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EGÉRTANYA A VONATON
Ezen a csodás, életteli bolygón, egy pici kis helyen játszódik ez a valós
történet.
Az örök idők ismeretlenségében forogva száguld Földünk a ránk mosolygó vén Nap körül. Felhős hajnalra ébredtünk, a hegyek mögül felbukkanó égitest sugarai bukdácsolnak az esővel megtelt felhők között. A pajkos fénycsóvák beköszönnek egy régi tömésház ablakán. A nagymama és
a nagypapa tágra nyitják szemüket, mosolyt csalnak egymás arcára. Nagyon várják a pillanatot, hogy megláthassák unokáikat: Mirabelt és Maximiliánt, a nyolc órai kenyeri vonattal érkeznek szüleik kíséretében. Kutya helyett két kismacskát vezetnek a vonat folyosóján. Az emberek tátott
szájjal bámulják a furcsa jelenséget. A két cica izgága ugrálásba kezd, de
senki nem tudja, hogy miért. Mirabel kimereszti szemeit, és szempárbajt
kezd a szemetesből kikandikáló szürke kisegérrel, amelyet Maxi egyből
elnevezett Cincogi Artúrnak. A vonaton utazó emberek mozdulatlanná
váltak, amikor meglátták, hogy a két cica felváltva pofozgatja az egeret,
de egyik cicának sem fáj a foga egérhúsra. Kergetőzős játékba kezdtek.
Akkor fagyott meg igazán a levegő, amikor az egéranyuka és apuka kidugta a fejét a száraz cipó közepéből. Nagy szimatolásba kezdtek, kiderült, riválisokat észleltek a közelben. Egy kendővel letakart ketrecben tíz
fehér egér sajtot falatozott. A szürke vetélytársakat nem zavarta az emberek jelenléte, csak egymással voltak elfoglalva. Amikor a vonat közeledett Kenyeri falu állomásához, a vonat vezetője hirtelen fékezni kezdett,
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mert egy vaddisznócsalád átcsörtetett a síneken. Nagy visításukkal zajt
csaptak, amitől a kóbor kutyák üldözőbe vették őket. A hirtelen fékezéskor leesett a ketrec, aminek kinyílott az ajtaja. A vonatvezető megnyomta a kürtöt, amitől szanaszét rohantak a fehér és szürke egerek. A nagy
kavalkádban nem derült ki, hogy ki kit kerget, melyiket sikerült elkapni,
hisz a macskák ijedtükben kibújtak a pórázból, és ez már több volt, mint
játék. Elárulok nektek egy titkot. Ez egy igaz történet volt, nem tíz egér,
hanem harminc fehér, és feleannyi szürke, amelyek közben kerültek elő.
Megállt a vonat. Mirabelnek sikerült elkapni három szürkét, azokat bedugta a tarisznyájába, és tett melléjük a száraz cipóból, hogy tudjanak
rágcsálni, addig is koptathassák a fogukat. Maximilian három fehéret
kapott el, bepatentolta a hátizsákjába, hogy ezeket viszik meglepetésként
a nagyszülőknek. A testvérek összedugták a fejüket, suttogva egymásnak
elhatározták, hogy egy nagy kerti birodalomban szabadon engedik őket a
Kossuth Lajos u. 23-ban, ahol a papa, mama élnek. Maxi táskáját kirágták, keresték a szabadságot. Mielőtt kiugrottak volna, a papa és a mama
elmondták, mennyire fontos, hogy ne éljenek fogságban.
Felvitték a grádicson a padlásra az egereket, mindannyiuk örömére szabadon engedték őket. A fehérek belefúrták magukat a lyukas búzazsákba,
a szürkék felmásztak a gerendára. Egy pillantás alatt eltűntek. Hogy mi
lesz a továbbiakban, megtudod a következő meséből… Elárulom nektek,
népes az öregház, laknak itt kutyák, macskák… Kíváncsi vagy, mi történt
a kisegerekkel? Mert én igen!
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ISMERKEDÉS AZ ÖREGHÁZZAL
Az izgalmas nap fáradalmai belesüppednek a lenyugvó Nap árnyékába.
Mirabel és Maximilian tele élményekkel lepihennek a régimódi szalmazsákra, fejük alatt libatoll párna. Barátkoznak a csendes házikó szobafalain lógó szokatlan képekkel.
Irén mama a valóságban megfürdetett ízes történeteket mesél altatóként. Néhány kérdés után álomba szenderülnek. Egész éjjel mozdulatlanul aludtak, reggeli ébredéskor a Nap csiklandozta arcukat. Mira résnyire
kinyitotta a szemét, megpillantotta a ház vezérmacskáját, Kandúrt. Nyávogó hangjával barátságot sugallt. Egy ugrásra ott termett Mira ölében,
és dorombolva elterült.
A nyitott ablak párkányán üldögélt Cirmi, Kandúr felesége, könnyed
mozdulattal átugrott az ágyra, és Maxi lábára feküdt. Sanyi papa jól megpakolt kiskosárból füstölt házikolbászt, sonkát, paradicsomot, paprikát,
kemencében sült kiscipót hozott reggelire. Friss tejföl is volt a csuporban,
amit a kút mélyére leeresztett vödörben hűtöttek. A szobában keringő
illat megcsiklandozta a két pórázon tartott, Tappancs és Tigris, kölyökcicák orrát, és így négyen várakoztak türelmesen az elemózsiára. Érdekes,
hogy a cicák nem viaskodtak az élelemért.
Sanyi papa őszinte vallomásba kezdett. A két csöpp gyerek feltápászkodott, leültek a sámlira és a hokedlira, a kisasztalon a ﬁnomságokból
megterítettek maguknak. Sanyi papa karba tette a kezét, és így szólt: Tudjátok, miért kedvelik egymást a cicák?

