nem fizetik a költségeket.
- Nézzék – válaszolta, amikor a kórus vezetői tiltakoztak az
eljárás ellen – nem tehetek mást. Így is ráfizetek magukra,
nincs, aki megtérítse költségeinket.
- De hát Tőkés Ruca biztosított minket, hogy minden
költségünket fedezi – szólt közbe Egbert.
- Tőkés Ruca a saját lakosztályát sem tudja kifizetni –
mondta bosszúsan a szállodaigazgató. – Tőkés Ruca
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tönkrement, egész vagyonát elsikkasztották a tanácsadói,
azok a külföldi rókák.
- De pillanatnyilag sehová sem tudunk menni – mondta a
fekete kandúr karnagy kétségbeesve.
- Nem bánom, estig itt hagyhatják a bőröndöket, de éjjelre
keressenek maguknak más szállást – mondta az igazgató
és elsietett egy újonnan érkezett vendég elé.
- Most mit tegyünk? – kérdezte tanácstalanul a KutyaháziUgatókórus karnagya a többiek felé fordulva.
- Azt hiszem, meg tudjuk oldani a dolgot – szólalt meg
váratlanul Egbert – Várjatok meg itt, egy óra múlva itt
vagyok.

46. Egbert egér rendet teremt
(Egbert, felhasználja kapcsolatait. Mégis megrendezik a
Bárányfüredi Kulturális Heteket. A kórus hosszúlejáratú
megbízást kap. Mitzi elmegy a rókával.)
A Kutya-Macska Barátság Kórus tagjai letörten üldögéltek
a szálló előcsarnokában, amikor Csucsu belépett.
- Hát borzasztó, hogy elbántak ezzel a szegény Mitzivel! –
kezdte köszönés helyett. – De talán tisztázódik a helyzet,
újra szerepelhet és biztosan ő nyeri meg a gigasztár
vetélkedőt. De miért üldögéltek itt mindannyian? –
kérdezte, hirtelen észre véve, hogy az egész kórus az elő-
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csarnokban van és csodálkozva bámul rá. – Csak nem
valamilyen újabb fellépésről van szó?
- Nem barátom – mondta bosszúsan a fekete kandúr
karnagy. – Inkább lelépésről. Leléptettek minket, kidobtak
a szállodából, mehetünk haza!
- Csak azt nem tudom, miből? – szólt közbe a bulldog. –
Nincs egy huncut garasunk sem.
Sokáig tartott, amíg Csucsu megértette, nem az a
legnagyobb baj, hogy Mitzi a tv műsor megszakítása miatt
nem juthatott be a gigasztár dalnokverseny döntőjébe.
Akkor aztán ő is odatelepedett a többiek közé.
Ezalatt Egbert felkereste monsieur Jean-Babtiste Souris
(möszjő Zsanbabtiszt Szuri) professzort, a rágcsálók
nemzetközi szervezetének nagytekintélyű elnökét.
Tájékoztatta a sajnálatos eseményekről és a kórus pénzügyi
nehézségeiről. Emlékeztette a professzort a nemzetközi
konferencián elmondott beszédére:
- A konferencián azt hangsúlyozta professzor úr, mennyire
fontosnak tartja, hogy a különböző és eddig egymással
szembenálló állat fajták végre együttműködjenek egy
közös cél érdekében. Így, mint mondta, a rágcsálók is
elfoglalhatják végre méltó helyünket az állatok sorában. –
Azt is említette – tette hozzá Egbert – hogy alapítványuk
jelentős anyagi forrásokkal rendelkezik és ezt a pénzt
szívesen fordítanák ilyen és hasonló célok elérésére.
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- Egyszóval arra akar kérni, kedves Egbert – mosolygott
Souris professzor – adjak pénzt a BárányTV
működtetéséhez és a gigasztár dalnokverseny
folytatására. Nos sajnálom, a BárányTV működését ugyan
helyeslem, de ez elsősorban Bárányfüred számára fontos.
Ami pedig a gigasztár dalnokversenyt illeti, ízlésromboló,
pusztán reklámcélokat és nézettség növelést szolgáló
műsorokra nem adok pénzt - tette hozzá
- Nem ezt akartam kérni – mosolygott Egbert is. –
A BárányTV működtetése valóban a város érdeke és
remélem meg is oldja. A gigasztár dalnokverseny nekem
sem hiányzik. Viszont, mint tudja, Tőkés Rucáék anyagi
támogatásával jött létre a Bárányfüredi Kulturális Hetek
előadás sorozata, ami most, hogy a Társaság tönkrement,
veszélybe került. A műsor keretén belül került volna sor a
Kutya-Macska Barátság Kórus előadásaira is. Arra kérem
Elnök úr, a Bárányfüredi Kulturális Hetek műsorához, ezen
belül különösen a mi előadásunk megtartásához, nyújtson
pénzügyi támogatást.
- Erről esetleg lehet szó – mondta az öreg egér
elgondolkozva. – De csak egy feltétellel: A Bárányfüredi
Kulturális Hetek műsorában csak azok az előadások
szerepelhetnek, amelyeket én megfelelőnek tartok. És
ezalatt az idő alatt a BárányTV sem adhat más
műsorszámokat.
- Köszönöm, ez természetes. Persze, ehhez a
polgármesternek is hozzá kell járulnia. Megyek és
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beszélek vele, biztosan meg tudom győzni – mondta
Egbert, majd elbúcsúzott az elnöktől és átment a
polgármesteri hivatalba.
A hotel előcsarnokában várakozók türelme már fogytán
volt és egyesek elkezdtek morgolódni, amikor újra
megjelent a szálloda igazgatója.
- Melyik önök közül Egbert úr? – kérdezte.
- Sajnos pillanatnyilag nincs itt – válaszolta a fekete
kandúrkarnagy.
- Kár - sajnálkozott az igazgató. – Az önök szállásfoglalását
kellene megbeszélnünk vele.
- Nincs mit megbeszélni – szólt közbe dühösen a Kutyaház-i
Ugatókórus karnagya, a bulldog, aki már nagyon unta a
várakozást. – Megmondtuk, hogy nem tudjuk
visszamenőleg kifizetni a szobák költségeit.
- Nem erről van szó – mondta a szállodaigazgató. –
Az eddigi
költségeket
kifizették,
sőt
további
tartózkodásuk költségeit is.
- Nahát, megmondtam ugye, hogy Tőkés Ruca asszony el
fogja intézni a dolgot – nézett körül diadalmasan Csucsu.
- Ki kell ábrándítanom az urat – mosolygott az igazgató. –
Mondtam már, hogy a saját lakosztályát sem tudja
kifizetni. Az önök költségeit a rágcsálók nemzetközi
szervezetének nevében Jean-Babtiste Souris professzor
fizette ki.
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- Aki egyúttal fedezi a kórus előadásának költségeit is –
kapcsolódott a beszélgetésbe Egbert, aki éppen időben
lépett be a hotelbe. - Visszaköltözhetünk tehát a
szállodába és megtarthatjuk az előadásokat.
- És mi lesz a gigasztár dalnokversennyel? – kérdezte
csalódottan Csucsu, aki elsősorban Mitzi gigasztári esélyei
miatt aggódott.
- Abból nem lesz semmi – felelt Egbert. – Souris elnök úr
hallani sem akar róla és a polgármester sem, aki különben
Rucáék nélkül is működtetni kívánja a BárányTV-t.
- Mi lesz akkor szegény Mitzivel? – kérdezte izgatottan
Csucsu.
- Ne aggódjon kedves Csucsu – kapcsolódott a
beszélgetésbe végszóra a sárgaszalagos fekete cica, aki
két bőrönddel a kezében akkor szállt ki a liftből. – Fox
elvisz magával Amerikába, igaz drágám? – fordult a
mögötte jövő ezüstrókához, a BárányTV volt
műsorigazgatójához, Mr. Silver Foxhoz.
- Igaz kedvesem – mondta bosszúsan a róka – Itt nincs helye
az igazi tehetségeknek.
Azzal biccentett és Mitzivel együtt távozott a szálló forgó
ajtaján keresztül.
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47. Pirci és Csucsu
(A kórus tagjai visszakapják szobáikat és nyugodtan
készülnek a másnapi fellépésre. Majdnem minden rendbe jött,
csak Csucsu és Pirci nem akarnak kibékülni. Vagy mégis…?)
A kórus tagjai megnyugodva költöztek vissza
hotelszobáikba. Valamennyien azt a szobát kapták vissza,
amiben laktak. A szálló megüresedett, sokan elköltöztek,
mivel Tőkés Rucáék csődbemenetele miatt elvesztették
állásukat, új lakók pedig nemigen érkeztek, amióta a
„Társaságról” kiderült, hogy fizetésképtelen. Persze vége
volt a nagy éjszakai életnek, a Kutya-Macska Barátság Kórus
kutyái és macskái már nem járhattak ingyen játékkaszinóba
és a helyi bárok és diszkók sem fogadták tárt karokkal és
főleg nem ingyen azokat, akik a Társaság támogatását
élvezték. De nem panaszkodhattak, járhattak volna
rosszabbul is, ha Egbert nem használja fel kapcsolatait és
nem intézi el, hogy a kórus szerződését meghosszabbítsák.
Szállásuk megvolt és étkezéseik ki voltak fizetve.
A két karnagy fel is használta az alkalmat, hogy az utóbbi
napok léha életmódjától elkényeztetett énekeseket
visszaszoktassák a megszokott kerékvágásba és visszaállítsák azt a fegyelmet, ami az utóbbi időben, főleg Máriusz
és Soma rendbontóinak eltávolítása után, kialakult.
Vacsorázni is együtt mentek. Egbert Csucsu mellé ült, aki
üresen hagyott kettejük között egy helyet Pirci számára.
A piros szalagos cica szokásához híven késve érkezett.
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(Ezt a szokását még a fekete kandúr karnagy is elnézte
neki, részben Csucsura való tekintettel, részben azért, mert
ő volt a legcsinosabb cicalány a kórusban. Pirci, ahol
lehetett, élt is ezzel a kiváltságával, csak akkor óvakodott
elkésni, amikor a Kutyaházi- Ugatókórus karnagya, a
bulldog vezényelt. Őrá nem hatottak a fehér cica bájai és így
tőle is megkövetelte a szigorú fegyelmet.)
Szóval, mint már említettem, Pirci szokásához híven
utolsónak ült az asztalhoz és mivel nem volt már több hely,
kénytelen volt Csucsu mellé ülni. Csucsu, miután a
sárgaszalagos Mitzi látványosan cserben hagyta, gyorsan
belátta, hogy a Pircivel folytatott „haragszom rád” játékban
csak vesztes lehet, igyekezett úgy tenni, mintha mi sem
történt volna. Bár a sárgaszalagos fekete cica nagy hatással
volt rá, igazában sohasem akart Pircivel szakítani, csak meg
akarta torolni, hogy az nélküle táncolta végig a kaszinóban
az első éjszakát.
Pirci viszont érezte fölényét és elutasított minden
közeledést. Miután nem talált más helyet leült ugyan, de
feltűnően rá sem nézett Csucsura, hanem csak az egérrel
beszélgetett. Egy idő után megkérte Egbertet, cseréljen
vele helyet. Ez olyan feltűnő volt, hogy az eddig Egbert
másik oldalán ülő kandúr karnagy aggódva súgta Egbert
fülébe:
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- Kellene valamit tenni! Ez rossz hatással lehet a közös
munkára. Mind a ketten szóló énekesek! Ki kell őket
valahogy békíteni egymással! Nincs valamilyen ötleted?
- Majd megpróbálok valamit – válaszolta Egbert, miközben
felállt és helyet cserélt Pircivel.
A vacsora a továbbiakban nyugodtan folytatódott. Mielőtt
véget ért, Egbert felállt, kiment az előcsarnokba és rövid
megbeszélést folytatott a liftet kezelő mókussal.
Az bólogatott, vigyorgott, azután kezet fogtak és Egbert
visszament az asztalhoz, ahol közben a többiek is
befejezték a vacsorát. Mielőtt leült, a fekete kandúr fülébe
súgta.
- Tartsd itt egy darabig Csucsut, amíg nem adok jelt.
Lassan eloszlott az asztaltársaság. Csucsu is felállt és fel
akart menni huszonharmadik emeleti szobájába, de a
karnagy megállította, azzal, hogy a holnapi előadást
megbeszélje vele.
Pirci, aki utoljára érkezett, még evett. Egbert visszaült
mellé és megígértette a cicával, hogy vacsora után átöltözik
és félóra múlva visszajön kicsit táncolni.
- De arról ne is álmodjon, hogy Csucsuval táncolni fogok,
vagy akár szóba is állok – mondta miközben elindultak a
lift felé.
Közben Egbert intésére a kandúr is elbúcsúzott Csucsutól,
aki szintén a lifthez ment és beszállt.
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- Várj meg minket! – kiáltott utána Egbert. A lifthez kísérte
a cicát előre engedte, beszállt, majd amikor az ajtó
kezdett becsukódni, kiugrott.
- Elnézést, de elfelejtettem valamit – mondta, miközben a
liftajtó becsukódott. A lift elindult kettejükkel, de a
tizenharmadik és tizennegyedik emelet között hirtelen
megállt.
- Mi történt? – kérdezte a kandúr karnagy, aki még az
előcsarnokban maradt.
- Semmi különös, csak Pirci és Csucsu bennragadtak a
liftben – válaszolt az egér és kacsintott. – Nem nagy dolog,
néha előfordul. Semmi baj, negyedórán belül kiszabadítják
őket. Addig jó volna, ha lehívnád ide a Macskazene-kart.

47. … ha jó a vége!
(Csucsu kibékül a piros szalagos cicával. Elhangzik a
Macskazene-kar legújabb, nagysikerű énekszáma. És bizonyára
már rájött az olvasó, miért volt az első fejezet címe:
Minden jó, ha ….)
Eltelt negyedóra, félóra, háromnegyed óra. A lift már jó
félórája újra működött. A Macskazene-kar tagjai, akik a
szálloda előcsarnokában várakoztak, már kezdtek
türelmetlenkedni. Végre megnyílt a liftajtó és – na, mit
gondol-tok, ki lépett ki belőle? Igen, jól gondoltátok!
Csucsu és Pirci, kart karba öltve, összebújva.
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Kilépve a liftből, megdöbbenve látták, hogy az egész
Macskazene-kar ott áll és mosolyogva nézi őket.
Ekkor előlépett a kórus fekete karnagya és így szólt:
- Kedves barátaim! Nagy öröm számunkra, hogy kórusunk
két oszlopos tagja, két szólóénekesünk végre kibékült.
Kutya barátainkat, akikkel immár nagyon jó a
kapcsolatunk, szándékosan kihagytuk ennek az
eseménynek meg-ünnepléséből. Ez a mi belügyünk. És
most engedjétek meg, hogy tiszteletekre elénekeljük a
Macskazene-kar legújabb dalát, Egbert barátunk
szerzeményét, amely nagyon is illik az alkalomhoz, de
még inkább mindahhoz, ami a közel-múltban történt.

Azzal a kórus felé fordult, intett és a Macskazene-kar
rázendített:
Mikor rájössz, hogy nagy baj van
És te nyakig ülsz a bajban:
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Ha nagy lett a villanyszámla,
Hogy nem mehetsz szabadságra.
Ha kedvesed mással látod,
Hogyha átvert a barátod,
Elromlott a mosógéped,
Kiesett a fogtömésed,
Ha nem jött meg a szerelő,
Ha beázott az új cipő,
Hogy kicsi a fizetésed,
Kidobott a feleséged,
Ha a főnököd lekapott,
Egyes lett a dolgozatod,
Ha az autódat feltörték,
Kiégtek a villanykörték,
Ha odaégett az ebéd,
Hogyha begörcsölt az epéd:
Nincs segítség? Nem megy semmi?
Nem kell mindjárt megijedni!
Nagyobb baj is akad máshol!
Biztosan te is kimászol.
Sose add fel, ne légy csacska,
Egérből is lehet macska

VÉGE
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Az

„Egérből is lehet macska” nemcsak

címe, hanem jelszava is a könyvnek, amit a
szerző előbbi, Egbert egér útra kel, Egbert
egér intézkedik, Egbert egér rendet rak
című, nagysikerű mesekönyv sorozatából
(amelyek mindegyikéből többször előadott
rádiójáték is készült) állított össze. Ez a jelszó
a könyv főhősei, Egbert, az okos és bátor
kisegér és Csucsu, a macska jelszava is, amelyet
kalandjaik során követnek.

