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Csoda a padláson 

Álmoskát gyakran csúfolták a neve miatt. Ki hallott már olyat, hogy egy lánynak 
fiúneve legyen? Hiába mondta, hogy ő nem Álmos, hanem Álmoska, és csak 
azért kapta ezt a nevet, mert annyira szeret álmodozni. Legszebb álma az lenne, 
ha egyszer őt is elhívnák társai a cukrászdába, és nem nevetnék ki hatalmas 
szemüvege miatt, a csámpássága miatt, az ügyetlensége miatt. Igaz, azt senki se 
látja, mennyit segít öreganyónak. Csak azt látják, hogy a fél zoknija mindig 
lecsúszva, hogy csetlik-botlik és mindent elejt vagy elhagy, s ez is azért van, 
mert túl sokat álmodozik. 

Egy nap az esernyőjét hagyta el, amit a keresztanyjától kapott. Gyönyörű ernyő 
volt, világoszöld, apró, fehér pöttyökkel. 

Pedig a keresztanyja a lelkére kötötte: 

– Nagyon vigyázz erre az ernyőre! 

Nem mondta ki, de sejteni lehetett, hogy ez egy varázsernyő. Álmoska nagyon 
bánta, hogy mégis elveszítette. 

Zuhogó esőben caplatott az utcán, a többiek meg kacagva mentek el mellette, 
összebújva a nagy, színes ernyők alatt. 

– Nagyanyó, – mondta otthon – elhagytam az ernyőmet. Tudod, azt a szép 
zöldet, fehér pöttyökkel. 

– Tudom, kis unokám, és nagy kár érte – csóválta a fejét nagyanyó. – Menj föl a 
padlásra, hátha megtalálod az én régi ernyőmet. Meglehet, hogy holnap is esni fog. 

Álmoska nem szívesen botorkált föl a padlásra. Még sose járt itt. Félelmetes 
hely volt, éjjel lehallatszott az egerek cincogása. A félhomályban egy ócska 
ládát talált. Ki akarta nyitni, de alig ért hozzá, a fedele magától fölpattant. A láda 
sok érdekes holmival volt tele. Színes, virágos kalapokkal, hosszú, csipkés 
ruhákkal, amilyeneket a kisasszonyok hordtak régen. Egy fekete cilindert is 
talált, talán a dédapjáé lehetett, meg egy zsebórát, ami mindig ugyanazt az időt 
mutatta, hiszen már réges-rég megállt. A lim-lomok között végre megtalálta az 
öreg esernyőt is. Fakó, fekete a selyme, nagy, görbe a fogantyúja. Ám az 
érdekes nem az ernyő volt, hanem egy rongyos, egérrágta mesekönyv. Nagyon 
régi lehetett. Óvatosan felemelte, hogy belenézzen, de aztán ijedten dobta el. Jaj, 
valami mozog a lapok között! A nyitott könyvből egy egérke ugrott ki, pepita 
kabátban, pápaszemmel az orrán. 
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– Hú, de megijedtem, ezer bocsánat! – szólt a kisegér. – Vagy netán tényleg 
agyon akarsz csapni azzal az ernyővel? 

– Én? – dadogta Álmoska. – Dehogy. Csak tudod, az enyémet elvesztettem, jól 
jöhet még ez a régi, ócska ernyő... 

– Huh, – fújta ki magát az egérke megkönnyebbülten, és leült a könyv szélére. 
Aztán hirtelen felpattant. – Oppardon, még be se mutatkoztam: Nevem 
Cintányéros Boldizsár, az Egérakadémia híres professzora. 

– És mit keresel, tisztelt professzor úr, a nagyanyó padlásán? 

– Mit keresek? – sóhajtott az egérke. – Hiszen itt lakom már sok-sok éve. 

– Sok-sok éve? – csodálkozott Álmoska. – És nem unatkozol egyedül? 

– Még hogy egyedül? Népes családom lakik e könyvben. Csak olyan régen 
forgatták már, hogy a lapok megavasodtak, mint a szalonna a spájzban. A 
szalonnáról jut eszembe, hogy milyen éhes vagyok. 

Álmoska felajánlotta, hogy hoz ő a spájzból, amennyit csak szeretne. 

Ám Boldizsár nem engedte. Talán attól félt, hogy Álmoska nem jön vissza. 
Megkérte, hogy inkább lapozzon a mesekönyvben a következő oldalra. 

– Ugyanis ott található Manci néni csodás éléskamrája – suttogta. – Van abban 
szalonna bőven, meg dió és mogyoró, pont az egérnek való. 

Valóban ott volt a képen minden, ahogy Boldizsár elmondta. Szalonna, sőt 
kolbász is, dió meg mogyoró, pont az egérnek való. De már nyílt is az ajtó, és 
jött Manci néni, kezében egy seprűvel. 

– Szedtevette egere, majd én kiporolom a kabátodat, ha az a lusta macska nem 
képes rá! – És ide-oda csapkodott a seprűjével. 

– Lapozz könyörgöm lapozz tovább! – rimánkodott Boldizsár, meghúzódva egy 
sarokban, mire Álmoska gyorsan tovább lapozott. Még hallatszott, ahogy Manci 
néni seprűje lever egy üveg befőttet, nagy csörömpöléssel. 

– Ezt kellett megérnem, professzor létemre – sóhajtozott Boldizsár, s levette a 
pápaszemét, hogy megtörölgesse. 

– Hogy tartod el így a népes családodat? – érdeklődött Álmoska. 

– Mi tagadás, nagyon nehéz, de vannak még jó emberek. Például ott van Rozi 
néni. Igen ott, a másik oldalon. 
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Álmoska tovább lapozott a könyvben és a következő oldalon csakugyan 
megjelent Rozi néni, Manci néni szomszédasszonya, de az ő kezében nem seprű 
volt, hanem egy tányérka, teli mindenféle finomsággal. Volt azon szalámivég, 
almacsutka, sajtdarabka. A tányérkát letette az egérlak ajtaja elé és gyűszűjével 
bekopogott. Csak úgy tódultak ki az ajtón az egérkék, élükön Micivel, az 
egérmamával. Olyan sokan voltak, hogy teli lett velük a padlás. 

 

– Hol kóborogtál ilyen sokáig, drága Boldizsárom? – óbégatott egérasszonyság. 
– Már azt hittem, a macska vitt el. 

– Ő az én feleségem, Mici őnagysága. Mindig aggódik értem – súgta Boldizsár 
Álmoska felé. – Ez pedig a mi szerény hajlékunk. Bizony sok munkába telt, míg 
kicsinosítottuk. Lyukas volt az ajtaja, törött az ablaka. Nagybátyám, a jó Guszti 
bácsi hagyta ránk, aki egy szép nap fogta magát és kivándorolt az Álmok 
földjére. Vállán egy fogpiszkálóval, amire batyuját akasztotta, indult el a hosszú 
útra. Ott aztán megvalósította az álmát: megnyitotta Egérfogó nevezetű foga-
dóját. Azóta kastélyban lakik, luxuspapírhajón víkendezik, és aranytányérból 
eszi az avas szalonnát. Szívesen megmutatnám, de a könyvnek ez a lapja 
elveszett. Magam se láttam, csak hallomásból tudom. Ha véletlenül megtalálnád 
azt az elveszett lapot, én is eljuthatnék a tengeren túlra és egy zsák kinccsel 
térnék haza. 

Az egérgyerekek kitörő örömcincogással fogadták az ötletet. 
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Álmoska végigkutatta az egész padlást, és nagyon röstellte, de nem találta az 
elveszett könyvlapot. 

Boldizsár sóhajtott. 

– Biztosan szétrágták az egerek – bólogatott. – Nem tudták milyen értékes. Vagy 
a macska vitte el, mert tudta, milyen értékes. 

– Még hogy én? – termett ott a macska hirtelen, aki eddig az ajtó mögül 
hallgatózott. Futottak az egerek, ki merre látott. 

A macska nem fáradt azzal, hogy megfogja őket, inkább lustán leheveredett egy 
régi, poros díszpárnára. 

– Kihez van szerencsém? – kérdezte Álmoska. 

– Mondhatni, hogy szerencséd van. Mert ha történetesen egér lennél, már nem 
lennél itt. A nevem egyébként Nyávogi Kandúr. 

És a végén az úr szót igencsak kihangsúlyozta. 

– Örvendek – mondta Álmoska. – Csak annak nem örvendek, hogy elzavartad a 
barátaimat. 

– A bolti zsákra gondolsz, meg a mihaszna családjára? 

– Ejnye – szólt Álmoska. – Nem bolti zsák, hanem Boldizsár, és ő az egér-
akadémia híres professzora! 

– Azt elhiszem, hogy híres, még az újságok is kinyomtatták, hogy csente el a 
sajtos szendvicsemet, amit a Manci néni konyhájából szereztem meg, nagy 
fáradtsággal. 

– Bizonyára éhes volt, meg ott a népes családja – védte Álmoska Boldizsárt, 
mintha már ezer éve ismerné. 

– Akkor se szép tőle – prüszkölt a macska. – Aki már átrágott egy lexikont és 
híres professzor, az ne lopkodja egy szegény macska uzsonnáját. 

– Egy egész lexikont? – szólt csodálattal Álmoska. 

– Igen – ásított a macska. – Legénykorában ugyanis abban lakott, egy régi 
lexikonban. Azóta olyan büszke a tudományára. Pedig írni én is tudok, csak nem 
szoktam dicsekedni. Most figyelj. 

És karmaival firkált valamit a padlóra. 

– Látod? 
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– Látom, de mit írtál ide? – kérdezte Álmoska, miután hasztalan próbálta ki-
betűzni a macskakaparást. 

– Nem tudsz olvasni? Az van ideírva, hogy: Kandúúúr. Lássa mindenki, ki itt az 
úúúúúr! 

Aztán elégedetten visszaheveredett a párnájára és elaludt. Akkor Álmoska 
óvatosan tovább lapozott a könyvben. Nem telt el sok idő, megjelent Boldizsár 
és mögötte a népes családja. 

– Ez meleg helyzet volt, – törölgette homlokát megkönnyebbülten az egérke. – 
Hol is tartottam? Megvan! Azazhogy nincs meg. Könyvünknek egy lapja egy 
szép napon elveszett, pont amelyiken Guszti bácsi oly messzire evezett. 

Ám akkor megszólalt a legkisebb és legokosabb egércsemete: 

– Még szép, hogy elveszett, hogy ha azon evezett. 

Boldizsár büszkén nézett a fiára. 

– Hogy ez nekem nem jutott eszembe! Hiszen abból hajtogatott magának 
csónakot. Másképp hogy evezett volna el az Álmok földjére? Mindig lelemé-
nyes volt az én Guszti bátyám. 

Vidám zsivaj szakította meg a beszélgetésüket. Nagy sokadalom lehetett az 
utcán, Álmoska kíváncsian szaladt a padlás kicsi ablakához. 

– Valami ünnep van odakint! – kiáltotta. – Vidámparkba, cukrászdába megy a 
sok gyerek. Nicsak, mennyi léggömb! 

Az egérgyerekek vidám cincogással rohangáltak a padláson. Anyjuk próbálta 
őket ráncba szedni. 

– Ha nem viselkedtek rendesen, elvisz benneteket a macska! 

Törődtek is a macskával. Hiszen ünnep van. És akkor váratlanul beszállt az 
ablakon egy léggömb. 

– Fogjuk meg! – kiáltották az egérgyerekek, és kergetni kezdték a gömböt. 
Boldizsár, a híres professzor velük kapkodott a zsineg után. 

A professzorné méltatlankodott: 

– Boldizsár, viselkedj már felnőtt módra. 

– Izé, csak tudományos szempontból akartam megvizsgálni ezt a tárgyat – 
mondta Boldizsár, mikor végre elkapta a gömb zsinegét, és közben lassan 
felemelkedett a levegőbe. Ott egy kicsit meglepődött, de igyekezett megőrizni a 
nyugalmát. 
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– Eleget vizsgálgattad – mondta a professzorné. – Most már engedd el. 

– Elengedném én – dadogta Boldizsár. – Csakhogy akkor a tudomány jelenlegi 
állása szerint, lepottyanok. 

A gömb közben lassan kiszállt az ablakon. Hatalmas tömeg nézte lentről a 
léggömbbel utazó egérkét. 

– Hurrá, – kiáltotta Boldizsár a sokaságnak – mégis eljutok a tengeren túlra! 

Szállt a léggömb, keresztül a városon. Boldizsár elővette a zsebkendőjét, úgy 
integetett a lent bámészkodóknak. 

– Jaj Boldizsár, minek is szálltál föl! – siránkozott a professzorné. 

Maga Boldizsár is érezte, hogy túl magasra emelkedett. Kezdetben még élvezte 
a kilátást. Aztán szédülni kezdett. Már nem is vágyott annyira az Álmok 
földjére. „Inkább lennék Manci néni spájzában”, sóhajtotta. 

De a szél vitte, csak vitte. Boldizsár az életéért kapaszkodott a léggömb vékony 
zsinegébe. 

Éppen a templomtorony közelébe ért, ahol egy galamb közeledett, a hegyes 
csőrével. „Ha kiszúrja a gömböt, végem”, gondolta Boldizsár. Ám akkor egy 
aprócska kéz nyúlt ki a torony ablakán és megragadta a gömb zsinegét. A 
léggömb nem repült tovább, a pici kéz erősen fogta mindaddig, míg Boldizsár 
megkönnyebbülten be nem mászott az ablakon. Aztán csodálkozva nézte 
megmentőjét, a toprongyos, sovány egérkét. 

– Izé, – törölgette a homlokát – én Boldizsár vagyok, az Egérakadémia híres 
professzora. – S közben megpróbálta büszkén kihúzni magát. 

– Tiszteletem, – hajlongott az egérke, és levette elnyűtt kalapját. – Nevem 
Elemérke, kinek se háza, se kenyere, ki nem professzor és nem híres, csak a 
templom egere. 

– Azt látom – szólt fölényesen Boldizsár. – Én pedig egy mesekönyvben élek 
népes családommal, egy ócska padláson. 

– Óh, – sóhajtott Elemérke – az csodálatos lehet. Mindig egy mesekönyvre 
vágytam és sok-sok jó barátra. 

– Nos, akkor mire várunk? – kiáltotta Boldizsár. – Irány a padlás! Ezennel 
meghívlak szerény hajlékomba. 

Hogy, hogy nem, a rongyos Elemérke lett végül Boldizsár legjobb barátja. 
Együtt mentek le a toronyból, nem léggömbön, hanem a saját lábukon. 
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A két kisegér aztán lentről nézte hosszan, hogy repül el a léggömb immár üresen 
lógó madzaggal, az ismeretlen messzeségbe. 

Amikor visszatértek a padlásra, lett nagy vigadalom. Az egércsalád család 
hősként üdvözölte őket, legfőképpen Elemérkét, aki Boldizsár életét megmen-
tette. Megfogadták, hogy bármilyen szűkösen is élnek, mindig jut sajtvég a hős 
Elemérkének. 

A könyv lassan bezárult és Álmoska elszenderedett. Valami csodás fényességre 
ébredt, s amikor kinyitotta a szemét, egy tündér állt előtte, talán egy másik 
mesekönyvből. 

– Hát te, kislány, hogy kerültél erre a padlásra, ahol évek óta senki se járt? 

– Csak ezért az ócska esernyőért jöttem – felelte Álmoska. – Ugyanis az 
enyémet elhagytam. 

„Hm, – gondolta magában a tündér – ezt a kislányt meg kell jutalmazzam. Már 
oly régóta nem jutalmaztam meg senkit.” 

– Én egy jó tündér vagyok, teljesítem egyetlen kívánságod. Biztosan szeretnéd 
visszakapni az ernyődet... 

De Álmoska a fejét rázta. 

– Ha lehetne, szeretnék inkább olyan szép lenni, mint te! 

A tündér mosolyogva intett egyet és láss csodát, Álmoska tündérré változott, 
kezében meg ott volt a zöld ernyő is, rajta fehér pöttyökkel. Boldogan nézte 
magát a tükörben, aztán fogta az ernyőt és huss, kint termett a város kopogó 
kövén, a színes forgatagban. Selyemtopánkájával kecsesen tipegett az utcán, 
ahogy egy tündérhez illik, és mikor az iskolástársai meglátták, nyomban hozzá-
csatlakoztak. 

– Hová megyünk? – kérdezte Álmoska. 

– Cukrászdába! – felelték. Álmoska mindig csak messziről nézte őket, hogy 
mulatnak, nevetgélnek a színes, habos sütemények és fagylaltok között. 
Hihetetlen, hogy most itt van ő is a cukrászda mennyországban. A fiúk közül 
mindegyik Álmoska mellé akart ülni. Aztán az egyik megkérdezte tőle: 

– Szabad egy táncra, hercegnő? 

Megszólalt a zene és Álmoska táncra perdült párjával a szép, nagy teremben. 
Nagyon boldog volt, az egész világ velük táncolt. Ám egyszer csak úgy érezte, 
hogy a fél zoknija lecsúszott. 
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– Álljunk meg – szólt, hogy megigazítsa. Akkor a többiek hirtelen felismerték 
Álmoskát, és nagy hahotában törtek ki. Szép tündérruhája helyett megint a 
szürke otthonka volt rajta, lábán kitaposott cipő, és a nagy pápaszem mögül 
riadtan nézett körül. Akkor hirtelen fölébredt és rájött, hogy csak álmodta az 
egészet. 

Vagy mégsem? Nagyanyó régi ernyője helyett ott volt a csodaszép zöld esernyő, 
fehér pöttyökkel. 

– Köszönöm, jó tündér! – kiáltotta az üres padláson. 

Aztán vidáman lejött, hogy elmesélje nagyanyónak a csodát. 
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A tükörpalota 

Eljött a tél, nagy hó esett, mindenki a Télapót várta. Álmoska is kifényesítette a 
cipőjét és izgalommal várta a reggelt. Mikor megvirradt, odaszaladt az ablakhoz, 
de a cipőjét üresen találta. 

„A Télapó elfeledkezett rólam!” gondolta csodálkozva. Most mi lesz? Ha a 
többiek ezt megtudják, megint kinevetik. Elindult az iskolába, de nagyon lassan 
ment, mert közben abban reménykedett, hátha meglátja a Télapót, ahogy piros 
kabátjában majd utána kiált: 

– Hohó, itt az ajándékod, csak elfelejtettem odaadni! 

De sehol senki, üres volt az utca, a hó pedig hullott, nagy pelyhekben, rendü-
letlenül. Ám egyszer csak, ahogy az utca végére ért, ott termett egy öregapó, 
fehér kabátban, fehér kucsmában, és a kezében csillogott valami. Ahogy köze-
lebb ért, akkor látja, hogy a kabátja is csillog, mintha ezüst hópelyhekkel lenne 
teli hintve. De hiszen ez a Télapó, nézte ámulva a kislány. A Télapó integetett és 
egy szép tükröt nyújtott át neki. 

– Nézd csak, mit találtam a hóban. Tessék, legyen a tied – mondta, aztán eltűnt a 
ködben. Álmoska boldogan tette el kincsét a táskájába. Az iskolában aztán elővet-
te, hogy mindenki lássa, mit kapott a Télapótól. A gyerekek irigykedve nézték, 
pedig reggel mindegyiknek volt ajándék a cipőjében, rengeteg édesség és játék. 

– Ez biztosan egy varázstükör! – suttogták. 

Az egyik fiú hirtelen felkiáltott: 

– De hiszen ez az én tükröm, ma reggel hagytam el! 

És már nyújtotta is a kezét, hogy elvegye. Álmoska azonban felkapta a tükröt, és 
magához szorította. Nem vehetik el tőle, a Télapó neki adta. 

Ki tegyen igazságot? A fiú megpróbálta kiszedni a kezéből, de Álmoska hirtelen 
a tükör másik oldalán találta magát. Az egész osztály eltűnt, körös-körül csillogó 
falakat látott, és tükörablakokat, a mennyezetről pedig óriási tükörcsillár lógott. 
„Ez egy tükörpalota” – gondolta csodálattal, és körbejárta a termet. 

– Hahó, van itt valakit? – kérdezte félénken. 

– Pszt! Mit kiabálsz? Tik-tak – szólt rá valaki a falról. Az bizony egy óra volt. 

– Elnézést – mondta Álmoska. – Csak véletlenül keveredtem ide. 
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– Véletlenül? Tik-tak. Már öt perce itt vagy, az nem lehet véletlen. 

– Pedig igazat mondok. Az előbb még az iskolában voltam, dulakodtam vala-
kivel, aztán idekerültem, a tükörbe. 

– Na ugye, hogy nem véletlen. Tik-tak. Csak éppen óriási tévedésben vagy. A 
tükör nem itt van, hanem az üveg másik oldalán. 

Álmoska úgy döntött, hogy nem vitatkozik egy órával. Innen jutott eszébe, hogy 
talán már be is csengettek és az óra elkezdődött. 

– Jaj, nekem vissza kellene mennem, hiszen már tíz perc is eltelt. 

– Ne aggódj, tik-tak – nyugtatta meg az óra. – Az üveg másik oldalán visszafelé 
jár az idő. 

És valóban úgy volt. Az óra belepillantott a mellette lévő tükörfalba, és látszott, 
hogy a túloldalon visszafelé jár. Közben megállapította magában, hogy ilyen 
szép órát még sohasem látott. Ettől büszkébben vert a szíve, illetve büszkébben 
tiktakolt. Nem is hallatszott más, csak az óra tiktakolása. 

– Milyen csend van itt – mondta Álmoska. 

– Nem is ajánlom, hogy zajt csapjál – felelte az óra. – Felébreszted a herceg-
nőnket. 
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Akkor látta Álmoska, hogy egy pici ágyikó is van a teremben, abban aludt 
valaki. 

– De hiszen már fényes nappal van – mondta Álmoska rosszallóan. – Ilyenkor 
minden gyerek iskolába megy. 

– Már én sem alszom – szólalt meg az a valaki és felült az ágyikóban. – Pedig 
aludhatnék, ameddig akarok, ugyanis én nem járok iskolába. 

Egy kislány volt az, rózsaszínű hálóingben, fején pici tükörkoronával. 

– Te vagy a hercegnő? – ámuldozott Álmoska. 

– Igen, Álmoska hercegnő vagyok – mutatkozott be a kislány. 

Álmoska még jobban elcsodálkozott. 

– Az hogy lehet? Én is Álmoska vagyok 

– Nos, én azért kaptam ezt a nevet, mert szeretek sokáig aludni. Nincs ebben 
semmi különös. 

Noha ugyanaz volt a nevük, a hercegnő cseppet se hasonlított Álmoskára. 
Göndör, szőke haja a válláig ért és nagy kék szemei előtt nem hordott pápa-
szemet. 

„Sokkal szebb, mint én” gondolta Álmoska. „Gyönyörű palotában lakik, és 
bizonyára a Télapó se feledkezett el róla”. Meg is kérdezte tőle: 

– Tudod-e, hogy ma jött a Télapó? Nem akarsz fölkelni, hogy megnézd, mit 
hozott neked? 

Álmoska hercegnő visszahuppant csipkés párnáira és a lábaival unottan 
kalimpált. 

– Minek nézzem, te buta. Én a Télapó unokája vagyok. Minden nap kapok 
ajándékot. 

Bizony az ágyikó körbe volt pakolva rengeteg játékkal és mindenféle finom-
sággal. 

– Óh, – nézte Álmoska sóváran a sok kincset. – Én meg nem kaptam semmit. 
Azazhogy csak egy tükröt, de azt is el akarják venni tőlem. 

– Nekem sok játékom van, válassz közülük, amennyit akarsz! – mondta a 
hercegnő. 

Álmoska azt se tudta mit válasszon. Akkor a hercegnő fölpattant és az ölébe 
nyomott három babát, négy mackót, babaházat, társasjátékot, meg rengeteg 
édességet. 
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– Nagyon köszönöm, – sóhajtott Álmoska – csak tudnám, hogy viszem át ezeket 
a tükörajtón? 

– De hiszen már ott van mind, tik-tak – mondta az óra a falon. 

Valóban, a tükörfal másik oldalán ott volt Álmoska, kezében a sok-sok ajándék-
kal. 

– Akkor ezzel meg is volnánk – mondta a hercegnő. – Mit szeretnél még? 

– Talán ha nem kellene ezt a csúnya szemüveget hordanom – felelte bátortalanul 
Álmoska. 

– Add nekem! – mondta a hercegnő. – Ilyenem még sose volt. 

Levette Álmoskáról a pápaszemet és fölpróbálta. 

– Juj, de furcsa lett minden. 

Álmoska hirtelen óriásira nőtt előtte és a játékok is kétszer akkorák lettek. A 
hatalmas babák fejüket csóválták, a játékmackók meg fölemelt manccsal 
brummogták: 

Nincs több játék és móka, 
nyolcat ütött az óra! 
Hékás, te se aludjál, 
iskolába induljál! 

De a legfélelmetesebb az óra lett, aki összevonta óriási szemöldökét és mérgesen 
harsogta: 

Tik, tak, álmos hercegnőm, 
hív a vekker berregőn. 
Ha nem sietsz, elkésel, 
s megnevelnek veréssel. 

A hercegnő ijedten vette le a szemüveget és visszaadta Álmoskának. Szeren-
csére minden visszanyerte az eredeti formáját. 

– Sajnos nem tarthatom meg a pápaszemet, bármennyire szeretném – sóhajtotta 
megkönnyebbülten. – De mondd csak, mi az a kezedben? 

– Iskolatáska – felelte Álmoska. 

– Azt teli pakolhatom neked csokoládéval, – ajánlotta a hercegnő, de Álmoska a 
fejét rázta. 

– Lehetetlen, tömve van füzetekkel meg könyvekkel. 
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A hercegnő rögtön látni akarta a könyveket. Mindegyikbe belelapozott, aztán 
csalódottan becsukta őket. 

– Egyikben se írnak rólam – mondta csodálkozva. – Még a történelemkönyvben 
sem. 

– Innen valóban úgy tűnik, felség – tiktakolta az óra. – De ha visszafelé olvassa 
őket, rögtön másképp látja. 

Nagyon okos óra volt, mindenre tudott megoldást. 

A hercegnő megfordította a könyveket, aztán kacagott. 

– Rögtön más, valóban! Így minden könyv arról szól, amiről én akarom, hogy 
szóljon. 

Hiszen fordítva csak krikszkrakszokat látott. 

És örömében körbe is táncolta a tükörtermet. Olyan kecsesen és könnyedén 
mozgott, mintha csak egy álomban lenne. Aztán megragadta Álmoska kezét és 
együtt táncoltak. Az óra is velük örvendezett, de mivel nem tudott táncolni, 
csilingelő zenével kísérte őket. 
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– Ezer éve nem volt itt ilyen vidámság, tik-tak – mondta elérzékenyülve. Még a 
tükrök is bepárásodtak. 

– Óra úr annyit sóhajtozik, hogy elhomályosodnak a tükrök – állapította meg 
Álmoska, de az óra sértődötten tiltakozott: 

– Dehogy sóhajtozok, tik-tak. Nem volna méltó hozzám. A konyhából jön a 
pára. Szakácsnénk a tízórai teát főzi éppen. 

Úgy látszik, az élet itt sem állt meg. A szakácsné főzött, kint az udvaron katonák 
masíroztak, mindenki a hercegnőért dolgozott. 

– Mindjárt tíz óra, – kiáltotta Álmoska – nekem mennem kell! 

– Ne menj még – kérlelte a hercegnő. – Nagyon fogok unatkozni nélküled. 

– Majd meglátogatlak – ígérte, de magában hozzátette: „Ha el nem veszik tőlem 
a tükröt.” 

Álmoska hercegnő visszahuppant az ágyikóba. 

– Jó, addig alszom egyet. 

Álmoska visszafordult és még annyit mondott: 

– Óra úr, meséljen a hercegnőnek, hogy ne unatkozzon. 

Az óra pedig csendben mesélni kezdett: 

– Hol volt, hol nem volt, tik-tak, volt egyszer egy kislány, úgy hívták, hogy 
Álmoska. Éppen tél volt, nagy hó esett, mindenki a Télapót várta... 

Álmoska közben lábujjhegyen kilépett a tükörpalota ajtaján. 

Megint a zajos osztályteremben találta magát. Óra úrnak igaza volt, nem késett 
el, mert az idő közben visszafelé járt. A fiú megint el akarta venni tőle a tükröt, 
de Álmoska már nem szorította magához, hanem inkább átnyújtotta neki. 

– Ha te hagytad el, akkor téged illet – mondta. 

A fiú diadalmasan kapta ki a kezéből, de akkor a tükör hirtelen leesett és dara-
bokra tört. 

– Te ügyetlen! – kiáltotta a fiú. 

Azért haragudott, mert látta a tükörben a palotát, és szeretett volna ő is belépni 
oda, de már nem tudott. 

Álmoska is sajnálta, hogy eltűnt a palota, de örült neki, hogy az életben legalább 
egyszer ott járhatott. 
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Megy a gyűrű vándorútra 

Az iskolában Annabella volt a legszebb lány, vagy legalábbis neki voltak a leg-
szebb ruhái, cipői, és egyáltalán, a legmenőbb cuccai. Büszke is volt magára és 
bizony megválogatta, kikkel barátkozzon. A barátai pedig csodálták, irigyelték, 
hiszen nem volt olyan nap, hogy Annabella ne hozott volna be valami új dolgot, 
amivel eldicsekedhetett. Most éppen egy gyűrű csillogott az ujján, a szivárvány 
minden színében. Annabella a fény felé tartotta a kezét, úgy gyönyörködött 
benne, a többiek meg sóváran nézték. 

– Nem akármilyen gyűrű ez – mondta Annabella büszkén. – Állítólag varázs-
ereje van. 

Álmoska a hátsó padban ült, de így is látta, milyen csodás fénnyel ragyog a pici 
gyűrű. Odamenni azonban nem mert. 

A gyerekek alig várták a tanítás végét. Akkor aztán kitódultak az utcára, hogy 
kintről is megcsodálják a varázsgyűrűt. Álmoska is odakíváncsiskodott, ami 
nagyon sértette Annabellát. „Mit keres itt ez a szemüveges béka?” gondolta 
magában. 

Gyorsan eldugta a gyűrűt, aztán kijelentette: 

– Itt nem süt annyira a nap, keressünk valami jobb helyet. 

Elindult a társaság, Álmoska pedig lassan utánuk kullogott. Már nem érdekelte a 
gyűrű, de mivel véletlenül éppen arra mentek, amerre ő lakott, így kénytelen 
volt követni őket. 

Egyszer csak megszólalt az egyik gyerek: 

– Állj meg Annabella, itt süt a nap a legjobban. 

Megálltak. Annabella lehúzta a gyűrűjét és a nap sugarai felé tartotta, hogy még 
szebben csillogjon, de a fény annyira elvakította őket, hogy semmit se láttak. 

– Jaj! – kiáltott fel hirtelen Annabella, mert a gyűrű kiesett a kezéből és hiába 
kapott utána, az bizony begurult egy pince ablakán. 

Álmoska éppen akkor ért oda. 

– Mit keresel itt? – támadt neki dühösen Annabella. 

– Itt lakom – felelte Álmoska. 

– Akkor hozd ki onnan a gyűrűmet! – mutatott Annabella a pinceablakra. 
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Álmoska tétován nézte az ablak mögött rejtőző félhomályt. 

– Nem hallod? Mire vársz? 

Álmoska szíve félénken kalapált. Semmi kedve nem volt lemenni a pincébe. 

Annabella azonban megfenyegette. 

– Egy napot adok rá, hogy megkeresd a gyűrűmet! Ha nem vagy hajlandó, nos, 
akkor majd... meglátod mi lesz! 

Aztán dühösen elviharzott a barátaival együtt. 

Mit volt mit tenni, Álmoska kénytelen-kelletlen leballagott a pincébe. Csak éppen 
egy pici résnyire nyitotta ki az ajtót, máris zajt hallott. Jól sejtette, patkányok 
voltak. Izgatottan futkároztak és körbeszimatolták a gyűrűt, ami ott csillogott 
halványan a pince közepén. Álmoska szívdobogva hallgatózott, de bemenni nem 
mert. 

– Nocsak, nocsak, mit találtam! 

– Mit, mit, mama? 

– Aranykoronát – mondta a patkánymama. 

– Még hogy te találtad? Én láttam meg előbb – mondta hevesen patkánypapa. 

Majdnem összevesztek, de szerencsére patkánymama szerette az urát. 

– Jól van, papa, legyen neked igazad. 

Patkánypapa fel is próbálta a fejére. 

– Pompásan áll! – lelkendezett patkánymama. 

– Hadd lám, hol egy tükör? – mondta izgatottan patkánypapa és megnézte magát 
egy törött üvegen. 

– Igazad van, valóban pompás – mondta boldogan. – Nagyon jól megy a 
bársonypalástomhoz. Igen délceg király lenne belőlem. 

Erre a hírre már a többi patkány is odasereglett. 

– Nahát – álmélkodtak, és voltak, akik meg is tapsolták. 

– Vegyétek tudomásul, – szólt patkánypapa és kihúzta magát – hogy ezentúl én 
leszek a királyotok. 

A patkányok belementek a játékba. De jó mulatság lesz. Nyomban táncolni 
kezdtek, hogy megünnepeljék az eseményt. 
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– Állj! – kiáltott patkánypapa. – Először is hozzatok eleséget. Lakoma nélkül 
nincs ünnepség. 

Aztán elfoglalta helyét a trónuson, ami egy kiüresedett konzervdoboz volt, de 
szépen csillogott, illett a koronához. 

A patkányok hamarosan visszatértek a spájzból, rengeteg kolbásszal, szalonná-
val, sajttal. 

 

– Most már kezdődhet a mulatság! – kiáltotta az egyik és nekiállt, hogy szét-
ossza az eleséget. 

– Állj! – szólalt meg újra patkánypapa. – Csak nem te akarod elosztani azt, ami 
nekem jár? 

– Hogy-hogy neked? – mozgatta az orrát csodálkozva a kis patkány. 

– Úgy, hogy én vagyok a király. Minden, amit szereztek, az enyém, és csak 
nekem van jogom elosztani. 

A kis patkány nem vitatkozott. 

– Jól van kérlek, legyen, ahogy akarod. 
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Akkor patkánypapa, vagyis a király szépen elosztotta az eleséget, mégpedig úgy, 
hogy minden kolbász és szalonna végéből levágott egy-egy kicsi darabot a 
többieknek, a nagyobb részeket pedig megtartotta magának. 

– Nos ezzel megvolnánk. Most pedig kezdődjön a mulatság. 

Azonban a többi patkánynak már nem volt kedve mulatni. Csak ímmel-ámmal 
táncoltak, hogy meg ne bántsák patkánymamát. 

– Nézd, milyen jól mulat a népem – mondta patkánypapa büszkén. – Hiába, az 
uralkodáshoz érteni kell. 

Aztán nekilátott a sok finomságnak, s úgy jóllakott, hogy mozdulni se tudott. A 
sok ételből szinte semmi se maradt. 

– Holnap reggel új szállítmányt hozzatok! – adta ki parancsba, aztán lehajtotta a 
fejét és már aludt is. Koronája az orrára csúszott. 

A patkányok csalódottan nézték a pusztítást, ami a királyi lakoma után maradt. 

– Most mi lesz? – kérdezték nyugtalanul. – Tonnaszámra hordjuk majd neki a 
kolbászt és a szalonnát mindennap? 

– Most az lesz, hogy elhordjátok az irhátokat! – adta ki parancsba patkánymama. 

Aztán még halkan hozzátette: 

– Ne aggódjatok, holnapra minden rendbe jön. Most menjetek, fel ne ébredjen. 

Az alattvalók lábujjhegyen, szépen kiosontak. 

Patkánymama akkor óvatosan levette a király fejéről a koronát és kidobta a 
pince ablakán. 

Álmoska lélekszakadva szaladt ki az utcára. Hol van a gyűrű, vajon hová esett? 

Nicsak, ott gurul! 

Már majdnem utolérte, amikor egy pici kislány, akit az anyukája sétáltatott, 
hirtelen fölvette. 

– De szép! – kiáltotta és föl is húzta az ujjára. De a gyűrű nagy volt neki, leesett 
és gurult tovább. 

A kislány sírva fakadt, anyukája pedig, aki semmit se vett észre az egészből, 
húzta maga után, türelmetlenül. 

– Így soha nem érünk haza! 

Álmoska szaladt tovább a gyűrű után. 
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A guruló gyűrűt egy újságárus fiú vette föl, és nyomban zsebre is vágta. 

Ám a zsebe lyukas volt, a gyűrű kiesett belőle és gurult tovább. A fiú nem vette 
észre, osztogatta tovább az újságokat. 

Közben a gyűrű gurult, végig a hídon, aztán zsupsz!, beleesett a folyóba. 
Álmoska a partra rohant, ott leült és nem tudta, mit tegyen. 

Ahogy üldögélt szomorúan, egyszer csak egy kis béka ugrott ki a vízből. S lám, 
csodák csodájára, ott volt a gyűrű a fején. 

Álmoska boldogan kapott utána, de a béka ijedten odébb ugrott. 

– Hé, te! Mit akarsz tőlem? – kiáltotta méltatlankodva. 

– Csak a gyűrűt szeretném, amit a fejeden viselsz – mondta Álmoska. 

– Még mit nem – felelte a béka. – Én találtam, az enyém. 

– Nem a tied. Add vissza, kérlek! 

A béka büszkén ugrándozott ide-oda. 

– Pedig az enyém. Pont a fejemre illik. Megnéztem magam a víz tükrében. 

Álmoska hasztalan próbálta megfogni a békát. Végül megint leült szomorúan a 
partra. 

– Mondd, minek az neked? A többi békának sincs koronája. 

– De én egy herceg vagyok, egy elvarázsolt herceg, vedd tudomásul. 

– Márpedig én nem foglak megcsókolni! – mondta Álmoska, mire a béka, ha 
lehet, még büszkébben fölnevetett. 

– Még hogy te? Nem is kértem, hogy megcsókolj. Hozzám csakis egy királylány 
illik. 

Álmoska akkor vidáman fölpattant. 

– Tudod mit? Hozok neked egy királylányt! 

– Igazán? – csillant fel a szeme a békának. 

– Ha mondom. Itt várj rám, el ne menj! 

Álmoska futni kezdett, amennyire csak bírt. Meg se állt, míg Annabella házához 
nem ért. 

– Hahó, – kiáltott be az ablakon – gyere ki Annabella, megtaláltam a gyűrűdet! 

Szépséges Annabella kijött az utcára. 
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– Nos, hol a gyűrűm? 

– Gyere velem, – mondta Álmoska. 

– Nem hoztad magaddal? 

– Nem – mondta Álmoska, – nem hozhattam, de ott van valakinél, aki biztosan 
visszaadja neked. 

– Ki az a valaki? – kérdezte Annabella csodálkozva. 

– Majd meglátod – mondta Álmoska, azzal futni kezdtek a folyóhoz. 

A béka már várta őket. Ki is húzta magát és illedelmesen brekegni kezdett, de 
Annabella észre se vette. 

– Hol a gyűrűm? – kérdezte. 

– Kedves békaherceg, bemutatom neked Annabellát, a királylányt – mondta 
Álmoska, mire a béka, ahogy egy herceghez illik, meghajolt. 

– Micsoda? – kiáltott fel Annabella. – Még hogy herceg? 

Hirtelen felkapott egy követ, hogy a békához vágja, de az olyan gyorsan ugrott a 
vízbe, hogy a gyűrű menten legurult a fejéről. 

El is nyelte a folyó örökre. 
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Különleges születésnap 

Amikor megkérdezték Álmoskától, mit szeretne a születésnapjára, gondolkodás 
nélkül felelte: 

– Körhintázni szeretnék. 

Elvitték hát a Vidámparkba. Kapott mézeskalács szívet, cukormadarat, meg egy 
kis koronát, aranypapírból, amit a céllövöldében nyertek. Aztán felültették a 
körhinta lovacskájára, s az szép lassan felemelkedett vele a levegőbe. 

– Juhé! – kiáltotta Álmoska vidáman. 

De nicsak, mi repül itt utánuk? Az bizony egy sárkány volt, óriási szárnyakkal. 

„Még a végén azt hiszi, hogy királylány vagyok, és elrabol” – gondolta magában 
Álmoska, bár a sárkány cseppet se volt félelmetes. 

„Pedig ha elrabolna, talán értem jönne egy királyfi, hogy megmentsen. Ó de 
szép is lenne” – sóhajtotta a kislány. 

Akkor a lovacska váratlanul megszólalt: 

– Miért sóhajtozol? 

– Te tudsz beszélni? – csodálkozott Álmoska. 

– Hogyne tudnék, hiszen táltos vagyok. Mondd hát el, mi nyomja a szívedet, 
talán segíthetek rajtad. 

– Igazából semmi – felelte Álmoska. – Ma van a születésnapom és nagyon jó itt 
fent repülni veled. 

– Köszönöm, számomra is megtiszteltetés, hogy veled lehetek, kis királylány. 

Álmoska tiltakozott. 

– Nem vagyok én királylány, ez csak egy papírkorona a fejemen. 

– Az cseppet se számít – mondta a lovacska. – Mivel születésnapod van, el-
viszlek az aranyrétre. 

S mielőtt Álmoska még egy szót is szólhatott volna, a lovacska nekirugaszkodott 
és repülni kezdett, szélnél is sebesebben, a nagy ismeretlenségbe. 

– Jaj, de szédülök! – kapaszkodott Álmoska a táltos nyakába, de az nemsokára 
megszólalt: 

– Cseppet se félj, megérkeztünk. 
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A rét, ahová érkeztek, csakugyan olyannak látszott messziről, mintha aranyból 
lenne, hiszen teli volt aranyló, sárga virágokkal. 

S lám, a rét közepén egy királyfi állt, aki ugyan nem sokkal volt nagyobb, mint 
Álmoska, de kétség nem fért hozzá, hogy királyi családból származott, hiszen a 
fején igazi aranykoronát viselt. 

– De jó, hogy itt vagy – szólalt meg a királyfi, ahogy megpillantotta Álmoskát. – 
Így legalább már nem egyedül vagyok eltévedve. 

– Miből gondolod, hogy el vagyok eltévedve? Engem egy táltos paripa hozott 
ide – felelte Álmoska. 

Hirtelen körülnézett. 

– Jaj, hová tűnt a lovacskám? 

– Talán legelészni ment – mondta a királyfi. – Nos, ha nem vagy eltévedve, 
akkor vezess át azon az erdőn, mert nekem nagyon fontos dolgom van. 

– Szívesen átvezetnélek, de még sohase jártam abban az erdőben. 

A királyfi bosszúsan felnevetett. 

– S még azt mondod, hogy nem vagy eltévedve. Így kezdjen az ember lányok-
kal. 

Álmoska tanácstalanul vonogatta a vállát. Egy kicsit el is szomorodott. Nem 
ilyennek képzelte a találkozását egy királyfival. Igaz, sárkány se volt a közelben 
és az ő fején is csak egy papírkorona díszelgett. 

– Tudod, ma van a születésnapom – próbálta megmagyarázni. – Ez a papírkoro-
na is a fejemen... 

De a királyfi közbevágott: 

– Sajnos, nincs időm cseverészni veled, ugyanis háborúba indulok. 

– Ó! – kiáltott fel Álmoska. – És hol a hadsereged, kedves királyfi? 

– Nos, pont azért indultam útnak, hogy hadsereget toborozzak, csak közben el-
tévedtem. És mától nem királyfi vagyok, hanem tábornok. 

– Értettem – egyezett bele Álmoska. – Akkor sok szerencsét, én megyek, meg-
keresem a lovacskámat. 

– Megállj! – szólt rá a királyfi. – Csak nem képzeled, hogy egyedül indulok neki 
a rengetegnek? 

– Talán félsz egyedül? 
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– Még hogy én? Egy tábornok? – csattant fel a királyfi. – Csak már meguntam 
magányosan bóklászni. Tehát jössz, vagy nem jössz? 

– Veled megyek – egyezett bele Álmoska. Igazat megvallva, ő is félt egy kicsit, 
s nem tudott mihez kezdeni egyedül. 

Elindultak hát a nagy rengetegbe. Amint mentek, mendegéltek, megzörrent egy 
mogyoróbokor. 

– Állj, ki az? – kiáltotta a királyfi. – Ha nem felelsz, halálfia vagy! 

Nem volt a bokorban senki. Akkor megint megzörrent, mivel egy mogyoróhéj 
hullott rá. A következő a királyfi fejére esett. 

– Ki van odafent? – kérdezte mérgesen. 

Egy kicsike ajtót láttak, azon kandikált ki mókusmama, kezében egy seprűvel. 
Éppen az odút takarította. 

 

– Nem tudsz vigyázni? – méltatlankodott a királyfi. 

– Hiszen éppen azt csinálom, – mondta mókusmama. – vigyázok a csemetéimre, 
pedig mennyi dolgom lenne. Szeretnélek megkérni titeket, kedves... ööö... 

– Álmoska vagyok – mondta a kislány. 
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– Én pedig egy igazi tábornok! – harsogta a királyfi. 

– Szóval ha megkérhetnélek, kedves Almácska és Bátornok, hogy ügyeljetek pár 
percig a kicsinyeimre, amíg elszaladok eleségért. 

– Tá-bor-nok! – igazította ki a királyfi mókusmamát, de hiába, mert az már 
árkon-bokron túl volt. 

– Na most mitévők legyünk? – bosszankodott a királyfi. – Nekem sürgősen 
háborúba kellene mennem. 

Az ám! Csakhogy alig ment el mókusmama, két kis csemetéje nyomban kiugrott 
az odúból, s futottak egyik ágról a másikra. 

– Jaj, csak meg ne szökjenek! – rémüldözött Álmoska. – Gyertek vissza 
mókuskák! 

Volt is eszükbe. Mindkettőnek éppen most támadt kedve felfedező útra indulni. 
Előbb a királyfi próbált utánuk mászni, aztán meg Álmoska, de mire felértek 
volna, a mókusok elillantak és már egy másik fa ágán futkároztak. 

– Nekem ebből elegem van! – szólt mérgesen a királyfi és földhöz vágta a 
koronáját. – Lassan késő délután lesz és még egy árva katonám sincs. 

– Amíg nincs, addig legalább azokat nem veszíted el – vigasztalta Álmoska, 
mert ennél bölcsebb dolog nem jutott az eszébe. – Ám ha a két mókust elveszít-
jük, hogy állunk a mamájuk elé? 

– Nem tudom, de szerintem már szem elől is veszítettük mind a kettőt – állapí-
totta meg a királyfi. – Szavamra mondom, ilyen engedetlen, vakmerő kölykökkel 
még nem találkoztam. Fogják magukat és csak úgy elbóklásznak. 

– Sietnünk kell, talán még nem jutottak messzire! – kiáltotta Álmoska. 

Futottak hát tovább a mókusok nyomában, akik valahol mindig felbukkantak, 
aztán nyomban el is tűntek. A nagy csörtetés felverte az erdő csendjét. Az egyik 
bokorból egy nyuszi ugrott elő hirtelen. 

– Mit szaladgáltok itt, mint a kerge nyulak? – szólt rájuk szemrehányóan. – A 
szívbajt hozzátok rám. 

– Csak két mókuskát kergetünk – lihegte Álmoska. A tábornok úr meg se tudott 
szólalni a zihálástól. 

– Szép kis játék, mondhatom – csóválta a fejét a nyuszi, rosszallóan. – Szegény 
mókuskák. 
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– Nem bántani akarjuk őket, hanem hazavinni, nehogy bajuk essen! – védekezett 
Álmoska. 

A nyuszi csak nagy nehezen hitte el, hogy jó szándékból kergetik a mókus-
csemetéket. Bizalmatlan volt mindenkivel, hiszen ez egy erdő, és vadász bár-
honnan előbukkanhat. Jónak látta továbbállni, de azért még visszakiáltotta: 

– Remélem, szerencsével jártok! 

Futottak tovább a mókuskergetők is. Észre se vették, hogy egy medve mellett 
szaladnak el. 

 

– Mindig ez a nagy rohanás – dörmögte Medve apó méltatlankodva, miközben 
egy málnabokorról csemegézett éppen. 

– A mókusok rohannak, mi csak szeretnénk elkapni őket – mondta kétségbe-
esetten Álmoska, de Medve apó tovább dörmögött: 

– Ezek a mai fiatalok! 

Álmoskáék csak rohantak tovább. Akkora zajt csaptak, hogy a vadmacskát is 
megzavarták, aki éppen tojást akart lopni egy fészekből. A macska lepottyant a 
fáról és mérgesen utánuk fújt. 

– Oda a mai vacsorám! 
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Álmoskáék nem törődtek vele, és a mókuscsemeték sem, akik vígan ugrándoz-
tak a magas ágak között, hiszen ilyen szép napjuk még sose volt. Talán azt 
képzelték, hogy az egész erdő egy vidámpark, ami csakis az ő kedvükért lett 
kitalálva. 

– Nem bírom tovább – kapkodott levegő után a királyfi, és lehuppant egy fa 
tövébe. Álmoska is kimerülten dőlt melléje. 

Akkor látták, hogy ugyanoda oda tértek vissza, ahonnan elindultak, a mókus-
mama odújához. S mit látnak? Az odú ajtajából a két mókuscsemete bámul 
rájuk. Nagyon megörültek, s a kis mókusok nem kevésbé. Örömükben el is 
kezdtek kidobálni mindent, amit az odúban találtak. 

– Szegény mókusmama mit fog ehhez szólni! Hiszen most takarított! – sóhaj-
tozott Álmoska. – Rendet kell tennünk, mire hazajön. 

– Rám ne számíts – mondta a királyfi. – Jártányi erőm sincs. 

– Miféle tábornok vagy te? – tette csípőre a kezét Álmoska. – Így teszel majd 
rendet a katonáid között is? 

Erre a királyfi morogva fölkászálódott, aztán Álmoskával együtt összeszedték, 
amit a mókusgyerekek szétdobáltak. 

– Na most segíts föl a fára – utasította Álmoska, aztán rendet rakott a pici odú-
ban és lefektette az ugrándozásban kifáradt csemetéket. 

Mire mókusmama megérkezett, már aludt is mind a kettő. 

„Szavamra mondom, a katonákkal nem lenne ennyi bajom” – állapította meg a 
királyfi, de csak magában, nehogy megsértse mókusmamát, aki végtelenül 
boldog volt, hogy otthon mindent rendben talált. 

Végre nyugodt szívvel továbbállhattak, bár sok kedvük már nem volt a mászká-
láshoz. 

Fáradtak voltak és mindkettejük koronáját megtépázta a kaland. Lassan lépked-
tek egymás mellett. Útközben megpillantották a kedves Borz bácsi házát. 

– Hát ti kik vagytok és mi járatban errefelé? – kérdezte az öreg, kint ücsörögve a 
lócáján. 

– Én tábor... – kezdte volna a királyfi, de Borz bácsi vígan közbekiáltott: 

– Itt táboroztok? Nagyon jó! Hát kellemes időtöltést, gyerekek! 

Azzal becsoszogott a házába. 
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– Fogalma sincs, mennyi viszontagságon mentünk keresztül – legyintett a 
királyfi. 

– És még nincs is vége, hiszen háborúzni mész – jelentette ki Álmoska. 

A királyfi elgondolkodott. 

– Hm, azt hiszem ma már nincs kedvem háborúba menni. Majd inkább holnap. 

Szótlanul baktattak tovább, míg ki nem értek az erdő szélére. Csodák csodájára, 
a táltos lovacska már várta őket. 

– Nicsak a lovam – mondta a királyfi. – Fölpattanok rá, és már itt se vagyok. 

„De ez az én lovam” – akarta mondani Álmoska. Ám akkor a királyfi meg-
szólalt: 

– Tudod mit? Kölcsönadom, mégiscsak ma van a születésnapod. Majd vissza-
hozod valamikor. 

Álmoska boldogan ült a lovacska hátára, de azért még visszafordult: 

– És te mivel mész haza? 

– Már úgyis közel a kastélyom – nyugtatta meg a királyfi, azzal továbbállt, 
folytatva ábrándozásait a nagy csatákról, amiket majd meg akar vívni. 

Álmoska fáradtan hajtotta fejét a lovacska nyakára és szép lassan el is aludt. 

Mire fölébredt, a körhinta megállt, ideje volt leszállni róla. 
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Süssünk palacsintát! 

Leszállt az est, de Álmoska szemére nem jött álom. Gyönyörű rózsaszínű ruháját 
nézegette, ami a szekrény ajtaján lógott egy vállfán. Holnap táncolni fognak, az 
egész osztály, mégpedig a kultúrház színpadán! Őt persze ki akarták hagyni, 
mert ki akarna párja lenni egy ügyetlen, szemüveges kislánynak? Még szeren-
cse, hogy a tanárnő szava döntött, így senki sem maradt pár nélkül, és csodák 
csodájára, Álmoska mindegyik táncpróba után egyre ügyesebb lett. A fiú, akivel 
táncolt, ugyan barátságtalan volt, de ő annyira várta a fellépést, hogy nem is 
törődött vele. Még azt se vette észre, hogy a többiek gúnyosan sugdolóznak a 
háta mögött. Bizony forraltak valamit, mégpedig gonosz csínyt, hiszen mégsem 
járja, hogy az, akit mindig kinevettek és ügyetlennek hittek, most ott táncolhat 
majd velük a színpadon és a tanárnő is nem győzi dicsérni. 

Eljött a nagy nap és Álmoska fölvehette végre szépséges ruháját, így vonult fel a 
színpadra a többi lánykával, kecsesen, bájosan. Ám egyszer csak valaki kitette a 
lábát éppen őelőtte, s akkorát botlott, hogy hirtelen minden a feje tetejére állt. 
Legalábbis úgy tűnt, mintha a világ fordult volna ki a sarkából, pedig csak ő 
bukfencezett egy nagyot. Lett is kacagás, előbb a színpadon, aztán a nézőtéren 
is. Szegény kislány, mondogatták, de azért csak nevettek. Álmoska azt sem 
tudta, hová bújjon szégyenében. Érezte, hogy egyre kisebb lesz, s végül már 
akkorácska volt, hogy nem is látta senki. Így aztán észrevétlenül elszaladhatott. 
Hazáig szaladt, miközben patakokban folytak a könnyei. Közben az eső is meg-
eredt, s már nem tudta, hogy a könnyektől vagy az esőtől vizes az arca. Szép 
ruhája is elázott, de már nem érdekelte, a ruha is akkora volt csak, hogy legfel-
jebb a legkisebb babájára lesz jó. Végre ott állt a házuk előtt, de a kapukilincset 
nem érte el. Sebaj, bebújik a drótkerítésen. De bemenni nem mert. Mit szólnak 
majd hozzá, hogy összement? Nagymamája meg a szülei odalesznek a bánattól 
meg a szégyentől. Talán meg sem ismerik többé. 

– Fölmegyek a padlásra, ott vannak még barátaim – gondolta, mert eszébe jutott 
Boldizsár és népes családja. Ám magas volt a padlásfeljáró. Még szerencse, 
hogy arra jött Miny Úr, a nagyanyó macskája. 

– Cicc! Cicuskám! 

– Nyáu! – hökkent meg a macska. – Ki szólít? 

– Én vagyok, kedves Miny Úr, Álmoska. – De ne csodálkozz, kicsit összemen-
tem. 
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– Egyáltalán nem csodálkozom. Várható volt. 

– Ezt hogy érted? – vonta össze a szemöldökét Álmoska. 

– A tej is összemegy, ha álmos – nyávogta Miny Úr. 

– Nem, az akkor megy össze, ha megalszik – oktatta Álmoska. 

– De ha nem lenne álmos, nem aludna meg! 

Álmoska nem folytatta a vitát. Ugyanis szüksége volt Miny Úr segítségére. 

– Kedves cicuskám, kérlek vigyél fel engem a padlásra. 

– Majd máskor, most dolgom van. 

– Ugyan mi dolgod lenne, mindig lustálkodsz. 

– De most senki nincs itthon, még nagyanyó sem. Mondjuk te itt vagy, de mivel 
összementél, nem sokat számítasz. Szóval enyém a ház. 

– Bánom is én, – sóhajtotta Álmoska – csak vigyél föl. 

– Jól van, fölviszlek, de csak azért, mert óriási szívem van. 

Álmoska furcsán érezte magát, hogy egy macska hátán imbolyogva kell föl-
menjen a saját padlásukra. Különös élmény, de el se mesélheti senkinek, nem 
hinnék el és ezért is kinevetnék. 

Mikor a padlásajtóhoz értek, így szólt: 

– Köszönöm, kedves Miny Úr, most már ne gyere tovább. 

– Eszemben sincs – szólt gőgösen a cica. – Sokkal fontosabb dolgom van. 

S már ott se volt. 

– Vajon miben sántikál? – aggódott kissé Álmoska, de tekintettel a helyzetére, 
sokat nem tehetett. 

Inkább körülnézett a padláson. 

– Brr, de hideg van itt! 

– Bizony, – szólt egy hang – mégpedig nyirkos hideg. Hápciii! 

Boldizsár volt az, a tudós egérke. Bár inkább most csak náthás egérke. 

Az elázott könyv tetején állt, amiből lassacskán előkerült népes családja, sőt 
Elemérke egérke is. Fel voltak pakolva, batyukkal, bőröndökkel, mint akik 
készülődnek valahova. Egyedül Elemérke egérkének nem volt semmije, így 
rongyos kalapját szorongatta a kezében. 
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– Csak nem akartok elutazni? – kérdezte Álmoska, összeszorult szívvel. 

– Nem akarunk, de muszáj – sóhajtott Boldizsár, és utána tüsszentett is. 

– Hetek óta beázik a tető, – vette át a szót egérasszonyság. – A meséskönyv, 
egyetlen otthonunk, lakhatatlanná vált. 

– Annyi dolgom volt, s közben megfeledkeztem rólatok. És, amint látjátok, most 
már nem is tehetek semmit – hajtotta le a fejét Álmoska és megeredtek a 
könnyei. 

– Kérlek, ne sírj, már így is szétázott minden – könyörgött Boldizsár. – Inkább 
mondok egy jó hírt. Elemérke egérke megtalálta Guszti bátyámat, tudod, azt, aki 
elment a nagy tengeren túlra! 

– Nahát! – csodálkozott Álmoska. 

– Bizony. Csak úgy kint sétált az utcán, amikor meglátta az én elveszettnek hitt 
nagybátyámat egy akvárium üvegében. 

– Hogyan? 

– Antikvárium kirakatüvegében! – javította ki Elemérke egérke. 

De Boldizsár rendületlenül folytatta. 

– Szóval ott ült az én nagybátyám, előkelő karosszékében, előkelően pöfékelve 
pipájával, az elveszettnek hitt könyvlapon. Biztosan megtetszhetett az a könyv-
lap a boltosnak, s úgy gondolta, kiteszi dísznek a kirakatba. Elemérke tisztelet-
tudóan megállt a kirakat előtt, még a kalapját is levette, de szólni nem mert. 
Viszont határozottan úgy látta, hogy nagybátyám biztatóan rákacsint és pipájá-
val a fölötte lévő könyvre mutat. Arra pedig az volt írva: Az Álmok földje. 

– Vajon ez mit akar jelenteni? – kérdezte Álmoska. 

– Azt, hogy kerekedjünk fel, mert nagybátyám vár minket! 

– De én nem szeretném, hogy elmenjetek! Olyan magányos leszek nélkületek. 

– Akkor gyere velünk! – rikkantotta az egérke. – Most már olyan pici vagy, mint 
mi, elférsz majd az új otthonunkban. 

Álmoska egy pillanatra elgondolkodott. Milyen jó lenne itt hagyni mindent és új 
életet kezdeni, valahol messze, ahol soha, senki se neveti ki többé. 

– Nem lehet mégsem – mondta aztán. – Nekem itt vannak a szüleim és itt van 
nagyanyó. Te sem hagynád el népes családodat. 
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– Nem bizony – felelte Boldizsár. – Még Elemérkét sem. És nem hagynálak el 
téged sem, örökké itt maradtunk volna, ha a meséskönyvünk nem ázik szét. 

Álmoska szomorúan nézett ki a padlás kicsi ablakán. 

– De hiszen esik, így nem indulhattok el! 

– Essen csak, az a jó nekünk! Hajóra szállunk, az ereszcsatornán leereszkedünk, 
s az óceánig meg sem állunk! – mondta bizakodva Boldizsár. 

– De én egyetlen hajót sem látok – nézett körül Álmoska. 

– Pedig csodálatos hajónk van, amott, ni! 

S egy díszes varródobozra mutatott, ami valóban teli volt festve csodás képek-
kel, távoli tájakról a világ minden részéről. 

– Óh, tényleg sajnálom, hogy nem mehetek veletek – nézte sóvárogva Álmoska 
a szép képeket, s szentül hitte, hogy a varródobozból lett hajócska majd ezekre a 
mesebeli tájakra fogja elvinni utasait. 

– Boldizsár, írsz nekem, ha megérkeztetek? 

– Hogyne írnék – bizonygatta az egérke. – Híresen szép kézírásom van. 

Azzal bemásztak a varródobozba, még integettek utoljára, és huss, leereszkedtek 
az ereszcsatornán. 

– Jó utat, barátaim! – integetett nekik Álmoska, míg el nem tűntek, aztán a 
padlásajtóhoz rohant, s hívogatni kezdte a macskát, de az füle botját se mozdí-
totta. Nyilván fontos dolga akadt. 

– Ajaj, – gondolta magában – már feje tetejére fordította a házat azóta. 

Akkor egy fecske jelent meg az ablakban. 

Lerázta magáról a vizet, majd trillázni kezdett és kis szárnyaival csapkodott ide-
oda. 

– Fecske úr, kérem szépen... – szólt illedelmesen Álmoska, de a fecske dühösen 
rácsiripelt: 

– Hess innen, te furcsa madár, ne zavarj. Éppen gyakorlok. 

– Szabad tudnom, mit gyakorolsz? 

– Karmester vagyok, ha nem tudnád, és fellépésem lesz a közeli parkerdőben. 

Fellépés! Erre a szóra megint összeszorult Álmoska szíve. 

– Miért sírsz? – ripakodott rá a fecske. – Nem bántalak, csak ne zavarj. 
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– Azért sírok, mert nem tudok lemenni a padlásról. 

– De buta vagy! Hát a szárnyaid mire valók? 

– Nekem nincsenek szárnyaim. Ember vagyok, nem madár. 

– Embermadárról még nem hallottam – csivitelte a fecske, miközben megállás 
nélkül gyakorolt. 

– Neked csak egy percedbe kerül, hogy odarepülj velem a konyhaablakig. 

– Rendben, addig úgysem szabadulok tőled – csipogta a madárka, és hátára vette 
Álmoskát. 

– Nem hittem volna, hogy ma még fecske hátán is repülök – gondolta magában 
Álmoska, és most igazán szerencsésnek érezte magát, sokkal szerencsésebbnek 
azoknál, akik kikacagták őt. 

– Na itt is vagyunk – szólt a fecske, s miután Álmoska lemászott a hátáról, a 
konyhaablakban kezdett el trillázni. 

– Mi ez a ricsaj? – dörmögte valaki odabent. Miny Úr volt az, aki egy nagy 
könyv előtt hasalt és mancsával kapirgálta a lapokat. 

– Kérem, ne zavarjon – szólt a fecske. – Mire Miny Úr: 

– De nagy a szád, bezzeg, ha nem lennék olyan elfoglalt... – s tovább böngészte 
a könyvet. 

– Tulajdonképpen mit olvasol? És főleg fordítva? – tudakolta Álmoska. Ugyanis 
a betűk fejjel lefelé álltak a könyvben, de Miny Úrt ez cseppet sem zavarta. 

– A palacsinta receptje érdekelne, s ha volna benned segítőkészség, már rég 
kikerested volna nekem, ahelyett, hogy a padláson röpködsz holmi csavargó 
fecskével. 

– Világhírű karmester vagyok! – kérte ki magának a fecske. – Minden koncerte-
men ott volt a tévé, a rádió... 

– Nem kell rá dió! – csattan fel Miny Úr. – Jobban szeretem túróval megtöltve. – 
S már nyalta is a száját. 

– Nem a fecskével csavarogtam – szólt csendesen Álmoska. – A barátaimtól 
búcsúztam el, akik az Álmok földjére mentek. 

Miny Úr tovább böngészte a könyvet. 

– Engem is magukkal akartak vinni! – mondta akkor Álmoska hangosabban. 
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– Még szerencse, hogy itt maradtál, legalább segítesz nekem – vonta le a 
következtetést a macska. 

– Miny Úr, te még sosem vágytál az Álmok földjére? Ahol mindenki boldog, 
senki se neveti ki a másikat, nem gáncsolja el, és néha meghívja moziba... 

– Milyen butaságokat beszélsz. Inkább süssünk palacsintát! 

– Nem is tudsz palacsintát sütni. Én meg összementem. 

– Még hogy nem tudok, – prüszkölt Miny Úr – ezerszer láttam, hogy csinálják. 
Csak egy fakanál kell hozzá, amivel megkavarom, meg egy palacsintasütő, 
amiben megsütöm. 

Azzal felugrott a konyhaszekrényre és mancsába vette a fakanalat. 

– És a hozzávalók? Liszt, tej, tojás... – sorolta Álmoska, de rögtön meg is bánta. 

– Jó, hogy szólsz, majd elfelejtettem – dünnyögte Miny Úr, s ahogy felugrott a 
polcra a lisztért, azon nyomban le is verte. A liszt mind kiszóródott a földre, s a 
macska tanácstalanul nézte, majd legyintett. 

– Ettől csak ragacsos lenne. Most lássuk, hol a tojás?! 

– Ne! – kiáltotta Álmoska, de Miny Úr már dobta is a serpenyőbe héjastul a 
tojásokat. 
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– Így ni – mondta elégedetten, aztán belenézett a tejes csuporba, s úgy találta, 
hogy a tej túl sok lesz a palacsintához. 

– Kicsit leiszom a tetejét. 

Addig-addig itta a tejet, hogy a feje végül beleszorult a csuporba. 

– Segítség! – kiáltotta. 

Álmoska megpróbálta kiszabadítani, de túl kicsi és gyenge volt hozzá. 

– Látod, – korholta – mondtam, hogy nem tudsz palacsintát sütni. 

– Mert csak hátráltattok! – nyivogott a macska a csuporban. – Ez a fecske is az 
agyamra megy a kornyikálásával. De csak szabaduljak ki! 

– Kérem, kérem, – szólt a fecske sértődötten – tudok én máshol is gyakorolni, 
ebben a zajban úgysem lehet – s nyomban elrepült, mintha ott se lett volna. 

Addigra Miny Úr is megszabadult a csuportól. 

Körülnézett a romos konyhában és méltóságteljesen mosakodni kezdett, mi-
közben levonta a tanulságot: 

– Fárasztó dolog a palacsintasütés. 

Álmoska is kimerülten ült le az egyik szék alá. Szomorúan nézte a rendetlen-
séget, és várta, mikor jönnek haza, hogy megkapja a büntetését azért, amit nem 
is ő tett. Még egyszer le akarta szidni Miny Úrt, de már ehhez se volt ereje, túl 
kicsi volt ennyi megpróbáltatáshoz. Inkább lehunyta a szemeit, s közben hallotta 
kintről a zuhogó esőt. Lassan mindent elborított a víz, tengerré változott, s a 
tenger közepén meglátta a varródobozt, rajta a csodás képekkel. A doboz köze-
ledett, s egyre nagyobb lett, már látta rajta Boldizsárt és népes családját, köztük 
Elemérke egérkét, amint integetnek neki. De nicsak, kik vannak még a hajóban? 
Mókusmama és a csemetéi! Oda is kiáltott nekik: 

– Mit keresel ott, Mókusmama? Nektek az erdőben a helyetek! – De az így felelt: 

– Iskolába kell adjam a csemetéimet. Nem csavaroghatnak egész nap a fák 
ágain. 

Álmoska felelni sem tudott, mert közben meglátta patkánypapát és feleségét. 

– Nahát! Csak nem ti is az Álmok földjére mentek? 

– Dehogynem, – szólt patkánypapa – s én leszek ott a király! 

Erre már tényleg nem lehetett mit felelni. 
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Főleg, hogy meglátta a királyfit is a tükörbeli Álmoskával. Mindkettőnek korona 
volt a fején és Óra úr kísérte őket. Kedvesen integettek Álmoskának, miközben a 
hajó egyre távolodott, így nekik már nem mondhatott semmit. 

Mikor fölébredt, az ágyában feküdt, s úgy tűnt, álmodta az egészet. 

Első dolga volt kiszaladni a konyhába, de ott minden rendben volt. Nagyanyó 
éppen palacsintát sütött, s Miny Úr tányérkájára is tett egyet, aki elégedetten 
falatozott. Neki legalább teljesült a kívánsága, végül is megérdemelte annyi fára-
dozás után. 

Akkor Álmoska fölszaladt a padlásra. Hevesen dobogott a szíve, titokban azt 
remélte, hogy ha álom volt az egész, akkor kis barátai mégsem utaztak el. Meg-
találta a könyvet, kinyitotta, de semmit sem látott a lapokon, annyira szét voltak 
ázva. 

– Akkor mégsem álmodtam – mondta szomorúan. 

De nini! A könyv utolsó lapján valami írás van. 

„Kedves Álmoska. stop. Megérkeztünk az Álmok földjére. stop. Új lakásunk 
van. stop. Kicsit rozoga az ajtaja. stop. De majd bestoppoljuk. stop. Boldizsár.” 

Biztosan egy régi könyvből leshette el ezt a távirati stílust. Álmoska megha-
tottan nézte a cikornyás betűket. 

Csak egyet nem értett. Ha elmentek, akkor hogy került a levél a könyv végére? 

Ám hiába törte a fejét. 

– Nincs rá magyarázat – gondolta magában. – Csoda történt, és kész! 
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Utazás az Álmok földjére 

Sokat kellett vándoroljon a hajóvá lett varródoboz, kis utasaival együtt, mielőtt 
megérkezett volna az Álmok földjére. Az ereszcsatornán keresztül egyenesen egy 
vizesárokba kerültek, ahol hömpölygő esővíz vitte tovább őket az ismeretlenbe. 

A társaság meglehetősen nyugtalannak látszott, s ennek patkánypapa adott 
először hangot. 

– Hm, hm, végül is hogy kerültem ebbe a varródobozba, mama? 

Patkánymama okosabb volt az uránál, de erre ő se tudott mit felelni. 

Boldizsár azonban megfejtette a titkot. 

– Barátaim, ez a hajó az Álmok földjére megy. S minden bizonnyal azért 
vagytok itt, mert ti is szeretnétek eljutni oda. 

– Szó, ami szó, – mondta a királyfi – régóta vágyom már arra, hogy útra keljek, 
mert ha csak otthon ülök, sose lesz igazi hadseregem. 

– Én meg végre megnézhetem, hogyan élnek a tükör másik felén – szólt a 
királykisasszony. 

Patkánypapa felfigyelt rájuk és megrángatta patkánymama kabátját. 

– Mintha nekem is lett volna ilyen koronám! – mondta izgatottan. 

– Ugyan már, miket beszélsz, biztosan álmodtad. 

Mókusmama, aki szintén ott volt a hajóban, rájuk szólt, hogy hallgassanak, mert 
nem tudja elaltatni a csemetéit. 

– Még hogy hallgassunk! – méltatlankodott patkánypapa. – Kívül tágasabb! 

Mire mókusmama és a mókusgyerekek kiugráltak a dobozból a legközelebbi fára. 

– Valóban, – kiáltották – itt sokkal tágasabb! 

– S mi lesz az iskolával? – kiáltott utánuk Boldizsár, de akkor már árkon-bokron 
túl voltak. 

– Tiszta szerencse, hogy meggondolták magukat – mondta megkönnyebbülten a 
királyfi. – Pesztrálhattuk volna őket egész úton. 

Abban a pillanatban a hajó nagyot döccent és megállt, ugyanis megakadt egy 
hatalmas kőben. 

– Jól kezdődik az utazásunk, – sóhajtotta Boldizsár – s már ki akart mászni a 
hajóból, amikor egy hatalmas fej jelent meg előtte, kíváncsi tekintettel. 
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– Vau! Vau! Kicsodák vagytok ti? S mit kerestek a területemen? 

– Kedves kutya úr, – szólt illedelmesen, de kissé remegve Boldizsár – izé, én, 
mint az egérakadémia híres professzora és a macskák ősi ellensége... 

De a királyfi magabiztosan fordult a kutyához: 

– Hogy hogy a te területed? Vedd tudomásul, hogy én királyfi vagyok, s itt 
minden a birodalmam része – és hősiesen előrántotta a kardját. 

– Mit akarsz azzal a fogpiszkálóval? – tudakolta a kutya, mire a királyfi jobbnak 
látta eltenni a kardot. 

– Kutyuskám, – hízelgett neki a királykisasszony – ha tovább engedsz minket, 
kapsz tőlem cukorkát. 

S már kutatta is a zsebeit, melyek mindig teli voltak édességgel, de most bizony 
egyet se talált, mert nem a tükör mögött volt, ahol minden kívánsága teljesül. 

– Vau! Ide azzal a cukorkával! – nyalogatta száját a kutya. 

De a királykisasszony búsan lehajtotta a fejét. 

– Sajnos szegények vagyunk, – szólalt meg Boldizsár, és megbökte Elemérkét, 
hogy fordítsa ki a zsebeit. – Még a templom egere is velünk utazik. 

– Szép kis társaság. Hrr! – morgott a kutya elégedetlenül. – Most mihez kezdjek 
veletek? 

– Talán engedj minket utunkra, – szólalt meg egérasszonyság is. – Nem látod 
szegény gyerekeimet, milyen ágrólszakadtak, oda lett az otthonunk, mindenünk. 

El is kezdtek kórusban sírni és cincogni, s még a kutya könnye is kicsordult, 
annyira szenvedett az éktelen lármától. 

– Miért álltunk meg, mama? – kérdezte patkánypapa. – Talán forradalom van? 
Biztos engem akar látni a népem. 

De patkánymama visszarángatta. Még csak az kéne, hogy őket is meglássa a 
kutya. 

Ám nem kellett lássa, kiváló szimata volt ahhoz, hogy rájöjjön, miféle díszes 
társaság rejtőzik a régi varródobozban. 

– Üsse kő, tovább mehettek, csak hagyjátok abba ezt a lármát – szólt nagy-
lelkűen. 

Mire Boldizsár: 
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– Hiszen pont az a bajunk, hogy megütötte egy kő a hajónkat. Nem tudunk 
továbbmenni. Óh, – folytatta – ha akadna egy jótét lélek, egy legnemesebb lelkű, 
négylábú jó barát, aki elvinne minket a folyóig, örökre hálásak lennénk neki! 

– Kire gondolsz? – ráncolta össze szemöldökét a kutya. 

– Kedves kutya úr, – köszörülte meg a torkát Boldizsár – khm, ön, mint az 
ember legjobb barátja, talán ebben a kivételes esetben, tudniillik a mi kivételes 
esetünkben, ha jó barátként viselkedne velünk is, és lenne oly szíves... 

– Vau! Vau! Egye fene, leszek oly szíves. Úgyis kedvem van egy kis csavar-
gáshoz. Elviszlek benneteket a folyóig. 

Na de hogyan? Azt is kifundálták. Akadt zsinór elég a varródobozban, egyiket 
hozzáerősítették a doboz oldalához, a kutya pedig szájába kapta a végét és a 
folyópartig meg sem állt. 

Ott aztán vízre bocsátotta a dobozkát, pontosabban beletolta a mancsával. 

– Na, további jó utat nektek. Komolyan mondom, hiányozni fogtok. 

Boldizsár a meghatottságtól alig jutott szóhoz. 

– Nem is tudom mivel hálálhatnánk meg... olyan szegények vagyunk... 

– Tudom, ezt már hallottam, – morgott a kutya. – Ha meg akarjátok hálálni, 
küldjetek egy levelet, amint megérkeztetek. Még sose hozott nekem a postás 
levelet. Ezért is ráncigáltam meg mindig a nadrágját. 

– Írunk, hogyne írnánk! – kiáltották a kutya felé, aki ott ült a parton és egyre 
kisebbnek látszott. 

– Csak azt tudnám, – szólalt meg akkor a királyfi – hogy én hogy lettem ilyen 
kicsi? 

Boldizsár megvonta a vállát. 

– Nem tudom, de Álmoska is ekkora volt, mikor utoljára láttam. 

– Álmoska? Hiszen az én vagyok – mondta a tükörpalota királykisasszonya. 

– Én arról az Álmoskáról beszélek, akit a padláson ismertem meg – sóhajtotta 
Boldizsár. – Milyen kicsinek érezheti magát most ott, a nagyvárosban, egyedül! 

– Majd küldünk neki is levelet! – szólt vigasztalóan Elemérke. 

Akkor hirtelen valami morgást hallottak. 

Tán csak nem megint egy kutya? 
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– Bizony az én kedves férjem éhes – szólalt meg szemrehányóan patkánymama. 
– Az ő gyomra korgott. S ha tudni akarjátok, én is éhes vagyok. 

– Óra úr, kész van már a szakácsnő az ebéddel? – tudakolta a királykisasszony. 

– Sajnálom fenség, nem hozhattam magammal az egész királyi udvart, tik-tak. 

– Na jó, – mondta Boldizsár – egy kevés elemózsiánk van, azt szívesen meg-
osztjuk veletek. 

Félórán belül mindent felfaltak, ami volt. Elemérkének, mivel szokása volt 
szerényen félrehúzódni, alig jutott pár szem morzsa. 

– Szegény barátom, – szólt Boldizsár – remélem az Álmok földjén minden 
kívánságod teljesülni fog. 

Elemérke válaszolni akart, de a királykisasszony megelőzte: 

– Érdekes, nekem mindig minden kívánságom teljesült, csak azóta nem, mióta 
útra keltem veletek. 

– Talán nem kellett volna otthagyni a tükörpalotát – szólt szemrehányóan Óra 
úr. – Eddig visszafelé forogtam, most meg előre, már valósággal beleszédültem. 

– Legalább tudjuk a pontos időt – jegyezte meg Elemérke. – Már annyira el-
távolodtunk a várostól, hogy nem is látom a templomtorony óráját. 

– Ez azt jelenti, – szólt titokzatosan Boldizsár – hogy közeledünk az Álmok 
földjéhez. 

– Valóban, – ásított patkánypapa – én is érzem, hogy álmosodom. – Ébresszetek 
fel, ha megérkeztünk. 

A hajó ringatózásától lassan az egész társaság elaludt. Álmukban megérkeztek 
az Álmok földjére, de mindegyik másmilyennek álmodta. Patkánypapa egy 
gyémántokkal kirakott pincét látott maga előtt, ahol minden patkány és egér az ő 
óhajait leste. Boldizsár fényűző padlásra költözött, egy bársonykötésű, kapcsos 
könyvbe, ahol minden gyerekének külön szobája volt, de még Elemérkének is 
jutott hely az utolsó lapon. A királyfit pedig díszegyenruhás hadsereg várta az 
Álmok földjén. Egyedül a tükörpalota királykisasszonya aludt nyugtalanul. 
Álmában ugyanis iskolába kellett járjon, hatalmas szemüveget viselt, és ráadásul 
mindenki csúfolta emiatt. Álmuknak egy újabb döccenés vetett véget. Fel is 
ébredtek nyomban. Mi történhetett? 

Nini, fennakadtak egy hínáron! 

– Most mi lesz? – kérdezték Boldizsárt. 
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Boldizsár a homlokát ráncolta, az egérgyerekek azonban boldogan kiabálták. 

– Hintáztassuk a hajót! 

A hajó összevissza ringatózott, ahogy az kisegerek ugrándoztak rajta. Patkány-
papa rémülten próbált megkapaszkodni. 

– Regulázza meg a neveletlen kölykeit! – kiáltotta Boldizsárnak. 

A királyfi eközben a kardjával hadonászott, hogy elvágja a hínárt, de nem ért el 
odáig. 

– És még ő akar hadsereget toborozni – méltatlankodott patkánypapa. 

– Ne lennék csak ilyen kicsi, móresre tanítanálak! – feleselt a királyfi. 

– Ne veszekedjetek! – könyörgött Boldizsár. – Az most nem vezet semmire. 
Hátha valaki a segítségünkre siet. 

Az a valaki pedig egy aranyhalacska volt. Vígan siklott a vízben, csak úgy 
csillámlottak pikkelyei, amikor Boldizsár megszólította: 

– Kedves halacska, kérlek segíts rajtunk! 

– Nocsak – nézte meg őket a halacska, előbb egyik, aztán a másik halszemével. 
– Hogy kerül ide egy varródoboz? 

– Tudd meg, hogy ez a mi hajónk! – dicsekedett a királyfi. 

– Akár hajó, akár varródoboz, messzire nem juttok vele. Fennakadt egy hínáron 
– jegyezte meg a halacska. 

– Mi is látjuk. Azt mondd meg, segítesz rajtunk, vagy nem? – szólt közbe 
patkánypapa, meglehetősen türelmetlenül. 

A halacskának nem tetszett a hangnem. 

– Meglátom milyen kedvem lesz. 

– De nagyra vagy a sok pénzeddel, – nézte patkánypapa irigykedve a hal aranyló 
pikkelyeit. – Inkább teljesítenéd három kívánságunkat. 

– Örüljetek, ha egyet is teljesítek – sértődött meg a halacska. 

– Ha másért nem, legalább az én kedvemért segíts rajtunk... – kérlelte tükörbéli 
Álmoska. 

– Miért? Ki vagy te? 

– Királykisasszony vagyok! 
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A halacskát azonban ez sem hatotta meg. A víz alatt nem élnek királykis-
asszonyok, azt sem tudta, mi fán teremnek. 

– Akkor segíts mindannyiunk kedvéért, – mondta Boldizsár. – Másképp nem 
jutunk el az Álmok földjére. 

A halacska nem értette, miről van szó. Sose hallott még az Álmok földjéről. 

– Megeszem a hínárt, de nem azért, hogy segítsek rajtatok, hanem azért, mert 
éhes vagyok – jelentette ki végül. 

– Nahát! – mondta őszinte felháborodással patkánypapa. El nem tudta képzelni, 
hogy lehet valaki ilyen önző. Bezzeg ő mindig mások javát nézte, vagy leg-
alábbis úgy emlékezett. Az emlékezet meg mindent megszépít. 

Boldizsár ellenben a halacskát védte. 

– Lehet, hogy még kicsi, majd megtanulja, ha nagyobb lesz, hogy a bajba 
jutottakon segíteni kell. 

A kis hajó lassan kiszabadult, s folytatta útját az ismeretlenbe. 

Már igen éhesek voltak, mikor egy falu határához értek. 

– Ez már biztosan az Álmok földje! – kiáltott Elemérke, aki a legéhesebb volt 
köztük. 

– Talán igazad lehet barátom, – mondta Boldizsár – nézzünk itt körül, már úgyis 
elmacskásodott a lábam, ha szabad ilyet mondani egy egérnek. 

Kikötöttek, és lám, terített asztal várta őket: búzatábla, szamóca, szeder, kukori-
ca, s más finomságok. Miután a hasuk megtelt, boldogan terültek el a réten. 

– Mindig is ilyennek képzeltem el az Álmok földjét – áradozott Boldizsár. 

– Sose volt még ilyen jó dolgom – rikkantotta Elemérke is. 

A királyfi a fűszálakat kaszálta kardjával, hogy kipróbálja, mennyire éles, a 
királykisasszony virágokat szedett, az egérgyerekek ugrándoztak örömükben, 
patkánypapa meg elaludt és nagyokat hortyogott. 

Ekkor azonban megszólalt Óra úr: 

– Nem akarok ünneprontó lenni, de mi az ott az égen? 

Egy nagy madár keringett fölöttük, minden egér és más rágcsáló ellensége. 

– Ajaj, – mondta Boldizsár – vissza a hajóra! 

– Tán csak nem fog engem is megenni? – villogtatta kardját a királyfi. 
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– Amíg akkora vagy, mint mi, a madárnak egyre megy. Futás barátaim! 

Patkánypapát úgy kellett fölrángatni a fűből. 

– Mi az? Mi történt? Hová visztek? Ez az én birodalmam! 

– Csak volt, papa! – mondta patkánymama. – Fussunk, ha kedves az életünk! 

Még időben be tudtak mászni a hajóba, ami vitte tovább őket a hatalmas folyón, 
messzire a vidéktől, amit az Álmok földjének hittek. Kicsit csalódottak voltak, 
jókedvük odalett és a hajó is lassan haladt. 

Egyszer csak ismét egy nagy repülő valamit láttak keringeni fölöttük, de ez nem 
ragadozómadár volt, hanem egy szép fehér hattyú. 

– Ó te csodálatos madár, – szólította meg Boldizsár – nem tudod véletlenül, 
merre van az Álmok földje? 

– Nem tudom, de nem is érek rá – felelte a hattyú. – Sietek a partra, mert 
ilyenkor szoktak nekem kiflivégeket dobálni. 

– Különös szokás, de jó szokás – jegyezte meg Elemérke. – Ha nekem dobál-
nának kiflivégeket, én is sietnék. 

– A világért sem akarunk feltartani, de ha már úgyis sietsz, lennél szíves 
csőröddel megfogni a hajónk zsinórját, s elvinni minket is arra a csodás helyre? 

– Hm, miért tenném? – kérdezte a madár. 

– Mert olyan szép vagy, és biztosan jó is – hízelgett neki Boldizsár. 

– Mennyit kell neki udvarolni – dünnyögte unatkozó hangon a királyfi. 

– Bezzeg te még azt se tudsz – szájalt vele a királykisasszony. 

– Ha elviszlek benneteket, akkor békén hagytok végre? – kérdezte a madár. 

– Hogyne – bizonygatta Boldizsár. – És biztosíthatlak, egyetlen kiflivéghez se 
nyúlunk hozzá, amit neked dobálnak. Mi az Álmok földjére igyekszünk, ahol 
mindenkinek egyformán jut kiflivég. 

A madár nem értette, miről beszél Boldizsár, de mivel másképp nem tudott 
megszabadulni a kotnyeles egérkétől, csőrébe vette hát a hajó zsinórját és el-
vontatta őket egészen egy város partjáig. Ilyen ünnepélyesen vonult be a díszes 
társaság az ismeretlen városba, egy fenséges hattyúval az élen. 

De még idejük se volt megköszönni a segítséget, amikor egy villogó feliratot 
vettek észre: 

ÁLMOK PARKJA 
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– De hiszen akkor megérkeztünk! – kiáltotta izgatottan Boldizsár. 

– Nem akarok ismét ünneprontó lenni, – szólalt meg Óra úr – de ide az van írva: 
Álmok parkja, nem pedig Álmok földje. 

– Márpedig ön igenis nagyon ünneprontó. És jó lenne, ha nem rontaná többet a 
mi ünnepünket – mondta élesen patkánypapa. 

– Rendben, tik-tak, többé meg se szólalok. 

– Egy óra nekünk ne dirigáljon – lamentált patkánymama is. 

Egy szó, mint száz, a kis társaság, Óra urat kivéve, úgy vélte, megérkeztek végre 
az Álmok földjére. 

Nagy nyüzsgés volt az Álmok parkjában, úgy látszik, mindenki az álmait ker-
gette. Volt, aki hintázott, volt, aki célba lőtt, volt, aki felhőcukrot evett. Boldi-
zsár és társasága ámulva nézte a sokaságot. Egyszer azonban valaki rálépett 
Elemérke farkincájára. Egy nagydarab, kócos fiú volt, kezében csúzlival. 

 

– Hé te! – kiáltott rá Boldizsár. – Leszel szíves elengedni a barátomat? 

– Hehe, – mondta a fiú – majd ha szíves leszek, elengedem, de egyelőre szívte-
len vagyok. 

Boldizsár módfelett fel volt háborodva és a többieknek se tetszett a dolog. 
Veszélyben érezték magukat és legszívesebben elmenekültek volna, de mi lesz 
akkor Elemérkével? Azonban, mikor senki se vette észre, patkánypapa és neje 
gyorsan elsurrantak. Talán segítséget hoznak, gondolta Boldizsár, patkánypapa 
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azonban úgy gondolta, hogy inkább a saját irháját menti, mert Elemérkén már 
senki se segíthet. 

– Na, mars vissza abba a dobozba! – parancsolta a rossz fiú, mert látta, hogy a 
társaság onnan jött elő, a varródobozból. 

– Igenis kérem, – mondta remegve Boldizsár, és megszeppent családja engedel-
mesen követte. 

A királyfi legszívesebben előrántotta volna a kardját, de nem akarta, hogy 
megint fogpiszkálónak csúfolják az ő nemes fegyverét. A királykisasszony 
szepegve, szipogva gondolt arra, milyen jó dolga volt a tükörpalotában, s ha így 
tudja, sohasem hagyja ott. 

– Én szóltam, hogy valami nincs rendben, tik-tak, előre szóltam – dohogott Óra 
úr. Ám a helyzeten ez már mit se változtatott. 

– Úgy, úgy, – mondta a rossz fiú – és mostantól a foglyaim vagytok. 

– S ha szabad tudnom, mi jogon tartasz minket fogva? – kérdezte Boldizsár, aki 
hajdanában jogtudományi könyveken is átrágta magát. 

– Azon a jogon, hogy ebben a parkban én vagyok a király! – szólt öntelten a 
rossz fiú. 

– Jól nézünk ki, ha az Álmok földjének ilyen királya van – szólt búsan 
Elemérke. 

Még szerencse, hogy az ő cérnavékony hangját nem hallotta a rossz fiú. 

– És szabad tudnom, mi a szándékod velünk? Mert mi azért jöttünk az Álmok 
földjére, hogy valóra váljon az álmunk. 

– Azt nagyon jól tettétek – mondta a rossz fiú. – Az én álmomat már valóra is 
válthatjátok. 

– Aztán elengedsz minket? 

– Hát persze! – kacagott a rossz fiú. A királykisasszony cseppet sem találta 
biztatónak a kacagását. 

– Bármit megteszünk, amit csak kívánsz – mondta elszántan Boldizsár, hiszen 
gondolnia kellett népes családjára, akik ott remegtek mellette a félelemtől. 

– Ez már jól hangzik. Akkor lássunk munkához – mondta a rossz fiú. – Látjátok 
ott azt a színes bódét? 

Látták bizony, és csorgott a nyáluk, hiszen teli voltak a polcok mézeskaláccsal, 
cukormadarakkal, töltött csokoládéval, habos süteményekkel. 
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– Te egy cukormadarat hozol nekem, te meg egy mézeskalácsot, ti meg sütemé-
nyeket, minden mennyiségben. Na mire vártok? Mozgás! 

– A gyerekek is? – kérdezte félénken Boldizsár. – Tudniillik, attól tartok, bajuk 
eshet. 

– Jó, hogy mondod, a legkisebb itt marad. De csak azért, nehogy elfelejtsetek 
visszajönni. 

– Igenis, örülök, hogy mindenre gondolsz. 

– Még szép, azért vagyok király. Na de elég volt a fecsegésből. Munkára fel! 

Mit volt mi tenni, a kis társaság ellepte a bódét, alattomban, nehogy az árus 
észrevegye őket. 

Jaj mennyi finomság! És mindebből semmi se jut majd nekik. A királykis-
asszony nagyon irigyelte régebbi önmagát, amikor garmadával termett palo-
tájában a sok csemege, anélkül, hogy a kisujját is mozdította volna érte. Most 
pedig itt van az Álmok országában, és semmi se jut neki. Ugyanilyen elkese-
redettek voltak az egérkék is, nem beszélve a királyfiról. 

„Ez nem lehet az Álmok országa, melyben holmi ficsúr parancsolgat egy király-
finak! – gondolta magában. – De nőjek csak meg, hadsereg nélkül is le fogom 
győzni!” 

Rosszfiú eközben türelmetlenül várt. Jó félórába telt, míg megjelentek foglyai az 
édességekkel. 

 



49 

– Mi tartott ilyen sokáig? – rivallt rájuk. – Minél később jöttök, annál később 
szabadultok. Na ide azzal a cukorkával, süteménnyel! 

Leheveredett a fűbe és mohón falni kezdett, miközben teli szájjal mondogatta: 

– Hú, de jó dolgom van! 

Az elcsigázott kis társaság szomorúan nézte, miközben gyomruk korgott az 
éhségtől. 

– Ki merészel morogni? – kiáltott rájuk. – Egy pisszenést se halljak! 

Miután a rossz fiú mindent befalt, Boldizsár bátorkodott megszólalni: 

– Most már elmehetünk? 

– Hohó, nem addig van az! Mars be a dobozba! Még nem végeztünk. 

A társaság csüggedten kuksolt a kalitkává változott varródobozban, ami valaha a 
boldogság felé vitte volna őket. Most meg egy gonosz behemót viszi őket a 
boldogtalanságba. Sőt, nemcsak hogy viszi, de egyenesen rohan vele. 

Dühös kiáltás hallatszott kintről. 

– Fogják meg, tolvaj! Idomított egerekkel lopott meg a mihaszna! 

Ajaj, nyomukban az édességárus. Még fohászkodtak is, nehogy elcsípje a fiút, 
mert akkor nekik is végük van. 

Szaladt a gazfickó egészen hazáig, ott is egyenesen föl a padlásra. 

– Végre nyomomat vesztették, – mondta elégedetten, ahogy kisandított a padlás 
kicsiny ablakán. 

– Elmehetünk végre? – kérdezték a foglyok kórusban. 

– Semmirekellők! – szidta őket a rossz fiú – miattatok majdnem elkaptak. Ezek 
után ne is reméljétek, hogy elengedlek benneteket. Nekem fogtok szolgálni, 
ameddig csak kedvem tartja. 

– Azt már nem! – súgta halkan, de határozottan Boldizsár – inkább megszö-
künk! – és a többiek buzgón helyeseltek. 

– Na, most lemegyek ebédelni, – szólalt meg Rosszfiú – de itt hagyom nektek a 
macskámat, hogy vigyázzon rátok. Ha valamelyikőtök szökni próbálna, jobb, ha 
tudja, az én tigrisem már feni rá a karmait. 

Azzal odatett elébük egy nagy kövér macskát, ő meg sietett ebédelni, mintha 
nem evett volna még eleget aznap. 
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A társaság egy ideig pisszenni se mert. Nagy volt a csend, és a csendben előbb 
halkan, aztán egyre hangosabban elkezdett horkolni a macska. 

Kikukucskáltak, hát valóban, úgy aludt, mint a bunda. 

– Még szerencse, hogy olyan lusta, mint a gazdája, – jegyezte meg a királyfi. 

– Nosza rajta, szökjünk meg, amíg nem késő – szólt türelmetlenül Elemérke. 
Kikászálódtak a varródobozból, azonban odalentről lépteket hallottak. Ajaj, 
hová bújjanak? 

– Odanézzetek! – szólalt meg hirtelen Boldizsár olyan hangosan, hogy a macska 
majdnem felébredt. 

Nagy mesekönyvet látott, a fedelén festett házikóval. Rozoga volt az ajtaja, 
majdnem bedőlt az oldala, mégis régi otthonát juttatta eszébe. 

– Itt sosem fog ránk találni! – kacagott Boldizsár, s úgy eltűnt a nagy könyvben 
népes családjával együtt, beleértve Elemérkét is, mintha soha ott se lett volna. 

– Hát mi hová bújjunk? – kérdezte kétségbeesetten a királykisasszony. 

– Nézd csak, – szólt a királyfi – ott egy tükör. Igaz, kicsit törött, de talán meg-
leled benne a palotádat. 

– S veled mi lesz? 

– Engem ne félts, míg itt a kardom – mondta hősiesen, bár kissé bizonytalan 
hangon a királyfi. 

– Gyere te is velünk. Óra úrnak se lesz kifogása az ellen, hogy velem lakj a 
palotámban. 

– Nem bizony, csak siessünk, tik-tak – mondta Óra úr, és valóban sietni kezdett, 
bár csak egy helyben állt, ahogy ezt az óráknál már megszoktuk. 

– A palotádban te vagy az úrnő, s nekem egy lány ne parancsolgasson! – szólt 
önérzetesen a királyfi. 

– Jó, akkor csak addig leszel nálam, amíg a veszély el nem múlik. 

S kézen fogta a királyfit. 

– Rendben, de csakis addig – kötötte ki a királyfi. 

Ám mielőtt beléptek volna a tükörbe, még aggódva megkérdezte: 

– Mi lesz, ha a gonosz megtalálja barátainkat a mesekönyvben? 
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– Biztosan nem szokott meséket olvasni, így nem is fogja megtalálni őket, – 
nyugtatta meg a királykisasszony. – De ha mégis elolvassa a könyvet, akkor 
talán már nem is lesz olyan gonosz. 

– Lehet, hogy igazad van, – mondta a királyfi, és a királylánnyal kéz a kézben 
belépett a tükörpalotába. 

 


