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Pocok Péter az igazak álmát alud-

ta. Apró hálósipkája lecsúszott fe-

jéről. Miközben hortyogott, bajsza 

beleremegett. Pöttyös takarója le-

csúszni készült ágyáról, erre azon-

nal felhorkant. Micsoda hideg éj-

szaka, gondolta magában Péter, s 

megdidergett. Magára húzta 

csöppnyi dunnáját, de olyannyira, 

hogy apró orra is alig látszódott ki 

alóla.   

Ekkor hirtelen zajra lett fi-

gyelmes. A ház nappalijából mo-

toszkálás hallatszott. Kinn a faágak 

fáradtan hintáztak a szélben, néhol 

megkopogtatva a nappali méretes 

ablakát. A hold sejtelmesen világí-

totta meg a teret, árnyjátékot 

játszva a szélben lengőkkel. 
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Mintha valaki járna odakinn! 

Mr. Watson már biztosan alszik, ő 

nem lehet, gondolta a kis pocok.   

 S valóban, Mr. Watson mélyen 

aludt. Olyan mélyen, hogy hortyo-

gásába az egész ház felső szintje 

beleremegett. 

 Péter kibújt ágyából, s bele-

bújtatta apró tappancsait csöppnyi 

nyuszis mamuszába. Tipp-topp, 

tipp-topp – topogott egyre, lassan 

haladva előre.  

 Hirtelen árnyék haladt el odú-

jának bejárata előtt. A nappali par-

kettája fel-felmordult, s az árny vá-

ratlanul eltűnt. Péter gombszemei 

izgatottan kezdtek csillogni. 

 - Juj, vajon ki lehet az? – kér-

dezte, s közben apró ujjacskáit 

kétkedően kezdte dörzsölgetni. 



7 
 

 Ekkor a titokzatos árny ismét 

feltűnt. Egyszeriben néhány szál 

bajusz is társult hozzá, becsusz-

szanva Péter odújának ajtaján. 

 - Macska! – kiáltott fel a kis 

pocok félve, majd futásnak eredt, 

maroknyi kamrája felé. Aztán meg-

állt, mert rájött, a macska nem tud-

ja odújába követni, nincs mitől fél-

nie. 

 - No, de hogyan kerül ide ez a 

macska? Mr. Watson műve lenne? – 

hümmögött egyre a kis pocok. – 

Most mit tegyek? Hogyan fogok 

ezek után közlekedni Mr. Watson 

házában? – tanakodott tovább. – 

Holnap felhívom az én kis baráto-

mat. Sámson egér talán tud szol-

gálni némi tanáccsal. 

 


