
                                             Mese a számítógépről 

 

- Tudod, Petikém, ez a mese azzal kezdődik, hogy te megszülettél – kezdte a történetet 

Nagyapó. A szüleid már itt laktak a városban, mi pedig továbbra is falun éltünk. Bármennyire 

is szerettünk volna téged többet látni, amikor megszülettél, bizony nem költözhettünk ide, ezért 

természetesen a szüleid képeket készítettek rólad, de most már a modern fényképezőgéppel, 

digitálisan. Ha meg akartuk nézni, nekünk is venni kellett egy számítógépet. Természetesen 

meg is vettük, illetve apukádék megvették nekünk és összeállították, aztán megmutatták, 

hogyan működik. Akkor még csak a képeket, rövid videókat néztük meg, amik rólad készültek. 

Tudod, nálunk mindennek neve van, nemcsak a Cézár kutyának. Az autót is Piroskának hívjuk, 

így aztán a számítógépnek is nevet kellett adni. Nagyanyádnak legjobban az egér tetszett az 

egész gépből, így elneveztük Egérkének.  

Mennyit nevettünk mamával a képeken, ahol Te voltál, és olyan aranyosan csináltál mindent. 

Amikor még csak négykézláb tudtál közlekedni, és a lábadra csavarodott egy száradni kitett 

törülköző, amikor először felálltál és elindultál, és olyan ijedt arcod van, mert nem tudod, hogy 

kellene megállni… Szóval nagyon jó volt ez így. Természetesen a szomszédasszony is átjött, 

hogy megnézzen téged. 

- Jaj, de kis tündér, eszem a lelkét!Majd küldhetitek a fotókat a Facebokon! - áradozott.  

- Nincs nekünk olyanunk!Ahhoz internet kellene. 

- – De szomszéd, ha már van gépük, miért nem kötik be az internetet? 

- Tényleg - mondta nagyanyád –, már a Kati néni is mondta, hogy be kellene kötni, mert 

azon olyan jó receptek vannak, meg az időjárást is akkor nézed meg, amikor akarod apjuk, nem 

csak a híradóban. 

- Jól van, na – mondtam –, akkor vezettessük be! 

Valóban a falu is teljesen megváltozott az utóbbi időkben. Amikor régen az öregek kiültek a 

ház elé a padra, vagy a tejcsarnok előtt beszélgettek, akkor a téma a falu élete volt. Milyen az 

időjárás, a Bandi bácsinál a disznónak 20 kismalaca lett, a Bözsi néni kakasa megtámadta Bözsi 

néni urát és hasonlók. Most meg! Arról folyik a beszéd, amit a számítógépen lehetett látni. 

Melyik énekesnő kivel házasodott, melyik focista mennyit keres, mi történik Kambodzsában és 

egyebek.  

No, de folytatom. Szóval Egérkét is fejlesztettük, bekötöttük az internetet. Hej, de nem kellett 

volna! 

Egérke szép lassan átvette a hatalmat! Észre sem vettük, olyan ügyesen csinálta! 

Eleinte csak néhány perccel üldögéltünk többet az átkozott villódzó képernyő előtt, aztán egyre 

többet. 

- Gyere apjuk, csak ezt nézd még meg! - hányszor hangzott el ez a mondat.  

Természetesen én is mindig egy kicsit többet néztem az időjárásnál, vajon milyen focimeccsek 

vannak, és a gólok, na meg a tv műsor, aztán a politika, hajaj… 

Ez még nem is lett volna talán olyan nagy baj, de Egérke miatt egyre többször előfordult, hogy 

elfelejtettem enni adni Cézár kutyának. Csoda, hogy szegény állat nem ment világgá! 



Nagymama pedig a tyúkokat hanyagolta el, pedig milyen jól tojtak, de azért, mert sokat 

foglalkoztunk velük, kiengedtük zöld füvet csipegetni. De olyankor kinn kellett ülni és 

vigyázni rájuk, de Egérke nem engedte! Egyre csak csábította nagymamádat, hogy „na még 

egy pletykát olvass el a celebekről”. És nagymama is hallgatott a csábításra.  

Egyszer aztán megtörtént a nagy baj, mit baj, egyenesen tragédia! Aranytorkú Kakaska, a 

baromfiudvarunk királya, nem bírta már, hogy állandóan be van zárva az ólba, és nem 

csipegethet kedvére az udvaron füvet, és úgy gondolta, hogy kirepül a kerítésen. No, ezt meg 

is tehette, mert én sem vágtam le a szárnyát, inkább azt az átkozott Egérkét bámultam!  

Ahogy Aranytorkú Kakaska kirepült, elindult nagy peckesen és büszkén, hogy csipeget a 

fűből. Csakhogy Cézár kutya is kinn volt, ami nem volt eddig probléma, nagyon jóban voltak, 

kölcsönösen tisztelték egymást. De most Cézár éhes volt! Elkapta Aranytorkút, és olyan 

veszekedés, verekedés kezdődött, hogy zengett az udvar! Erre azért már csak kiszaladtunk 

mind a ketten, és elhűlve láttuk, mi történt. 

- Cézár - kiáltottam a kutyára -, hagyod azt a kakast! 

Szerencsére a kutya még hallgatott rám, és ami megmaradt Aranytorkú Kakaskából, azt 

elengedte. Maradjunk annyiban, hogy szegény baromfi jó ideig nem volt az udvar királya, 

inkább rongyos koldusa. 

Na, elkezdtük a veszekedést mi is. Ki a hibás? A kutya? Szegény csak éhes volt. A kakas? 

Szegény csak pótolni akarta, amit megszokott. Igen. Mi voltunk a hibásak! Illetve, nem is mi… 

Hanem Egérke, aki továbbra is sunyi módon állt az asztalon és nyugodtan ontotta a felesleges 

dolgokat, amivel minket elvarázsolt. Ami miatt elhanyagoltuk a tényleg fontos dolgokat. Na, 

de észhez tértünk, és megoldottuk a problémát! A bűnöst bezártuk egy szekrénybe, amihez csak 

egy kulcs van. A szekrény ajtajára kiragasztottunk egy képet szegény megtépázott Aranytorkú 

Kakaskánkról, meg Cézár kutyáról. Ha a képekre néztünk, kétszer is meggondoltuk, hogy 

tényleg kinyissuk-e a szekrényt és ismét szabadon engedjük Egérkét! 

Azóta tényleg csak a fontos dolgok miatt kapcsoljuk be a számítógépet. Elolvasni, hogy mit írt 

rólad anyukád, megnézni a képeket, amit rólad küldtek. Megnézzük, mikor indul a busz a 

városba, mikor rendel az orvos. Szóval olyan dolgokat, amiért Egérkének is helye van az 

életünkben. 

- Mint például megnézni, hogy a villamos mikor indul a fürdőbe! - fejezte be a mesét 

Peti. 

- Már mondom is, illetve leírom neked Nagyapó. 

- Köszönöm kisunokám! - mosolyodott el Nagyapó. – No megyek és elteszem magam 

holnapra! De még előtte mutatok valamit! Nézd csak! - mondta Nagyapó és elővette 

Biharország térképét. - Hunyd be a szemed, és bökjél a papírra, amelyik települést 

eltalálod, arról fogok neked holnap mesélni. 

Peti izgatottan behunyta a szemét, körözött a kezével, majd a térképre tette az ujját. 

- Jól van - mondta Nagyapó -, holnap elmesélem, hogy hogyan fogtak halat 

Körösszakálon! 

Másnap Nagyapó korán elment a fürdőbe a kúrára, de már délben meg is érkezett Petiékhez. A 

finom ebédet kettesben költötték el, mert anyuék még dolgozni voltak. Ebéd után Nagyapó leült 

a fotelbe, és elmondta a megígért mesét. 

 


