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Dabadam dabadam dabadam! A metró kidübörgött az állomásról. Az utasok gyorsan oda-

mentek a mozgólépcsőhöz, mindenki sietett a dolgára. egy néni annyira igyekezett, hogy észre 

se vette, hogy a szél letekerte a nyakáról a sálát. A könnyú́ selyemsál megtelt széllel és...

...pörögve szállt

és 

szállt

szállt

szállt

végig az üres állomáson...

végig a fekete-fehér csíkozású kőpadló fölött.

Már-már úgy tú́nt, a meleg metrószél mindjárt behussantja az alagútba, amikor…

egyszerre csak megmozdult a padló!

Igen, egy fehér csík, és mellette két fekete csík mozdult meg, a fehér csík volt középen, és 

mellette kétoldalt a két fekete, és látszott is mindjárt, hogy az bizony nem a padló, ez bizony 

egy borz! egy csillogó szemú́, fényes szőrú́, vidám borzocska. 

Még ilyet! egy borz a metróban? Bizony, egy igazi borz! Méghozzá milyen fürge! Iramodik is 

már a kendő után...

A divatborz
d r a g o m á n  g y ö r g y  m e s é j e

veszi elő a hóna alól a szürkület a vastepsit, és hogyan kezdi sütni benne csillagpalacsintáit, 

majd, ha sárgára sültek, hogyan dobálja őket az égre.

A kitett fotel tartotta a havakat, és nézte boldogan a csillagokat sercegtető, dobáló szürkületet.

Amikor esteledett, a szürkületet nézte, amikor reggel lett, a reggelt nézte.

Aztán, egyszer csak azt látta az egyik reggelben, hogy köré ugrál két apró madár, nem 

tudta megmondani, milyen nevú́ madarak, nem ismerte a madarak nevét.

Rá is szökkentek, csőrükkel vonalakat kezdtek húzni a fotel havába, ugróiskolát rajzoltak:

– Az egy, ez a kettes, ez a hármas, a négy és az öt egymás mellé, aztán egy hatos egyedül, 

majd hét, nyolc és a végén kiiiilenc, lenc, lenc – pittyentették hozzá.

Amikor végeztek a hóba rajzolással, lerázták a csőreikre tapadt pihéket, és féllábon ugrálni 

kezdtek, szárnyaikkal egyensúlyozva, énekelve a kitett fotel havának tetején:

– lenclenc, leee-lenc – és apró lábaik nyomán szépséges ipszilonokat hagytak, mintásra 

ugrálták a kitett fotel havát.

És szerette a fotel az esteledést, a reggeledést, szeretett mindent, ami történt.
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egy szökkenés...

aztán még egy...

aztán még egy...

és

hopp!

már meg is fogta!

már el is kapta!

megvan!

egy kicsit belegabalyodott, egy kicsit belecsavarodott, olyan lett, mint egy fekete-fehér-

színes gombolyag, de már ki is dugta az orrát, és a két mellső mancsát, és a két hátsó man-

csát, és már a hosszú, fényes, bozontos farka is kint van, két manccsal óvatosan kisimítja a 

kendőt, nagyon vigyáz, nagyon de nagyon…

a kendő gyönyörú́

igazán csodaszép

ilyen szépet a borz még sose látott, 

ezek a színek!

ezek a minták!

odadugja az orrát, óvatosan megszaglássza...

hapci!

prüssz!

hapci!

hapci-hapci, prüssz. Hapciprüssz!

Hát ez a kendő csuda illatos. Érezni rajta a néni parfümjének a sokszínú́ szagát, és már 

rajta van a szél meleg szaga is, és a borz csípős szaga is, nagyon finom szagkeverék ez, a borz 

fekete gombos orrának nagyon tetszik, és a borznak is nagyon tetszik, csak hát tüsszenteni kell 

tőle. Hapciprüssz! Hapci-hapci, prüssz!

A borz fogja a kendőt, még egyszer végigsimítja, aztán összehajtja, hosszában, egyszer és 

még egyszer, aztán szépen a nyaka köré keríti, a nyaka köré tekeri, elegánsan megcsomózza, 

szép nagy díszes csomót köt rá, egyik végét meghúzza, a másikat megigazítja. 
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megigazítja,

meghuzigálja,

hogy a csomó pont középen legyen,

így ni,

megnyomja a gombot, és várja a villanást, mindjárt-mindjárt-mindjárt…

csatt-katt, csatt-csatt,

hú́, micsoda fény!

Az automata már fényképez is. Aztán zúg, búg, hörög-morog és zörög, 

és kész, készen vannak a képek, hopp, már ki is adta őket a képkiadó nyíláson, 

a borz gyorsan odanyúl, nagyon, de nagyon türelmetlen, látni szeretné, hogy 

milyenek lettek a képek, izgatottan odanéz…

De jaj, az első életlen lett,

a másodikon meg bemozdult,

a harmadikon becsukta a szemét a villanás miatt,

a negyediken meg grimaszol!

Na, még egyszer! A borz megint megigazítja a kendőt, megnyálazza 

a mancsát, aztán megsimítja a pofaszőrét, pödörít a szemöldökén, hegyesít 

a két fülecskéjén, szép fehér csíkját kivilágosítja, két fekete csíkját besötétíti, 

a kendőt még egyszer megigazítja, jó lesz most már, jó lesz, mosolyogni, 

mosolyogni, most nem szabad hunyorogni, mehet,

katt-katt, csatt-katt,

az automata megint zúg, búg, hörög, morog és zörög, és kész, megint készen 

lettek a képek, hopp, már ki is jöttek, a borz a mancsába veszi őket, és igen, igen, 

igen, a képek most sikerültek!

egyik szebb lett, mint a másik!

A borz mindegyiken mosolyog, nahát, milyen elegáns, tényleg jól áll neki 

a színes kendő. 

ő a legszebb borz a világon, a legszebb és a legelegánsabb. Nagyon, 

de nagyon büszke.

Divatos vagyok! – gondolja.

egy húzás

aztán

még egy igazítás

kész!

A borz iramodik is már, nyakában az illatos, szép kendővel, egyenesen a mozgólépcső felé. 

vajon hova megy? vajon mit akarhat? Meglátjuk! Mindjárt meglátjuk.

A mozgólépcső nagyon gyors, nagyon, de nagyon, csak hát nem felfele megy, hanem 

lefele. A borz lohol és lohol és lohol, gyorsabban és gyorsabban és gyorsabban, de hiába, 

mert a lépcső visszahozza, nem felfele viszi, ahogy ő szeretné, hanem lefele.

A borz megáll, a homlokára csap,

jaj,

jaj,

jaj,

mondja. – Butaságot csináltam, rossz mozgólépcsőre szálltam!

sebaj, már át is ugrott a másikra, és azon szalad, gyorsan-gyorsan, mint a villám, fent is 

van már a tetején. Megáll, körülnéz, itt már sokan vannak, az újságos az újságosbódéban, 

a pékek a süteményespultnál, a könyvárus a könyvstand mögött, de a borz nem hozzájuk jött,

nem újságot akar

és nem könyveket,

de még csak nem is süteményt,

nem, hanem az automatákhoz igyekszik. van ott üdítőautomata és kakaóautomata és 

csokiautomata és kifliautomata és persze jegyautomaták, de a borz mindegyik előtt elmegy, 

magasra meresztett farokkal, peckesen, büszkén, nem kell neki se üdítő, se kakaó, se csoki, 

se kifli, de még jegy se, se még bérlet se, nem,

egyenesen az utolsóhoz megy,

az pedig:

a fényképautomata!

A borz elhúzza a függönyt, felugrik a forgószékre, belenéz a tükörbe. végre látja magát, 

végre-végre-végre, igen jól áll neki a kendő, nagyon, de nagyon jól, igazán elegáns, igazán 

szép, hát ezt meg kell örökíteni, le kell fényképezni, igen, mindjárt, csak előbb még
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Hetyke lány volt. Nem tú́rt a fején se kendőt, se sapkát, se kalapot. Dühönghetett a szél, eső, 

hó szakadhatott, nem és nem. Aztán egy szép napon kilépett az utcára a kertkapun és mit 

lát? Bizony, egy kalapot. ott lebegett a kalap a kerítést szegélyező bokrok mellett, éppen a feje 

magasságában. Jó formájú, fekete kalapocska volt.

– Jó napot – mondta a kalap.

– Mit akarsz? – kérdezte gyanakodva a lány.

– Én vagyok a te kalapod – mondta a kalap.

– Nekem ugyan nem – tiltakozott a lány. – tudhatod, hogy soha semmiféle fejfedőt nem 

hordok. szabad lány vagyok. Így akarok járni mindig. Hajadonfőtt.

– Márpedig akkor is én vagyok a kalapod – mondta ellentmondást nem tú́rően a kalap, 

és sutty, se szó, se beszéd, mint egy ragadozó madár, rászállt a lány fejére.

A lány se volt rest, rángatta, tépte, huzigálta.

Na de rángathatta, téphette, huzigálhatta, a kalap oda se neki. Azazhogy mit oda se neki, 

éppen hogy, mintha növekedne a súlya, egyre nehezebb lett.

– te átkozott vaskalap! – nyögte a lány.

– Nem én vagyok vaskalap, te vagy makacs szamár – felelte a kalap, és most már nemcsak 

a súlya nőtt, hanem a mérete is.

A kalapba zárt lány

l á z á r  e r v i n  m e s é j e
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Igazi divatborz!

tetszik neki a fényképezés, nagyon, de nagyon tetszik. eltűnődik, hogy vajon

hogy nézne ki kiskalapban?

És nagykalapban? 

És sapkában?

És spanyol gallérban?

És zoknival a fülén?

És egy szép nagy piros szemüvegben?

És kesztyú́vel az orrán?

Rengeteg, de rengeteg dolog van, amit mind fel lehet próbálni, újabb kendők, sapkák, 

keszkenők, kalapok, gallérok, sisakok és még ki tudja, hogy hány és hányféle dolog. A borz 

boldogan szaladni kezd, fut, szalad, inal és lohol, már érzi is a sok furcsa ruha illatát, és tudja, 

hogy ezután rengeteg képet fog még készíteni magáról. Hangosan és vidáman felnevet.

Közben lent dabadam dabadam dabadam, megérkezik a következő metró az állomás-

ra, az utasok mind igyekeznek kifelé, senki sem mosolyog, mindenki siet a dolgára, de hopp, 

megint visz valamit a szél, igen, az elrontott képeket sodorja, épp egy kisfiú felé, ő odakap, és

hopp

megfogja a képet, ránéz, látja a borz vicces, vidám ábrázatát, és ő is felnevet, hogy csak 

úgy visszhangzik bele a metró, és akkor mindenki más is nevetni kezd, az összes utas, már 

mindenki mosolyog, úgy sietnek a mozgólépcső felé.

Bizony, a borz nagyon rákapott a fényképezésre. Ha az ember otthon keres valamit, és 

nem találja, akkor könnyen lehet, hogy a borz vette kölcsön egy-egy fényképezéshez: sálakat, 

kendőket, sipkákat, gumicsizmákat, zoknikat, bugyikat, kesztyú́ket, kucsmákat, fityulákat, 

meg persze szemüvegeket. Mindig visszahozza, de sokszor máshova teszi, nem oda, ahonnan 

elvitte. A metróban, az automaták környékén mindig találni mulatságos elrontott képeket, 

olyanokat, amin látszik a borz, vagy legalább az orra hegye, és az is látszik, hogy mit próbált 

fel éppen. Aki ilyen képre bukkan, annak egyszerú́en muszáj nevetni.

Hahaha!

Haha!

Hahaha!
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