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Béla, az elefánt

A kis Bélát Afrikában ejtet-
ték fogságba, és elvitték vala-

hová északra, egy nagyvárosi állatkert-
be. Béla ott nagyon boldogtalan volt, szenvedett a magánytól. Egy 
napon a gondozó elfelejtette bezárni a ketrece ajtaját, és Béla még 
aznap éjjel megszökött. Elhagyta a várost, és a sűrű esőben hosz-
szan bandukolt erdőkön-mezőkön. Amikor elfáradt és elálmoso-
dott, behúzódott egy pajtába. Ott talált rá másnap reggel Albert 
és Írisz, a két egér, akiké a pajta volt. Bélát kimerítették a szökés 
izgalmai, és mivel átázott az esőben, alaposan meg is hűlt. Albert 
és Írisz ezért bevitték a házukba, befektették az ágyba, és gon-
dosan ápolták, amíg meg nem gyógyult. Béla nagyon jól érezte 
magát az egereknél. Sokat kártyáztak, társasjátékoztak. Amikor 
beköszöntött a tél, megtanították a tó jegén korcsolyázni.

Közben az állatkertesek egész idő alatt a szökött elefántot keres-
ték. A rádió is rendszeresen sugározta az erről szóló hirdetményt, 
a becsületes megtalálónak magas pénzjutalmat ígértek. Amikor 
Albert és Írisz meghallotta a hirdetést, úgy döntöttek, okosabb, 
ha Béla egy ideig a házban marad. Nem akarták már elveszíteni 
az elefántot, és Béla is velük akart maradni.

Egy napon rendőrök jöttek, a környék összes házát átkutatták. 
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Albert és Írisz idejekorán észrevették őket, gyorsan bedugták Bé-
lát az ágyba, nyakig betakarták, fejébe hálósipkát nyomtak. Azt 
mondták, a beteg nagymamájuk fekszik ott. A rendőrök csodál-
koztak ugyan, hogy ezeknek a kis egereknek hogy lehet ilyen nagy 
és kövér nagymamájuk, de aztán arra jutottak, hogy biztosan a 
betegségtől fúvódott föl ennyire. Zavartan távoztak.

Eljött a tavasz, aztán a nyár, Béla pedig csak nőtt és nőtt. Az 
egerek előre látták, hogy még egy év, és nem fog beférni a házuk-
ba. Ráadásul a nyári forróságban az elefántnak honvágya támadt.

Albert és Írisz hosszan tanácskozott. Végül arra jutottak, hogy 
Bélával együtt Afrikába költöznek. Eladták a földjüket, a tanyáju-
kat, s a pénzen vettek egy autót, jó tágas lakókocsival. A lakóko-
csit Bélának szánták. Amikor az ország déli határához értek, újra 
nagymamának öltöztették az elefántot, és a trükk újra be is vált.

Kalandos autóút, majd hosszú tengeri hajózás következett. De 
végül megérkeztek Afrikába. Béla kimondhatatlanul boldog volt. 
A két egérnek még maradt némi pénze. Ebből vettek egy farmot, 
és sok-sok évig éltek ott hármasban. Soha senki nem jött rá, hová 
szökött a cirkuszi elefánt.
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Téli elefántok

Egy téli napon elefánt-
házaspár érkezett a fa-

lusi panzióba. Európai ruhát 
viseltek, de nem beszélték a helyiek nyelvét. Udvariasan trom-
bitáltak, és jelezték, hogy szobát szeretnének kivenni.

A tulajdonos, egy fehér macska a legnagyobb szobát adta 
nekik. Ilyen szokatlan vendégei még sosem voltak.

Délben az elefántházaspár megjelent a panzió ebédlőjében, 
és rendeltek két óriási adag spenótot. Ormányukkal ügyesen 
felszürcsölték az ételt. Azután a magas hóban felsétáltak egy 
dombtetőre, ott leültek egy padra, és csöndben nézték a beha-
vazott tájat. Az sem zavarta őket, hogy időközben nagy pely-
hekben hullani kezdett a hó: a táncoló hópelyheket is kedv-
telve nézték. Csak estefelé tértek vissza a panzióba. Újabb két 
adag spenótot rendeltek (ezúttal tíz tükörtojással), aztán fel-
mentek a szobájukba. Másnap reggeli után azonnal felsétáltak 
a dombtetőre, leültek a padra, és nézték a tájat. Ezt csinálták 
egy álló héten keresztül, akkor elutaztak.

A panziós macska sokáig nézett a busz után, amelyre az 
elefántházaspár fölszállt. Milyen kellemes vendégek voltak, 
gondolta. Bizonyára életükben először láttak havat, más ma-
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gyarázat nincs a dologra. Remélem, gondolta a macska, jövő-
re is jönnek, én pedig megmutatom nekik, hogy mást is le-
het ám csinálni a hóval, mint bámulni! Kölcsönadom nekik 
a lovasszánt, azzal aztán száguldozhatnak a havas tájban, ha 
kedvük tartja…
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A rönkház

Alinda, az egér már októberben 
hírét vette, hogy régi jó barátja, 

Norbert, a borz valahol a közeli he-
gyekben épített házat magának. Alinda már nagyon régen nem 
találkozott Norberttel. Az utóbbi hetekben, amióta leesett a hó, 
gyakran eszébe jutott a borz kellemesen mély, dörmögő hangja, 
jóságos lénye, és az óriási könyvgyűjtemény, amelyből gyakran 
választott ki egy-egy kötetet esténként, hogy felolvasson neki. 
Biztosan lakályos, világos és meleg a háza, gondolta Alinda, és 
hirtelen szűknek, levegőtlennek érezte az egérlyukat, amelyben élt.

Másnap elhatározásra jutott: megkeresi Norbertet! Nem tudta 
ugyan az új ház pontos helyét, de úgy vélte, nem lesz túl nehéz 
megtalálni.

Felhúzta szőrmebélésű csizmácskáját, vastag bundácskáját, és 
útnak indult. Csak taposta a havat, egyre följebb és följebb a hegy 
oldalában. A borz házát azonban sehogyan sem találta! Már sö-
tétedett, és Alinda még mindig a hegyoldalban, a fenyőerdőben 
kapaszkodott fölfelé. Ráadásul egyre sűrűbb pelyhekben esett 
a hó. De a kisegér nem aggódott. Ha nem találom meg a házat, 
gondolta magában, ások egy lyukat a földbe, úgy biztosan nem 
fagyok meg…
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Pár perccel később kiért az erdőbe, és mit látott? Egy kopár lej-
tőn ott állt a borz háza! Kicsi, de lakályos rönkházikó volt, hívo-
gató fény derengett az ablakában, és hosszú kéményéből füstcsík 
nyújtózott az esti ég felé.

Alinda maradék erejét összeszedve a rönkház felé indult. A borz 
határtalanul örült, amikor meglátta barátját, a kis egeret. Alin-
da egész télre ott maradt a hegyi házban, így nem volt magányos 
sem ő, sem pedig Norbert, a borz.
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