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A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, kísérleti-tesztelési céllal használható.
Kereskedelmi forg alomba nem kerülhet. Másolása, terjesztése szigorúan tilos!

Érjen el most ide hozzánk
a bábok nagy varázslába:
a meséket idehozzák,
nyíljon ki a varázsláda!


(Kiss Ottó)
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Mesekezdések
A kiskondás
„Hol volt, hol nem volt, volt az Óperenciás-tengeren túl, az üveghegyeken innen, volt egyszer egy szegény özvegyasszony. Volt
annak egy fia. Malacot őrzött volna, ha őrzötte volna, mert csak
kárt csinált mindenütt. Nem tudták hasznát venni, nem vált be
kondásnak sem. Hiába próbált vele az anyja akármit, mindegy
volt annak.
Hát ez a teddleelnerontsd kondásgyerek meghallotta egyszer,
hogy a király annak adja a lányát, aki úgy el tud bújni, hogy az ő
lánya nem találja meg.
No kiskondás! – mondta magában – most mutasd meg, ki szült!
Sokat nyerhetsz egy kis ügyességgel!
Fel is szedelőzködött, kért egy tarisznya hamubasült pogácsát,
nyakába kanyarította a cifra szűrét, avval elindult.”

Aranyszóló pintyőke
„Hol volt, hol nem volt, hetedhét ország ellen volt, az Óperenciás-tengeren is túl, de az öreganyám házán is túl volt, élt a világon
egy király. Annak volt három fia.
Már nagyon öreg volt, a szemét úgy kellett vasvillával feltámasztani. Azt mondja egyszer a fiainak:
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– Fiaim, ha ti a fiatalságnak meg a halálnak vizéből tudnátok
nekem hozni, s megkerítenétek az aranyszóló pintyőkét, megfelezném veletek a birodalmamat.
Több sem kellett a három királyfinak. Ment, nyergelt egyszerre mind a három.”

Ej haj
„Volt egyszer egy szegény ember, annak meg egy fiacskája.
Nagyon szegények voltak. Az ember két kezével kereste a mindennapi kenyerét.
Egyszer, mikor a gyerek már megnőtt s megokosodott, azt
mondta:
– Édesapám, jó volna valahova elmennem, szolgálatot keresni.
– Ó, fiam – mondja az –, még fiatal vagy.
– Nem baj, édesapám, annyit dolgozom, amennyit bírok.
– Elmehetsz, fiam, ha akarsz – mondja az apja. – De sajnállak,
mert még fiatal vagy.
Az édesanyja mindjárt sütött neki hamubasült pogácsát, beletette egy kis tarisznyába, és odaadta neki útravalónak.”

Rózsavitéz
„Volt egy királynak három fia. Ellenség ütött az országra, elfoglalta. A király is elesett. A királyfiak jó vadászok voltak, s hárman
három vadászebbel odábbálltak a veszedelem elől.”
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Három aranyszőrű bakkecske
„Hol volt, hol nem, hetedhét országon is túl volt, az Óperenciástengeren innen volt, az üveghegyen meg túl, volt a világon egy
szegény ember. Volt neki egy fia. De olyan szegények voltak,
hogy alig tudtak a szegénységtől mozogni.
A fiú már felnőtt, olyan húszéves korig. Azt mondja az édesapjának: – Édesapám, olyan szegények vagyunk! Maga úgyis
tud pénzt keresni az édesanyámnak, hát én elmegyek világot
próbálni!
– Ne hagyj itt, édes fiam! Ki ád nekem kenyeret?
– Ne aggódjon, édesapám, mert úgysem maradok oda soká,
csak egy kicsit körülnézek a világban.”

Vékony a cérnaszál
Vékony a cérnaszál, igen könnyen szakad,
Gyenge az én lábam, mindenbe megakad,
Gyenge az én nyelvem is, nem mondok sokat,
Éltesse az Isten az útra indulókat!
Szívemből kívánom!
(Forrás: Gabnai Katalin: Dünnyögők és dúdolók.
Helikon Kiadó, 1997.)

Vándorlás a pusztában 9

Kiss Ottó: Tudod, apa
Tudod, apa, az lenne jó,
ha eggyel többször jönnél haza,
mint ahányszor elmész.

Herma Vogel és Gitte Spee: A Bárány és a gyerekek
A tanítványok ismét Jézusról beszélgettek.
„Miért megy mindig a rossz emberekhez,
miért azokat akarja megváltoztatni?” kérdezte Simon Andrástól.
„Csak azokra figyel, akik valami rosszat csináltak.
Azokra nem figyel, akik becsületesek és engedelmesek.”
Jézus hallotta ezt a beszélgetést, és azt mondta nekik:
„Képzeljétek el, hogy egy pásztornak száz báránya van,
és az egyik elkóborol.
Mindenütt azt az egy bárányt fogja keresni.
Nem is gondol azokra az engedelmes bárányokra,
amelyek ott maradtak a legelőn.”
Néhány gyerek is hallotta, amit Jézus mondott.
„Az elkóborolt bárány a hibás”, vélte Sára.
„Ott kellett volna maradnia a többivel.”
„Megkérdezem Jézust, hogy megtalálták-e
azt az elveszett bárányt”, mondta a legkisebb gyerek.
„Azt bizony én is szeretném tudni”, mondta Nathan.
Együtt mentek Jézushoz.
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A tanítványok megállították a gyerekeket.
„Mit akartok?” kérdezték.
„Kérdezni akarunk valamit Jézustól”, mondta Nathan.
„Jézus nagyon fáradt, menj vissza a szüleidhez.”
Jézus meghallotta ezt, és így szólt tanítványaihoz:
„Ne állítsátok meg őket, engedjétek hozzám a gyermekeket.”
„Megtalálta a pásztor azt a bárányt?” kérdezték a gyerekek.
„Igen”, mondta Jézus, „azt a bárányt megtalálta.
De előfordult, hogy egy másik bárányt
soha többé nem sikerült megtalálnia.
És akkor nagyon szomorú volt.”

Bálint Ágnes: Mazsola
(részlet)

Az ehető ház
A Futrinka utca végén, szinte már a mezőn, ócska, molyette kalap hevert. Ez alatt a kalap alatt tanyázott Manófalvi Manó, a madárijesztők barátja.
Régebben a kalap is egy madárijesztő fején díszelgett, de mióta Manófalvi Manó megörökölte, és házszámtáblát szerelt rá, ház
lett belőle.
Sajnos, október végén, egy este a szél elfújta a kalapot házszámtáblástól, és Manófalvi Manó födél nélkül maradt.
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Más lakás után kellett néznie.
Szerencsére talált a mezőn egy jókora sütőtököt, aminek a cinkék már kivájták a belét.
– Ez megteszi! – vélekedett a manó. – Korántsem lesz olyan
meleg, mint a kalap, de legalább nem fújhatja el egykönnyen a
szél.
Fakéregből ajtót, ablakot mesterkedett a tökre, ablaküveg is került egy törött palack cserepeiből. Tűzhelyet agyagból tapasztott,
s egy rozsdás cső lett a kémény.
Az agyagból tapasztott tűzhely – ha jól megtömték kukoricacsutkával – csak úgy ontotta a meleget.
„Már nem is bánom, hogy a kalap elröpült a fejem fölül – gondolta Manófalvi Manó a tűz mellett üldögélve. – Ez a tökház jóval melegebb lakásnak ígérkezik.”
Egy baj volt csupán: a tökházat mindenki meg akarta enni, aki
csak arra járt vagy repült. Manófalvi Manónak unos-untalan fel
kellett tápászkodnia a jó meleg kuckóból, hogy a varjakat, pockokat, nyulakat elriogassa.
– Nem látjátok, hogy ebben a tökben laknak? – kiabálta mérgesen, lúdtollseprűjével hadonászva. – Ez nem megennivaló!
Lámpagyújtás után nemigen háborgatták, mert a tökházikó
ablaka messzire világított, s még a legvaksibb vén varjúnak is
feltűnt, hogy amiben lámpa ég, az nem ehető. Manófalvi Manó
ilyenkor nyugodtan nekiülhetett újságot olvasni.
Egy este épp a híreknél tartott („… leugrott a mozgó kerékpárosról, és megütötte magát Bolha Barnabás szalmafalvi lakos…”),
amikor kintről csámcsogást hallott.
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Ugyan ki csámcsoghat odakint? Manófalvi Manó el sem tudta
képzelni. Mikor azonban a tökházikó falán lyuk keletkezett, s a
csámcsogást már úgyszólván a szobában lehetett hallani, Manófalvi Manó rádöbbent, hogy valaki – lámpavilág ide, lámpavilág
oda – megint belerágott a tökbe. Felkapta hát a seprűt, és kirohant.
Egy induri-pinduri malac rágta a házat.
Manófalvi Manó még soha életében nem látott ilyen hitvány
kis malacot. Nem is teketóriázott vele sokat: egyszerűen odébb
söpörte.
A kismalac gurult, és torkaszakadtából visított:
– Ui, ui, ui!
– Majd adok én neked másnak a házát bekebelezni! – fenyegette Manófalvi Manó a seprűjével.
A malacka bánatosan nyöszörgött:
– Éhes vagyok! Már órák óta nem ettem!
– Akkor sem kell fölfalni a házamat! Különben is adhatok neked kukoricalepényt. Tessék, kerülj beljebb!
Kukoricalepény! Édes, drága kukoricalepény…
Fél perc múlva csámcsogástól visszhangzott az egész tökház.
– Ez aztán ízlik nekem! – mondta a kismalac két harapás között.
– Ne beszélj teli szájjal! – figyelmeztette a manó. – És főleg ne
csámcsogj! Evés közben szíveskedjél csukva tartani a szádat!
A kismalac szelíd mosollyal nézett rá:
– Hiszen úgy nem lehet enni!
– Dehogynem! – biztatta a manó. – Próbáld csak meg!

Vándorlás a pusztában 13

Rövid kísérletezés után a kismalac megállapította, hogy csak
ugyan lehet csukott szájjal enni. Mire ezt jól begyakorolta, elfogyott az egész tál délről maradt kukoricalepény.
– Úgy jóllaktam, mint a duda! – dőlt hátra a kismalac szuszogva. – Még el is álmosodtam.
Manófalvi Manó megsimogatta a feje búbját.
– Aztán, ha hazamégy, otthon is jusson eszedbe, hogy szépen
kell enni!
Erre a kismalac váratlanul sírva fakadt:
– Ui, ui, ui!
– Szent Szilvamag! – kiáltott Manófalvi Manó. – Most meg ki
bántott?
– Senki! – szipákolt a kismalac. – Csak eszembe jutott, hogy
nekem nincs hova hazamennem…
– Ejha! Hát nincs otthonod?
– Ni… nincs… Elkergetett a gazda, mert azt mondta, olyan
kicsi vagyok, mint egy szem mazsola. És belőlem úgysem lesz
soha tisztességes disznó!
A derék manó szíve megesett a kismalacon. Azt mondta hát
neki:
– Tudod mit, te Mazsola? Maradj itt nálam! Úgyis mindig egyedül vagyok, s hacsak nem fúj erre a szél egy-egy újságlapot, bizony sokat unatkozom magamban.
A kismalac hirtelen szólni sem tudott örömében. Orrocskáját
beletörölte Manófalvi Manó nadrágszárába, és összevissza röfögött:
– Manócska, kedves Manócska, de jó, hogy itt maradhatok!
Hova is mentem volna? Mivé is lettem volna?
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A nagy örvendezés után közös erővel betapasztották a lyukat,
amit Mazsola rágott a tökhéjon. Igaz, Mazsola inkább csak nézte,
hogyan dolgozik Manócska. Nagyon álmos volt már.
El is aludt a kályhalyukban.

Weöres Sándor: A legfurcsább magyar falunevek
Csempeszkopács
Kajászószentpéter
Taktaszada
Szentbékálla
Pornóapáti
Borszörcsök
Inárcs-Kakucs
Vaszar
Ukk
Sé

2. Épül a sátor
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Daniel Defoe: Robinson Crusoe
(részlet)
Második rakománnyal partra érve – bár legszívesebben a puskaporos hordót csomagoltam volna ki – először mégis egy kis sátrat
állítottam össze a vitorlákból és néhány rúdból, melyeket erre
a célra vágtam. Ide hordtam be mindent, a miről tudtam, hogy az
eső vagy a nap ártalmára lehet. Aztán az üres ládákat és dobozokat felhalmoztam kör alakban a sátor körül, hogy védve legyek
akár emberek, akár állatok hirtelen támadása ellen.
Mikor ezzel kész voltam, belülről deszkával, kívülről pedig
egy üres ládával torlaszoltam el a sátor bejáratát; aztán az egyik
ágyat felállítottam, a fejemnél elhelyeztem a két pisztolyomat,
fekvőhelyem hosszában pedig a puskámat, és ledőltem. Először
feküdtem ágyban a szigeten. Éjszaka mélyen aludtam, mert valóban nehéz és fáradságos napom volt. Előző éjjel ugyanis keveset
alhattam és nappal rengeteg munkámba került, hogy a hajóról a
szárazföldre mentsem a dolgaimat.
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Weöres Sándor: Csimpilimpi, hova mész?
Éc
Péc
Kapuléc,
Csimpilimpi, hova mész?
Pockot viszek a vásárra,
egy peták az ára.
Besuttyantam a sátorba,
állt feltűrve Bábos Dorka,
benn a pocok táncot ropott,
Bábos Dorka sivalkodott,
árus-polc mögébe bujt,
mézes huszár legurult,
uccu neki fuss!

Esővert társaság
Jön a kocsi, most érkeztünk,
Alaposan eltévedtünk,
derekasan áztunk-fáztunk,
no de kicsit elnótáztunk.
Jegenyefa ingó-bingó,
odaül az ázott holló,
teregeti csapzott tollát,
keserüli holló-voltát.
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Arthur Ransome: Fecskék és fruskák
(részlet)
– Rögtön üssük fel a sátrakat – adta ki a parancsot John kapitány.
Hozzáláttak a sátorveréshez. Felcipelték a sátorlapokat a kikötőből, és kiteregették őket. Kiválasztottak négy fát a nagy fenyőfa
körül, a tűzhely közelében.
– A meredek domboldal megvéd észak felől.
John felkúszott az egyik fatörzsön vagy hétlábnyi magasságig,
és odakötötte a sátor egyik végét. Susan tartotta a másik végét.
John ezután a szomszéd fára kúszott, és ott is megerősítette a
kötelet. A kötél persze a közepén megereszkedett, és a sátor csak
öt láb magas volt. Nem feszítették meg erősen, hiszen az éjszaka
a harmattól úgyis összemegy.
A sátor úgy csüngött le kétoldalt a kötélről, mint egy szárításra
felakasztott lepedő. Most megtömték kővel a sátor zsebeit, amiket Erzsébet angol királynő varrt kétoldalt a sátorlapok aljába.
Néhány kő elég volt ahhoz, hogy a sátor kifeszüljön.
– Jó, hogy anyu ezt a fajta sátrat választotta – jegyezte meg
Susan.
– A vékony földréteg alatt szikla van, s így sose tudtunk volna
cövekeket leverni.
Most a fenéklap behúzása és leterítése következett.
Miután mindez elkészült, az egész társaság bent szorongott
a sátorban.
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Biblia. Mózes II. könyve 26.
Az építendő szent hajlék leírása
(részlet)
1. A
 hajlékot pedig tíz kárpitból csináld: sodrott lenből, és kék, és
bíborpiros és karmazsin színűből, Kerubokkal, mestermunkával készítsd azokat.
2. E
 gy-egy kárpit hossza huszonnyolc sing legyen, egy-egy kárpit szélessége pedig négy sing; egy mértéke legyen mindenik
kárpitnak.
3. Öt kárpit legyen egymással egybefoglalva, ismét öt kárpit egymással egybefoglalva.
4. És csinálj hurkokat kék lenből az egyik kárpit szélén, a mely az
egybefoglaltak között szélről van; ugyanezt csináld a szélső
kárpit szélével a másik egybefoglalásban is…
5. Ö
 tven hurkot csinálj az egyik kárpiton; ötven hurkot csinálj
ama kárpit szélén is, a mely a másik egybefoglalásban van;
egyik hurok a másiknak általellenében legyen.
6. Csinálj ötven arany horgocskát is, és e horgocskákkal foglald
össze egyik kárpitot a másikkal, hogy a hajlék eggyé legyen.
7. Ezután csinálj kecskeszőr kárpitokat sátorul a hajlék fölé; tizenegy kárpitot csinálj ilyet. …
14. Csinálj a sátornak takarót is veresre festett kosbőrökből, és e
fölé is egy takarót borzbőrökből.
15. Csinálj a hajlékhoz deszkákat is sittim-fából, felállogatva. …
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Weöres Sándor: Vásár
(részlet)

VI.
Sátor alól kikiáltó szétnéz:
„Itt látható a nagyhírű bűvész!
A lábával karikázik,
a kezével citerázik,
az orrával orgonázik,
a fülével figurázik,
a szemével gurgulázik,
a szájával vacsorázik!”

3. évfolyam

3. Tábori élet
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Tóth Árpád: A láng
Eldobtam egy gyufát, s legott
Hetyke lobogásba fogott,
Lábhegyre állt a kis nyulánk,
Hegyes sipkájú sárga láng,
Vígat nyújtózott, furcsa törpe,
Izgett-mozgott, előre, körbe,
Lengett, táncolt, a zöldbe mart,
Nyilván pompás tűzvészt akart,
Piros csodát, izzó leget,
Égő erdőt, kigyúlt eget;
De gőggel álltak fenn a fák,
És mosolygott minden virág,
Nem rezzent senki fel a vészre,
A száraz fű se vette észre,
S a lázas törpe láng lehűlt,
Elfáradt, és a földre ült,
Lobbant még egy-kettőt szegény,
S meghalt a moha szőnyegén.
Nem látta senki más, csak én.
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József Attila: Leánykérő ének
(részlet)
(…)
vonszolom ifju szivem s kacagok –
Öltsd a karomba, hej, öltsd a karod,
s hagyd a kezed a kezembe örökre.
Érzed-e énekemet? Beköszönne
most a szivedbe, ha úgy akarod!
(…)

Találós kérdések
– Fekete bika vörös nyelvét nyújtogatja. Mi az? (tűz)
– Négy lába van, mégsem jár, jó rajta a teli tál. Mi az? (asztal)
– Mindig nyílik, de sohasem virágzik. Mi az? (ajtó)
– Kezet fog mindenkivel, aki jön vagy aki megy. Mi az? (kilincs)
– Szádba teszed, mégsem eszed. Mi az? (kanál)
– Két kezemmel füled fogom, és ott csücsülök az orrodon. Mi az?
(szemüveg)
– Melyik karó véd a hideg ellen? (takaró)
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Szergej Jeszenyin: Folyóparton tűz lobog
Folyóparton tűz lobog,
moha füstöl, ág ropog.
Haj, Iván-éj, Szent Iván-éj!
Moha füstöl, ág ropog.
Manó sír a fák alatt,
siratja a tűnt nyarat.
Haj, Iván-éj, Szent Iván-éj!
Siratja a tűnt nyarat.
Táncba megy a lánysereg,
szilaj húrok pengenek.
Haj, Iván-éj, Szent Iván-éj!
Szilaj húrok pengenek.
Kinek bánat, siralom,
nekünk öröm, vigalom.
Hej, Iván-éj, Szent Iván-éj!
Nekünk öröm, vigalom.
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4. Élelem nyomában
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Mag, mag…
(Mondóka)
Mag, mag, búzamag,
nőjél, nőjél hamarabb!
Esőt, felhőt hoz a szél,
szomjas soha ne legyél!

A báránybőrbe bújt farkas
A farkas kedvenc eledele a jó kövér bárány volt. A pásztor féltőn
őrizte nyáját, így a fenevad csak nagy nehézségek árán jutott ételhez, pedig neki aztán mindig kopogott a szeme az éhségtől. Egy
napon nagyszerű ötlete támadt.
– Ha minden sikerül, ezentúl nem szenvedek hiányt. Akár
minden áldott nap bárányhúst ehetek – gondolta.
Másnap, amikor a pásztor éppen nem figyelt, sikerült elkapnia
egy bárányt. Gyorsan lenyúzta a bundáját, magára terítette, majd
a nyáj közé keveredett. Olyan jól játszotta a szerepét, hogy sem a
bárányok, sem a pásztor nem gyanakodott rá.
– Amikor az ember elmegy ebédelni, könnyedén elkapom az
egyik bégetőt, s akkor aztán lesz lakoma! – gondolta a farkas elégedetten.
Mindeközben a bárányok izgatottan mozgolódni kezdtek.
A pásztor ugyanis hozzáfogott összeterelni a nyájat – ő is megéhezett, s ebédrevalót keresett. A farkas nem tudhatta, hogy a
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pásztor kedvenc eledele szintén a bárányhús. S a pásztor csodák
csodájára éppen a báránybőrbe bújt farkast szemelte ki ebédjének.
„Aki más bőrébe bújik, félő, hogy a másik végzete utoléri.”

A róka meg a gólya
Egy nap a róka vendégségbe hívta a gólyát. A róka ízletes vacsorát főzött.
Amikor a gólya megérkezett, meglepetten nézte a terített asztalt. A lapostányéron leveses pép gőzölgött, melynek ínycsiklandozó illata az egész szobát betöltötte, ám a gólya hosszú, vékony
csőrével sehogyan sem fért hozzá az ételhez. Így aztán korgó
gyomorral kellett távoznia.
– Köszönöm meghívásodat, hadd viszonozzam – mondta a távozóban lévő gólya a vendéglátójának. – Holnap este jöjj el hozzám, vendégségbe.
A róka örömmel elfogadta a meghívást. A gólya egész nap sürgölődött a konyhában, s vacsorája illata talán még a rókáén is
túltett. A róka már alig várta az ízletes ételt, ám a terített asztal
láttán most rajta volt a sor, hogy megdöbbenjen. A gólya ugyanis
az ételt hosszú nyakú edényben tette a róka elé, s jó étvágyat kívánt.
A róka próbálkozott jobbról is, balról is, ám amíg a gólya hoszszú csőre könnyedén befért a szűk edénybe, és jó étvággyal falatozott, addig ő sehogyan sem tudott az ételhez férkőzni.
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Így aztán a róka maradt éhen.
– Róka koma, hát nem ízlik a főztöm? – incselkedett a gólya. –
Ne vedd a szívedre, hiszen tőled tanultam. A minap megcsúfoltál
engem, most rajtad a sor. Amit velem tettél, csak azt kapod viszsza.
„A csalárd viselkedés megbosszulja magát.”

Az oroszlán és az egér
Az egerek önfeledten játszadoztak a mezőn. Addig-addig ugrándoztak, míg egyikük nekiütközött az alvó oroszlánnak. Az oroszlán felébredt, s elkapta az egeret.
– Mit képzelsz, te nyavalyás! – ordította dühösen. – Hogy
mersz felverni legszebb álmomból? Most aztán véged van.
Már-már bekapta a rémült egeret.
– Kérlek, bocsáss meg, nem akartalak megsérteni – könyörgött
az egérke. – Kérlek, engedj szabadon. Ha megkegyelmezel, egérszavamra ígérem, meghálálom.
Az oroszlán nagyot kacagott az ígéret hallatán. – Ugyan, hogyan tudnál te segíteni nekem?
Ám végül mégis megkegyelmezett a kis cincoginak, mondván,
ilyen apró állaton bosszút állni nem méltó az állatok királyához.
Az oroszlán életét nemsokára mégis a kis egér mentette meg.
Történt ugyanis, hogy az oroszlán vadászok csapdájába esett.
Hatalmas erejét megfeszítve próbált szabadulni, de hiába. Tehetetlenül vergődött kötelékében. Az egér meghallotta az oroszlán
nyögését, és odasietett:
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– Maradj nyugton, azonnal kiszabadítalak – mondta.
Az egér éles fogaival elrágta a kötelet, és visszaadta az oroszlánnak a szabadságát.
– Te kinevettél engem, nem hitted, hogy segíthetek rajtad.
Most láthatod, hogy az egér hálája is jól jöhet egyszer.
„A szerencse forgandóságában még a hatalmasok is rászorulhatnak a gyengébbekre.”

A holló és a róka
A holló húst lopott, és egy fára telepedett vele. A róka meglátta
ezt, és meg akarta kaparintani a húst. Odaállt hát, és dicsérni
kezdte a hollót, hogy milyen nagy és szép; kijelentette, hogy
leginkább őt illeti meg a királyság a madarak között, és ez biztosan sikerülne is, ha még hangja is lenne. Az meg akarta mutatni, hogy hangja is van, hatalmasat károgott, s közben kiejtette a húst a csőréből. A róka odafutott, elragadta a húst, és így
szólt: „Nos, holló, ha eszed is volna, nem akarnál mindenki fölött uralkodni.”
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A. A. Milne: Micimackó
(részlet)
Egy napon, mikor kint sétált az erdõben, egy tisztásra ért, és
a tisztás közepén állt egy jókora tölgy, és a tölgy koronájából hangos döngicsélés és zümmögés ütötte meg a fülét.
Micimackó letelepedett a fa alá; mancsai közé fogta a fejét, és
gondolkozni kezdett.
Így kezdte: „Ez a döngicsélés jelent valamit. Olyan nincs, hogy
csak döngicsélés van meg zümmögés, és az nem jelent semmit.
Ha döngicsélés van meg zümmögés, akkor ez azt jelenti, hogy
valaki vagy valami döngicsél, illetve zümmög, és amennyire az
én műveltségem futja, az egyetlen elképzelhetõ ok, ami valakit
döngicsélésre, illetve zümmögésre indíthat, abban a tényben leli
magyarázatát, hogy az illetõ egy méhecske.”
Azután még hosszasan gondolkozott, és így fejezte be: „Ami
pedig azt illeti, ha valaki már méh, ezt a minõségét arra szokta
felhasználni, hogy mézet készítsen.”
Ezek után felállt, és így szólt:
– A mézkészítésnek pedig egyetlen értelmes okát és célját abban látom, hogy én a mézet megegyem.
És már kapaszkodott is a fára.
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És
kapaszkodott,
és
kapaszkodott,
és
kapaszkodott,
és
miközben
kapaszkodott,
egy
kis dalt dúdolt
csak úgy,
saját
magának.
Ez a kis dal így hangzott:
Erdei körökben az a nézet,
hogy a medve szereti a mézet,
ez nem csak afféle szerény
vélemény,
ez tény, tény, tény.
Azután egy kicsit továbbkapaszkodott… megint egy kicsit tovább… és még egy kicsit tovább. De közben egy másik verset
költött:
Ha medvécske volna a méhecske,
fatörzs alján gyűlne a mézecske,
s ha méh volna medve, amit feltehetek,
nem kéne megmászni ennyi emeletet.
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Tudniillik közben egy kicsit elfáradt, azért lett a vers ilyen bánatos. Már majdnem egészen fönt volt, de amint rálépett az egyik
ágra…
Reccs!!
– Segítség! – suttogta Micimackó, de csak halkan és finoman,
hogy ne zavarjon vele senkit, miközben a két méterrel alatta
terpeszkedõ ág felé zuhant.
– Tulajdonképpen… – mondotta a három méternél lejjebb
nyúló ágra pottyanva. – Véleményem szerint… – magyarázta tovább két bukfenc között, miközben öt méterrel alább került – csak
azt akartam mondani…
– Természetesen ebben az esetben… – folytatta udvariasan,
miközben rekordsebességgel zuhant keresztül a következő hat
darab faág között.
– Feltevésem szerint mindez csak azt jelenti… – határozott
végre, elbúcsúzva az utolsó faágtól, hogy további három bukfenc
árán végre kecsesen elhelyezkedjék egy rekettyebokorban – azt
jelenti, hogy bizonyos szempontból nagyon szeretem a mézet.
Egyébként pedig: segítség!
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Josef Čapek: Történetek a kutyusról meg a cicusról
(részlet)

Tortasütés
…Bele kell tenni azokat az ennivalókat, amiket a legjobban szeretünk, és meg kell sütni. Minél többfélét teszünk bele, annál
jobb lesz a torta. Ha öt legjobb ennivalót teszünk bele, ötször jó
torta lesz, ha tízet, akkor tízszer jó torta lesz. De mi százat teszünk bele, és akkor százszor jó torta lesz!
– Ez igaz – bólintott a cicus –, hát akkor süssünk egy legeslegjobb tortát.
A kutyus meg a cicus felvették köténykéjüket, és hozzáláttak
a tortasütéshez. Előbb lisztet, tejet és tojást tettek a tálba, és összekeverték.
– A torta akkor jó, ha édes – jelentette ki a cicus, és cukrot szórt
bele.
– Meg ha egy kicsit sós is – tette hozzá a kutyus, és sót hintett
bele.
– Most pedig vajat és lekvárt adunk hozzá – mondta a cicus.
– Lekvárt nem, azt én nem szeretem – tiltakozott a kutyus –,
lekvár helyett tegyünk bele sajtot, mert azt nagyon szeretem.
– Így aztán sajtot tettek bele.
– Azt hiszem, nem elég zsíros a tortánk – mondta a cicus –,
jó lenne hozzátenni egypár darab szalonnabőrt.
– De a mogyorót se szabad belőle kifelejteni – szólt a kutyus,
és beleszórt egy zacskó mogyorót.
– A mogyoró nagyon finom – mondta helyeslően a cicus –,
de uborka is kell bele. – És beletett egy uborkát.
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– Meg csont is kell bele, mert azt meg én borzasztóan szeretem! – Hát beletettek egy nagy csomó csontot.
– És egér is kell bele, mert azt meg én szeretem borzasztóan –
mondta a cicus, és beletett a tortába négy egeret.
– No, most még egy kis kolbász kell bele, de jó paprikás legyen,
mert az az igazi – mondta a kutyus, és beledobott a tálba három
jó nagy kolbászt.
– És most jön a fődolog! – jelentette ki a cicus. – Majdnem megfeledkeztünk róla, pedig az a legfontosabb: a tejszín! És beleöntött egy egész bögre tejszínt.
– De akkor egy kis hagyma is kell – mondta a kutyus, és hagymát tett a tálba.
– Meg csokoládé – mondta a cicus, és csokoládét tett hozzá.
– Mártás is illene bele! – jutott eszébe a kutyusnak. Beleöntötték hát a mártást is.
Keverték-kavarták a tortát, és még sok mindent tettek bele:
fokhagymát és fekete borsot, zsírt meg cukorkát, töpörtyűt meg
fahéjat, grízt meg túrót, mézespogácsát meg ecetet, kakaót meg
káposztát, egy libafejet meg egy marék mazsolát, szóval beletettek mindent, ami az eszükbe jutott, csak a kenyeret hagyták ki,
mert a kutyusok nem szeretik a kenyeret.
(Cicus és kutyus kiteszik hűlni a tortát az ajtó elé, és elmennek
a gyerekekhez, hogy meghívják őket tortalakomára. Mire hazaérnek, addigra a torta eltűnik, de találnak a bokor alján egy hasfájós görcsöktől fetrengő kutyát. Bölcsen belátják, hogy ha ők ették volna meg a tortát, akkor most ők fetrengenének hasonló
módon. A születésnap ügye elrendeződik azáltal, hogy a megérkező vendégek elhalmozzák őket édességgel.)
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Íze van a sónak…
Íze van a sónak,
Értelme a szónak,
Hidege a hónak,
Tüze a jó lónak,
Feneke a tónak,
Jutalma a jónak.

Kiss Ottó: Azt mondta Márió
Azt mondta a Márió, hogy a spenótot
és a répafőzeléket kimondottan szereti,
csak azért nem eszi meg őket,
mert olyan nagyra nő, hogy ha
lefelé néz, elszédül.
A Máriónak, tudod, sok mindenben
igaza van.
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Jártál kertben…
(Mondóka)
– Jártál kertben?
– Jártam.
– Láttál farkast?
– Láttam.
– Féltél tőle?
– Nem féltem.
– Jártál kertben?
– Jártam.
– Láttál vadászt?
– Láttam.
– Volt kutyája?
– Volt.
– Hát puskája?
– Volt.
– Féltél tőle?
– Nem féltem.
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Szergej Prokofjev: Péter és a farkas
Korán reggel
kilépett Péter a házból,
beszívta a friss, illatos levegőt,
meghatódott az ég ragyogó kékjétől,
fülelt a változatos madárhangokra.
Hallgatott az erdő hívására.
Kinyitotta a kertajtót,
és kiment a nagy kerek erdőbe.
Egy magas fán
ült Péter barátja,
az aranyosszárnyú,
a kékesszárnyú,
a zöldesszárnyú,
a csilingelőhangú
kismadár.
„Milyen csend van körös-körül” –
csicseregte a madár boldogan.
Egyszerre csak Péter
nagy szemeket meresztett;
meglátta a macskát.
Veszélyt sejtető csíkos bundájával,
veszélyt jelző smaragdzöld szemeivel,
veszélyt közelítő puha-pihe
talpakon
lopakodni
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a füvön keresztül.
A madár gyönyörködik
a zöld vadkörtében,
az aranysárga gömbalmában,
az ötszirmú kék virágban;
– gondolta a macska –
rögtön, itt, most
megfogom magamnak,
s hangtalanul, nesz nélkül
lopakodott
bársonytalpakon
közelebb.
„Védd magad,
óvd magad,
bajban vagy!”
– kiáltott Péter,
és abban a szempillantásban
szállt a madár,
felszállt
a fa tetejére.
A nagypapa
rőt szakállával,
bozontos szakállával
kijött a házból,
morgott, mérgelődött Péter miatt,
aki az erdőbe ment,
és nyitva hagyta a kertkaput.
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„Ez nagyon veszélyes – mondta –,
nagyon veszélyes.
Ha a farkas kijön az erdő mélyéből,
akkor mi lesz?
Mi lesz akkor?”
Alighogy kimondta,
jött az erdő mélyéről a farkas,
a szürke,
az óriási,
a hatalmas
nagy bundájú farkas,
lompos nagy farokkal,
köszörült karmokkal,
csillogó fogakkal.
A macska ijedtében feliramodott a fára.
Messzebb a macskától, egy másik ágon,
ült a madár.
És a farkas ment körbe,
a fa körül körbe-körbe,
meresztette mohón szemeit,
meresztette felfelé.
Péter beszaladt a házba,
kerített egy vastag kötelet,
és felmászott a kerti falra.
A fának egy ága,
– amely körül a farkas körberohant –
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átnyúlt a kertfalon.
Péter elkapta,
ügyesen megragadta,
s átmászott rajta a fára.
„Repülj fel!
– mondta Péter a kismadárnak. –
Repülj, mindig csak repülj,
közvetlenül a farkas orra előtt,
de légy óvatos,
és légy furfangos,
nehogy a farkas megfogjon!”
Ezalatt Péter a kötélből hurkot kötött.
Óvatosan leengedte.
Befogta vele a farkas farkát,
és jól meghúzta a hurkot.
Ahogy a farkas észrevette,
hogy megfogták,
vadul ugrált ide-oda,
és próbált szabadulni.
De Péter
a kötél másik végét a fához kötötte.
Minél vadabbul ugrándozott a farkas,
a kötél annál szorosabban láncolta őt a fához.
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Ekkor jöttek a vadászok,
akik a farkas nyomában jártak.
Veres szakállukkal,
kőhidegkék szemükkel,
kék acélcső puskájukkal
a vadászok,
akik az erdőben jártak,
és puskavégre akarták kapni
a farkast.
Ne lőjetek, kérlelte Péter a vadászokat.
A kismadár meg én megfogtuk már a farkast.
Segítsetek nekünk
az állatkertbe vinni őt.
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A mocsári manók meg az élet vize
(Szibériai mese)
Élt egyszer a messze Szibériában, valamikor nagyon régen, egy
vándorló kedvű vadász. Jártában-keltében egy irdatlan nagy mocsár akadt az útjába. Vad át nem jutott, madár át nem röpült rajta,
akkora volt.
Hanem a vadászt nem olyan fából faragták, hogy egy mocsártól megijedjen. Kapta magát, nekiveselkedett, át akarta ugrani.
De nem ugrott elég nagyot, s épp a mocsár közepébe pottyant,
egy nagy zsombékra.
Körülnézett, s elállt szeme-szája: egy sereg megnyergelt, fölszerszámozott nyúl ugrándozott körülötte. Úgy ficánkoltak, mint
a jóvérű paripák.
De ámult még nagyobbat is a vadász! Mert egyszer csak apró
emberkék bújtak elő a zsombékok alól: a mocsári manók. Fölpattantak a nyúlparipák hátára, odavágtattak a mi vadászunk elé,
köszöntötték szépen, aztán mindjárt elpanaszolták neki nagy
bajukat:
– Csak te segíthetsz rajtunk, földi halandó! Ragadozó vad
pusztít birodalmunkban: a coboly. Úgy látjuk, vadász vagy. Lődd
le azt a fenevadat!
A mi vadászunk fogta az íját, megkereste a cobolyt, leterítette,
s vitte a mocsári manóknak. Örvendeztek a manók, nem győztek
hálálkodni:
– Nagy jót tettél velünk, vadász! Bizony megháláljuk, nem maradunk adósaid. Adunk neked az élet vizéből. Eredj haza, és várj
bennünket.
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Hazament a vadász a völgybe, ahol lakott, s megvitte a hírt
atyafiságának, nemzetségének: hamarosan halhatatlanok lesznek. Eljönnek a mocsári manók, és hozzák az élet vizét.
Várták-lesték a vendégeket. Az asszonyok sütöttek-főztek, az
emberek fát aprogattak, tüzet élesztettek, a gyerekek még álmukban is a mocsári manóról beszéltek.
Egy nap aztán megérkeztek. Porzott az út utánuk, úgy vágtattak nyúlparipáikon. A vezérük fenyőfa bödönkében hozta az élet
vizét.
Amikor az emberek meglátták, micsoda paripákon ügetnek,
olyan harsány nevetésre fakadtak, hogy rengett a hasuk belé.
Megharagudtak a mocsári manók, le se szálltak nyúllovukról.
Fogta a vezérük a fenyőfa bödönkét, s ráloccsantotta az élet vizét
a cirbolyafenyőkre. Aztán visszavágtattak a mocsárba.
Azért öregszenek meg azóta is az emberek, s ezért zöldellnek
száz meg száz évig Szibéria erdeiben a cirbolyafenyők.

Hegedüs Géza: A csodaszarvas népe
(részlet)
Erős voltál, medve úr,
bátor voltál, medve úr,
bocsásd meg minekünk,
hogy megöltünk, megeszünk.
Köszönjük, hogy jóllakhattunk és nem éhezünk.
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Molnár Gábor: Az óriáskígyók földjén
(részlet)
Klamentino azt ajánlja, hogy az alkonyi sötétben ne menjünk
már vad után, hanem várjunk, majd helyünkbe jön.
– Majd inkább vadászcsellel idecsalogatom az őserdő állatait!
– mondja. Megtisztítja a földet az avartól, azután leguggolva,
erdővágó késének markolatával ütemesen verni kezdi a talajt,
mint ahogy a párját hívó törpeszarvas vagy az aranynyúl dobbant mellső lábával. Hátát egy repedezett kérgű, vastag fatörzsnek veti. Türelmesen veri a csalogatót. A várakozás nem kellemetlen, pihenünk. Szúnyog nem jár. A vadásznak azonban
tudnia kell, hogy ezekre a hívogató dobbantásokra nemcsak a
társát kereső vad jöhet, hanem a húsra éhező erdei ragadozó is,
amely éppen olyan jól ismeri a dobbantások jelentését, mint
például Klementino. Előfordult már a Tapajos-folyó vadonában,
hogy amikor egy vadász ezzel a módszerrel csalogatta zsákmányát, jaguár jelent meg, s csak gyors lövéssel tudott szabadulni
a veszélyes helyzetből.
Klementino óvatosabb. Ezért veti hátát a fának. Én Klementinótól vagy tizenöt lépésre egy vén fa tövében telepedem le.
Cserje és sűrű aljnövényzet takar el bennünket egymás szeme
elől is.
Egyhangúan, lassan telik az idő. Sötétedik. Klementino dobol,
majd fülel. Azután újra dobol és újra fülel. Én szorgalmasan vakarózom, nem tudom megállapítani, a csalántól-e vagy a kullancsoktól. Alighanem Klementino is hasonló bajokkal küszködik.
Hirtelen félbeszakad egy dobbanássorozat. Halk zörrenés hang-
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zik a sűrűből. Valami közeledik az esti sötétben. Az aljnövényzetben megbújva alig-alig mozdul előre. Megjött tehát a várt, dob
bantásokkal idecsalt vadállat.
Klementino is észreveszi. Tudom, csak azért nem lő, mert attól
tart, hogy a sötétben engem talál. Én ugyanezért nem lőhetek.
Odább mozdulok. Zajtalanul beállok egy fatörzs mögé. Sehonnan nem hallatszik zaj. A vad mozdulatlanul lapul köztünk a sötét aljnövényzetben. Nyilván dobbantásra vár, hogy azután odaszökjön, és végezzen zsákmányával. Alighanem nagyobb erdei
ragadozó. Végre sikerül megkerülnöm a fát. Kijutok Klementino
lővonalából. A duplacsövű a fatörzs kérgéhez simul. A sötétben
alig mozgó valami egy vonalban van velem. Mielőtt elhúzom a
ravaszt, Klementino winchestere nagyot dörrenve lángot vet. Az
eddig mozdulatlan test most felugrik, s ezzel egy időben Abilio
indulatos kiáltását halljuk:
– Ne lőj, én vagyok!
– Te?… – nyögi rémülten Klementino.
Verejtékemet törlöm. Abilio tehát az, aki a dobbantásokra ideóvakodott, hogy elejtse a vélt törperszarvast. Ha előbb lövök,
mint Klementino, jobb helyzetemből biztosan agyonlövöm őt.
– Nem sebesültél meg? – kérdezem a legényt.
– Ez a bivaly csak a vadásztarisznyám szíját szakította át a golyójával.
Hármasban indultunk kifelé az erdőből. Majdnem megszaporítottuk eggyel a Jatapu vadonának drámáit. Mi történik, ha Abilio lő előbb vagy én? Zsákmányunk nincs, szívünkben azonban
elégedettek vagyunk. Úgy érezzük, mintha megmentettük volna egymás életét.

6. Halászháló
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Török találós kérdések
Feje van, de haja nincsen,
szeme van, pillája nincsen,
szárnya van, de sosem repül,
felhő útjába nem kerül. (hal)
Kövek között gyönyörű gyöngysor. (hal)
Part alatt surranó tolvaj,
bármennyit lop, soha nem baj.
Elszedi a nép, elosztja,
de bánkódna, ha nem lopna. (halászháló)

Mari (cseremisz) találós kérdések
Kövér anyó halászik,
minden bordája látszik. (varsa)
Kutya meg nem herregi,
macska észre nem veszi
Igen csöndes legényke. (hal)
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Komi (zürjén) találós kérdések
Egyik mit sem lát a mélyben,
mégis ki akarja venni,
másik nem hagyott el semmit,
mégis meg akarja lelni. (halász és vadász)
Szárnya van, de el nem szállhat,
Lába nincs, de gyorsabb nálad. (hal)

Szlovák találós kérdések
Volt egyszer egy ház,
abban gazda száz,
kiment a ház az ablakon,
minden gazda az én foglyom. (víz, hal, háló)
Melyik a legkisebb hal? 
(Amelyiknek a feje a farkához legközelebb van.)
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Hegedüs Géza: Szürrealista kép
A réten rákot rág a róka,
hogy vörös farka reng belé,
a Rába-parton reggel óta
rohan egy őrült Győr felé,
rikolt a révész heherészve
csap rossz ricsajt a parti réce,
Röhög a piktor – Mit tehet?
Fest szürreális képeket.

Magyar népköltések
Hej, halászok, halászok!
– Hej, halászok, halászok!
Merre mén a hajótok?
– Törökkanizsa felé
viszi a víz lefelé.
– Hej, halászok, halászok!
Mit fogott a hálótok?
– Nem fogott az egyebet,
veres szárnyú keszeget.
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– Hát a keszeg mit eszik,
ha a hálóba teszik?
– Nem eszik az egyebet,
petrezselyem gyökeret.

Hullámzó Balaton tetején
Hullámzó Balaton tetején
Csónakázik egy halászlegény.
Hálóját a szerencse, őt magát a kedvese
Elhagyta, el a szegényt.

A Tiszában van egy nagy hal
A Tiszában van egy nagy hal,
kinek neve harcsa,
Szent (tetszés szerinti név)-t a jó atya
még sokáig megtartsa!
Tartsa, tartsa sokáig, száz esztendős koráig!
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Döbrentey Ildikó: Öreg Janó
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hullámzó halastó, annak
a partján egy halászfalu. Ott élt öreg Janó, a partőr.
Mióta az eszét tudta, mindig a vizet járta az öreg-öreg csónakjával. Vigyázta a partot, őrizte a száradó halászhálókat, számolta
a csónakokat, figyelte a vizet. A gyerekek lesték minden mozdulatát.
Tudott az öreg Janó egyebet is: tudott hálót hurkolni, horgászzsinórt csomózni, óriás harcsát fogni, halászlét főzni, gőzölgő
szurokkal csónakot javítani, és tudott új csónakot építeni, sőt, az
új csónakot vízre is tudta bocsátani az öreg-öreg csörlővel, amit ő
maga szerkesztett még fiatal korában. Akkoriban még ő emelt kalapot a falu vénei előtt.
Egy este, amikor befejezte a munkát, s éppen a csónakját próbálta kihúzni a partra, odaugrott mellé egy fiatal halász:
– Hagyd csak öreg, ez már nem neked való – mondta. – Majd
én! – s egyetlen mozdulattal partra húzta a csónakot.
– Köszönöm – hálálkodott öreg Janó, és hazaballagott.
Egy másik este, amikor éppen a vizet merte ki a csónak fenekéről, a szomszéd halászasszony szólította meg:
– Ne hajolgass, öreg – mondta. – Majd én! – azzal könnyedén
kimerte a vizet az utolsó cseppig.
– Köszönöm – motyogta öreg Janó, és hazaballagott.
Egy saras őszi napon, amikor a vizesdvödrével baktatott a kútról hazafelé, egy korosabb halász lépett melléje, majdnem olyan
öreg, mint ő.
– Még a nyakad töröd a csúszós úton – mondta. – Majd én viszem a vizesvödrödet!
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– Köszönöm, de én is… – kezdte volna öreg Janó.
– Hazakísérlek, hogy bajod ne essen! – karolt bele készségesen
a másik.
– Köszönöm – sóhajtotta öreg Janó.
Akkoriban már az egész falu kalapot emelt előtte.
– Úgy látszik, én vagyok a legöregebb – gondolta öreg Janó. –
Hja, az idő eljár…
Attól kezdve csak titokban tevékenykedett, s egyre többet ült
otthon. Egyik szomszédasszonya megfőzte, s helyébe vitte az
ebédjét.
– Köszönöm – mondta mindennap öreg Janó.
Másik szomszédja tüzelőt gyűjtött, s begyújtotta a kemencéjét.
– Köszönöm – mondta neki is öreg Janó.
A harmadik szomszéd vizet hordott a kútról.
– Köszönöm – mondogatta öreg Janó.
– Milyen kedves hozzám mindenki – gondolta. – Miért vagyok
mégis szomorú?
– Úri dolgom van – gondolta később, de nem lett jobb a kedve.
Egyszer híre járt, hogy közös halászbárkát épít a falu, akkorát,
hogy minden halász beleférjen. Mindenki a bárkán dolgozott.
Öreg Janóról egészen megfeledkeztek.
Telt-múlt az idő. Elkészült a halászbárka, s eljött a vízre eresztés napja.
– Hórukk! Hórukk! – kiabálta erőlködve az egész falu, de a
bárka meg se moccant.
– Hívjuk az öreg Janót! – kaptak észbe a gyerekek. – Ő annyi
mindenhez ért!
– Öreg Janó! Öreg Janó! Segíts, öreg Janó!
– …Itt vagyok – bújt elő a kemence mellől öreg Janó.
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– Engedd vízre az új bárkát! Te meg tudod csinálni!
Öreg Janó egy szót sem szólt, csak megolajozta az ütött-kopott
öreg-öreg csörlőt. Egy rozsdás nyikorgás… Két rozsdás nyikorgás… S a bárka lassan, méltósággal vízre ereszkedett.
– Maradj a tóparton, öreg Janó! Őrizd az új bárkát! Vigyázz
a hálókra meg a csónakokra, mint azelőtt!
– Nem bánom… Ha szükség van rám… – mondta boldogan
öreg Janó, s egy percig sem kérette magát. Azóta is ott szolgál
öreg-öreg csónakjában, vigyázza a partot, őrzi a száradó halászhálókat, számolja a csónakokat, óvja az új bárkát, figyeli a vizet.
A gyerekek lesik minden mozdulatát.
Ha ideje engedi, hálót hurkol, horgászzsinórt csomóz, óriási
harcsát fog, halászlét főz, gőzölgő szurokkal csónakot javít, ha
kell, új csónakot épít, s ha kész a csónak, vízre is tudja bocsátani,
mert öreg Janó tud annyit a halászéletről, mint az egész halászfalu együttvéve.

Kiss Ottó: Régen…
Régen, amikor az emberek még
némák voltak, a halak gyűlést
tartottak, sajnálkoztak egy csomót
az emberek miatt, aztán nekik adták
a beszédet. Ezt anya mondta.
Én meg azt mondom, ha kicsit nagyobb
leszek, összegyűjtöm a szavakat egy
műanyag zsákba, és beleöntöm őket a
tengerbe.
Hadd beszéljenek ezután a halak is.
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Kiss Ottó: Úgy érzem magam
Úgy érzem magam,
mint a hal,
akit kihorgásztak.
Márióval egy zsinór köt össze,
ami láthatatlan,
de mégse lehet elszakítani.

Weöres Sándor: Forgós-ropogós
Sej-haj, folyóba,
sok a hal valóba,
Dunába, Tiszába
se-szeri, se-száma.
Sej-haj, vadonba
kivirít a gomba,
keményre, kerekre,
ha bolond, ne szedd le.
Sej-haj, fonóba,
sok a lány valóba,
ki barna, ki szőke,
sose fuss előle.

7. A föld ajándéka
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Herma Vogel és Gitte Spee: Ennivaló az égből
A Vörös-tenger túlsó partján kezdődött a sivatag.
Nagy hőség és szárazság volt mindenütt, alig nőtt egy-egy szál fű.
A héberek már napok óta gyalogoltak, és nem volt mit enniük.
A gyerekek sírtak az éhségtől.
„Miért is kellett útnak indulnunk?” kérdezték az anyák.
„Egyiptomban volt kenyér és hús.”
Elfelejtették, hogy milyen keményen kellett dolgozniuk,
és hogy gyakran meg is verték őket.
Isten hallotta a panaszaikat, és azt mondta Mózesnek:
„Holnap kenyér fog hullani az égből.”
Másnap reggel mindenütt apró magokat
találtak a földön.
„Miféle furcsa magok ezek?” kérdezték Mózestől.
De addigra a gyerekek már felszedegették
és meg is kóstolták a magokat. „Nagyon finom”,
mondták. „Mézeskalács íze van.”
Olyan sokat ettek belőle, hogy majdnem rosszul lettek.
A felnőttek is megkóstolták,
és elnevezték mannának.
Amíg a sivatagban vándoroltak,
Mindennap manna hullott az égből,
egészen addig, míg Kánaánba nem értek.
„Már nem is héberek vagyunk”,
mondták egymásnak az emberek.
„Az egyiptomiak hívtak így bennünket.
Mostantól kezdve zsidók vagyunk.”
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Petrovácz István:
Hogyan szerzett György zabot a csikósoknak?
(Belarusz monda nyomán)
Befejezvén a teremtés nehéz munkáját, a Jóisten egybehívta hű
szolgáit, hogy megjutalmazza őket. Csupa hasznos ajándékkal
kívánta meglepni kedvenceit: ritka növények magvaival, virággumókkal, színes cserjék gyökeres vesszeivel.
Kihasználva a nagy tülekedést, a Sátán is beállt a sor végére,
gondolván, hátha nem ismeri fel az úr. De bizony felismerte.
Szólni viszont nem szólt, csak odakészítette a keze ügyébe a legutálatosabb gyomnövényt, az aszatot.
Ezt szánta a Sátánnak.
Ám hiba csúszott a számításba. Egyik leghűségesebb szolgája, György valahol a világ végén tette a dolgát, amikor Isten hívó
szavát meghallotta. S bármennyire igyekezett, csak késve érkezhetett ura színe elé, amikor az már a Sátán markába nyomta
az utolsó előtti ajándékkupacból a különben Györgynek szánt
zabot.
Így aztán a késve érkező Györgynek az aszat jutott.
Nem is rejtette véka alá véleményét a hű szolga, szemére vetve
a Teremtőnek, ügybuzgalmáért mást várt.
– Cserélj a Sátánnal! – intézte el röviden az Úristen.
Csakhogy a Sátán bolond lett volna cserélni. Boldogan ugrándozva igyekezett haza, markában a pár szem zabbal.
– Zabot kaptam! Zabot kaptam! – újságolta a szembejövőknek.
György elébe került, s elbújt egy bokor mögé. S amikor a vidáman ugrabugráló Sátán melléje ért, rákiáltott:
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– Állj!
Összerezzent a Sátán, kiejtette a markából a magokat, s ijedtében azt is elfelejtette, mit hajtogatott egész úton.
– Teljesen megzavartál! – mérte végig bosszankodva Györgyöt.
– Ajándékot kaptam az Istentől, s most elfelejtettem, mit adott.
Nem tudod véletlenül?
– Nemde nem azt hajtogattad: „Aszatot kaptam! Aszatot kaptam!”? – sietett a segítségére ravaszul György.
És miközben felkapkodta a földről a zabot, amit a Sátán ijedtében elhullatott, a markába nyomta az aszat magját.
A Sátán tüstént elvette, s rövid időn belül egész birodalmát benőtte a leggyalázatosabb gyom, az aszat.
György pedig a csikósoknak ajándékozta a zabot, akik ezért
imáikba foglalták a nevét.

Mondóka
Mag, mag, búzamag,
nőjél, nőjél hamarabb!
Esőt, felhőt hoz a szél,
szomjas soha ne legyél!
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Találós kérdések
Gagauz találósok Bulgáriából
Ajtó nélkül, ablak nélkül,
Sok száz gyerek lakik bévül. (a tök és a magjai)
Sokcihájú párna,
Ki nem tudja – báva. (káposzta)
Hosszan-hosszan nyújtózik,
a fű közé borjadzik. (uborka)
Forog, forog,
Fehér potyog. (malom)

Krími tatár találósok
Ő maga kis termetű,
Lila bársony köntösű. (padlizsán)
Allah maga építi,
Kapuját kés nyitja ki. (dinnye)
Tű meg cérna nélkül
Gyöngyös függő készül.
Isten teremtette,
Az ember leszedte. (szőlő)
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Csuvas találósok
Apám sok-sok subát öltött,
megsirattam, ha vetkőzött. (hagyma)
Levágnak,
felszednek,
felkötnek,
megvernek,
vízbe dobnak,
tűzbe vetnek,
késükkel metélnek. (gabona, kenyér)

Mari találósok
Pálca végén kerek ház,
Benne sok-sok nép tanyáz. (mák)
Száz bundában ül az öreg,
Ha vetkőzik, megkönnyezed. (hagyma)
Virulóan hófehérben,
Illat övezi szépségem,
Elvirulva zöldben járok,
Mit vénen vörösre váltok. (alma)
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Engem bottal vernek,
Kővel összetörnek,
tűzzel is gyötörnek,
összevágnak vassal,
szétmorzsolnak foggal,
annyira szeretnek. (kenyér)

Cigány találós kérdés
Kis ember áll az erdőben,
Nagy kalap van fejében.
Ha kalapját megetted,
Őt magát is megetted. (gomba)

Katymári bunyevác találós kérdés
Öregapánk olyan legény,
szakálla nőtt a fenekén. (hagyma)
Négy testvér ül egy szobában,
De sehol nincs ajtó vágva. (dió)
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Gyárfás Endre: Babot vetettem
Babot vetettem,
nagyot nevettem.
Mondta az öcskös:
– Akkor nevess
majd, ha a babod
bő termést adott,
s fő a fazékban
a bableves!
Babot vetettem
s magamra vettem
megannyi gondját,
vállalom érte
a babramunkát.
Locsolom reggel,
locsolom este,
jaj csak a napfény
melegen süsse!
Tápsót, ha kíván, adok én néki.
Látszanak is már a levelecskéi.
Karót ütök le:
rácsavarodva magasra kússzék,
mintha fa volna!
Szaporán nyisson
piros virága!
Vigyázok rája,
Ne rágja bogárka.
(Hű a gonosznak
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lesz nemulass!)
Zöld hüvelyében
– mint repülőben –
üljön a sok-sok
Babszem-utas!

A két bors ökröcske
(Magyar népmese)
Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl,
egy nagy tenger, annak a közepén egy sziget; ennek a szigetnek
a közepében egy nagy hegy, s a hegy tetején egy ezeréves fa. Ennek volt kilencvenkilenc ága, a kilencvenkilencediken fityegett
egy kilencvenkilenc rejtekes tarisznya; ennek a kilencvenkilencedik rejtekében volt Laci bátyám kilencvenkilenc levelű bibliája,
s ennek a kilencvenkilencedik levelén olvastam ezt a mesét.
A biz a’: Hát, volt egyszer ez igen-igen szegény ember; szomszédjában lakott még egy nálánál is szegényebb. Az egyiknek fia
volt, a másiknak leánya. Kapták-fogták magukat a szegény emberek, és összeboronálták a legényt és a leányt, hogyha már anynyiban van; legyen egy koldustarisznyából kettő.
Azt mondja egyszer az ifiasszony az urának: – Hallja-e kend,
hogy nincs pápista (katolikus) hitem, de próbáljon egyet: böjtöljön meg egy pénteket, hátha adna az Isten valamit.
Az ifiember meg is hallgatja a tanácsot, nem evett egy betevő
falást sem pénteken, hanem az Isten nem adott ezért semmit.
– No, Isten néki – gondolja magában –, legyen. A többi után megböjtöli a másodikat, meg a harmadikat is, és egyszer csak úgy
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beléjött a böjtölésbe, hogy 7 egymás után eső pénteken nem evett
semmit, de semmit az ég alatt. De az Isten csak nem adott semmit a 2 hónapos böjtre sem.
Hm – gondolja magában. – Ez már csak elég volt, ha akart volna adni őszentfelsége, erre adhatott volna.
Meggondolkozik a szegény ember, és azt mondja a feleségének: – Hallod-e, feleség! Süss nekem egy hamuba sült pogácsát,
mert menni akarok az Istenhez, hadd látom: hol a hiba.
Süt is az asszony, s a szegény ember útnak indul.
Dél tájt elért a Herec erdőbe. Ott talált egy ősz embert, aki két
akkora ökörrel, mint egy-egy borsszem szántogatott a ciheres
parlagon. Köszön neki, s az fogadja is. Kérdi, hogy merre van
szándéka, mi járatban van.
– Én bizony az Istenhez mennék – felel a szegény ember. – Hét
pénteken böjtöltem, és nem adott érte semmit. Most azt szeretném megtudni, hogy mért nem adott.
– Abba hiába ne fáradj – mondja az ősz ember – hanem én neked adom ezt a két bors ökröcskét, ezek után elélhetsz, csak senkinek el ne add, akármennyit ígérnek értük.
Hazahajtja a szegény ember a két ajándék állatot, s másnap
mindjárt az erdőbe ment velük. A szekeret innét s túl szedte öszsze. Egyik ember kereket, a másik rudat, a harmadik tengelyt
adott, aztán összetákolta. Elég az, hogy volt, olyan, amilyen. De
nem is mert két szál fánál többet feltenni, mert az ökröcskékben
még kevesebbet bízott. Hanem ezek táltosok voltak, és amikor
meg akarták indítani, megszólal az egyik:
– Hát ezt a két szálfát ki után tette, gazduram? Csak rakja meg
a szekeret istenesen, hogy recsegjen alatta, mert mi két szál fával
nem szégyenkezünk be a faluba!
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A szegény ember csak csavargatta a fejét, de rászánta magát, és
istenesen megrakta a szekeret, amennyi csak ráfért. Amint kiérnek az erdőből, találkoznak a gróffal és a falubíróval. Ezek majd
hanyatég estek, mikor látták, hogy az a két pirinkó ökör mekkora
szekér fát viszen.
Kérdi a gróf:
– Mennyiért adod nekem ezt a két ökröt te szegény ember?
– Nem eladó, méltóságos gróf úr – felel a szegény ember.
Megharagszik a gróf, és azt mondja a szegény embernek, hogy
ha egy nap alatt meg nem szántja a Herec erdőt, és bé nem veti,
és el nem boronálja: ökre nélkül marad.
Aj! Megbúsulja magát a szegény ember! Mit tudjon csinálni?
– Egyet se búsuljon gazduram, – szólal meg az egyik ökröcske
– csak szerezzen eke-szerszámot, a többi a mi dolgunk.
No, szerez is a szegény ember, egyik ad talyigakereket, a más
ekekabalát, a harmadik ösztökét, kurtavasat, hosszú vasat, és egy
picre összeszokotálta az ekét.
Elmennek a Herecbe, és azt mondja ott az egyik ökör:
– Kend csak feküdjék le, és aludjék gazduram, eligazítjuk a
többit.
A gazda bizony meg is fogadta a szót: lefeküdt, s mire felébredt, már szépen el is volt boronálva a szántás. Avval hazaeregéltek, és jelentette a bírónak, hogy készen van a munkával. Kimegy
a bíró s a gróf a helyszínre, végigjárják a helyet, de egy hajszál
nem sok, annyi hibát sem találtak a vetésben.
No, te szegény ember – mondja most a gróf –, ha mi nekem
takarmányom van, gyökerestől, mindenestől be nem takarítod
egy nap alatt, ökröd nélkül maradsz, tudd meg!
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A szegény ember elkezd búsulni, de a bors ökröcskék ismét
megvigasztalják: – Egyet se búsuljon, gazduram! Kend csak feküdjék le a barázdába és aludjék, a többi a mi dolgunk!
Be is takarították egy nap, még a helyét is a teméntelen sok
takarmánynak. Egy szekérre rakták az egészet, és olyan magasra
felrakták, hogy a szegény ember nem tudott a tetejébe nézni. Mikor a kastélyhoz érnek, bémegyen a szegény ember a grófhoz, és
jelenti, hogy elhozta a takarmányt, de ha a kastélyt el nem fordítja helyéről, nem férnek bé az udvarra. A gróf még ki sem hallgatta jóformán, úgy kivetette a szegény embert, hogy majd megszakadt a nyaka. Meglátták ezt az ökröcskék, mozdítanak egyet a
szekéren, neki a kastélynak, s az fenekestől felfordult. A grófot
majd megölte a bosszúság.
– Hallod-e, te szegény ember! – mondá a gróf. – Ha te engem
be nem vitetsz a pokolba a bíróval együtt, ökröd sem lesz, és
magad is csúfot látsz. Látni akarom a poklot, hogy milyen világ
van ott.
Hej! Búnak adja magát a szegény ember. Hogy tudja ő odavitetni, mikor soha még a tájéka felé sem járt a pokolnak? Megszólal az egyik ökröcske:
– Azért sohase búsuljon, gazduram! Oda éppen jó helyre kívánkoznak, megilleti mind a kettőt.
Avval a szegény ember előállott a nagy egész vágás szekérrel,
a gróf és a bíró felkászolódtak rá, s elindult a két ökröcske a pokol
tartománya felé. Estére kelve a szádához értek. A borsszem ökröcskék nekifutottak az ajtónak, beütötték a fejökkel, avval a gróf
nagy tempóra besétál, és utána a bíró.
– No, most gazduram, rántsa rája az ajtót, javallá az egyik.
A szegény ember úgy is tett, és holtig a pokolban rekedt a gróf
is, a bíró is.
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A szegény ember a borsszem ökröcskével máig is boldogul él,
ha meg nem halt.

Lev Tolsztoj: Anna Karenina
(részlet)
Levin fogta a kaszát, s próbálgatni kezdte. A kaszások, akik épp
a rendjük végére értek, izzadtan és vidáman jöttek ki egymás
után az útra, s mosolyogva üdvözölték az urat. Mind megnézték,
de egyik sem szólt egy szót sem, míg végre egy magas, ráncos
arcú, szakállatlan öreg, báránybőr ujjasában, az útra kiérve, oda
nem fordult hozzá.
– Vigyázz, uram; ha nekigyűrkőztél, abba ne hagyd – fordult
hozzá, s Levin visszafojtott nevetést hallott a kaszások közt.
– Magam is azon vagyok – mondta, s beállt Tyit mögé az idejét
várva, mikor láthat neki.
– Hát csak vigyázz – ismételte az öreg.
Tyit helyet csinált neki, Levin pedig mögéje állt. A fű alacsony
volt, afféle útmenti. Levin rég nem kaszált már, a rászegezett tekintetek is zavarták, úgyhogy az első percekben, noha nagyokat
suhintott, rosszul kaszált. Mögötte hangok hallatszottak.
– Nem jól veszi, magasan fogja, nézd, hogy neki kell hajolnia
– mondta az egyik.
– Feszülj neki jobban a sarkaddal – mondta a másik.
– Nem baj, jól van az, megszokja – folytatta az öreg. – Lám,
megy már. Ha az ember széles rendet vesz, elfárad. Nemhiába
gazda, magának dolgozik. Nézd azt a rendet. A magunkszőrűnek a púpjára ütnek az ilyenért.
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A fű puhább lett. Levin hallotta őket, de nem felelt, csak minél
jobban iparkodott kaszálni. Tyit mögött ment. Vagy száz lépést
haladtak, Tyit ment megállás nélkül, nyoma sem volt rajta a fáradtságnak. Levin megijedt már, hogy nem győzi, annyira kifáradt.
(…)
A verejték csak úgy szakadt az arcáról, ott csöpögött az orrán,
a háta, mintha vízben áztatta volna, egészen nyirkos volt, mégis
nagyszerűen érezte magát. Különösen egy okozott örömet neki,
most már tudta, hogy ki fog tartani.
Gyönyörűségét csak az mérgezte meg, hogy a rendje csúnya
volt. „A karommal kisebb lendületet veszek, az egész testemmel
nagyobbat” – gondolta, ahogy Tyit szinte zsinór mentén vágott
rendjét a maga zilált, egyenlőtlen rendjével összehasonlította.
(…)
Nem értette, honnét jön, s mi ez: a munka derekán hirtelen
kellemes, hűvös érzése támadt forró, kiizzadt vállain. Kaszafenés
alatt fölnézett az égre. Alacsony, súlyos felhő futott át rajta, nagy
szemű esővel. Néhány paraszt a ruhájához szaladt, fölvette, mások, éppen úgy, mint Levin, örvendezve vonogatták csak a vállukat a kellemes frissességre. Rend következett rend után. Hoszszabb, rövidebb, szebb s rosszabb füvű rendeken mentek végig.
Levin elvesztette az idő tudatát; végképp nem tudta, későn van-e
vagy korán. Munkájában most változás állt be, s ez óriási gyönyörűséget szerzett neki. Munka közben voltak már percei, amikor elfelejtette, mit csinál, könnyűnek érezte magát, s ezekben a
percekben az ő rendje is majdnem olyan szép egyforma lett, mint
Tyité. De mihelyt eszébe jutott, hogy mit csinál, s jobban akarta
csinálni, a munka nehézzé vált s a rend is rosszabbul sikerült.
(…)
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Minél tovább kaszált, annál sűrűbben jöttek rá a magafelejtés
percei, amikor már nem karja lendítette a kaszát, hanem a kasza
húzta maga után a magára ocsúdott, élettel teli testet, s a munka
anélkül, hogy rágondolnának, mintegy varázslatszerűen ment,
szabatosan és helyesen, magától. Ezek voltak a legboldogabb pillanatok.

8. Gyógyfüvek és bájitalok

82 Mezőkön, réteken

3. évfolyam

Boldizsár Ildikó: A csóka meséje
(részlet)
„…Történt egyszer a Hulló Falevelek havában, hogy egy boszorkány költözött az erdőbe, a Madarak Királya palotájához egészen
közel. Attól a pillanattól kezdve, hogy belépett az erdőbe, minden megváltozott. Mi, madarak, százszorta szebben csiripoltunk.
A virágok kétszer annyi ideig virágoztak, a fák gyorsabban nőttek. És tudjátok, miért? Azért, mert a boszorkánynak minden fűszálhoz, mohához, virághoz és fához volt egy-egy szava. Ha nem
volt kedve beszélni, énekelt nekik, ha ahhoz sem volt kedve, megsimogatta őket. A madaraknak madárkalácsot készített, tökmagot, kendermagot, diót, napraforgót tett bele, az állatokat szénával etette. A hajnali harmat felszáradása után órákat barangolt az
erdőben, olykor lehajolt egy növényhez, megszagolgatta, ujjai között morzsolgatta, majd azt mondta: – Nem, nem ezt keresem. –
Máskor meg ujjongva kiáltott föl: – Igen, ez lesz az! – És kosarába
tette, amit talált. Senki sem ismerte a boszorkány titkát, még a
macskájának sem árulta el, hova tűnik minden hajnalban.
Amikor teli kosaraival hazaért, egyenesen a padlásra sietett.
A virágok nagyobb részét szétterítette egy teknőben, a többiből
csokrokat kötött, és a falra akasztotta sorra. Hetekig száradtak ott
a növények, s amikor már törtek és zörögtek a szárazságtól, a
boszorkány szitán átdörzsölte és csalánszövet zsákocskákba töltötte őket. Fenyőtűvel összevarrta a zsákokat, és mindegyikre
hímzett egy jelet. Ezután ha egy törött lábú őzet talált az erdőben, hazavitte, ágyára fektette, kibontotta az egyik zsákot, kivett
belőle egy kis hűsítő balzsamot, és bekente vele a gida lábát. A gi-
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da nemsokára járni tudott. Máskor meg a bagoly begyulladt fülét, a medve kificamodott bokáját dörzsölte gyógyító növénnyel,
a borzzal pedig itatott valamit, amikor az nagyon köhögött. Volt,
amikor a dézsájába tette az egyik zsákocskát, és az illatos fürdővízben maga fürdött meg. Csak úgy ragyogott a haja és a bőre,
amikor a vízből kiszállt! Ha vendégségbe jött hozzá a többi boszorkány, teát főzött nekik szárított levélkéiből, és így kínálta
őket:
– A citromfűtea megerősíti a szíveteket, a rozmaring szerelmet
ébreszt bennetek, a kamilla jóságot. A kakukkfűteától bátrak
lesztek, a körömvirágtól szépek, a mentától pedig okosak.
Hamarosan híre kelt, hogy a boszorkány erdejében nincs fázó
és beteg állat, nincs éhező madár, nincs szomorú vándor.”

84 Mezőkön, réteken

William Shakespeare: Romeo és Júlia
(részletek)
„Én ezt a háncskosárkát megrakom
Mérges szerrel, gyógyfűvel gazdagon.
(…)
A természet kegyelmét ontja bőven:
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó, nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!
(…)
E kis virágszál gyenge levele
Méreggel és balzsammal van tele.
Szagold: szived gyönyörtől ittasul;
Ízleld: szemedre örök éj borul.
Két ellenséges király táboroz
Emberben, fűben: a Jó és a Rossz.”
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Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 142.
Vöröshajú lányok
Vöröshajú lányok,
mint a gondolat,
felröppennek
éjjel holdvilág alatt.
Este vizet hoznak,
szalmát, tüzifát,
sürögnek, kacagnak,
mint a jó család,
kisöprik az udvart,
csakugy bizsereg –
ki hinné, hogy éjjel
hol vannak ezek!
Manci, a nagyobbik,
füstön lovagol;
Joli most bújik ki
az eresz alól.
Vöröshajú lánnyal
ne kezdj sohasem…
Fogjátok meg – ott száll –
viszi a szívem!

9. Varázserő
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Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra
(részlet)
„Apám vegyszerrel öntötte le a füvet a ház előtt, mondván, elege
van a gazolásból, ő ugyan nem kapál többet: inkább vesszen a fű
a gyommal együtt. A gyerekek zokogtak, amikor meglátták a kiégett, sárga fűcsomókat, és zöld fűszálak után kutattak a teljes
pusztulásban. Centiről centire vizsgálták át a terepet, hátha rábukkannak legalább egyre is, de hiába. (…) Nagyanyám egyszer
azt mondta, hogy ahol fű van, ott élet is van, mert a fű azonnal
megjelenik ott, ahol a megmaradásnak a legkisebb esélye is fennáll. A legsivárabb helyeken is gyökeret ereszt, belekapaszkodik
a földbe, s ha ki akarják pusztítani, megszázszorozza erejét.
Az ötéves erre felugrott, átszaladt a szomszéd ház elé, és tépkedni kezdte a füvet. Teletömködte a zsebeit, majd visszaszaladt, és
szétszórta a zöld fűszálakat a kiszáradt fűcsomók között. Aztán
felemelt a földről egy botot, körbekerítette a terepet, és különféle
jeleket rajzolt a porba. – Mit csinálsz? – kérdeztem tőle. – Varázsolok – mondta –, hogy a fűnek még több ereje legyen.”

Mondóka
Mag, mag, búzamag,
nőjél, nőjél hamarabb!
Esőt, felhőt hoz a szél,
szomjas soha ne legyél!
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J. K. Rowling: Harry Potter és a Tűz Serlege
(részlet)
– Igazgató úr – zihálta Harry. – Tudom, hogy nem lett volna
szabad… én nem akartam… a szekrény ajtaja félig nyitva volt,
és…
– Nem kell magyarázkodnod. – Dumbledore kivette a szekrényből a kőtálat, az íróasztalhoz sétált vele, letette, és helyet foglalt díszes székében. Azután intett Harrynek, hogy üljön le vele
szemben.
Harry engedelmeskedett, és a kőtálra meredt. Annak rejtélyes
tartalma ismét ezüstös fehér volt, s ugyanúgy fodrozódott és kavargott, mint a látomás előtt.
– Mi ez? – kérdezte remegő hangon Harry.
– Ez? Egy merengő – felelte Dumbledore. – Néha úgy érzem,
hogy a fejemben túlcsordulnak a gondolatok és az emlékek – biztosan te is voltál már így.
– Hát… – motyogta Harry. Nem akart igent mondani, mert
őszintén szólva sosem érzett még effélét.
– Olyankor jól jön a merengő – folytatta Dumbledore, a kő
tálra mutatva. – Az ember egyszerűen lecsapolja elméjéből a fölös gondolatállományt, a tálba önti, és ha épp kedve van, elmereng az öszszegyűlt tapasztalatok fölött. Ebben a formájában az
emlékek átláthatóbbak, könnyebb megtalálni a dolgok közti öszszefüggéseket.
– Jól értem? – szólt Harry a kőtál kavargó tartalmára meredve.
– A tálban az ön gondolatai vannak?
– Természetesen – bólintott Dumbledore. – Várj, megmutatom.
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Dumbledore elővette varázspálcáját, és a halántéka táján a fejének szegezte. Mikor elhúzta a pálcát, Harry először azt hitte,
hajszál akadt bele, de aztán látta, hogy a pálca végén csüngő szál
nem haj, hanem ugyanaz az ezüstös fehér anyag, amit a tál tartalmaz. Dumbledore a merengőbe töltötte a lecsapolt gondolatokat, mire abban – Harry nagy ámulatára – felszínre bukott ő,
Harry arcának forgó, kavargó képe.
Dumbledore most kétfelől megfogta a kőedényt, és azzal a
mozdulattal, mellyel az aranymosó a szitáját rázza, körbe lötykölte az ezüstös anyagot. Erre megváltozott a kép: az emlék-Harry
átalakult…
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Weöres Sándor: Csiribiri
Csiribiri csiribiri
zabszalma –
négy csillag közt
alszom ma.
Csiribiri csiribiri
bojtorján –
lélek lép
a lajtorján.
Csiribiri csiribiri
Szellő-lány –
szikrát lobbant,
lángot hány.
Csiribiri csiribiri
fült katlan –
szárnyatlan szállj,
sült kappan!
Csiribiri csiribiri
lágy paplan –
ágyad forró,
lázad van.
Csiribiri csiribiri
zabszalma –
engem hívj ma álmodba.
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József Attila: Kertész leszek
Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,
nem törődöm semmi mással,
csak a beojtott virággal.
Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,
ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.
Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,
nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.
Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugaton –
ha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.
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10. Ellenséges támadás
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Kiss Ottó: Márióra…
Márióra
hiába mondok csúnyát,
legfeljebb megsértődik
és elmegy. De aztán
mindig visszajön.
Márió egy bumeráng.

Jonathan Swift: Gulliver utazásai
(részlet)
Ez a két nagyhatalom, aminthogy bevezetőmben már utaltam is
erre, harminchat Holdéven át a legirgalmatlanabb harcot vívta
egymás ellen. Hogy mi volt a „casus belli”: pontosan elmondom
önnek. Azt hiszem, az egész univerzum megegyezik abban, hogy
emberi nemünk ősi szokása az idők kezdetétől fogva, hogy a
lágytojást a vastag végén törjük fel evés előtt. Hanem aztán: jelenleg uralkodó császárunk felséges nagyapja, mikor még egészen kicsi gyerek volt, és szeretett volna egy lágytojást megenni,
a megszentelt szokás szerint próbálta azt feltörni, viszont: a héjával összevagdosta az ujját. Erre az apacsászár azonnal egy ediktumot hirdetett ki minden népének, melyben a legszigorúbb
büntetés terhe alatt kihirdeti összes alattvalóinak, hogy ezentúl
lágytojás csakis a hegyes végén bontható. A nép olyan gyűlölettel fogadta ezt a törvényt, hogy krónikásaink hat lázadásról számolnak be a tojás-problémával kapcsolatban; a polgárháborúk-
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ban egy császár az életét, másik a koronáját vesztette el.
A belpolitikai zűrzavarokat Blefuscu uralkodói minden erejükkel szították, és ha a zavarokat sikerült egy időre véletlenül elfojtani, a száműzöttek mindenkor az ellenséges birodalomba menekültek oltalomért. Van olyan feljegyzésünk, mely szerint
tizenegyezer ember vállalta inkább a halált a történelem folyamán, semhogy a lágytojást hegyes végénél kezdje fogyasztani.
Száz és száz hatalmas kötet jelent meg a vitáról; ma már természetesen a Vastag Vég felesküdtjeinek minden nyomtatványa
tilos a birodalomban, és a Vastag Vég híveit törvényesen eltiltották bárminemű hivatalviseléstől.
Mialatt ezek a belháborúk dúltak, Blefuscu császárjai egyetlen alkalmat sem mulasztottak volna el, hogy tiltakozó jegyzékeket ne küldözgessenek hozzánk meghatalmazott minisztereik
által. Azzal vádoltak ugyanis, hogy vallásszakadást idéztünk
elő, durván megsértvén nagy prófétánknak, Lustrognak legszentebb hittételét, mely a Brundrecal ötvennegyedik fejezetében olvasható (ez olyasmi nekik, mint a törököknek az Alkorán). Ha már erről beszélünk, meg kell jegyeznem, hogy ez merő
szófacsarás, mert bizony az a szöveg szóról szóra így hangzik:
„Minden igazhitű a megfelelő végén törje fel az ő tojásait.” Hogy
mármost melyik a megfelelő vége a tojásnak, ez szerény véleményem szerint az egyéni lelkiismeret kérdése, illetve a legfelsőbb
hatóságok döntésétől függ.
Mivel a Vastag Vég menekültjeit tárt karokkal fogadták Blefuscu császári udvarában, és ezerféle titkos segítséget is kaptak itthoni párthíveiktől, forradalmi izgatással körítve: nem csoda,
hogy háború tört ki a két birodalom között. Harminchat hónapon át tartott, változó szerencsével, amely idő alatt negyven ha-
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jót vesztettünk az első admiralitás legnagyobb egységeitől, persze jóval több kisebb cirkálókat is, azonfelül harmincezer
tengerészt és gyalogságot. A számítások az ellenség veszteségeit azonban még többre becsülik. Mindez nem gátolta őket abban,
hogy jelen pillanatban ismét óriási flottát szereljenek fel, mely invázióra készül ellenünk, s mivel ő császári felsége a legnagyobb
bizalommal van az ön hősiessége és testi ereje iránt, megbízott
engem, hogy eképpen tájékoztassam a jelenlegi politikai helyzetről.

Kiss Ottó: Te rossz…
Te rossz vagy apa, meg anya is,
mert sohasem vagytok itthon,
amikor este hazajöttök,
fáradtak vagytok,
elküldtök aludni,
sohasem játszotok velem,
pénzt adtok,
hogy vegyek magamnak játékot,
de minden gyereknek
ugyanolyan játéka van,
és nekem nem kell ugyanolyan játék.
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A nagypapa viszont jó,
mert ő mindig itthon van,
játszik velem,
sohasem mondja, hogy fáradt,
nyáron a Márióval elvisz a nyaralóba,
kukoricaszárból csinál nekünk
varázskardot
meg fosztásból varázsbabát,
hogy ripsz-ropsz,
az égből szeretetet varázsoljunk a földre.

A vonatsínek…
A vonatsínek
egymás mellett
mennek,
de valahol messze
összeérnek.
Apa szerint csak a végtelenben.
Apa és anya
is egymás mellett
mennek,
én meg középen,
mert én vagyok a végtelen,
ahol ők összeérnek.
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Kormos István: Mörrenmorcogi Micó meséje
Hol volt,
hol nem volt,
Buda városába volt
egy macska, egy fekete,
kutyák vad rettenete:
Mörrenmorcogi Micó
Világraszóló neve!
Hát egy szép napon
ez a szóban forgó macska,
e Mörrenmorcogi Micó
megszomjazott, de nagyon!
Ha meg, mit csinált?
A Közértbe sétikált,
oda egy akó tejért,
mivelhogy a tányérjába egy akó tej belefért.
Karján kosara,
abban viszi az üveget,
kéri üvegbe a tejet,
egy akóval, épp eleget,
aztán szaporán lépeget
a tejjel haza.
Ahogy lépeget,
kezd dúdolgatni magában
egy kis éneket:
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„Héjj, hajj! Dolmányom!
Hol van a pipadohányom?
Héjj, hajj! Dolmányom!
Hova lett pipadohányom?”
Hol?
Hol?
Hol lehet?
Kérdi, de nincs felelet,
sőt, hamar abba kell hagyja
azt a kedves éneket,
mert veszélybe lépeget.
Vész leselkedik,
szörnyű mégpedig!
Hét kutya toppan elébe,
s ahány kutya, annyiféle,
cibálnák őt hét darabra,
hát nem megy a játék babra,
hanem vérre, macskavérre!
Puli mondja:
„Herr! herr! herr!”
Farkaskutya:
„Hörr! hörr! hörr!”
Bősz komondor:
„Morr! morr! morr!”
Kuvasz, pincsi, foxi, vizsla
velük ugat összevissza!
„Herr! herr! herr!
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Hörr! hörr! hörr!
Morr! morr! morr!
Mörr! mörr! mörr!
Szépen összegyűltünk heten,
macskának itt nincs kegyelem!
Herr! herr! hörr! hörr!
Morr! morr! mörr!”
Szól a macska,
a fekete,
szól Mörrenmorcogi Micó:
„Heten jöttök
ellenemre?
Jöhet kutya,
aki van,
de még azt megengedjétek,
hogy a tejem megigyam.”
„Jó, jó!
Vakk! vakk! vakk!
Herr! hörr! morr! mörr!
Igyad csak!”
Így ugatnak összevissza;
a macska a tejet issza,
üvegből kinyitva jót,
iszik tejet, egy akót,
tejtől víg erőre kap
aj, Mörrenmorcogi Micó,
s kutyák között széjjelcsap;

3. évfolyam

Ellenséges támadás 103

haragosan áll a bajsza,
vagdalkozik jobbra-balra.
Puli azt se mondja:
„Nyekk!”
Farkaskutya azt se:
„Nyikk!”
Bősz komondor azt se:
„Nyakk!”
Kuvasz azt se mondja:
„Mukk!”
Foxi azt se mondja:
„Makk!”
Vizsla azt se mondja:
„Nyiff!”
Pincsikutya azt se:
„Nyaff!” –
Elszaladnak hétfele,
árkon által, bokron által,
szörnyű nagy sivalkodással,
s néz utánuk víg vihánccal,
néz Mörrenmorcogi Micó,
a macska, a fekete.
Ha az a hét kutya
el nem szaladt volna,
ez a macska-mese
tovább tartott volna.

11. Titkos haditerv
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Kányádi Sándor: Az elveszett követ
Hogy s hogy nem, de egyszer,
Kolozsvárra jövet,
elveszett az úton,
el a török követ.
Pedig egyenest az
isztambuli öreg
szultántól jött volna,
ha megjön a követ.
Fényes kísérettel,
ahogyan csak jöhet
Konstantinápolyból
egy szultáni követ.
Födte a lovát is
selyembrokát-szövet,
bíborban, bársonyban
lovagolt a követ.
Turbánjára forgót,
derekára övet
a fényes szultántól
kapott volt a követ.
Csillogtatta a nap
a sok drágakövet:
éjszaka sem veszhet
el egy ilyen követ!
S mégis, amint mondják,
Enyed táján jövet,

3. évfolyam

11. Titkos haditerv 107

kámforrá változott,
oda lett a követ.
Telt és múlt az idő,
s a szultánnak szöget
ütött a fejébe:
hová lett a követ?
Se híre, se hamva,
kerékbe is töret
mindenkit, ha elé
nem kerül a követ.
– Halál fia, aki
parancsot nem követ,
reggelre meglegyen
az elveszett követ! –
Agák, bégek, basák,
ki csak számba jöhet,
indultak keresni,
hol lehet a követ.
Jöttek dérrel-dúrral,
s Enyed táján jövet,
kámforrá változtak,
Akárcsak a követ.
Dühbe jött a szultán.
– Biztosan egy követ
fújnak a piszkosak
s a hóhányó követ.
Együtt szedik ezek
a tejről a fölet,
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de jaj nektek, agák,
bégek, basák s követ! –
Azzal lóra pattant
S jött, ahogyan jöhet,
maga a nagy szultán
s nem holmi kis követ.
Pompáját leírni
fölösleges szöveg,
koldusnak látszana
mellette a követ.
Jött hát, s mit ad Allah!
Enyed táján jövet,
eltűnt a szultán is,
akárcsak a követ.
S így a mai napig
nem tudjuk, az öreg
szultántól mi hírrel
jött volna a követ.
Hódolatot kívánt,
vagy csak arany övet,
ónkupát szegődni
jött volna a követ?
Hódoltatni ide
ugyan jönni jöhet,
de amit kap aztán,
viheti a követ.
Vihetné, de hol van?
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Enyed táján jövet,
el mégsem párolgott
kámforként a követ!
Gördítsük le hát a
titokról a követ:
vénséges vén pince
mélyén ül a követ.
Az történt ugyanis,
Enyedről bejövet,
Szörnyen megszomjazott,
s vizet kért a követ.
– De vízzel Enyeden
ó, nagyságos követ,
akkor se kínáljuk,
ha kerékbe töret!
Kortyolt egyet-kettőt,
de minthogyha tüzet,
lett a bortól egyre
szomjasabb a követ.
Agák, bégek, basák,
Enyed táján jövet
jutottak a nyomon,
ahová a követ.
Ott van a szultán is,
azt fújja az öreg:
– Tudtam én, hogy egyszer
megkerül a követ.
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Én is majd folytatom
egy-rímű versömet,
mikor Kolozsvárra
érkezik a követ.

Csukás István: Süsü, a sárkány
(részlet)
(…)
Lent a vár előtt megszólaltak a harci dobok, dübögtek, pufogtak
félelmetesen. Majd Torzonborz kancellárja előrelépett, s felkiáltott a várfalra.
– Torzonborz, a nagy király beszél! Hadüzenet!
Az Öreg Király a fejét vakarta.
– Ajaj! Hadüzenet! Ebből háború lesz!
Torzonborz félretolta a kancellárját, és ugrálva, pattogva ordibált.
– Igen, én beszélek! És jól nyissátok ki a fületeket, mert nem
mondom kétszer! A várat körülvettem, félelmetes és legyőzhetetlen hadseregemmel, és mindent elpusztítunk! Nincs értelme az
ellenállásnak! Sorsotok meg van pecsételve! Adjátok meg magatokat, mert különben nem kegyelmezünk senkinek!
A Toronyőr jajgatott, óbégatott a toronyban:
– Jaj nekünk! Jajajaj!
A Kiskirályfi csengő hangon felkiáltott neki:
– Ne jajgass, Toronyőr! Majd jön Süsü, és megvéd!
Torzonborz meghallotta a biztatást, szörnyű kacajra fakadt.
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– Hahaha! Süsüt pedig ne is keressétek! Süsüt ne is várjátok!
Hahahaha! Süsüt csapdába csaltuk! Süsü nincs! Süsünek vége!
Süsünek kampec! Hahahaha!
Megütődve hallgatták a várfalon Torzonborz beszédét. A Király komolyan nézett körül.
– Süsü? Mi lett Süsüvel? Csapdába csalták? Hol? Mikor?
A Kiskirályfi sírva fakadt, rítt keservesen, potyogtak a könnyei,
mint a záporeső.
– Süsü! Süsükém! Brühühühühü! Ja, jaj, Süsü!
A Kancellár kapkodva simogatta a szakállát, húzgálta meg
ráncigálta, s az orra alatt motyogott.
– Még csak ez hiányzott… Süsü nélkül végünk! De végünk
ám! Hajajaj!
Lent a vár előtt Torzonborz tovább ordibált és fenyegetőzött.
– És ha hajnalig nem adjátok meg magatokat, támadunk! És
nem irgalmazunk senkinek!
Fent a várfalon a Kancellár összerezzent ijedten.
– Mindent elpusztítanak! Süsüt is elpusztították! Hajaj! Végünk van!
A Király félrefordult, s egy könnycseppet törölt ki a szeméből.
– Süsü, drága barátom… örökre véget ért a vándorlásod… miért hagytál itt minket? Nem fogunk elfelejteni! Soha!
Az Öreg Király meghallotta a fogadkozást, ő is hozzátette,
hogy soha, de még mást is mondott, valami vigasztalót, mivel ő
volt a legöregebb és a legtapasztaltabb.
– Ideje abbahagyni a siránkozást, mert most más dolgunk van!
Ne sírj, kisunokám! Nyakunkon az ellenség, nincs idő siránkozásra! Süsüért bosszút állunk, csak ne sírj! Harcolni fogunk! Ha
kell, Süsü nélkül!
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A Kiskirályfi a nagyapjához bújt.
– Már nem sírok! – mondta.
Az Öreg Király megdicsérte:
– Jól van! Ez a beszéd! Az én unokám vagy! Az én bátor unokám vagy! És most nagy szükség van a bátorságra!
A Király is összeszedte magát.
– De mit tegyünk?
Az Öreg Király határozottan így felelt:
– Segítséget kell hozni! Mégpedig, fiam, neked kell elindulni,
mert csak te tudsz átjutni az ellenség gyűrűjén!
– Elindulok! – mondta bátran a Király. – De merre menjek?
Teljesen körülzárták a várat!
Az Öreg Király elmosolyodott.
– Tudom, tudom. De a titkos ajtón kijutsz! Még az ükapám csináltatta, hajaj, azt hittem, sose lesz rá szükség! Most átadom neked a titkot! És legjobb, ha éjszaka mész. A rejtekút, a titkos ösvény a vadkörtésen keresztül vezet egészen Petrence királyig.
Tőle kell segítséget kérni!
A Király komoly arccal hallgatta, igyekezett megjegyezni mindent pontosan.
– Értem… a vadkörtésen át Petrence királyig! Megtalálom.
De mi lesz a várral? Mi lesz veletek?!
Az Öreg Király harciasan a mellére csapott.
– Minket ne félts! A várat megvédjük! Magunkat meg nem adjuk! Átveszem a parancsnokságot! És harcolunk az utolsó csepp
vérünkig!
A Kiskirályfi is a mellére csapott bátran.
– Harcolunk!
Az Öreg Király mosolyogva nézte.
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– Ez a beszéd, kisunokám! A vér nem válik vízzé! Az én vérem! Mellettem fogsz állni a csatában!
A Kiskirályfi kihúzta magát.
– Melletted fogok állni, nagyapó! És ha kell, meghalunk, de
nem adjuk meg magunkat!
Mindnyájan meghatva és büszkén nézték a Kiskirályfit. Egyszerre elfelejtették, hogy az előbb még féltek és szorongtak. Csillogott minden szem, és bátran néztek a jövőbe.…

Kiss Ottó: Kérdések
A kérdések arra valók,
hogy megválaszoljuk őket.
A válaszok pedig arra,
hogy újabb kérdéseket
tegyünk fel.

12. A harcmezőn
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Kazincy Ferenc: Katonadal
Derék vitéz katonának
   Van ám gyöngy élete!
Csillog-villog minden felé
   Ruhája, fegyvere.
Szép élet ez! víg élet ez!
   Hol van ennek mása?
Pajtás, csapj fel, vidám kedvvel
   Itt az ég áldása.

Tatay Sándor: Kinizsi Pál
(részlet)
(…)
Báthori még szerette volna gyarapítani seregét. S várta Kinizsi
Pál hadát. De a török rengeteg zsákmányával, számtalan foglyával már készült kitakarodni az országból. Utat hát nem engedhetett neki, ha mindnyájan ott pusztulnak is. Ne higgye a szultán,
hogy Erdélyország szabad prédája a töröknek.
Azon a reggelen, melyen a török had támadása várható volt,
lelkesítő beszédet intézett katonáihoz. Biztatta őket, hogy ha kevesen vannak is, a félelem hagyja el szívüket. Nagy Hunyadi János valaha hányszor verte meg a törököt kicsi, de hős sereggel.
Emlékezzenek a nagy albán hősre, György fejedelemre, ki tízszeres túlerő felett aratott már győzelmet hazáját védő kicsi seregével. Mert erőt ad a kicsiny seregnek, ha oldalán van az igazság,

A harcmezőn 117

s gyengíti a rettenetes hadat a bűnök, kegyetlenségek áradata.
És Báthori katonái egy emberként kiáltották: „Győzni vagy meghalni!”
Aztán csatarendbe állította a seregét az ősz vezér. Jobbról a
székelyeket, balról a szászokat s románokat, középütt pedig
maga helyezkedett el páncélos-, lovasdandárjával. Csatarendbe
állt a törökök óriás serege is.
…
De mindhiába, a végtelen áradat összecsapott a magyar sereg
felett. Báthori hős katonái egyre hullottak. Ő maga is hat sebből
vérzett már. Lovát leszúrták, gyalog harcolt. De harcolt tovább.
Osztotta a halált maga körül. Eltökélte, hogy utolsó csepp véréig
harcol, s vele sok jó magyar katonája! Pedig a győzelemre már
nem volt sok remény. A körülvett magyar sereg fogyott, apadt
egyre…
Ekkor azonban mintha csoda történt volna.
Hatalmas kiáltás harsogta túl a csata zaját.
Egy ember kiáltott, de mintha a felhők közül, mintha az égből hangzott volna: Báthori! A törökök, kiknek rémítő fegyverük volt éktelen ordításuk, erre a hangra elhallgattak. Csak az
acél csattogása, lovak dobogása hangzott tovább, s a haldoklók
keserves nyögése hallatszott. És most érteni lehetett a kiáltást:
– Báthori! Báthori!
És a vérző Báthori István körében erre egyszerre felhangzott
az örömkiáltás:
– Kinizsi Pál!… Itt van Kinizsi Pál!
És az ernyedő karok újra megacélosodtak. A sebesültek elfeledték fájdalmukat. A földre hullottak újra kardjukért nyúltak.
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A hegyoldalról pedig mint a lavina zúdult le Kinizsi lovascsapata. Oldalbakapta a már győzelemittas törököt. Irtózatos nyomásuk alatt azok valósággal összesajtolódtak. A szpáhik lovai
egymást döntötték el. A harcoló janicsárokra tiportak. Hanyatt
dőltek az ágaskodó török lovak gazdáikkal együtt.
És ebben a szörnyen összezsúfolt tömegben Kinizsi valóságos
utcát vágott magának két nehéz kardjával, míg el nem érkezett
Báthori Istvánhoz.
Az ősz vezér ázott a maga vérétől, ázott a török vértől. Nem
volt testén tenyérnyi száraz hely.
– Kinizsi fiam! Kinizsi! – kiáltott boldogan.
– Kinizsi! Kinizsi! – kiáltották új erőre kapva a magyarok.
– Kinizsi! Kinizsi! – üvöltötték rémülten a törökök.
És a csata sorsa egyszerre megfordult. Báthori feltámadt csapata s Kinizsi gyors serege két tűz közé kapta a törököt, s lett annak
olyan veszedelme, hogy megbánta minden egyes török azt az
órát, melyben magyar földre tette a lábát.

Petőfi Sándor: Csatadal
Trombita harsog, dob pereg,
Kész a csatára a sereg.
Előre!
Süvít a golyó, cseng a kard,
Ez lelkesíti a magyart.
Előre!
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Föl a zászlóval magasra,
Egész világ hadd láthassa.
Előre!
Hadd lássák és hadd olvassák,
Rajta szent szó van: szabadság.
Előre!
Aki magyar, aki vitéz,
Az ellenséggel szembenéz.
Előre!
Mindjárt vitéz, mihelyt magyar;
Ő s az isten egyet akar.
Előre!
Véres a föld lábam alatt,
Lelőtték a pajtásomat,
Előre!
Én se’ leszek rosszabb nála,
Berohanok a halálba,
Előre!
Ha lehull a két kezünk is,
Ha mindnyájan itt veszünk is,
Előre!
Hogyha el kell veszni, nosza,
Mi vesszünk el, ne a haza,
Előre!
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Gárdonyi Géza: Én leszek a tábornok
Bolond Istók egyszer be akart állni katonának. Be is vették, de
harmadnapra hazaeresztették.
Mert mindent fordítva csinált, amit mondtak neki. Ha azt
mondták:
– Jobbra fordulj!
Istók balra fordult.
Ha azt mondták:
– Állj!
Istók akkor leült a földre.
Ha azt mondták:
– Előre indulj!
Istók akkor visszahátrált.
Eleinte lökdösték, ráncigálták. Azután bezárták, koplaltatták.
Végül megkérdezték tőle:
– Mondd, Istók, miért csinálsz te mindent fordítva?
– Azért – felelte Istók –, hogy az ellenség megzavarodjon. Mert
ha az ellenség meghallja, hogy jobbra indulj! Akkor minden puskával jobbra lőnek. De ha én fordítva cselekszek mindent, akkor
az ellenfél hiába lövöldöz, sose talál el.
Hát elküldték.
Gondolta Istók: Azért mégis megmutatom, hogy nekem van
igazam! Hazament falujába és összehívta pajtásait.
– No fiúk! – mondotta –, csináljunk olyan hadsereget, amilyen
sehol sincs a világon. Én leszek a tábornok! Amit én mondok:
mindent fordítva kell teljesítenetek.
S kiáltott:
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– Kezet le!
Mind fölemelte a kezét.
– Jobbra nézz!
Mind balra nézett.
– Hátra arc!
Senki meg nem mozdult.
– Előre arc!
Mindenki hátra fordult.
És így ment ez minden kiáltásra.

J. F. Cooper: A delavárok bosszúja
(részlet)
A komor hallgatás addig tartott, míg Magua el nem tűnt áldozatával. De aztán hangos zsivajban törtek ki a szenvedélyek: mindenki véres bosszúért kiáltott. Unkas ott maradt az emelvényen,
amíg Corát szemével követhette, de mikor ruhájának színe az
erdő árnyékával egybeolvadt, leszállt, és a zsibongó tömegen keresztül bement abba a kunyhóba, ahonnan elővezették az előbb.
Néhányan az előkelőbb főnökök közül, akik haragos villámokat
láttak szemében cikázni, utánamentek. Tudták, hogy odabenn
haditervet akar előkészíteni, segítségére kívántak lenni. Tamenund is, Alis is visszavonultak a nőkkel és gyermekekkel együtt,
hogy a teret a harcosoknak adják át. Nemsokára teljes fegyverzetben zsongtak, nyüzsögtek a delavár férfiak a kunyhó előtti
téren, ahol gyülekezőhelyük volt. Csak a vezetőre vártak, hogy
hadba induljanak – a becsületért.
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Kisvártatva egy fiatal harcos lépett ki a kunyhóból. Odament
egy törpefenyőhöz, és szó nélkül lehántotta a kérgét. Azután egy
másik harcos jött elő, és megtisztította a fát ágaitól, úgyhogy
nemsokára egy fehér pózna állt a fenyőfa helyén. Egy harmadik
férfi sötétvörös csíkokat mázolt a fatörzsre. A komoly harci készülődésnek ezt a szertartását a fegyverben várakozó férfinép
jelentős csendben, figyelmesen nézte végig. Ezután az ifjú mohikán jött ki a kunyhóból: fél arcára fekete festékkel már oda voltak
rajzolva a hadi ékítmények Lassan, méltóságteljesen közeledett a
fához, két lépéssel előtte megállt, azután kimért, de táncszerű
léptekkel körüljárta, közben egy különös, vad ütemű harci dalt
énekelt. Dallama néha szomorú, panaszos eséssel zengett, néha
erőteljes harsogással reszkettette meg a levegőt; itt-ott vad, rikácsoló felkiáltás szakította félbe, megborzongatva a hallgatókat.
A harci dal kevés szóból állt, de strófáit többször ismételte. Körülbelül ez volt a tartalma:
„Manitu! Manitu! Manitu!
Te, ki nagy, ki jó, ki bölcs vagy:
Manitu! Manitu!
Igazságos vagy.
Az égen, a fellegeken látok, ó
Sötét és fekete foltokat:
Az égen, ó látok
Fellegeket.
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Az erdőn, a légben hallok, ó
Üvöltést, harcriadót,
Az erdőn, ó hallok
Farkasüvöltést!
Manitu! Manitu!
Én gyenge vagyok, te erős:
Manitu! Manitu!
Adj nékem erőt!”
Minden strófa végén szünetet tartott, és ezt a szünetet, a strófa
értelme szerint, hol mélabús, hol könyörgő, hol harcias kiáltásokkal, vagy elnyújtott, búgó dúdolással töltötte ki. Háromszor ismételte meg a dalt, mindig a fa körül járva a hadi táncot. Valahányszor körüljárta a fát, mindig egy-egy harcos csatlakozott
hozzá, mindegyik a saját énekével. A jelenet mind mozgalmasabb, hangosabb, vadabb lett. Az arcok fenyegető kifejezést öltöttek, a harcosok szeme haragosan villámlott, torkukból mind félelmetesebben tört elő a dühös harci kiáltás.
A dal és a tánc végeztével Unkas elővette tomahawkját, és nagy
erővel vágta a fába: ezzel a mozdulattal jelezte, hogy át akarja
venni a harci vállalkozás vezérletét.
Ez a jel végleg felszabadította a szívekben lángoló szenvedélyeket. A fiatalabb harcosok, akik szerényen félrevonulva, távolról szemlélték a szertartást, nekivadultan rohantak a fatörzshöz,
amely voltaképp az ellenséget jelképezte, és ezer darabra kaszabolták, amíg csak a földben szertefutó gyökerei maradtak meg
belőle. Még a széthullott forgácsoknak és szilánkoknak is nekies-
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tek, kézzel, bárddal, mintha minden darabka egy-egy ellenség
volna. A nép minden fegyverfogható tagja részt vett a harci ünnepélyen, mindenki a huronok vérét kívánta, hogy lemossák vele
a rajtuk esett sérelmet.
Unkas kilépett a körből, felpillantott az égre, hogy a Nap állását lássa. Ott tündökölt a fák sudara fölött: a Maguával kötött
fegyverszünet lejárt. Erélyes hangon, a megfelelő harci kiáltással
jelentette be ezt Unkas híveinek. Mindenki abbahagyta a szertartást. A tábor képe egy csapásra megváltozott. A tarka, zajos
mozgalmat halotti csend váltotta fel. A fegyveres vitézek némán,
nyugodtan álltak, mintha semmi szenvedély nem fűtené lelküket. Helyettük most asszonyok jöttek elő a kunyhókból, és ők
kezdték el hol panaszos, hol ujjongó dalaikat, amelyek úgy összevegyültek, hogy a zűrzavarból nem lehetett megismerni, örömet
vagy gyászt jelent-e az ének. Aztán a nem fegyveres népség megkezdte visszavonulását a szomszédos erdőbe. Gyermekeiket, értéktárgyaikat ott helyezték biztonságba, oda vonult az ősz Tamenund is, miután Unkastól olyan érzékeny búcsút vett, mint
édesapa a gyilkos hadba induló fiától. Duncan is biztos helyre
vitte Alist, és sietett Sólyomszemhez csatlakozni.
Boldog volt, hogy Cora felszabadítására hadba vonulhat.

13. Békepipa
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Ingrid Sjöstrand: Titkos béketárgyalások
Titkos béketárgyalások –
olvastam az újságban.
Szerintem nem helyes, hogy
titkosak a béketárgyalások.
A háború bezzeg sose titkos.
Egy háború, ahol egy puska se dörrent!
Egy háború, ahol senki se halt meg!
Egy háború, amit észre se vett senki,
mert csak a háboristák mentek oda,
és ott csúnyákat gondoltak egymásról
titokban. Titokban hahaha!

Adj isten egészségére!
(Magyar népmese – részlet)
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király olyan
hatalmas volt, hogy ha eltüsszentette magát, az egész ország népségének rá kellett mondani: „Adj isten egészségére!” Minden ember mondta, csak a csillagszemű juhász nem akarta soha mondani. Megtudta ezt a király, nagyon megharagudott, maga elé
hívatta a juhászt.
Elmegy a juhász, megáll a király előtt. A király pedig trónusán
ült, és igen hatalmas volt, no meg rettenetesen mérges. De akármilyen hatalmas volt, akármilyen mérges volt a király, a csillagszemű juhász mégsem félt tőle.
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– Mondd mindjárt: adj isten egészségemre! – rivallt rá a király.
– Adj isten egészségemre – szólt vissza a juhász.
– Nekem, nekem, nekem! Te korhely, te betyár!
– Nekem, nekem, nekem! Felséges úr! – felelt amaz.
– De nékem, énnékem – ordított a király, és mérgesen verte
a mellét.
– Nékem hát, persze hogy énnékem! – mondta megint a juhász, és szelíden verte hozzá a mellét.
Már akkor a király nem tudta, mit tegyen mérgében. Beleszólt
a hoppmester:
– Azt mondd te, tüstént azt mondd: adj isten egészségére, mert
ha nem mondod, halál fia vagy!
– Nem mondom én addig, míg a királykisasszonyt nekem nem
adják! – felelte a juhász.

Szávai Géza:
A Zöld Sivatag vőlegénye avagy Koko Samuék
vándorútja
(részlet)
Egyszer találkoztam egy roppant elegánsan öltözött, pipázó békával.
Az illatos füst úgy kanyargott felém, mint egy lasszó. Megálltam, a levegőbe szimatoltam.
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– Megvagy! – kiáltotta az ősz béka, és kivette szájából a pipát.
Majd szívélyesen ezt brekegte:
– Édes öcsém, ha már megálltál, akkor gyere, szívjuk el a békepipát.
– De hát… nem vesztünk össze – hebegtem.
– Azon ne múljék, öcsém, azon ne múljék… Fontos, hogy megkínálhatlak különleges gyógynövénytea dohánnyal. Tudod, ez
nem káros, hanem kimondottan egészséges. Nátha és szomorúság ellen használom.
Felém nyújtotta a gyógynövénytea dohányos zacskóját, megtömtem én is a pipámat a különleges, illatos keverékkel.
– Hát akkor békepipázzunk és örvendezzünk! – mondta az
öreg béka, s miközben óriási füstkarikát bodorított, összeverte
alatta a bokáját és bemutatkozott: „Én Brekkeghy Bercy vagyok.”
Átnyújtott egy névjegykártyát is, nehogy helytelenül jegyezzem meg a nevét. Miközben békepipáztunk, elmagyarázta nekem, hogy ahány békepipát elszívunk, annyi veszekedésünk
nem lesz érvényes:
– Lepipálunk jó előre minden civódást, és így örökké barátok
lehetünk.
Mondanom sem kell, a derék Brekkeghy Bercyvel azóta sem
vesztem össze, de azért jó tudni, hogy a sok békepipa miatt soha
nem is haragudhatunk meg egymásra.
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Kiss Ottó: A játékban…
A játékban az az igazságos,
hogy bármi lehetek.
Ha akarom, orvos,
ha akarom, beteg,
ha akarom, kalauz.
A játékban csak az
nem igazságos, ha
Márió is éppen az akar lenni,
ami én. Olyankor
mindig folyó leszek,
kilépek a medremből,
és mindenkit elöntök:
az orvost, beteget
és még a kalauzt is.
Csak pont Máriót
nem tudom elönteni,
mert ő akkor mindig hajó lesz.
És ez az, ami a játékban
nagyon nem igazságos.
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Mese
Megfigyeltem,
hogy a mesékben
mindig az győz, aki jó.
De vajon aki győz,
az mindig jó?
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Mester Attila: Matyó király és a boltok
Matyó királlyal szemben
egy ószeres lakott,
durranós kulcsot árult
és ördöglakatot.
Mellette volt egy bolt
– ajtaja csupa pánt –,
nem árultak ott mást,
csak szájharmonikát.
Tovább egy arcképfestő
s egy pék következett,
az egyik folyton festett,
a másik meg evett.
Végül az órás műhelye
– az volt ám a csoda –
kismutatókkal volt tele
harminchárom szoba.
Matyó szegény király volt,
nem költhetett sokat,
mégis mindennap sorra járta
e furcsa boltokat.

3. évfolyam

Szabad az út 137

Vett egy durranós kulcsot,
egy ördöglakatot,
harmonikát is vett,
pedig fütyülni sem tudott.
És mindennap betért
a festő műhelyébe,
hogy képet fessen róla
két kiflivel kezébe’.
Mindegyikükkel váltott
néhány baráti szót,
s zsebében vidáman ketyegtek
a kismutatók.

Romhányi József: A babonás fekete macska
A fekete macska búsan bandukolt.
Nem csoda, hisz szegény csonkafarkú volt.
Tizenharmadikán, s persze pénteken
Lett kunkori dísze ilyen éktelen.
Azért vesztett el abból egy darabkát,
Mert az úton maga előtt szaladt át…
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A bűnbánó elefánt
Az elefánt elmélázva
a tópartra kocogott,
és nem vette észre lent a
fűben a kis pocokot.
Szerencsére agyon mégsem
taposta,
csak az egyik lábikóját
egyengette laposra.
– Ej de bánt!
– Sopánkodott az elefánt.
– Hogy sajnállak,
szegényke!
Büntetésül te most tízszer
Ráhághatsz az enyémre!

A zsiráf gőgje
A Nagyságos zsiráf
fennhordta az orrát.
Társait lenézte, mint
kényúr a szolgát.
Külön koszton élt fent,
lombot csemegézett,
Míg odalent mélán
legelt a személyzet.
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A világ sok ilyen
csúf esetet ismer.
Így megy, ha magasra
kerül fel egy kis fej.

A macskafogó egér
Egy jókora macskát fogott az egérke.
Nagy munka, nem mondom, de mégis megérte.
– Engedj el! – könyörgött a macska riadtan;
szegény jó szüleim aggódnak miattam. –
És bár a cirmosnak könnye is megeredt,
nem tudta meghatni a kevély egeret.
– Bekaplak! – ugrott rá az egér ordítva…
(eredetiből fordítva).

Egy kos párbeszéde a visszhanggal
Egy kos szerette, ha szembe magasztalják,
Ezért visszhanggal nyalatta a talpát.
– Ki az, aki mindig okos?
– Kos!
– De sohasem tudálékos?
– Kos…
– Öltözéke választékos?
– Kos…
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– A gyapja százszázalékos?
– Kos…
– Kurtán felelsz. Ez szándékos?
– Kuss!

Takács Zsuzsa: Cilinder Vendel cirkusza
Ketten beszélnek.
– Láttad az arcát?
– Nem láttam én!
– Papírból volt és zizegett!
– A kezét láttad?
– Hallod-e? Nem volt keze, csak kesztyűje!
–A cilindert fogta kesztyűje?
– A cilinder fogta kesztyűjét!
– Jóságos ég!
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Csoóri Sándor: Moziba megy a Hold
Moziba
megy a Hold,
vigyorog a képe,
tízfilléres csillagok
csörögnek zsebében.
Felhő-páholyban csücsül,
bámulja a földet,
pereg a film:
esti szél
zöld héjú dinnyét
görget.
Nem dinnye az:
vaddisznó!
Csörtet az erdőmélyből,
jujj! a Hold
megijed
s lefordul a székről.
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Weöres Sándor: Az éjszaka csodái
(részlet)
Mogyoró Pál ezalatt
megfogott egy sülthalat.
„Tanár úr tudná talán,
mílyen hal ez? macskacápa?”
„Rá van írva uszonyára,
de nincs itt az ókulám.”
Pál örült, hogy futhatott
és szekundát nem kapott.
És a ritka állatot
vezeti egy hosszu hídon:
„Majd vadászni megtanítom.”
Tejesember a kéményen
üldögél mint nyári réten,
Kisgyermek lett újra szépen,
mézes kenyér a kezében.
Távol, öreg bükkfa alatt
labdázik egy fiú-csapat,
Ő a szemét rajta-felejti,
mézes-kenyerét halkan elejti,
Kicsúszik alóla a rét, meg a kémény,
S eltűnik az éj csipkéi mélyén.
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A mesének vége van már,
Bábokat a varázsfába!
Jöjjön most egy jó kis fanfár,
Záruljon a varázsláda.


(Kiss Ottó)
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