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— Brumm! Brumm!, akarom mondani, nyaf-nyaf. Persze nem értitek, miért beszélek így. 
Rögtön bemutatkozom. Én ugyanis bocs vagyok. Bocsánat, ti valószínûleg azt se tudjátok, 
mi az a bocs. Hát az én vagyok. Medvebocs. Brumm, brumm, akarom mondani nyaf, nyaf. 
Azért nyafogok, mert még kicsi vagyok. Kis medve. Most ismerkedjetek meg velem. Az 
orrom fekete, különben barna vagyok, mint minden rendes mackó. A nevem Brumi. Idáig 
az erdõben laktam. Az erdõ szélén van egy barlang. Várjatok csak, elmondom, hol van. Az 
úton egyenesen kell menni, aztán a végén van két jegenyefa. Ha bal kéz felé fordulunk, egy 
kis ösvényre lépünk. És ahol sok fát láttok, az az erdõ. Az erdõ másik oldalán több barlang 
van. Arra lakunk mi. A pontos címem: Brumi mackó, Erdõ, Barlang utca 6., földszint 2.

Az idén kijártam az erdei óvodát. Azt mondják, hogy már nem is vagyok olyan kicsi, 
tehát leszokhatnék a nyafogásról. Az óvodában még Nyafinak, sõt Nyif-nyafnak neveztek. 
De ez nem igazság, mert igazán nem nyafogtam sokat.

Azt kérditek, honnan került elõ hirtelen egy ilyen kis bocs, és mit csinál a nagy medvevárosban? 
Majd errõl is mesélek, egyelõre egyezzünk meg abban, hogy itt vagyok, brumm, brumm.

Most azonban lefekszem, mert már nyolc óra, és ilyenkor már aludni kell. Holnap folytatom.

Amelyben én, Brumi mackó, medvebocs, bemutatkozom.

BEVEZETÉS
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Már említettem nektek, hogy én tulajdonképpen az erdõben lakom. Egy mogyoró-
bokornál történt, amit most elmondok. Éppen egy nagy tányér epret ettünk, amikor 
a papám a térdére ültetett.

— No fiam — mondta a papám —, már elég nagy vagy ahhoz, hogy körülnézz egy 
nagyvárosban, aztán majd késõbb beíratlak az iskolába.

Nagyon megijedtem. Miért akar engem beíratni a papám, hiszen nem csináltam sem-
mi rosszat. Ránéztem keservesen. És már majdnem nyafogni kezdtem, amikor a mamám 
is odajött, megsimogatott és azt mondta:

— Igen, igen, eljött az ideje, hogy megtömjük azt a buksi fejedet ábécével.
Ettõl még jobban megrémültem. Miért kell megtömni az én buksi fejemet? Üres ta-

lán? És hogy tömik meg? És mi az az ábécé ? Az erdõben van fû, virág, fa, aztán bokrok, 
mindenféle bogarak, forrásvíz, meg vannak madárkák is. De ábécérõl még sohasem hal-

Amelyben elmondom, miért kerültem 
a városba. De azt még nem mesélem el,

hogy mit eszik egy medvebocs.

ELSO FEJEZET

“

9

lottam. És hogyan tömik? Kinyitják azt a buksi fejemet és beletömködik azt az ábécé t? 
Hiszen ez bizonyára nagyon fáj.

— Brumm, brumm és nyaf, nyaf — mondtam —, én nem akarom, hogy megtömjék a fejemet.
A papám erre mancson fogott, és elcammogtunk az erdõ szélére. Egy fa állt ott, és 

rajta egy tábla. A táblán furcsa jelek.
— Mit látsz? — kérdezte a papám.
— Pillangót — feleltem én. Mert tényleg egy szép nagy pillangó szállt éppen arra.
— Buta vagy — szólt a papám —, mit látsz azon a táblán?
— Egy pókot — feleltem én. Mert éppen egy nagy pók mászott a táblán.
— Buta vagy — ismételte a papám. — Azok a jelek a táblán: betûk.
— Betûk?
— Betûk!
— És mit csinálnak a betûk azon a táblán? — kérdeztem.
A papám erre megvakarta a fejét, aztán feltette az orrára a szemüveget. És ezt mondta:
— Ezeket a betûket el kell olvasni.
Gondoljátok el, milyen zavarban voltam. Ott vannak azok a betûk vagy mik a táblán, és 

el kell olvasni õket. És én még azt se tudom, mi az, hogy olvasni.
— Mi az, hogy olvasni? — kérdeztem.
A papám erre azt mondta:
— Mondd azt, hogy: B!
— B — mondtam én.
— Aztán, hogy: R.
— R — mondtam hangosan.
— Most mondd azt, hogy: U!
— U — mondtam én utána.
— Meg hogy: M.
— M — mondtam szépen.
— Most mondd mindet gyorsan egymás után! — mondta a papám.
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— B.R.U.M..., vagyis brum — mondtam egyszerre. 
— Na látod — mondta a papám. — Ezek, amiket külön-külön mondtál, a betûk.
Nagyon elcsodálkoztam. Hányszor mondjuk naponta, hogy brum, és nem tudtam, hogy 

ezek a betûk. Megfogtam a papám mancsát, hogy hallgassa csak:
— Ny — mondtam neki.
Aztán ezt:
— A.
Aztán ezt:
— F.
— Mi ez? — kérdezte tõlem a papám.
— Betûk! — mondtam neki. — Együtt meg: nyaf.
Erre nagy boldogan megveregette a vállamat. Én meg folytattam:
— M — mondtam.
Aztán meg ezt:
— É.
Végül ezt:
— Z.
— Méz — mondta ki együtt a papám, és hozzátette: — Jó is lenne!
Nekem meg az jutott eszembe, hogy amiket én mondtam, azok betûk. Medvepapám 

meg azt mondta, hogy ami a táblán van, azok is betûk. Akkor...
— Akkor a táblán az van — mondtam —, amit az elõbb én mondtam betûkkel. Vagyis az 

van a táblán: brum, nyaf és méz. — Nagyon-nagyon boldog lettem. Mert ugyebár kitalál-
tam, mi az, hogy olvasni, sõt már tudok is olvasni. De a papám azt mondta:

— Nem. A táblán az áll, hogy:

Az erdõben 
tüzet rakni tilos! 
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Az erdõben 
tüzet rakni tilos! 
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— Mikor szállunk be? — kérdeztem én.
— Amikor bejön a vonatunk — mondta a papám.
Így megtudtam azt is, hogy mire várok.
A pályaudvari ház elõtt már két vonat állt. Az egyik felõl éles sípszó hallatszott.
— Miért sípol? — kérdeztem.
— Azért sípol, mert mindjárt indul — magyarázta a papám.
Nagyon izgatott lettem, és megragadtam a papám mancsát:
— Akkor siessünk, mert lekéssük!
De a papám csak mosolygott:
— Ez még nem a mi vonatunk — mondta õ.
Éppen egy bácsi állt mellettünk, és érdeklõdve fordult a papámhoz.
— Elõször utazik a kismedve? — kérdezte.
— Elõször — felelte a papám.
— Na — szólt a bácsi —, akkor barackot nyomok a buksijára...
Azzal megbúbozott az öklével. Kétszer is a buksimhoz kaptam. Kiderült, hogy egyál-

talán nem nyomott oda semmiféle barackot, csak úgy mondta. Egy icipicit fájt is. Nem 
nagyon, csak úgy fájdogált.

Aztán tovább vártunk. Egyszer csak a hozzánk legközelebb esõ sínre befutott egy moz-
dony. Magányos mozdony volt, egyedül jött, nem volt mögötte vonat.

— Mozdonyon utazunk? — kérdeztem.
— Nem — felelte a papám.
Ugyanakkor a mozdony dühösen fújni kezdett.
Rögtön tudtam, miért fúj. Amikor még nem voltam utas, az erdõben már láttam ilyes-

mit. Volt ott egy nagyon szép, gömbölyû sündisznó. Egyszer felvettem a két mancsom 
közé. Az fújt így mérgében, mint a mozdony. Csak persze halkabban.

— Hogy teszik bele a sündisznót a mozdonyba? — kérdeztem én.
— Miféle sündisznót? — csodálkozott a papám.
— Azt, amelyik így fúj — feleltem én.
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