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– Mama, mit csináljak holnap itt egyedül, ha ti a papával elmentek a kutyabálba?

– Jól elleszel, Süti, már elég nagy vagy, de ha szeretnéd, áthívhatod az egyik 

barátodat, és itt alhat.
– Jaj, de jó lenne! – lelkendezett Süti és megpördült a sarkán örömében.

Süti egész délután az anyukája körül sürgölődött a konyhában. 

Szerette a frissen sült szalonnás keksz illatát. Miközben a fenséges 

aroma az érzékeit borzolta, segített tésztát gyúrni, süteményt szaggatni, 

és elpakolta a tiszta edényeket. Éppen a kanalakat tette be a fiókba, 

amikor eszébe jutott a szülei másnapi programja.



– No, és kit hívsz meg? – kérdezte az apukája,       
aki az ínycsiklandó illatokat követve érkezett  
a konyhába.
Süti egy pillanatig sem teketóriázott, azonnal 
rávágta a választ:

– Azt szeretném, ha Gyömbér jöhetne át.
– Ki az a Gyömbér? – kérdezte gyanakodva  
   a mamája.
– Hát, Gyömbér, a cica, a titkos kertből 
   – válaszolta Süti teljes természetességgel.
– Egy cica? – háborodott fel a kutyamama. 
   – Kizárt, hogy egy macska átlépje  
   ennek a háznak a küszöbét!
– Ezt nem értem. Mi a baj? Gyömbér rendes 
   cicakölyök – mondta Süti értetlenül.
– Akkor is csak egy macska – kötötte 
  továbbra is az ebet a karóhoz a kutyamama. 
– És az miért baj? – kérdezte álmélkodva Süti.
– Mert a macskák mások, mint mi. 
   Nem barátkozunk egymással.
– De hát Gyömbér a legjobb barátom! 
   – vakkantotta értetlenül Süti. 
   – Semmiben sem különbözik tőlem. Talán 
  csak kevésbé szereti a csonttortát, mint én. 



– Drágám, nincs miért aggódnod, ismerem 

Gyömbér apukáját – szólt közbe a kutyapapa, 

miközben lenyelte a frissen sült szalonnás kekszet. 

– Ami azt illeti, dolgoztunk is együtt korábban 

egy titkos küldetésen.
– És ezt miért nem említetted nekem soha? 

   – A kutyamama kérdő tekintettel 

nézett a férjére.
– Mint ahogy az imént mondtam, titkos. 

Azt hiszem, ezért nem avattalak be – kuncogott 

a kutyapapa. – Egyébként itt laknak az út túl-

oldalán, a kertben. Száz szónak is egy a vége, 

szerintem nincs akadálya, hogy Gyömbér itt 

aludjon holnap. Meg is beszélem az apukájával. 

Drágám, most már nem aggódsz, ugye?

– És megígéred, hogy megszereted Gyömbért?  

  – tette hozzá Süti. 
Fülig érő mosolya és huncut pillantása azonnal 

meglágyította a kutyamama szívét.

– Rendben, beleegyezem. 
  De csak mert a Papa ismeri.
Süti örömében megpörgette a mancsában lévő 

kanalat, amely így propellerként repült a nyitott 

fiókba.


