PETRÁS ÉVA

BACIHÁBORÚ
GERM WARS

Buborékháború

Dani épp a játékai között üldögélt, mikor hatalmasat tüsszentett, és egy kisebb szélvihar sepert át
a szobán.
– Anyaaaa! Fújd ki az orromat!
– Talán légy szíves, vagy kérlek… – felelte Dani
anyukája a 4 éves kisfiának.
– Jó. Kérlek. De. Fújd. Kiii! – tagolta Dani a kérését ismét.
Anyukája odament hozzá, és segített az orrfújásban. Közben látta, hogy Dani keze, lába is a
tüsszentés áldozata lett, mindenfelé hapci nyomok
voltak.
– Tudtad, hogy most számtalan kis baci hemzseg a lábadon és a kezeden? És biztos, jutott a
kanapéra is. – kérdezte anyukája Danit.
– Tényleg? Honnan jöttek a bacik? – érdeklődött Dani.
– Az orrodból. Kiröpültek onnan, mikor tüszszentettél. – válaszolt az anyukája. És most ott
csúszdáznak a lábadon. Gyere, mossuk meg szappannal!
8

– De anya!!!! Nem kell. – rimánkodott Dani.
– Rendben, ha nem mossuk le, akkor visszavándorolnak a pocakodba. – győzködte kisfiát az
anyukája.
Dani kíváncsian félrehajtotta a fejét, és érdeklődve kérdezte anyukáját.
– Hogy jutnak vissza? Másik csúszdán?
– Úgy, hogy megfogod a letüsszentett lábadat,
és utána a kezedet a szádba veszed. Vagy megtörlöd a szemedet a bacis kezeddel. És már be is jutottak újra. – magyarázta Dani anyukája.
Dani hitte is, nem is a történetet, de azért tovább kérdezősködött.
– Miért mennek vissza a pocakomba?
– Hogy ne ehessél sütit, vagy ne mehessünk el
az állatkertbe. Ha visszajutnak, egyre több baci
lesz odabenn, legyengítenek, és te megbetegszel.
Nekik az a feladatuk, hogy te beteg legyél. Gonosz kis kék szörnyecskék, akik rosszat akarnak.
– És hogy lehet őket megállítani?
– A szappanbuborékokkal. – felelte anyukája.
Rátapadnak a bacira, és nem engedik el, csak a
vízcsap alatt. Nagy harcosok ám!
Dani szeme felcsillant egy esetleges háború említésére. Máris érdekelni kezdte a kézmosás.
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– És anya! A szappanbuborékok biztosan segítenek nekem?
– Persze. Minden buborék nagy csihi-puhit rendez, és mindig győznek! – válaszolta anyukája Daninak.
– Megnézzük, hogy mi is győzünk-e? – kérdezte
anyukája Danit.
– Igeeeeeen! – és ezzel Dani nagy csatakiáltással
eliramodott a fürdőszobába, ahol kezdetét vette a
buborékháború.
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