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Zizi
talpraesett cicalány, 
a Lármás Rumli tulajdonosa

Kergedombi 
Eduárd

cickány, mesterien 
ért a zárakhoz

Süti bácsi
süni, szeret pipázni és mézes 
tejet iszogatni

Latyak
hegyi mormota, Zizi 
nagy rajongója, 
egyesek szerint egy 
felfuvalkodott hólyag

SZEREPLOK
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Rapli
öreg hód, nagy mesélô

Pokoc
az erdô rendjének ôre, örökké 

összezagyválja a szavakat, 
gyakran összeakasztja 

a bajszát Zizivel

Minuta
süni, Süti bácsi fi a, a Hét 
Dombon inneni területek 

elnöke

SPUri
patkány, mindentôl megijed, 
különben jólelkû
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Kergedombi Berci
cickány, Eduárd unokaöccse, 

jobb szemét piros kötés takarja

Vendel
öreg, foltos macska, a Lármás 
Rumli egyik törzsvendége

Sámuel
fekete macska, Zizi távoli 
rokona

Bojtor
bátor vidrafi ú 

Hetven
patkány, haramia, egy 
egész bandát vezet

és
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Hanga
öreg egér, versekben 
beszél – csapnivalóan 
rossz versekben

Nivall
hermelin, sokáig távol élt

Guriga
mókus, foglalkozására nézve foglár, 
szeret kártyázni

Hömpöly
óriáspele, szereti azt hinni magáról, hogy 
nincs nála nagyobb kártyajátékos a Hét 
Dombon innen és túl

Egy titokzatos kislány
nem tudni, honnan jött és mi a neve, lehet, 

hogy kém, de az is lehet, hogy barát

és
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1. fejezet,

amelyben Rapli titokzatos csomagot  
talál a vén fenyô tövében,  

majd vészhelyzetet hirdetnek a tejivóban

A teremben félhomály uralkodott, a falba vágott parányi 
ablakon poros pászmákban szûrôdött be a kinti napsugár. 
Az üveg fájdalmasan mocskos volt, ám ez a bent ülôket a 
legkevésbé sem zavarta. 

– Egy korsóval, galambom! – rikkantotta egy reszelôs 
hang. 

– Galamb ám a jó édes… – érkezett foghegyrôl a válasz, 
majd pohár koppant, és lágy csobogás zaja ütötte meg a 
közelben kornyadozók fülét. – Kettô tétova lesz! – vetette 
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oda a kocsmároslány, és hevesen dörgölni kezdte a fényes 
pultot. 

– Itt van kettô és fél. A többi a magáé… cicus – dörmög-
te az ôsz, púpos cickány, és élvezettel markolt rá a korsóra. 
Ahogy pofájához emelte, hátán megfeszült a szilvazöld ka-
bát. Törzsvendég volt a Lármás Rumliban, ahogy az apja, 
az öregapja és az ô apja is sok-sok korsónak a fenekére né-
zett már a kérges falak között. A háta mögött, a falon kifa-
kult fotók ôrizték szomjas emléküket. Kergedombi Eduárd-
nak nem volt szíve megtörni a szép családi hagyományt, 
és titkon arra vágyott, hogy egy napon az ô szôrös képe is 
felkerüljön a falra. 

– Na azért! – dorombolta elégedetten a pult másik olda-
láról egy meleg hang. Gazdája kedvtelve nézegette magát 
a bádogpult tükrében, majd hangosan fújt egyet, amikor 
Eduárd háta mögött gyufa sercent, és fellobbant egy vé-
konyka láng. 

– Füstösök, kifelé! Nem látja? T-I-L-O-S A D-O-H-Á-NY-
Z-Á-S! – mutatott a cicalány a feje fölött függô bádoglapra. 
A betûk egy része már lekopott, így a hunyorgók csak any-
nyit láttak, hogy ILOS HÁNY.

A félhomályban nagyot villant a pult mögött álló macs-
kalány szeme, és az elég is volt ahhoz, hogy a pipájával 
hadonászó, láthatóan spicces sün kioldalogjon a résnyire 
nyitva hagyott ajtón a szabadba. 

– Vaksi népség! – dörmögte a macska. – A múltkor is 
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három napig szellôztethettem a bundámat a Süti bácsi pi-
pája után…

A cickány egykedvûen megvonta a vállát, mire ka-
bátzsebében összekoccantak a feszítôvasak, csavarhúzók, 
cipész árak. A szerszámok lyukat ütöttek az egyik hatal-
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mas zseben, a lyukból pedig egy rozsdás ráspoly kandikált 
ki. Eduárdot azonban ez a legkevésbé sem zavarta, és na-
gyot húzott a korsóból. 

A korty még a szájában volt, mikor szeme fennakadt, 
orrlikai kitágultak, torka kaparni kezdett. A szájában tar-
tott lét fehér permetként porlasztotta szerteszét, beborítva 
vele nemcsak a fényesre dörgölt kocsmapultot, de a szépsé-
ges macskalány bundáját is. 

– Zizike! – bôdülte el magát a cickány. – Ez… ez… ez… 
Ez a tej… aludt!

Az arcok egy pillanatra megnyúltak a Rumliban, majd 
a bent ülôk a térdüket csapkodva harsányan hahotázni 
kezdtek. 

A Zizike nevû macskalány már épp szólásra nyitotta a 
száját, amikor kivágódott az ajtó. Meglibbent a kezében 
tartott mosogatórongy, Eduárd kalapján pedig lekonyult 
az aznap reggel szakított kankalin. Egy marcona külsejû 
hegyi mormota alakja töltötte be a nyílást. 

Mögötte kábán és tágra nyílt szemmel billegett Süti bá-
csi, akinek már orrán-száján dôlt a füst a döbbenettôl. 

– Állatok, vészhelyzet van! – ordított bele a kocsmai 
zsongásba a mormota. Kopott kabátkáján egy porszem, 
nem sok, annyi sem rakoncátlankodott. Mielôtt belépett 
volna, a mocskos ablaküvegben alaposan megszemlélte ma-
gát, a füle körül a szôrt gondosan elrendezgette, vonásait 
megkeményítette. Mint hamarosan kiderült, mind hiába.

– Na, mi van, Latyak? Elfogyott a féregpárlat? – kunco-
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gott egy tejissza hang a kocsma mélyén, de Zizike alacso-
nyan röpülô mosogatórongya hangos csattanással elhall-
gattatta. 

– Legmagasabb riasztási fokozat! – bömbölte tovább La-
tyak, kicsit sem zavartatva magát a bekiabálástól. A szeme 
sarkából azért vetett egy gyors oldalpillantást Zizire.

– Az ég szerelmére, mondd már, mi történt! – tette csí-
pôre mancsát a pult mögött a cicalány, aki már jól ismer-
te Latyakot, és vonzódását a drámai belépôkhöz. Ô már 
kölyökkorukban azt mondogatta, hogy Latyaknak inkább 
a színpadon, mint az erdôkerülô szakkörön van a helye. – 
Földrengés, tûzvész, száj- és körömfájás-járvány? 

– Rosszabb, sokkal rosszabb – suttogta merev pofával 
La tyak. A lábát megvetette a deszkapadlón, és észre sem 
vette, hogy a nyitva hagyott ajtón száraz falevelet, szaba-
don szálló pitypangpihét, eltévedt lódarazsat fúj be a szél. 
Meg egy apró parazsat Süti bácsi pipájából, ami lassan iz-
zani kezdett Latyak lába mellett a padlón. Elôször vékony 
füstcsík kígyózott belôle a mennyezet felé, majd fekete lyu-
kat sütött maga köré, és talán még nagyobb baj is történt 
volna, ha egy talpra esett öreg mókus rá nem zúdítja, ami 
még a pohara alján lötyögött.

Latyak továbbra is Zizire függesztette a tekintetét, de 
azért kényesen arrébb lépett.

A Rumliban még egy bajusz sem rezdült, minden hang 
elhallgatott. A huzatban halkan megnyikkant a dohány-
zást tiltó bádoglap.
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– Csak nem…? – kerekedett el Zizi szeme, mire Kerge-
dombi Eduárd is erôsebben markolta a tejeskorsóját. 

– Nem! – fojtotta belé a szót Latyak. – De majdnem 
olyan rossz. 

– Mondd már, hogy az üregi nyúl kössön a farkad végé-
re bojtot!

– Kint, a Pézsma-tónál, a nagy fenyô tövében az öreg 
Rapli talált valamit. Pontosabban valakit… – Latyak sze-
me tágra nyílt. A torkát félelem szorította, de a figyelem-
ben sütkérezve átérezte a pillanat súlyát, és önkéntelenül 
is kihúzta magát. 

– Kicsodát? Egy menyétet? Egy óriásfutrinkát? Egy 
eltévedt lappantyút? – hangzott fel innen is, onnan is a 
kocsma mélyébôl. 

– Rosszabbat… Sokkal rosszabbat – ingatta a fejét 
Latyak. Majd igazi, mormotához illôen drámai szünetet 
tartott. – Egy… egy… kislányt! – nyögte ki végül.

A kocsma megint elnémult, a poharat markoló kezek 
megdermedtek, a tejeskorsók szinte lebegtek a levegô- 
ben. 

Kint parázs izzott, majd Süti bácsi agyagpipája hangos 
csattanással ezer darabra tört a kövezeten.
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