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Az elsô vakkantás
Tomo vagyok, és ez itt az ÉN történetem. Na, jó, meg Leventéé, a gazdámé is 

egy kicsit, de amúgy mindig minden róla szól, szóval ez a könyv most itt főleg ró-
lam fog. Szívesen megosztom veled, hogyan élek, miket csinálok és szeretek. Ha 
Leventének sikerül könyveket írni, nekem is menni fog, ebben tuti biztos vagyok. 
Na jó, elkezdeni egy kicsit nehéz… Vagy te szeretsz magadról beszélni?

Azt szokták mondani, hogy az írók egész nap ülnek, és várják, hogy a múzsa 
megcsókolja őket. Ezt valahogy úgy képzeltem, hogy jön egy tündibündi tündér-
ke, akinek a puszijától szuper jó ötleteid lesznek, és remek könyveket tudsz írni 
(vagy épp zenét komponálni, esetleg festeni). Nálunk maximum egy pók vagy egy 
szúnyog keveredett be a lakásba, sőt, egyszer egy katicabogár is nálam túrázott 
napokig, de éreztem, hogy ez hiába mászik meg, vagy cuppant egyet a nózimra, 
ettől nem leszek nagy író. 

Hát, ültem, üldögéltem, vártam, meg vártam. És vártam. De semmi. Levente 
meg csak ütötte a számítógépe billentyűit, megírt jó pár vastag könyvet, de nem 
rólam ám! Bosszúból egy-két könyvének a sarkát megcsócsáltam, hátha érti, hogy 
ideje lenne rólam is sztorizni, de csak nem vette az adást. Muszáj volt cseleked-
nem, így hát elhatároztam, hogy majd én mesélek magamról. Mert nálam csak a 
labdák érdekesebbek, labdalexikont írni viszont nagyon sok meló lenne…

De – ahogy séta közben is általában – előreszaladtam, tanácsos az elején kez-
deni egy mesét, nem?! Ugye, te is így gondolod? Na, figyelj csak!
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Az elsô találkozás
Szóval, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kutyamama (az ééééén 

anyukám), akinek kiskutyái születtek. És közülük ki volt a legszebb, legokosabb, 
legügyesebb?

Eltaláltad: én.
Tudod, miben voltam kivételes tehetség? A vakarózásban.
Igaz, nem nagyon tudom, hogy a tesóim milyenek voltak, mert az első időkben 

semmit sem láttam. Hosszú két hét volt az. Nem nyílt még ki a szemem, így csak 
az orrom után mehettem, szaglásztam összevissza, meg a lábaim is gyengék vol-
tak, szóval folyton nekiütköztem valaminek vagy valakinek. Nyöszörögtünk és 
ettünk egész nap, és persze sokat aludtam. Meg kibukfenceztem a kosarunkból. 
És nyafogtam, ha nem találtam az anyukámat. Nem túl izgalmas program, igazad 
van. De a kisbabák sem tudnak egyből beállni focizni, vagy legózni veled. Jó, a 
plüssrágás ment, de a figurának a játék végére nem maradt feje. Az úgy meg nem 
annyira aranyos, nem?!

Tisztán emlékszem arra, amikor már egy résnyire ki tudtam nyitni a szemem, 
és végre kileskelődhettem a világba. Utána aztán jött a sok játék a tesókkal a „kapd 
el a farkam”-tól kezdve egészen a „rágd meg a fülem”-ig. Kitaláljátok, hogy me-
lyikben voltam a legjobb? A mese végén elárulom, addig törjétek rajta a fejeteket!

Szóval telt, múlt a játékos idő, amikor az egyik nap egy új szagot szimatoltam 
ki és idegen hang ütötte meg a hegyes fülemet. Ez a hang ilyeneket mondott:
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– De cuki! Nem hiszem el, 
hogy lehet ennyire aranyos! 
Meg kell zabálni! Mindig rá vágytam!

Bárcsak ezt én is elmondhattam volna. De én valójában aludni akartam, meg 
nyugit. 

Annak ellenére, hogy inkább vagány vagyok, mint cuki, egyértelműen csakis 
rólam beszélhetett, de azért meg akartam nézni magamnak, hogy ki rajong ennyi-
re értem. A szaga nem győzött meg elsőre arról, hogy megérdemelné a barátságo-
mat, kicsit sem volt kutyaillata, anyáéra meg pláne nem hasonlított. Elindultam 
a hang irányába, és próbáltam még nagyobbra nyitni a szemeimet. Elég rossz öt-
letnek tűnt, mert egyszer csak óriási világosságot láttam, a közepében pedig egy…

Te jó szagú velős csont!
Egy sapkás hapsi fülig érő szájjal vigyorgott a képembe. Szerintem még könny-

csepp is csillogott a szemében, ahogy rám nézett.
Most már bevallhatom: elég sokat gondolkodtam azon, hogy tuti ütődött lehet, 

és inkább elbújnék előle, hagyjon engem mindenki békén. De ő felém nyújtotta a ke-
zét, én meg kíváncsi lettem, mi lehet a tenyerében, ezért elindultam, aztán gyana-
kodva megtorpantam, majd újra kicsit közelebb totyogtam. Az én leendő gazdim 
meg csak biztatott, hogy ne féljek, és jöjjek, ráadásképp tiszta idiótán gügyögött. 
Azóta már láttam babakocsiba behajoló néniket, akik hasonlóan ükülümüküznek 
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a babáknak, hogy ilyen meg olyan édesek, és mennyire cukik. Jelzem, olyan bu-
tusnak néznek ki olyankor, mint a saját farkukat kergető kutyák.

Nem tudom, mivel vehettem le a lábáról, mert a lelkesedésemmel biztos nem, 
de egyszer csak Levente kijelentette:

– Ôt szeretném.

Aztán arról beszélt, hogy hazavisz. 
De hát én otthon voltam! Hova haza? 
Oké, hogy egész ügyesen vakargászta 
a fejem, és még kicsit duruzsoltam is 
neki, de azért akkor is…

Mára elfáradtam, itt a mai mese vége. 
Na kitaláltátok, hogy melyik játékban vol-
tam a legjobb? Igeeen, a „harapd a fülem”-ben. 
A harapdálást egyébként tökélyre fejlesztettem, a 
többi mesében majd meglátod!
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