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Kókusz kutya boldogan éldegélt kis gazdájával, Szofival. Minden reggel elkísérte Szofit az óvodába, délután 
pedig türelmetlenül várta a kislányt az ovi bejárata előtt. Egy esős reggel minden a szokott módon tör-

tént. Szofi felvette a kedvenc rózsaszín pöttyös gumicsizmáját, és Kókusszal elindultak az óvodába. Útközben 
mindketten vidáman ugráltak bele a pocsolyákba. Amikor megérkeztek, Szofi lehajolt szeretett kiskutyájához, 
megsimogatta, megfelezte vele a reggelire kapott kiflijét, majd belépett az óvoda nagy, kék kapuján.



4

Kókusz kutya miután elfogyasztotta a Szofitól kapott fél kiflinek az utolsó morzsáját is, felsóhajtott:
— Megint egyedül maradtam. De sokára lesz még délután! Mit csináljak addig? – tűnődött magában.
Már nagyon jól ismert minden bokrot és fát a környéken, sőt, minden fűszálat is.
— Szofival minden sokkal izgalmasabb! Egyedül uncsi – mondta Kókusz lehajtott fejjel.
Ahogy így magányosan sóhajtozott és unatkozott, hirtelen valami kemény pottyant a kobakjára.
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— Aú, mi volt ez? Valami a fejemre esett – mondta Kókusz, majd alaposan körbeszimatolt, és észrevett a föl-
dön egy szem diót. – Tehát ez a dió esett a fejemre. Hm. Valami más szagot is érzek rajta.

Ekkor azonban újabb dió landolt a kobakján. Majd még egy… és még egy…
— Ez gyanús! Itt valaki dobálózik. És ennek a valakinek furcsa szaga van – szögezte le Kókusz, és ismét szima-

tolni kezdett. Szimatolt és nézett jobbra, majd szimatolt és nézett balra, de nem látott senkit.
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Miután egy újabb dió pottyant a fejére, felpillantott a fára, és meglátott rajta egy szürke csíkos gombolyagot.
— Te dobálózol? – kérdezte tőle Kókusz kutya. – Ki vagy te? És miért dobálsz?
— Én egy kiscica vagyok – nyávogta a kis dobálózó. – Csak azért dobtalak meg, mert szerettem volna, ha végre
felfigyelsz rám. Én is egyedül vagyok és unatkozom, akárcsak te. Játszhatnánk valamit együtt!
— Nem játszom olyanokkal, akik dobálóznak – felelte Kókusz, és hátat fordítva elindult a másik irányba.


