


Izabella doktor néninél jó kezekben vagyok

Bogi oviba jár, büszke göndör fürtjeire, rajong a pörgős szoknyákért és az állatokért. 

Ha ügyesen tudtok titkot tartani, elmesélek egyet nektek: a nagylány Hugó nevű tesójával Budapesten él 

egy első emeleti lakásban, ahol a két kis gyerekszobát egy titkos alagút köti össze a falban. Ezt viszont nem 

tudhatja meg senki, kérlek ti se áruljátok el senkinek. 

Igazi rosszcsont, az óvónénik csak Szél Boginak szólítják; mindig szalad valahova, 

valakihez vagy valamiért. Nem volt ez ma sem másképp.

- Luca néni, Luca néniii! Kitaláltam, hogy versenyezni kéne valamiben. És én nyertem a gyorsasági 

kakaóivó versenyen.. de.. nagyon fáj a hasam.

Az óvónéni az ölébe ültette Bogit és kedvesen azt mondta:

- Egy nagy adag huncutság vagy a fejed búbjától a lábad ujjáig. Gyere, pihenj meg itt

egy picit velem. Étellel, itallal pedig – sokadjára mondom, hogy – nem versenyzünk!

Teltek múltak a percek, a nagylány nem lett jobban. A felnőttek úgy döntöttek, hogy a nagyobb bajt 

inkább jobb megelőzni, felhívták Bogi anyukáját és beszámoltak neki a történtekről. 

Anya a közelben dolgozott, csak két villamosmegálló 

választotta el őket napközben egymástól. 

Hamar oda is ért az oviba a kis betegért.

- Indulás az orvosi rendelőbe, Kicsim. 

Már bejelentkeztem, várnak minket. Bogi először egy kicsit 

megszeppent, aztán arra gondolt, hogy ott mindig kapott 

segítséget, bármi baja is volt.
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– Izabella doktor néninél jó kezekben vagyok. – fordult mosolyogva Anya felé.

A rendelőbe belépve Izabella doktor néni összecsapta a két kezét:

- Bogiii! Mekkorát nőttél? Csak oltásra jöttél, ugye?

A kislány lesütötte a szemét és félénken vágta rá:

- Fáj a pocakom.

A kis páciens töviről-hegyire elmesélte a verseny ötletét, annak a megszervezését, hogy kik neveztek be a 

futamba.. és a kakaótúladagolást. Az asszisztens néni meg is jegyezte:

- Mindig színt hozol a legborúsabb napba is, te Nagylány!

Bogi ügyesen hagyta megvizsgálni a hasát, együttműködően kitátotta nagyra a száját és kinyújtotta a 

nyelvét a torokvizsgálathoz. 

Szótlanul tűrte, hogy a doktor néni otoszkóppal belekukkantson a fülébe, 

de amikor meg akarta hallgatni a tüdejét és a szívét 

sztetoszkóppal, rákérdezett:

- Nagyokat sóhajtsak, ugye?

Szerencsére semmi komolyat nem tudott megállapítani 

Izabella néni:

- Csak elrontottad a gyomrod. Pár nap pihenés Hugóval és 

Anyával otthon, főtt krumpli, kölesgolyó és alma két napig, 

sok mentatea és folyadék. Ezek meg fognak oldani minden 

problémát. – mondta megnyugtatóan mosolyogva.
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A tesók azért szerettek a doktor nénihez járni, mert a vizsgálatok vagy oltások után 

mindig lehetett választani matrica és a „kincsesdoboz“ között. A ládika tele volt apró 

figurákkal; pörgős-forgós ruhát hordó tündérekkel és hercegnőkkel, karddal és 

pajzzsal felfegyverkezett lovagokkal és szuperhősökkel, sokféle kisautóval és pici 

munkagéppel, műanyag kisállatokkal és aprócska babákkal. De a matricákat meg 

gyűjtik Hugóval a fürdőszobai kisszekrény belső ajtajára... 

Nagy választás előtt állt tehát Bogi:

Kedveskedjen a legnagyobb rókarajongó öcsinek és válasszon 

egy rókás matricát cserébe, hogy ilyen ügyes és bátor volt 

az orvosi vizsgálaton?

Vagy döntsön úgy, amit a szíve diktál? 

Annyira szeretne beletúrni abba a kincses dobozba.

Mondd meg, mitévő legyen...
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Ezek a matricák... „Nem is merek belegondolni, hányadik lehet ez a 

doktor nénitől kapott rókás a sorban. Valójában már rókásból is 

sokadik..” – gondolta magában Anya. 

A matricán lévő állatka vörös bundáját kék csokornyakkendő díszítette, 

bal kezében egy homokozó lapát, fején egy vicces fekete kalap volt. 

Annyira eltért a többitől, hogy Bogi kijelentette:

- Ez nem kerülhet a többi átlagos mellé a fürdőszobai szekrény ajtajára.

A kislánynak volt egy terve: a kedvenc játszóterén a legmagasabbra repülő hinta ülőrészének 

aljára kell ráragasztani. „De ez egy újabb óóóriási titok lesz: csak Hugó és a cinkostársak, 

a két barátnőm, Hédi és Sári 

tudhatnak majd róla.” – tökéletesítgette 

kis tervét Bogi.

A következő hétvégén családi 

találkozóra várták a lányokat 

és szüleiket Anyáék. 

Bogi már az oviban megbeszélte 

a haditervet a csajokkal. 

A mit sem sejtő szülőket majd csak a vendégségben 

kérik meg, hogy vigyék el őket a kiszemelt játszótérre. Az anyukák úgyis beszélgetnek majd és lesz 

néha egy-egy lopott pillanat, amikor fel tudják ragasztani a titkos matricájukat. 
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Így is lett. Szinte azonnal érkezés után szóltak a szülőknek:

- Szaladgálnánk a téren egy kicsit, menjünk le együtt, légyszi!

Abban is igazuk lett, hogy az anyukák belemelegedtek a beszélgetésbe és nyertek pár percet, 

amikor meg tudták valósítani a tervet. A rókás matrica azóta is ott hintázik minden azon 

a játszótéren játszó gyerekkel. Sári pedig azt súgta Boginak tegnap az oviban:

- Képzeld, néha, mikor kimegyek oda a Mamával, a kis bundás szerzet vicces vagy éppen 

tanulságos történeteket mesél nekem az ott történt vitákról, esésekről, hisztikről és békülésekről.

 Ha van kedved, Te is látogass el a Vérhalom téri nagy játszótérre, hátha te is megtudsz valamit a 

ravaszditól.                                    
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Bogi vett egy nagy levegőt és rámutatott a mütyűrös dobozkára:

- Köszönöm Doktor néni, ebből szeretnék választani egyet.

Az orvos megdicsérte a kislányt, amiért ilyen illemtudóan válaszolt 

és felé nyújtotta a ládikót.

- A szerencsére bízom magam. – jegyezte meg halkan a kis páciens. 

Elfordította a fejét és még a szemét is becsukta, amikor a keze már az apróságok között matatott. 

Nagyon koncentrált és próbálta elképzelni, hogy amihez éppen nyúl, vajon mi is lehet. Először egy 

kis kócos, sapkás törpét érinthetett meg, de ez egy kicsit sem nyerte el a tetszését. 

Aztán egy kisautóra fogott rá, aminek lámpa volt a tetején. „Szirénázós kocsiból már annyi van 

otthon. Tovább kell keresnem.“ – gondolta. Ezt követően valami olyan – eredetileg négylábú - 

állatra bukkant, amelynek valószínűleg kitört az egyik lába. Itt még el is töprengett, mert a 

legnagyobb vágya az volt, hogy állatokat gyógyíthasson, ha felnő. Otthon és az oviban is sokat 

játszottak orvososat. De a megérzései azt súgták, hogy egy még ennél is izgalmasabb apróság vár 

rá a dobozban valahol. És ahogy ezt kimondta a fejében, meg is érintette azt a figurát, ami mellett 

végül döntött. Egy icipici dínót.

- Ilyen picurka dínónk még nem volt!!! Most már tud újszülött érkezni a különleges állatkertünk-

be! Ráadásul világoskék, a kedvenc színem. – lelkendezett.
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Ahogy mentek haza Anyával, a buszon még jobban szemügyre vette az új szerzeményt. 

A nyomtatott nagybetűkből már ismert néhányat, a saját nevét pedig már le is tudta írni. Ebben a 

pillanatban nagyot kiáltott:

- A dínóm lábára rá van írva, hogy Bogi!

Anya hitetlenkedett, el is kérte kislányától az ajándékot. És tényleg! A csöpp kis dinoszaurusz 

bal hátsó lábán ott díszelgett Bogi neve. A kislány egy csapásra a szívébe zárta az icipici őshüllőt 

és innentől elválaszthatatlanok lettek. Együtt ettek, játszottak, sétáltak, még aludni is csak együtt 

aludtak.

- Úgy látszik, hogy az új kedvenc pajtásom miatt kellett eljönnöm a doktor nénihez.               
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