
Varga Mirjam: Dina, cica, unikornis 

 

Egyszer, a Fa utca 32-ben, akkora nagy volt a zaj, hogy zengett tőle az egész utca. Pedig nem sokan, 

csak hárman laktak benne. Dina, a cica és az unikornis. Dina egy kislány, szőkésbarnás a haja, derékig 

érő. Az unikornis egy unikornis, szivárványszínű a sörénye meg a farka, és kék szarva. A cica egy fehér 

macska, nagyon nagy a szőre. Ők hárman imádtak együtt énekelni, csak éppenséggel nagyon hangosan, 

és ezt senki sem szerette. A szomszéd néni és a másik szomszédból az anyuka, az apuka, meg a gyerek 

egyszerre csöngettek be, Dina rögtön szaladt, csak megcsúszott. 

-Haha, én leszek a házigazda – mondta a cica. De az ő nyakörve és Dina nyaklánca összeakadtak. 

-Mindenki örül, ha látja az unikornist - és ő is ment volna, csak a padlóra kifolyt a ragasztó és az 

unkornis patája beleragadt. 

Végül Dina felállt kiakasztotta a nyakláncokat, kiszabadította az unikornist, aztán szépen lassan, nem 

szaladva, kinyitotta az ajtót. De meglepődött, hogy ott áll mindkét szomszédja. 

-Mit szeretnének? Velünk szeretnének énekelni?- kérdezte és betolta őket a házba. 

-Mi nem akarunk se énekelni, se leülni, se enni, csak azt szeretnénk, hogy ne énekeljetek! – mondta az 

Apuka – de egy csokis sütit azért elfogadnék. 

-Én is! - kiáltott fel Ivó, a szomszéd kisfiú. 

-Figyeljetek, nem kérünk se sütit, se semmit, csak 4 óráig ne daloljatok - mondta az öreg nagymama és 

kituszakolta a családot a házból. 

-Ó - mondta az unikornis. 

-Semmi baj. Elmegyünk a szélcsatonába – mondta Dina. 

-Szélcsatorna, az meg mi? – kérdezte az unkornis. 

-Ahova mi megyünk, az egy ilyen kupola, amin átfújt a szél, és átcsap a villám. És ha bemész abba a 

kupolába, akkor lebegsz. Jó lesz? 

-Huúúú!- kiáltotta a két állat egyszerre.  

-Nagyon jó, akkor be is pakolunk - mondta a cica és az unikornis. És beraktak szalmakalapot, 

fürdőruhát, napernyőt, naptejet, jégkrémet és még egy csomó, fürdéshez hasznos dolgot. 

-De nem fürdeni megyünk!  A szélcsatornában nincs víz. Nagyon nagy a szél, és ha fürdőruhában 

mentek, akkor holnap betegen fogtok feküdni az ágyban. 

-Hát jó…akkor induljunk! 

Egész úton daloltak, jó hangosan. Amikor megérkeztek, megnyomták a csengőt. Egy felnőtt nyitotta ki 

az ajtót, akinek fekete volt a haja, kontyba hordta, az egész ruhája és a magassarkúja piros volt, a körme 

pedig olyan hosszú, hogy olyat, Dina, a cica, de még az unikornis se látott. A fura nő illeg-billegve 

vezette be őket. 

-Itt vannak ezek az eszközök, ezeket vegyétek fel, hogy ha villámlana, meg tudjátok magatokat védeni. 

-Szerintem mi vagyunk elég ügyesek, ki tudjuk kerülni a villámot. 

-Hát jó, de a balesetekért nem fizetünk. 

-Akkor induljunk – mondta Dina, és futott elöl, mögötte a cica és az unikornis. Odaértek kupolához, 

ami olyan vékony volt, hogy átfújt rajta a szél. De Dinát nem érdekelte, csak belépett, és már repült is. 

Az cica nekifutásból ugrott neki, az unkornis meg csak simán besétált. 

Bent a cica az unkornisba kapaszkodott, de későbbb megbátorodott, és elengedte magát. 

-Nem lesz ez egy kicsit veszélyes?- kérdezte Dina. 

-Nem, nem – nyávogta a cica. 

Amikor úgy érezte, hogy veszély jön, újra belekapaszkodott az unikornisba, de éppen akkor becsapott 

egy villám. Egyenesen az unikornisra és a cicára. 

-Jaj, jól vagytok? – kérdezte Dina.  

-Nem! – kiáltotta a cica meg az unikornis egyszerre. Mikor elmúlt a villámlás, Dina meglátta, hogy 

tényleg nincsenek jól, össze voltak ragadva. Hiába cibálták, nem jöttek szét. A kislány odament az 

ajtóhoz, és lekapcsolta a szelet. 



-Mondtam, hogy kellenek a repzsákok – mondta a fura nő - de hát most már így jártatok. Menjetek el a 

Dínóhoz, hátha tud segíteni. 

A Dínót mindenki ismerte. Egy barlangban lakott és sok ember gondját meg tudta oldani. De mindegyik 

megoldásért kért valamit cserébe. 

-De, hol a Dínó? – kérdezte a cica felháborodva. 

-Itt egy térkép, itt megtaláljátok, de nem én fizetek neki! – mondta a fura nő, aki nem akart ezzel a 

dologgal sok időt tölteni. 

Dina betuszkolta az autóba az eggyé vált unikornist és cicát, és azt mondta: 

-Nekem mostantól unikorniscica lesztek! 

-Én nem vagyok cica! 

-Én meg nem vagyok unkornis! – nyavalygott a két jószág. 

De Dina nem hallgatott rájuk, csak mentek tovább. Az út hosszú volt és göröngyös, Dina valamit 

beszélt, de az unikornis meg a cica egy kukkot sem értett, mert annyira rázkódott a kocsi. 

-Mikor megérkeztek, a Dínó kacagással fogadta őket: 

-Unikornis! Meg egy cica! Összeragadva, hahaha! 

-Ne röhögj, hanem segíts! – kiáltotta Dina. 

A Dínó egyenesen kinyújtotta az ujját és méregette az összeragadtakat, mint egy festő a képet. 

-Hmmmmm….gondolkozok…..hmmmm… gondolkozok – mormogta magában, aztán azt kiáltotta : 

-Nem! 

-De, miért nem, bármit hozunk Neked! 

-Ümm…bármit? Még egy finnyás dzsinntől is elhoztok egy követ, ami megszámolhatatlan ételt 

varázsol nekem? 

-Igen! Csak változtasd őket vissza. 

-Rendben! – mondta a Dínó, azzal leült a földre – Keressétek meg a térképet! 

-Micsoda? - kérdezte Dina felháborodva. 

-Igen! – válaszolta a Dínó, de ekkor már a cica meg az unikornis keresték. 

Keresték mindehol a barlangban, de sehol sem találták.  

-De nem adjuk fel! – mondta Dina, és amikor visszanézett, arra a helyre ahol először állt, akkor rájött, 

hogy eddig éppen a térképen taposott. Ez lesz az!- mondta Dina – Itt lesz a kő! – és felkapta a térképet. 

Amikor kilépett nem látta az autóját, csak a helyén egy hétkarú fát.  

-Én vagyok a hétkarú fa, én elviszlek bennetek a dzsinnhez, akinél van a kő. De csak álomporért adja 

oda. Nálam van az álompor egy kis zsákban. És én akkor adom oda nektek, ha válaszoltok egy 

kérdésemre, csak egyetlen egyre. És aztán tiétek a por. 

-Mondd a kérdést! – kérte a három barát egyszerre. 

-Mi az, feldobod fehér, leesik sárga? 

De egyikőjük sem tudta. 

-A tojás, ti buták – válaszolt a türelmetlen fa. – Mondom a másikat: -Mi az, zöld istállóban, piros lovak 

fekete szénát esznek? 

-Narancs – mondta az unikornis. 

-Dehogy narancs, hanem a mandarin! – kiáltotta a cica. 

-Ó, nem, ez a dinnye, ti butuskák! – mondta végül Dina. 

-Helyes, helyes, téged elviszlek, de titeket nem. 

-De ők velem vannak, egy helyre megyünk! 

-Hát végül is elvihetlek! 

Felültek a fa ágaira és elindultak. Olyan gyorsan repültek, mint a villám. Amikor megérkeztek, 

bementek a dzsinn barlangjába, de ott csak egy lámpást találtak.  

-Dörzsöljük meg! – javasolta az unikornis. 

-Jó – válaszolta Dina, és így is tett. Egy fura, bajszos, turbános alak tűnt elő. 

-Én vagyok a dzsinn, nálam van az ételt adó kő, odaadom nektek az álomporért cserébe. De olyanotok 

nincs! 

-De van! – kiáltotta Dina, és a dzsinn orra fölé lógatta az álomport. 



-Kérjük a követ!- erősködött a cica, a dzsinn pedig odaadta. Visszamentek a Dínóhoz, aki még mindig 

a barlangban durmolt. De mikor hozzáért a hideg kő, felébredt. 

-Most változtasd vissza őket! – kérte Dina. 

A Dínó csettintett, és az unikornis meg a cica végre a saját lábán állhatott. 

Mire kiértek a barlangból az autójuk már ott volt. Szépen hazamentek. Amikor hazaértek, Dina 

felkiáltott: 

-Szerintem megünnepelhetnénk ezt a napot, ez lenne a közös szülinapunk! 

-Jó ötlet! – mondta egyszerre a cica és az unikornis. 

-Sütök tortát – ötletelt a cica.  

-Én felrakok díszeket- javasolta az unikornis. 

-Én meg csinálok tortadíszeket – mondta Dina. 

Egy óra múlva kész is lettek, és pacsiztak. Megették a tortát és nézegették a díszeket és kitaláltak egy 

új éneket. És most sokkal hangosabban énekeltek, mint eddig. Egészen két órán át énekeltek, de addig 

már nem bírta a szomszédék gyereke, Ivó és becsengetett Dináékhoz. 

A cica fogott egy tál mandarint és úgy fogadta a vendéget. 

-Fáradj be! – mondta az unkikornis. 

-Nem vagyok vendég! – kiáltott Ivó, de aztán felcsillant a szeme. – Én is énekelhetek veletek? 

-Persze!- mondták hárman egyszerre. 

Amikor már harmadjára énekelték a dalt, Ivó is megtanulta. Pár perc múlva ott termett az apuka, az 

anyuka, a nagymama és a másik szomszéd. És ők is énekelni akartak. Egész végig énekeltek, 

keresztülénekelték a napot. Este egy pizsamapartit rendeztek. 

Az unikornis csinált limonádét és forró csokit, és koccintottak. 

Ettek csokis sütit, ettek csokitortát, és mind a nyolcan megnyalták az ujjukat. 

-Köszönjük a finom ételt, és a finom italt. És sajnáljuk, hogy olyan undokok voltunk, hogy nem 

hagytunk Titeket énekelni- mondták a szomszédok. 

-Semmi baj – válaszolta a három barát. 

Másnap mind a nyolcan elmentek az utcai fagyizóba. 

-Milyet kértek? –kérdezte a fagyis néni. 

Először Ivó mondta, milyet szeretne: 

-Én egy olyat kérek, ami gofritölcsérbe van becsavarva, eperfagyiból van az unikornis kiformálva, rajta 

ül mangófagyiból Dina, és Dina fején hupikék ízűben a cica. 

Amikor odaadta a fagyis néni, Ivó azt mondta: 

-Én még egyet kérek. Ez is gofritölcsérbe van becsavarva, és ezen mi szomszédok vagyunk rajta. És 

kérhetek szikszalagot is? 

-Adok szikszalagot, csak miért? 

-Hogy összetekerjem a két fagyit. 

- Jajaj, azt inkább ne, inkább csinálok egyet, amin mind a nyolcan rajta vagytok. Jó lesz? 

-Az még jobb lesz! – mondta Ivó, és közösen, mind a nyolcan együtt elmajszolták a fagyit. 

Itt a vége fuss el véle, Dina, cica, unikornis második szülinapja közepébe. 

 

 


