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Rémálomfarkas 
Este Apa egy olyan mesét olvasott, amelyik egy táltosparipáról szólt, aki 
a csillagokon vágtat.

Nagyon figyeltem, hiszen nekem is volt egy beszélő pónilóbarátom.
– Apa, a táltosoknak van GPSük? – kérdeztem kíváncsian.
– Szerintem még iránytűt sem láttak soha.
– Akkor honnan tudták, hogy merre kell menniük?
Ezen még Apa is elgondolkodott, de aztán megtalálta a választ.
– Talán már az is elég volt, ha arra gondoltak, hogy hová akarnak el

jutni.
Eltöprengtem, hogy mi lenne, ha ezt kipróbálnánk Pannival. Hátha ő is 

tud repülni!
Amikor Apa befejezte a mesét, megkérdezte, hogy lekapcsolhatjae 

a kislámpát az ágyam végében.
A fejemet rázva tiltakoztam.
– Rendben – mondta –, ha félsz a sötétben, égve hagyom.

Amint Apa kilépett az ajtón, Panni hármat toppantott a patájával, és máris 
póniló méretűvé vált.

– Csiribiri, te félsz sötétben? – kérdezte óvatosan. 
Mielőtt szóhoz jutottam volna, Pufi is a fejére tolta Sapit, és előbukkant.
– Senkitől ne félj, amíg engem látsz! – hősködött csípőre tett kézzel.
Úgy éreztem, nekik elmondhatom, mitől félek. Meg fogják érteni.
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– Álmomban sokszor megjelenik előttem egy hatalmas szürke farkas – 
magyaráztam nekik. – Erre én megijedek, és futni kezdek. Menekülök 
árkon bokron át, ő pedig egyre közelebb ér hozzám. Csak az a  szerencsém, 
hogy mindig felébredek, mielőtt elkapna…

Nagyot sóhajtottam. Annyira jó volt, hogy végre elmondhattam. A bará
taim összenéztek, mintha egymástól várnák a segítséget. Legelőször Pufi  
szólalt meg:

– És ha égve hagyod a lámpát, máshogyan történik? 
– Hát, nem igazán – vallottam be –, de ha felébredek, legalább nem 

vagyok sötétben. 
Megértően hümmögtek, de egyelőre nem tudtak mit mondani. Aztán 

Panninak mégis az eszébe jutott valami. 
– Mi lenne, ha együtt megkeresnénk azt a farkast? – kérdezte óvato

san. – Apukád azt mondta, a táltosoknak az is elég, ha csak gondolnak 
arra a helyre, ahová repülni akarnak. 

– Ez az! – kiáltottam. – Kitaláljuk, hol van a farkas, egy szempillantás alatt 
ott leszünk, és tuti, hogy együtt le is győzzük! 

Pufi  azonban nem lelkesedett az ötletért. 
– Szerintem egy gondolathajtású póni nem 

annyira jó ötlet. Úgy értem, nem a legbizton
ságosabb. 

De mondhatott, amit 
akart, biztos voltam ben
ne, hogy ő sem szeretne 
kimaradni a kalandból. 

Amikor aztán Pufi val már 
Panni hátán ültünk, becsuktuk 
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a szemünket, és egyszerre gondoltunk a farkasra. Amikor pedig kinyitot
tuk, nagyon meglepődtünk... Panni patái alatt ugyanis csillagok szikráz
tak! Az éjszakai égen vágtattunk. 

– Hol vagyunk? – kérdeztem, és erősen kapaszkodtam, hogy le ne poty
tyanjak. 

– Szerintem ez a csillagösvény a Tejút – állapította meg Pufi. – De most 
meg miért térünk le róla? 

A kérdés Panninak szólt, aki ereszkedni kezdett. 
– Azt hiszem, mégiscsak van bennem egy titkos GPS – válaszolta Panni 

kissé bizonytalanul. Hatalmas, sötéten hullámzó tenger partjára érkez
tünk. A homokban jelzőtábla állt: a víz felé mutatott. Betűzni kezdtem 
rajta a feliratot: 

– RÉM–Á–LOM–SZI–GET 
Riadtan néztünk össze. De ha már ott voltunk, nem akartunk vissza

fordulni. 
Nem messze látszott egy kikötő. Ahogy közeledtünk, észrevettük, hogy 

a vízen nem csónakok, hanem ágyak himbálóznak sorban, kikötve. Volt 
ott mindenféle fekvőhely: rácsos, támlás, kihúzható, felhajtható, francia 
típusú és emeletes, heverő és kanapé. 

– Melyikkel megyünk? – kérdeztem tanácstalanul. 
– A tieddel – válaszolta Pufi, és rámutatott az otthoni ágyamra! 
Hogyan kerülhetett oda? Nemrég hagytuk hátra a szobámban, most 

meg ott ringatózott a vízen. 
Alighogy eloldottuk a kötelét, rögtön meglódult, mintha egy hangtalan 

villanymotor hajtaná. Kikormányozta magát a kikötőből, és a tenger kö
zepe felé tartott. 

Nemsokára feltűnt egy sziget a láthatáron. 
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– Ez a Rémálomsziget? – kérdez
tem, de mielőtt bárki válaszolhatott 
volna, felbukkant a víz alól egy hí
nárhajú banya. Mozdulni sem mer
tünk a félelemtől. De ez a banyát 
a legkevésbé sem érdekelte, csak vé
gignézett rajtunk, majd ránk legyin
tett, és visszabújt a vízbe. 

– Ez meg mi volt? – kérdeztem ré
mülten. 

– Szerintem valaki másnak az álma 
lehetett – találgatta Panni. 

– Beképzelt banya – prüszkölte Pufi –, levegőnek nézett minket. 
Ezt egy percig sem bántam. De nem is lett volna rá időm, mert a követ

ke ző pillanatban egy szárnyas bohóc repült el felettünk. Piros orra  forgott 
és vijjogott, mint egy sziréna. Ő még a banyánál is rémisztőbb volt! Sze
rencsénkre ugyanúgy viselkedett, mint az előző rémség: jött és ment, ügyet 
sem vetett ránk. 

– Tudom, ő sem az enyém – hebegtem, miközben kirázott tőle a hideg. 
Nem irigyeltem azt, aki vele szokott álmodni. 
Alighogy eltűnt a bohóc, megbillent alattunk az ágy. De nem azért, mert 

újabb szörny érkezett, hanem mi futottunk ki a szigetre. 
A sziklás part mögött sűrű, sötét erdő állt, amelyből rémisztő hangok 

jöttek: vijjogás, károgás, morgás, bömbölés. Nem kellett sokat gondolkoz
nom, hogy az én farkasom köztük vane, a fák közül ugyanis ismerős 
szempár villogott felém. Panni szorosan mellém állt, Pufi pedig megszorí
tot ta a kezem, és megkérdezte: 
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– Ő a tiéd? 
Ijedtemben csak bólintani tudtam. 
– Nincs mitől félned, csak képzeled őt – bátorított Panni. 
– Hogyhogy csak képzelem? Hiszen itt van az orrom előtt! – kiáltottam 

kétségbeesetten. 
A farkas kilépett a fák alól! Akkora volt, mint egy átlagos szürke farkas. 

De én tudtam, hogy ez csak a kezdet. Amint kivicsorította a fogait, sarkon 
fordultam, és futni kezdtem vissza, a hajóhoz… vagyis az ágyamhoz. 

– Állj meg, Csiribiri! – kiabáltak utánam a barátaim. – Ha menekülsz, 
rosszabb lesz! 

Ebben tökéletesen igazuk volt. Amint hátrapillantottam, láttam, hogy 
a farkas máris akkorára nőtt, mint egy ló. Ettől úgy megrémültem, 
hogy irányt váltottam, és bemenekültem a bokrok közé. Próbáltam a kes
kenyebb ösvényeken szaladni, hátha ott nem tud követni. 

Nemsokára egy tisztásra értem, ami egy sziklatetőn volt, ahol véget ért a 
sziget. 

Nem volt hová menekülnöm. Előttem a szakadék és lent, a mélyben 
a h a ragos színű tenger. 

Recsegtekropogtak mögöttem az ágak, ahogy a farkas közeledett. 
Hirtelen Panni ért földet mellettem, a hátán Pufival.
– Ne hagyjatok egyedül vele! – kértem őket pityeregve, de abban a pilla

nat ban el is tűntek a szemem elől. 
Mire a farkas kibukkant az erdőből, már akkora volt, mint egy sárkány. 

A szeme vörösen izzott, a fogai sárgán csattogtak. 
– Itt vagyunk, ne félj – szólalt meg Pufi láthatatlanul. 
– Tegyél gyorsan a zsebedbe! – sürgetett Panni is. Remegett a lábam, de 

már tudtam, hogy ők nem fognak cserbenhagyni. 
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– Nem tudtok valami varázsigét? – kérdeztem tőlük reménykedve, mert 
más megoldást nem tudtam elképzelni. 

– Arra neked kell rájönnöd – súgta Panni a zsebemből. – De addig is 
menj hozzá közelebb. 

– Meg tudod tenni, kezdj neki, csak lépésről lépésre! – biztatott Pufi is.
A farkas addigra már olyan óriás lett, hogy eltakarta a napot. De leg

alább nem láthattam a pofáját. Összeszedtem a maradék bátorságomat, 
és felemeltem a lábam, hogy lépjek egyet. Dühös morgás volt a válasz. 

– Csak így tovább! – biztatott Pufi, és lökött rajtam egyet. A farkas erre 
hátraugrott. 

Nem akartam hinni a szememnek. Csak nem tőlem ijedt meg? 
– Te vagy a bátrabb, gyerünk Csiribiri! – szólt ki Panni a zsebemből, 

mintha csak kitalálta volna a gondolataimat. 
Még egy óvatosat léptem a fenevad felé, ő pedig veszett vicsorgással 

hátrált előlem. 
Ha sárkány lett volna, biztosan tüzet okád, hogy elijesszen. 
Néhány méter után már nem volt nagyobb egy elefántnál. Az pedig nem 

is olyan félelmetes, igaz? 
Lépegettem tovább. Közben a farkas akkora lett, mint egy ló. Aztán, 

mint egy szamár. Végül ugyanolyan lett, mint kezdetben: egy átlagos szür
ke farkas. 

Közben észre sem vettem, és megérkeztünk a partra, ahonnan elin
dultunk. 

Most ő nem tudott hová menekülni. Nem volt más mögötte, csak a tenger. 
– Most mondd ki! – szólt Pufi.
– De mit? 
– A varázsigét – segített Panni. 
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Egyenesen a farkas szemébe néztem. Olyan volt, mint egy riadt kiskutya, 
a hangja is inkább csak nyüszítés. Mintha tudta volna, mi fog történni. 

Egyszer csak eszembe jutott.
– Nem félek tőled! – kiáltottam hangosan. 
Abban a pillanatban a farkas villámgyorsan zsugorodni kezdett, a végén 

már nem volt nagyobb egy egérnél. Nem is morgott, csak cincogott. Meg
sajnáltam. Lehajoltam hozzá, hogy megsimogassam, de ő felfújta magát, 
ahogy csak tudta. Majd hirtelen szétpukkadt, mintha soha nem is létezett 
volna. 

Másnap este Anya olvasott mesét. Amikor befejezte, megkértem: 
– Mielőtt kimész, lekapcsolnád a kislámpát? 
Alig akart hinni a fülének. De nem merte megkérdezni, mi történt. 

 Talán attól félt, hogy meggondolom magam. 
– Jó éjszakát, Csiribiri – suttogta, majd kisietett, hogy elújságolja Apának. 

pufi verse a bátorságról:

Megszólítom én a szo
..
rnyet  

Attól még nem halok szo
..
rnyet  

Azt mondom majd beléponek: 
Helló  nem is félek toled! 
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