
 

124 
 

VARGA KITTI 
 
Mese-mese átka 
avagy 
hallgattassék meg a másik fél is! 
 
 

– Csendet kérek, csendet és rendet, vagy kiüríttetem a termet! 
– A mai napon Piroska kontra Farkas ügyét tárgyaljuk. Piroska, az ön meséjét 

már jól ismerjük, így felkérem Mr. Ordast, hogy foglalja el a helyét a tanuk padján, 
és mondja el saját szemszögéből a megtörtént incidenst. 

– Mélyen Tisztelt bíróság! Kérem, engedjék meg, hogy bebizonyítsam ártatlansá-
gomat. Ez a nő hazudik! Elég ránézni a pokolian izzó, vörös köpenyére. Micsoda 
kirívó nőszemély! Hát így öltözködik egy gyámoltalan kislány? Minden szó, ami 
elhagyja a száját, álnok hazugság. Tőrbe csaltak, bemocskolták bundám tisztaságát, 
ő és az a sunyi nagymamája. 

– Ordas Úr, megkérem önt, hogy moderálja magát, és csak a valós tényekre szo-
rítkozzon.  

– Igen, természetesen. 
Meleg volt, szép nyári nap, mikor munkába indultam az erdőn át. Minőség ellen-

őrként dolgozom a Grimm Kft. -nél. Általában autóval járok, de a napsütéses időjárás 
sétára csábított. Fontosnak tartom a környezettudatos életvitelt, és halkan hozzáten-
ném, hogy Piroska kosarában nem visszaváltható boros üveg volt… – khm, túl korai. 

Amint már említettem, vígan szökelltem a zöldellő fák alatt, amikor összefutot-
tam „Miss Ártatlansággal”. Ahogy a jószomszédi viszony is megköveteli, udvariasan 
érdeklődtem hogylétéről, és látva mennyire udvariatlan, hogy egy csokor virágot 
sem képes vinni szegény beteg nagymamájának a vasárnapi ebédhez, tanácsoltam 
egy közeli virágos rétet, ahol szedhet neki pár szál százszorszépet, a kis smucig 
unoka. 

– Ordas úr, felhomályosítaná az esküdtszéket, honnan is tudta, hogy a kedves 
nagymama lábadozik? 

– Ebben a kerek erdőben nincsenek titkok, a madarak mindent elcsiripelnek… 
fogalmazzunk így. Szóval ott tartottam, hogy Vöröske annyira telhetetlen volt, hogy 
egyre több és több virágot tépett le, ezzel letérve eredeti útvonaláról. Kérem, je-
gyezzék fel azt is, hogy a legtöbb növény védett kategóriába sorolandó. Tudtam jól, 
hogy a hosszabb utat választva nem fog tudni időben odaérni gyengélkedő nagy-
mamájához, ezért úgy döntöttem, kezembe veszem az irányítást, és meglátogatom 
én magam. 

– Mr. Ordas, ez igencsak jótét lélekre vall. Ám tud róla, hogy a három kismalac 
kegyetlenségéről tett tanúvallomást? A legközelebbi szomszédjait is felkerestük ez 
ügyben, ám a bárányok hallgatnak. Félnek öntől. Mit tud ehhez hozzátenni?  
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– Azok a disznók… akarom mondani malackák elfogultak. Amint már említet-
tem, minőségellenőrként dolgozom az építőiparban. Nem akartam én összerom-
bolni a házukat, mindössze meg akartam bizonyosodni róla, hogy az általuk épített 
épületek megfelelnek-e a biztonsági követelményeknek. Mondanom sem kell, hogy 
a silány alapanyagokból felhúzott házaik még egy leheletnyi szellőtől is összedőltek 
volna. Kontár malac mindegyik, bosszúból vallanak ellenem ilyen disznóságokat!  

– És mit tud mondani a nagymama elfogyasztásáról? 
– Dehogy ettem én meg az öreglányt. Ami azt illeti, egyáltalán nem fogyasztok 

negyven évnél idősebbeket. Allergiás vagyok a mészre. 
A nagymama gazul tőrbecsalt. Megkért, hogy próbáljam fel az újonnan kötött 

pizsamáját, amit megrendelésre készített. 
Hozzátenném, nyugtát senkinek sem ad. 
Így színtiszta illemből eleget tettem kérésének. Azonban kopogtak. Hiúságom 

nem engedte, hogy így, főkötőben és rózsaszínű hálóingben lásson meg a nagyvilág, 
nosza, gyorsan beugrottam az ágyba, még a takarót is a fejemre húztam.  

– Hol volt abban az időpontban a nagymama? 
– Nem lenne etikus elmondanom. De mind tudjuk, az ilyen vén csontoknak, 

akarom mondani, idős hölgyeknek már nem az igazi az emésztésük. Tehát jó sokáig 
elidőzött. 

Piroska, félreértésből, a nagymamájának hitt. Mondhatom szép kis unoka az, aki 
olyan „sűrűn” látogatja meg a nagymamamáját, hogy már meg sem tudja különböz-
tetni egy ordas farkastól… na mindegy. 

Piroska, udvariatlan módon, sértegetni kezdett: nagymama, milyen nagy a szád; 
és nagymama, milyen nagy a szemed; és nagymama, fogorvoshoz sem ártana men-
ned. Csoda, ha belebetegszik az ember, ha ilyen pimasz unokája van? Úgy döntöt-
tem ezt már nem tűrhetem, jó nagyra tátottam a számat, és sírva kirohantam a 
házból. Nem ettem én meg senkit. Ez az igazság, mélyen tisztelt bíró úr. 

– Magyarázza már el nekem, hogy akkor mik azok a varratok a hasán? 
– Amint már mondtam, nagyon hiú farkas vagyok. Piroska durva sértései után 

hetekig jártam Dr. Pszichomókushoz, aki azt tanácsolta, forduljak plasztikai sebész-
hez. Kérdezzék csak meg tőle. 

– Piroska, kérem, reagáljon ezekre a súlyos vádakra. 
– Bíró úr kérem, ez felháborító! Fent tartom régebbi vallomásomat. Ez a farkas 

hazudik! Még a szeme sem áll jól! 
– Látja Bíró úr, megint kezdi a sértegetést! Kegyetlen nőszemély! 
– Rendet a teremben! Nincs több kérdésem! A bíróság, döntéshozatalig vissza-

vonul… 
– Kérem, álljanak fel! A Kerek Erdei Bíróság elnapolja döntéshozatalát mindad-

dig, amíg Mr. Ordas saját költségén meg nem javítja a bíróság leszakadt plafonját. 


