
 

 

 

Az okos kiscica 

Balogh István 

Kicsi kandúr anyja ölében pihenget, néha az arra csapódó farok véget vadászná, 
de az mindig fürgébb nála. Cica mama egykor-olykor megnyalja fiacskája 
buksiját, fogaival rendezgeti a fejbúbon a szőrt. 

Kicsi fióka megunja a csöndet. 

— Anya, ez az égbe nyúló valami, amely mellett heverészünk, micsoda? 

— Ez egy fa, kisfiam. 

— Mikor jött ide? 

—  Kiskorában ide ültették. 

— Ha most ül, milyen magas, ha föláll? 

— A fa csak állni tud. 

— De hát azt mondtad az előbb, ideültették. 

Fölfigyel az öreg kandúr e különös kommunikációra. Félig megnyitja szeme 
kisajtóját. 

— Milyen okos fiam van!  

— Kik laknak fönt a fán? — kérdi a csöppség. 

— Madarak, kisfiam. 

— Hogyan járnak föl? 

— Ők tudnak repülni. 

— A macskák nem tudnak repülni? 

— Nincs szárnyunk, mint a madaraknak. 



— Akkor én nem tudok oda följutni a magasba? 

Cicamama behajlítja jobb első lábát, fia orra előtt kiereszti karmait. 

—  Nekünk karmunk van, ezzel kapaszkodunk föl a fa törzsén az ágakig. 

Kicsike is megszemléli a saját lábacskáját. 

— Nekem is van karmom! Fölmászhatok? 

— Föl— bólint a mama. 

Cirmoska nekiveselkedik. Lassan vigyázva araszolt, liheg hangosan, néha 
nyarvint. 

A kandúr kitárja szemét, fölemeli a fejét. Ásít egyet, majd kifordul a feje. 

— Milyen okos gyermekem van! Egy-két év és biztosan a macskák elnöke lesz! 
Az én vérem! Milyen ügyes, milyen eszes! 

A kiscica nehezen érkezett a legalsó ágig. Ott ügyetlenül kapaszkodott meg, 
hátsó lábai elvesztették a törzset, kilibbent a kis test, de hamarosan visszataláltak 
a törzshöz. Nagy nehézségek árán végül az alsó ágra ülhetett. 

— Milyen okos a gyermekem! — kiált hangosan a kandúr. 

Cica mama nem ügyel párjára, csak a gyermekét félti. 

— Kis ügyetlen — suttogja maga elé. — De nagyon jó eszű! 

Kicsi kandúr lenéz mamájára: 

— Anyukám! Én most fönt vagyok a fán? 

 

 

 


