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Volt egyszer egy tehén, aki nagyon szeretett 
táncolni. Mindig korán ébredt, és már azelőtt 
táncolt kicsit az istállójában, hogy a gazda bejött 
megfejni. Aztán nap közben is táncra perdült, ha 
csak tehette. 

Egyik este az istállóba új tehén érkezett. 
Magabiztos volt, be nem állt a szája, és 
egyfolytában magáról beszélt. Azt mondta, azért 
vette a gazda, mert nagyon sok tejet ad. 

– Tudja, nekem holdtöltekor olyan sok a 
tejem, mint három másik közönséges tehénnek – 
dicsekedett, és közben a régi tehénre sandított. 

Micsoda pökhendi perszóna ez az új tehén, 
gondolta magában a régi, aztán maga sem tudta 
miért, így szólt: 

– Én meg tudok táncolni. 

A sok tejet adó tehén először meghökkenve 
nézett rá, aztán nevetésben tört ki. 

– Múhaha, múahahha! Micsoda marhaság!  
A tehenek nem tudnak táncolni!

– De tudnak. 
– Márpedig nem tudnak! Ez a dolgok rendje. 

Búúúúú! 
– De hisz én magam vagyok az élő ellenpélda – 

érvelt a táncos tehén, és elhatározta, hogy  
rögtön be is bizonyítja igazát. – Nézze csak, meg  
is mutatom!

– Nem bánom – sóhajtotta a másik –, ha ez 
annyira fontos magának, hát mutassa. 

A táncos tehén már épp nekikezdett volna, de 
hirtelen rádöbbent, hogy most mégsem megy.  
A sok tejet adó sürgetőleg pislogott rá. 

A tehéntáncos



– Na, mi lesz? Ne pazarolja a drága időmet, 
kérem, nem érek rá naphosszat. 

– Az a baj, hogy eddig mindig egyedül voltam 
az istállóban. Ha maga is itt van, nincs elég hely 
táncolni. 

Az új tehén úgy kacagott, hogy majd megfulladt. 
– Múúuahaha! Micsoda kifogás! 

Múúúhahahamúú! Majd akkor fog táncolni, ha a 
bőréből tánccipőt készítenek. 

A táncos tehén nem tudott mit felelni.  
A csúfolódás hallatán legszívesebben a föld alá 
süllyedt volna. 

– Méghogy táncolni! Hogy lehet ekkora 
baromságot kitalálni? Majdnem elhittem! 
Csakugyan van különleges képessége: egy átlagos 
tehénnél nagyobbat tud hazudni. Na, de most már 
hagyjon aludni!

És hamarosan tényleg elaludt. Mélyen, jóízűen 
hortyogott az új tehén, mint akinek semmi baja a 
világon. A táncos tehenet viszont bántotta, hogy 
nem tudta megvédeni az igazát, és sokáig nem jött 
álom a szemére. Amikor mégis sikerült elaludnia, 
kusza és nyugtalanító álmot látott. Hogy az új 
tehén növekedik mellette. Az istállóban egyre 
szűkebb a hely kettejüknek, és a jövevény végül 
egészen a falnak préseli hatalmas tőgyével. És ha 
ez még nem lett volna elég, olyan sok tejet ad, hogy 
szinte elárasztja az istállót. A gazda nem győzi fejni, 
róla viszont, az istálló csücskébe szorult állatról 
már meg is feledkezett. De nem, mert motorzúgást 
hallott, és a gazda kezének szagát érezte. A gazda 
kivezette őt az istállóból, fel egy nagy sárga 
teherautó platójára. A robogó autón érte a szörnyű 
felismerés, hogy a vágóhídra viszik.

Akkor felriadt álmából. Hajnalok hajnala volt 
még. A mellette szuszogó test miatt persze szóba 
sem jöhetett a szokott reggeli tánc. Próbált újra 
elaludni, de nem tudott. Szomorú ábrázattal 
bámulta hát a falat maga előtt, és közben egyre 
csak az álma járt az eszében.   

Egyszerre motorzúgás ütötte meg a fülét. 
Félelem fogta el, a közelgő zaj hallatán remegni 
kezdett. Pár perc múlva feltárult az istálló ajtaja.  
A behasító fényben ott állt a gazda. Egy pillanattal 
később be is lépett, és a tehén a nyitott ajtón 
át megpillantotta az udvaron álló, sárga platós 
teherautót. 

Ellenkezés nélkül, jámboran hagyta, hogy a 
gazda kivezesse az istállóból. Épp csak kiléptek, 
amikor meghallotta az új tehén kárörvendő hangját. 

– Viszlát, balerina! 
A szavak eszébe juttatták, hogy nemcsak enni, 

inni és aludni nem fog soha többé, de táncolni sem. 
Elfogta a vágy, hogy még egyszer utoljára alaposan 
kitáncolja magát. Lesz, ami lesz, gondolta, aztán 
kitépte magát a gazda keze közül és rákezdett. 
Soha előtte nem táncolt még olyan elevenen, 
mint akkor. Amikor szeme sarkából egy pillanatra 
meglátta az új tehenet, odakiáltott neki.

– El ne apadjon a teje a csodálkozástól! 
Arra számított, hogy a gazda pillanatok múlva 

elkapja és felhajtja a teherautó platójára, de az csak 
két tenyerét egymáshoz csapkodva biztatta, hogy 
táncoljon tovább. A sárga teherautóból kiszállt 
két ember, és azok is bámulva nézték a kecsesen 
pörgő-forgó tehenet a reggeli napsütésben. 

A gazda sejtette, hogy jó pénzt kap a tehénért a 
cirkuszosoktól. Így is lett. 
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