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Egy szép tavaszi napon Péter a szokatlanul 
meleg időjárásnak megörvendve úgy dön-
tött, sétára indul. Pollenek ezrei szálltak 
lomhán a szélcsendben, virágzó fák ágai 
nyújtóztak a nap éltető sugarai felé, s mé-
hek százai botorkáltak álmosan, virágpor 
után keresgélve. 

Miközben Peti bárgyún szemlélte a 
csöndes környéket, egy méh célt tévesztve 
Peti mancsán landolt. A kis pocok rémül-
dözve kezdett hadonászni, kiabálni, majd 
hirtelen szaladni kezdett az úttest felé. 
Azonban a nagy rémületben elkerülte fi-
gyelmét egy épp arra kerékpározó me-
nyétpár. 

Marci - az egyébiránt is kétes hírű, 
állandóan rosszban sántikáló menyét - 
kacskaringózni kezdett kerékpárjával, 
majd végül az útszéli árokban kötött ki. 
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Morci - zsémbes barátnője - egyenesen te-
libe találta Petit, minek következménye 
nagy puffanás, majd Morci bordáinak töré-
se lett. 

A szomszédban lakó Süni néni, aki 
épp szemtanúja volt az esetnek, azonnal 
mentőt hívott. 
 
A kórházi ágyban fekvő Morci és Marci 
mérgesen vizslatta a csupán enyhe zúzódá-
sokat elszenvedő Petit. 

- Nem értem, mit ugrabugrált az út 
kellős közepén ez a buggyant pocok! - mo-
rogta zsémbesen Morci. Peti bűntudatos 
képpel próbált úgy tenni, mintha nem is 
róla volna szó. 
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Ekkor megjelent egy igen csinos 
egérlány fehér köpenyben, kezében mére-
tes injekciós tűt tartva. Peti arcáról a mo-
soly sebtében lehervadt. 
 - Jó napot kívánok! A nevem.... Jaj! Jól 
érzi magát? Kér egy kis vizet? – szólt a 
kérdés, de válasz nem érkezett. 
 
 
Két órával később Peti kábultan ébredt. 
Egyik oldalán az őt szemlélő, aggódó nő-
vérke állt, másik oldalán a még mindig 
morcos menyétpár vizslatta. 

- Hol vagyok? - kérdezte Peti. 
- Péter, ön elájult, amikor meglátta a 

tűt! 
- Ki? Én? Á, szerintem csak elszuny-

nyadtam! 
- Ja, persze! Mi is úgy láttuk! - viho-
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gott fel váratlanul Morci és Marci. 
A kis pocok bajsza idegesen rebbent 

meg, majd érezte, amint fülei elvörösöd-
nek. 

- Éjszakára benn tartjuk Péter - 
mondta a nővérke -, s Mumus doktorral is 
konzultálhat később! 

- Kivel? - kérdezett vissza ijedten. 
- Mumus doktorral! 
- Kristálytisztán értettem! 
- Akkor meg minek kérdez vissza? 

Szórakozik velem? 
- Jaj, hát... Én csak.... 
- Csak mi? - kérdezte ingerülten az 

egér. 
- Semmi, semmi! - hebegte Peti re-

megve, kidülledt szemekkel. 
- Mennem kell! Viszontlátásra! 
- Egyedül tetszik hagyni?  



10 
 

- Nem, majd itt gubbasztok maga 
mellett egész nap! Mit gondolt? - csapott 
vissza. 

- Na, mi van? Csak nem félsz? Most 
nem véd meg a macid? - zsémbelődött 
Marci, majd párjával ismét hangos 
nyeherészésben törtek ki. 

Peti apró gombszemei már-már szik-
rát kezdtek hányni. Fölkapta mackóját, le-
pattant ágyáról, s nyomban Marci szájába 
tömte a plüsst.  

 
 
 
 
 
 
 

 


