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Kereskedelmi for galomba nem kerülhet. Másolása, terjesztése szigorúan tilos!



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

 (Kiss Ottó)





1. Úton az óvodából az iskolába
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Magyar népköltések

Járom az új váromat,
Járom a sajátomat,
Hopp ide páromat
…………. nevû lányomat/fi amat!

*

Sétálunk, sétálunk,
Egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs.

*

Kipp-kopp, kopogok, 
Találd ki, hogy ki vagyok!

Kormos István: Vackor az első bében

Első nap az első bében
(részlet)

Haja,
haja, hé!
Megnyílott az ELSÕ BÉ!
Vackor hátán
iskolatáska,
apró lépteit szaporázza,
szeme elõtt nagy fehér tábla:
KÖKÖRCSIN UTCA
– olvassa Vackor.
– Eredj, fi am, az iskolába!
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Megy,
megy, megy az apró,
megy a boglyos,
lompos,
loncsos
és bozontos,
piszén pisze kölyökmackó.

Iskola elõtt megáll. Nézdegéli kapuját.
– Nohát – mondja. – Ilyen csudát!
Nagyobb mint az óvoda.
Indulás, Vackor, nosza! –
S a kapun besétikál.

Haja, 
haja, hé!
Orra elõtt kitárt ajtó, 
rápingálva: ELSÕ BÉ! 
Ajtóban néni:
Demény Eszter, 
int a piszének 
s nevén szólítja:  
– Ha hívlak, akkor 
gyere is, Vackor, 
ne kelljen hívni 
téged ezerszer! 
Tanító nénid leszek, 
gyere, te mackógyerek. 
Odabenn ELSÕ BÉSEK 
vidáman nevetgélnek: 
Nagy Balázs – egy 
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Kormos Luca – kettõ, 
Keszthelyi Dani – három, 
Hidegkuti Márti – négy 
Zelnik Bálint – öt, 
Parancs Panni – hat, 
Domokos Matyi – hét, 
Maros Donka – nyolc, 
Csukás Pista – kilenc, 
Zachár Zsófi  – tíz.

Tíz,
tíz,
tiszta víz,
sok gyerek,
sok cseprõ-apró,
tizenegyedik közöttük
az a boglyos,
lompos,
loncsos
és bozontos,
piszén pisze kölyökmackó.
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Tamkó Sirató Károly: Szia!

Ki a? 
Mi a? 
Hara-mia?

Lohol 
a
nap 
fi a…

Nyakán 
a
raf-
fi a…

Nyomán 
a
maf-
 fi a…

Szia! 
Szia!
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Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok
(részlet)

Másnap Pöszke feljött hozzám, pedig nem szokott. Mindig én 
megyek le hozzájuk.

– Mutasd meg, hogy a te iskolatáskádban mi van – kérte. – 
Mert az enyém olyan üres, és szeretném berendezni.

Szerencsére anyukám még nem volt otthon, így kiboríthat tam 
mindent a földre. Mire nagymamám észrevenné, addigra vissza-
rakom.

Pöszke mindent külön fölemelt, megnézett és megkérdezte:
– Ez mire jó?
– Ebbõl tanuljuk a betûket. Olvasni.
– És ez mire jó?
– Ebbe írunk.
– És ez mire jó?
– Ezzel mérünk.
– És ez mire jó?
– Ezeket rakosgatjuk, kiválasztjuk, ahogy a tanító néni mondja.
– És ez mire jó?
– Ebben tartjuk a betûket.
– És ez mire jó?
– Ezzel dobjuk ki a számokat.
– És ez mire jó?
– Ebbõl énekelünk.
– És ez mire jó?
– Ezt vesszük fel, ha tornázunk vagy futunk vagy labdázunk.
– És ez mire jó?
– Erre tesszük a rajzlapot.
Végre a gyurmához, a zsírkrétához, a gombfestékhez és az 

ecsetekhez ért.
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– Ezt tudom, hogy mire jó! Ezzel gyurmázol, ezzel rajzolsz,
ezzel festesz és ebbe mosod ki az ecsetet! És ez mind van nekem
is. Akkor ezeket beleteszem az iskolatáskámba. Meg a színes
ceruzákat is.

A tévében éppen a reklám ment.
– Nézzük? – kérdeztem Pöszkét. De nem akarta.
– Inkább játsszunk mirejót – mondta. 
És azóta folyton mirejót játszunk.
Azért jó játék a mirejó, mert nem kell hozzá semmi, csak mi 

ketten, meg azért is, mert akárhol lehet játszani, az utcán, a 
lépcsõházban, a liftben, az ABC-áruházban és otthon is, ha rossz 
az idõ.

Meg azért is jó játék, mert mi találtuk ki.
Eleinte mindig a Pöszke kérdezett és én válaszoltam.
– Mire jó, ha megtanulod a betûket? – kérdezte Pöszke.
– Mindent el tudok olvasni, amit leírtak – válaszoltam én.
– És hol vannak a betûk? – kérdezte Pöszke.
– A legtöbb a könyvekben van, de mindenütt vannak – mond-

tam én.
– Itt is? – kérdezte Pöszke és körbeforgott az utcán, mert éppen 

az ABC-bõl jöttünk a mamájával. – Itt nincsenek is betûk!
Lehet, hogy a Pöszke is tudta, hogy az utca is tele van betûk-

kel, de úgy tett, mintha nem tudná. Én meg már nem emlé keztem, 
hogy óvodás koromban tudtam-e.

Megmutattam Pöszkének, hogy mennyi betû van az utcán.
A boltokban meg a vendéglõkön neonból, a kirakatokban kéz-

zel írva, a házak falán fényes táblákon, a kapuk mellett a házite-
lefonoknál kis keretben, a teherautók oldalán színes fes tékkel, a 
hirdetõoszlopokon, csak soroltam, és nem akart vége lenni. Most 
jöttem rá, hogy eddig én se tudtam, hogy mennyi betû van az 
utcán.
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– És mire jó, ha ezt a sok betût mind elolvasod? – kérdezte
Pöszke.

Kicsit megijedtem, hogy most majd azt kéri: olvassam fel neki 
az egész utcát, de szerencsére nem kérte. Csak egyet-kettõt. Egy 
táblára mutatott a tejbolt ajtaján.

– Itt mi van kiírva?
– Zárva – olvastam egész folyékonyan.
– Hát azt mindenki látja – vont vállat Pöszke –, ahhoz nem kell 

megtanulni olvasni!
– Akkor mást olvasok neked – mutattam egy nagy táblára, 

amely a járdán állt három lábon. – Tudod, mi van ideírva? – Pösz-
ke nem tudta.

– Vigyázat! A tetõn dolgoznak! – olvastam szép hangosan.
Mindenki fölnézett a tetõre, Pöszke mamája is.

– A tetõn nem volt senki. Pöszke rám nézett.
– Hát itt nem dolgozik senki!
– Azért mi még vigyázhatunk – mondtam.
– Nagyon igazad van, fi acskám – mondta egy ismeretlen néni 

–, a múltkor nekem majdnem a fejemre esett a cserép!
– Virágcserép? – kérdezte Pöszke, és ezen muszáj volt nevet ni, 

mert elképzeltem a nénit virágcseréppel a fején.
– Tetõcserép – mondta a néni, és megigazította a kucsmáját.

A cukrászda elé értünk. A kirakatban egy nagy, kézzel írt tábla 
volt. Nagyon szerettem volna, ha Pöszke megkérdi, hogy mi van 
odaírva. De nem kérdezte. Én kérdeztem õt.

– Tudod, mi van odaírva? 
Pöszke vállat vont.
– Biztosan az, hogy diós-mákos bejgli kapható. Itt szoktuk 

venni karácsony elõtt.
– Nem! – kiabáltam. – Nem bejgli! Hanem az, hogy Fagylalt 

kapható!
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Pöszke nagyon megörült ennek, de a mamája nem annyira.
– Télen igazán nem kell fagylaltot ennetek – mondta –, és

vacsora elõtt meg egyáltalán nem!
De addig könyörögtünk, hogy mégiscsak vett nekünk két kis 

tölcsérrel.
– Most láthatod, hogy mire jó, ha az ember tud olvasni –

mondtam Pöszkének, és õ bólogatott. Mert jó volt a fagyi.

Rigó Béla: Tündértornaóra

– Egy, két, há’, négy!
Tündértornaórán
a tornatanárnõ,
Lepke kisasszony, 
hímes szárnyait 
csattogtatja:
– Egy, két, há’, négy! 
Fenn a pókháló -
bordásfalon leng, 
szenved az osztály.
– Egy két, há’, négy! 
Mozgás, ti bágyadt 
õszi legyek! Hé!
– Egy két, há’, négy!
– Legyek, istenem, hová legyek –
sóhajt fel Pók apó,
a példás pedellus,
míg reparálgatja
a falra feszített
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hálót, és álmokat szövöget
a régi legyekrõl.
– Egy, két, há’, négy!
Itt van a nyakunkon
a tündértornavizsga
s a tündérélet.
Majd meglátjátok,
nehéz manapság
a súlytalanság.
– Egy, két, há’, négy! –
csattogtat egyre
Lepke kisasszony
s a tündérveríték 
parányi harmat-
cseppekben hull 
a bordásfal tövében 
szundító Pók apóra. 
S a tündértornaóra 
végén a tündérosztály 
száll, száll súlytalanul.

Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi
(részlet)

Pippi iskolába megy

Tomi és Annika már elmondták a tanító néninek, hogy jön majd 
egy új kislány, akit Pippinek hívnak. A tanító néni is hallotta a 
kisvárosban szállongó híreket Pippirõl. És mivelhogy aranyos és 
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kedves tanító néni volt, úgy döntött, mindent megtesz, hogy Pip-
pi jól érezze magát az iskolában.

Pippi kérdezés nélkül levágta magát az egyik üres padba. 
A ta nító néni azonban nem zavartatta magát hanyag viselkedé se 
miatt, hanem barátságosan üdvözölte:

– Isten hozott nálunk, kedves Pippi! Remélem, hogy jól fo god 
érezni magad közöttünk, és nagyon sokat tanulsz.

– Aha, és remélem, hogy karácsonyi szünetet is kapok – felel te 
Pippi. – Mert amiatt vagyok itt. Az igazságosság minden elõtt!

– Ha volnál olyan kedves, és megmondanád a teljes nevedet – 
folytatta a tanító néni –, akkor beírnálak az osztálykönyvbe.

– Úgy hívnak, hogy Harisnyás Pippilotta Citadella Intarzia 
Majolika Ingaóra, az apám Harisnyás Efraim kapitány, valaha a 
tengerek réme, mostanában négerkirály. A Pippi igazában a bece-
nevem, mert apám úgy gondolta, hogy a Pippilotta túl hosszú.

– Értem – mondta a tanító néni –, akkor mi is Pippinek fo gunk 
szólítani. De most elõször megnézzük, mit tudsz már egyáltalán. 
Hiszen nagy lány vagy, biztosan tudsz sok mindent. Kezdjük a 
számolással. Lássuk, Pippi, mennyi 7 meg 5 együtt?

Pippi csodálkozva és kedvetlenül nézett a tanító nénire.
– Na hallod, ha nem tudod magad, azt hiába várod, hogy

éntõlem tudod meg!
A gyerekek mind rémült szemeket meresztettek Pippire. A ta-

nító néni pedig elmagyarázta neki, hogy az iskolában nem szo-
kás így felelni. És a tanító nénit az iskolában nem tegezzük, ha-
nem tanító néninek szólítjuk.

– Bocsánatot kérek – mondta Pippi õszinte megbánással –, ezt 
nem tudtam. Többé nem csinálom.

– Remélem is – mondta a tanító néni. – És akkor most eláru lom 
neked, hogy 7 meg 5 az 12.
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– Na látod! – vágta rá Pippi. – Tudod te magad is, akkor meg 
miért tõlem kérdezted? Te jó ég, már megint tegeztelek! Bocsánat 
– mondta, és jót csípett a saját fülébe.

A tanító néni úgy döntött, hogy semmit sem vesz észre.
– Nos, Pippi – folytatta –, akkor mit gondolsz, mennyi 8 meg 4?
– Hát, mondjuk, 67 – próbálkozott Pippi.
– A világért sem – felelte a tanító néni. – 8 meg 4 az 12.
– No most már álljunk meg, anyuskám – csattant fel Pippi –, 

mert ami sok, az mégiscsak sok! Egy perce sincs, hogy azt mond-
tad, 7 meg 5 lesz 12. Azért még az iskolában is kell lennie valami-
féle rendnek. Egyébként, ha ilyen gyerekesen odavagy ezekért a 
butaságokért, miért nem ülsz félre egyedül egy sarokba számol-
ni, hogy addig mi legalább fogócskázhassunk? Ó, a keservit, hát-
már megint tegeztelek! – kiáltott Pippi egészen kétségbeesve. – 
Nagyon igyekszem ezután, hogy el ne felejtsem. Meg tudsz 
bo csátani még most az egyszer?

A tanító néni azt mondta, hogy meg tud bocsátani. Belátta, 
hogy semmi értelme Pippit tovább faggatni a számolásról, és in-
kább a többi gyereket kérdezte. 

– Tomi feleljen most erre – folytatta. – Ha Lizának van 7 al mája 
és Lexinek 9 almája, mennyi van kettõjüknek együtt?

– Helyes, Tomi, mondd csak meg – kotyogott közbe Pippi –, és 
közben felelj nekem is. Ha Lizának fáj a gyomra, és Lexinek még 
jobban fáj, akkor ki a hibás, és hol lopták az almát?

A tanító néni igyekezett úgy tenni, mintha semmit sem hal lott 
volna, és Annikához fordult.

– Most neked adok egy példát, Annika: Guszti iskolai kirán-
duláson volt az osztálytársaival. Amikor elindult, egy koronája 
volt, és amikor hazaért, hét fi llére maradt. Mennyi pénzt költött 
az úton?
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– Én pedig azt szeretném tudni – ugrott fel Pippi –, hogy miért 
pazarolt ennyit, hogy málnaszörpre költötte-e a pénzét, és hogy 
indulás elõtt rendesen fület mosott-e.

A tanító néni jobbnak látta mindenestül otthagyni a szám tant. 
Úgy képzelte, hogy Pippi szívesebben tanulná az olvasást. Ezért 
aztán elõvett egy faliképet, amely egy sündisznót ábrázolt. 
A sündisznó orra elõtt ott lebegett egy „s” betû.

– Nézd csak, Pippi, ez biztosan tetszeni fog neked – mondta 
a tanító néni. – Itt látsz egy s-s-s-s-sündisznót. És ez a betû itt, a 
s-s-s-s-s-s-s-s-sündisznó orránál, ez az „s” betû.

– Nohát, ezt én el nem hiszem – felelte Pippi. – Inkább úgy néz 
ki, mint egy kampó. Csak azt nem tudom, mit kezd a sün disznó 
ezzel a kampóval.

A tanító néni elõvette a következõ falitáblát, amelyre egy kígyó 
volt rajzolva, és elmagyarázta, hogy a felette látható betû a „k”.

– Ha már kígyókról beszélünk – mondta Pippi –, sose felej tem 
el, amikor egy óriáskígyóval verekedtem Indiában, akkora fene-
vad volt, hogy olyat el se tudtok képzelni, tizennégy méter hosz-
szú, és olyan mérges, mint egy darázs, mindennap öt indust falt 
föl, és még utóételnek két gyereket, képzeljétek csak, egyik nap 
engem akart utóételnek fölfalni, és körém tekeredett, reccs!, én 
meg jól fejbe csaptam, bumm!, mire õ sziszegett, hisssz!, erre még 
egyszer fejbe csaptam, bumm!!, no erre phûûû!, kifújta a szufl á-
ját, és megdöglött, szóval ez a „k” betû? Nagyon érdekes.

Pippi végül kénytelen volt levegõt venni, és a tanító néni, aki 
már látta, hogy nem lesz könnyû zöld ágra vergõdnie Pippivel, 
azt javasolta a gyerekeknek, hogy inkább rajzoljanak. Akkor biz-
tosan Pippi is nyugodtan ül egy darabig, gondolta a tanító néni. 
Papírlapokat meg ceruzákat szedett elõ, és kiosztotta a gye-
rekeknek.



18   Mesebeli várak 1. évfolyam 

– Mindenki azt rajzoljon, amihez kedve van – mondta, õ pe dig 
leült a katedrához, és javítani kezdte a füzeteket. Kis idõ múlva 
felnézett, hogy lássa, hogy megy a rajzolás. És azt látta, hogy a 
gyerekek mind Pippit bámulják, aki a padlón hasal, és arra rajzol 
elmerülten.

– Mondd csak, Pippi – kérdezte –, miért nem rajzolsz a papírra?
– Az már tele van rajzolva – felelte Pippi –, de az egész lovam 

nem fér el azon a vacak kis fecnin. Most rajzolom éppen a mell-
sõ lábait, de majd ha a farkához érek, ki kell mennem vele a fo-
lyosóra.

A tanító néni egy darabig erõsen törte a fejét.
– Mi volna, ha énekelnénk inkább? – kérdezte.
Minden gyerek felállt a padjában, csak Pippi nem, aki to vábbra 

is a padlón hevert.
– Ti csak énekeljetek, addig kissé kipihenem magam – mondta. 

– A túl sok tudomány megárt a legjobb koponyának is.
Ettõl a tanító néni türelme végleg elfogyott. Az összes gyere-

ket kiküldte az iskolaudvarra, mondván, hogy négyszem közt 
akar beszélni Pippivel.

Amikor kettesben maradtak, Pippi felállt, és a katedrához 
ment.

– Tudod mit? – kezdte, majd így folytatta: – …izé, tanító néni, 
tetszik tudni, nagyon jó volt itt, jó volt látni, hogy megy az az is-
kola. De azt hiszem, ennyi elég is volt belõle. Azt se bánom, ha 
nem kapok karácsonyi szünetet. Sok nekem ennyi alma meg 
sündisznó meg kígyó. Csak úgy forog a fejem tõlük. Remélem, 
hogy nem bánkódsz miattam.

De a tanító néni azt mondta, hogy igenis bánkódik, fõleg azért, 
mert Pippi meg se próbál rendesen viselkedni, márpedig egyet-
len gyerek se járhat iskolába, aki ott így viselkedik, még akkor se, 
ha nagyon szeretne.
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– Talán rosszul viselkedtem? – ámuldozott Pippi. – Nohát, ezt 
igazán nem gondoltam volna – mondta bús képpel. Senki sem 
tudott olyan bús képet vágni, mint Pippi, ha szomorú volt.

Hallgatott egy darabot, végül így szólt remegõ hangon:
– Értsd meg, tanító néni, ha valakinek a mamája angyal és az 

apja négerkirály, és õ maga egész életében csak a tengert járta, 
akkor nem könnyû tudnia, hogyan kell viselkedni az iskolában 
az almák meg a sündisznók között.

A tanító néni azt felelte, hogy megérti, és egyáltalán nem bán-
kódik Pippi miatt, és hogy Pippi visszajöhet az iskolába késõbb, 
ha majd nagyobb lesz. Pippirõl sugárzott az öröm ennek hallatá-
ra, és így szólt:

– Igazán nagyon rendes vagy, tanító néni. Nézd, ezt neked 
adom!

Azzal a zsebébõl elõhúzott egy szép kis aranyórát, és a tanári 
asztalra tette. A tanító néni azt mondta, hogy nem fogadhat el 
egy ilyen értékes ajándékot, de erre Pippi így szólt:

– El kell fogadnod! Különben holnap reggel is eljövök az isko-
lába!

És Pippi már futott is ki az iskolaudvarra, és egy ugrással a 
lova hátán termett. A gyerekek mind köréje tódultak, hogy meg-
paskolják a lovát, és lássák az elvonulását.

– Én más iskolát is láttam Argentínában – jelentette ki Pippi 
fölényesen, és lepillantott a gyerekekre. – Nektek is oda kéne jár-
notok. Ott a húsvéti szünet a karácsonyi szünet vége után három 
nappal kezdõdik, és alig ér véget a húsvéti szünet, három nap 
múlva már nyári vakáció van. A nyári vakáció november elsejéig 
tart, akkor nehéz idõszak következik a karácsonyi szünidõig, ami 
november tizenegyedikén kezdõdik. Azért azt is ki lehet bírni, 
mert leckét nem adnak fel. Argentínában szigorúan tilos leckét 
feladni és tanulni. Elõfordul idõnként, hogy egyik vagy másik 
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argentin gyerek elbújik a ruhásszekrénybe, és ott titokban tanul, 
de ha a mamája rajtakapja, akkor megkapja a magáét. Ott egyál-
talán nincs számtan az iskolában, és ha valamelyik gyerek tudja, 
mennyi 7 meg 5, akkor azt a szégyenpadba ültetik, legaláb bis, ha 
volt olyan ostoba, hogy elmondta a tanító néninek. Olvasás is 
csak pénteken van, már ha akad könyv, amibõl olvas sanak. De 
sohasem akad.

– És akkor mit csinálnak az iskolában? – érdeklõdött egy kisfi ú.
– Hát cukorkát esznek – vágta rá Pippi. – Van a közelben egy 

cukorkagyár, onnan egy hosszú csõ vezet az iskoláig, azon ömlik 
a cukorka egész nap, a gyerekeknek épp elég dolguk van vele, 
hogy mind megegyék.

– Jó, de mit csinál a tanító néni? – kérdezte egy kislány
– Szedegeti le a papírt a cukorkákról, te butuska. Talán azt 

képzelted, hogy a gyerekek bajlódnak ezzel? Még mit nem! So-
kan nem is mennek el az iskolába, csak a bátyjukat küldik maguk 
helyett.

Pippi meglengette a kalapját.
– Szevasztok, gyerekek! – kiáltotta vidáman. – Most nem lát-

tok egy darabig. De mindig tartsátok észben, hány almája van
Lexinek, különben sose lesztek boldogok! Hahahaha!

Csengõ kacagással vágtatott ki Pippi a kapun, hogy a zúzott kõ 
csak úgy kavargott a ló patája körül, és megremegtek az isko la 
ablakai.







2. A mesékbe vezető út
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Járom az új váramat
(Körjáték)

Járom az új váramat,
Járom a sajátomat.
Szomszéd Kissné kit tesz mellém,
kivel hazamenjek?

Ezt adom, ezt, 
Nem kell nékem ez.

Járom az új váramat,
Járom a sajátomat.
Szomszéd Kissné kit tesz mellém,
kivel hazamenjek?

Ezt adom, ezt, 
Ez kell nékem, ez!

Csigabiga-palota
(Mondóka)

Csigabiga-palota, vajon hol az ajtaja?
Ajtaja sincs, ablaka sincs, sehol egy lyuk, hogy békukkints…
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Weöres Sándor: Barangolók

Gyöngy az idõ, vándoroljunk, 
nincs szekerünk, bandukoljunk, 
lassu folyó ága mellett 
járjuk a halk fûzfa-berket.

Este a láb gyönge, fáradt, 
lombok alatt nézünk ágyat. 
Szöcske bokán jõ az álom, 
száll a világ lepke-szárnyon.

Tamkó Sirató Károly: Mondjam még?

Volt egy dongó 
meg egy légy! 
Tovább is van, 
mondjam még?
 – Mondjad!

Volt egy molnár 
meg egy pék! 
Tovább is van, 
mondjam még?
 – Mondjad!
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Volt egy asztal 
meg egy szék! 
Tovább is van, 
mondjam még?
 – Mondjad!

Volt egy kantár 
meg egy fék! 
Tovább is van, 
mondjam még?
 – Mondjad!

Ha neked ez 
nem elég, 
öleld meg a 
kemencét!
 – Bumm!

Gazdag Erzsi: A csavargó füstgyerek

Kémény száján füstgyerek 
erre-arra tekereg.

Usgyé Apja nem látja, 
elindul a világba.

Szellõ-szekér arra jár. 
Kocsisára kiabál.
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„Jó lenne, ha felvennél, 
S egy faluig elvinnél!”

„Egy faluig? Kettõig! 
Elviszlek a felhõkig!”

A felhõkig elvitte, 
s az egyikre letette.

Most is ottan sírdogál, 
soha haza nem talál.

Rákos Sándor: Bárányhívogató

A szép nap az égen, 
bárányom, bárányom, 
már lemenõben, 
bárányom, bárányom, 
domb mögül hold kél, 
bárányom, bárányom, 
lomb mögül csillag kél, 
bárányom, bárányom,
alszik már minden, 
bárányom, bárányom,
nem vagy mellettem, 
bárányom, bárányom… 
Ha itt lehetnél, 
bárányom, bárányom, 
hajnalban kelnél, 
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bárányom, bárányom, 
rétre kimennél, 
bárányom, bárányom, 
füvet is ennél, 
bárányom, bárányom, 
vizet is innál, 
bárányom, bárányom, 
harmat mosdatna, 
bárányom, bárányom, 
permet fürdetne, 
bárányom, bárányom, 
szellõ szárítgatna, 
bárányom, bárányom! 
Belépnél este, 
bárányom, bárányom,
ezüstakolba, 
bárányom, bárányom, 
feküdnél este, 
bárányom, bárányom, 
aranyszalmára, 
bárányom, bárányom, 
ott elaludnál, ott elpihennél, 
bárányom, bárányom.
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Gianni Rodari: A csokoládéút

Három kis testvérke, amint egy nap a réten sétálgatott, tükörsi-
ma, sötétbarna színű útra bukkant.

– Hát ez miből lehet? – kérdezte az első. – Nem fából – mond ta 
a második.

– Nem is szénből – vélte a harmadik.
Az első, hogy megtudja, miből is van az út, lekuporodott és 

megnyalta. Csokoládéból volt, igen, az egész út csokoládéból ké-
szült.

Elkezdték enni az utat. Megették egy darabon. Aztán még egy 
darabon. Közben az út mentén hófehér kilométerkövet pil-
lantottak meg. Nem volt az se kőből, se betonból, se krétából.

A második testvér megkóstolta, hogy megtudja, miből van a 
hófehér kilométerkő. Tejszínhabból volt, fi nom, édes tejszín-
habból.

Ették tovább a csokoládéutat, tejszínhab kilométerkővel. Le-
szállt az este, de a három kis testvér még mindig csak ette és ette 
a csokoládéutat és tejszínhab kilométerkövet, míg egyikből se 
maradt semmi. Nem volt már se csokoládé, se út, se tejszínhab, se 
kilométerkő.

– Hol vagyunk? – kérdezte ekkor az első. – Valahol – mond ta a 
második.

– Sehol – mondta a harmadik.
Nem tudták, mitévők legyenek. Szerencséjükre a mezőről ha-

zatérőben arra szekerezett egy parasztbácsika.
– Majd én hazaviszlek benneteket – mondta. És hazaszeke-

rezett velük egészen a házuk kapujáig. Miközben leszálltak, ész-
revették, hogy a szekér nincsen se vasból, se fából, se mű anyagból. 
Vajon miből lehet?
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A harmadik testvér megkóstolta, hogy megtudja, miből van a 
szekér. Piskótából volt, piskótatésztából. Se szó, se beszéd, neki-
láttak, megették: nem hagytak belőle egy fi a kereket, egy árva 
lőcsöt se.

Sohase volt még ilyen szerencséje a három kis testvérnek. És ki 
tudja, lesz-e még valaha?







3. Erős vár
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Hej vára, vára
(Magyar népi játék)

Hej vára, vára, 
Nada vára, vára, 
diófa tetejébe, 
annak a közepébe 
Hej vár, vesd ki, 
hej vár, vedd be!

Gyárfás Endre: Nyárigéző

Vár, vár, homokvár, 
Benne lakik majd a nyár. 
Alagútja kék zugán 
Hûsöl minden délután. 
Vár, vár, homokvár. 
Zászlórúdja napsugár. 
Bástyafokán, tornyain 
Peng a tücsökmandolin.

Vár, vár homokvár…
Nem is vár ez: mókagyár. 
Bekiáltok ablakán:
– Én emeltelek, komám!
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Gazdag Erzsi: Az égig érõ palota

Hol volt, hol nem, volt valaha egy égig érõ palota. Kéményébõl 
szállt a füst, a füstje folyékony ezüst. Gyémánt a fala, padlata, 
hegyi kristály az ablaka. Rubinkõ volt fedele, drágakõ minden 
szeglete. Élt abban régtõl fogva már egy szépséges tündérleány.

Oly árva, olyan elhagyott, reggeltõl estig zokogott. Gonosz va-
rázsló foglyaként, mint rabmadárka éldegélt.

Egy éjjel – épp a hold teli – nyugalmát sehol nem leli, bo lyongva 
jár a száz szobán, a könnye mind csak csordogál.

Kérdi a hold:
– Miért sírsz, te lány? Miért bolyongsz száz gyémántszobán?
– Hogyne bolyonganék! – felel õ. – Itt minden csupa drá gakõ, 

de sehol egy fa, egy virág… Ó, milyen más lent a világ, hol lepkék 
szállnak, zöld a fû, a szélben nádi hegedû édes dallamát hallani. 
S felzúg a vidám hallali. A rekettyésben túr a vad, a koca sikkant 
nagyokat. Sípszó, riogás, mély kolomp, s a harangszó is bongva 
bong… Ott jártam, ott telt életem a nefelejcses réteken. Harang-
virág kelyhe selyem… az volt a puha fekhelyem.

– Sajnállak, húgom – szólt a hold –, nem kell siratni, ami volt. 
Veled maradnék, nem lehet: körül kell járnom az eget.

Fogja lámpását, elkocog. S a tündérlány tovább zokog. Hát 
amint sírva sírdogál, csillag néz be ablakán. Kérdi a csil lag:

– Mért zokogsz? Bánatodban mért hánytorogsz?
– Hogyne zokognék – felel õ –, itt minden csupa drágakõ, de 

sehol egy fa, egy virág! Ó milyen víg lent a világ, hol lepkék száll-
nak, zöld a fû, a szélben nádi hegedû édes dallamát hallani. S 
felzúg a vidám hallali. A rekettyésben túr a vad, a koca sikkant 
nagyokat. Sípszó, riogás, mély kolomp, s a harangszó is bongva 
bong… Ott jártam, ott telt életem a nefelejcses réteken. Harang-
virág kelyhe selyem, az volt a puha fekhelyem.
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A csillag vigasztalva szólt:
– Nem kell sajnálni, ami volt. Tündökölni a föld felett… Ennél 

semmi jobb nem lehet! De ha behunynád két szemed, álmodban 
virrasztok veled.

Behunyta szép szemét a lány, s körülvette a vakhomály. Sötétlõ 
éjbe lemerült, aztán álomra szenderült. Arra ébredt, hogy süt a 
nap. Megszólított egy sugarat:

– Maradj velem, te kis sugár, ki oly meleg vagy, mint a nyár. 
Maradj velem! Maradj velem! Vidítsd fel árva életem!

– Itt maradnék, de vár a rét: az enyves szegfû, margarét, a ne-
felejcs, a szarkaláb… Nem várhatok, megyek tovább!

Sírva fakadt a lány megint. A napsugárnak sírva int.
– Várj csak egy szóra legalább! … Ha odalent elmondanád, 

mily szomorúan élek itt, hogy rajtam senki nem segít… A nefe-
lejcsnek üzenem, kék szemét el nem feledem. Az enyves szegfût 
csókolom. Ha meghallaná sóhajom! A szomorúfûz karjait be 
megölelném nyomban itt! … Ó, dehogy itt! Ez bús világ, nem te-
rem benne barkaág. – Míg szól, könnyei omlanak, hogy elko-
morul rá a nap. A nap sugara elborul. Szól komolyan, de igazul:

– Oly szívbõl szánlak, szép leány. Segítek rajtad igazán. Velem 
jössz, hazaviszlek én, csak bízz bennem. Csak sose félj!

Azzal kis rézsípjába fúj – akkora, mint egy gyûrûsujj. S hát a 
sípjelre hirtelen, ahány napsugár ott terem.

– Testvéreim – szól a sugár –, nagy bajba van e bús leány. Rab-
ságban él itt egyedül, s bánatában csak könnye gyûl. Rabtartója 
épp szundikál; most menekülhet meg a lány. Ott lent a patakpar-
ti rét, annak simítaná lágy füvét. Ott van hazája, otthona. Vigyük 
haza! Vigyük haza!

Táncolni kezd a sok sugár. Mind együtt ugrál s kiabál:
– Legyen bátyánknak igaza: vigyük haza! Vigyük haza! 
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S kézen fogva egymáshoz áll, egymáshoz ér a hát, a váll. Hét-
szer hetes sorban feszül a napsugár-híd, s ívesül. Ívben ket téhasad 
a tér. Nicsak, máris a földig ér! S a kéklõ égi téren átlebeg, mutat-
ja hajlatát.

A tündérlány a hídra lép. Lépésétõl rezeg a lég. Nem sír, de 
boldog könnye hull, s mind drágakõvé válik ott; hét színben 
fénylik, felragyog. Kirakja könnye a hidat, lába elõtt a fényutat.

S ahogy a földhöz közeleg, virágok szirma megremeg. Messzirõl 
intenek neki; minden virág megismeri. Megismerik a szép rabot, 
kit a varázsló elrabolt.

Mikor a selymes fûre lép, megtörli könnyes szép szemét. Ví-
gan, szabadon fölnevet, és szólongat és integet.

Majd táncba kezd a sok sugár. Táncol a szép tündérleány. 
S felzeng a nádi hegedû, hogy hallani is gyönyörû.

Weöres Sándor: Rongyszõnyeg (69.)

Nád alól és gõz alól, 
vízi várból nóta szól, 
vízi várban zöld kövön 
dalol Ung király –

Hallja kinn a síma rét 
Ung királynak énekét,
 és nótára hajladoz 
lepke és füszál.



38   Mesebeli várak 1. évfolyam 

Mi lehet a ládikában?
(Magyar népmese)

Egy fi ú szép piros ládikát talált az úton, de kinyitni nem tudta, 
hiába babrálta a zárát nádszállal, bicskával. És mennél inkább 
nem tudta kinyitni, annál érdekesebbnek hitte azt, ami benne 
van, annál jobban furdalta a kíváncsiság. Nagyon becses, ritka 
holmi lehet, ha ilyen erõs ládikába zárták – gondolta magában. 
De micsoda? Jó volna tudni.

Hóna alá fogta, úgy vitte a ládikát, és útközben egyre csak ez 
járt az eszében: mi lehet benne? Talán drága ékszer…, nyaklánc, 
karkötõ, gyémántokkal kirakott korona… Vagy valamilyen ide-
gen, csodaszép virágnak a magja, amit õ itt elültethetne… De az 
is lehet, hogy arckép, a világ legszebb lányának a képmása… 
Vagy hét pecséttel lezárt, vaskos levél, amelyben fontos titkot írt 
meg valaki valakinek… És most már azt találgatta magában 
a bolondos fi ú, hogy milyen titkot tudhatna meg a levélbõl, ha a 
ládikát kinyitná. Megtudná, hol van a régen beomlott aranybá-
nya lejárata, hogy lehet odatalálni kanyargós, járatlan erdei ösvé-
nyeken. Vagy talán azt írja meg valaki valakinek, hol bujkál a 
zsivány, akinek a fejére száz aranyat tûztek ki… Egy percre lete-
szi a ládikát, mert elzsibbadt a karja, és hirtelen meghökken. Új 
gondolata támad: „Igen ám, de hátha ördögfi ú van benne, és ha 
kinyitom a ládáját, nekem ugrik, azt hiszi, én zártam be! A terem-
buráját, még csak az kéne, hogy kikaparja a szememet!

Minden meglehet. Az is lehet, hogy itt, ezen az úton veszítet-
ték el a kulcsot, és én megtalálom.”

Cikcakkban megy lassan, vigyázva, és majd kinézi a szemét. 
Egyszer csak – no de ilyet! – valami csörren a lába elõtt, ahogy a 
cipõje orrával hozzáért. Kulcscsomó! Nagykulcs, kiskulcs, csepp 



 Erős vár   39

kulcs, fényesek, feketék, kopottak; aranyosak, még kétszakállú is 
van közte. Azt próbálja elõször beledugni a zárba – és csakugyan! 
Beleillik. „No, én aztán elmondhatom, hogy szerencsés fi ckó va-
gyok” – gondolja, és el akarja fordítani a parányi kétszakállú kul-
csot, de abban a pillanatban megint eszébe jut az ördögfi ú, és 
megáll a keze. „Merjem? Ne merjem?” Tanakodik, töprenkedik, 
végre a kíváncsisága gyõz a gyávaságán, és elfordítja a kulcsot, 
hajszálnyira felemeli a ládika fedelét, óvatosan bekukucskál a ré-
sen. Nem lát feketeséget – akkor hát nincs benne ördögfi ú, öreg 
ördög se lehet, az bele se férne. No, akkor gyerünk! Feljebb eme-
li a fedelet, aztán még feljebb, feljebb, és puff! – földhöz vágja. 
Mérgesen káromkodik: „Hogy a láncos mennydörgõs mennykõ 
ütötte volna meg, aki így lóvá tett engem, szegény jó fi út! Hogy 
az ördög akárhová tette volna!”

Mert mit gondoltok, mi volt a ládikóban? Nem gyémántokkal 
kirakott korona, nem csodálatos virágmag, nem világszép lány 
képmása, nem is hétpecsétes levél, csak egy incifi nci egérfarkin-
ca. Ha az egérnek hosszabb farka volna, ez a mese is tovább tar-
tott volna. 

Gianni Rodari: A fagylaltpalota

Hát, egyszer a fagylaltkirály palotát építtetett Bologna városá-
ban, a Fõtér kellõs közepén, mégpedig csupa fagylaltból. Messze 
földrõl sereglettek oda a kisgyerekek, hogy megkóstolják.

Tejszínbabból volt a cserepe, cukrozott gyümölcsbõl minden 
kéménye, a kéményfüst meg vattacukorból. Minden egyéb fagy-
laltból volt: fagylaltfalakon fagylaltkapuk nyíltak, s odabent fagy-
laltbútorok álltak.
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A legkisebb gyerek egy asztal alá mászott, és egyenként elnya-
logatta az asztallábakat, mire az asztallap rázuhant, lepo tyogtak 
róla a tányérok, amelyek csokoládéfagylaltból voltak – azok ízlet-
tek a legjobban.

A portás egyszer csak rémülten látta, hogy olvadozik az egyik 
ablak. Ugyanis táblája éppen eperfagylaltból volt, és rózsaszín 
patakocskákban csörgedezett lefelé.

– Gyorsan! – kiáltotta a portás. – Gyorsabban!
Erre mindenki még buzgóbban nyalogatott, hogy a palota 

egyetlen cseppecskéje se vesszen kárba.
– Karosszéket! – rimánkodott egy vén anyóka, akinek már jár-

tányi ereje se volt.
– Karosszéket egy szegény öregasszonynak! Párnázottat ké-

rek, ha lehetséges.
Egy jószívû tûzoltó máris futott, és hozott neki egy karosz-

széket, tejszín- és pisztáciafagylaltból, vaníliafagylalttal kipár-
názva. A szegény öreg anyóka boldogan kezdte nyalogatni a kar-
fáját.

Csodálatos nap volt ez, s a doktor bácsik bámulatára aznap 
senki se csapta el a hasát.

Csakhogy egy telhetetlen kislány nekiesett a fagylaltkirály na-
rancsfagylalt-koronájának, s azt is elnyalogatta. Oda lett a király-
ság. Nem volt többé, aki fagylaltpalotát építtessen.

Azóta is, valahányszor a gyerekek fagylaltért nyafognak, a 
mamák meg a papák így sóhajtoznak:

– Hej-haj, neked is egy egész fagylaltpalota kellene, mint az a 
bolognai! De olyan csak egyszer volt.







4. Élet a várban
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Bújj, bújj, zöld ág
(Körjáték)

Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske!
Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta!
Nyisd ki, rózsám, kapudat, kapudat,
Hadd kerüljem válladat, válladat
Szita, szita péntek, szerelem csütörtök, dob szerda.

Készen áll már a híd
(Francia népdal)

Készen áll már a híd, táncot járnak Avignonban, 
Készen áll már a híd, körtánc járja a hídon. 
A katonák így járják, katonásan járják, 
A gyerekek így járják, ugrándozva járják, 
A kisasszonyok így járják, pipiskedve járják, 
Az öregek így járják, tipegõsen járják, 
A fõurak így járják, peckesen így járják…
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Itthon vagy-e, hidasmester?
(Felelgetõ)

– Itthon vagy-e, hidasmester?
– Itthon vagyok, csak most jöttem!
– Eressz át a hidad alatt!
– Nem eresztlek, mert leszakad.
– Ha leszakad, megcsinálom.
– Mibõl tudnád megcsinálni?
– Hozok neked aranyágat…

Kiszámolók

Ön, dön desz, 
Desszenvári desz, 
Ita, pita, szita Rita, 
Ecc, pecc, kimehetsz.

  *

Lementem a pincébe
vajat csipegetni.
Utánam jött édesanyám
Pofon veregetni.
Nád közé bújtam,
Nádsípot fújtam.
Az én sípom így szólott:
Dí, dá, dú
Te vagy az a nagyszájú!

  *
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Vár, vár, homokvár. 
Zászlórúdja napsugár. 
Bástyafokán, tornyain 
Peng a tücsökmandolin.

Szép Ernõ: Egyszer volt Budán kutyavásár

Bizony ilyen csuda sem esett se Krisztus elõtt, se Krisztus után 
semerre a kerek világon.

Egyszer esett az a csuda a Földön, az is Magyarországon, még-
pedig Mátyás király idejében.

Hogy kutyavásárt tartottak szép Budavárában, akárcsak ló-
vásárt vagy baromvásárt tartottak volna.

Ez is csak Mátyás eszétõl telhetett, aki nemcsak hogy a leg-
bölcsebb uralkodója meg a legtudósabb hadvezére, hanem ezen-
felül még a legelsõ tréfamestere is volt a maga idejének.

Felöltözött egyszer szabadságos huszárnak Mátyás király, úgy 
eredt neki az Alföldnek. A sapkája mellett virág volt, kenyeresta-
risznya az oldalán, a kardot a mentével együtt felkötötte a hátára, 
vágott egy útszéli meggyfáról botot magának, úgy haladt a dûlõn, 
akár más szabadságos katona, aki az öreg szüléjéhez iparkodik a 
falujába hazafelé.

Amint megy, mendegél, látja Mátyás király, hogy ott szántja a 
földet a határban nem messzire egymástól két parasztember.

Az egyik paraszt nagyparaszt volt, annak az ekéje elõtt hat 
ökör járt; a másik paraszt kisparaszt volt, az csak két heptikás 
gebét tudott az eke elébe fogni. Megáll Mátyás király, csak elnézi, 
hogy erõlködik a két girhes ló a kemény tarlón, meg hogy keser-
veskedik a szegény paraszt az eke szarvánál, hogy biztatja szóval 
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meg ostorral a gyenge lovait; az a nagyparaszt meg csak sétál 
komótosan az eke mellett, az ostort se kell for gatni neki, azt kiált-
ja: „hajsz!”, azt kiáltja: „csá!”, közben fütyö rész kedvére.

Gondolt egyet Mátyás, odament a hatökrös gazdához.
– Adjon isten jó napot kegyelmednek, gazduram!
– Adjon isten, vitéz uram, magának is! Mi kéne, ha vóna?
– A kéne, gazduram, több emberség kéne erre a földre. Nem 

látja, hogy megkínlódik a két kehes lovával az a másik szán tóvetõ 
ember?

– Ugyan fogjon ki gazduram két ökröt, kössük annak a sze-
génynek a két lova elébe, hogy az is könnyebben szánthassa azt 
a parányi kicsi földjét.

A nagyparaszt csak nevetett erre.
– Mán abból nem eszik az a kódus paraszt – azt mondja –, én 

nagygazda vagyok, hat ökörrel szántok, az meg csak szántson a 
maga két gebéjével, úgy illik az õhozzá. Maga csak a fegyverhez 
értsen, vitéz uram, a szántást pedig ide bízza.

Nem szólt egy szót se többet Mátyás, odament a kispa-
raszthoz.

– Adjon isten jó napot, te szegény ember!
– Adjon isten néked is, szegény katona!
– Fordulj csak idébb, szegény ember, mutatok valamit, de meg 

ne ijedj, arra kérlek.
Avval Mátyás király kigombolkozott, megmutatta az arany-

pitykés dolmányát, megsúgta a szegény parasztnak, tudja meg, 
hogy Mátyás király áll elõtte.

Az a nyomorult rögtön le akart borulni a király elébe. Meg-
fogta Mátyás király

– Vigyázz, szamár paraszt, el ne árulj, álljál csak szép egye-
nesen, fi gyelmezz rám! Azt mondom néked, add el holnap ezt a 
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két hitvány párát, amit az áráért kapsz, abból vegyél annyi ku-
tyát, ahányat adnak, hajtsd fel Budára, keresd meg a budai nagy-
piacot, a többi az én gondom.

Hát a szegény paraszt úgy tett, ahogy a király meghagyta. El-
adta a két lovát, kapott egy falka kutyát az áráért; boldog volt a 
rongyos paraszt, akinek a kutyájáért pénzt kínált, kettõt is adtak 
neki egy garasért. Tereli osztán Budavára felé a szegény ember 
azt a sok loncsos kuvaszt meg komondort; aki csak jött az ország 
útján, nagyot nézett, olybá tûnt az emberek elõtt, mintha valami 
rossz boszorkány ennek a pásztornak a juhait mind kutyákká 
változtatta volna.

Sötét hajnal volt még, mikor a szegény paraszt a sok kutyá val 
Budára elérkezett. Elvergõdött a budavári nagypiacra, ott leta-
nyázott, elõszedte a szeredásból a kenyért, szalonnát. De a kutya 
komák éhen maradtak; azok olyan ugatérozást csaptak, mind fel-
verték álmukból a budai lakosokat, azt hitték, rajtok a tatár! Mi-
kor osztán kinéztek az ablakon, és látták, hogy csak kutyahad 
jött Budavár ellen, ki-ki dorongra kapott, leszaladtak a piacra, 
agyon akarták verni az egész kutyaságot, vezérivel együtt. De 
akkorra ott termettek a király szolgái, õk már tudták, mi járatban 
van a parasztember, nem engedték bántani. Reggelre megjelen-
tették a királynak, hogy itt az a szegény paraszt, felhaj totta a ku-
tyákat. Mindjárt felöltözött Mátyás király, elment az urakért, jöj-
jenek elõ: megyünk a piacra. Kirukkoltak a fõurak a piacra, mind 
gyönyörû díszmagyarban, legelöl Mátyás király; odavezette az 
urakat a kutyás emberhez.

– Itt a szép alföldi eb, uraim, mindenkinek venni kell belõle, ez 
lesz most már a divat!

Nagyot néztek a kényes nagyurak, ahogy az a sok condra ku-
tya elkezdte a csizmájuk orrát szagolni. De a király megvette rög-
tön a legmocskosabb kuvaszt tíz aranyon, arra lett nagy nevetség, 
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elkezdtek az urak licitálni; mennél szennyesebb volt egy bundás, 
annál többet adtak érte. A szegény parasztnak teli lett a szeredá-
sa arannyal, majd leszakadt a válla, mikor Mátyás ráadta, és isten 
hírével útnak bocsátotta:

– No, jó ember, eredj haza, meséld el, milyen nagy ára van Bu-
dán a kutyának.

El is mesélte ez a boldog ember, a legelsõ, akinek elmesélte, az 
a nagygazda volt, akinek a sok földje mellett volt az õ kicsi földje. 
Megmutatta neki a rakás aranyat, meg is mondta: úgy nézzen rá, 
most már õ is nagygazda lesz, nagy darab földet vészen, hat ökör-
rel szántogat õ is õszire!

A nagygazda nem szólt egy szót se, csak magában gondolta: 
„Megállj, kódus, azt nézd meg majd, én milyen vásárt csinálok!”

Másnap eladta a hat ökröt, az árából felvásárolta az egész falu 
kuvaszát, komondorát, de még a szomszéd faluba is elment a por-
tékáért. Mikor már vagy száz kutyája együtt volt, feltarisznyázott 
a nagygazda, elindult a száz kutyával Budára. Egész úton azt szá-
mítgatta, hány tarisznyára való aranyat hoz majd haza, mennyi 
földet vehet még meg; mind, amit maga körül lát otthon, megve-
heti, ami föld van Berettyótól a Körösig, Köröstõl a Tiszáig, Tiszá-
tól a Dunáig.

Javában állott már a piac, mikor a nagygazda megjött a sereg 
kutyával Budára. Alig tudott helyet szorítani a teméntelen sok 
ebnek a piac sarkába. Megfi zette egy szóra a helypénzt, azt mond-
ta, majd jön Mátyás király a nagyurakkal, mind megveszik az õ 
drága kutyáit. A vásárosok meg a népek meg csak nézték a büsz-
ke parasztembert, aki nagy szájjal hirdette, hogy itt vannak a di-
vatos kutyák, de nem eladók, csak a nagyuraknak! A kuvasz meg 
a komondor egynéhány elszabadult, felborogatták a kofa-
asszonyok kaskáit, szûkéit, eltört a tojás, kiömlött a tejfel, nosza, 
mind a kutya széjjelszaladt a csemegét felnyalogatni! A kofaság 
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méregbe jött, rúgták, csapták az ebeket, a gazdájukat tökkel, diny-
nyével hajigálták; ez meg kiabált, ugrált a kutyái után, a kutyák 
szûköltek, vonítottak, az emberek káromkodtak, az aszzonyok 
sivalkodtak, felfordult az egész piac, ilyen kukullóriumot még 
nem látott az öreg Budavára. Elõszaladtak a nagy lármára a haj-
dúk, azok aztán csihi-puhi, neki a sok kutyának a rézfokossal, 
míg egy csomóba nem verték õket; a gazdának is odasuhintottak 
közben egypárat a hátára, mert az csak a magáét kajabálta, hogy 
helyet, helyet az uraknak, jönni kell már a nagyuraknak, azok 
veszik majd meg az õ kutyáit. Addig, míg a pandúrkáplár rá nem 
cserdített:

– Egyszer volt Budán kutyavásár, többet nem lesz, tisztulj in-
nét a piacról!

És a piaci népnek nagy kacagása közt elkergette.

Volt egy király…
(Angol népköltés)

Volt egy király s három lánya, 
csöbörben élt valahánya.
Csöbör széle kicsorbult,
mesém vize kicsordult. 
Ha a csöbör bírta volna, 
mesécském is tovább folyna.
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Lev Tolsztoj: A cár és az ing

Egy cár így szólt betegségében:
– Annak adom oda birodalmam felét, aki meg tud gyógyí tani.
Akkor összeült az ország minden bölcse, s tanácskozni kezd-

tek, hogy lehetne meggyógyítani a cárt. De senki sem tudta. Csak 
az egyik bölcs jelentette ki, hogy a cárt meg lehet gyógyí tani. Ezt 
mondta:

– Ha lehet találni egy boldog embert, annak le kell húzni az 
ingét, s fel kell adni a cárra – attól majd meggyógyul.

A cár embereket küldött szét, hogy boldog embert keres senek 
a birodalmában, de küldöttei nem tudtak boldog embert találni 
az egész országban. Nem volt egyetlen ember sem, aki minden-
nel meg lett volna elégedve.

Az egyik gazdag, de beteg; a másik egészséges, de szegény, a 
harmadik egészséges is, gazdag is, de rossz a felesége; van, aki-
nek a gyermekei nem jók – valamiért minden ember panasz-
kodik.

Egyszer a cár fi a este késõn elhaladt egy kunyhó mellett, s hall-
ja, hogy bent valaki ezt mondja:

– No, Istennek hála, kidolgoztam magam, jóllaktam, s most le-
fekszem, s jót alszom! Kell ennél több nekem?

Megörvendett a cár fi a, és megparancsolta, hogy húzzák le an-
nak az embernek az ingét, s adjanak érte annyi pénzt, amennyit 
csak kíván, az inget pedig vigyék el a cárnak.

A küldöttek elmentek a boldog emberhez, s le akarták húzni 
róla az inget, de a boldog ember olyan szegény volt, hogy nem is 
volt ing a testén.





5. A vár lakói – lovagok, apródok, várurak
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Horgas Béla: Harang

Gömb a csönd.
Magja gyöngy.
Cseng a mag.
Hív a hang.
Itt a tél?
Mit beszél?
Gyöngy a csönd.
Hangja gömb. Magja méz.
Nyelve réz.
Héja vas.
Tükre tûz.
Cseng a hang.
Bronzharang.

Orbán Ottó: Érckakas

Érckakas, érckakas,

A hangod szép magas.

Csikorogsz 
nyekeregsz, 
toronytetõn 
tekeregsz.
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Csillagot 
magozol, 
fényt falatozol.

Égi szemétdombon 
Jól szórakozol.

Csukás István: Üdvözöllek, dicsõ lovag

Üdvözöllek, dicsõ lovag, 
szép a ruhád, szép a lovad! 
Mi szél hozott, mondssza, erre, 
és mi vajon a szíved terve? 
Szép vagy, mint a rózsaszál, 
ó te kedves királylány! 
Orcád piros, szemed fényes, 
szíved, lelked mily fenséges!

Jeanne Bendick: Lajos lovag leckéje

Volt egyszer egy bátor és rettenetes, nemes és gyönyörû vitéz, 
Lajos lovag volt a neve. Olyan keményen suhogtatta a pallosát, 
olyan hirtelen kivetette ellenfelét a nyeregbõl, hogy senki sem 
különbül. És senki sem festett nála pompásabban, ha a lobogó 
fejdíszével végignyargalt a küzdõtéren.

Csak az volt a baj, hogy Lajos lovag mindezt nagyon is jól tud-
ta, és roppant öntelt volt, ráadásul kiállhatatlan természetû. Kia-
bált és toporzékolt, ha kedvenc paripáját, a Zivatart nem csuta-
kolták, fényesítették kedve szerint. Napokig duzzogott, mikor 
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egyszer alulmaradt a párharcban, de amikor õ gyõzött, kinevette 
az ellenfelét.

Lajos lovag egész páncélzata mérték után készült, ezért úgy 
simult rajta, mintha csak a saját bõre lett volna, de ha aztán úgy 
találta, hogy nem dörzsölték tükörfényesre, megint csak kiabált, 
toporzékolt. Apródja, Jancsi, akinek dolga volt az összes sikálás 
és fényesítés, bizony látástól vakulásig dolgozott.

Volt a királynak egy csodaszép leánya, Hajnalfény volt a neve. 
Sok évig messze földön tanult. Egy nap a király hírül adta, hogy 
hazajön Hajnalfény, és kezéért lovagi tornát rendez. A gyõztes 
lovag lesz Hajnalfény férje, ha a királykisasszonynak is tetszik.

Minden lovag teljes erejébõl készült a viadalra, de igazában 
nem sok sikerre számítottak. Titkos gondolatuk az volt, milyen 
remek lenne, ha Lajos lovag kifi camítaná a bokáját vagy leesne a 
lováról, esetleg tüske menne az ujjába a viadal elõtt, de hát sport-
szerû lovagok lévén, errõl sohasem beszéltek hangosan.

Ami Lajos lovagot illeti, õ bizony kisujját sem mozdította, any-
nyira biztos volt a gyõzelmében, csak ült az udvaron, és Jancsit 
szapulta, hogy még mindig nem csillog, ragyog eléggé a fegyver-
zete. Gyakorolt is minden este. Fényesre kefélte aranyszõke haját, 
és csinos, keskeny arcát bámulta a tükörsima pajzson.

Eljött a viadal napja; amikor a küzdõtérre kivonultak a lova-
gok, elõször pillantották meg Hajnalfény királykisasszonyt.

Olyan szép volt, hogy három lovag is leesett a lóról, amint nya-
kukat tekerve utána fordultak. Hajnalfény királykisasszony nak 
ibolyaszeme és mélyvörös haja volt, vidáman mosolygott, és bó-
kolt minden vitéznek, aki a porondra lovagolt. Arcukat nem lát-
hatta, a sisakrostélyokat ugyanis lebocsátották, de kétszer is meg-
nézte Lajos lovagot és Zivatar paripáját, mert szinte szikráz tak, 
mint a jégcsap a hómezõn. Még Lajos lovag is gombócot érzett a 
torkában, olyan szép volt a királykisasszony
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Vagy talán elõbb is ott volt a gombóc? Aznap reggel Lajos lo-
vag a szokottnál is morcosabb kedvében ébredt. Sokat küszkö-
dött, míg a sisakját felerõltette, s mókásan kövérnek érezte benne 
az arcát.

Bár nem volt a legjobb formájában, mégsem okozott neki nagy 
nehézséget a gyõzelem, különösen, mert Hajnalfényre gondolt. 
Mind kivetette a többi lovagot a nyeregbõl, egyiket a másik után. 
A pallosvívásban olyan hévvel csapkodott maga körül, hogy a töb-
biek, mint egy nagy páncélhalom, hevertek szerte a porondon. Mi-
kor már senki sem volt, aki állja vele a har cot, Lajos lo vag odalé-
pett, ahol a királykisasszony ült, és mélyen meghajolt elõtte.

Hajnalfény bájosan mosolygott, és megszólalt lágy hangján, 
mely olyan volt, mint a szél suttogása a fenyvesekben:

– Kérlek, derék lovag, vedd le a sisakodat, hogy orcádat lát-
hassam!

Lajos lovag kicsatolta a sisakját, hogy kibújhasson belõle, de a 
sisak nem mozdult. Erre lerakta kardját, és mindkét kézzel fesze-
gette – mindhiába. A királykisasszony udvariasan a szája elé tet-
te a kezét, hogy mosolyát elrejtse, de Lajos lovag meghallotta halk 
kuncogását. Pillanatról pillanatra kövérebbnek érezte arcát, és 
dühösen kiáltott Jancsiért.

Jancsi remegõ inakkal rohant elõ. Még soha nem látta gaz dáját 
ilyen dühösnek. A lovag megkapaszkodott az emelvény korlátjá-
ban, lábát nekitámasztotta, Jancsi pedig húzta, húzta a sisakot, 
hasztalanul. Meg sem moccant a sisak, és most már a ros télya is 
annyira elgörbült, hogy azt sem emelhette fel.

A szerteheverõ lovagok már mind felültek a porondon, és har-
sogva nevettek. Ettõl Lajos lovag olyan dühbe gurult, hogy ráti-
port Jancsi lábára.

– Elég, te ostoba birka! – üvöltötte. – Nézz bele a sisakomba, és 
mondd meg, mit látsz!
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Jancsi bekukucskált.
– Úgy festesz, uram, mintha kétfelõl almát tartanál a szádban.
A kövér király hirtelen felállt.
– Almát? Errõl jut eszembe, hogy a lakoma terítve van. Foly-

tassuk ezt a sisakhúzást odabenn!
Mindnyájan visszamentek a kastélyba, Lajos lovag pedig egy-

re ostobábban érezte magát, és roppant zavarban volt. A többi 
lovag már mind levette a sisakját, és hajukat lágy szellõ borzol-
gatta. Lajos lovag alig kapott levegõt a sisak rácsán keresztül, és 
igen melege volt a boldogtalannak.

Mikor megérkeztek, a király helyet foglalt az asztalfõn, és 
maga mellé ültette Hajnalfény királykisasszonyt.

– Fenntartottam jobbodon egy helyet a választott lovagnak – 
mondta neki. – Ez lesz az?

– Hogy is mondhatnám meg, atyám – felelte õ –, mikor még 
nem is láttam az arcát?

– Akkor maradjon üresen a szék – mondta a király, és bõ ven 
meglocsolt mártással egy pulykacombot. – Rángassák to vább azt 
a sisakot.

Jancsi engedelmesen rángatta még egy darabig, de a sisak nem 
mozdult. Ekkor elõrehajolt a királykisasszony

– Talán jó lenne egy kis vajat önteni bele – tanácsolta.
Jancsi vett egy tálka vajat, a kandalló melegénél megolvasz-

totta, és beleöntötte, begyömöszölte a sisak résein. Aztán újra ne-
kiveselkedett, és nagy szortyogással lejött a sisak.

Lajos lovag merõ maszat volt. Aranyszõke hajából és szemöl-
dökérõl csöpögött a vaj, még a füle is tele volt vele. És arca – a 
csinos, keskeny arc – olyan volt, mint két zsák földimogyoró.

Lajos lovagnak mumpsza volt. Borzasztóan festett, és még ret-
tenetesebben érezte magát. A többi lovag az asztal alá gurult a 
nevetéstõl, még Jancsi is vigyorgott a sisak mögött.
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A lovag mélyen felsóhajtott. Kivette a sisakot Jancsi kezébõl, 
mire mindenki behúzta a nyakát. Ahogy ismerték Lajos lovag 
hirtelen természetét, biztosra vették, hogy közibük hajítja a sisa-
kot, lehet, hogy még egy pulykát és egy-két tál marhasültet is. De 
a lovag meghajolt a királykisasszony felé, kissé fájdalmasan rá-
mosolygott Jancsira, és lassú léptekkel elhagyva a termet, megin-
dult a csigalépcsõn, fel a toronyszobába, ágyába. Hajnal fény ki-
rálykisasszony elgondolkozva követte tekintetével.

– Azt hiszem, õt választom, atyám – mondta. – Megnyerte a 
viadalt, és igazán sportszerûen viselte, hogy kinevettük. Arról 
nem tehet, hogy olyan furcsán néz ki az arca – tette hozzá halk 
sóhajjal.

Mióta csak ismerte õt, most volt elõször Jancsi igazán büszke 
gazdájára, ahogy illik egy apródhoz. Meg sem várta a csemegét, 
hanem rohant fel a lépcsõn, hogy elmondhassa neki a jó újságot. 
És arra is gondolt, hogyan csodálkozik majd Hajnalfény király-
kisasszony, ha elmúlik a mumpsz, és meglátja, hogy Lajos lovag 
arca egyáltalán nem hasonlít két zacskó földimogyoróhoz.
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Kiss Anna: Pimpó lovag

Liliomos bugyogóban
sáfrányszínû harisnyában 
Pimpó lovag útra kél 
lován kiléptet a várból 
kezében fekete fából 
ménkû hosszú dárdanyél

liliomos bugyogóban 
sáfrányszínû harisnyában 
Pimpó lovag itt megyen 
az erényért útnak ered 
ámde feltöri a nyereg 
a nevezetes helyen 
lovagvárba kéredzkedik 
ahol lovagként tisztelik 
s forró izsóp is vagyon
ettõl gyógyul ama fundus 
és a várbeli kirurgus 
máris segít a bajon

liliomos bugyogóban 
sáfrányszínû harisnyában 
Pimpó lovag útra kél 
lován kiléptet a várból 
kezében fekete fából 
ménkû hosszú dárdanyél
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liliomos bugyogóban 
sáfrányszínû harisnyában 
Pimpó lovag itt megyen 
hogy az ördögöt meglelje 
elkapja megkeresztelje 
a Fekete Hegyen 
de az ördög gonoszféle 
nem engedi közelébe 
követ markol kész a baj

Pimpó lovag úgy megkékül 
úgy megzöldül a nagy kõtül 
úgy megpuhul, mint a vaj 
újfent izsóp, újfent ecet 
orvosolják fehér kezek 
mert ez is lovagi vár 
aztán pedig ásó, kapa 
áldását adja a papa 
fõtt kappan meg nagykanál





6. Cifra palota
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Szabó Lőrinc: Kicsi vagyok én

Cifra palota 
Zöld az ablaka, 
Gyere ki, te tubarózsa 
Vár a viola.

Kicsi vagyok én, 
Majd megnövök én, 
Esztendőre vagy kettőre 
Nagylány/nagysrác leszek én.

Kicsi vagyok én, 
majd megnövök én, 
mint a tüdő a fazékból, 
kidagadok én.

Kicsi vagyok én, 
majd megnövök én, 
apámnál is, anyámnál is 
nagyobb leszek én.

Kicsi vagyok én, 
erős leszek én, 
világ minden óriását 
földhöz vágom én.

Kicsi vagyok én, 
bátor leszek én, 
óriások palotáit 
elfoglalom én.
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Kicsi vagyok én, 
nagy úr leszek én, 
aranyszobát adok minden 
testvéremnek én.

Kicsi vagyok én, 
vezér leszek én, 
én leszek a legjobb ember 
a föld kerekén!

Döbrentey Ildikó: Kacagó királylányok

Holt volt, hol nem volt, volt egyszer egy tükörpalota, s abban öt 
kacagó, kergetõzõ királylány: Aranyka, Bíborka, Égszínkék, 
Örökzöld és Szivárvány

Minden májusban ellátogatott hozzájuk Messzi Nagybácsi. Fé-
nyes égi jármûvel érkezett, és fodros ruhákat meg szalagokat ho-
zott a királylányoknak. Õk ettõl még csengõbben kacagtak, és 
még fürgébben kergetõztek.

Teltek-múltak az évek. A királylányok eladósorba kerültek. 
Võlegényrõl álmodoztak, ám közben naphosszat csak játszottak, 
kacagtak és kergetõztek.

– Gyerekek még, nem kisasszonyok! – legyintett Messzi Nagy-
bácsi.

Egy májusi napon Aranyka kergetõzés közben kitekintett az 
ablakon.

– Bácsikám! – csapta össze a kezét. – Öt szép királyfi  köze ledik 
a palotánk felé! Az elsõ, az aranysörényû paripán lovagló, bizto-
san értem jön!

A többiek is az ablakhoz futottak:
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– A bíbor ruhás az én párom!
– A kék szemû az enyém!
– A zöld palástos engem kér meg!
– A szivárványos herceg az én võlegényem!
Az öt királyfi  azonban más irányba sétált tovább. A viháncoló 

királylányokat észre sem vették.
– Bácsikám! Elmegy az aranyszõrû paripán lovagló!
– Elmegy a bíbor ruhás!
– Itthagy a kék szemû!
– A zöld palástos!
– A szivárványos!
Most az egyszer nem kacagtak, hanem keservesen ríttak a ki-

rálylányok.
– Kisasszonyok már, nem gyerekek! – hümmögött Messzi 

Nagybácsi, és következõ májusban egy árva fodros ruha nem 
sok, annyit sem hozott a királylányoknak. Hozott viszont helyet-
te egy sárga dobozkát.

– Mit kezdjünk mi ezzel? – nyafogtak a királylányok, amikor 
meglátták, hogy mindössze öt babszem csúfkodik a doboz alján.

– Ültessétek el! – mosolygott Messzi Nagybácsi.
– Ültessük el?! – hüledeztek a királylányok.
– De elõbb ássátok fel a kertet – magyarázta Messzi Nagy bácsi.
– Ássuk fel? – próbálgatták az ásót a királylányok.
– Aztán locsoljátok az ültetvényt!
– Locsoljuk az ültetvényt?
A királylányok izgalommal ástak, ültettek, locsoltak, és a ma-

gok egykettõre kihajtottak. Hosszú indát eresztettek. Az inda a 
kerítésre futott, és szép zöld hüvelyeket termett.

– Ez itt a zöldbab – mutatta Messzi Nagybácsi.
– Ez itt a zöldbab! – örvendtek a királylányok.
– Leszedhetitek! – diktálta Messzi Nagybácsi.
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– Leszedhetjük! – ujjongtak a királylányok.
– Aprítsátok fel!
– Aprítsuk fel!
– Rakjatok tüzet!
– Rakjunk tüzet!
– Merítsetek vizet!
– Merítsünk vizet!
– Kössetek kötényt!
– Kössünk kötényt!
– Pirítsatok rántást!
– Pirítsunk rántást!
– Vágjatok hagymát!
– Vágjunk hagymát!
– Szórjatok paprikát!
– Szórjunk paprikát!
– Aprítsatok petrezselymet!
– Aprítsunk petrezselymet!
– Törjetek fokhagymát!
– Törjünk fokhagymát!
Sürgött-forgott az öt királylány, pirosodtak a tûz mellett, mint 

a muskátlivirágok. Egyik kavart, másik habart, harmadik terített, 
negyedik mosogatott, ötödik a követ törölgette.

Arra sétált az öt királyfi . Megcsapta az orrukat a jó fok hagymás 
bablevesszag, arra megtorpantak.

– Jöjjenek beljebb, ne vigyék el az álmunk! – tárta szélesre a 
kaput Messzi Nagybácsi. – Isten hozta a vendégeket! Üljenek asz-
talhoz!

A királylányok pirulva szedték tele a tányérokat: Aranyka az 
aranyszõrû paripán lovagló királyfi ét, Bíborka a bíborruhás her-
cegét, Égszínkék a kék szemûét, Örökzöld a zöld palástosét, Szi-
várvány a szivárványos lovagét.
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Azok ott mindjárt megkérték az öt királylány kezét. Amikor 
következõ májusban Messzi Nagybácsi megérkezett, olyan hét 
országra szóló lakodalmat csaptak, hogy még a futóbab indái is 
táncot roptak. Én is ott voltam, három napig mulattam, ezt a me-
sét is onnan hoztam!

Egyszer egy királyfi 
(Magyar népballada)

Egyszer egy királyfi  
Mit gondolt magába, 
He he he, ha ha ha, 
Mit gondolt magába. 
Föl kéne öltözni 
Kocsisom ruhába. 
El kéne most menni 
Szoda városába. 
Meg kéne kéretni a 
Szolgabíró lányát. 
Jó estét, jó estét, 
Szolgabíró lánya! 
Jó estét, jó estét, 
Szegény kocsislegény! 
Üljön le minálunk 
Festett kanapéra. 
De nem azért jöttem, 
Hogy én itt leüljek, 
hanem azért jöttem: 
Jössz-e hozzám vagy sem? 
Nem menek, nem menek. 
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Szegény kocsislegény: 
Van a szomszédunkban egy 
Kosárkötõ lánya, 
Jó estét, jó estét, 
Kosárkötõ lánya! 
Jó estét, jó estét, 
Szegény kocsislegény! 
Üljön le minálunk 
Hófehér padkára. 
De nem azért jöttem, 
Hogy én itt leüljek,
Hanem azért jöttem, 
Jössz-e hozzám vagy nem? 
Elmenek, elmenek 
Szegény kocsislegény!
Egyszer egy királyfi  
Mit gondolt magába! 
Föl kéne öltözni 
Királyfi  ruhába. 
El kéne most menni 
Szoda városába, 
Meg kéne kéretni a 
Szolgabíró lányát. 
Jó estét, jó estét, 
Szolgabíró lánya! 
Jó estét, jó estét, 
Király õfölsége! 
Üljön le minálunk 
Zöld selem divánra. 
De nem azért jöttem, 
Hogy én itt leüljek, 
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Hanem azért jöttem: 
Jössz-e hozzám vagy nem? 
Elmenek, elmenek, 
Király õfölsége. 
Kellesz a fenének, 
Annak is a vénnek: 
Van már nékem egy más, 
Kosárkötõ lánya! 
Jó estét, jó estét, 
Kosárkötõ lánya! 
Jó estét, jó estét, 
Király õfölsége. 
Üljön le minálunk 
Festett kanapéra. 
De nem azért jöttem, 
Hogy én itt leüljek, 
Hanem azért jöttem:
Jössz-e hozzám vagy nem? 
Nem menek, nem menek 
Király õfölsége, 
Van már nékem egy más, 
Szegény kocsislegény 
Én vagyok az a más, 
Csókoljuk meg egymást.
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Az öreg halász és nagyravágyó felesége
(Magyar népmese)

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy öreg ha-
lász. Volt neki egy nagyravágyó felesége.

Egyszer elment az öreg halász a tengerre, halászni. Hamaro-
san fogott egy gyönyörû szép, nagy pontyot. És csodák csodája, 
egyszer csak megszólal a ponty:

– Te szegény halászember, engedj el engem! Úgy megjutal-
mazlak, hogy nem bánod meg soha életedben. Minden kívánsá-
god teljesül. Hát az öreg halász a nagy könyörgésre a pontyot 
visszaengedte a tengerbe.

Hazamegy, kérdezi a felesége:
– No, mit fogtál? Hoztál-e valamit?
– Fogtam én egy nagyon szép pontyot. 
– Hát miért nem hoz tad haza?
– Úgy könyörgött szegény, hogy engedjem el. Minden kíván-

ságunkat teljesíti.
– Hát akkor eredj vissza hozzá, és mondd meg neki, hogy egy 

nagyon szép házat szeretnék.
Mert csak egy kis kunyhóban laktak a tenger partján. Vissza-

ballagott a halászember a tenger partjára. Odaállt a víz szélére, és 
hangosan mondta:

– Hallod-e, te ponty! Az én feleségem azt üzeni, hogy a tenger 
partján teremts egy szép kis házat!

Kisvártatva felbukkan a ponty, és megszólal:
– Eredj haza, jó ember! Úgy van, amint kívánta!
Hát valóban, ahogy hazaér, gyönyörû szép házuk lett. A fe-

lesége ott sürög-forog a konyhában. Egy ideig nagyon boldog 
volt. De egyszer csak megint azt mondja a felesége:
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– Hallod-e, eredj vissza ahhoz a pontyhoz, mondd meg neki, 
hogy a házat meguntam, adjon egy kastélyt, és hogy grófok le-
hessünk!

Ismét elment az ember a tenger szélére. Azt kiáltja:
– Hallod-e, te ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem, min-

dig pöröl vélem!
Egy kis idõ elteltével felbukkan a hal, azt kérdi: – Hát mit akar 

a te feleséged?
– Kastélyt akar, meg hogy grófok legyünk!
– Eredj haza, úgy van, amint kívánta!
Hát ahogy hazaért, látta a gyönyörû szép kastélyt, és a felesége 

mint grófnõ kényeskedett egyik szobából a másikba.
– Most már csak meg vagy elégedve? – A felesége nagyon bol-

dog volt.
Másnap reggel, alighogy megébrednek, azt mondja az asz-

szony:
– Hallod-e! Eredj ahhoz a pontyhoz, és mondd neki, hogy ki-

rályné szeretnék lenni, és palotában lakni.
A szegény halászember, mit volt neki mit tenni, ismét elbal-

lagott szomorúan a víz szélére. Azt kiáltja:
– Hallod-e, te ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem, min-

dig pöröl vélem!
Eltelik egy kis idõ, elõjön a hal, és kérdi: – Hát most mit akar a 

te feleséged?
– Királyné szeretne lenni, palotában lakni! 
– Eredj haza! Úgy van, amint kívánta!
Ahogy hazaér a szegény ember, nem gyõz csodálkozni: a 

gyönyörû palota, a sok fényes katona majd elvette szeme világát. 
Mind vigyázzba vágták magukat a szegény halász elõtt, amikor 
elhaladt elõttük. Mikor végre bejutott a hosszú lépcsõn, sok szo-
bán keresztül, kérdi a feleségét:
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– No, asszony meg vagy-e már elégedve a sorsoddal?
– Meg – feleli az asszony boldogan.
Alighogy megvirradt másnap, azt mondja az asszony:
– Hallod-e, eredj vissza ahhoz a pontyhoz, és mondd meg neki, 

hogy most már császárné szeretnék lenni, és olyan palotát, vára-
kat akarok, amilyen a világon sincs.

Hát csak addig erõsködött, hogy vissza kellett mennie a sze-
gény halásznak a víz szélére. Mondja nagy szomorúan:

– Hallod-e, te ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem, min-
dig pöröl vélem.

Zavaros lett a tenger vize, hullámzott, és csak sokára jött elõ a 
ponty mérgesen:

– Hát mit akar a te feleséged?
– Most meg császárné szeretne lenni, és olyan palotát és vára-

kat, amilyen a világon sincs.
– Igaz, hogy ezért sem dolgozott – mondja a ponty –, nem is 

érdemli, de menj haza, úgy van, ahogy kívánta!
Hazament a szegény ember. Alig tért magához a nagy ámu-

lattól, olyan fényes paloták, várak és udvari népség volt min-
denütt. Azt kérdi a feleségétõl:

– Most már csak meg vagy elégedve, mert én többet nem me-
gyek vissza a pontyhoz!

Az asszony nagyon boldognak is látszott.
De másnapra kelve ismét csak azt mondja az urának:
– Hallod-e! Eredj vissza ahhoz a pontyhoz, és mondd neki, 

hogy én a világ úrnõje szeretnék lenni! Azt akarom, hogy min-
denki nekem hódoljon, és leboruljanak az emberek a lábam elõtt. 
A birodalmam a világ egyik végétõl a másikig érjen!

Hiába tiltakozott, szabódott a szegény halász, csak vissza kel-
lett mennie.
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Mondja szomorúan:
– Hallod-e, te ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem, min-

dig pöröl vélem.
Ott kellett állnia nagyon sokáig. A tenger haragos lett, hányta a 

habot, tajtékzott, és úgy hullámzott, mint még soha. Egy helyen 
zavaros lett a víz, és nagyon-nagyon sokára felbukkant a hal.

– Mit akar a te feleséged?
– A világ úrnõje akar lenni, és hogy a világon mindenki a lába 

elé boruljon.
– Jól van – mondja a hal –, ha azt hiszi, hogy munka nélkül 

élhet, és másokon uralkodhatik, hát legyetek ismét halászok. 
Eredj haza, megtalálod õt a halászkunyhóban!

Úgy is lett. Ott találta a szegény halász a kis halászkuny hóját, 
és benne a feleségét. Ettõl kezdve szorgalmas és ügyes asszony 
lett. Még talán máig is élnek, ha meg nem haltak.

A soknevû királyfi 
(Magyar népmese)

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, az Óperen-
ciás tengeren innét, volt egy királyfi . Szép, ügyes legény volt ez 
a királyfi , mindenkinek megakadt a szeme rajta, volt is neki mit a 
tejbe aprítania (meghiszem azt, hogy volt!), de miért s miért nem, 
a jó Isten tudja, én nem: a szomszéd ország királya nem adta neki 
a leányát, pedig a királylány igaz hajlandóságot mutatott a ki-
rályfi  iránt.

Hej, megszégyelli magát a királyfi , hogy õt így kikosarazták, 
nem is mert hazamenni a saját országába, hanem ott maradt a 
királykisasszony közelében, szállást vett ki a város végén egy 
vendégfogadóban, s onnét négy álló hétig ki sem mozdult. Gon-
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dolkozott éjjel-nappal, törte a fejét, mit csináljon, szerette volna 
visszafi zetni a királynak a csúfságot. Egyszer aztán, mit gon-
dolt, mit nem, felöltözött borbélylegénynek s ment egyenest a 
király palotája elé. Be akart menni az elsõ kapun, de a kapus 
megállította:

– Hé, atyafi , megállj! Hogy hívnak?
– Engem Pálinkának – felelte a királyfi .
– Ej, ilyen-olyan adta, eltakarodj innét – mordult rá a kapus. 

Elódalgott a királyfi , ment a második kapuhoz, de ott is megállí-
totta a kapus:

– Mit akarsz? Hogy hívnak?
– Ilyesvalaminek – felelte a királyfi .
– No még ilyesvalami nevet sem hallottam – mondotta a ka-

pus. – Jó lesz, ha elkotródol, mert látom, hogy nem jóban jársz! 
Elkotródott onnét a királyfi , de a harmadik kapunál is szerencsét 
próbált. Kérdezte a kapus:

– Hogy hívnak?
– Engem Négyhételõttnek!
– No – mondta a kapus –, ilyesvalami nevet sem ezelõtt nem 

hallottam, sem ezután nem hallok többet. Mit akarsz itt? Mi a 
mesterséged?

– Borbélylegény vagyok. Szeretném megborotválni a királyt. 
Tudom, hogy úgy még senki meg nem borotválta, ahogyan én 
tenném. Megemlegetné halála napjáig.

– Hát ha olyan híres borbély vagy, akkor csak eredj be Isten 
hírével, jó kenyered lesz a királynál.

Bement a királyfi a palotába, de nem a királyhoz ment egye-
nesen, hanem elõször befordult a konyhára. Kérdezte a sza-
kácsné:

– Kit keres maga, lelkem? Mi a neve?
– Macska az én nevem, kincsem szakácsné.
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– Ó, hogy a macska rúgja meg, de különös neve van.
– Itthon van-e a királykisasszony?
– Itthon biz’ a lelkem, ki sem mozdul a szobájából, sír éjjel, 

nappal.
– Ugyan miért sír?
– Mert nem adták ahhoz a királyfi hoz, aki itt járt négy héttel 

ezelõtt.
– No, én éppen attól a királyfi tól jövök. Levelet hoztam a ki-

rálykisasszonynak. Tudom, megvigasztalódik, ha elolvassa.
– Csak vigye, lelkem, vigye.
Megmutatta, hogy merre menjen, de a királyfi  visszafordult az 

ajtóból:
– Hallja, kincsem szakácsné, mi lesz vacsorára? Visszajönnék 

enni valamit.
– Túrósrétes, lelkem. Csak jöjjön, jó szívvel várom.
Azzal elment a királyfi , keresztülsompolygott vagy huszon-

négy szobán, úgy talált a királykisasszonyra. Hát csakugyan iga-
za volt a szakácsnénak, most is sírt a királykisasszony, vörös volt 
a szeme a sok sírástól.

– Jó napot, szomorú királykisasszony – köszöntötte a királyfi . 
Megijedt a királykisasszony, nagyot sikoltott:

– Jaj, ki vagy, mit akarsz?
– Túrósrétes a nevem, felséges királykisasszony, meg ne ijed-

jen tõlem.
– Túrósrétes! No, még ilyen nevet sem hallottam világéletem-

ben – mondta a királykisasszony, s olyan lelkébõl kacagott, hogy 
csengett belé a palota. – Hát mért jöttél, Túrósrétes? – kérdezte, 
mikor jól kikacagta magát.

– Nézz meg jól, királykisasszony nem ismersz meg?
Hej, de még csak most sikoltott nagyot a királykisasszony!
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– Jaj, hogy mertél idejönni! Vége az életednek, s az enyém nek 
is, ha megtudja az apám!

No, de mit csináljon? Nem volt szíve, hogy elkergesse a ki-
rályfi t, ott is maradt az estig, beszélgettek édesen, kedvesen, s ta-
nakodtak, hogy s mint lehetne a király szívét megfordítani.

Este aztán elbúcsúzott tõle a királyfi , ott aludt a konyhán, de 
sem neki, sem a királykisasszonynak egész éjjel nem jött álom a 
szemére. Reggel ment a királyné a leányához, látja, hogy milyen 
halovány az arca. Összecsapta a kezét:

– Jaj, lelkem leányom, mi bajod esett? Mondta a királykis-
asszony:

– Nem esett nekem semmi bajom, édesanyám, csak nem tud-
tam aludni a Túrósrétes miatt.

Ezalatt a királyfi  bement a királyhoz, s ajánlotta magát, hogy 
csak fogadja fel udvari borbélynak, mert õ úgy borotvál, ahogyan 
borbély még nem borotvált, amióta áll a világ.

– Hogy hívnak? – kérdezte a király. – Ilyesvalaminek – felelt a 
királyfi .

– No, Ilyesvalami, hát nyírd le a hajamat s borotválj meg. Ha 
megtetszik a munkád, úri dolgod lesz az én udvaromban.

Leült a király, a királyfi  meg nekilátott a hajnyírásnak, de csak 
féloldalt vágta le a király haját, s borotválni is csak féloldalt borot-
válta meg. Aztán se szó, se beszéd, lecsapta az ollót meg a borot-
vát és kiugrott az ajtón. Felugrott a király; szaladt a tükörhöz, 
nézte magát s nagyot ordított: szörnyû éktelen volt a feje.

– Megállj, gazember, megállj! – ordított a király, s szaladt szo-
báról szobára. Elõször is a leányával találkozott.

– Nem láttad Ilyesvalamit?
– Jaj, nem láttam én semmit, nem is látok a szememmel, egész 

éjjel nem tudtam aludni Túrósrétes miatt.
Szaladt a király a konyhára. – Nem láttad Ilyesvalamit?
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– Nem láttam, felséges királyom, de Macska éppen most szala-
dott el. – Megbolondultak ezek? Mind félrebeszélnek!

Szaladt le a harmadik kapushoz: – Nem láttad Ilyesvala mit? 
– Ilyesvalamit nem, de most futott erre Négyhételõtt.

– Bolond! – ordította a király, s nagyot ütött a kapusra. Szaladt 
a második kapushoz:

– Nem láttad Ilyesvalamit?
– Bizony láttam, felséges királyom, éppen most futott az elsõ 

kapu felé.
– No, végre hallok okos beszédet is!
Szaladt az elsõ kapushoz. Az ott fetrengett a kapu elõtt s na-

gyokat nyögött. A királyfi  vágta földhöz, mert nem akarta ki-
ereszteni. – Láttad Ilyesvalamit?

– Nem láttam, felséges királyom. – Hát mért fekszel a sárban?
– Mert a Pálinka levert a lábamról.
– Ej, szedte-vedte gazembere, hát te annyi pálinkát iszol, hogy 

lever a lábadról?!
Cudarul elpáholta a kapust, s visszaszaladt a palotába. Ott az-

tán lassanként kitudódott, hogy a királyfi  volt az ármányos bor-
bély. Na, mit tehetett a király? Gondolta, legközelebb még job ban 
csúffá teszi a királyfi , ezért inkább neki adta a leányát. Üzen tek is 
neki rögtön, hogy csak jöjjön bátran, feleségül veheti a ki-
rálykisasszonyt. Jött is a királyfi  mindjárt, s még aznap megtar-
tották a lakodalmat.

Holnap legyen a ti vendégetek a soknevû királyfi .







7. Vásár a téren
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Weöres Sándor: Pletykázó asszonyok

Juli néni, Kati néni 
– letye-petye-lepetye! –
üldögélnek a sarokba,
jár a nyelvük, mint a rokka
– letye-petye-lepetye! –

Bárki inge, rokolyája
– letye-petye-lepetye! –
lyukat vágnak közepébe,
kitûzik a ház elébe
– letye-petye-lepetye! –

Nyelvgyötrők

Mit sütsz, kis szûcs?
Tán sós húst sütsz, kis szûcs?

Kilenc öles köles kazal

Egy meggymag meg még egy meggymag

Törpe bögre, görbe bögre
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Gryllus Vilmos: Csigabiga

Lassan jár a csiga-biga, 
táskájában eleség. 
Várja otthon lánya-fi a, 
csiga-biga feleség.

Weöres Sándor: Csimpilimpi, hova mész?

Éc
Péc
Kapuléc

Csimpilimpi, hova mész?
Pockot viszek a vásárra,
egy peták az ára.

Besuttyantam a sátorba, 
állt feltûrve Bábos Dorka, 
benn a pocok táncot ropott, 
Bábos Dorka sivalkodott, 
árus-polc mögébe bujt, 
mézes huszár legurult, 
uccu neki, fuss!

Találós kérdések

Melyik sárban jár sok ember? (vásárban)
Milyen fa van legtöbb a vásárban? (kofa)
Mit vesz az ember legtöbbet a piacon? (lélegzetet)
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Felültem zörgõdre,
Elmentem zajgódra… (szekérrel a vásárba)

Gyárfás Endre: Vásár

Jöjj csak, lásd már:
itt a vásár!
Nem ám akármilyen vásár.
Bizony mondom,
Van itt minden:
gabona, gyapjú, bor, bõr, borjú,
szalonna, faggyú, pontykopoltyú,
malomkeréknyi sajt, tele lyukkal,
szekerek égre meresztett rúddal,
csizma és posztó, fazék és hordó,
kések, villák, kanalak,
cérnák, spárgák, fonalak,
egyezkedõk, ügyeskedõk,
pereskedõk, kereskedõk,
kukorica meg édes málé,
görög mazsola, török kávé,
angol szövet, lengyel gyolcs,
láda, lóca, téka, polc,
lacikonyhákon kolbász serceg,
tíz ujját nyalja koldus, herceg,
serpenyõs porcogók,
porhanyós perecek,
babosok, bábosok, kosarak, rekeszek,
kefehajú kofa így harsog:
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– Almát tessék, narancsot!
Szörp és szirup, szóda, szikvíz…
Meg ne hûtsd a torkod, bikfi c!
Megugrik egy malac,
csizmák közt mászkál,
mindenki kergeti,
szétfut a vásár,
jöjj ide, lásd már:
oda a vásár!

Kitrákotty-mese
(Népköltés)

Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
tyúkot vettem a vásárba fél pénzzel. 
Tyúkom mondja: kot-kot-kot! 
Kárikittyom, édes tyúkom, 
mégis van egy fél pénzem!

Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
…………… vettem a vásárba fél pénzzel. 
…………… mondja: …………………………! 
Kárikittyom, édes ……………, 
mégis van egy fél pénzem!

… Elfogyott a fél pénzem!
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A három vándorlegény
(Francia népmese)

Felkerekedett egyszer három jó cimbora: egy takács-, egy szabó-
meg egy csizmadialegény. Nagy útra indultak, messzi külor-
szágba, a burkusok földjére, más tájakat látni, más népekkel be-
szélni.

– Az ám, de hogyan beszélünk velük? Hiszen egy kukkot se 
tudunk a nyelvükön! – kapott észbe a takács.

– Megmondom én, mit kell tennünk! – állt elõ a csizmadia legény. 
– Egyikünk megtanulja az elsõ mondatot, amit Burkusföldön hall, 
a másikunk a másodikat, a harmadik meg a har madikat. Így aztán 
háromszor gyorsabban tanuljuk meg a nyel vüket, mint más em-
ber. Igaz-e, cimborák?

Tetszett a másik kettõnek a tanács. Mentek, vándoroltak, míg 
egy nap elértek a burkusok földjére.

Az elsõ városban éppen vásár volt. Rájuk bámészkodott a nép. 
– Három külországi vándorlegény! – kiáltotta el magát egy kofa. 
Meghallotta a takácslegény, mindjárt meg is tanulta.

Továbbmentek a vásárban, megláttak egy parasztot. Tyúkot 
árult a paraszt, és hangosan kínálgatta portékáját:

– Húsz rézgarasért! Húsz rézgarasért!
Ezt meg a szabólegény jegyezte meg, addig hajtogatta ma-

gában, míg megtanulta. Kicsit arrább egy öreg koldussal talál-
koztak. Éppen alamizsnát adott neki egy asszony. A koldus han-
go san hálálkodott:

– Áldja meg érte az isten! Köszönöm! Köszönöm! – Ezt meg a 
csizmadialegény véste az eszébe.

Kiértek a városszélre, letelepedtek egy bokor tövébe. A bokor 
túlsó oldalán két öregember üldögélt. Az egyik éppen azt pana-
szolta a másiknak:
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– Én meg hogyan jártam! A vásárba indultam, de útközben 
ellopták a bugyellárisomat.

– Kevés pénz volt benne, húsz rézgaras. Ugyan ki lophatta el?
– Három külországi vándorlegény! Három külországi ván-

dorlegény! – kiáltotta el magát a takács hirtelen. Örült, hogy eldi-
csekedhet tudományával.

A másik öregember a fejét csóválta, azt kérdezte:
– De miért lopták el? Miért? Ha olyan kevés pénz volt benne?
– Húsz rézgarasért! Húsz rézgarasért! – rikkantotta el magát a 

szabólegény, hogy õ is megmutassa, mit tud.
Fölpattantak az öregek, õröket hívtak, börtönbe vitték a há-

rom vándorlegényt. Útközben a csizmadia azt hajtogatta:
– Áldja meg érte az isten! Köszönöm! Köszönöm!
Nevetett a sokadalom; azt hitte, félnótásak. A bíró aztán egy-

kettõre kiderítette az igazságot, és szabadon bocsátotta õket.





8. Ünnepek, szokások
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Gazdag Erzsi: Vendégvárás

Jöjj el hozzám hétfõn, 
De ne gyere késõn!

Jöjj el hozzám kedden! 
Hadd nõjön a kedvem!

Jöjj el hozzám szerdán, 
kopogtass a meggyfán!

Csütörtökön jönnél, 
Tán még itthon lelnél.

Pénteken a kedvem 
Szétgurul a kertben.

Szombaton, barátom, 
a világot járom.

Vasárnap, vasárnap 
engemet is várnak.

Tréfás köszöntő
(Népköltés)

Ettünk-ittunk vendégségbe, 
három hétig mind egyvégbe. 
Hoztunk is egy rosta vizet: 
a nagyharang majd megfi zet.
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Henryk Sienkiewicz: Mese

Messze, messze, még az Óperenciás-tengeren is túl, szép Cso-
daországban kis hercegnõ született. Bölcsõje köré gyûltek a tün-
dérek meg a tündérkirálynõ. Nézték a kislány álmodó arcocská-
ját, majd a királynõ fölemelte kezét, s így szólt:

– Ajándékozzátok meg ezt a gyermeket azzal, amit legérté-
kesebbnek gondoltok. Az elsõ tündér az alvó fölé hajolt, s ezt sut-
togta:

– Én varázserõmbõl olyan szépséggel ajándékozlak meg, hogy 
aki rád néz, úgy véli, tavaszi virágot lát.

– Én – mondta a második – olyan szemmel ajándékozlak meg, 
mely áttetszõ és mély, mint a tenger kékje.

– Én oly sudár alakot adok neked, mint amilyen a fi atal pál ma 
törzse – ígérte a harmadik.

– Tõlem – szólt a negyedik – földbe rejtett aranykincseimet 
kapod.

A tündérkirálynõ elgondolkozott.
– Az emberek s virágok szépsége elhervad – mondta halkan. 

– A szem bûbája kihuny az ifjúsággal, de fi atalon is gyakran borít-
ja homályba a könny. A szélvihar derékba töri a pálmát, a kor 
szele meghajlítja a karcsú alakot. Az emberek meggyûlölik, aki 
aranyát nem osztja szét köztük, aki meg szétosztja, maga marad 
szegény. Semmi maradandót nem adtatok ennek a gyermeknek.

– De hát mi maradandó az emberben, s mivel ajándékozod 
meg õt te, tündérkirálynõ? – kérdezték a többiek.

– Én jóságot ajándékozok neki – válaszolta mosolyogva a tün-
dérkirálynõ. – A nap pompás és fényes, de csupán világító szik-
la volna, ha nem melegítené a földet. A szív jósága olyan, mint a 
nap melege: életet ad. Jóság nélkül olyan a szépség, mint illat 
nélkül a virág. Jóság nélkül a gazdagság csupán az önzés gyá-



92   Mesebeli várak 1. évfolyam 

mola. Jóság nélkül még a szerelem is csak tûz, mely pusztít és 
éget. Tudjátok meg, hogy a ti ajándékaitok mulandók, de a jóság 
maradandó: olyan, akár a forrás, melybõl minél többet merítesz, 
annál bõsége sebben buzog. A jóság – az egyetlen kiapadhatat-
lan kincs.

S itt ráhajolt az alvó gyermekre, szívét gyengéden megérin-
tette; s ezt suttogta: – Légy jó!

Ursula Wölfel: A születésnap

Volt egyszer egy ember, aki mindig csak a születésnapját várta. 
Alig múlt el az egyik születésnapja, máris várta a következõt, 
nem is tudott másra gondolni, csak arra: „Mikor lesz megint szü-
letésnapom?” Nagyon gazdag ember volt. Ezért aztán egyszer 
azt mondta a feleségének:

– Holnaptól kezdve mindennap lesz születésnapom. Holnap, 
holnapután, holnaputánután és egész évben! Az asztalon itt le-
gyen mindennap a születésnapi tortám! Gyertyástul! És aján-
dékokat is kérek persze!

Úgy is lett. Nap mint nap, minden reggel elibe állt a felesége, 
elibe álltak a gyerekei, és boldog születésnapot kívántak neki.

Így teltek-múltak a hónapok.
Eleinte jól érezte magát az ember, de nagyon. Lassacskán azon-

ban megelégelte a sok boldog születésnapot. És egyszer csak egy 
napon felkiáltott:

– Azt a mennydörgõs adta teremtettét! Mondjátok meg, mi kor 
van az igazi születésnapom, de rögtön!

– Éppen egy hete volt az igazi születésnapod – mondta a fele-
sége. – Nem is tudtad? Persze mindennap születésnapozunk, 
honnan is tudhatnád?
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Ekkor végre rájött az ember, milyen balga is volt addig. És ettõl 
kezdve neki is csak egy születésnapja volt minden évben, úgy, 
mint mindenki másnak.





9. Udvari zenészek
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József Attila: Dalocska
(részlet)

Énekeljünk –
haja ha!
Bömbölõdjünk –
böm-böm-böm! 
Susogjunk, hogy 
sususu –
üss egyet a 
hátamba!

Benedek Elek: Furulyás Palkó

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, még az 
üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, volt egy-
szer egy szegény özvegyasszony, annak egy fi a: Palkó volt a neve. 
Nagy szegénységben éltek: mikor volt mit egyenek, mikor nem. 
Nem volt egyebük, csak egy kidõlt-bedõlt falú házuk meg egy 
kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának:

– Édesanyám, én nem éhezem itthon többet, elmegyek szol-
gálni, addig haza sem jövök, amíg legalább egy borjút nem szol-
gálok. A kertünkben majd felnövekedik, s lesz legalább egy kicsi 
gazdaságunk.

Elmegy Palkó szolgálatba, oda van egy esztendeig, szolgál egy 
borjat. Aztán megint elmegy szolgálatba, s megint szolgál egy 
borjat. A harmadik esztendõben is, a negyedik esztendõben is 
szolgált egy-egy borjat.

Volt már négy borjú, de kicsi volt a kert, és kevés széna ter mett 
benne, nem volt mivel tartsák a borjakat. Õ bizony gondolja ma-
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gában, vásárra hajtja mind a négyet, s eladja. El is indul a négy 
borjúval, de amint az úton menne, szembe jõ vele egy õsz öreg-
ember, s azt mondja neki:

– Te legény, van nekem egy szépen szóló furulyám, neked 
adom, ha egy borjút adsz érte.

– Ugyan mit gondol, bátyámuram, csak nem adhatok egy bor-
jút egy furulyáért.

– Csak adjad, ne félj, nem olyan akármilyen furulya ez, mint a 
többi. Majd meglátod, hogy nagy hasznát veszed még ennek.

Isten neki, gondolja magában Palkó, s odaad egy borjút a furu-
lyáért. Azzal továbbmegy.

De még egy puskalövésnyire sem mehetett, megint elejébe ke-
rekedik az õsz öregember, s azt mondja neki:

– Te legény, adj még egy borjút, s nézd, ezt az egeret neked 
adom érte.

Nagyot kacag Palkó:
– Hát hogy adnék én borjút egy egérért, mit gondol, bátyám-

uram? Van otthon egér elég, mindig bosszankodik az édesanyám 
miattuk.

– Jó, jó, de ez nem olyan egér, mint a többi.
Addig beszél az öregember, hogy Palkó odaad egy borjút egy 

egérért. Most már két borjúval ment a város felé, de hogy, hogy 
nem, az égbõl esett-e le vagy a földbõl bújt ki, megint csak ele jébe 
állott az õsz öregember, s azt mondta neki:

– Te legény, van nekem egy futóbogaram, ez csak az igazi. Ne-
ked adom, ha egy borjút adsz érte.

– Nem adom én – mondta Palkó –, nem bolondultam meg. Elég 
bolond voltam, hogy két borjút már odaadtam egy furu lyáért 
meg egy egérért.

– Mondom neked, hogy adj egy borjút ezért a futóbogárért, 
mert bizony nagy hasznát veszed.
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Mit gondolt, mit nem Palkó, odaadta a harmadik borját is. Ment 
az egy borjúval, hajtotta nagy búsan a város felé. Mind egyre 
vissza akart fordulni, hogyha találkozhatnék valahogyan az zal 
az öregemberrel, mert erõsen megbánta a vásárt. Na, nem kellett 
hogy visszaforduljon, mert amint nagy búsan mendegélt, 
tûnõdött magában, csak elejébe került az õsz öregember, s azt 
mondja neki:

– Hallod-e, fi am! Add nekem ezt a borját is, adok érette egy 
zacskót.

– Nem adom én – mondogatta Palkó –, bár a többit se adtam 
volna. Nem tudom, hogy kerülök az anyám szeme elé.

– Csak add ide azt a borját. Ne búsulj semmit. Nem akármi-
lyen zacskó ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. 
Csak mondanod kell neki, hogy hány órát akarsz aludni, s anny it 
alszol, s ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod, csak szólj a 
zacskónak.

Azt gondolja Palkó:
„Ha már így van, minek menjek egy borjúval vásárra. Le gyen 

az öregé a negyedik borjú is.”
Mikor a negyedik borjút is átadta az öregembernek, azt mond-

ta ez:
– No, fi am, most menj haza. Otthon nem lesz maradásod, az 

édesanyád addig ver, amíg valaki ki nem szabadít a keze közül. 
De ha kiszabadultál, szaladj, amerre a szemed lát, s kiáltsd vissza 
az édesanyádnak:

– Isten áldja meg, édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg 
király nem lesz belõlem!

Hiszen volt otthon nemulass, mikor Palkó hazaért. Kérdezte 
az anyja:

– Eladtad a borjúkat, fi am?
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– El, édesanyám, el.
– Hát hol a pénz?
– Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért ni.
S elõhúzta a tarisznyából a furulyát, az egeret, a futóboga rat s 

az álomzacskót.
Haj, megmérgelõdött az özvegyasszony! Kapott egy husán-

got, ütötte Palkót, ahol találta, s ha által nem szalad a szomszéd-
asszony s ki nem szabadítja a keze közül, bizony mondom, hogy 
holtra veri.

Szaladott Palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az 
anyjának:

– Isten áldja meg, édesanyám. Addig vissza nem jövök, amíg 
király nem lesz belõlem!

Ment, mendegélt Palkó, hetedhét ország ellen, az Óperen-
ciás-tengeren túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, s ért egy nagy 
városba. Abban a városban lakott a király. Ennek a királynak 
volt egy gyönyörûséges leánya, de ennek a leánynak nagy be-
tegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a szívére, hogy senki 
meg nem tudta nevettetni, s nem jött álom a szemére, sem éjjel, 
sem nappal.

A király éppen akkor hirdette ki az egész országban, hogy an-
nak adja a leányát és egész országát, aki a leányát megnevet teti, s 
olyan orvosságot ad neki, hogy mikor elkövetkezik a ren des ide-
je, tudjon aludni. Bezzeg jöttek mindenféle hercegek, gró fok, bá-
rók, válogatott cigánylegények, mind szerencsét próbál tak. De a 
királykisasszonyt sem megnevettetni, sem elaltatni nem tudták.

Megy Palkó is a király udvarába, s jelenti, hogy õ is szeren csét 
próbál. Csak üljön ki a királykisasszony a palota tornácára, s majd 
az udvaron mutat valamit.

Kiül a királykisasszony a tornácba, kiül a király is, a felesége is, 
összegyûltek mind az udvarbéliek is, hadd lássák, mit tud ez a 
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szegény legény. Akkor Palkó kivette a tarisznyájából az egeret s a 
futóbogarat, szépen letette a földre. Aztán fújni kezdte a szépen 
szóló furulyáját, s hát halljatok csudát! az egér derékon kapta a 
futóbogarat, s járták a táncot, hogy csak úgy porzott az udvar. De 
uram, istenem, akkorát kacagott a királykisasszony, hogy a kaca-
gástól csengett a palota. Kacagott a király is, a felesége is, kaca-
gott az udvar népe is.

– No, fi am – mondotta a király –, megkacagtattad a leányo mat, 
most még csak altasd el.

Azt mondotta Palkó:
– Csak vigyék be, felséges királyom, a királykisasszonyt a szo-

bájába, fektessék le az ágyába, s majd meglátják, hogy mind járt 
elalszik.

Mikor a királykisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a 
tarisznyába, s szólt a zacskónak:

– Aludjék a királykisasszony holnap reggel nyolc óráig.
Abban a pillanatban bekoppant a királykisasszony szeme, s 

aludott édesen másnap reggel nyolc óráig.
Aközben felöltöztették Palkót drága szép bíborvörös gúnyá ba, 

s amint a királykisasszony fölébredt, mindjárt nagy lakodal mat 
csaptak, s az öreg király átaladta a leánya kezével Palkónak az 
országot is.

Hét nap s hét éjjel húzták a cigányok, járták a legények és leá-
nyok.

Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, s hatlovas 
hintón a palotába hozta. Sóra, fára nem volt többet gondja.

Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
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Csoóri Sándor: Duda

Ez a duda, dádé, 
jobb, mint az apádé, 
kutya nyüszít benne, 
nem csatakos kecske.

Duda, duda, szõrös, 
hátam libabõrös, 
kedvem lenne táncolni, 
a homlokom ráncolni.

Tarbay Ede: Macskazene

Zimm, zumm, 
zenekar, 
kesze-kusza 
hangzavar.

Húr, húr 
birkabél, 
ujjad éri, 
már zenél.

Síp, síp, 
nádisíp, 
fújd a végit, 
felvisít.
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Dob, dob,
bõrmalac, 
ha rád ütnek, 
hangot adsz..

Kár, kár, 
varjúék, 
énekelnek, 
fut a nép.

Zimm, zumm,
zenekar,
 én sem tudom, 
 te sem tudod, 
 senki se tudja, 
 mit akar,

ez a baj…

Grimm: A brémai muzsikusok

Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hord ta 
már szegény jószág a malomba a zsákokat, fogyton-fogyott az 
ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni.

„Minek abrakoljak tovább ilyen semmire való állatot?” – gon-
dolta a gazdája, és elhatározta, hogy lebunkózza.

A szamár azonban megneszelte, hogy valami készül ellene. 
Egy óvatlan pillanatban megszökött, és elindult Bréma felé. Úgy 
tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak.
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Amint ment, mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászku-
tyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és lihegett, mintha 
halálra loholta volna magát.

– Mi a baj, Fogdmeg, miért lihegsz úgy? – kérdezte a szamár.
– Hagyd el – nyögte búsan a kutya –, öreg vagyok, napról napra 

gyengülök, vadászni sem tudok már! A gazdám agyon akart ütni, 
alig tudtam egérutat nyerni. Az irhámat megmentettem ugyan, de 
ilyen vén fejjel ugyan mihez kezdjek, ugyan mibõl éljek?

– Tudod, mit? – mondta a szamár. – Én Brémába tartok, ott fel-
csapok városi muzsikusnak. Gyere velem, szegõdjél be te is a ze-
nekarba. Én majd a lantot pengetem, te meg dobolsz hozzá.

A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek 
tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászeb: egy 
macska ült nem messze tõlük az út szélén, girhesen, búsan, akár 
a hét szûk esztendõ.

– Mit keseregsz, Bajszos? – érdeklõdött a szamár. – Kinek van 
jó kedve, ha egyszer a nyakán a kötél? – felelte a macska. – Meg-
vénültem, a fogaim kicsorbultak, jobb szeretek már a kályha mö-
gött dorombolni, mint egereket hajkurászni. De az emberek há-
látlanok: a gazdasszonyom vízbe akart fojtani, hogy ne kelljen 
tovább etetnie. Nagy nehezen eliszkoltam; hanem aztán most 
légy okos, pajtás: mihez kezdjek, mibõl éljek?

– Gyere velünk Brémába muzsikusnak! Te úgyis jól értesz az 
éjjeli zenéhez, hasznodat vehetjük a zenekarban.

A macskának tetszett a tanács, és velük tartott. Útjuk éppen 
egy major mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és 
torkaszakadtából rikoltozott.

– Hát téged mi lelt? – kérdezte a szamár. – Mit rikoltasz olyan 
irgalmatlanul?

– Jujuj! – felelte a kakas.
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– Hiába jósoltam jó idõt holnapra: a gazdasszonyom vendége-
ket hívott, és ráparancsolt a szakácsnõre, fõzzön levest belõlem.
Estére elvágják a nyakamat, hát amíg lehet, kiabálok, ahogy a 
torkomon kifér, úgysem sokáig tehetem már.

– A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lelsz magadnak. Bré-
mába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekel ni is 
tudsz; az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk!

A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már 
négyesben igyekeztek tovább.

Csakhogy Bréma még messze volt, a nap pedig már lemenõ-
ben; estére éppen csak egy erdõig jutottak el. Elhatározták, hogy 
ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa 
alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára.

A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas 
azonban felröpült egészen a fa tetejére: onnét messzebbre látni, 
meg biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakasfélének.

Mielõtt elaludt volna, Tarajos koma szokása szerint körül-
kémlelt a vidéken. Ahogy így szemlélgette a környéket, egyszer 
csak világosságot látott nem messze tõlük. Nyomban leszólt a tár-
sainak:

– Amarra valami kis fény csillog, ott háznak kell lennie.
– Akkor szedjük a sátorfánkat, és menjünk oda, mert ez itt nem 

valami kényelmes szállás – mondta a szamár.
– Ahol ház van, ott vacsorát is esznek, nekem pedig már elkel-

ne egy-két csont, kivált, ha húsos – jelentette ki a kutya.
– Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemencepadkán, 

mint itt a fán – tette hozzá a macska.
Fölkerekedtek hát, és elindultak arrafelé, ahonnét a vilá gosság 

látszott. Elõször csak akkora volt, mint egy mécsvilág, aztán 
nõttön-nõtt, egyre jobban csillogott, s egyszerre csak ott áll tak 
egy kivilágított betyártanya elõtt.
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Négyük közül a szamár volt a legnagyobb. Odament az ablak-
hoz, és benézett.

– Mit látsz, Szürke? – kérdezte a kakas.
– Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval; körülötte ül-

nek és falatoznak a betyárok.
– Terített asztal – sóhajtotta a kakas. – Ez kellene nekünk!
– Az ám! – mondta a szamár. – Én is szívesen ülnék a helyük-

ben. Kissé félrevonultak, és tanakodni kezdtek, hogyan foghat-
nának a dologhoz, hogyan ugraszthatnák ki a házból a betyá-
rokat. Addig tanácskoztak, míg ki nem fõzték a haditervet.

A szamár feltette a két elülsõ lábát az ablakpárkányra, a kutya 
felugrott a szamár hátára, a macska felkúszott a kutya nyakába, 
végül a kakas felröppent a macska fejebúbjára. Mikor mindegyi-
kük a helyén volt, a szamár halkan jelt adott, s egysze riben rá-
kezdtek a muzsikára. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macs-
ka nyávogott, a kakas kukorékolt. Azzal zsupsz! – beug rottak az 
ablakon át a szobába.

A betyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az abla-
kon; rettenetes ordítást, rivalgást, vonítást hallottak s hozzá iszo-
nyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak fel az asztaltól, azt 
hitték, a ház szakad rájuk vagy kísértet ront közébük; ijed tükben 
felordítottak, s hanyatt-homlok kimenekültek az erdõbe.

A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Ne-
kiláttak a maradéknak, s úgy tömték magukba az ételt, mint ha 
legalább egy hónapja nem ettek volna.

Mikor befejezték a lakomát, fekvõhelyet kerestek maguk nak, 
kioltották a világot, és elpihentek, ki-ki szokása és kedve szerint. 
A szamár kiment az udvarra, és a szemétdombra hevere dett. 
A kutya a küszöbre hasalt, a macska a tûzhelyen a langyos hamu-
ba kuporodott. A kakas meg felült a kakasülõre.
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Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak.
Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sûrûbõl, és 

elkezdték fi gyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa 
sem ég már.

– Azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán-
furcsán kiebrudaljanak minket – mondta a bandavezér.

Elküldte az egyik betyárt, kémlelje ki alaposan a házat.
A betyár nagy óvatosan odalopakodott az ajtóhoz, fülelt egy 

ideig, de semmi neszt nem hallott; nyugalom, békesség volt oda-
bent. Erre bemerészkedett a konyhába, és mert ott sem ész lelt 
semmi gyanúsat, világosságot akart gyújtani. A macska szeme 
parázslott a sötétben. A betyár azt hitte, igazi parázs; oda nyomott 
hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem 
vette tréfára a dolgot: fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képé-
nek, és összevissza karmolta.

A marcona rabló rettenetesen megijedt. Ki akart szaladni a hát-
só ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vén eb föl-
ugrott, mordult egyet, és beleharapott a hívatlan vendég lábába.

Az nagy üggyel-bajjal végre kivergõdött a házból, s most már 
csak azt nézte, hogy minél elõbb odébbálljon. Elloholt a szemét-
domb mellett: ott meg a szamár rúgott bele egy nagyot a hátsó 
lábával. A lármára fölriadt a kakas is, és harciasan lekiabált a 
kakasülõrõl:

– Kukurikú!
A betyár szedte a lábát, ahogy bírta, lélekszakadva rohant 

vissza a sûrûbe, és lihegve, halálra váltan jelentette a banda-
vezérnek:

– A házban egy borzalmas boszorkány ül, rám fújt, és össze-
karmolta az arcomat. Az ajtónál egy ember áll, kés van a ke zében, 
azzal a lábamba szúrt. Az udvaron egy fekete szörnyeteg hever, 
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majd agyonvert bunkójával. Fönt a tetõn pedig egy vitéz virraszt, 
és azt kiáltotta: „Hol az a gazember?” Örülök, hogy nem hagy-
tam ott a fogamat!

Attól fogva a betyárok a háznak még a tájékára se merész-
kedtek többé. Elköltöztek a környékrõl is. A brémai muzsikusok 
meg véglegesen a birtokukba vették, és még ma is ott laknak, ha 
azóta meg nem haltak.

H. Ch. Andersen: A császár új ruhája

Hajdanában, öreg idõkben, élt egy hatalmas császár, aki a díszes, 
szép ruhákat becsülte a legtöbbre a világon. Arra költötte min-
den pénzét, hogy szebbnél szebb ruhákban pompázhasson.

Nem örült derék hadseregének, színházba sem kívánkozott, 
még kocsikázni sem akart az erdõben, ha új ruháját nyomban 
nem mutogathatta. Más-más ruhát öltött a nap minden órájában. 
Ahogy más becsületes királyról mindig azt hallani: „Most éppen 
az ország dolgairól tanácskozik”, errõl a császárról mást se mond-
tak: „Most éppen öltözködik.”

Vidám volt az élet a császár városában, odatódult messze 
földrõl a sok takács, szabó, szövõasszony

Egy nap aztán két csaló állított be a császári palotába. Azt 
mondták magukról, hogy takácsok, s olyan kelmét tudnak szõni, 
hogy a kerek világon nincs hozzá fogható. Nemcsak hogy párat-
lanul szép a színe meg a mintája, de van egy bûvös tulaj donsága 
is: akik méltatlanok a tisztségükre vagy buták, mint a föld, azok 
elõtt láthatatlanná válik a kelme. – Felölteném, s egyszeriben 
megtudnám, kik azok az országomban, akik mél tatlanok a tiszt-
ségükre vagy buták, mint a föld. Megszövetem azt a kelmét!
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És kiszámoltatott a kincstárából száz csengõ aranyat a csalók-
nak, megparancsolva nekik, hogy nyomban lássanak munká-
hoz.

Azok föl is állítottak két szövõszéket, s úgy tettek, mintha dol-
goznának, de persze csak a levegõt szövögették. Odahordat ták a 
legfi nomabb selymeket, aranyfonalakat, de mindent a zse bükbe 
gyömöszöltek, és buzgón dolgoztak az üres szövõszéken. Szõtték 
a levegõt sokszor késõ éjszakáig.

– Megnézem, mennyire haladtak a munkával – mondta egy 
napon a császár. Bizony egy kicsit furcsán érezte magát, mert 
eszébe jutott a kelme bûvös tulajdonsága; neki magának ugyan 
nem kellett tartania attól, hogy a kelme tisztségére méltatlannak 
vagy ostobának mutatja, de azért jobbnak látta, ha elõbb odaküld 
valakit megnézni, miféle is az a kelme.

A városban, persze, mindenki hallott már a kelme bûvös tulaj-
donságáról, s elõre várták, hogy megtudják: nem haszonta lan 
vagy ostoba ember-e a szomszédjuk.

– Elõbb az én derék, öreg miniszteremet küldöm be a taká-
csokhoz – határozta el a császár. – Meglátja õ mindjárt, milyen az 
a kelme, mert nagyeszû ember, és méltó a tisztségére.

Bement hát a derék, öreg miniszter a takácsok szobájába. Ott 
ült a két csaló az üres szövõszék elõtt, és buzgón szõtte a semmit. 
„Uramisten – rémült meg a miniszter, amikor belépett –, én bi-
zony semmit sem látok!” És meresztette a szemét, meg is dörzsöl-
te, de hiába. Hanem persze nem árulta el magát.

A két csaló nyájasan közelebb tessékelte, s azt tudakolta, hogy 
tetszik a bûvös kelme: szép-e a színe, fi nom-e a mintája. A sze-
gény öreg miniszter csak bámulta a szövõszéket, de bizony nem 
látott semmit.

Nem hát, hiszen a levegõt senki se láthatja!
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„Istenem, istenem – töprengett magában a szegény minisz ter 
–, hát csakugyan buta volnék, mint a föld? Ezt bizony nem tud-
tam, de ne tudja meg más se! És hogy méltatlan volnék a tiszt-
ségemre? Nem, nem árulom el, hogy semmit se látok!”

– No, hogy tetszik? – kérdezte az egyik csaló, miközben fürgén 
járt a keze.

– Nagyon szép! Csodálatosan fi nom! – felelte az öreg mi niszter, 
s még a pápaszemét is az orrára biggyesztette. – Gyönyörû a min-
tája, páratlanul szép a színe. Majd megmondom a felséges csá-
szárnak, hogy nekem nagyon tetszik.

– Nagy örömet szerez vele – mondták a takácsok, aztán apróra 
elmagyarázták a szövés mintáját és a színeit. Az öreg mi niszter 
hegyezte a fülét, hogy szóról szóra elmondhassa a császárnak. El 
is mondta.

A csalók most még több pénzt, selymet és aranyat kértek, azt 
mondták, szükségük van rá a munkához. Megint zsebre gyö-
möszöltek mindent, s szõtték tovább a semmit.

Hamarosan egy másik rangos udvari embert küldött a császár 
a takácsokhoz, a fõhopmestert: nézze meg, mennyire ha ladtak a 
munkával, mikor készül el a kelme. Ez a rangos úr is úgy járt, 
mint a miniszter: nézett, meresztette a szemét, de mert ahol sem-
mi sincs, ott semmit se látni, hát õ se látott egyebet az üres 
szövõszéknél.

– Ugye, gyönyörû ez a kelme? – kérdezték a csalók, s neki is 
elmagyarázták a mintát, ami ott se volt.

„Buta nem vagyok! – mondta magában a fõhopmester. – Akkor 
hát méltatlan vagyok a tisztségemre. Bizony különös, de ezt nem 
kell megtudnia senkinek.” Magasztalta hát a kelmét, amit nem 
látott, nem gyõzte dicsérni szép színeit, pompás mintáját.

– Valóban gyönyörû! – jelentette a császárnak.
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A városban másról se beszélt a nép, mint a csodálatos kelmérõl. 
Végre a császár is rászánta magát, hogy megnézze, még szövés 
közben. Válogatott kíséretével – köztük volt a derék miniszter 
meg a fõhopmester is – benyitott a furfangos taká csokhoz, akik 
serény kézzel szõtték a levegõt az üres szövõszé ken.

– Ugye, gyönyörû, felséges uram? – kérdezte a két rangos ud-
vari ember, aki elõzõleg már járt ott. – Látja felséged a párat lan 
mintáját, a csodálatos színeit? – S az üres szövõszékre mutat tak, 
mert azt hitték, a többiek látják a kelmét.

„Micsoda?! – gondolta ijedten a császár. – Hiszen ez ször-
nyûség! Buta volnék, mint a föld? Vagy méltatlan a császári trón-
ra? Rettenetes dolog!” De fennhangon azt mondta:

– Szép, csakugyan szép. Megnyerte felséges tetszésemet. – Elé-
gedetten bólintott, és meresztette szemét az üres szövõszékre, 
nehogy megtudják, hogy semmit se lát. Fényes kísérete ugyanúgy 
tett: nézték a szövõszéket, mintha láttak volna rajta valamit, s 
nagy buzgón bólogattak:

– Gyönyörû, gyönyörû! – És azt tanácsolták a császárnak, hogy 
a küszöbön álló fényes ünnepi körmenetre vegye föl elõször a 
csodálatos ruhát.

– Remek, pompás, csodálatos! – járta körbe a császár.
Mindenki szívbõl örült, és a császár nyomban kinevezte a két 

csalót „császári udvari fõtakácsnak”, s lovagrendet tûzött a gomb-
lyukukba. A körmenet elõtti napon hajnalig virrasztott a két ta-
kács; nagy sereg gyertyát gyújtottak, hadd lássa odalenn a nép, 
milyen nagyon iparkodnak a császár új ruhájával. Aztán úgy tet-
tek, mintha leemelnék a kelmét a szövõszékrõl, nagy ollókkal 
szabdalták, teregették a semmit, varrótûket villogtattak a leve-
gõben, s jelentették:

– Elkészült a felséges császár új ruhája!
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A császár maga ment a takácsokhoz fényes kísérettel; a két csa-
ló magasra emelte a karját, mintha tartana valamit, s buzgón sür-
gött-forgott:

– Tessék a nadrág! Tessék a kabát! Tessék a palást. Könnyû, 
mint a pókháló, aki viseli, úgy érzi, mintha semmi sem volna 
rajra, de hát éppen az a nagyszerû.

– Bizony, az a nagyszerû – bólintottak rá a rangos urak, de 
nem láttak semmit, mert a levegõt senki se láthatja.

– Kérjük felségedet, kegyeskedjék levetni a felsõruháit, hadd 
adjuk fel az újat itt a tükör elõtt! – serénykedtek a takácsok.

A császár levetette a ruháját, s a csalók úgy tettek, mintha az új 
ruha darabjait sorra ráadnák; megfogták a derekát, köréje csa-
vartak valamit – ez lett volna az uszály

A császár irgett-forgott a tükör elõtt.
– Ó, milyen jól illik, felség! Mintha ráöntötték volna! – lel-

kendezett a császár kísérete. – Páratlan a mintája, pompásak a 
színei! Sose láttunk hozzá foghatót!

A nép pedig mind az utcán meg az ablakokban tolongott, és 
azt kiáltotta:

– Milyen gyönyörû a császár új ruhája! Milyen díszes az uszá-
lya, s milyen jól illik neki! – Senki se merte megvallani, hogy 
nem lát semmit, hiszen akkor a többiek tisztségére méltatlannak 
vagy olyan butának tartanák, mint a föld. A császárnak még egy 
ruháját se csodálták meg ennyire.

– De hiszen nincs is rajta semmi! – szólalt meg egyszer csak 
egy kisgyerek.

– Emberek, halljátok, mit mond az ártatlanság? – súgta az apja 
a többiek fülébe, amit a gyermek mondott.

– Nincs is rajta semmi! Ez a kisgyerek azt mondja, hogy nin-
csen rajta semmi!
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– Nincs is ruha a császáron! – rivalgott fel végül a tengernyi 
tömeg. A császár nagyon megütközött ezen; maga is úgy vélte, 
hogy igazat mondanak, de azt gondolta: „Most már tovább kell 
mennem, nem futhatok haza szégyenszemre!”

És még peckesebben lépegetett fényes kísérete élén, a ka marás 
urak pedig még buzgóbban vitték mögötte palástja uszá lyát – a 
levegõt.







10. Művészek és bűvészek
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Hej vára vára
(Körjáték)

Hej vára vára,
Nada vára vára, 
diófa tetejébe, 
annak a közepébe. 
Hej vár, vesd ki, 
hej vár, vedd be!

Weöres Sándor: Vásár
(részletek)

Érkezik a vándorcirkusz, 
hoznak elefántot, 
tarka bohóc vezeti, 
Füsti Pisti követi,
ílyet sose látott.

Sátor alól kikiáltó szétnéz: 
„Itt látható a nagyhírû bûvész! 
 A lábával, karikázik, 
 a kezével citerázik, 
 az orrával orgonázik,
  a fülével fi gurázik, 
 a szemével gurgulázik, 
 a szájával vacsorázik!”
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Nemes Nagy Ágnes: Az aranyecset

4. Az öregember ajándéka
(részlet)

Élt egyszer régen, messzi vidéken, 
Óriás-hegynek épp a tövében, 
akkora házban, mint a lepényke, 
Szádeli néven élt egy legényke.

Alighogy megnõtt három araszra, 
meghalt az anyja, meghalt az apja. 
Hogyan is éljen az istenadta? 
Rõzsét szedett õ, aztán eladta.

Avarba túrva kotorta össze, 
perjefû szárral át is kötözte, 
mint hátiputtonyt hátára vette, 
bakhátas úton hazacepelte. 
Nagyobb volt nála 
rõzsenyalábja,
nagy volt az ág és kicsi a hát, 
mind, aki látta, megkérdezgette: 
azt a fi úcskát hova viszed te, 
hova viszed te, rõzsenyaláb?

Telt hét a hétre, hónapra hónap,
szedte a gallyat tûzrevalónak.
Járt a hegy élen,
sûrû cserében –
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jégmadár szárnya villant az égen.
Õ meg azonmód, ahogy csak bírta,
tar gally hegyével homokba írta.
– Hiába vágtál a magas égnek,
jégmadár,
szép madár,

itt van a képed.
Járt partszegélyen,
sás közepében,
pettyes hal perdült folyó vizében.
Õ meg az ujját megmerítette,
vizes ujjával, ahogy tehette,
képét sziklára sikerítette.
– Hiába vágtál gyorsan a mélynek,
falatka,
halacska,
itt van a képed.
Járt a hegy élen, sûrû cserében,
parti szegélyen, sás közepében,
mégiscsak egy járt mindig eszében:
festeni,
festeni,
festeni szépen.
Nodehát festõ hogy is lehetne?
Sohase tellett néki ecsetre.
Egy reggel ment az iskola mellett,
látta a mestert, odabent festett.
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Vékony vonással, ahogy akarta, 
szép lett a képe, szép túli-tarka, 
festette lassan, festette egyre, 
fi nom ecsettel fi nom selyemre. 
Foga kocódott, Szádeli fázott, 
nagy-bátran mégis elébe állott.
– Szépen megkérlek, iskolamester, 
festeni vágynék, vékony ecsettel!
– No, mi az ördög! Lassan a testtel! –
így kiabált az iskolamester.
– Koldus vakarcs, te! Ecsetre vágyol? 
Kipenderítlek az iskolából!
Tette, mint mondta. Szádeli ottan 
térdre bukott a fekete porban.

Porolta némán térde kalácsát, 
nézte a mester iskolaházát. 
– Madár se szállhat, 
hal se cikázhat, 
hal se cikázhat gyönge habon, 
hogy le ne fessem, megfogadom,
tar gally hegyével, 
ujjam begyével,
festõ leszek majd, megmutatom! 
Azontúl festett hóban és hõben, 
rõzse alatt is görnyedezõben, 
véste a képet vakarókõvel, 
kente bambusznád ól-meszelõvel, 
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pingálta kínban, mázolta lázban, 
kifestett minden falat a házban, 
föl, föl, a kamra mennyezetéig, 
festette volna akár az égig –

mért is ne? Minden igazi kép volt, 
ecset a szálfa, selyem az égbolt, 
falra festette a szalmazsákot, 
zsákvászon ingét, bársonypalástot, 
mind, amit látott, 
mind, ami megvolt, 
mind, amit vágyott, 
mind, ami nem volt.

Egy este aztán, hogy elcsigázva
feje ledobbant a szalmazsákra,
fölneszelt mindjárt valami zajra,
nevén szólító távoli hangra.
Szádeli,
Szádeli –
szólt a hang –, talpra!

Egy öregember állt a homályba, 
földet söpörte ezüst szakálla, 
ezüst szakálla éji sötétben 
derengett, mint a Tejút az égen. 
Látja, ecset van ráncos kezében, 
feléje nyújtja, s szólal eképpen:
– Vigyázz, vigyázva tartsd a kezedben,
varázserõ van ám az ecsetben!
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Szádeli fogta, nehéz volt, fényes,
vert arany nyéllel ragyogva ékes.
– Jaj, sose láttam ennyire szépet,
köszönöm,
köszönöm, 
köszönöm néked!

Még ki se mondta végit a szónak: 
nyoma se volt az ecsethozónak. 
Fölriadt akkor. Álom volt, álom. 
Hiszen ott fekszik a szalmazsákon. 
Jaj, sebes álom! Álom volt? Mégsem. 
Hiszen ecsetje ott a kezében, 
ott a kezében, látja kelõben, 
nyári csillagnál tündökölõbben.
Szádeli akkor, percbe se tellett, 
fogta ecsetjét, festeni kezdett, 
madarat festett, égszínû kéket, 
hát amint festi, hát amint kész lett, 
azt hitte váltig, 
szeme káprázik, 
mert a madár a falból kiválik, 
gyöngyszeme fénylik, moccan a lába, 
égszínû szárnyát repülni tárja, 
nagy surrogással kiszáll a képbõl, 
visszatekint a hajnali égbõl.
– Szádeli, hallod? Szádeli, látod?
Hajnali égben cikázva szállok,
életet adtál, légi világot, 
Szádeli, hallod? Szádeli, látod? 
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Ecseted kézbõl ki ne kerüljön, 
szemed derüljön, szíved örüljön, 
láthatod: élek, hallhatod: élek, 
köszönöm, 
köszönöm, 
köszönöm néked!

Szádeli akkor, percbe se tellett,
fogta ecsetjét, szép halat festett.
Hát amint festi, hát amint kész lett,
pikkely-ezüsttel fényleni éled,
penderedik már, uszonya moccan,
tiszta folyóba, hopp! belecsobban.
– Szádeli, hallod? Szádeli, látod?
Életet adtál, vízivilágot,
láthatod: élek, hallhatod: élek,
köszönöm,
köszönöm,
köszönöm néked!
Szádeli szólna, ugrana táncra:
néma a szája, béna a lába,
csak szive ugrik, táncra dörömböl,
csak szeme fénylik szótlan örömtõl
száll a madárka,
úszik a márna,
légi világba,
vízivilágba,
ékes a tolla, pikkelye fényes,
gyönyörû,
gyönyörû,
gyönyörûséges!
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Kelt fel a nap már, körbesugárzott,
ecsete fényén visszaparázslott. 
Szádeli nézte azt, ami nem kép: 
kezétõl szakadt két elevenjét. 
Látta: cikáznak, látta: keringnek, 
s aranyecsettel utánuk intett.

A festményfeleség
(Kínai népmese)

Régen-régen, még az õsök idejében, de hogy melyik császár ural-
kodásakor, azt már senki sem tudja, élt egyszer egy legény, aki-
nek Csu-ce volt a neve. Jóravaló, erõs, izmos legény volt ez a Csu-
ce; és noha húszéves már régen elmúlt, még mindig nem volt 
felesége. S bár nem panaszkodott soha senkinek, lelke mélyén 
nem volt boldog. Édesanyja is tudta, mi jár egyre a fi a fejében.

Egy nap így szólt hát hozzá:
– Fiam, mi bizony szegények vagyunk. Földünk van, de köves, 

terméketlen és kevés is, az adó meg rengeteg a dézsma miatt, 
amit az úrnak fi zetünk. Látod, alig marad annyi ennivaló, hogy 
ketten jóllakjunk belõle. Ugyan ki adná hát hozzád a lányát fele-
ségül?

Nem sokkal a beszélgetés után beköszöntött az Újév.
– Egész évben egyéb sem került az asztalunkra, csak lósóska 

meg korpakenyér – mondta Csu-ce édesanyja. – Legalább Újév 
napján együnk ünnepi gombócot! Ha búzalisztünk nincs is, bol-
dogulunk sirokliszttel; ha káposztára nem telik is, legalább répá-
val tömjük meg a gyomrunkat.

Elküldte tehát Csu-cé-t az újévi vásárra azzal az utolsó tíz ga-
rassal, ami a házban fellelhetõ volt. Csu-ce kiballagott a piac térre. 
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Amint a kiabáló kalmárok között jobbra-balra nézgelõdött, 
szemébe tûnt egy öregember, aki festményeket árult. A sok kép 
közül egy különösen megtetszett Csu-cé-nek, egy fi atal lány 
képe.

Olyan szép volt az a lány, hogy szóval el se lehetett mondani. 
Minél tovább nézte Csu-ce a képet, annál inkább hatalmába ke-
rítette a varázsa. Egyszerre csak odalépett az öreghez, és meg-
kérdezte tõle, mennyiért adná neki a képet.

– Tíz garas, de csak azért, mert látom, hogy te is szegény ember 
gyereke vagy – mondta az öreg reszketõ hangon.

Csu-ce leszámolta az öreg kezébe a tíz garast, aztán egyene sen 
hazament a kincsével.

Amikor édesanyja meglátta a különös vásárfi át, nem szólt sem-
mit, csak sóhajtott egy nagyot. Csu-ce pedig rögtön kiakasz totta 
a képet a falra.

Alighogy lefekvéshez készülõdött a legény, és meggyújtotta 
a mécsest, szokatlan neszre lett fi gyelmes. Nem tudta mire vél-
ni a hangot, mert még a levegõ sem mozdult a szobában. Tekin-
tetét körüljáratta a falakon, és szeme megakadt a képen. Csudák 
csu dája! A gyönyörû lány kinyitotta a szemét, bájos kezecskéje 
meg mozdult, nyújtózkodott, és se szó, se beszéd, lelépett a 
perga menrõl. Csu-ce alig tudott hová lenni rémületében meg 
örö mében. A lány pedig leült vele szemben, és mosolyogva be-
szélni kezdett. Hamarosan megbarátkoztak, és Csu-ce már nem 
félt tõle többé.

Amikor a kakas megszólalt, a lány visszalépett a képbe, de min-
den este újra lejött; és így ment ez jó sokáig. Egyik este azon ban, 
már amikor lelépett a képrõl, igen szomorúnak látszott. Nagyot 
sóhajtott, és lehajtott fejjel így szólt Csu-cé-hez:
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– Csaknem beleszakad a szívem, amikor látom, hogy ilyen 
szorgalmas emberek, mint ti, nap nap után étlen maradtok. Vol-
na nekem egy tervem, hogy megszabadítsalak benneteket a 
szegénységtõl, de attól félek, bajt talál hozni rátok.

– Ameddig mi ketten együtt vagyunk – felelte Csu-ce –, en gem 
baj nem érhet.

– Nem élhettek tovább ilyen nyomorban – válaszolta a lány. – 
Adok neked húsz garast, eredj ki ezzel holnap a piacra, és ve gyél 
annyi selyemfonalat, amennyit csak adnak. De senki ember fi a 
meg ne tudja, hogy én a világon vagyok

Csu-ce boldogan megígérte, és másnap megvette a selyem-
fonalat, ahogy a lány kívánta.

Aznap este, amint a lány szokás szerint lejött a képrõl, rög tön 
kezébe vette a fonalat.

– Feküdj csak le – mondta Csu-cé-nek. – Nekem van még egy 
kis dolgom.

Pitymallatkor, kakasszóra Csu-ce felnyitotta szemét, és mit 
lát, mit nem lát: tele volt a szoba selyemmel, bársonnyal, de két 
egyforma színût még a legjobb szemû kalmár sem talált volna 
közöttük.

Mikor édesanyja besietett a szobába, alig hitt a szemének. És 
mikor Csu-ce elmesélte, honnan került ide mindez, édesanyja 
nagyon csodálkozott, nagyon örült, de egy kicsit félt is.

Csu-ce összeszedte a selymet és a bársonyt, kivitte a piacra, és 
annyi pénzt kapott érte, hogy három nap és három éjjel szá molta, 
de még akkor is maradt számolatlan. Boldogan, jólétben éltek ez-
után.

Nemsokára, egy délelõtt, amikor Csu-ce kint dolgozott a földe-
ken, öreg, vándor taoista szerzetes kopogtatott az ajtón. Alighogy 
meglátta Csu-ce édesanyját, rémülten felkiáltott:
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– Az arcodon látom a fekete varázslat jeleit!
Az öregasszony nagyon megijedt, a szerzetes pedig folytatta:
– Ha azonnal ki nem adod nekem a menyedet, aki azokat a 

gyönyörû selyem- és bársonyvégeket szõtte, házad, földed el-
pusztul, ti pedig halállal lakoltok.

Csu-ce édesanyja gondolkozott, gondolkozott, s egyre jobban 
erõt vett rajta a félelem. Beszaladt fi a szobájába, levette a képet a 
falról, sebtében összegöngyölte, és máris sietett vissza a kapuhoz.

A festményfeleség sóhajtva megszólalt:
– Ha Csu-cé-nek eszébe jutnék még valaha, mondd meg neki, 

hogy Nyugat-Juban megtalál.
Mikor az öregasszony ezt meghallotta, még jobban megré mült. 

Amilyen gyorsan csak tudott, az ajtóhoz tipegett, és a képet a ta-
oista kezébe nyomta, aki tüstént eltûnt.

Csu-ce majd az eszét vesztette kétségbeesésében, amikor ha-
zatért, és megtudta a történteket.

Édesanyja orvost hívatott, herbateát fõzött neki, de mindhiá-
ba. Csu-ce csak fogyott, már a halálán volt. Anyja éjjel-nappal ott 
ült az ágya szélén, és sírt, sírt keservesen.

– Ó, Csu-ce – sóhajtott. – Rajtad kívül senkim sincsen, te vagy 
az egyetlen fi am. Megtettem mindig mindent érted, most is min-
dent megtennék, csak szólj, mit akarsz?

Könny csordult ki Csu-ce szemébõl.
– Nem hallgatok én el semmit teelõled, jó anyám. Ha csak még 

egyszer látnám õt, tudom, meggyógyulnék.
– Csu-ce, drágám – felelte édesanyja –, nagyon megbántam 

már, amit tettem. Amikor a képet levettem a falról, azt mondta 
súgva, hogy Nyugat-Juban megtalálhatod. De ki tudja, hol van, 
merre van Nyugat-Ju! Különben is, hogy indulhatnál keresésére, 
mikor betegen, ágyban senyvedsz.
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No, tüstént jobban lett Csu-ce, hogy meghallotta anyja sza vát, 
és megértette, hogy van még remény. Felkelt a betegágyból, s 
máris útra készülõdött. Édesanyja összeszedte a maradék aranyat, 
amit a selyemért és bársonyért kaptak, és beletette egy zsákba. 
Csu-ce pedig elindult napnyugat felé a zsák arannyal. Csak egy 
ló volt az útitársa, az vitte a zsákot a hátán, elõtte bal lagott.

Ment, mendegélt Csu-ce, hogy hány napig, azt maga sem tud-
ta, egyszer azonban elfogyott az aranya: fölemésztette az élelem 
meg a temérdek szállásbér; de Nyugat-Jut még mindig nem lelte 
meg. Már eladta a lovát is, hiába, céljához mégsem kö zeledett. 
Végül vállalnia kellett minden útjába akadó munkát, hogy pénz-
hez jusson, s útját folytatni tudja nyugatnak.

Hej, de sok-sok napnyugtát látott, míg lassan-lassan megvál-
tozott körülötte a vidék, a falvak elmaradoztak az út mellõl, 
gyakorta tanyázott az isten szabad ege alatt, mert nem akadt 
szállásra. Ám Csu-ce rettenthetetlenül tört célja felé. Gyomrát 
marta az éhség, torkát a szomjúság kínozta. Egyik este ismét az 
úton szakadt rá az éjszaka. Pitymallatkor legnagyobb örömére 
egy vizesárkot pillantott meg a párás reggeli fényben, de ugyan-
csak lelohadt jókedve, mikor futva elérte az árkot, és a szomjat 
oltó víz helyett repedezett agyag sárgállt az árok mélyébõl. El-
búsulva követte a kiszáradt vizesárkot, és nemsokára egy icipici 
tóra talált, fenekén kevéske poshadt víz csillogott. Hasra feküdt, 
és szomjúságában mohón hajolt a víz fölé, de hirtelen vissza-
hõkölt: a vízben egy apró fekete halacska úszkált. Csu-ce elgon-
dolkozott, zavarba jött: – Szegény halacska – szólalt meg han-
gosan –, ha kiiszom ezt a maréknyi vizet, bizony szárazra 
kerülsz, és el kell pusztulnod, de ha nem iszom ki, én pusztulok 
szomján. 

Töprengett, vakarta a fejebúbját, aztán újra megszólalt:
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– Ha nem iszom ki a vizedet, szegény halacska, akkor is csak 
a pusztulás vár rád, mert ez a pocsolya, egy-két nap, úgyis ki-
szárad.

Tépelõdése közben hirtelen eszébe ötlött a megoldás. Meg-
mártotta kendõjét a tavacska vizében, vigyázva begöngyölte a 
halacskát, és becsúsztatta a zsebébe. Aztán jóízûen kiitta a mara-
dék vizet, és folytatta vándorútját nyugat felé.

Temérdek mérföldet hagyott már maga mögött, de aznap dél-
után váratlanul egy hatalmas folyam zárta el útját, amely északról 
hömpölygött dél felé. Olyan sebes volt a víz árja, hogy Csu-ce még 
azt sem tudta megfi gyelni, milyen mély lehet. Nekibúsulva letele-
pedett hát a partra, tehetetlenül. Amint így búslakodott, egyszer 
csak eszébe jutott a halacska. Belekukkant va nedves zsebkendõjébe, 
nagy örömmel látta, hogy a kis jószág még életben van.

– Hogy velem mi történik, azt nem tudom – mormogta fél-
hangosan –, de rólad legalább gondoskodom.

Beleeresztette hát szépen a vízbe a halacskát, az rögtön meg-
lebbentette a farkát, és eltûnt a hullámokban. Aztán elindult Csu-
ce, és gázló után nézett, de hiába, nem látott mást, csak a végtelen 
folyót. Sehol se híd, se csónak. Hogy juthatna át a túlsó partra?

Amint így emésztette magát a parton, váratlanul egy hang 
szólalt meg mögötte:

– Csu-ce!
De amikor ijedten hátrafordult, közel, távol egy teremtett lel-

ket nem látott.
– Ki is szólhatna hozzám ezen az elhagyott vidéken? – mor-

molta, és visszafordult újra a víz felé.
Alighogy megmozdult, megint csak a nevén szólították. És 

ahogy körülnéz, látja ám, hogy egy hatalmas, fekete alak áll mel-
lette.

– Át szeretnél kelni a folyón? – kérdezte az ismeretlen.
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– Ó, nagyon szeretnék – kiáltotta Csu-ce –, de hogy juthatnék 
által?

– Várj csak türelemmel egy szempillantásnyit, tüstént hidat 
verek a két part között.

Azzal az egyik parti fûzhöz lépett, letörte ágát, és a vízbe dob-
ta. S lám, a fûzfaág rögtön keskeny bürüvé változott, és Csu-ce 
habozás nélkül átmasírozott rajta. A túlsó partról aztán vissza-
intett, de sem a híd, sem a fekete alak nem volt már sehol. Egyet-
len élõlényt látott csupán, a kis halacskát, amint pajkosan fi ckán-
dozott lába elõtt a vízben.

Útnak eredt hát ismét, átvergõdött a parti hegyeken, és vá-
ratlanul egy falu szélére érkezett. Az út egyik oldalán, hatalmas 
torkú kapun át, tornyos palotára látott. A kapufélfa mellett öreg 
taoista pap állt ünnepélyesen. A nap már álmosan pislogott a 
dombok mögött, ezért Csu-ce a taoista elé járult, és szállást kért 
éjszakára. A taoista arca egy árnyalatnyit elborult, de bele-
egyezõen bólintott, és bevezette Csu-cét a palotába, egy jókora, 
tágas szobába. A tapétás falú szobában egyetlen ágy és egy árva, 
üres asztal állt.

– Itt maradhatsz – mondta a taoista, mielõtt Csu-cét magára 
hagyta volna.

– De annyit mondok, semmihez se nyúlj.
Mikor a taoista elment, Csu-ce fáradtan ledõlt az ágyra.
– Ugyan mihez nyúlhatnék – tûnõdött –, hiszen jóformán 

semmi sincs itt a szobában.
A kíváncsiság azonban ébren tartotta, és hamarosan különös 

érzés fogta el. Maga se tudta miért, bontani kezdte a falról a tapé-
tát. Legnagyobb meglepetésére a papír mögött nem téglafal ra, 
hanem egy kis ajtóra bukkant, amelynek repedésein holdfény 
ömlött a szobába. Kinyitotta az ajtót. A hold tündöklõ fényében 
egy kertre látott, melynek közepén kétemeletes pagoda emel-
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kedett, kivilágított ablakokkal. Nemsokára egy nõalak jelent meg 
a lépcsõn, lefelé tartott. Csu-ce már éppen arra gondolt, hogy 
eltûnik az ajtóból, de örömében földbe gyökerezett a lába.

– Végre! Megtaláltalak!
A holdvilágnál Csu-ce olyan tisztán felismerte, mintha fé nyes 

nappal lett volna. A nõ, aki a lépcsõn jött lefelé, nem volt más, 
mint akiért a nagy útra vállalkozott: a festményfeleség.

A lány ujjával csendre intette, és amikor melléje ért, a fülébe 
súgta:

– Nyugat-Juban vagyunk. Elloptam az öreg taoista kardját, 
most aztán meneküljünk, amilyen gyorsan csak tudunk.

Így szólt, azzal lehasított egy darabot a szoknyájából, és meg-
parancsolta Csu-cének, hogy álljon rá! A szoknyadarab azon nyom-
ban szivárványszínû felhõvé változott, és felröppent az égbe. Csu-
ce úgy érezte, mintha hintaszékben ülne, és nagyon élvezte az 
utazást. Ugyanakkor a lány számolni kezdett valamit az ujján.

– Nyomunkban van a taoista! – kiáltott föl.
Alighogy kivonta a kardot hüvelyébõl, megdördült az ég, for-

gószél meg jégesõ kerekedett.
– Nyakunkon a taoista! – kiáltott a lány. – De semmitõl se félj. 

Csak a szemed hunyd be.
Csu-ce iszonyú égzengést hallott, mintha az ég és föld össze-

omolna körülöttük, de nem tudta kitalálni, mi történik.
Úgy érezte, végtelen idõ múlva ült el a lárma. A lány pedig így 

szólt:
– Most már kinyithatod a szemed!
Csu-ce csodálkozva látta, hogy közben észrevétlenül földet is 

értek. Elõttük pedig holtan hevert egy hatalmas szörnyeteg, a 
hajdani taoista pap.

A fi atalok ezután boldogan indultak hazafelé, hogy Csu-ce 
anyjának is megvigyék az örömhírt.
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Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz

Hogy mit láttam? Elmondhatom. 
De jobb lesz, ha lerajzolom.

Megláthatod te is velem,
csak nézd, csak nézd a jobb kezem.

Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt akác, ez itt levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülû,
hasát veri a nyári fû,
ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég,
ez itt a nyár.

Majd télen ezt elõveszem, 
ha hull a hó, nézegetem.

Nézegetem, ha hull a hó: 
ez volt a ház, ez volt a tó.
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Szép Ernõ: Mátyás király tréfái

Egy nagy mûvész, aki a borsót hajigálja

Furcsa idegen érkezett Budavárba. Hosszú, hegyes süveg ült a 
fürtjein, sarkát verte a piros köpenyegje, teli volt az a köpenyeg 
varrva mindenféle ákombákommal. Megbámulták a népek, 
akár a maskurát, amint végighaladt a budavári piacon. Ment 
egyenest a királyi palotába. Ott az udvari tiszteknek elmondta, 
hogy õ messzi idegenbõl jön a királyhoz, azt hallotta, hogy a 
magyarok királya kedveli a mûvészeteket. Õ pedig, azt mondja, 
olyan nagy mûvész, hogy nincs a kerek földön senki, aki utolér-
hetné õt a mûvészetében. Bevezették Mátyás király elé, mikor 
ebédelt, mert csak ebédidõ alatt ért rá a király a mûvészetekben 
gyö nyörködni.

– Hát mit tudsz, te nagy mûvész, halljuk.
– Én, felséges király egy szakajtó borsót úgy áthajigálok a 

kulcslyukon, hogy abból egyetlenegy szem se fog leesni a kulcs-
lyuk elõtt, se nem fog a lyukba beleszorulni.

– Lássuk a csudát – azt mondta Mátyás –, hozzatok fel egy sza-
kajtó borsót.

Behozták az inasok a borsót, a mûvész elkezdte a király elõtt 
meg az urak elõtt a borsót hajigálni, csakugyan mind egytõl 
egyig áthajigálta a borsószemet a kulcslyukon.

Mikor az egész szakajtó borsót elhajigálta, térdet, fejet hajtott a 
király elõtt, azután dicsõ képpel nézett széjjel, várta a méltó jutal-
mat.

– Nagy mûvész vagy valóban – szólalt meg a király kegye sen 
–, az ilyen nagy mûvésznek sok borsóra lehet szüksége.

És odafordult az ajtóban várakozó inasokhoz:
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– Adjatok, fi úk, tizenkét zsák borsót a mûvésznek, ne legyen 
híján a borsónak, ha hajigálni akarja.

Így fi zette ki Mátyás király a borsóhajigáló komédiást, aki oly 
szertelen büszke volt a haszontalan tudományára.

Horgas Béla: Nézzünk farkasszemet!

Kunc és Bi, a két bohóc jó barátok voltak, és az volt a legkedve-
sebb játékuk, hogy farkasszemet néztek, vagyis versenyeztek, 
hogy ha mélyen, rezzenés nélkül egymásba fúrják tekintetüket, 
melyikük bírja tovább pillogás nélkül.

Kunc és Bi barátsága szilárd volt és régi, ami abból is látszott, 
hogy hasonlítottak egymásra. Igaz, Kuncnak tömzsi krumpliorra 
volt, Bi orra pedig hosszan nyúlt elõre, mint egy jól fejlett, sudár 
sárgarépa – akarom mondani: lilarépa! Igaz, Kunc szögletes feje 
kövér hordóra hasonlító testen nyugodott, míg Bi sovány törzsén 
hosszúkás fej ült – de akkor is. Mert fi gyeljük csak a színeket… 
Kunc orra éppen olyan piros, mint Bi arca, és Bi kalapja ugyan-
abból a zöldbõl készült, mint Kunc háza. No és Bi barna haja, 
akár Kunc kalapja.

Kunc és Bi akkor kötöttek barátságot, amikor Aida, a ván-
dorcirkusz hatalmas elefántja azt a híres és nevezetes felfordulást 
rendezte. Van ennek már vagy tíz esztendeje, de az is lehet, hogy 
húsz. Aida megijedt egy arra kerepelõ helikoptertõl, és ijedtében 
mindent felforgatott maga körül. Sajnos, Aida éppen sétált a ván-
dorcirkusz bódéi, házai, sátrai között, s bizony volt mit fölforgat-
nia. Hatalmas ormányával mindent megragadott és fölfordított, s 
amit nem, azt törni-zúzni kezdte, és addig törte-zúzta, míg ripi-
tyára nem aprította.
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– Segítsééég! – kiáltozta a rémült igazgató. – Ripityára töri a 
cirkuszomat! – De senki sem mert segíteni. Mit lehet tenni egy 
felbõszült, felforgató elefánttal?

Kunc bohóc volt az egyetlen, aki tenni mert valamit. Föl kapta 
a trombitáját, odaperdült az elefánt elé, és azt játszotta neki 
recsegõ trombitahangon: „Ripi-ropi, ripityára hé te, hõ te, ne csi-
náld, te ripi-ropi-ripitya!” Több se kellett az elefántnak! Már ka-
nyarította is az ormányát, hogy Kunc bohócot is fölfordít sa trom-
bitástul, amikor a háta mögött is megszólalt egy recsegõ 
trom bitahang: „Ripi-ropi, ripityára, hé te, hõ te, ne csináld, te ri-
pi-ropi-ripitya!” Nagy dühösen megfordult a vad elefánt: Bi állt 
elõtte, a másik bohóc. Most aztán feléje kanyarította az ormá nyát, 
de akkor újra megszólalt Kunc trombitája, és az elefánt megint 
fordult egyet, de erre meg Bi, és így tovább és így tovább, a bohó-
cok felváltva trombitáltak, az elefánt meg csak forgott körbe-kör-
be, míg meg nem unta a forgást és vele a fölforgatást is, és be nem 
sétált szépen a ketrecébe, ahol aztán három napig két lábon kel-
lett állnia büntetésbõl.

Ettõl a naptól Kunc és Bi elválhatatlan jó barátok lettek. Az 
igazgató könnyes szemmel ölelte magához bohócait, és azt sut-
togta: „Megmentõim!” És ez igaz is volt, és kapott is a két bohóc 
jutalmat: egy kocsikerék nagyságú narancstortát, amit a legjob-
ban szerettek a világon. A narancstortánál csak a barátság ért töb-
bet, és az új játék, amit az elefántkaland óta mindennap eljátsza-
nak azóta is. Hol Kunc mondja Binek, hol Bi mondja Kuncnak: 
„Gyere, nézzünk farkasszemet!” Mert ezt csak igazi jó barátok 
játszhatják, olyanok, mint Kunc és Bi. Mert itt nem lehet fél-
renézni, nem lehet a tekintetet jobbra vagy balra csúsztatni, itt 
pillogni sem lehet, csak nézni lehet, nézni, belenézni mélyen a 
másik szemébe, erre pedig csak a jó barátok képesek. Aki nem 
hiszi, próbálja meg maga!
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Diákból lett király
(Magyar népmese)

Egyszer egy diáklegény nagy útra indult. Nem volt ugyan egy 
árva garasa sem, de világot akart látni, s gondolta, hálóhelye majd 
csak akad a szalmakazlak tövében, a betevõ falatját pedig meg-
termik az út menti almafák, szederbokrok. Vándorútja közben 
olyan vidékekre került, ahol sok borsó termett, sok szét is szóró-
dott, õ meg gondolta, jó lesz ez a borsó az ínséges napok ra, föl-
szedegette az elhullott szemeket, szépen a zsebébe rakta.

Ment, mendegélt, már messze járt a hazájától, mikor takaros 
falu határába érkezett. A falubéliek megkérdezték, mi járatban 
van, a diák meg azt mondta, hogy csak úgy jön-megy a nagy-
világban, aztán mert közeledik az este, most éppen hálóhe lyet 
keres éjszakára. No, a derék falusiak elvitték a diákot a kirá-
lyuk palotájába, van ott ágy elég, minek hálna a szénakazal 
tövében?

A király meg a királyné szívesen fogadták a vándort, terített 
asztalhoz ültették, ott is a szépséges hajadon lányuk mellé. A di-
áknak megtetszett a királylány, de még ránézni is alig-alig mert, 
nem az õ számára nõtt ez a szépséges leány, úgy gondolta. Csak-
hogy az öreg királynénak kedvére volt a legény, oda is súgta az 
urának:

– Hallod-e, édes uram, éppen ilyen derék királyfi t szeretnék a 
leányom jegyeséül! – Nem királyfi  ez, asszony csak szegény ván-
dordiák.

– Már én azt el nem hiszem, édes uram – ellenkezett a király-
né. – Alighanem lánynézõbe jött, csak titkolja, hogy kicsoda. No, 
megtudom én hamarosan, király-e vagy diák!
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Aznap este csak amolyan szegényes ágyat vetett a diáknak, 
éppenséggel nem királyi nyoszolyát. Amikor a diák nagy ál-
mosan lehajolt, hogy kifûzze a cipõjét, a zsebébõl kiszóródott a 
rengeteg borsó. A takarékos természetû diák meg hajnalig szede-
gette.

A királyné szolgái a kulcslyukon át leselkedtek, s csak azt lát-
ták, hogy a diák nem alszik, hajnalig hajladozik, szöszmötöl. 
Reggel aztán jelentették úrasszonyuknak, hogy a vendég nem 
aludt.

Ismét este lett, közelgett az éjszaka. No, erre az éjszakára az 
öreg királyné fejedelmi ágyat vettetett a vendégnek; az meg úgy 
kifáradt az elõzõ éjszakai sok hajladozásban, borsószedegetés-
ben, hogy fejedelmien aludt a fejedelmi ágyban. Több sem kellett 
az öreg királynénak, majdhogy táncra perdült örömében.

– Királyfi  ez, édes uram! Adjuk hozzá feleségül a lányun kat. 
– Hát adjuk – mondta az öreg király

Délben aztán megmondták a diáknak, hogy neki szánják a lá-
nyukat, feleségül venné-e. A diák meg egyre mondogatta, hogy 
a királylánynál jobban senkit sem szeret a világon, de hát sze gény 
legény õ, nincs neki vára, de még szalmafödeles kunyhója sem. 
De ugyan beszélhetett, senki sem hallgatott a szavára. A király-
kisasszony még el is sírta magát, úgy megijedt, hogy nem lehet a 
vándorlegény felesége. A diák, nehogy tovább sírjon a szép leány, 
gyorsan feleségül vette, ráadásul megkapta a fele királyságot is, 
és mire az öreg királyné meg a király csakugyan elhitték, hogy 
vándordiák, és nem álruhás királyfi , addigra úgy megszerették, 
hogy el nem cserélték volna öt királyfi ért sem.







11. Vándorok és kereskedők
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Kikiáltó mondókák

Fele ingyen, fele ráadásba. 
Szedje, néném, bele a kosárba!

  *

Megjött Pestrõl Ócsó János; 
Tele falu, tele város. 
Nadrág, kabát, ködmön, kucsma,
Csapjon, bátyám, a markomba!

Barak László: Ószeres

Utcánkban az ószeres
Jómódú, hisz jól keres.
Amit megvesz, mit sem ér,
Majd eladja kincsekért.
Tolong a sok törzsvevõ:
az egyiknek habverõ,
a másiknak süveg kell,
üres kézzel nem megy el
senki fi a, se lánya.
Nem jönnek el hiába
felnõttek és gyerekek, hogy parittyát vegyenek,
vagy netalán üveggömböt,
igaznak hitt olcsó gyöngyöt;
kapható még datolyamag, 
maszkabálra keménykalap, 
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létrafok és sublótfi ók, 
meg kitömött sárgarigók, 
bajuszkötõ, pipaszár, 
kerti törpe, szellemvár, 
órából egy néma kakukk, 
mûpróféta: a Habakuk, 
hogyha éppen nincs fenyõ,
illatot vesz a vevõ… 
Felsorolni is nehéz, 
Az ószeres mire kész. 
Soha nem fogy ki a bolt. 
Minden van ott, ami volt, 
megrendeli, ami lesz, 
már minálunk így megy ez…

Barak László: Aki vitéz

Aki vitéz
a gonosszal 
az szembenéz
mint a rendet
úgy levágja
parázzsal él paripája

aki vitéz
nem dicsekszik
nem csak szájal
ha egy tündér
úgy akarja
szembefordul a világgal
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Mikor masírozunk, kapitány uram?
(Magyar népköltés)

„Mikor masírozunk, kapitány uram?” 
„Holnapután meg azután: 
csütörtökön ebéd után, 
kedves katonám!”

„Mit eszünk ebédre, kapitány uram?” 
„Tõtött csirkét, friss kenyeret, 
mákos csíkot, bort fehéret, 
kedves katonám!”

„Mit viszünk az útra, kapitány uram?” 
„Füstölt sonkát, sült malacot, 
szalonnácskát, telt kulacsot, 
kedves katonám!”

Aki nem lép egyszerre
(Népköltés)

Aki nem lép egyszerre, 
nem kap rétest estére. 
Pedig a rétes nagyon jó, 
katonának ez való.
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József Attila: Eső
(részlet)

Kaszák villannak az egen, 
suhogó rendekben dõl a zápor. 
Nagy nyalábokban, szélesen 
borul a szál, zizeg, aláhull. 
És búzaszemekként a cseppek
tetõkön pattognak, peregnek.

Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben

Szakad a hó nagy csomókban, 
veréb mászkál lent a hóban. 
Veréb! Elment az eszed? 
A hóesés betemet. 
Nem is ugrálsz, araszolsz, 
hóesésben vacakolsz.

Fölfujtad a tolladat,
ázott pamutgombolyag.
Mi kell neked? Fatetõ!
Fatetõ!
Deszka madár-etetõ.
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Csukás István: Sün Balázs

Erdõszélen,
erdõszéli 
tölgy tövében 
volt egy ház. 
Abban lakott 
hét süntestvér: 
Sün Aladár, 
Sün Piroska, 
Sün Adorján, 
Sün Dorottya, 
Sün Demeter, 
Sün Tihamér, 
s a legkisebb: 
Sün Balázs.

Hogyha jól be-
 vacsoráztak, 
szûk lett nékik 
az a ház, 
s elõfordult 
ilyenkor, hogy 
kívül rekedt 
Sün Balázs. 
Furakodott, 
nyomakodott, 
morgott, perelt 
dühöngve, 
semmit se ért,
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mit tehetett, 
lefeküdt a 
küszöbre.

Telt az idõ,
múlt az idõ,
éjre éj és
napra nap.
Egyre többször
fordult elõ,
hogy a házból
a legkisebb kimaradt.

„Ebbõl elég! 
Torkig vagyok! 
– kiáltott fel 
Sün Balázs. 
– Sokan vagyunk, 
s kicsi nékünk 
ez a ház!”

 „Éppen ezért 
én elmegyek. 
Szerbusz néktek 
hat testvér: 
Sün Aladár, 
Sün Piroska, 
Sün Adorján, 
Sün Dorottya, 
Demeter és 
Tihamér!”
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Miután így 
elbúcsúzott, 
fogta magát, 
elindult, 
lába nyomán 
porzott a vén 
gyalogút.

Így baktatott, 
így poroszkált, 
szomszéd tölgyig 
meg sem állt. 
Ottan aztán 
sürgött-forgott, 
árkot ásott, 
falat emelt, 
tetõt ácsolt, 
ajtót szegelt, 
és mire a 
nap leszállt, 
épített egy kalyibát.

„Így ni! – mondta. 
– Most már végre 
kényelmesen alhatok! 
Nem tolnak ki 
a küszöbre 
a nagyok!”
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Falevélbõl
ágyat vetett,
kényelmeset,
belé feküdt
s hortyogott,
hogy csörögtek
s remegtek az ablakok.

Éjféltájban 
vihar támadt, 
hajlítgatta 
a vén fákat, 
fújt a szél nagy 
zajjal ám. 
Arra ébredt, 
hogy zörögnek 
a kalyiba 
ajtaján.

„Ki az? – szólt ki 
fogvacogva. 
– Ki kopogtat 
sötét éjnek
idején?”
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„Mi vagyunk az!
– Szóltak kintrõl. –
Mi vagyunk a
hat testvér: 
Sün Aladár, 
Sün Piroska, 
Sün Adorján, 
Sün Dorottya, 
Demeter és 
Tihamér!”

„Elvitte a 
szél a házunk, 
engedjél be, 
ázunk-fázunk 
idekint,
csuromvíz a 
kabát rajtunk 
és az ing!”

„Jól van, jól van!
– szólt Sün Balázs. –
jövök már!”
S fordult a kulcs, 
nyílt a zár.
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Betódultak 
mind a hatan, 
tele lett a 
kalyiba. 
Kérdezte is 
Sün Tihamér: 
„Mondd csak testvér, 
nincs, csak ez az 
egy szoba?”

Lefeküdtek, 
elaludtak.
S arra ébredt 
Sün Balázs: 
újra kicsi 
lett a ház! 
Mert az éjjel 
ide-oda 
lökõdve, 
kiszorult a 
küszöbre. 
– „Ejnye! - mondta 
fejvakarva. –

Mit tehetnék? 
Megnövök! 
S akkor talán 
nem lesz ágyam, 
nem lesz párnám 
a küszöb!”





12. Műhelyek és mesterek
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Weöres Sándor: Tudom én már, mit csinálok

Tudom én már, mit csinálok, 
üvegesinasnak állok, 
apró tükröket csinálok, 
annak örülnek a lányok.

Tudom én már, mit csinálok, 
Gerencsérinasnak állok, 
Apró babákat csinálok, 
Azon nevetnek a lányok.

Tudom én már, mit csinálok, 
Asztalosinasnak állok, 
Apró ágyakat csinálok, 
Abban álmodnak a lányok.

Vajkai Miklós: A kovácsmester felesége

Régebben tengernyi munkájuk volt a kovácsoknak. Pirkadatkor 
keltek, szürkületig dolgoztak, de a munka nem apadt el a kezük 
alól.

A földes gazdák bõven ellátták õket teendõvel.
Az egyik ekevasat vitt élesíteni, a másik lovat patkoltatni, a 

harmadik fejszét nyújtani, a negyedik szekérkereket vasaltatni. 
Órákig tartana számba venni sok-sok teendõjüket.

Jól is éltek a kovácsok! Jó pénz ütötte a markukat, s a pénzbõl 
kitellett a jó koszt. A kovácslegények erõsek voltak, izmosak, vál-
lasak. Majd elpattantak a jó élettõl.



 Műhelyek és mesterek   153

Ennek a kovácsnak, akirõl most szó lesz, három legénye volt. 
Mind a hárman ugyanabból a fazékból ettek. Ketten kövérek vol-
tak, hogy majd megfulladtak, a harmadik viszont – bár egész-
séges volt õ is – olyan sovány volt, mint a gebe.

Csodálkozott is a másik kettõ:
– Ejnye te! De vékonydongájú vagy! Pedig ugyanazt az étket 

eszed. Apadsz, csak apadsz napról napra.
Pedig a kovácsné neki adta a legjavát.
A legény hallgatott, hallgatott.
Sosem beszélt a soványsága okáról, ám egy napon így hatá-

rozott: ha még egyszer megkérdezik, hát elmondja, nagyobb baj 
már úgysem érheti õt.

– Ti is hitványul néznétek ki, ha az én sorsomat élnétek – só-
hajtott egy napon a kovácslegény. – Minden éjszaka értem jön 
egy boszorkány, és lóvá változtat. Órákon át nincs megállásom. 
Aztán meg itt a napi munka… Az sem gyerekjáték.

A másik kettõ felkapta a fejét. 
Tanakodtak egy ideig.
– Majd én elbánok azzal a boszorkánnyal – határozott a meré-

szebbik segéd. – Éjszakára fekhelyet cserélünk.
Ebben maradtak.
A kövér kovácslegény még lefekvés elõtt odakészítette az ágyá-

hoz a kantárt és a kötõféket.
Most az egyszer nem aludt el.
Éjfél volt épp, amikor a boszorkány megjelent. A kovács legény 

feléje csapott a lószerszámmal, s a fehérszemély azon nyomban 
lóvá változott, és ott állt a szoba közepén.

A legények sem voltak restek. Kivezették a lovat az udvarra, 
megpatkolták, s aztán, mint akik jól végezték a dolgukat, vissza-
feküdtek az ágyba.
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Reggel lett.
A kovács is, a legények is munkához láttak. Ütötték a vasat, 

dolgoztak serényen.
A zengés-bongás messzire elhallatszott.
Nyolc óra is elmúlt már, ám a kovács felesége még mindig az 

ágyban feküdt. Hiába szólt rá a mester, hogy keljen már föl reg-
gelit készíteni, a kovácsné szabódott, szabódott.

Fölhajtotta erre mérgében az asszonyról a dunyhát, s alig hitt a 
szemének: a felesége kezén-lábán frissen felvert patkó díszelgett.

Tamkó Sirató Károly: Szabódal

Becses nevem 
Bakó Manó -
Nyissz!

Makón vagyok 
zakó szabó -
Nyassz!

Makón ahány 
zakót szabok -
Nyussz!

Annyi bakó
bankót kapok -
Nyissz! Nyassz! Nyussz!
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Ludwig Bechstein: A szegény takács szerencséje

Volt egyszer egy takács, szegény, mint a templom egere. Egy 
nap három gazdag diák tért be hozzá, megesett a szívük rajta, s 
adtak neki száz ezüstpénzt, könnyítsen a sorsán. Megörült 
a szegény takács, elhatározta, hogy hasznos dologra fordítja a 
pénzt, de egy darabig még gyönyörködni akart a csengõ ezüs-
tökben. A fele ségének nem szólt a szerencséjérõl, s jól elrejtette 
a pénzt elõle, olyan helyre, ahol senkinek se jut eszébe keresni: 
a rongyok közé. 

Néhány nap múlva rongyszedõ járt a faluban, s az asszony 
eladta neki néhány garasért az egész halom ócska rongyot. El-
búsult a szegény takács, mikor hazaért, s az asszony megmutat-
ta neki a rongyokért kapott pénzt.

Esztendõ múlva megint arra járt a három gazdag diák. Be-
tértek a takács házikójába, azt gondolták, meggyarapodott azó-
ta. De még nagyobb nyomorúságban találták. Elpanaszolta ne-
kik a szegény takács, hogy mint járt a száz ezüsttel.

Megsajnálták a diákok, adtak neki újabb száz ezüstöt, s a lel-
kére kötötték, hogy erre jobban vigyázzon.

A takács most megfogadta erõsen, hogy okosabb lesz. Most 
sem szólt a feleségének, s eldugta a pénzt a hamusvödörbe. De 
megint csak megjárta. Szappanfõzõ járt a faluban, összegyûjtötte 
a hamut, s egy-két darab szappant adott érte cserébe. Odaadta 
neki a hamut a takács felesége is. Az ura éppen távol járt, és 
elön tötte a méreg meg a keserûség, amikor hazatérve megtud-
ta, mi történt.

A következõ esztendõben megint betértek hozzá a diákok, s 
látták, hogy a takács koldusabb, mint valaha, csupa rongy a 
ruhá ja, s majd elviszi a szél, olyan sovány. Megmérgesedtek 
a diákok, egy darab ólmot vetettek elébe, s azt mondták:
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– Többet nem érdemelsz! Egy rézgarast is kár adni neked, ha 
ilyen ostoba vagy! Most látsz bennünket utoljára! 

Azzal bosszúsan otthagyták, a takács meg felvette a földrõl a 
darab ólmot, és az ablakpárkányra tette.

Nemsokára bekopogott hozzá szomszédja, a halász, és meg-
kérdezte:

– Kedves szomszéd, nincs-e egy darab ólmod vagy egyéb ne-
héz tárgyad? A hálómra kellene, nehezéknek.

Odaadta neki a takács az ólomdarabot, a halász megkö szönte 
szép szóval, és megígérte:

– Az elsõ nagy hal, amit fogok, a tiéd lesz!
– Bizony jó hasznát látnám – örült meg a takács.
Amikor a halász hazatért, csakugyan hozott a takácsnak egy 

jókora halat. Felbontották, s egy nagy követ találtak a gyom-
rában. Fogta a takács a követ, s az ablakba tette. Este, amikor 
besötétedett, elámult a takács: a kõ világítani kezdett a sötét-
ben, s minél sötétebb lett odakinn, annál tündöklõbb fényt 
árasztott.

– Jó lesz lámpásnak – mondta a takács, s a feleségéhez for-
dult: – Nehogy ezt is elkótyavetyéld, mint azt a kétszáz ezüstöt! 
– És az asztal közepére tette a követ, hogy világos legyen tõle az 
egész szoba.

Másnap estetájban egy gazdag úr lovagolt el a ház elõtt, s 
meglátta az ablakból a tündöklõ követ. Bekopogott, és azt mond-
ta a takácsnak:

– Add el nekem ezt a követ! Tíz ezüstpénzt adok érte. – Nem 
eladó! – felelte a takács.

– Húszért sem? – Annyiért sem.
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A gazdag úr egyre többet kínált érte, végül már ezer ezüst-
tallért ígért, mert a kõ becses gyémánt volt, s még sokkal több 
pénzt is megért.

Amikor ezret kínált, a takács a markába csapott, s megvolt a 
vásár. Egy csapásra a falu leggazdagabb embere lett a szegény 
takácsból. Akkor aztán elõállt a felesége:

– Látod-e, ember! Ha nem adtam volna el kétszer is a száz 
ezüstöt! Nekem köszönheted a szerencsédet!

Tarbay Ede: Cipósütő mondóka

Parazsad süssön
kemence,
cipót puhára,
kerekre,
lángost ropogós
veresre,
jól süss, kedves
kemence.

Mézespult hetyke 
huszárja, 
fészkén a fonott 
madárka, 
kalácsunk, fáink 
almája,
piruljon benned 
barnára.
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Aztán a téli
hidegre
õrizd, parazsad,
kemence.
Ha bújunk hozzád,
melegre,
minket is vegyél
kezedbe!







13. Veszélyben a vár
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Weöres Sándor: Kacsa-úsztató

Tó vize, tó vize csupa nádszál, 
egy kacsa, két kacsa oda-császkál, 
sárban ezer kacsa bogarászik, 
reszket a tó vize, ki se látszik.

Kányádi Sándor: Nyár van, nyár…

Nyár van, nyár,
tikkasztó.
Kiszáradt
minden tó.
Elapadt
a patak.

Ludak, récék búsan 
fürödnek a porban.

Kérdezd meg a tojót, 
kérdezd meg a gácsért. 
Kimennének a világból 
egy kis pocsolyáért.
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Barak László: Kiszáradt egy nagy halastó

Csorba fl askó, 
lyukas zacskó, 
Kiszáradt egy 
nagy halastó.

Szárcsa, csuka, 
harcsa, ruca, 
költözik a 
retyerutya.

Vízibolha, 
ha még volna, 
menekülne 
a pokolba.

A tó medre 
megtelhetne, 
ha az esõ 
megeredne.

Nincsen áldás, 
se megváltás, 
esõre most 
nincs kilátás.

Szegény halász, 
árva vadász; 
Szerencsétlen 
a madarász.
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Mit tehetnek? 
Elmehetnek, 
másik tavat
kereshetnek…

Döbrentey Ildikó: A beszélő úszómedence

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy beszélő úszómedence. 
Úgy tudott beszélni, mint egy beszélő akvárium. Vagy egy beszé-
lő szódásüveg.

Beszélt mindenkihez, aki a vizében úszkált: reggel a korán ke-
lőkhöz, délelőtt a nyugdíjasokhoz, délután az úszni tanuló gye-
rekekhez. Megszólított ő mindenkit, de választ senkitől sem ka-
pott. Mindenki csak az úszómestert hívogatta:

– Halló, Lajos! Halló, Lajos!
– Könnyű annak, akit Lajosnak hívnak! – irigykedett az úszó-

medence. – Ha én Lajos lennék, biztosan nekem is hallóznának… 
De én nem vagyok Lajos. Nekem nincs is nevem. Én úszómeden-
ce vagyok.

Egyik délután izgatott gyerekcsapat érkezett az uszodába. Alig 
várták, hogy megkezdődjön az első úszólecke. Mind Halló Lajos 
körül tolongtak, csak egy piros fürdőruhás kislány lépett egye-
nesen az úszómedence széléhez. A fején furcsa fényes für dősapkát 
viselt.

– Megszólíthatlak? – kezdte az ismerkedést az úszómedence.
– Meg… – nézett le rá a kislány –, mit akarsz mondani?
– Hogy szép a fürdősapkád.
– …Mi az a fürdősapka? – csodálkozott a kislány
– Amit a fejeden viselsz.
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– …A fejemen? Ott csak a koronám van! – tapogatta meg a fe-
jét a kislány

– Ko-ro-nád?… Akkor te királylány vagy!
– Persze hogy királylány vagyok! – és a kislány: zsupsz, beug-

rott az úszómedencébe. Mindjárt el is merült.
– Királylány, királylány! – dohogott az úszómedence. – Ugyan-

úgy elmerülsz, mint akárki más! – és hullámzott egyet, hogy a 
kislány a víz tetejére kerüljön.

– Most elmerültem? – krákogott a királylány, amikor fel-
bukkant.

– El, mert nem tudsz úszni! Mássz ki a partra!
A királylány kimászott, jól a fülére húzta a koronáját, és még 

egyszer beugrott. Megint elmerült.
Kimászott, és harmadszor is megpróbálta. Harmadszor is el-

merült.
– Így sohasem fogod megtanulni – dörmögte a beszélõ úszó-

medence.
– Mit mondtál? – a királylány föltolta a koronát a fülérõl.
– Hogy így sohasem fogod megtanulni!
– Mit?
– Az úszást!
– Na és, ha nem tanulom meg?! Én királylány vagyok!
– Királylány, királylány! Az a vízben nem számít!
– Nem?!
– Nem. A víz fenntart mindenkit, aki tud úszni: a kövéret is, a 

soványat is, még a pelenkás kisbabát is; és elnyel mindenkit, aki 
nem tud úszni: a kicsit is, a nagyot is, még egy királylányt is! Meg 
kell tanulnod úszni, mint a többieknek!

– …Hát jó. És ki fog segíteni nekem?
– Ki más, mint Halló Lajos! Majd õ megmutatja, hogy mit csi-

nálj. De elõbb vedd le a koronádat, mert lehúzza a fejed.
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A királylány óvatosan leemelte a koronáját, jól bezárta az 
öltözõszekrénybe, aztán odament a gyerekekhez, akik éppen a 
lebegést tanulták. Megpróbált lebegni. Utána megpróbált tem-
pózni és levegõt venni. Próbálkozott heteken át.

Egy szép napon felállhatott a rajtkõre. Lenézett a vízre a ma-
gasból.

– Látsz? – kérdezte odafentrõl.
– Látlak! – súgta vissza az úszómedence odalentrõl.
– Vigyázz, kész, rajt! – vezényelt Halló Lajos.
– Elmerülök? – gondolta a királylány ugrás közben, aztán: 

placcs!, vizet ért, és lebegett, és tempózott, és levegõt vett!
– Jól csinálod! – zúgta a fülébe a beszélõ úszómedence.
– Kösz! – bugyborékolta a királylány. – Leszel a barátom?
– Leszek! Hogy hívnak?
– Mindenki úgy szólít, hogy õfelsége, de te hívjál úgy, hogy 

Zsófi !
– Jól van, Zsófi !
– Azt mondta nekem, hogy Zsófi ! – örvendezett magában a 

királylány. Boldogan kérdezte:
– És téged hogy hívnak?
– Engem nem hívnak sehogy, de te szólítsál úgy… – az úszó-

medence nagyot csobbant –, szólítsál úgy, hogy Lajos!
– Jól van, Lajos!
– Azt mondta nekem, hogy Lajos! – ujjongott magában az úszó-

medence. Gyorsan mondott valami kedveset:
– Királylány létedre egészen jól úszol, Zsófi ! A királylány sem 

akart alulmaradni:
– Úszómedence létedre egészen jól beszélsz, Lajos!
Így kötött egymással barátságot a beszélõ úszómedence, aki 

szerette volna, ha úgy hívják, hogy Lajos, és õfelsége, a király-
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lány, aki szerette volna, ha úgy szólítják, hogy Zsófi . Aki nem 
hiszi, keresse meg õket az uszodában!

A bölcs takács
(Örmény népmese)

Történt egyszer, hogy a király éppen a trónján ült, mikor mesz-
sze vidékrõl érkezett egy vándor, és se szó, se beszéd, egy kört 
húzott botjával a trón köré, és némán félreállt. A király mindebbõl 
sem mit sem értett. Egybehívta az egész udvarát, de azok sem 
igazod tak el a dologban. Ezért szigorú parancsot adott, hogy 
országa valamennyi bölcsét teremtsék elõ, hogy fejtsék meg a 
talányt.

A király emberei, miközben olyan bölcset kerestek, aki rá jönne 
a titok nyitjára, véletlenül egy kis házikóra találtak. Ami kor be-
léptek, meglepetve látták, hogy a szobában csöndesen ring egy 
bölcsõ, holott emberfi a nem látható mellette. Beléptek egy másik 
szobába, hát ott is ring bölcsõ, pedig ott sem volt senki. Felmen-
tek a ház lapos tetejére: ott meg mosott és száradni szét terített 
búzát találtak, s noha szél sem lebbent, mégis a búza mel lett egy 
földbe szúrt nádszál hajladozott, és kergette a madara kat, hogy 
ne csipegessék a búzát.

Elálmélkodtak a király emberei. Lementek az alsó szobába, és 
látják, hogy egy takács ül a szövõszéke elõtt és dolgozik. A ta kács 
az egyik cérnaszálat a szövõbordához, a másikat a vetélõhöz, a 
harmadikat a nyüstkarikához kötötte. Ugyanakkor, amikor a ta-
kács szõtt, a fonalak ide-oda jártak, és ringatták a két bölcsõt és a 
nádszálat.
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– Lám csak! Ez a mester egy bölcsnél is bölcsebb! – kiáltottak 
fel az udvar emberei. Aztán rendre elmondták neki, hogyan ér-
kezett meg az ismeretlen vándor, hogyan vont kört a pálcájával a 
király trónja köré, és hogy senki sem tudja megfejteni, mit is je-
lentsen mindez. Kérték a takácsot, hogy menne velük a király-
hoz, és segítene megfejteni a talányt.

– Ha kitalálod, nagy jutalomban részesít a király – biztatták.
A takács rövid ideig tûnõdött, majd fogott két rongybabát meg 
egy tyúkot, s elindult a királyi palotába. Amikor megpillan totta 
az idegent, aki ott állt a király közelében, elébe dobta a két rongy-
babát. Az idegen erre kivett a zsebébõl egy marék kölest, és a 
földre szórta. A takács válaszul odaengedte a tyúkot, az meg föl-
kapkodta a kölest. Ekkor a vándor fölkapta a fapapucsát, és ahogy 
jött, úgy távozott.

– Mit jelentsen ez az egész? – kérdezte döbbenten a király
– Felséges királyom, azt akarta a tudtodra adni az idegen, 

hogy az õ királya ellenünk készülõdik, és meg akarja szállni a 
földünket. Azt akarta megtudni, hogy felséged engedelmeske-
dik-e a másik hatalomnak vagy szembeszegül. Én elibe dobtam 
a rongybabákat, úgymond, hogy õk gyermekek hozzánk ké-
pest, és jobb, ha otthon babákkal játszanak, s tegyenek le arról, 
hogy velünk háborúz zanak. Erre kölest szórt a földre, jelezvén, 
hogy számtalan sok – mint a köles – a harcosuk. Én eleresztet-
tem a tyúkot válaszul, hogy egyetlen katonánk elpusztítja az 
egész sereget.

A király busásan meg akarta jutalmazni a takácsot és vezírré 
kinevezni, de a takács nem fogadta el. Szolgálatáért valami cse-
kélységet kért csupán, s búcsúzóul azt mondta a királynak:

– Én uram, csupán egyet akartam, azt, hogy tudd: szolgáid 
között bölcsebbek akadnak, mint vezírjeid, és ezután vedd em-
berszámba a takácsokat és a saruvargákat is.
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Astrid Lindgren: Ronja, a rabló lánya
(részletek)

Azon az éjen, mikor Ronja megszületett, csak úgy zengett az ég 
a hegyek fölött, bizony olyan viharos éjszaka volt, hogy a Mat-
tis-erdõben lakó manók, törpék és trollok, mind-mind 
barlangjaik ba és rejtekeikbe bújtak, csak a szilaj vérlidércek lel-
ték kedvüket az ítéletidõben, és nagy visongva és rikoltozva 
röpködtek a Mattis-hegyen álló rablóvár körül. Ez nagyon fel-
bosszantotta Lovist, aki odabenn feküdt, és gyermeket szülni 
készült; szólt is Mattisnak:

– Kergesd már el ezeket az ocsmány lidérceket! Legyen csönd, 
mert így a saját énekemet se hallom!

Lovis ugyanis énekelt, miközben gyermekét szülte. Így neki is 
könnyebb, mondta, meg aztán a gyerekbõl is vidámabb és boldo-
gabb ember lesz majd, ha énekszóra jön a világra.

***

Hát bizony alaposan lecsapott az a mennykõ, s hogy men nyire, 
az csak másnap reggel derült ki. Az õsöreg Mattis-vár a Mattis-
hegy csúcsán kettéhasadt. A legfelsõ falkoronától a legal só pince-
boltozatig a vár kétfelé vált, és egy szakadék ásított a két fal kö-
zött.

– Ronja, a te gyermekkorod nem közönségesen kezdõdik! – ki-
áltott fel Lovis, amint gyermekét szorongatva ott állt a kettévált 
bástyafalon, és búsan nézte a pusztulást. Mattis õrjöngött, mint 
egy vadállat. Hogy történhetett ilyesmi atyáinak õsi várával? Ha-
nem Mattis sohasem bírt sokáig dühöngeni egyvalami miatt, és 
mindig talált valami okot a vigasztalódásra.

– Nohát, legalább nem lesz gondunk annyi titkos folyosóval, 
pinceüreggel meg mindenféle kacattal, és nem fog többé senki 
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eltévedni Mattis-várban. Emlékeztek rá, amikor Skalle-Per eltûnt, 
és négy napig nem került elõ?

Skalle-Per nem nagyon örült, ha erre emlékeztették. Tehetett õ 
róla, hogy így sült el a dolog? Csak ki akarta deríteni, hogy való-
jában milyen hatalmas a Mattis-vár, és hát mint kiderült, elég 
nagy hozzá, hogy eltévedjen benne. Szegény félhalott volt, mire 
végre rábukkant a nagyteremre. Szerencséjére a cimborái olyan 
pokoli lármával tivornyáztak éppen, hogy messzirõl hallható 
volt, másképp talán sosem talál rá a helyes útra.

– Az egész várat amúgy sem használtuk – folytatta Mattis. –
Megvan épségben a nagytermünk, a hálókamráink meg a to-
ronyszoba, ahol mindig is laktunk. Csak az az egy bosszant, hogy 
odavan a klotyónk. Hej, ördög és pokol, ott maradt a szakadék 
túloldalán, és bajba kerül, aki nem tudja visszatartani, míg ideát 
egy újat berendezünk!







14. Vándorúton
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Tamkó Sirató Károly: Tengerecki Pál

Szil, 
szál, 
szalma-
 szál!

Merre jár a Pál?

Tenger szélén? 
Hegyek élén? 
Havas sziklák 
meredélyén?

Hol bolyong 
a messzivágyó, 
tûzhegyjáró, 
felhõszálló

Tengerecki Pál?

Hol a Bajkál halat dajkál,
 kis pej lován ott poroszkál.

Hol porzik a nagy zuhatag, 
arany szitakötõt itat.

Megfújja fény-trombitáját, 
felölti neon-ruháját.
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Viharcsónak legelején 
száll a tûztenger tetején.

Göncölszekér útját rója 
ezüstszínû ûrhajója.

Varázsdallal, muzsikával 
harcot vív a Fagykirállyal.

Siklik villanyfelhõk szélén,
kóborol a tenger mélyén.

Szil, 
szál, 
szalma-
 szál!

Gyere haza, Pál!

Vándor kedved 
meddig éled? 
Játszanék már 
újra véled.

Messzeségbõl 
hozzám térj meg! 
Tõlem többé 
el ne tévedj,
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ecki,
becki,
tengerecki,

Tengerecki Pál!

Találós kérdések

– Mindennap felkel láb nélkül? (Nap)
– Melyik szekérre nem lehet szénát rakni? (Göncölszekér)
–  Apának és anyának gyermeke, és mégsem emberek fi a. Ki az? 

(a leány)
–  Édesanyád gyermeke, és neked nem testvéred. Ki az? 

(te magad)
– Melyik tóban nincs víz? (ajtóban, hintóban)
– Mi az, ami nélkül senki sem tud élni? (levegõ)

Krecsmáry László: Hát nem érdekes?

Két füle van a fazéknak, 
Mégis süket szegény, 
Feje van a csizmának, de 
Nincsen haj a fején.

Nyelve van a cipõnek, de 
Nem felel a szóra. 
S nem érzi az illatokat, 
hiába van orra.
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S hasztalan van a szõlõnek 
Ki tudja, hány szeme, 
Akármilyen erõsen néz, 
Semmit sem lát vele.

Négy lába van az asztalnak, 
S mégsem táncol tvisztet, 
Háta, oldala a hegynek, 
Amely sose viszket.

A kabátnak ujja van, de 
Köröm nincsen rajta, 
A fésûnek foga van, ám 
Hiányzik az ajka.

Nem társalog a kemence, 
Hiába van szája, 
És nem köthet nyakkendõt 
Az üveg a nyakára.

Nem fordul az utca sarkon, 
Bár van neki sarka, 
S nem döf fel az eke senkit, 
Hiába van szarva.

S hiába van tolla minden 
Kacsának és lúdnak: 
Én írom a verset, hisz õk 
Még ennyit se tudnak.
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Weöres Sándor: Haragosi

Fut, robog a kicsi kocsi, 
rajta ül a Haragosi,
 din don diridongó. 
Ha kiborul az a kocsi, 
leröpül a Haragosi,
 din don diridongó.

Fut a havon a fakutya, 
vele fut a retyerutya,
 din don diridongó. 
Ha kiborul a fakutya, 
lepotyog a retyerutya,
 din don diridongó.

Vidor Miklós: Az utak meséje
(részlet)

A vándorló legény leereszkedett a hegyekbõl, elmaradt mögötte 
a sziklás rengeteg. Rálépett az alant kanyargó útra, s megkér-
dezte tõle:

– Meddig viszel?
– Ameddig velem jössz.
A legény elmosolyodott.
– De hol a véged?
– Sehol – felelte az út.
– De azt már nem hiszem.
– Majd meglátod, hogyha kitartasz velem. 
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Lépkedtek hát együtt, s közben változott a tájék.
Széles réten vágtak keresztül, majd a folyóparthoz értek, a víz 

irányát követték hûségesen. Késõbb árnyas fasor koronázta az 
utat, aztán dombnak fordult, majd meg ismét völgybe ért. Vitte, 
vitte a vándorlót.

A nap is jókorát haladt odafönn, délutánba hajolt lassan. S al-
konyat elõtt, mikor a vándorló legény árnya hosszúra nyúlt, s a 
távoli, zöld kontyú bokrok szürkéskékre váltották színüket, az út 
beletorkollott egy másik, jóval szélesebb útba.

A legény elmosolyodott.
– Köszönöm, hogy elhoztál idáig – mondta az útnak –, hanem 

most már ezen a másikon megyek tovább.
– Másikon? Miféle másikon?
– Hiszen eljutottunk a végedig, most már átadsz neki.
– Nem értelek – csodálkozott el az út. – Nem látod, hogy az is 

én vagyok? Csak megnövekedtem.
A vándor szótlanul folytatta lépteit, már a széles úton kop pant 

botja. Följöttek a csillagok, s az árok szélén letelepedett éjszakára, 
hogy kipihenje magát. Tarisznyabontás után jutott csak eszébe, 
hogy ezzel az úttal is szóba elegyedjék.

– Hát te merre igyekszel?
– Mindig csak tovább.
– Városnak viszel?
– Oda. S azon túl is.
– És hol a véged?
Az út habozott egy kicsit.
– Ezen én is sokat gondolkoztam már, de még nem sikerült 

kitalálnom.
– Vagyis azt akarod mondani, hogy teneked sincsen véged?
– Miért? Tán más is beszélt már ilyesmit? – kérdezte vissza az út.
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– Hogyne, az öcséd, aki a hegyekbõl hozzád vezetett. S mielõtt 
átléptem a te sávodra, azt akarta elhitetni velem, hogy te is csak 
õ vagy 

– Különös.
– Ugye, különös? Mert igazság szerint, ahol te elindulsz, ott ér 

õ véget.
– Azt nem tudom – mondta az út. – Valahol minden elkez-

dõdik, de hol ér véget?

Boldizsár Ildikó: A mindenek útja
(részlet)

A mindenek útja olyan út, hogy aki egyszer arra rálép, az nem 
térhet le többé róla. Napkeltétõl napnyugtáig, napnyugtától nap-
keltéig mennie kell rajta, s csak akkor állhatna meg, ha a vé gére 
érne. Csakhogy a mindenek útjának soha nincsen vége! Megke-
rüli a Földet háromszázhatvanhétszer, aztán fölvezet a csillago-
kig s azokon túl is, odáig, ahonnan még senki nem jött vissza. 
Mert ezen az úton egyáltalán nem lehet visszafelé járni: aki meg-
fordul, az egy lépéssel sem juthat tovább.

A mindenek útját nem könnyû megtalálni. Ezer- és ezerféle 
út van szerte a világban, és mindegyik vezet valahová. Mind-
egyiknek van eleje és vége. Mindegyik megrajzolható, lemér-
hetõ. Mindegyiket csúfíthatják vagy díszíthetik irányjelzõ táb-
lák és kilométerkövek, keresztezhetik más utak. Készülhetnek 
róluk térképek és útleírások. Elnevezhetik õket híres embe-
rekrõl, vá rosokról, virágokról, vagy egyszerûen megszámoz-
hatják mindet: egyes út, kettes út, hármas út, négyes út. Persze 
a megszámozott utak jobban örülnének, ha valaki nekik is ne-
vet adna, ezért maguk között – csupa nagybetûvel – így szólít-
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gatják egymást: a Göröngyök Útja, a Kátyúk Útja, a Zivatarok 
Útja, a Nevetõ Leányok Útja és így tovább. Az utak hallottak 
már a mindenek útjáról, de furcsállják, hogy még soha nem ta-
lálkoztak vele. Ott, ahol keresztezik egymást, ilyen beszélgeté-
seket hallani:

– Összefutottatok-e már a mindenek útjával? – kérdezi pél dául 
a Nevetõ Leányok Útja.

– Tegnap találkoztam a Zivatarok Útjával, aki azt állította, 
hogy látta – meséli a Kátyúk Útja –, de szerintem nem mondott 
igazat.

– Elõbb-utóbb csak összeakadunk vele – dünnyögi a Görön-
gyök Útja, s ebben megnyugodva tovább járják az útjukat.

A mindenek útja csak mosolyog eközben. Valójában ott van õ 
közöttük és mellettük, olykor még rajtuk is, de senki nem veszi 
õt észre. Az utak, ha róla beszélnek, magukhoz hasonló, kikö-
vezett utat képzelnek el, szabályos kanyarokkal, pihenõhelyek-
kel, festett táblákkal és villanyoszlopokkal. Talán még utálkozná-
nak is, ha megtudnák, hogy a mindenek útjának nincsenek 
betonkockái és macskakövei, s még a legegyszerûbb helyi ös-
vénynél is egyszerûbb. A mindenek útja ugyanis láthatatlan, az 
veszi csak észre, aki jó helyen kutat valami olyasmi után, amit 
valaha elveszített. Keresni persze többféleképpen lehet. A leg-
könnyebb hirdetést feladni, és megkérni másokat, hogy kuta-
kodjanak helyettünk. Semmivel sem nehezebb rossz úton elin-
dulni vagy az elsõ adandó alkalommal sarkon fordulni. És 
legyintgetni is könnyû, mintha mi sem történt volna, és új dolog-
gal pótolni azt, ami elveszett. A mindenek útjára rálelni – ez az 
igazán nehéz feladat. És százszorta nehezebb annak, aki saját 
magát veszíti el valahol.
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Weöres Sándor: Buba éneke

Ó ha cinke volnék, 
Útra kelnék, 
Hömpölygõ sugárban 
Énekelnék –
Minden este 
Morzsára, buzára 
Visszaszállnék 
Anyám ablakára.

Ó ha szellõ volnék,
Mindig fújnék,
Minden bõ kabátba
Belebújnék – 
Nyári éjen,
Fehér holdsütésben
Elcsitulnék
Jó anyám ölében.

Ó ha csillag volnék 
Kerek égen, 
Csorogna a földre 
Sárga fényem –
Jaj, de onnan 
Vissza sose járnék, 
Anyám nélkül 
Mindig sírdogálnék.
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