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A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, kísérleti - tesztelési céllal használható.
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. Barangolás az erdőben
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Erdei Iván: Az erdő fohásza

Vándor, ki elhaladsz mellettem,
ne emelj rám kezet!
Én vagyok a tûzhelyed melege
hideg téli éjszakákon, én vagyok
tornácod barátságos fedele,
melynek árnyékába menekülsz
a tûzõ nap elõl, s gyümölcsöm oltja
szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely házad
tartja, én vagyok asztalod lapja,
én vagyok az ágy, melyben fekszel,
a deszka, amelybõl csónakodat építed.
Én vagyok a házad ajtaja,
bölcsõd fája – koporsód fedele.
Vándor, ki elmégy mellettem,
hallgasd a kérésem:
ne bánts!

Weöres Sándor: Hold és felhõ

Árok mellett 
üszkös a fa dereka, 
üszkös a fa dereka, 
kikorhadt. 
Felhõ-cápa 
úszik az egeken át, 
ûzi a hegyeken át 
a holdat. 
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Egyszer égig 
fölmásznék, 
mennyei cápát 
horgásznék. 
Föl ne mássz, mert 
üszkös a fa dereka, 
üszkös a fa dereka, 
kikorhadt.

Weöres Sándor: Galagonya

Õszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.
Zúg a tüske,
szél szalad ide-oda,
reszket a galagonya
magába.
Hogyha a Hold rá
fátylat ereszt:
lánnyá válik,
sírni kezd.
Õszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.



8   Kerek erdő 2. évfolyam 

Tamkó Sirató Károly: Késő ősz

Kimentem én az erdõre…
És akkor? 
Ráléptem egy rõzsetõre…
És akkor? 
A rõzsetõ felsikoltott…
És akkor? 
Õsz fedte be az égboltot…
És akkor? 
Fázik majd a hátad tája…
És akkor? 
Bújj a medve bundájába…
És akkor? 
Nem fázol majd nagy fagykor!

Boldizsár Ildikó: A fekete világkerülő ember meséi
(részlet)

Fekete Világkerülõ Embernek nem csak a neve volt fekete. Feke te 
volt a haja, fekete a szeme, fekete a bajusza és fekete a kö penye. 
Lábán fekete csizmát viselt a fekete zokni fölött, nyakára fekete 
sálat tekert. Legfeketébb azonban a kalapja volt – ha mélyen a 
szemébe húzta, olyanná vált, mint a sötét éjszaka.

Fekete Világkerülõ Ember nem szerette a színeket. Hiába ud-
varolt neki a kék, könyörgött a piros, sírdogált a halvány rózsa-
szín, Világkerülõ mindenütt csak a feketét kereste. Még a háza is 
feketébõl volt a sûrû bokrok között, vastag szederindák állták út-
jukat az arra járóknak. A madarak néha átrepültek az indák kö-
zött, és körülnéztek az udvaron, de olyan szomorú volt az udvar 
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a fekete kúttal, a fekete vödörrel és a fekete virá goskerttel, hogy 
egyetlen kismadár sem maradt ott. Elmenekül tek a méhek, a bo-
garak, az õzek és a szarvasok is. Még az egér lyukból sem hallat-
szott cincogás.

Fekete Világkerülõ Ember teljesen magára maradt. Hiába szó-
longatta az elröppenõ madarakat, hiába kérlelte õket, hogy ma-
radjanak vele, azok visszakiáltották neki:

– Mi nem akarunk feketék lenni!
A virágok is hervadásnak indultak Fekete Világkerülõ virá-

goskertjében, de mielõtt lehullajtották volna utolsó szirmaikat, 
odakiáltották neki:

– Mi sem akarunk feketék lenni!
És nem akart fekete lenni a kút sem, a vödör sem, az udvar 

sem és a kerítés sem, így hát mindannyian továbbálltak Fekete 
Világkerülõ mellõl. Amerre jártak, mindenütt elmesélték, hogy 
él az erdõ közepén egy szomorú ember, Fekete Világkerülõ a 
neve, és ez az ember nem szereti a színeket. Feketévé válnak tõle 
a fák, a tisztások, de még az ég kékje sem ragyog, és ha esik, az 
esõ is fekete cseppeket hullat.

Élt az erdõ bal sarkában egy boszorkány, Amália volt a neve. 
Õ is szomorkodott olykor, de az õ szomorúsága nem volt fekete. 
Rosszkedvét sárgából szõtte, sírását pirosból, bánata zöldellt, 
keserûsége szürkére festette házát. És valahányszor rosszkedve 
volt, Amáliával sárgállott az összes virág, ha sírt, még a macs-
kák is pirossá váltak. Ha bánatos volt, zöld víz csobogott a pa-
takban, és zöld Nap sütött az égen, zöld madarak kergetõztek a 
zöld felhõk között. Csak a keserûség változtatott mindent szür-
kévé: egérszür ke lett a föld, elefántszürke a nyár, sötétszürke az 
éjszaka.

Így éldegélt, egymásról mit sem tudva, az erdõ bal sarkában a 
szomorú boszorkány, az erdõ közepén a szomorú Világkerülõ. 
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Talán soha nem is találkoztak volna, ha egy nap nem történik 
valami egészen különös.

Amáliának napok óta nem sikerült semmi: hétfõn elszakadt a 
kútban a lánc, s a vödör a vízbe esett, kedden összetörte ked venc 
pöttyös bögréjét, szerdán nem találta tizenhét fodros alsó-
szoknyáját, csütörtökön elbotlott egy gyökérben, pénteken kifu-
tott a tej, szombaton összegubancolódott a haja, vasárnap meg… 
vasárnap meg azt hitte, hogy megvakult.

Arra ébredt, hogy semmit sem lát. Nem látja ágya alatt a 
mohaszõnyeget, ablakán a gesztenyefüggönyt, az ablakpárká-
nyon a kivirító muskátlikat. Kibotorkált a kertbe, kitapogatta a 
kerítésléceket, megsimogatta a virágokat, hogy bizonyos legyen 
benne, mind megvannak. Meg is voltak hiánytalanul, Amália 
mégsem látta õket.

Azazhogy látta õ… csak nem tudta, hogy amit lát, az nem más, 
mint a fekete! Amália sohasem látott még feketét, azt sem tudta, 
hogy mi fán terem. Ismerte a kékeket, zöldeket, fehéreket, barná-
kat, pirosakat – de a feketérõl mit sem tudott. Ahogy ott áll dogált 
feketévé változott kertjének kellõs közepén, és a szeme lassan 
hozzászokott a sötéthez, észrevett a kertkapu mellett egy fekete 
csizmás, fekete köpönyeges, fekete kalapos alakot.

– Ki vagy te? – kérdezte a boszorkány
– Ki vagy te? – kérdezett vissza az alak.
– Az én nevem Amália. Évek óta lakom ebben a házban, de 

most valami szörnyû dolog történt velem. Nem látom jól a virá-
gaimat, és téged sem látlak rendesen.

– Én Fekete Világkerülõ Ember vagyok, és éppen világgá in-
dultam; mennék is, ki tudja, merre, ha nem lenne elõttem min-
den fekete.

– Fekete? Mi az a fekete?
– Én vagyok a fekete.
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– Ajaj! – kapott a fejéhez rögtön Amália. – Akkor tõled lett itt 
minden olyan… ilyen… hm… fekete?

– Attól tartok, igen. Minden szín menekül elõlem! Elfutnak az 
állatok, elrepülnek a madarak, és azt kiabálják vissza: „Mi nem 
akarunk feketék lenni! Mi nem akarunk feketék lenni!”

– Én sem akarok fekete lenni! – toppantott Amália.
– Látod, senki sem akar olyan lenni, amilyen én vagyok. Senki 

sem akarja tudni, milyen vagyok.
Amália elszomorodott, aztán sírni kezdett. De most nem jött el 

hozzá egyetlen zöld, egyetlen piros sem, még a keserûszürke is 
messzire szaladt.

– Ne sírj! Én már megyek is! – búcsúzott tõle Fekete Vi lágkerülõ. 
De alig tett néhány lépést, kétségbeesve ugrottak szét elõtte a 
színek, és futottak, amerre láttak.

– Ne menj el! Gyere vissza! Majd én kitalálok valamit! – kapta 
el Amália a fekete köpönyeg szélét, és már húzta is gazdáját a 
kunyhóba. Leültette a tölgyfa asztal mellé gyékény karszékébe, 
adott neki egy kis áfonyaszörpöt és vadkörtelekvárt, majd tüzet 
gyújtott a kemencében, és azt mondta:

– Régóta élek egyedül ebben a kunyhóban, és egyedül is lennék 
télen, nyáron, õsszel meg tavasszal, ha nem tévedne be hozzám 
olykor a szél, nem verne be az ablakomon az esõ és a hó, nem láto-
gatna meg egy-egy falevél. Lassan megtanultam, hogyan lehet be-
szélgetni velük, miként szólíthatom meg õket. Ülj ide mellém, és 
várj! Talán eljön valamelyikük, és segít nekünk.

– Hadd legyek én az elsõ! – duruzsolta a tûz. – Igaz, én még 
sohasem meséltem neked, te boszorkány, de az a mese, amit én 
tudok, most válik majd hasznodra igazán.

– Meséld el! – kérte izgatottan Amál. – Világkerülõ, ugye te is 
meghallgatod?
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Csanádi Imre: Keresgélő

Megyek, megyek, 
mendegélek, 
kerek erdõn 
keresgélek:

vackort,
vadrózsát,
virágszagú
szamócát,
nagykalapos
gombát,
de nem a bolondját!

Weöres Sándor: Legyen álmod…

Takaród hadd igazítsam, 
puha párnád kisimítsam, 
legyen álmod kerek erdő, 
madaras rét, bokor-ernyő.







2. Fák között
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Cifra palota
(Népköltés)

Cifra palota 
zöld az ablaka, 
gyere ki, te tubarózsa 
vár a viola.

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

Hej tulipán…
(Népköltés)

Hej tulipán, tulipán, 
teljes szegfû, szarkaláb,
tele kertem zsályával, 
szerelemnek lángjával.

Nyisd ki, rózsám, kapudat, 
hadd kerüljem válladat. 
Rózsafának illatja 
az én szívem biztatja.
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Erdő mellett nem jó lakni
(Népköltés)

Erdõ mellett nem jó lakni, 
Mert sok fát kell hasogatni, 
Tizenhárom ölet, meg egy felet, 
Öleljen meg engem, aki szeret.

Václav Čtvrtek: Moha és Páfrány
(részlet)

Hogyan ültették el a virágmagot

– Lusta fickó - mondta a Moha.
– Hétalvó – ásította Páfrány, és abban a pillanatban elaludt. 
Moha rászólt:
– Ébredj fel!
De õ is ásított egyet és elaludt.
– Hát ti jó kertészek vagytok! – nevette el magát a napocska 

az égen, és megdörzsölte aranykezét. Majd erõs naphangján 
énekelte:

Kelj ki, magocska, tralala, 
Lesz belőled ibolya!
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Fa fölött, fa alatt…
(Népköltés)

Fa fölött, fa alatt két rózsa fakad.
Ez a kis barna lány egyet nekem ad.
A másikat add nekem, add nekem, mert azt nagyon szeretem.
Nem adom, nem adom, nekem nem marad.

Gyárfás Endre: Virágnevek

„Ugord át a nyúlárnyékot!” 
Csakhogy a nyúl igen fürge, 
elszalad az árnyékával 
bokrok alá, magas fûbe. 
S a nyúlárnyék? Fura virág. 
Bárki könnyen ugorja át.
Tanulj néhány virágnevet, 
s tedd, amit most mondok neked: 
kígyósziszből kössél csokrot, 
tépj egy marék ürgefarkot, 
borítsanak tündérfátylak, 
tégy vázába szarkalábat! 
Varjúhájjal megkenheted 
Száraz szamárkenyeredet. 
Oroszlánszáj ha rádtátog 
s rádvillan az oroszlánfog, 
meg ne rémülj, ne is reszkess,
 inkább madárhúron pengess! 
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Gólyaorral díszítsd nyakad, 
emelj szádhoz gyíkpoharat, 
s hogyha nem hull esõ, harmat, 
locsolgasd a medvetalpat!

Molnár Andrea: Virágverseny
(részlet)

A virágok szépítkezni kezdtek. Estharmattal mosogatták szir-
maikat, illegették karcsú derekukat, ragyogtatták színeiket, árasz-
tották illatukat.

A legnagyobb készülõdés közepette egy sereg bogár érke zett. 
Fáradtak voltak, szerettek volna letelepedni, egy-egy szál virág-
szálon lágyan ringatózni, de a virágok elzavarták õket.

– Eredjetek innen – mondták –, mi most versengünk, szép-
ségünkkel vetélkedünk, ne csúfítsatok el bennünket! Hessenje-
tek el!

Egyedül a bogáncs hívta õket:
– Gyertek, kedveskéim, foglaljatok helyet énrajtam, elfértek 

mindannyian.

Szép Ernő: Olyan fehér

A bodza nézd, milyen fehér 
Mint a karéj vajaskenyér

Meg mint a csipke hajdanán 
Ilyet horgolt az én anyám
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Olyan fehér, olyan fehér 
Olyan szelíd fehér tenyér

Reá borítom arcomat 
Emlékszik majd, megsimogat.

Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők

Bodzavirágból, bodzavirágból 
hullik a, hullik a sárga virágpor.

Fönt meg a felhõk szállnak az égen, 
bodzafehéren, bodzafehéren.

Szállj, szállj, felhõ, 
pamacsos, 
hullj le te zápor, 
aranyos,

hullj le, te zápor,
égi virágpor, 

égen nyíló bodzavirágból.







3. Az erdő lakói
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Macska, macska
(Kiszámoló)

Macska, macska 
csacska macska, 
fürge, mint a kis halacska. 
Ide fut, oda fut, 
megpihenni sose tud. 
Peti, Kati, hû de nézi, 
fusson, aki utoléri. Fuss!

Rónay György: Mondd, szereted az állatokat?

Mondd, szereted az állatokat? 
A kutyát, macskát, csacsit, lovat 
s a madarakat: a verebeket, 
rigót, galambot, pintyeket, 
akik a Földön veled élnek,
s bundájuk, tolluk melegében 
nekik is van szívük, csak éppen 
nem beszélnek?

Mondd, szereted az állatokat,
s figyelted õket néhanap:
hogy mit csinálnak, hogyan élnek,
s a maguk nyelvén mit mesélnek,
vagy mirõl hallgatnak, mikor komor
csöndjükbe burkolódzva ülnek,
és titokzatos, hallgatag
külön világba merülnek?
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Én szeretem az állatokat. Elnézem õket,
ha játszanak, alszanak vagy tûnõdnek
titkaikon és a világon. Hidd meg, barátom,
nekik is vannak titkaik,
s csak annál nehezebb talán
számukra ez a sok talány,
mert nincsenek rá szavaik.

Tégy próbát, hisz ember vagy: értsd meg
a bennük szorongó miértet;
segíts nekik, mondd ki helyettük
azt, ami ott ködlik a testük
vaksi lelkében – vidd közelebb
az állatokhoz az embereket,
hogy megértsenek végre minket.

S mi is õket, kisebb testvéreinket.

Ágai Ágnes: Ember

Ha állat lennék,
soha nem tartanék embert a lakásban,
mert lármázik, piszkot csinál,
és egészségtelen.
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Romhányi József: Interjú a farkassal, 

aki állítólag megette Piroskát

Az Új Bárány riportere felkereste Ordast. 
Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd.
– Igaz volna ama vád,
hogy Ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát?
– Egy nagymamát? Egy grammot se!
Ez az egész csak Grimm-mese!
– Hogy Piroskát Ön falta fel, talán az is hamis vád? 
Nem hagyott meg belõle mást, csak egy fél pár harisnyát!
– Hogy én õt ruhástul? Mit ki nem eszeltek!
Én még az almát is hámozva eszem meg.
– Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevõdtek mindketten, 
mégis piros farkasnyálnyom díszeleg a parketten.
– Az úgy történt, hogy õk aznap meghívtak a viskóba. 
Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta,
s mivelhogy én evés közben állandóan vicsorgok, 
a vérveres szamócalé a pofámból kicsorgott.
– Én úgy tudtam, Önnél szabály, hogy csak friss húsárut zabál.
– Kacsa! Füvet rágok lomhán legelészve, zsengét, hogy a gyenge 
gyomrom megeméssze.
– És meddig lesz Önnél a juhhús is tiltva?
– Eddig! De errõl már nem írhatsz, te birka!
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Tamkó Sirató Károly: Légy

Kócos a lába a légynek.
(Ha nem hiszed, gyere, nézd meg!)
Mert senki sem fésülgeti…
Ha másként nincs – jó így neki!

József Attila: Hangya

A bábok között elaludt a hangya, 
Szél, a bábokat most el ne fúdd! 
Különben jó az is.

Kis fáradt fejét csillámokra hajtja 
és alszik véle csöpp árnyéka is.

Egy szalmaszállal fölkelteni szépen! 
De jobb, ha már indulunk haza, 
erõsen beborult –

A bábok közt elaludt egy hangya
és – hopp – egy csöpp már a kezemre hullt.
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Kányádi Sándor: Költögetõ

Hajnalonta engemet
gerle-galamb költöget:
jó reggelt,
jó reggelt,
mindenki már rég fölkelt.

Rá a rigó: föl bizony, 
gyöngyös harmatot iszom, 
hû de jó, hû de jó, 
harmaton él a rigó!

Cserépen a verebek
kenik-fenik csõrüket:
csiri-csûr,
csiri-csûr,
csak így telik meg a csûr.

De a szarka rájuk reccsen,
hogy egy kicsit csendesebben:
csöndesen,
csöndesen,
nem süket itt senki sem!

Túl a vízen valahol
kakukkmadár kakukkol,
kakukk szól,
kakukk szól,
túl a vízen valahol.
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Alekszej Tolsztoj: A babszem

Volt egyszer egy kakaska meg egy tyúkocska. Kapirgált a kakas-
ka, és talált egy babszemet.

– Kukurikú, tyúkocskám, edd meg ezt a babocskát!
– Kot-kot-kot, kakaskám, edd meg csak magad!
Bekapta a kakas a babszemet, de a torkán akadt. Hívta a tyú-

kocskát:
– Eredj, tyúkocska, a patakhoz, kérj tõle vizet!
Szalad a tyúkocska a patakhoz:
– Patak, hallod-e, patak, adj vizet! Fuldoklik a kakaskám, bab-

szem akadt a torkán!
Azt felelte a patak:
– Eredj a hársfához, kérj tõle egy levelet, s meríthetsz belõlem.
Futott a tyúkocska a hársfához:
– Hársfa, hársfa, adj nekem egy levelet! Viszem a pataknak, az 

vizet ad érte szegény kakaskámnak. Fuldoklik a kakaskám, bab-
szem akadt a torkán!

Azt mondta a hársfa:
– Eredj a kislányhoz, kérj tõle fonalat!
Szaladt a tyúkocska:
– Kislány, kislány, adj nekem fonalat! Elviszem a hársnak, leve-

let ad érte, azt a pataknak adom, vizet ad majd érte szegény ka-
kaskámnak! Fuldoklik a kakaskám, babszem akadt a torkán!

Azt mondta a kislány:
– Menj a fésûsökhöz, kérj tõlük egy fésût, megkapod a fonalat. 

Sietett a tyúkocska a fésûkészítõkhöz:
– Fésûsök, hej, fésûsök, adjatok egy fésût! Viszem a kislány nak, 

fonalat ad érte, azt adom a hársnak, levelet ad érte, hárslevélért a 
patak ad majd a vizébõl szegény kakaskámnak. Fuldoklik a ka-
kaskám, babszem akadt a torkán!



30   Kerek erdő 2. évfolyam 

Azt mondták a fésûsök:
– A pékekhez fuss el, kérj tõlük kalácsot!
Szalad a tyúkocska a pékekhez:
– Halljátok-e, pékek! Adjatok kalácsot! Hadd viszem a fésû-

söknek, fésût adnak érte, fésût adom a kislánynak, fonalat ad 
érte, azt adom a hársnak, levelet ad érte, hárslevélért a patak ad 
majd a vizébõl szegény kakaskámnak. Fuldoklik a kakaskám, 
babszem akadt a torkán!

Azt mondták a pékek:
– Szaladj el a favágókhoz, kérj elõbb fát tõIük!
Ment a tyúkocska a favágókhoz:
– Adjatok fát, favágók! Elviszem a pékeknek, adnak érte kalá-

csot, fésûsöknek adom azt, fésût adnak érte, fésût adom a kis-
lánynak, fonalat ad érte, azt adom a hársnak, levelet ad érte, hárs-
levélért a patak ad majd a vizébõl szegény kakaskámnak. Ful-  
doklik a kakaskám, babszem akadt a torkán!

A favágók adtak fát a tyúkocskának.
Vitte a tyúkocska a fát a pékekhez, a pékek adtak neki kalá-

csot, a kalácsot a fésûsöknek adta, azok fésût adtak érte, a fésût a 
kislánynak adta, megkapta cserében a fonalat, a fonalat vitte  
a hársfának, levelet kapott érte, a levelet odaadta a pataknak, a 
patak adott a vizébõl.

Jót ivott a kakaska, lecsúszott a babszem.
Nagyot kukorékolt:
– Ku-ku-ri-kú-ú!
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Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi
(részlet)

A szurokbaba

Volt egyszer egy nyúl. Úgy hívták, hogy: Nyúl. És volt egy róka. 
Úgy hívták, hogy: Róka. Ez a Róka már régóta szerette volna 
megfogni a Nyulat. De a Nyúl mindig túljárt az eszén.

Törte a fejét a Róka, hogyan csalhatná lépre az okos Nyulat. 
Mert ez idáig, akármilyen ravaszsággal próbálkozott is, mindig 
rajtavesztett.

Hát ahogy egyszer az országúton sétálgat, valami feketeséget 
pillant meg az árok partján. Mi lehet az? Nézi, szagolja, meg is 
tapintja óvatosan a mancsával. Nem lehet más: egy nagy darab 
fekete szurok. Hogy került oda? Talán valamelyik falusi mes-
terember veszítette el: a csizmadia, a bognár vagy a zsindelyezõ.

No, fõ, hogy ott van! A Róka csak egy pillanatig tûnõdött, hogy 
mi hasznát vehetné, azután a homlokára csapott. Már tudta is: 
ezzel a nagy darab fekete szurokkal végre-valahára megfog hatja 
a Nyulat. A módját is mindjárt kieszelte, és ha már kieszel te, tüs-
tént munkához is látott.

Jól meggyúrta, megdögönyözte a szurkot (amelyet még nem 
puhított meg eléggé a langyos reggeli napsütés), és addig paskol-
ta, nyomogatta, formázta, mintázta, ameddig amolyan kis fekete 
emberféle nem vált belõle. Feje is volt, keze is, lába is; szakasztott 
olyan volt, mint valami meztelen kis néger gyerek. Még kalapot 
is szerzett neki a Róka: egy közeli madárijesztõtõl kérte kölcsön.

– Gyere, szurokbaba – mondta a Róka –, ülj ide szépen az út 
szélére, támaszkodjál meg jól ezen a nagy kövön, és várj türe-
lemmel.
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A Róka eligazgatta a szurokbabát az út szélén, a kõ tövében, 
azután lehasalt az árokba, egy bokor mögé.

Nem kellett valami sokat várnia. Alig feküdt ott egy órácskát, 
amikor lépéseket hallott: lippiti-klippiti, lippiti-klippiti. A Nyúl 
jött arra, vidáman, fürgén, peckesen, ahogy szokása volt.

A Róka nem mozdult az árok mélyérõl, a bokor mögül, onnan 
leste, hogy mi történik.

Az történt, hogy a Nyúl meglátta a szurokbabát, és nagyon el-
csodálkozott. Hát ez meg kicsoda, micsoda? Még sohasem talál-
kozott vele ezen a vidéken. Megállt az út közepén, és a füle tövét 
vakarta.

– Jó reggelt! – szólt végül. – Szép idõ van.
A szurokbaba csak ült az út szélén, a kõ tövében. A Róka meg 

ott lapult az árok mélyén, a bokor mögött.
– Mondom: szép idõ van! – ismételte a Nyúl hangosabban, ha 

talán nagyot hallana az az ember formájú feketeség.
A szurokbaba nem felelt, meg se mukkant. A Róka ellenben 

alig bírta visszafojtani a nevetést.
A Nyúl közelebb lépett a szurokbabához.
– Uraságod alighanem idegen – mondta. – Szívesen útba-

igazítom, ha nem tudja a járást errefelé.
A szurokbaba nem szólt, nem mozdult. Csak ült, csak ült az út 

szélén, a kõ tövében. A Róka meg ott lapult az árok mélyén, a 
bokor mögött.

– Ejnye! – csóválta a fejét a Nyúl. – Talán bizony nagyot hall 
uraságod? Beszélhetek én hangosabban is.

S azzal odahajolt a szurokbabához.
– Hé! – kiáltotta. – Hozzád szóltam! Nem tudsz illedelmesen 

válaszolni?
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A szurokbaba csak ült, csak ült az út szélén, a kõ tövében.  
A Róka pedig (aki már azt sem tudta, hová legyen széles jóked-
vében) ott lapult az árok mélyén, a bokor mögött.

A Nyulat – ámbár máskülönben igen szelíd természete volt – 
elhagyta a béketûrés.

– No, ha nem tudod magadtól, hogy mi a tisztesség, majd én 
megtanítalak rá! – rivallt a szurokbabára. – Ha nem köszönsz 
mindjárt szép udvariasan: „Jó reggelt kívánok, tisztelt uram!” –, 
és nem emeled meg a kalapodat, ahogy illik, akkor én verem le a 
fejedrõl.

De a szurokbaba csak ült, csak ült az út szélén, a kõ tövében.  
A Róka pedig (két mancsát gyömöszölve a szájába, hogy vala-
hogyan hangosan fel ne nevessen) ott lapult az árok mélyén, a 
bokor mögött.

– Úgy látom, nem hallgatsz az értelmes szóra – mondta a Nyúl. 
– Hát akkor megérdemled, amit most kapsz!

S azzal hátrált egy lépést, majd elõreugrott, és jobb felõl pofon 
csapta a szurokbabát úgy, hogy a kalap leröpült a fejérõl. Igen 
ám, de addigra már a nap megolvasztotta a szurkot; csupa ragacs 
volt a szurokbaba tetõtõl talpig. Persze hogy hozzátapadt a Nyúl 
lába, de úgy hogy mozdítani sem tudta.

– Hallod-e, te szemtelen kölyök! – kiáltotta a Nyúl (mert annak 
nézte a szurokbabát: szemtelen kölyöknek, aki csak ül, csak ül, 
csak hallgat, csak hallgat, amikor pedig köszönni ille nék). – Nem 
elég, hogy csak ülsz, csak ülsz, csak hallgatsz, csak hallgatsz, ami-
kor pedig köszönni illenék? Még ráadásul a ke zemet is megfo-
god?

A szurokbaba most sem felelt; csak ült, csak ült az út szélén, a 
kõ tövében. A Róka pedig (akinek majd kirepedt az oldala a nagy 
nevethetnéktõl) ott lapult az árok mélyén, a bokor mögött.
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– Ha tüstént el nem ereszted a kezemet, balról is pofon üt lek! 
– fenyegette a Nyúl a szurokbabát.

A szurokbaba azonban nem eresztette el a Nyulat, és nem is 
válaszolt. Erre a Nyúl beváltotta a fenyegetést: bal felõl is pofon 
vágta a szurokbabát. Persze hogy a bal lába is beleragadt a fekete 
kulimászba.

– Ez már aztán több a soknál! – kiabált a Nyúl. – Ha el nem 
ereszted a két kezemet, megrúglak!

De a szurokbaba erre sem eresztette el a Nyulat; csak ült, csak 
ült az út szélén, a kõ tövében. A Róka pedig (akinek már a köny-
nye folyt a kacagástól) ott lapult az árok mélyén, a bokor mö-
gött.

A nyúl egyre jobban nekimérgesedett. Haragjában a két hát só 
lábával nekiugrott a szurokbaba hasának.

Meg is bánta rögtön, de már késõn, mert most már nemcsak a 
két mellsõ lábát, hanem a két hátsót is fogva tartotta az olvadt 
szurok. Mozdulni is alig bírt.

A szurokbaba csak ült, csak ült az út szélén, a kõ tövében. Ha-
nem a Róka nem lapult tovább az árok mélyén, a bokor tövé ben. 
Szép csendesen odalopózott a Nyúl mögé, és szelíden, ártat lanul, 
mint aki csak most érkezett, ráköszönt:

– Jó reggelt, Nyúl barátom! Szép idõ van!
A Nyúl nem gyanította, hogy a Róka keverte bajba, és ezért 

nagyon megörült a jövetelének.
– Jó, hogy jössz, komám! – nyögte. – Segíts rajtam, mert ez a 

feketeség megfogott, és nem ereszt.
A Róka úgy tett, mintha nem hallotta volna.
– Éppen téged kereslek! – mondta. – A feleségem azt üzeni, 

hogy szívesen lát ebédre. Finom káposztát készített, édes gyö-
keret, gyenge salátát.

– Mennék örömest – felelte a Nyúl –, de elõbb szabadíts ki.
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– Nem jössz? – csóválta a fejét a Róka. – Nagyon sajnálom.  
A feleségem még talán meg is sértõdik.

– Ejnye, hát nem érted, mit beszélek?! – kiáltott a Nyúl. – Ke-
zem-lábam mozdítani sem bírom.

– Ha nem jössz, úgy is jó – vont vállat a Róka. – De aztán les-
heted, amíg még egyszer meghívlak ebédre!

– Megsüketültél? – kérdezte dühösen a Nyúl. – Talán meg is 
vakultál? Nem látod, milyen bajba jutottam?

De erre már elnevette magát a Róka. Úgy nevetett, hogy meg 
sem állt a négy lábán; levetette magát a földre, ott hempergett a 
porban, és közben rázta a nevetés.

A Nyúl csak most kapott észbe. Megnézte jól, hogy mi az, ami 
a kezét-lábát fogva tartja (bárcsak nézte volna meg elõbb!), és lát-
ta, hogy nem más, mint egy baba formára gyúrt nagy darab feke-
te szurok.

Nem kellett sokáig törnie a fejét, hogy rájöjjön: most az egy-
szer a Róka járt túl az õ eszén.

Nem szólt egy szót sem, mert tudta, hogy a Rókától hiába vár-
na segítséget. Csak ült, csak ült a szurokbabával az út szélén, a kõ 
tövében. A Róka pedig csak hempergett, hempergett a por ban, és 
nevetett, nevetett, mintha sohasem akarná abbahagyni.

Rémusz bácsi felállt a padról.
– Vége? – kérdezte a Kisfiú.
– Vége – felelte az öreg. – Mára vége.
– Azt mondtad, hogy a Róka nem fogja meg a Nyulat! – szólt 

csalódottan a Kisfiú.
– Nem is a Róka fogta meg – mondta Rémusz bácsi –, hanem a 

szurokbaba.
– De a szurokbabát a Róka csinálta! – ellenkezett a Kisfiú.
– Az igaz – bólintott az öreg néger. – De azért nincs baj. Hi szen 

a Róka még a porban hempereg, egy ujjal sem bántotta a Nyulat.
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– Akkor a Nyúl még megszabadulhat? – kérdezte aggódva a 
Kisfiú.

– Persze hogy megszabadulhat.
– Mert olyan nagyon okos?
– Azért – mondta Rémusz bácsi. – Hanem úgy hallom, hogy 

anyád a nevedet kiáltja. Eredj gyorsan vacsorázni!







4. A föld kincsei
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Weöres Sándor: Mese

Egy
hegy
megy.

Szembejön a másik hegy.

Ordítanak ordasok: 
Össze ne morzsoljatok!

Én is hegy
te is hegy
nekünk ugyan egyre megy.

A kőleves
(Tréfás magyar népmese)

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy háborúból hazatérõ sze-
gény katona. Rongyosan és éhesen ment egyik faluból ki, a má-
sikba be, de bizony nem kínálták meg sehol se egy falás kenyérrel 
vagy egy kis meleg levessel. Bekéredzkedett az egyik házhoz is, 
kért a másik háznál is. Volt, ahol a kutyát is ráeresztet ték, máshol 
meg olyan szegénynek tettették magukat, mint akik nek semmi-
jük sincs.

Elhatározta magában a katona, hogy a következõ faluban be-
megy a legelsõ házba, és lakjon ott bárki is, levest fõz magának. 
Ahogy beért a faluba, föl is vett az útról egy követ, s bement a 
legelsõ házba. Egy öregasszony lakott itt.

– Jó napot, öreganyám!
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– Adjon Isten, vitéz uram!
– Hát hogy s mint szolgál az egészsége?
– Az enyém szolgál, ahogy szolgál, hát vitéz uramnak hogy 

szolgál? – Nekem is éppen úgy szolgál, ahogy szolgál. De nagyon 
éhes vagyok, és úgy ennék valamit, ha volna, aki szívesen adna.

– Jaj, lelkem, vitéz uram, adnék én, ha volna. De én is olyan 
szegény vagyok, mint a templom egere. Semmim sincs, tiszta 
üres a kamrám, üres a padlásom, üres mindenem. Még egy falás 
sincs idehaza.

– Jól van – mondja a katona –, én nem vagyok annyira sze gény, 
mint az látszik, van itt a zsebemben egy jó nagy kõ. Ebbõl én 
tudnék levest fõzni, csak kéne egy üstöcske vagy egy fazék, ami-
ben megfõzhetném.

Kíváncsi lett nagyon az öregasszony, milyen lehet az a kõle-
ves.

– Fazekat éppen adhatok, mert az van elég – mondja az öreg-
asszony –, csak az nincs, amit beletehetnék.

Megmosta a katona a követ jó alaposan, aztán beletette a fa-
zékba. Az öregasszony tüzet rakott. A katona vizet töltött a kõre, 
s odatette fõni. Idõnként egy jó hosszú fakanállal megke vergette 
a vizet.

Leste az öregasszony, hogy mit csinál a katona. Amikor a víz 
már forrt, a katona megkóstolta a levest.

– Finomnak finom – mondja –, de ha egy kicsi só volna benne, 
akkor még finomabb volna.

– Hozok én sót, van nekem – sürgölõdött az öregasszony, és 
már hozta is. Beletette a katona a levesbe a sót, megkevergette jól, 
s azt mondta:

– Tudja-e, ha lenne egy kanálka zsírja, akkor lenne igazán jó 
ez a leves.

Felelte rá az öregasszony:
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– Van nekem az is, hozok én!
Hozott egy kanál zsírt, azt is beleeresztették a fazékba. Ke-

vergette a katona a levest, kóstolgatta, az öregasszony meg leste. 
Azt mondta egyszer csak a katona:

– Tudja, én gyakran fõzök kõlevest, és elmondhatom, hogy a 
kõleves akkor a legfinomabb, ha egy kis kolbász is kerül bele.

– Van nekem kolbászom is – vallotta be az öregasszony –, ho-
zok én egy darabot a kamrából.

Be is ment, a katona meg utánakiáltott:
– Hozzon akkor már két darabot, öreganyám, mert nekem is 

kell egy darab meg magának is.
– Hozok, hozok! – kiáltott vissza az öregassszony; és már hozta 

is a két darab kolbászt.
A katona beletette azt is a fazékba. Közben szép lassan kever-

gette, kóstolgatta.
– Tudja-e – szólalt meg újra –, ha volna egy pár szem krump-

lija, azt még beleapríthatnánk a levesbe. S ha még egy kis zöld ség 
is kerülne, az volna csak igazán fölséges!

– Van nekem az is – büszkélkedett az öregasszony –, mind járt 
hozom is. Hamar hozott egy pár zöldséget, krumplit, azt gyorsan 
megpucolták, s zutty! bele a levesbe. Kevergette tovább a katona, 
ízlelgette, végül azt mondta az öregasszonynak:

– Kóstolja csak meg maga is, hogy milyen jó! Megkóstolja az 
öregasszony is:

– Jaj, hát sose hittem volna, hogy kõbõl ilyen jó levest le hessen 
fõzni – csapta össze a kezét.

Hagyták még egy kicsit fõni, aztán így szólt a katona:
– Még egy pár szem rizs is jó lenne bele, ha volna, de ugye az 

nincsen?
– Van nekem az is – bólogatott az öregasszony Hamar még egy 

pár szem rizst is hozzátettek. Felsóhajtott a katona:
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– No, most már tisztára olyan ez a leves, mint amilyeneket én 
szoktam fõzni.

Megvárták, hogy megfõjön, aztán a katona szedett egy jó nagy 
tányérral az öregasszonynak, egyet magának, s jóízûen meget-
ték. Az öregasszony nem gyõzött eleget csodálkozni, hogy mi-
ként lehet egy kõbõl ilyen jó levest fõzni? Mikor jóllaktak, azt 
kérdezte a katonától: – Mondja, vitéz uram, nem adná el ezt a 
követ? – Sokszor kő sincs – felelte a katona, és elmosolyodott a 
ba jusza alatt. – Száz forintért odaadom.

Az öregasszony hamar odaadta a száz forintot, kivette a leves-
ből a követ, egy kendőbe betakargatta, s jól eldugta.

A katona meg elsomfordált a száz forinttal, nehogy az öreg-
asszony meggondolja magát. Így már jól is lakott, és volt neki 
száz forintja is, vígan rótta estig az utat, amíg nem talált megint 
egy olyan öregasszonyt, aki nem tudta, hogyan kell főzni a kőle-
vest. Ott aztán újra jóllakott.

Ez volt a kőleves története. Éljetek úgy, hogy nektek sohase 
kelljen megkóstolnotok.

Tordon Ákos: Az erdő és az őz

Volt egyszer egy csengő-bongó rézerdő. A rézerdőben rézfüvet 
legelészett egy rézszőrű őzike.

– Hallod-e, te rézszőrű őzike – szólította meg a rézlevelű gala-
gonyabokor –, miért éred be rézfűvel, amikor a csengve-csengő, 
bongva-bongó ezüsterdőben ezüstfűvel lakhatnál jól?

– Igazat mondasz, rézlevelű galagonyabokor! – kapta fel a fejét 
a rézszőrű őzike. – Bizony ostoba lennék, ha nem fogadnám meg 
a tanácsodat!

S azzal egyenest az ezüsterdőbe iramodott.
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Ezüstfüvet legelt, rézszőrét hullatta, ezüst nőtt a helyébe, s 
amikor újra legelészni kezdett, megszólította az ezüstlevelű ga-
lagonyabokor:

– Hallod-e, te ezüstszőrű őzike, miért éred be ezüstfűvel, ami-
kor a csengve-csengő, zengve-zengő aranyerdőben aranyfű vel 
lakhatnál jól?!

– Igazat mondasz, ezüstlevelű galagonyabokor! – kapta fel a 
fejét az ezüstszőrű őzike. – Bizony ostoba lennék, ha nem fogad-
nám meg a tanácsodat!

S azzal egyenest az aranyerdőbe iramodott.
Aranyfüvet legelt, ezüstszőrét hullatta, arany nőtt a helyébe, s 

amikor újra legelészni kezdett, így szólt hozzá az aranylevelű ga-
lagonyabokor:

– Hallod-e, te aranyszőrű őzike, miért éred be aranyfűvel, ami-
kor a madárfüttyös zöld erdőben zöld fűvel lakhatnál jól?

– Igazad van, aranylevelű galagonyabokor – kapta fel a fejét az 
aranyszőrű őzike. – De merre lelem a madárfüttyös zöld erdőt?!

Az aranylevelű galagonyabokor megrázta aranyágát:
– Nem tudom. De ha keresni fogod, bizonyosan megtalálod. 

Ettől kezdve megkeseredett az aranyfű az őzike szájában. A zöld 
fűre vágyott, s ezért jártában-keltében, hegynek föl, völgy nek le, 
egyre csak a madárfüttyös zöld erdőt kereste. De madár fütty he-
lyett mindenütt csak az aranylevelek hol hangosabb, hol halkabb 
csilingelését hallotta.

A világban hamarosan híre kelt az aranyszőrű őzikének.  
A földkerekség minden tájáról űzőbe vették a leghíresebb vadá-
szok.

– Rejts el, erdő, aranyerdő! Rejts el engem! – rimánkodott az 
aranyszőrű őzike.
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De az aranyerdő nem rejtette el.
Vad iramban, akárha szárnya nőtt volna, szinte repülve mene-

kült az ezüsterdőbe. Aranyszőre csillogott-villogott az ezüstfák 
között.

– Rejts el, erdő, ezüsterdő! Rejts el engem! – rimánkodott. 
De az ezüsterdő sem rejtette el.

Vad iramban, akárha szárnya nőtt volna, szinte repülve mene-
kült a rézerdőbe. Aranyszőre a napnál is jobban ragyogott a réz-
törzsű fák között.

– Rejts el, erdő, rézerdő! Kérlek, rejts el engem! – rimán kodott 
kétségbeesetten, de a rézerdő sem rejtette el.

Vad iramban, akárha szárnya nőtt volna, szinte repülve mene-
kült tovább a rézerdőből. A vadászkedv sarkallta, híres nagy va-
dászok sebes paripáikon nyargaltak utána gyors lábú kopóik se-
regével. Űzték éjjel és nappal, kegyetlen, halálos hajszában, 
megállás nélkül, pihenés nélkül, kopár és ijesztő tájakon át. Nem 
volt se szeri, se száma a körülötte surrogva szál ló kilőtt nyílvesz-
szőknek…

Aztán, egyszer újból erdőben jártak. Ebben az erdőben zöld 
volt a lomb és zöld volt a fű.

– Ments meg, zöld erdő! Rejts el engem! – kérte kétség beeset-
ten a majdnem halálra űzött, kimerült őz.

A zöld erdő ekkor kinyújtotta százezer ágkarját: a vadászok, 
lovak és ebek megtorpantak a rengetegben. Nem vezetett ösvény, 
csapás. Nem volt több nyom. Nem volt más, csak az ősvadon.

A kis őz megmenekedett. Aranyos szőre rozsdabarna lett, zöld 
füvet legelt, és a zöld erdő rejtekén élt, madárdalt hallgatott, és 
soha többé nem vágyott el onnan. Ma is ott él, és ott fog élni, 
amíg csak erdő és őz lesz a földön.
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Marék Veronika: Kippkopp és a hónapok

– Most megszámoljuk
a hónapokat! – szólt Kippkopp. 
Lapos kavicsokra képeket 
rajzolt, aztán körbe-körbe 
lépegetett rajtuk, 
és ezt mondogatta:

hóemberes január, 
jégcsaptörő február, 
hóvirágos március, 
fészekleső április, 
pipacsváró május, 
szamócázó június, 
hajókázó július, 
gombaszedő augusztus, 
diótörő szeptember, 
szüretelő október, 
ijedező november, 
szeretgető december.

– Megvan mind a tizenkettő! –
jelentette Kippkopp.
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Jókai Mór: Fekete gyémántok
(részlet)

A kőszén mozgatja a világot. A gyors haladás lelke őtőle jön; va-
sút, gőzhajó tőle kölcsönzi csodaerejét; minden gép, mely alkot, 
teremt, a kőszén által él; ez teszi lakhatóvá a mindinkább elhi-
degülő földet; ez ád éjjeli fényt a világvárosoknak; ez az orszá-
gok kincse, a föld utolsó adománya az emberiségnek. Azért a ne-
ve „fekete gyémánt”.

Krúdy Gyula: A mármarosi gyémánt

Mármarosban tele vannak gyémánttal a hegyek. Persze, nem 
igazi gyémánttal, mert akkor nem volna annyi szegény a vilá-
gon, ha nem afféle mármarosi gyémánttal, amely csillog-villog, 
még szik rázik is a napsugárban. Ha jobban megnézi az ember, 
akkor látja, hogy üveg. Valamikor azonban híres volt a mármaro-
si gyémánt.

Akkoriban történt, mikor asszonykirály volt Magyaror szágon. 
Mária Teréziát koronázták, és a magyarok felkerekedtek, hogy 
elmenjenek köszönteni a királynõt.

Bécsben lakott a királynõ, odáig mentek a magyarok, és még 
oda se mentek üres kézzel.

A körmöci magyarok friss aranyport vittek selyemzacskóban, 
amely aranyport a koronázás napján bányászták a körmöci bá-
nyákban.

Jó lesz az az arany a katonák zsoldját fizetni, mert éppen hábo-
rú készült.
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A diósgyõri bányákból vasat vittek, és a királynõ lába elé rak-
ták. Kard lesz a vasból, amellyel a királynõ koronáját megvé-
delmezik.

Debrecenbõl egy ménesre való gyönyörû csikót hajtottak fel a 
kastély udvarára.

Huszár alá való valamennyi.
Szegedrõl búzát vittek, Tokajból bort. A balatoni halászok a 

legnagyobb fogast küldték a királynõ asztalára. Még a szegény 
szepességi tótok is vittek egy szekér krumplit Mária Teréziának.

Hadd lássa a királynõ, hogy gazdag az az ország, amelynek 
koronáját fején viseli.

Legutoljára a mármarosiak mentek.
Két öregember vitte a mármarosiak ajándékát, egy zsák gyé-

mántot.
Kiöntötték a csillogó-villogó köveket a királynõ trónusa elé. 

Mária Terézia felkiáltott csodálkozásában:
– Micsoda kövek ezek? Be gyönyörûek!
– Mármarosi gyémánt – feleltek az öregemberek. – Lássa a 

királynõ, hogy gyémánt is akad Magyarországon.
A királynõ kezébe vette a legnagyobb gyémántot.
– Szebb, mint az igazi gyémánt. Ezentúl ilyen ékszert vise lek 

– mondta.
A nagy uraságok, akik a királynõ körül állottak, meghallották 

a királynõ szavát.
„Mi is mármarosi gyémántot viselünk” – gondolták maguk-

ban. A két öregember hazament Mármarosba, a hegyek közé, de 
még ki sem pihenték az utazás fáradalmait, már ment az üzenet 
Bécsbõl. Vinnének még egy zsák gyémántot, mert Bécsben min-
denki ilyen ékszert szeretne viselni.

Egykettõre megtöltöttek egy zsákot a csillogó kövekbõl, és 
Bécsbe utaztak.
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Most már pénzt kaptak a gyémántért. Az elõkelõ uraságok ve-
télkedve vásárolták a messzi Magyarország kincsét.

A királynõ a legnagyobb gyémántot a keblén hordta. Külföldi 
vendégeinek gyakran büszkén megmutatta: – Az országomban 
termett! Gazdag az én országom.

A mármarosi gyémánt csillogott-villogott. A külföldiek csodál-
kozva nézték a gyönyörû követ.

Egy napon bál volt a kastélyban. A királynõ kezdte a táncot. 
Egy fordulónál aztán lehullott keblérõl a nagy gyémánt, a falhoz 
vetõdött, és nyomban ezer darabra tört.

A királynõ rosszkedvûen hagyta abba a táncot.
– Hisz üveg volt ez, nem gyémánt! – kiáltott fel bosszúsan. Ha-

ragjában nyomban megüzente Mármaros megyének, hogy 
többé neki gyémántot ne vigyenek. Csillogó kövek, de értéktelen 
kövek a mármarosiak gyémántjai.

Azóta maradt szokásban, hogy a csillogó külsejû, de belül ér-
téktelen emberekre azt mondják, hogy olyan, mint a már marosi 
gyémánt.





5. A barlang védelmében
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Gazdag Erzsi: Ráöltéses hímzés

Ez az erdõ 
sûrû erdõ. 
Sûrû erdõ 
madárrejtõ.

Ez a nagy tó 
mélyvizû tó. 
Mélyvizû tó 
halringató.

Sûrû erdõ 
madárrejtõ. 
Mélyvizû tó 
halringató.

Halringató 
mélyvizû tó. 
Madárrejtõ 
sûrû erdõ.

Fekete István: Vuk
(részlet)

Vuk csendesen osont Karak nyomán. Átcsúsztak egy földisze-
der sûrû indái alatt, és amikor kiértek, Vuk elõtt ismeretlen vi-
lág nyílt ki.

Meredek sziklafalon fehérlett a holdfény, és mellettük mély-
ség ásított. Leültek az árnyékban, és figyeltek, mert a rókák tör-
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vénye tiltja az elhamarkodott berohanást, még ha saját várukról 
van is szó.

Mélységes csend volt. Karak megfordult.
– Itt nem tudnál járni, mert még nekem is vigyázni kell. Majd 

viszlek.
Vuk engedelmesen tartotta hátát, és Karak veszedelmes fogai 

lágyan átfogták.
Az öreg róka óvatosan ment végig a keskeny párkányon. Vuk-

ban meghûlt a vér, olyan mélység felett jártak, de azért elengedte 
magát, mert tudta, neki egyetlen dolga van most: a moz-
dulatlanság. Egy helyen vége szakadt az útnak, és odébb egy mé-
terrel folytatódott. Karak szinte átrepült a mélység felett, és Vuk 
lehunyta szemét, mert feje nekikoccant a sziklának. Amikor ki-
nyitotta, egy hasadékba fordult be Karak, melyet sem alulról, sem 
felülrõl nem lehetett látni, és letette Vukot.

– Itthon vagyunk. Gyere utánam.
A keskeny hasadék kitárult beljebb, és egy nagy barlangba ér-

tek, melyben húsz róka is elfért volna, és amelybõl még folyo sók 
nyíltak jobbra-balra. A holdfény enyhén derengett, és Vuk cso-
dálkozva nézett körül.

– Gyönyörû itt minden – mondta álmélkodva –, és én meg-
ütöttem a fejem. Itt nagyon jó szag van. Mintha lenne itt vala-
mi…

– Itt mindig van valami – büszkélkedett Karak, és elõhúzott 
egy fél nyulat, melyet megosztott Vukkal, aki úgy jóllakott, alig 
szuszogott.

– Én szeretek itt lenni … – nyögte azután –, itt minden na gyon 
jó… mintha meg sem ütöttem volna a fejem… és most álmos va-
gyok.

Karak mosolygott.
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– Hát csak aludj. Ide nem jöhet senki. Sem a Simabõrû Em ber, 
aki mindent fel akar falni elõlünk, sem Vahur, a kutya, az a gya-
lázatos, aki eladta magát. Ki ne menj, amíg vissza nem jövök.

A barlang egyik sarkában jócskán volt száraz falevél, melyet a 
szél sodort be. Vuk elnyúlt rajta, és félálomban még látta, amint 
Karak kisurran a nyíláson.

Elmúlt az éjjel. A hold reszketõ derengése helyett elõször szür-
keség kúszott be a nyíláson, majd élõ, ébresztõ fényével a napsu-
gár. Vukot ez sem ébresztette fel.

Ekkor valami elfogta a világosságot, és Karak csúszott be a 
barlangba, szájában hozva Kurrit, akinek hangja ezúttal is elma-
radt valahol az úton …

A szellõ sem okoz nagyobb zajt, mint Karak, és Vuk nem is 
ébredt volna fel, de Kurri illata szétszállt a levegõben, és Vuk orra 
álmában is mozogni kezdett.

Karak jókedvûen nézte a kis rókát, akinek szemei éberen ki-
nyíltak, és azt mondta

– … itt nagyon jó szag van… és Vuk éhes…
– Egyél, fiam – nógatta Karak –, azért hoztam el Kurrit, aki 

énekelve méri az éjszakát.
– Én szeretem Kurrit – szólt Vuk, és tömte magába az eléje 

adott darabokat.
Csönd lett. Néha roppant egy-egy csont, és kint a sziklák felett 

vijjogva kerengett két ölyv. Vuk fülelt.
– Nem bántanak? – kérdezte Karakot, ki már a száját nyalo-

gatta, mert jóllakott.
– Nem. Kiõ madarak kiabálnak, kik a Cin népét lesik, és ne-

künk semmi dolgunk velük.
A levegõ kezdett felmelegedni. Kurriból alig maradt valami, 

amit Karak félrehúzott a barlang sarkába, mert már Vuk is csak 
nézte, de enni többet nem tudott.
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Az öreg róka ásított.
– Aludjunk – mondta –, és aludj te is, mert most már nõsz, és a 

felnõtt róka inkább nappal alszik. Ha felébredsz is, mindig csend-
ben légy, mert ha felversz: megharaplak… – és becsukta szemét.

Aztán csak a horpasza mozgott a két rókának, és aludtak mé-
lyen, míg a nap lassan járt felettük.

Elõször Vuk ébredt fel – mert éhség nõtt a gyomrában –, de 
nem mert mozdulni, mert Karak megtiltotta neki. A barlang szá-
ját nézte, mely elõtt néha árnyékok libbentek el, és Vuk szerette 
volna tudni, miféle árnyékok azok. A barlang szája elõt ti kõpadra 
most odasütött a nap, és Vuk szemei nagyok lettek és mohók, 
mert egy zöldhátú nagy gyík sütkérezett ott. Kag, az apja is ho-
zott néha ilyen Csuszt. Azok kisebbek voltak, de a húsuk jó … és 
most mozdulni nem lehet.

Karak aludt mélyen, csak álmában mozgatta néha lábait, mint-
ha futna.

Vuk tûnõdött egy darabig, de Csusz bebújt az egyik hasadék-
ba. A nap nem sütött már a kõpadra, és újra elaludt.

Arra ébredt, hogy Karak megmozdult. Az öreg róka szemei 
már éberek voltak, és Vuk is úgy ugrott fel, mintha sohasem aludt 
volna.

– Csusz volt itt – újságolta. – Zöld volt a háta… de nem mertem 
lármázni. Pedig a húsa jó…

– Hagyd el, fiam – mosolygott Karak –, majd csak megélünk 
Csusz nélkül is. De meg úgysem tudtad volna megfogni. Csusz 
gyors, és háta mögött a repedés … Már próbáltam én is – legyin-
tett. – Nem érdemes vele veszõdni.

Maga elé rántotta Kurri maradványait.
– Gyere, fiam! Megesszük, ami Kurriból megmaradt, aztán 

majd csak hoz valamit az este.
A kakas bizony csak pár harapás volt, de éhüket elverte. 
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Közben kint lárma támadt. Emberi kiáltások, kolompkondulás 
és ostorpattogás.

– Hallod a Simabõrû Embert? – dörmögött Karak. – Nem tud 
csendben lenni! Teleordítja az egész erdõt, és azt hiszi, minden õérte 
van. Megöl mindent, és mi csak tõle félünk. Némelyik vil lámló bot-
tal jár, és megöl, hogy közel se megy hozzád. Vigyázz tõle!

– Ide nem jön? – borzongott Vuk.
– Nem tud – nevetett diadalmasan Karak –, mert otromba két 

lábán úgy megy, mint Kele, a gólya, aki Unkát keresi a réten, és a 
faluban lakik, ahol az ember.

– Õt nem bántja az ember?
– Mit csináljon vele? Csak a lába van meg a nyaka, és azt mond-

ják, büdös is.
– És minket mért bánt az ember? – aggodalmaskodott a kisró-

ka. – Megesz bennünket?
– Fenét! Csak sajnálja tõlünk, amit megeszünk, mert azt hiszi, 

minden az övé. Kurri is, Kalán is, Tás is meg a többiek. Az ember 
is azt szereti, amit mi, és megöl bennünket, hogy több maradjon 
neki. Meg a bundánk kell neki, mert simabõrû, mint az Unka, és 
fázik, amikor kemény lesz a vizek háta. De azért van a sötétség, 
hogy ránk boruljon. Azért van nekünk négy lábunk, hogy el ne 
érjen, és orrunk, hogy messzirõl megérezzük, ha jön, mert a jó 
rókaorr messzirõl megérzi, olyan büdös. Irigy az ember, ezért 
utálja a rókák szabad népe. Erõs, mint Mú, a marha, akinek még 
a tejét is ellopja, és mi nem bírunk vele, de kikerüljük, és elvesz-
szük tõle, amit lehet. Nincs orra, nincs lába, nincs szeme, nincs 
füle. Csak a nagy szája van, és ez a mi szerencsénk, mert másként 
már régen elpusztult volna a rókák szabad népe. De azért óva-
kodj tõle! Tõle és Vahurtól, aki elárulta a szabad népet, és orrát 
kölcsönözte neki. Most pedig körülnézünk egy kicsit, mert ez-
után velem maradsz. Anyád nekem adott.
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Vuk nagyot nézett. Valami szomorúság úszott a levegõben.
– És eljönnek hozzánk?
– Nem jönnek. Majd elfelejted… és gyûlöld a Simabõrût, aki 

elpusztította õket.
Vuk leült. Keserû lett a szája, és örökre meggyûlölte az Em-

bert. Bõre alatt végigfutott valami hidegség, és a régi otthon em-
lékei ködösek lettek és fájók. Üres szél fújt el mellette, mely bõl 
hiányzott Iny melege, Kag erõssége, testvérei játéka. Vuk csende-
sen ült, maga elé nézett, és homályos érzéseiben az ár vaság szo-
morúsága bujkált.

Karak jólelkûen meglökte orrával:
– Gyere! Majd elfelejted. Élni kell. Megtanulni a szabad rókák 

furfangját, és megmutatni a Simabõrû Baromnak, hogy Vuk 
nemzetsége erõsebb, mint õk.

Ekkor már a nap elment a dombok mögé, és hûvös lett az ár-
nyék. Karak átvitte Vukot a szakadékon, és a párkányon letette.

– Itt már el tudsz menni.
A dombtetõn aztán megálltak. Lenéztek a völgybe, orrukat a 

gyenge szél elé tartották, mely élõ, meleg szimatokat hordott. 
Vuk apró kis emlékeibõl kicsúszott már a bánat, és azt mondta:
– Valami jön – és lelapult.
Az öreg róka önkéntelenül követte, bár nem hallott semmit. 

Meglökte Vukot kérdõleg, s az orrával az egyik bokor felé muta-
tott:

– Ott!
A bokor alján ekkor valami fehérség nõtt ki a homályból. Ka-

rak látta már, hogy Nyau az, a macska, ki otthagyta a falut, és a 
szabad néphez számította magát. Karak nem szeretett Nyauval 
veszõdni, mert bár a húsa jó, de Nyaunak veszedelmes karmai 
vannak, és már látott félszemû rókát, kit Nyau tett csúffá.
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A macska olyan puhán mozgott, hogy Karak még most sem 
hallott semmit, de fehér mellénye ott imbolygott a bokor alatt, 
hol talán fészket keresett, de az is lehet, hogy Cint leste, aki a bo-
kor alatt lakott.

Feszült, nagy csend volt. Vuk kíváncsian tolta fel fejét, hogy 
többet lásson, de le is kapta azonnal, mert Nyau fújt egyet, és a 
következõ pillanatban már egy vadkörtefáról nézett le a két ró-
kára.

– Akár mehetünk is – állt fel Karak. – Nyau sötétben jobban 
lát, mint mi, és meglátta a szemed. Most már reggelig le nem jön 
a fáról. Tanuld meg, hogy a zsákmány elõtt le kell hunyni a sze-
med, mert másképp észrevesz minden. Nem lesz enned, és gyön-
ge maradsz, mint Szi, a kígyó, akinek nincs lába. A sötétben ég a 
mi szemünk, és zölden csillog, mint Zú szárnya, aki a virá gokon 
lakik. Nyau húsa pedig kitûnõ, de ostoba voltál – és megrázta 
Vuk fülét, aki nagyon szégyellte magát. Pedig Karak magában 
örült, hogy nem kellett Nyauval verekedni, ki nem adta olcsón 
irháját.

A domb alján megint lelapultak. Elõttük folyt a patak csob-
banás nélkül, és partján önfeledten zenélt Unka népe.

– Eredj, és próbálj Unkát fogni – szólt Karak. – Ha valami baj 
van, csak kiálts.

Elindult a kis róka elsõ vadászatára. Karak tudta, hogy még 
kicsi ehhez, de az öreg Vuk híres vérét akarta kipróbálni.

A kis Vuk a rókák õsrégi mozdulatával csúszott elõre, és Karak 
szeme ragyogott örömében:

„Elsõ lesz a rókák között!”
Vuk csúszott, mint a szellõ, de még a harmatot sem verte le a 

fûszálról. Apró lábaiban megfeszültek az inak, és nem érzett 
mást, csak a vadászat õsi gyönyörûségét. Elfeledte a szomorúsá-
got, elfeledte Karakot, Nyaut is, akiért nemrég kikapott, és egy 
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vágya volt csak: megfogni Unkát, kinek nagy szája van, s ezért 
azt hiszi, muszáj énekelni.

Nemes Nagy Ágnes: Tó és fûzfa

Ez a tó, ez a tó
nyugtalankodó.
Vékony fodrát fogyhatatlan
sustorogtató.

És míg fordul erre-arra, 
aztán visszahull, 
áll fölötte, áll a fûzfa, 
nagy hajába burkolózva 
mozdulatlanul.

Ingrid Sjöstrand: Meg ne próbáld!

Meg ne próbáld!
mondja apa,
és nagyon szigorúan néz rám.
És egész testem reszket,
és már úgy érzem, gyáva vagyok,
ha meg nem próbálom.
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Béres Melinda: Széllelbélelt mesék
(részlet)

Nikkó és Firifura elérkeznek az emlékek barlangjába

Nem messze tõlük, liánoktól és egyéb dzsungelbéli növényektõl 
övezve egy barlang szája tátongott.

– Itt fogunk megszállni – jelentette ki Nikkó elégedetten. Firi-
fura azonban nem osztotta annyira barátja lelkesedését.

– Na, és mi van, ha valami vadállat lakik benne? „Tényleg, mi 
van akkor?” – suhant végig Nikkó agyán is. „Talán egy hatalmas 
tigris lakik benne. De hisz a tigrisek kedves állatok. Olyanok, mint 
Tibérió vagy Zöldike. De hátha ez egy nem szelíd példány. Esetleg 
emberevõ!” – így vitatkozott Nikkó magával. Végül a bátor Nikkó 
legyõzte a gyávát, és elszánt lép tekkel megindult a barlang felé…

– Akkor se fogok berezelni! – mormogta.
Hanem ebben a pillanatban valami reccs, megreccsent. Talán 

csak egy ág Nikkó talpa alatt. Elég az hozzá, hogy bátor Nikkó 
úgy rohant vissza Firifurához, mintha legalábbis egy tucat tigris 
üldözné, a legnemszelídebb fajtából.

– Jó, mégis inkább fess te valami menedéket – lihegte. – Meg-
gondoltam magam.

– Ugye megmondtam, hogy veszélyes az a barlang – kacsintott 
rá Firifura, és már húzta is elõ a varázs festékkészletet a zse-
bébõl.

– Veszélyes egy nyavalyát! – kiáltotta ekkor egy hang. 
Firifura értetlenkedve nézett Nikkóra.

– Most akkor fessek vagy ne? – kérdezte. Nikkó értetlen kedve 
nézett vissza rá.

– Miért mondtad, hogy veszélyes egy nyavalyát? – kérdezte 
Firifura, most már gyanakodva.
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– Nem én mondtam – suttogta rémülten Nikkó.
– Nem te? – kérdezte Firifura, – hát akkor ki?
– Hát én – hallották meg újra a hangot a barátok. Hamarosan 

a tulajdonosát is megpillantották. Egy mosolygós kis öregember 
volt, tetõtõl talpig ócska ruhafoszlányokba bugyolálva. Arca nap-
tól cserzett és beesett, szemei vidáman csillogtak. Kezében hosz-
szú, horgas botot szorongatott.

– Ki vagy te? – kérdezte a kis öreget Nikkó.
Az közelebb lépett a fiúkhoz, és mélyen meghajolt.
– Mé Moár vagyok, az emlékek õrizõje.
Nikkó és Firifura csodálkozva és csodálattal néztek az öregre.
– Az emlékeké? Hogy érted ezt? Hát az emlékeket õrzik? – sza-

ladtak ki a kérdések sorra Firifurából.
– Minden kérdésedre választ fogsz kapni, ha van elég bátorsá-

god ahhoz, hogy kövess ebbe a barlangba – hajolt meg újra Mé 
Moár.

Firifura nagyot nyelt. Nikkó még nagyobbat. Csak nem vala mi 
csapdába akarja becsalogatni õket ez az öreg?

De Mé Moár nem látszott fondorlatos csapdába csalogatónak, 
sõt, annyira kedvesnek és barátságosnak találták a fiúk, hogy 
minden rossz gondolatukat elhessegették. Nem csilloghat vala-
kinek így a szeme, aki gonosz!

Így aztán megindultak a kis öreg után, egyenest a barlangba. 
Odabenn Mé Moár titkos és érthetetlen szavakat mormolt, mire 
a föld megnyílt a lábuk elõtt. A nyílásból egy végeláthatatlan 
lépcsõsor kanyargott le a mélybe.

Csodálkozni, hüledezni nem volt idõ. Mé Moár már meg is indult 
a lépcsõkön, és intett a két fiúnak, hogy kövessék õt. Órákon át men-
tek lefelé, a föld gyomrába. Firifura már kezdte úgy érezni, hogy 
rosszul lesz, ha még egy lépcsõnyit meg kell tennie. Nikkó meg azon 
aggódott, hogy ezt az utat majd felfelé is végig kell járniuk.
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Közben pedig újabb száz és ezer lépcsõfok maradt el mögöt-
tük. Sajgott már a lábuk, de a kíváncsiság és az érzés, hogy vala-
mi csodálatosat fognak látni, tartotta bennük a lelket.

Nem is hiába. Mert éppen a tízezredik lépcsõfok után (legalább-
is Firifura számításai szerint) véget ért a lépcsõsor, és egy folyo-
són találták magukat. De ez nem akármilyen folyosó volt ám. 
Jobbra és balra is újabb és újabb folyosók nyíltak belõle, azokból 
pedig megint újabbak, a végtelenségig. És minden folyosó falán 
apró kis üvegcseppek lógtak, megszámlálhatatlanul sok üveg-
csepp egymás mellett, alatt és felett. A cseppekbõl fény és meleg 
áradt.

– Ezekben az üvegcseppekben élnek az emberek emlékei – for-
dult Mé Moár a fiúk felé.

Nikkó és Firifura úgy érezték, álmodnak. Ilyen csodálatos dol-
got még soha életükben nem láttak.

– Akkor a mi emlékeink is itt vannak? – kérdezte bátortalanul 
Nikkó.

Mé Moár nem válaszolt, csak karon fogta a fiút, és az egyik 
falhoz vezette.

– Látod? – kérdezte.
Nikkó belenézett az üvegcseppbe, amelyre az öreg mutatott. 

Elmosolyodott.
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Weöres Sándor: Olvadás

Csipp,
csepp,
egy csepp,
öt csepp
meg tíz:
olvad a jégcsap,
csepereg a víz.

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.

Kiss Benedek: Gyermektáncok 5.

Törökös motívumok

Türgûz gyurgúl, 
hurgús sürgül, 
szorgol arga, 
bürgül-bürgül.

Turgubirgicarga,
gergelirgicerge -
szorgól arga bürgül,
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Arga fürgű 
györgöngyörgös, 
szergemergem 
körgönnyerges.

Turgubirgicarga,
gergelirgicerge –
györgöngy-körgönnyerges!

Fargagy mérge 
harga horgad, 
nörgő-forgogy 
hargat horgold: 
kirgi mergegy 
jörgön margajd!

Turgubirgicarga,
gergelirgicerge –
jörgön, jörgön margajd!
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(Hevenyészett fordítás)

Tűz gyúl, 
hús sül, 
szól a 
bül-bül.

Tubica,
gerlice –
szól a bül-bül.

A fű
gyöngyös, 
szemem 
könnyes.

Tubica,
gerlice –
gyöngy-könnyes!

Fagy mérge 
ha horgad, 
nõ-fogy 
hat hold: 
ki megy 
jön majd.

Tubica,
gerlice –
jön, jön majd! 

(A szerző megjegyzése: Mennyivel tömörebb a mi nyelvünk!)





6. Titokzatos rengeteg
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Zíbor, zábor…
(Népköltés)

Zíbor, zábor, ki van a városban? Gazdalegény
Mit hoz, mit hoz?
Gyöngyöt, gyöngyöt, asszonyának,
Faragott pálcát a fiának,
Gyöngykoszorút a lányának,
Hosszú létrát az apjának.

Csoóri Sándor: Fasuvasztó Péter

Fasuvasztó Péter 
folyton csak fûrészel. 
Siú-siú deszkalap, 
lesz belõled fakalap.

Fakalap vagy fanyereg,
recseg, ropog, nyekereg.
Rátesszük egy falóra, 
azon megyünk Makóra.
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H. Ch. Andersen: A tûzszerszám

(részlet)

Az erdei úton délcegen lépkedett a katona: egy-kettõ, egy-kettõ! 
A hátán bornyú, kard az oldalán, ugyanis háborúból igyekezett 
hazafelé.

Ahogy ment, ment, egyszer csak egy vén boszorkánnyal talál-
ta szemben magát. Fertelmesen rút banya volt, alsó ajka olyan 
mélyen lelógott, hogy szinte a mellét verte.

– Adjon isten, vitéz uram! – köszönt rá a boszorkány. – Mi lyen 
szép kardod van, s milyen pompás bornyúd! Látszik rajtad, hogy 
derék katona vagy. Most már csak pénzed legyen, amennyit 
akarsz.

– Köszönöm a jó kívánságodat, öreganyám!
– Látod ott azt a nagy fát? – mutatott egy közeli fára a boszor-

ka. – Mássz föl a csúcsára. Ott egy üreget találsz, amin keresztül 
leereszkedhetsz a fa odvába. A derekadra kötelet csavarok, hogy 
fölhúzhassalak, ha kiáltasz.

– De hát miért bújnék én a fa odvába? – értetlenkedett a katona.
– Szerezz pénzt magadnak! – mondta a boszorkány. – Tudd 

meg: ha leérsz az odú mélyére, egy tágas folyosóra jutsz. Nappali 
világosság fogad a folyosón, mert száz meg száz lámpás ég oda-
lenn – folytatta a vén banya. – Szép sorjában három ajtó nyí lik a 
folyosóról, bármelyiket kinyithatod…
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Nemes Nagy Ágnes: Mennyi minden

Ez az ösvény sose fösvény, 
akármilyen keskeny ösvény.

Van itt minden, mennyi holmi! 
Hogy is tudnám elsorolni?

Cipõfûzõ, plédoboz, 
fenyõfáról két toboz, 
szódásüveg cserepe, 
gesztenyefa levele, 
zöld csigák, zöld kövek, 
fû-alatti bõrövek, 
gerle tolla, kréta, gyufa,
fényképen a Verne Gyula,
és a többi de szép, de szép!
Ezek,
azok,
izék,
mizék.

Bámulok csak ennyi kincsen: 
mennyi minden, mennyi minden!
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A bûvös ásó

Öreg idõkben, messze földön élt egy hatalmas király. Született 
két fia, ikrek, apjuk szeme fénye. Nõttek-nõdögéltek, daliás ifjak-
ká serdültek.

Hanem egy nap különös dolog történt a két királyfival. Elvesz-
tették az étvágyukat. Egy falatot se tudtak enni, egy kor tyot se 
inni. Sápadoztak, sorvadoztak napról napra jobban. Elbúsult az 
öreg király, csak tódult az udvarba a sok javas, doktor, kuruzsló. 
De a királyfiak étvágyát nem tudta visszaadni egyik se.

Azt mondták akkor a fiai:
– Eressz el bennünket, apánk, idegen országba, hátha ott akad 

orvosság a bajunkra! Megölelte õket az apjuk, útra bocsá totta.
Mentek a királyfiak, mendegéltek. Elmaradt mögöttük apjuk 

városa, kiértek a mezõre. Megláttak ott egy öreg parasztembert, 
aki ásójával forgatta a szikkadt, kemény földet. Megálltak a ki-
rályfiak, ráköszöntek, szóba ereszkedtek. Elpanaszolták neki 
bajukat:

– Nem tudsz-e orvosságot a bajunkra, öregapó? Elvesztettük 
az étvágyunkat, se enni, se inni nem tudunk, s csak senyvedünk-
sorvadozunk.

– Tudok bizony orvosságot! – felelte az öreg. – De láthatjátok 
magatok is, mennyi a dolgom! Fel kell ásnom estére ezt a darab 
földet, hogy holnap bevethessem. Hanem ha segítetek, utána én 
is segítek rajtatok.

Ráálltak a királyfiak.
Az öreg odaadta nekik az ásóját, maga pedig hazament.
Felváltva dolgoztak a királyfiak, igyekeztek, csak úgy sza kadt 

róluk a veríték, annyira szerették volna megkapni az ígért orvos-
ságot.

Az öreg paraszt otthon azt mondta a feleségének:
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– Fõzz estére egy nagy tál kását! De sokat fõzz, ne félj, elfogy 
az utolsó cseppig! Amikor a nap is lenyugodott, a hold is feljött, 
visszatért az öreg a földjére, a házába vezette a királyfiakat.

Azok leültek a padkára, s nekiláttak a kásának, kikanalazták 
az utolsó cseppig, a tíz körmüket is megnyalták utána. Kértek 
volna még, de restellték. Akkor aztán megkérdezték az öregtõl:

– Bûvös szert kevertél-e ebbe a kásába, öregapó? Ilyen jól még 
nem esett semmi étel!

– Nincs ebben semmi bûbájosság – nevetett az öregember. – 
Hanem az ásó volt bûvös ásó, amit a mezõn hagytatok. Az volt az 
orvosság a bajotokra!

Okultak belõle a királyfiak, hazatértek, s azóta is maguk ássák 
a kertjüket. De virulnak is, mint a rózsa.

A vaspántos láda

Egyszer egy szegény paraszt kora reggel, napkelte elõtt kiment 
az erdõbe fát vágni. Egy terebélyes tölgyfa alatt vénséges vén 
anyókára lelt; egy nagy vaspántos láda elõtt állt az öregasszony, s 
amikor meglátta a parasztot, így szólította meg:

– Segíts rajtam, jó ember! Nekem is jót teszel, ha segítesz, te se 
bánod meg! Nézd ezt a vaspántos ládát: színültig tele van csengõ 
arannyal. Vidd haza, de senki emberfiának egy szót se szólj róla, 
különben megkeserülöd.

Tetszett a parasztnak ez a beszéd, szívesen hajlott az anyóka 
szavára, nem kellett neki kétszer mondani. Nekigyürkõzött – jó 
nehéz volt a láda! –, s kínos-keservesen föltette a kincset a kocsi-
jára. Azután megköszönte szépen az öregasszonynak, nagyot 
pattintott az ostorával, s már indult is hazafelé.



 Titokzatos rengeteg   73

A házuknál lekecmergett a kocsiról, bement a konyhába, és így 
beszélt a feleségének.

– Ide figyelj, mama! Mondok neked valamit. Megtiltották 
ugyan, hogy beszéljek, de hát te vagy a hites feleségem, neked 
elmondhatom. – Jól is teszed, papa – mondta az asszony, és máris 
majd kifúrta az oldalát a kíváncsiság –, hallgatok én, akár a sír. 
No, mondd már, mi történt! Miért jöttél haza ilyen hamar?

– Hát éppen ezért! – felelt a paraszt. – Egy egész láda pénzt 
találtam az egyik tölgyfa alatt. Mától fogva gazdag emberek va-
gyunk. Hanem errõl egy szót se senkinek. Most pedig készíts 
vacsorát hamar, de jót: egy hete nem volt hús az asztalon.

Leszedték a kocsiról a ládát, s a pincébe cipelték. Az asszony 
mindjárt ki is vett egy tallért a sok közül, húst vett rajta, szaladt 
haza, kisütötte: öröm volt hallgatni, ahogy sercegett a zsírban a 
jó karmonádli. Olyan felséges, ínycsiklandó illatot eregetett, hogy 
a szomszédasszonyt azon nyomban elõcsalogatta a jó szag.

– Adjon Isten, komaasszony – toppant be a konyhába –, mi sül 
a serpenyõben?

– Jaj, kedves komámasszony – mondta a paraszt felesége –, 
nem tudhat róla senki se, de magának azért elárulom, ha senki-
nek se mondja el. Az uram kiment az erdõbe fát vágni, s az egyik 
tölgyfa alatt egy nagy vaspántos ládát talált, tele színültig arany-
nyal.

– Ez már teszi! – örvendezett a komaasszony. – Még jó, hogy 
csak nekem mondta el, mert tõlem aztán igazán senki emberfia 
meg nem tudja!

Azzal már szaladt is hazafelé. Hamarosan átjött hozzá láto-
gatóba a bátyja felesége. Alighogy meglátta, már messzirõl így 
kiabált:

– Jöjjön csak, jöjjön, sógorasszony! Tudja-e, mi történt? De egy 
szót se róla senkinek!
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– Ej, micsoda beszéd ez, sógorasszony! Hát mi vagyok én? Va-
lami pletykafészek?

– Isten ments, kedves sógorasszony! Nem is mondom én el 
senkinek, csak magának. A szomszédasszonyunk ura, tudja, az a 
kis mokány paraszt, fát vágott az erdõben, s az egyik tölgyfa alatt 
nagy vaspántos ládát talált, színültig tele pénzzel.

No, persze a sógorasszony sem szólt a dologról senkinek, csak 
éppen a harangozó feleségének súgta meg, úgyhogy még le sem 
nyughatott a nap, a hír a földesúr fülébe jutott. Az mindjárt a 
kastélyba hívatta a parasztot, és ráripakodott:

– Hallod-e, paraszt! Micsoda pénzt dugdosol te a pincédben? 
Loptad! Ne is tagadd, úgyis mindent tudok.

– Jaj, nagyságos uram, nem loptam én semmit – mondta a pa-
raszt. – Egy szó sem igaz az egészbõl. Olyan szegény vagyok én, 
akár a templom egere, szegény, de becsületes. Nem loptam én 
egy garast sem egész életemben.

– Majd kiderül a vallatásnál – mondta a földesúr. – Nem az 
ujjamból szoptam én: ha tudni akarod, ki mondta, hát tudd meg: 
a feleséged.

– Jaj, nagyságos uram, bolond az az asszony!
– No, eredj csak, eredj! Két hét múlva összeül a törvény, majd 

akkor kiderül, bolond-e a feleséged.
Hát bizony jobban is érezte már magát életében a mi parasz-

tunk, mint most, amikor elfele poroszkált a földesúr kastélyából! 
Nemegyszer megfordult a fejében, mennyire a lelkére kötötte az 
anyóka a titoktartást. De azért nem esett kétségbe. Amikor haza-
ért, szép csöndesen a pincébe lopódzott, jól megtömte a zsebét 
arannyal, aztán, ahogy jött, megint kiosont, befogta a kocsit, s a 
városba hajtott. Sorra járta a pékeket, és mindegyiknél perecet 
vásárolt. Az egész szekeret megtömte pereccel, egy egész kazal 
perecet vitt haza. Megállt az udvaron, széthányta az udvaron a 
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perecet, sõt még a háztetõre is felhajigált vagy százat. A felesé ge 
eközben a konyhában szorgoskodott: sütötte-fõzte a jó va csorát. 
Amikor a paraszt végzett a furcsa munkával, bekiabált az asz-
szonynak:

– Hallod-e, feleség! Te sem vagy különb a Deákné vásznánál! 
Szórod te is a pénzt a vakvilágba. Törõdsz is te vele, hogy ide kinn 
úgy hull a perec az égbõl, mint a záporesõ: halomban áll még a 
tetõn is! Talán bizony leesne a korona a fejedrõl, ha kijön nél ösz-
szeszedni!

– Elment az eszed, te ember! – kiabált ki a felesége. – Hogy 
perec esik az égbõl?

– Nézd meg, ha nem hiszed – mondta neki a férje.
Az asszony kinézett az ablakon, s amikor meglátta a tö mérdek 

perecet az udvaron, azt sem tudta, hová legyen örö mében. Kisza-
ladt mindjárt, és bizony nem volt rest hajladozni. Szedegette a 
perecet estelig. Három kádat szedett tele pereccel.

Másnap azt mondta neki az ura:
– Ide figyelj, asszony! A múltkor azt hallottam a városban, hogy 

újmódi katonaságot toborzott a király: hosszú, hegyes vas  csõre 
van minden katonának. Különösképpen az asszonynépre fenik a 
fogukat: addig csipkedik õket a hegyes csõrükkel, amíg leszedik 
róluk a húst. Máma jönnek éppen a mi falunkba. No de ne félj, 
rád borítom a mosóteknõt, akkor nem találnak meg. Én meg el-
bújok odakinn a földeken, ott aztán hiába keresnek.

Az asszony nagy keservesen összekuporodott, a paraszt meg 
azon nyomban letakarta a teknõvel. Azután bement a tyúkólba, 
kihajtotta a baromfit, körülszórta árpával a teknõt, persze a tete-
jére is hintett jó sokat. Kipp-kopp! Kipp-kopp! Kopogott a csirkék 
csõre a teknõn, kopogott egyre, amíg csak az árpa futotta. Ami-
kor az árpát mind fölcsipegették, visszaterelte õket a paraszt az 
ólba, kieresztette az asszonyt a teknõ alól, és azt mondta neki:
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– No, mama, ne félj, elmentek!
– Juj, papa, azt hittem, meghalok az ijedelemtõl! Még most is 

lúdbõrzik a hátam! – sopánkodott az asszony. – És hogy kopogott 
az a hosszú vascsõrük: „Kipp-kopp! Kipp-kopp!” No de én meg 
sem pisszentem, azok meg elmentek, nem találtak rám.

– Hála Istennek, engem sem vettek észre! – mondta a paraszt, 
s azzal nem esett több szó a dologról.

Lassacskán eltelt a két hét, s a parasztot feleségestül tör vénybe 
idézték. A mi emberünk mindent tagadott.

Akkor aztán az asszonyt kezdték szorongatni az urak, és ad-
dig-addig szorongatták, amíg be nem vallotta lelke üdvösségé-
re, hogy minden úgy történt, ahogy a szomszédasszonynak el-
mondta.

– Ne higgyenek egy szót se neki, esküdt urak – tiltakozott a 
paraszt –, hibázik szegénynek az esze kereke! Mondd csak, ma-
ma, mikor hoztam haza én azt a ládát?

– Ej, hát mikor hoztad volna? Azelõtt való nap, amikor perec 
esett az égbõl.

A törvénybeli urak megcsóválták a fejüket, a paraszt meg így 
fordult hozzájuk.

– Hát nem megmondtam, tekintetes törvényszék? Meghib bant 
a szegény!

– Hogy én meghibbantam!? – nyelvelt a felesége. – Ejnye, papa, 
hogy mondhatsz ilyet, hát már nem emlékszel, hogy két nappal 
azután, hogy a ládát hazahoztad, akkor járt az udvarunk ban a 
hosszú csõrû katonaság, és „Kipp-kopp! Kipp-kopp!” – összevisz-
sza csipkedte a mosóteknõt, amit a fejemre borítottál.

– Paraszt, igazat beszéltél – mondták az urak –, ez az asszony 
csakugyan megbolondult. Vidd szépen haza, és vigyázz, nehogy 
kárt tegyen valakiben.
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Így kecmergett ki a bajból a favágó, és iszkolt haza az asszony-
nyal. Otthon aztán elõvette a dézsából az áztatott kötelet, és jól 
megmagyarázta az asszonynak, hogy mi a titoktartás. Meg-
okosodott a magyarázattól nagyon az asszony, és ettõl fogva bi-
zony féken tartotta a nyelvét. A pénzt meg apránként elõsze-
degették a vaspántos ládából, hol itt, hol ott ragasztottak még egy 
darab földet a portájukhoz, s a végén õk lettek a faluban a leggaz-
dagabbak. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.





7. Mesebeli lények



80   Kerek erdő 2. évfolyam 

Weöres Sándor: A tündér

Bóbita, Bóbita táncol, 
Körben az angyalok ülnek, 
Béka-hadak fuvoláznak, 
Sáska-hadak hegedülnek.

Bóbita, Bóbita játszik, 
Szárnyat igéz a malacra, 
Ráül, igér neki csókot, 
Röpteti és kikacagja.

Bóbita, Bóbita épít, 
Hajnali köd-fal a vára, 
Termeiben sok a vendég, 
Törpe-király fia-lánya.

Bóbita, Bóbita álmos, 
Elpihen õszi levélen, 
Két csiga õrzi az álmát, 
Szunnyad az ág sürüjében.
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Christian Morgenstern: A tölcsérek

Két tölcsér bandukolt az éjben.
Szûkülõ törzsükön fehéren,

amint elhagytak fára fát,
hûs, derûs holdfény

folyt át meg át
éppen eképp.

Ezért ilyen
e kép.

A. A. Milne: Mi ketten

Ahol én vagyok, ott van Micimackó, 
együtt vagyunk mindenképpen. 
Amit én teszek, mindig azt teszi õ, 
„Hát ma mit csinálsz?” – kérdezi õ: 
„Ejnye, no, az a feltünõ, 
nekem is ez a tervem éppen, 
csináljuk együtt” – mondja õ.

„Mennyi kétszer hét?” – kérdezem.
(„Kétszer mi?” – kérdi erre õ.)
„Tizennégy lehet, úgy hiszem.”
„Úgy van, épp ennyi” – mondja õ.
„Elég nehéz és fejtörõ
feladat volt, no de hiszen
jól megoldottam” – mondja õ.
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„Vadásszunk sárkányt” – mondom én. 
„Vadásszunk” – mondja õ. 
„Van a patak túlsó felén.” 
„Igen, sárkányok” – mondja õ. 
„Látszik már a csõrük hegyén, 
hogy sárkányok” – ezt mondja õ. 
„Nem mások” – mondja õ.

A. A. Milne: Tavirózsa kisasszony

Édesanyja búcsúzóul megcsókolta, jó éjt és szép álmokat kívánt 
neki.

– Isten áldjon, drágácskám, kis bogaram, egyetlen babám!
Tavirózsa kisasszony ajkán mosoly játszik, de mintha moso lya 

igen-igen messzirõl jönne. Erre gondol éppen: „Mennyi fur csa, 
megfoghatatlan dolog jut eszembe, amikor egyedül vagyok!”

Édesanyja elnézi hosszan, melegen, mintha soha egy pil lanatra 
nem akarná szem elõl téveszteni, s közben halkan, alig hallható-
an mormolja:

– Köszönöm, köszönöm neked, istenkém, hogy nekem ajándé-
koztad ezt a drága kicsi gyermeket. Ugye, megértesz en gem: szí-
vemben aggodalom van; ó, nem miattam, hanem hogy vele, vele 
ne történjék soha semmi baj!

Tavirózsa kisasszony az ujjait nézi.
„Azt fogom játszani, hogy olyan nagy vagyok, mint a hold –

tûnõdik –, és hogy senki nem tud megfogni, mert olyan nagy 
vagyok. Ugye, milyen tréfás játék?” – Jó éjszakát, egyetlenem! 
Aludj jól, drága kis szívem. Tavirózsa kisasszony emlékezetében 
dereng valami… csodás, nagyszerû dolog jut eszébe, de mindez 
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olyan régen történt, hogy mielõtt a végére érne, közben elfelejti, 
hogyan is kezdõdött.

– Ó, édes kicsikém, amikor ilyen az arcod, szinte sírni sze retnék 
a fájdalomtól. Mondd, mire gondolsz, pici szívem?

Tavirózsa kisasszony nem akarja megmondani.
De talán egy pillanatra mintha édesanyja is ott lett volna, ami-

kor kezdõdött.
– Isten legyen veled, bogárkám! – mondja halkan, s lekattintja 

a villanyt.
Tavirózsa kisasszony magára marad a sötétben.
Tavirózsa kisasszony pontosan egyéves volt ebben az idõben. 

Ó, micsoda roppant nagy idõ is ez! Idejének legnagyobb részét 
azzal tölti, hogy fekszik a hátán, és azokra a gyerekekre gondol 
nevetve, akikkel együtt volt a Semmiben. Féléves lehetett, ami-
kor édesapja, Tavirózsa uraság, a költõ néhány strófás verset írt 
róla, s egy este büszkén csúsztatta felesége kezébe. Hogy, hogy 
nem, valamiféle félreértés folytán ezzel a verssel erõsítették meg 
a gyermekszoba ablakát, mely éjszakánként csapkodni szokott, 
ha fújt a szél. S bár keresve sem találhattak volna pompásabb 
papírt, mely jobban megfelelt a célnak, Tavirózsa uraság lelkében 
valami fájdalom, valami pótolhatatlan ûr maradt vissza, amit 
sose tudott többé elhessegetni magától. Felesége is egészen bele-
betegedett a bánatba, amikor kiderült a szörnyû tévedés, de már 
nem lehetett segíteni rajta. Tavirózsa uraság nemhiába jegyezte 
meg egyszer bölcsen:

– Ha az ember összehajtja a verset, nem biztos, hogy még akkor 
is ugyanolyan lesz, amikor újra kibontja. Azonban min dannyiunk 
szerencséjére a vers két utolsó sora, amit gondosan letéptek, mert 
vékonyabb papírréteg kellett csak az ablakba, csonkítatlanul fenn-
maradt az utókor dicsõségére. Ez volt az a két sor:
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Még nem sétál, még nem beszél, 
pedig már több hét óta itten él.

Az igazság az, hogy Tavirózsa kisasszony tudott volna beszél-
ni, ha akart volna – de elhatározta, hogy vár vele egészen egy és 
egynegyed éves koráig. Aztán még az is közrejátszott, hogy any-
nyi tündéri dolog volt, amire emlékezhetett, ha éppen akart 
emlékezni. Beszélni is és gondolkozni is egy idõben, ugye, még-
iscsak lehetetlen. Tavirózsa kisasszony csak éppen heverész ni 
akart, és emlékezni egy és egynegyed éves koráig… és ha majd 
minden elrendezõdik világosan a fejében, elhatározta, hogy 
min dent elmond szép sorjában. A beszédhez azonban gyakor-
latra van szükség. Így aztán minden estéjét, mihelyst egyedül 
maradt, beszédgyakorlatokkal töltötte. Akárcsak ma este is.

– Macikám! – suttogta halkan.
Lent a padlón, ágyacskája lábánál Mici maci hirtelen felriadt, 

fejét felkapva a mellérõl.
– Mi az? – dörmögött zsémbeskedve. – Alszol, Macikám?
– Alszok és nem alszok – nyilatkoztatta ki Maci.
– Azt gondoltam, hogy voltam és mégse voltam – kezdte a be-

szélgetést Tavirózsa kisasszony
– Nocsak, nocsak, lássuk, mi hát a baj.
– Mi az a szó, amit valami igen-igen gyönyörû dologra mon-

danak, tudod, mire gondolok. S akkor hirtelen, de persze, te nem 
tudod, mert… Mi az a szó, Macikám?

– Kondenzált tej – bökte ki unottan Maci.
– Nem hinném, hogy ez az – rázta fejét Tavirózsa kisasszony.
– Természetesen úgy értem, ahogy manapság egyáltalán 

kifejezhetõ ez a szó.
Tavirózsa kisasszony sóhajtott.
Úgy érezte, soha nem fog közelebb férkõzni ehhez a szóhoz.
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– Talán sohasem fogom tudni elmondani nekik – bánkódott 
szomorúan Tavirózsa kisasszony. – Talán nekik nincs is erre sza-
vuk.

– Talán nincs is – bólintott Maci. – Furcsa dolog ez velük – foly-
tatta félig ébren –, milyen kevés szavuk van egyáltalán. Ve gyük 
például ezt a szót, hogy: „kondenzált tej”. Van, de való jában még 
sincs, ha érted, mire gondolok. Ezért én mostanában már nem is 
beszélgetek velük. Olyan szegényesek a szavaik, nincs bennük 
semmi olyan, amit jobb híján íznek mondhatnék. Mit kezdesz a 
szavaikkal? Még csak meg se lehet enni õket.

– Olyan szót szeretnék…
– Inkább aludjunk – dörmögte Maci, fejét hirtelen a mellére 

ejtve.
– Hát sohasem tudom majd elmondani nekik? – kérdezte re-

ményét vesztve Tavirózsa kisasszony.
– Soha – ásított Maci lemondóan. – A mi dolgainkra nincs ne-

kik szavuk.
Tavirózsa kisasszony ott feküdt andalító és varázslatos emlé-

keibe burkolózva. Távoli arany birodalmakra emlékezett, ahova 
soha, soha nem tud visszatérni többé. Egy nap mindent el szeret-
ne mondani ezekrõl nekik – de most még nem, most még nem… 
most még nem…

Egy csöpp sóhaj röppent ki az ajkán, s aztán elnyomta az 
álom.



86   Kerek erdő 2. évfolyam 

Egy boszorka van…
(Népköltés)

Egy boszorka van, 
Három fia van.
Iskolába jár az egyik, 
másik bocskort varrni megy, 
a harmadik kinn a padon 
a dudáját fújja nagyon, 
de szép hangja van! 
Dana-dana-dan!







8. A sárkányok földjén
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Weöres Sándor: A hétfejû sárkány

Iszapos tóból 
száz karika száll, 
a hétfejû sárkány 
odalenn pipál, 
folyton füstöl 
hét fekete szája, 
fûzfagyökérbõl, 
hét öblös pipája, 
békalencsébõl 
vágott dohánya, 
vizitök-levélbõl 
hét hálósapkája. 
Amikor haragos, 
kavarog a katlan, 
hét pipakupakja 
nagyot csattan.

Varga Katalin: Szemfüles sárkánydada lesz

Szemfüles, a vándorróka egy magas sziklavárhoz tévedt. A vár 
kapuján egy rövid hirdetés volt:

SZELÍD ÉS GYÁMOLTALAN
GYERMEKÜNK MELLÉ DADA KERESTETIK!

JELIGE: SZEMFÜLES

– Úgy látszik, ezek kizárólag rám vártak! – rikkantott Szem-
füles, és besietett a várba.
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Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor kiderült, hogy a sze-
líd, gyámoltalan csepp gyermek nem más, mint a hétfejû sárká-
nyék öt és fél mázsás bébije.

Oldalgott is kifelé! Hanem a vár kapuja zárva volt. Mit volt mit 
tenni, a dadaságot vállalnia kellett. Hû, micsoda nehéz mun ka 
volt a sárkánydadaság!

A sárkánybébinek ahány feje volt, annyit akart: 
az egyik kávét kért, 
a másik reszelt almát, 
a harmadik aludni akart, 
a negyedik nézni akarta a képeskönyvet, 
az ötödiknek az orrát kellett megtörölni, 
a hatodikról a legyet kellett elkergetni, 
a hetedik pedig egyszerûen csak bömbölt, bömbölt kegyetlenül. 

Szegény Szemfüles azt sem tudta, hogy hová is támassza a kis 
létráját, s hová, melyik sárkányfejhez is másszon fel. Mert a sár-
kánybébi a róka mellett akkora volt, hogy csak létrával lehe tett a 
hét fejét megközelíteni.

– Most légy szemfüles, Szemfüles! – vigasztalta magát a róka, s 
egy gyors elhatározással felhívta telefonon a tûzoltókat.

Nemsokára meg is érkezett hat piros tûzoltókocsi. Mind a hat 
tûzoltókocsi létráját felnyitották. Futottak a fürge tûzoltók, s így 
egyszeriben 

meg lehetett dudliztatni a sárkánybébi elsõ fejét, 
a második feje megkapta a reszelt almát, 
a harmadiknak altatódalt trombitáltak, 
a negyediknek felolvastak a képeskönyvbõl, 
az ötödiknek meg lehetett törölni az orrát,
s a hatodikról el lehetett kergetni a legyet.

HANEM A HETEDIKKEL SEMMIT SEM LEHETETT CSI NÁLNI!
Egyszerûen csak bömbölt, bömbölt továbbra is. 
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Ilyen komisz sárkányfejet még sohasem láttunk! – sóhajtot tak 
a tûzoltók.

Szemfülesnek hamarosan újabb szemfüles ötlete támadt.
Felült egy sárkány hátára, berepült a városba, és egy hatal mas 

televíziókészüléket vásárolt.
Mikor azután a televíziót a sárkányvárban bekapcsolta, men-

ten abbahagyta a bömbölést a hetedik sárkánybébifej is.
Nemcsak a hetedik, hanem az összes sárkánybébifej egysze-

riben olyan jó lett, olyan vidám lett, mint hét valóságos tündér-
csemete.

De nemcsak a sárkánybébi, hanem az egész sárkányvár lakos-
sága ott ült a televízió képernyõje elõtt, s nézték FOXI MAXI KA-
LANDJAI-t.

Így történt, hogy Szemfüles észrevétlenül kiosonhatott a hat 
tûzoltókocsival együtt a sárkányvárból, s folytathatta vándor-
útját.

A vörös hajú sárkány
(Japán mese)

Valamikor régen, sok-sok ezer évvel ezelõtt az állatok egészen 
mások voltak, mint manapság. Mind nagyon hasonlított a többi-
hez. Igaz, akadt néhány feltûnõ kivétel, mint az oroszlán, a tigris 
vagy a pillangó, de a többi állat nagyjából egyforma magas volt, 
és minden négy lábon járt. Így aztán nem volt könnyû õket meg-
különböztetni egymástól, még akkor sem, ha az elefánt kicsit 
többet nyomott a hiénánál, ha a víziló nem is szökellt olyan ke-
csesen, mint a gazella.
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Egy napon elnyúlva heverésztek a napsütötte réten, amikor 
egyszer csak lélekszakadva rohant a vörös hajú sárkány, és kia-
bálni kezdett:

– Riadó! Veszélyben vagyunk! Itt a világvége!
– Honnan tudod? – kérdezték a többiek.
– Kiolvastam a csillagok állásából. Menekülnünk kell!
– De hová?
A sárkány erre a kérdésre is tudta a választ:
– Egy másik világba. Majd én elviszlek benneteket. Van szár-

nyam, tudok repülni. Elmegyünk egy biztonságos bolygóra.
Az állatokat nagyon megrémítette a közelgõ világvége. Nem 

sokat kérették magukat, egymás után felkapaszkodtak a sárkány 
hátára. Egyedül az oroszlánt nem rendítette meg a közelgõ ve-
szedelem. Nagyot nyújtózott, és ásítozva kijelentette:

– Engem nem érdekel, mi közeleg, mi nem. Maradok, és kész. 
Jó nekem a Föld is.

A többi állat viszont mind a sárkány háta körül tolongott, 
lökdösõdött.

– Hé, ne dõlj rám! – kiáltotta a krokodil a mögötte ülõnek.
– Vidd innen a mancsod! – szólt rá a víziló az elefántra.
Egészen úgy festettek, mint manapság az emberek egy zsú folt 

buszon. A sárkány egy darabig türelmesen várt, aztán fel emelte 
a hangját:

– Kapaszkodjatok!
A sárkány futni kezdett, hogy a repüléshez lendületet ve-

gyen, az állatok pedig rémülten fogódzkodtak a pikkelyeibe.  
A sárkánynak nem volt könnyû dolga, hátán a sok fészkelõdõ 
állattal. Csak harmadik nekirugaszkodásra sikerült végre szár-
nyát suhogtatva a levegõbe emelkednie, ahol aztán a farkával 
kormányzott.
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– Jaj, ne ilyen gyorsan! – visított valaki.
– Miért nem emelkedsz magasabbra? – szólt egy másik hang 

szemrehányóan.
– Maradjatok már nyugodtan! Megteszem, ami tõlem telik –

nyögte a sárkány.
Igen ám, de az állatok nagyon féltek, így aztán képtelenek vol-

tak csendben, nyugodtan ülni. Szegény sárkány pedig ettõl csak 
még hamarabb kimerült. Nehezére esett emelgetni a szárnyait…

… végül pedig már egyáltalán nem bírta, és ekkor nyekk! – 
földet értek egy puha, zöld réten. Lett is sírás, jajgatás, visonga-
tás!… Szerencsére senki sem pusztult el, de bizony sokan megsé-
rültek. A kígyó elvesztette mind a négy lábát, és azóta úgy 
megtanult kúszni, hogy sokkalta gyorsabb, mint mondjuk egy 
pók, akinek pedig nyolc lába van. Az orrszarvú alaposan beütöt-
te a fejét, máig hordja a kinövést az orrán. Az elefántnak a fogai 
hullottak ki – a két legnagyobbat kivéve, de azok meg azóta is 
elõre állnak. A zsiráf nyaka kicsavarodott az eséstõl, mégpedig 
annyira, hogy késõbb sem jött egészen rendbe: kinyúlt, mint né-
mely ruha ujja a mosástól. A szegény víziló pedig úgy elgu rult, 
hogy ha nem akad útjába folyó, talán sosem áll meg, de ez még 
semmi! A sok gurulástól egészen kerek lett. Mikor felkászálódott, 
és meglátta magát a folyó tükrében, úgy döntött, hogy ezzel az 
alakkal jobb, ha ideje nagy részét a víz alatt tölti.

Mikor az oroszlán meglátta a pórul járt állatokat, összecsap ta 
a mancsait.

– Nahát, mennyire megváltoztatok! Sokkal érdekesebbek let-
tetek! – mondta nevetve.

Így történt, hogy minden állat, aki el akart költözni a vi lágvége 
elõl, magán viseli a balul végzõdött repülõút következ ményeit. 
Ma is könnyû felismerni õket.
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Csukás István: Süsü, a sárkány
(részlet)

Hol volt, hol nem volt, a vad Ürömföldön túl, de a Bogáncsos Ré-
ten innen, ott, annál az irdatlan magas hegynél, honnan mára a 
madár is visszafordul, volt a sárkányok birodalma. Pontosab ban 
senki se tudja, hogy hol, hiszen emberfia nem jár a sárká nyok 
között, hogyan is merészkedne a tüzet fújó, lángot okádó ször-
nyetegek közé! De hogy arrafele van valahol, azt mindenki tudja, 
ha máshonnan nem, a nagy ordítozásból, bömbölésből, mormo-
gásból és tûzfújásból!

A Sárkányok Királya az Irdatlan Hegy belsejében lakott kilenc 
gyerekével. A királynak három feje volt, a gyereksárkányoknak 
szintén, kivéve a legkisebbet, annak bizony már csak egy feje 
volt! Csúfolták is eleget ezt az egyfejû legkisebbet, akit éppen 
ezért Süsünek hívtak, meg talán azért is hívták Süsünek, mert 
másban is elütött a testvéreitõl. Szelíd volt, mint a bárány, félénk, 
mint egy kecskegida, jámbor, mint egy kolduló barát. Amúgy 
persze kül sõre pontosan olyan behemót nagy volt õ is, mint a 
többi sárkány! De csak külsõre! Belül meg, mint egy kisegér.

Morgott is eleget az Apasárkány, meg dirmegett, meg dör-
mögött a három fejével: Micsoda szégyen! Meg: Hajaj, ilyen gyá-
va nyulat ki látott?! Meg: Mintha nem is az én fiam lenne!

Mikor már eleget mormogott, meg dirmegett, meg dörmö gött, 
meg már a szemét is bántotta legkisebb gyerekének az egy feje, 
mert hiába hunyt be hat szeme közül hármat, akkor is csak egy 
fejet látott! Nos, mikor már mindezt nagyon megunta, elküldte 
Süsüt, régi sárkányszokás szerint, hogy számoljon le az ellensé-
gével! Elmagyarázta neki az irányt: El se tévesztheted! Mindig 
csak elõre, és csak egyszer kell jobbra letérned a Huzatos Völgy-
nél! Ott lakik rögtön az ellenségem!
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Azután azt is elmagyarázta a második fejével, hogy mit csinál-
jon vele: El se tévesztheted! Addig ütöd, meg dögönyözöd, míg 
van benne szusz! A harmadik fejével csak mordult egyet: Na, ló-
dulj már!

Na, ez éppen három hónapja volt, már kezdték is elfelejteni 
Süsüt, az Apasárkány is leszokott a szemhunyorgatásról, vidá-
man nézegette a többi gyereke három fejét, úgy gyönyörködött 
bennük.

Az ám, de egyszer nagy énekszó hallatszott az országútról!  
A sárkánygyerekek kitódultak a kapuba, az öreg sárkány meg az 
Irdatlan Hegy legmélyén hallgatózott mogorván.

Süsü énekelt, szállt, szállt a hangja a hegy felé:

Ó ha rózsabimbó
lehetnék!
Rám szállnának
szépen a lepkék!
kicsi szívem vélük
dobogna!
Nem lennék ilyen nagy
otromba!

Ezt a vágyam senki
se érti,
se gyerek; se nõ és
se férfi!
Senki, senki itt a
világon,
mi is az én titkos
nagy álmom!
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A sárkánygyerekek, mikor megpillantották Süsüt, visszató dultak 
az Irdatlan Hegy belsejébe, s egymás szavába vágva kiál tozták:

– Megjött Süsü! Megjött Süsü! Itt van Süsü! Itt van Süsü!
– Hallom! – mordult rájuk az Apasárkány. – Nem vagyok süket!
A sárkánygyerekek elhallgattak, s kíváncsian nyújtogatták a 

nyakukat. Süsü abbahagyta az éneklést, letörölte a lábát a bar lang 
bejáratánál, s vidáman köszöntötte a testvéreit.

– Szervusztok! Hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok!
– Szia! Szia! Szia! – válaszoltak a testvérek vihogva.
Majd mikor Süsü az Apasárkány elé ért, elhallgattak, s kíván-

csian várták, hogy mi is lesz most.
Süsü mosolyogva állt az apja elé, egyetlen feje vidáman ragyo-

gott; meg piroslott, mint egy alma. Majd így szólt:
– Megjöttem! – Látom! – morgott az Apasárkány elsõ feje.
– Mit csináltál az ellenségemmel?! – dirmegett a második feje.
– He?! – dörmögött a harmadik feje, mivel egy kicsit nagyot-

hallott. De Süsü csak állt és mosolygott.
Az Apasárkányban rettenetes gyanú ébredezett. – Megnyúz-

tad?! – morgott az elsõ feje.
– Porrá törted a csontját?! – dirmegett a második feje. – He?! – 

dörmögött a harmadik feje.
Süsü a fejét rázta minden kérdésre. Majd összeszedte a bátor-

ságát, és megmondta az igazat.
– Gyógyfüvet szedtem neki! Vizes borogatást raktam rá!
Az Apasárkány nem hitt a hat fülének.
– Mi?! Mi?! Mi?! – kérdezte mind a három fejével.
– Beteg volt! – védekezett Süsü. – Influenza! Csak nem hagy-

hattam ott betegen?! De most már meggyógyult!
Az Apasárkány rettenetes dühbe gurult, fújta a tüzet: mind a 

három fejével, mint valami óriási kovácsfújtató.
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– Tûnj el a szemem elől! Ne is lássalak! – ordította az elsõ feje:
– Te sárkányok szégyene! Te elfajzott, egyfejû korcs! Kita-

gadlak! – bömbölte a második feje.
– Brr! Brr! – berregte a harmadik feje.
Süsü behúzta a nyakát, fülig piros lett a szégyentõl, s lassan 

hátrált kifelé.
A testvérei vihogtak, rötyögtek, vihorásztak és röhögtek, ujjal 

mutogattak a kifelé hátráló Süsüre, nagyot csíptek a karjába, ha-
talmasakat ütöttek a hátába.

Haha, haha, bruhaha!
Nézd, hogy lóg a taraja! –

mondta az egyik testvér. 
Süsü sóhajtott, s így dünnyögött:

Elbujdosok, de hova?! 
A másik testvér így folytatta:

Ilyen gyáva, ilyen rút!
Nézd, hogy iszkol, nézd, hogy fut! 

Süsü tovább sóhajtozott:
Majd akad egy gyalogút! 

A harmadik testvér így csúfolódott:
Egy fejében, odanézz,
alig pislákol az ész! 

Süsü megadóan bólintott:
Sose voltam nagy vitéz! 

A negyedik testvér Süsü fülébe susogott gúnyosan:
Hé, te lüke, féleszû,
kelekótya sü-sü-sü! 

Süsü erre is sóhajtott egyet:
Haj, nem terem nekem fû!
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Az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik testvér már csak ezt ki-
áltotta Süsü után, hogy: Haha, haha, bruhaha, ne is lássunk már 
soha!, mivel közben Süsü kiért az Irdatlan Hegybõl, s bánatosan 
battyogott az országúton.





9. Legyőzzük a félelmet
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Pilinszky János: A madár és a leány

„csak a szívem vert hevesen, 
csak a szívem szomorúan,
az vert csupán, az lüktetett, 
csak a szívem vert súlyosan.”

Gazdag Erzsi: A kis ház lakói

Erdő szélén kicsi ház, 
Kicsi házra ki vigyáz? 
Hold-bakter a csősze, 
hőscincér az őre.

Lakik benne éji lepke, 
három sovány denevér, 
keresztespók a gerendán 
s mind, aki csak belefér: 
mezőről jött kis egér, 
fülesbagoly, csigabiga, 
bundás pele, fürge gyík 
itt lakik most, itt lakik. 
S erdőszéli kis kunyhóban 
téli álmot álmodik.
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Marék Veronika: Laci és az oroszlán

Ebben a házban lakott Laci, 
a leggyávább kisfiú a világon.

Repülõ akart lenni.

De ki látott gyáva repülõt?

Ha meglátott egy kutyát, 
elszaladt.

Ha sötét volt a szobában, nem mert bemenni.

Még a gyerekektõl is félt!
Így hát kinevették, és senki sem játszott vele.
Laci sokat sírt, mert egyedül volt. 
Egész nap képeskönyveket nézegetett.

Ezt a képet szerette a legjobban.

– Ha volna egy ilyen oroszlánom,
sose félnék semmitõl!

Másnap reggel, amikor felébredt, 
az ágya mellett

EGY KIS PIROS OROSZLÁNT TALÁLT!

Laci nagyot nevetett.
– Mit ér egy ilyen kicsi oroszlán?
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Az Oroszlán mérges lett.

– Ide nézz! –
kiáltotta, és fél kézzel felemelt egy széket.

Aztán Lacinak ugrott,

és
HIPP-HOPP, 
a földhöz vágta.

– Ugye, hogy erõs oroszlán vagyok? – kérdezte.
– Ha akarod, téged is erõssé és bátorrá teszlek.

– Aki erõs akar lenni, az tornázik, így:
egy kettõ, három,
egy kettõ, három.

Azontúl minden reggel együtt tornáztak.

Egyszer sétálni mentek.
Találkoztak egy kislánnyal, 
aki keservesen sírt.

Laci megkérdezte:
– Miért sírsz?
– Azért, mert a túlsó oldalon ott áll 
EGY HARAPÓS KUTYA!

Laci megijedt, de aztán eszébe jutott:
– Miért félnék? Hiszen egy oroszlán van velem! –
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És elvezette a kislányt a harapós kutya mellett.

Laci, zsebében az oroszlánnal, hazament. 
Elhatározta, hogy rajzolni fog.

Itt a radír, itt a papír, itt a ceruza –

de hol vannak a színesek?

A színesek a másik szobában vannak.
De ott sötét van,
és Laci nem éri el a villanykapcsolót.

– Nem megyek be – mondta Laci.
– De bemégy – mondta az Oroszlán.
– Nem megyek be – mondta Laci.
– Veled megyek – mondta az Oroszlán.

Laci bement, kihozta a színeseket, és egész este rajzolt.

Telt-múlt az idõ.
Laci egyre erõsebb és egyre ügyesebb lett.
Már õ is felemelte fél kézzel a széket,

tudott kézen állni,

és egy napon, 
amikor birkóztak,
LEGYÕZTE AZ OROSZLÁNT!
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Aznap elment a gyerekekhez.

Szomorúak voltak, 
mert a Hosszú elvette 
az új labdájukat.

– Csak te hiányzol nekünk, te gyáva kukac – mondták.
– Nem vagyok gyáva kukac – felelte Laci.
– Akkor hozd vissza a labdánkat!

– Vissza is hozom! – mondta Laci, és elindult.
– Nem félek! Hiszen egy oroszlán van velem!

Meglátta a Hosszút.
– Várj csak! – kiáltotta mérgesen.

A Hosszú elcsodálkozott. 
Tõle mindenki félni szokott!

– Ez a fiú biztosan erõsebb nálam!
Jobb lesz, ha elszaladok!
És elszaladt.

De merre szaladt?
– Erre szaladt! –
mutatta a Hosszú sapkája.

– Erre szaladt! –
mutatta a Hosszú sálja.
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– Erre szaladt! –
mutatta a Hosszú zsebkendõje.

Laci utolérte a Hosszút!

A Hosszú úgy megijedt, 
hogy elejtette a labdát, 
és felmászott egy magas fára. 
Estig le se mert jönni!

A gyerekek nagyon megörültek.
Laci a zsebébe nyúlt, hogy kivegye az Oroszlánt
és megköszönje a segítségét.

De mi volt a zsebében?

EGY ALMA!

Laci az Oroszlán nélkül, egyedül volt bátor!

HURRÁ! HURRÁ! HURRÁ!

De hol van az Oroszlán?

Laci hazaszaladt. 
Otthon egy levelet talált.
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Az Oroszlán írta:

Kedves Laci!

Látod, már te is erõs és 
bátor vagy, mint egy o-
roszlán. Rám már nincs 
szükséged. Most elmegyek 
egy másik kisfiúhoz, 
hogy õt is megtanítsam 
a bátorságra. Ne feledkez -
zél meg rólam soha, és 
én is sokat gondolok 
majd rád. Jó? 
Szerbusz!

Oroszlán

Lacira büszke lehet az Oroszlán! 
NEM FÉL TÖBBÉ SEMMITÕL!

MOST MÁR BIZTOS,
HOGY REPÜLÕ LESZ BELÕLE!
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Nemes Nagy Ágnes: Láttam, láttam

Láttam, láttam lappantyút! 
Éjszaka, erdõn meglestem, 
róka-vadásszal kettesben.

Nem volt ottan lámpa, se ház, 
mentünk: én meg a róka-vadász, 
akkor az égen, fekete égen 
valami röppent még feketébben, 
valami röppent: lappantyú! 
Két szeme lángja két pici lámpa, 
gurgula-hangja úszik utána.

Ketten láttuk, senki más, 
ketten: én meg a róka-vadász.
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James Krüss: Százkét apró kísértet…

Százkét apró kísértet 
ablakom megett –
kóvályognak, benéznek! 
Jaj, hová legyek?

Százkét apró kísértet 
ablakomra ül, 
dobolnak és zenélnek 
kíméletlenül.

Százkét apró kísértet 
ablakon benyúl –
jaj de szörnyû, de félek, 
bújok, mint a nyúl!

Százkét apró kísértet 
ablakom mögül 
váratlanul elszéled, 
s az ég kiderül!

Százkét apró kísértet 
mi volt? Már tudom: 
esõcsepp volt, temérdek 
az ablakomon!
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Michael Ende: Ezt bömböld, ha bömbölsz

Bö-hö-hõgök, ez oly szo-ho-mo-ho-ho-ho-rú, 
si-hi-hí-rok, mert si-hír-ha-ha-tok! 
Ze-hen-gek, mint é-hé-gi há-bo-ho-ho-ho-rú, 
ne vi-hí-ga-hasz-ta-hal-ja-ha-tok!

Ha-ha-hadd le-he-gyek
e-hel-ke-he-se-re-dett:

 ha-ha e-hegy-sze-her a-haz va-ha-gyok!

Bö-hö-gõ-gök, mert szo-ho-mo-ho-rú va-ha-gyok, 
de ma-ha-ga-ham sem é-hér-tem, mi-hi ez! 
És u-húgy e-hel-szo-ho-mo-ho-rít e do-ho-log, 
hogy vé-hé-ge-he so-ha-se-he lesz!

Mi a bá-há-na-ha-
to-hom o-ho-ka-ha? 

Ez a re-hej-té-hély tö-hönk-re-he-tesz!





10. Varázsszerszámok
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Joseph von Eichendorff: Varázsvesszõ

Dal szunnyad minden dologban, 
álmodozva egyre vár, 
s a világ kezd dalba nyomban, 
csak varázsigét találj.

Tamkó Sirató Károly: Mese

Mi volt hát a 
Titikaka-tavi 
Tektitek titka
 ?

W M. Thackeray: A rózsa és a gyûrû

Pafllagónia és Tatárország között élt egy titokzatos személy, akit 
ezekben az országokban csak úgy emlegettek, hogy Ébentün-
dér, mivel ébenfából készült varázspálcát hordott magával; ezen 
lovagolt idõnként fel a Holdba, vagy tett más utazásokat, s ezzel 
mûvelte a csodáit is. Amikor fiatalkorában varázsló apja meg-
tanította a bûbájosság mesterségére, gyakran kipróbálta ügyes-
ségét, egyik királyságból a másikba repült ébenfa botján, s tün-
déri kegyeiben részesítette ezt vagy azt a királyfit. Töméntelen 
királyi keresztgyereke volt; számtalan gonosz embert vál-
toztatott vadállattá, madárrá, malomkõvé, órává, kúttá, fakutyá-
vá, esernyõvé vagy más lehetetlen tárggyá – egyszóval a tün-
dér-gyülekezet egyik legtevékenyebb és legbuzgóbb tagjának 
számí tott.
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Ám két-háromezer évnyi efféle szórakozás után, úgy vélem, 
Ébentündér belefáradt a dologba. Néha így füstölgött magában: 
„Ugyan mi jót cselekszem azzal, ha ezt a királylányt néhány száz 
évre elaltatom? Vagy ennek az oktondinak az orrához növesztek 
egy véres hurkát? Vagy gyémántokat és gyöngyöket potyogtatok 
ki valamelyik kislány szájából? Lassan látom, éppannyit ártanak, 
mint használnak a cselekedeteim. Legjobban tenném, ha felhagy-
nék bájolásaimmal, és hagynám, menjen minden a maga útján! 
Volt nekem két keresztlányom, Filozóf király felesége és Térd-
kalács herceg felesége; mindkettõnek ajándékot is adtam, minek 
következtében férjük szemében elbájolóak lettek, és életük végé-
ig megõrizték uruk vonzalmát. Vajon mi jót szerzett az én ró-
zsám és gyûrûm ennek a két asszonynak? Az égvilágon semmit. 
Férjük eltûrte minden hóbortjukat, s ezért szeszélyesek lettek, 
lusták, fancsaliak, lehetetlenül hiúk, sandák és tunyák, ám ellen-
állhatat lan szépségnek képzelték magukat, pedig valójában egé-
szen elag gottak és förtelmesek voltak ezek a nevetséges teremté-
sek! Vállon veregetõen kezeltek, valahányszor csak meglátogattam 
õket – engem, az Ébentündért, aki ismeri a bûbájolás minden 
csínját-bínját, s aki botja egyetlen suhintásával majommá tudná 
õket változ tatni, s valamennyi gyémántjukat hagymafüzérré.”

Ekkor aztán elzárta könyveit az almáriumba, s elhatározta: 
felhagy a varázslataival, s ébenfa botját is csak sétabotnak hasz-
nálja.

Így aztán, amikor Térdkalács herceg feleségének kisfia szüle-
tett (a herceg volt az idõ tájt Tatárország egyik fõnemese), Ében-
tündér, bár hivatalos volt a keresztelõre, nem ment el, csu pán 
jókívánságait küldte, meg a kicsinek egy ezüst pempõstálat, ami 
valójában két aranyat sem ért. Körülbelül ugyanebben az idõben 
Pafllagónia királynéja fiúval ajándékozta meg õfelségét. Ágyú-
dörgés köszöntötte a trónörököst, a fõváros fényárban úszott, 
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nem volt se vége, se hossza az ünneplésnek, amely az ifjú ki-
rályfi születését köszöntötte. Mindenki úgy vélte, a tündér, akit 
keresztanyának kértek fel, legalábbis egy láthatatlanná tevõ 
mel lénnyel ajándékozza meg, vagy egy repülõ paripával, avagy 
Fortunátus kifogyhatatlan eszével vagy kegyének más értékes 
bizonyságával, ám Ébentündér ehelyett a gyermek Liliom böl-
csõjéhez lépve – miközben mindenki csodálta a csecsemõt, és 
bókokkal árasztotta el a papát és mamát – csak ennyit mon-
dott:

– Ó, szegény gyermekem, a legjobb, amit neked ajándékoz-
hatok, egy csipetnyi balszerencse!

Mindössze ennyit szólt, Liliom szüleinek legnagyobb elször-
nyedésére, akik nem sokkal ezután elhunytak, s ekkor Liliom 
nagybátyja elfoglalta a trónt.

Ugyanez történt, amikor Karfiol, Tatárország királya tartotta 
egyetlen leánya, Rózsahajnalka keresztelõjét. Ébentündér, akit 
meghívtak, egyáltalán nem volt nyájasabb, mint Liliom királyfi 
esetében. Miközben mindenki a gyermek szépségérõl áradozott, 
s a szülõket dicsérte, Ébentündér rendkívül szomorúan tekintett 
le a kicsire meg az anyjára, és így szólt:

– Jóasszony – Ébentündér rendkívül közvetlenül viselkedett, 
és nem számított neki többet a királyné, mint egy mosónõ –, jó-
asszony, ezek az emberek, akik most a híveid, õk fordulnak majd 
ellened elsõként; s ami a kisasszonyt illeti, a legjobb, amit neki 
kívánhatok, egy csipetnyi balszerencse!

És fekete pálcájával megérintette Rózsahajnalkát, szigorúan 
végigmérte az udvaroncokat, a királynénak istenhozzádot intett, 
s a nyitott ablakon lassan kivitorlázott. Amikor eltûnt, az udvari 
embereknek, akik a jelenlétében hallgattak, egyszeriben megjött 
a hangjuk:
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– Micsoda utálatos tündér – mondták –, szép kis tündér, mond-
hatom! Lám, Pafllagónia királyához is ellátogatott a keresz telõre, 
s úgy tett, mintha mindenre kész lenne a családért; s mi történt? 
A királyfit, a keresztfiát, a nagybácsi letaszította a trón ról. Vajon 
megengedhetjük-e, hogy a mi drága királykisasszo nyunkat meg-
fossza jogától bármely ellenség? Soha, soha, soha!

És kórusban kiáltozták:
– Soha, soha, soha, soha!
Nos, vajon hogyan bizonyították hűségüket ezek a finom ud-

varoncok? Karfiol király egyik hűbérese, az előbb említett Térd-
kalács herceg fellázadt a király ellen, aki hadba szállt, hogy meg-
fenyítse lázadó alattvalóját.

– Ki merészel szeretett és fenséges uralkodónk ellen lázad ni?! 
– kiáltozták az udvaroncok. – Ki merészel ellenállni neki? Piha! 
Hiszen ő legyőzhetetlen, ellenállhatatlan! Fogolyként hur colja 
majd haza Térdkalácsot, szamár farkához kötözteti, úgy vonszol-
ja majd körbe a városban, ezt kiáltozva: „Így jár minden ki, aki a 
nagy Karfiol ellen lázad!”

A király nekivágott legyűrni Térdkalácsot, s a szegény király-
né igen félénk és aggodalmaskodó teremtés lévén, olyannyira 
megrettent és belebetegedett ebbe a dologba, hogy – sajnos ki 
kell mondanom – bele is halt; de meghagyta udvarhölgyeinek, 
viseljék gondját drága kis Rózsahajnalkájának. Ők természete sen 
megígérték, mindent megtesznek érte. Meg is esküdtek rá, in-
kább meghalnak, mint hogy baja essék a kis királylánynak. Az-
tán a Tatár Udvari Harsona először azt közölte: a király győzel-
met aratott az arcátlan lázadó fölött; aztán bejelentették: 
menekülnek az alávaló Térdkalács seregei; majd hírül adták: a 
királyi seregek csakhamar végeznek az ellenséggel – végül… vé-
gül jött a hír: Karfiol király legyőzetett, elesett őfelsége I. Térdka-
lács király kardjától! Erre a hírre az udvaroncok fele ro hant hűsé-
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géről biztosítani a győztest, a másik fele pedig elme nekült, és 
magával vitte a palota legértékesebb kincseit. Szegény kis Rózsa-
hajnalka ott maradt egy szál maga, teljesen egyedül, egyik szobá-
ból a másikba totyogott, és ezt kiáltozta: – Grófnő! Hercegnő! – 
Persze úgy mondta, gjófnő, hejcegnő, mivel még nem tudott 
tisztán beszélni. – Hozzátok ide a tejbepapit, kijályi fenszégem 
éhesz! Gjófnő! Hejcegnő! És a magánlakosztályból áttipegett a 
trónterembe, ám senkit nem talált ott; aztán ment a bálterembe, 
de ott sem talált senkit, majd az apródok szobájába, ám ott sem 
talált senkit, aztán letotyogott a hatalmas lépcsőn az előcsarnok-
ba, s ott sem talált senkit – és mivel az ajtó nyitva állt, kisétált az 
udvarra, a kertbe, ki a park elhagyatott részébe, onnan az erdőbe, 
ahol a vadállatok élnek, s ettől kezdve senki nem hal lott felő-
le!…

Weöres Sándor: Volt egy szép ládika

Volt egy szép ládika, 
nőtt benne egy almafa, 
én azon az almafán 
dinnyét szedtem délután. 
Nagyot ugrott Sárika, 
beszakadt a ládika.
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Michael Ende: Jancsi és Puliszka

Jancsi és Puliszka 
erdőt jár, fára fát. 
Így megy ez oda-vissza. 
Míg Jancsi „állj!”-t kiált.

Hát ez a mese rá vall, 
a sors gonosz erő. 
Győz Jancsi nagy kanállal: 
a Puliszka evő.





11. A természet erői
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Rónay György: Szárszói napló

1.

Zúg, zúg, zúg 
harmadnapja zúg a szél 
lombot szaggatva harsog 
felhõket hajszol záporokkal 
vad habokkal 
veri a partot 
szél szél szél 
véget sosem ér

József Attila: Indiában, hol éjjel a vadak…

Indiában, hol éjjel a vadak
zöld szeme cikkan át a dzsungelen, –
mikor dédapa kicsi volt még,
Élt egy nagy fejedelem.

Parancsot adott, büszkét, szigorút: 
„Fogjon mindenki szerszámot! Oda, 
hol lombzenére táncot lejt a hold, 
épüljön hétszáz ékes palota!”

Hétszáz ékes palota közé 
kincstárat vasból rakatott 
s a napot akarta ráveretni, 
mint óriás, tüzes lakatot.
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Hiába szörnyedt el a nép 
s kérlelték vének és papok: 
„Ami égi, ne hozd a földre!” 
A kapu pántja kérte a napot.

Feszült a létra a felhõ szélihez. 
Megbillent az; a létra leszakadt. 
Fogtak sasokat könnyû szekérbe. 
A hámot szétszedték dalos madarak.

S míg sürgött irtózva, serénykedett 
a dolgos népek megdöbbent zöme, 
kisült a vetés, kigyult a város; 
kicsordult a nap lángos özöne.

Mint zuhatag, hullt alá a tûz. 
Állva száradt el a fejedelem. 
S a hétszáz palota helyét elfoglalta 
az õserdõ egy hûvös éjjelen.

A Kanlaon vulkánról
(Fülöp-szigeti népmese)

A Negros-sziget tágas völgyeiben gyönyörû cukornádültet vények 
zöldelltek, amiket boldog, dolgos emberek mûveltek. Egyszer az-
tán a legmagasabb hegy ormán megjelent a szörnyû séges sár-
kány. Hét ronda feje volt, és sötétzöld testének hossza meglehe-
tett egy mérföld. Tizennégy orrlyukából csípõs füstöt lövellt, hét 
szájából pedig halált hozó tüzet okádott.
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A sárkány orrlyukából gomolygó füst és a szájából kitörõ lán gok 
felperzselték a termékeny ültetvényeket, egész városok, férfi ak,  
asszonyok és gyermekek százai lelték benne szörnyû halálukat.

Az életben maradottak is attól fogva állandó rettegésben éltek. 
Mindent elkövettek, hogy kedvében járjanak a rettenetes sár-
kánynak, de õ egyre nagyobb pusztítást végzett.

Idõvel rájöttek az emberek, hogy ha nekiadják a törzs leg szebb 
ártatlan leányát, esztendeig is nyugton marad. Így aztán az év 
elején mindig kiválasztották a birodalom legszebbik leányát, fe-
kete ruhába öltöztették, elhurcolták a hegycsúcs lábához, és ott 
magára hagyták. Többé senki sem hallott róla, az emberek mégis 
úgy tudták, hogy a sárkány fölfalta a leányt, s így az elkövetkezõ 
tizenkét hónapon át békében élhetnek, a városok sem esnek a 
tûzvész martalékául.

Így ment ez évrõl évre. Késõbb már nem akadt egyetlen szép 
arcú leány sem a környéken, akit a sárkánynak adhattak volna. 
Az apák ugyanis még kicsi korukban felhasogatták lányaik arcát, 
úgyhogy csúnya sebhelyek rútították õket. Így mentették meg 
gyermekeiket a telhetetlen sárkánytól.

Végül nem maradt más, csak a király leánya. Kimondhatat-
lanul szép volt, hát senki nem vette a szívére, hogy elrútítsa az 
arcát. Hisz tudták, hogy apja halála után õ örökli a trónt. Mit 
szólna a világ, ha csúnya sebhelyes arcú lenne a királynõjük?

Tûvé tették hát az egész királyságot, hogy találjanak egy le-
ányzót, akit a sárkánynak adhatnának. De hát minden lánynak 
sebhelyes volt az arca.

– Mitévõk legyünk? – kérdi a király, s kétségbeesve, karját ma-
gasba tartva fohászkodik. Ekkor a sárkány tanyája körül, a hegy 
ormán füst és lángnyelvek látszottak.

– Mit tegyünk? – tanakodtak az emberek.
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Amikor látták, hogy más mentség már nincs – bár nehéz szív-
vel –, elhatározták, hogy inkább feláldozzák a királykis asszonyt, 
mint hogy magukra haragítsák a sárkányt.

Éppen akkortájt ért abba az országba egy szép, fiatal idegen, a 
ruhája szerint akár valami indiai herceg is lehetett. Bement a ki-
rályi palotába, s meg sem állt, csak a király elõtt. Így szólt:

– Hallottam, milyen csapás érte országotokat. Eljöttem, hogy 
segítsek a bajon.

– Szívembõl köszönöm! – mondta a király. – Öld meg a sár-
kányt vagy ûzd el az országunkból! Ha sikerrel jársz, annyi ara-
nyat adok, amennyit csak elbírsz, s feleségül kapod a lányomat.

Az idegen szó nélkül távozott. Amint ballagott a hegyoldal ban, 
látta, hogy a hangyák miként másznak, nyüzsögnek a földön, a 
méhek miként gyûjtögetik a nektárt és a sasok miként keringe-
nek a magasban.

Az idegen ugyanis maga volt a nagyhatalmú Laon isten. Értett 
az állatok meg a rovarok nyelvén. Lehajolt egy hangyához, és így 
szólt hozzá:

– Laon vagyok, a te urad. Eredj a királyodhoz, és mondd meg 
neki, hogy siessen nyomban egész hadseregével ennek a hegy-
nek az ormára. Meg akarok vívni a sárkánnyal, de ehhez szük-
ségem van a segítségetekre. Ezt parancsolom.

– Már szaladok is, Khan Laon! – mondta a hangya, és tisztelet-
tel meghajolt, majd elsietett.

A nagy Laon ezután a méhecskéhez fordult:
– Laon vagyok, a te urad. Repülj nyomban a királynõhöz, és 

mondd meg neki, hogy a méhek egész nemzetségével röpüljön 
ennek a hegynek az ormára. Meg akarok vívni a sárkánnyal, eh-
hez kell a segítségetek. Ezt parancsolom!

– Már repülök is, Khan Laon! – mondta a méhecske, és tiszte-
lettel meghajolt, és zümmögve elrepült.
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Ezután Laon a magasban körözõ sasok egyikét hívta magá-
hoz. A sas zuhanva szállt alá, megállt elõtte, és így szólt:

– Mit parancsolsz, nagy Laon?
– Repülj nyomban a királyodhoz, és mondd meg neki, hogy 

hozza magával a sasok egész nemzetségét ennek a hegynek az 
ormára. Meg akarok vívni a sárkánnyal, ehhez kell a segít ségetek. 
Ezt parancsolom!

– Máris teljesítem, Khan Laon! – mondta a sas, azzal nagy tisz-
telettel meghajolt, és felszállt a magasba.

Amikor a hangyák, méhek és a sasok királya meghallotta a 
hatalmas Laon király parancsát, összegyûjtötték az alattvalóikat, 
és elindultak egyenest a hegy tetejére. A hangyák olyan gyorsan 
szaladtak, ahogy csak bírtak, a méhek meg a sasok szinte hasí-
tották a levegõeget.

Az egyik sas a hátára vette Laon királyt, és felvitte a hegy or-
mára. Ott aztán Laon is láthatta a sárkány hatalmas testét elnyúl-
ni a sziklákon. A szörnyeteg is észrevette Laont, kime resztette rá 
vadul villogó zöld szemeit, az orrlyukaiból füstöt s mind a hét 
szájából tüzet okádott rá.

Lenn a völgyekben az emberek szörnyen megijedtek, és a ki-
rályt okolták:

– Nem lett volna szabad megengednie, hogy az idegen szem-
beszálljon a szörnyeteggel!

A király is megijedt, féltette a trónját. A királykisasszony pe-
dig, aki az elsõ látásra beleszeretett az idegen lovagba, így zoko-
gott a szobájában:

– Jaj nekem, megöli! Biztosan odavész!
Épp ekkorra ért fel a hegyre a hangyák serege – vörösek, feke-

ték, kékek meg barnák –, és megrohanták a sárkány testét. Be-
másztak a pikkelyek alá, és csípték, marták a sárkányt, ahogy 
csak bírták.
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Erre megérkeztek nagy zümmögéssel a méhek és a darazsak 
is. Máris ott rajzottak a sárkány fejei körül, és fullánkjaikat a va-
dul villogó szemekbe szurkálták, míg csak a szörny meg nem va-
kult egészen.

A sárkány okádta a füstöt és a tüzet, nagyokat csapdosott ha-
talmas mancsaival, s óriási teste szörnyen vonaglott a szik lákon 
és a kõtörmelékeken.

Ezután következtek a sasok. Mint a tollas villámok úgy csap-
tak rá a szörnyetegre, és kivájták valamennyi szemét.

Ekkor a délceg Laon kardot rántott, s a penge csak úgy hány ta 
a szikrát, ahogy hadakozott a sárkánnyal, ami szüntelenül okád-
ta magából a fojtó füstfelhõket, lángnyelveket. Rettentõ mancsa-
ival vakon csapdosott a semmibe. A nagy Laon azonban egymás 
után vagdalta le a fejeit. Amikor az utolsót, a legnagyobb fejet is 
lenyisszantotta, a sárkány nem mozdult többé.

A nagy Laon ezután fogta a sárkány legnagyobbik fejét, és  
visszatért a völgybe. Az emberek nagy tisztelettel vették körül. 
De legboldogabb mégiscsak a király szépséges leánya volt. Nem-
sokára feleségül is ment a nagy Laonhoz,   õk lettek az õsei Neg-
ros-sziget mai lakóinak.

Mindenki nagyra becsülte a nagy Laon vitézi tettét, s tisz-
teletük jeléül a sárkánylakta helyet attól kezdve Khan Laonnak, 
vagyis Laon úrnak hívták. Idõvel a nép ajkán némiképp módo-
sult a név, és egyszerûen úgy mondták:

– Khanlaon.
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A nap és a szél versengése
(Francia népmese)

Többet ésszel, mint erõvel: ez derül ki a nap meg a szél versen-
gésébõl is. Réges-régen történt, még amikor nem volt ritkaság, 
hogy a nap elbeszélgetett a fákkal, a csillagokkal, az erdõ vad-
jaival.

Egyszer, úgy mondják, a széllel ereszkedett szóba.
Csakhogy a szél rettentõen gõgös volt, amellett nagyon vad is, 

nem lehetett vele rendesen beszélgetni, azonnal elkezdett huza-
kodni, hetvenkedni, kötözködni.

Így történt ez most is. A nap barátságosan köszöntötte, de a 
szél éppen csak mordult egyet feleletül, aztán nyomban hival-
kodni kezdett.

– Bizony – mondta –, akármilyen fenn hordod is az orrodat ott 
az ég magasában, kettõnk közül azért mégis én vagyok az 
erõsebb!

A napnak ugyan semmi kedve nem volt hozzá, hogy vitatkoz-
ni kezdjen egy ilyen neveletlen süvölvénnyel; de azért mégiscsak 
megkérdezte tõle:

– Mibõl gondolod, hogy erõsebb vagy nálam?
– Mibõl? – zúgott-morgott fölfuvalkodottan a szél. – Onnét, 

hogy te csak baktatsz odafönt, és mosolyogsz, de én idelent akár kit 
derékon kapok és megpörgetem; amellett, ha megharagszom, 
akármi akad az utamba, egyszerûen elfújom, mintha ott se volna.

– Derék dolog – jegyezte meg a nap –, de azért nem ártana 
próbát tenni egyszer, mert régi igazság, hogy sok beszédnek sok 
az alja, és nem annak a legerõsebb a karja, akinek a legharsogóbb 
a hangja.

– No, hát álljunk ki versenyre! – hányta-vetette magát a szél. 
– Nem bánom – mondta a nap. – De miben versenyezzünk?
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– Látod ott azt a parasztembert? – kérdezte a szél, és a ván-
dorra mutatott, aki az úton bandukolt. – Látod a vállán a subát? 
No, hát az nyeri a versenyt, aki le bírja húzni róla a subáját.

– Rendben van – egyezett bele a nap.
A szél nem sokat teketóriázott, hatalmasan fölfújta magát, az-

zal nekirontott a parasztembernek, és elkezdte tépdesni, rán-
cigálni a subáját.

De hiába ráncigálta, nem sokra ment vele. A parasztember 
ugyanis fázott a vad szélben, fölhajtotta körben a suba gallérját, 
jól befészkelte magát a meleg birkabõrbe, aztán, mert a szél egyre 
erõsebb lett, s majd ledöntötte a lábáról, leült egy szikla tövébe, 
hátát nekivetette a sziklának, s úgy megbújt a subában, mintha 
többé ki se akarna bújni belõle.

A szél dühöngött, morgott, huhogott, de nem ért el semmit.  
– Jól van – mondta a nap –, most én jövök.

Megállt a kuporgó vándor fölött, és elkezdett mosolyogni. 
Mosolygott egyre szélesebben, csak úgy ontotta meleg mosoly-
gását. A vándor már nem fázott; aztán már nemcsak hogy nem 
fázott, de kezdett melege lenni, aztán kezdett verejtékezni, s 
egyszer csak ledobta magáról a subát, s jókedvûen elhevert rajta 
a napsütésben.

A szél, mit tehetett mást, morogva elkullogott; a nap meg csak 
mosolygott tovább a felsült hetvenkedõn.
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Nap, Hold, Szél
(Magyar népmese)

A Nap, a Hold meg a Szél együtt üldögéltek egy fa alatt. Egy ci-
gány megy arra, és köszön:

– Jó napot, adjon isten!
Azt mondja a Nap a többinek:
– Látjátok, mindenki engem köszönt! 
Rámondja a cigány:
– De még jobban a Szelet köszöntöm! 
Azt mondja a Hold a cigánynak:
– Megállj! Mért mondod ezt? Várj csak, a télen megfagyasztlak!
Azt mondja a cigány:
– Csak a Szél ne fújjon! 
Odaszól a Nap is:
– Megállj, cigány, megsütlek a nyáron! 
Arra meg azt mondja a cigány:
– Csak a Szél fújjon!
A Szél erre odafordul a többihez:
– Ugye, mégiscsak bennem van a bizodalma mindenkinek!
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Jürgen Spohn: Igen/nem

Hol volt hol nem
egy szócska
NEM
azt hitte nincs
szó kívüle
s szól magam vagyok
NEM de NEM
s mit hall füle
hát nem IGEN
azóta az IGEN s a NEM
egymással mint a tûz s a víz
gyanakvók mint a fenn s a lenn





12. Holdfényes tisztás
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Pál, Kata, Péter…

Pál, Kata, Péter, 
Jó reggelt! 
Már odakünn 
A Nap felkelt. 
Szól a kakasunk,
Az a nagy tarajú, 
Gyere ki a rétre, 
Kukurikú!

Josef Guggenmos: Törpepiknik

Tizenkét tarka turbános törpe tanyázott
tizenkét fenyõtobozon a tisztás felett,
és felségesen falatozott. Terülj-asztalkámra
tízszer tizenkét tucat édes-mézes töppedt szilva
pöndörödött; nem soká pompázhattak a tálakon!
Ahogy a torkos törpék teliették magukat, megkérdezte
Turpi törpe Torma törpét: „Te Torma, a te
pocakod is puffadásig telt?” Torma erre
azt felelte: „Puff, puff, puff, puff!”
És többet nem is tudtak hozzátenni.
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Weöres Sándor: Keresztöltés

Kövér béka tavon hintáz
Árnyék moccan akác ágán
Habos virág szirom ezer
Csillag mellett felhõ fátyol

Kányádi Sándor: Édes málna kásás vackor

Málnásznak a medvebocsok, 
Hol négylábon, hol kétlábon. 
Így szokott ez lenni minden 
Áldott nyáron.

Ha elfogy a málna, akkor
Õsz jöttével vackorásznak,
Ha a földön nincs még
Vackor,
Fára másznak.
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Nemes Nagy Ágnes: Bors néni beszélget a Holddal

Hold, mikor te kicsi voltál, 
mosakodni nem akartál.

Kiabáltál: Most nem! 
Kiabáltam: most! 
Kiabáltál: most nem! 
Kiabáltam: Mosd!

Mosd 
meg

most!

Mosd meg a nyakadat, 
ezüst nyakadat, 
ezüst fogadat, 
ezüst hasadat, 
ezüst hátadat, 
kezedet, szemedet, 
piszkos 

ezüst
füledet!
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Tersánszky Józsi Jenő: Misi mókus kalandjai
(részlet)

3. fejezet

Egyelõre-kétkettõre Misi Mókussal semmi nevezetes nem tör-
tént. Szülei szeretõ gondozása alatt fölcseperedett, végre elkövet-
kezett az ideje, hogy elkerüljön a mókusiskolába.

Milyen az a mókusiskola? Csakolyan, mint minden iskola. Azt 
tanítja a gyerekeknek, aminek majd felnõtt korukban hasz nát 
veszik, hogy jól megállják a helyüket az élet küzdelmeiben.

A mókustanító egy nagy terebélyes fa széles, vízszintes ágán 
gyûjtötte össze a kis tanulókat. A tananyag egy csomó dió, mo-
gyoró, bükkmakk meg gubacs volt. Ezt egyenlõen szétosztotta a 
kismókusok között. Majd így magyarázott:

– Kedves gyerekek! Most már elég nagyra nõttetek, hogy meg-
kezdhessétek a tanulást. Eddig jó szüleitektõl elég magot kapta-
tok táplálékul, és nyugodtan mind elrágcsálhattátok. De ezentúl 
magatoknak is kell szereznetek eleséget, és nem szabad mind el-
rágcsálnotok, hanem el kell tennetek belõle a zord télre. Ez a lec-
ke. Megértettétek?

– Megértettük! – zúgták a kis növendékek. A tanító pedig foly-
tatta:

– Ámde vigyázzatok! A tanfegyelem megsértése büntetéssel 
jár. Ha valamelyik közületek arra vetemedik, hogy elrágcsálja a 
kiosztott tananyagot, azt kiállítom, és nem vehet részt a közös 
tornajátékban. Ezt vegyétek tudomásul!

– Tudomásul vesszük, tanító bácsi! – vágták rá a növen dékek.
– Hát akkor mondjuk el szépen, közösen a mókus-tankölte-

ményt. Ennek minden betûjét örökre eszetekbe véssétek. Kezd-
jük!
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Gesztenye, tölgy, bükk, szil, gyertyán. 
Terített asztal, mókuskám!

A kismókusok szavalóköre a tanító után mondta a
szép szöveget szóról szóra.
Csak egy csintalan mókus húzódott a többi mögé, 
és így facsarta ki a vers szavait:

Gesztenye, tölgy, bükk, szil, gyertyán, 
Rágcsáld, ha akarod, mókuskám!

Azzal a kis haszontalan a saját szavainak rossz példájára mind-
járt ropogtatni is kezdte a rábízott tananyagot. De a tanító már 
folytatta:

Rakj el télire, mókuskám,
mert makk csak nyáron van a fán.

A növendékek szépen elismételték a tanító szavait. De hát a kis-
mókus hátul megint elferdítette a vers szövegét:

Amit csak találsz itt a fán, 
Rakd a bendõdbe, mókuskám!

Azzal tovább majszolt a tilos magból.
A kismókusok közül néhányan halkan nevetgéltek a tréfán, és 

félõ volt, hogy a rossz példa rájuk is átragad. 
Hanem a csintalan kismókus, miután jól teleette magát, nem 

folytatta a mókázást. Elbágyadt a jóllakottságtól, és bóbiskolni 
kezdett, majd el is aludt. 
A tanító folytatta a tankölteményt:
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Okos tanácsom tartsd meg ám, 
Mert koplalsz majd télen, mókuskám.

A kismókusok szépen utánamondták a költemény minden sza-
kaszát.

Végül az következett a tanrend szerint, hogy a tanító meg-
vizsgálta a tananyagot, vajon teljesítették-e a kismókusok az 
utasításait.

Az elsõ, második, harmadik kismókusnál mindent rendben 
talált. Megdicsérte õket szorgalmukért és engedelmességükért.

Hanem ahogy odaér a hátrább ülõ mókuskákhoz, mit lát? Egy 
kismókus szendereg. Sõt álmában ezt horkolja:

Hurr-birs-horr-hárr-brum-bió, 
Enni meg aludni jó.

Ki az, aki megállaná ezt a jelenetet kacagás nélkül? 
A sok kis növendék kacagni kezdett.

Hanem a derék mókustanító erélyesen rárivallt a nevetgélõ kis-
mókusokra:

– Csönd legyen!
Majd megrázta a szundikáló kismókust. – Ébredj föl azonnal, 

te semmirekellõ!
– Mi az? Mi történt? Zivatar rázza a fát? – ocsúdott föl a kis 

csintalan.
– Majd adok én neked zivatart! – förmedt rá a tanító. – Az tör-

tént, hogy kétszeresen is megszegted az iskolai fegyelmet. Elõször 
is: munkálkodás helyett aludtál az órán. Másodszor pedig: elfo-
gyasztottad a tananyagot! Ezért szigorú büntetést érdemelsz. 
Meg is kapod tõlem. Az osztály velem jön a torna játékra, te pedig 
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itt maradsz egyedül, és ha el mersz mozdulni, még súlyosabb 
büntetés vár rád, haszontalan!… Gyerünk, gyerekek! Azzal a ta-
nító elvonult az osztállyal a játszótérre.

Képzelhetitek, hogy a kismókus milyen tombolást, toporzéko-
lást mûvelt a büntetés miatt. De hát nem használt. Nem lehet 
büntetlenül komázni az iskolai fegyelemmel. No de ki is volt ez a 
csintalan kismókus?

Rögtön látta, aki rápillantott, hogy a fekete farkincás Misi Mó-
kus. Nem elõször érte büntetés. Már többször kikapott, mert ve-
rekedett a társaival, kikapott már órakerülésért is, ezúttal rest-
ségéért és pákosztosságáért.

Ezek után csakugyan nehezen lehetett elképzelni, hogy való-
ban beválik-e majd Rókus bácsi jóslata, és a mókusok tár-
sadalmának valaha is kiváló tagja lesz Misi Mókus, akár fekete a 
farka, akár nem.







13. Erdőünnep
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Csoóri Sándor: Esti párbeszéd

Jó estét, hársfa! 
Hová készülsz?
– Bálba!

Hová, milyen bálba?
– Hold udvarába,
sárgarigó-bálba.

Mit csinálsz te ott?
– Gyere velem, majd meglátod,
ághegedûn muzsikálok,
rigóknak dalolok.

Új hold, új király
(Magyar népköltés)

Új hold, új király 
adjál nekem 
jó heteket, 
jó hetekbe 
jó napokat, 
jó napokba 
jó órákat, 
jó órákba 
jó szerencsét;
azután meg 
jó egészséget!
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Lázár Ervin: Dömdö-dömdö-dömdödöm

Mikkamakka nagy rikoltozásra ébredt. Majd beszakadt a dob-
hártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hár-
man is. Nevezetesen Bruckner Szigfrid, a kiérdemesült oroszlán, 
Aromo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl és Vacskamati.

– Te meg Maminti lesztek a döntőbírók! – üvöltötte éppen 
Bruckner Szigfrid.

Mikkamakka először is befogta a fülét.
– Miféle döntőbíró!? – kérdezte akkor.
De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egy-

szerre kezdtek kiabálni. Sőt odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fe-
nyőfa, s nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa.

Most már öten üvöltöztek.
– Éntőlem megszakadhattok az ordibálásban – mondta Mik-

kamakka –, addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg 
nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni.

Aromót választották szószólónak, Mikkamakka levette a fülé-
ről a kezét.

– Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Szigfrid azt ál-
lítja, ő itt a legnagyobb költő – kezdte Aromo –, és bárme lyikünk-
nél szebb verset tud kitalálni. Egyszóval henceg…

– Még hogy én hencegek! Igenis… – Mikkamakka újra befog ta 
a fülét.

Mindenki Bruckner Szigfridnek támadt.
– Hadd mondja végig Aromo.
Az oroszlán elhallgatott.
– Elhatároztuk hát – folytatta Aromo –, hogy költői versenyt 

rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Mamin-
ti, a kicsi zöld tündér eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.
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– Természetesen az én versem – mondta magabiztosan Bruck-
ner Szigfrid, de megint lehurrogták.

– Jól van – mondta Mikkamakka –, ezen ne múljon.
Fölült a tisztás szélén egy emelvényre Maminti mellé.
– Ki akar versenyezni? – kérdezte.
Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb 

szívû behemót és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát 
ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. 
Legelsõnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy 
elszavalja.

A múltkor Mikkamakkával 
Fát vágni mentünk az erdőre, 
De olyan szerencsétlenül dőlt 
A fa, hogy Dömdödöm alászorult.

Huhú, fiúfütty, lengettek, rengettek, fütyörésztek, fityirésztek 
a többiek.

– Ez nem vers, kikérem magamnak! – dühöngött Bruckner 
Szigfrid.

– Hallod, Mikkamakka, azt mondja, nem vers?! – méltat-
lankodott Szörnyeteg Lajos.

Mikkamakka ráncolta a homlokát.
– Hát bizony – mondta aztán –, kedves Lajos, ez tényleg nem 

vers.
– Miért – lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos –, amikor a 

sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetû-
vel kezdõdik? Akkor miért nem vers?

Mikkamakka elgondolkozott, vakarta a feje búbját. Valami 
okosat akart kisütni. Ki is sütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos 
harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta:



 Erdőünnep   147

– Csak!
És lássuk be, igaza volt.
Rögtön színre is lépett a második versenyzõ. Maga Bruckner 

Szigfrid. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki-
kezdett:

Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend 
a szobában lakik itt bent?

– Állj – mondta Mikkamakka –, ezt nem te írtad!
– Hát kicsoda? – háborgott Bruckner Szigfrid. – Ki az ördög 

írta volna, itt van, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez?!
– Jó, jó – vágott közbe Mikkamakka –, de ezt már régen meg-

írta Petõfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlék-
szem, hogy mindenki a saját versét adja elõ.

– Úgy van! – helyeseltek a többiek.
– Ki az a Petõfi Sándor?! – kiabált Bruckner Szigfrid. – Sohase 

hallottam a nevét.
– Elég szégyen – mondta Maminti –, de a verset akkor is õ írta. 

Légy szíves, saját költeményt elõadni.
– Na jó – mondta Bruckner Szigfrid. – Tudok én mást is. Ide 

süssetek!
Póz, arc az ég felé. Nekikezdett:

Ej, kend, tyúkanyó, mi a kő, 
itt bent lakik a szobában?

– Hohó – hadonászott Aromo –, ugyanazt mondod kitekerve! 
És ráadásul rím sincs benne.

– Rímnek kell benne lenni? – kérdezte Bruckner Szigfrid Mik-
kamakkát.
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– Hát nem árt – mondta az –, de ne az Anyám tyúkját mond-
jad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.

– Na jó – mondta újra Bruckner Szigfrid –, akkor nem az Anyám 
tyúkját mondom.

Elkezdte:
– Apám tyúkja, írta Bruckner Szigfrid.

Ej, tyúkapó, mi a kő,
itt bent lakik a szobában kend?

– Megölni, lelõni, szétvágni, elzavarni, kirúgni, szétfûrészel ni! 
– dühöngtek a többiek.

– Így nem lehet szavalni! – háborgott Bruckner Szigfrid.
– Bizony nem – mondta Mikkamakka. – Jobb is, ha abba hagyod. 

Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következõt!
Bruckner Szigfrid elsompolygott onnan, s Nagy Zoárd, a lép-

kedõ fenyõfa ugrott a helyére. Szavalt, csak úgy zengett.

Legszebb állat az anakonda, 
de nem tudja ezt ama konda, 
ha ráterelnék ama kondát, 
széttiporná az anakondát.

– Ugyan, miféle vers ez! – mondta szemrehányóan Aromo. – 
Ilyen erõvel azt is mondhattad volna:

Legszebb állat az anaménes, 
de nem tudja ezt ama ménes, 
ha ráterelnék ama ménest, 
széttiporná az anaménest.
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A többiek tapsoltak, tetszett nekik Aromo gúnyolódása. Sõt, hogy 
köszörüljön a költõtudományán esett csorbán, Bruckner Szigfrid 
is megszólalt:

– Vagy azt is mondhattad volna:

Legszebb állat az anacsorda, 
de nem tudta ezt ama csorda, 
ha ráterelnék ama csordát, 
széttiporná az anacsordát.

Nagy Zoárd tobozai vöröslöttek a méregtõl.
– És azt nem mondanád meg, mi a csudát jelent az az ana csorda 

meg anaménes?
– Ugyanazt, amit az anakonda – kiabált közbe Vacskamati –, 

azaz semmit!
– Az anakonda igenis egy állat – bizonygatta Nagy Zoárd.
– Ki ismeri? – tette föl a kérdést Mikkamakka.
– Senki – zúgták a többiek.
– Nem ér! – hadonászott Nagy Zoárd. – Tessék megnézni a 

Természettudományi kislexikonban. Ha nincs benne, vágjanak föl 
tûzifának.

– Kinek van Természettudományi kislexikonja? – kérdezte Mik-
kamakka.

– Senkinek – felelték kórusban.
– Ezen ne múljon – szólt ekkor Maminti, és elõvette zöld va-

rázspálcáját. – Csiribi, legyen itt egy csiribá, természettu dományi, 
prics, kislexikon, prucs!

És már ott is volt a lába elõtt.
Nosza, nekiestek, lapozták, csak úgy sistergett.
– Hányadik betû az ábécében az a? – kérdezte Vacskamati.
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– Hátulról vagy elölrõl számítva? – érdeklõdött Aromo, de ak-
kor már Nagy Zoárd diadallal felkiáltott:

– Itt van, az ötvenkilencedik oldalon! – És olvasta:
– „Anakonda (Eunectes murinus): állat, tíz métert is elérõ, dél-

amerikai óriáskígyó. Áldozatát körülgyûrûzi és összeroppantja.”
– Hát legyen neked ez a legszebb állat – mormogta Aromo, de 

mit volt mit tenni, el kellett fogadni Nagy Zoárd versét, íme kide-
rült, van anakonda nevû állat.

– Jöhet a következõ – intett Mikkamakka. Ló Szerafin méltó-
ságteljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát:

Ha elpusztul a tulok, 
szarvából lesz a tülök, 
de ha én elpüsztülök, 
belõlem nem lesz tulok.

– Hát az biztos – kiabálták a többiek –, mert már most egy nagy 
tulok vagy!

– Még hogy elpüsztülök – vihogott Bruckner Szigfrid. – El-
püsztülök a rühügéstõl.

– Csend legyen! – kiáltott Mikkamakka. – Ki következik?
– Én – mondta Vacskamati. – Egy egészen rövid verset ír tam.
– Halljuk!

Szerda ablakában 
csütörtök ül, 
és ordít 
csütörtökül.

Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte:
– Miért csütörtökül ordít?
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– Mert csütörtök – mondta Vacskamati –, ha péntek, pénte kül 
ordítana.

– Idegen nyelveket nem tud? – akadékoskodott Bruckner 
Szigfrid.

– Nem – mondta Vacskamati –, ez egy mûveletlen csütörtök. 
Mikkamakka megrázta az elnöki csengõt.
– Elég – mondta. – Halljuk Aromót!
Aromo fölényes mosollyal sétált a tisztás közepére. Rázen dített: 

bálomböki bag u fan 
bálombökö big a fún

– Nem ér – ordított közbe Bruckner Szigfrid –, egy hangot se értek 
belõle! Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet ver set írni.

– Eszed tokját hottentotta – háborgott Aromo –, ez igenis ma-
gyarul van!

– Akkor én megeszem a fülem – mondta Bruckner Szigfrid.
– Már meg is sózhatod – felelte Aromo.
– Hadd mondja végig – próbált rendet teremteni Mikka makka.
Aromo újra belefogott:

bálömböki bag u fan 
bálombökö big a fún 
búlámbákö bőg i fan 
balúmbaká bőg ö fin 
bilambúka búg ö fön 
bölimbakú bag á főn 
bölömbika búg a fán

– Ez semmi – mondta Ló Szerafin –, így egy gyerek is tud ver-
set csinálni, ha ugyan ez egyáltalán vers.
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– Igenis vers! – jelentette ki Mikkamakka, akinek úgy látszik, 
tetszett ez a bálömböki. – S ha azt hiszed, hogy olyan könnyû 
ilyet írni, rajta, bizonyítsd be! Írj egyet!

– Nem is kell leírnom – mondta Ló Szerafin –, kapásból is el-
mondhatom.

És már mondta is:

kómirelű kőtyual 
kamórile kütyőul 
kumaróli ketyüől 
kőmuraló kityeül 
kőmürula kótyiel 
kemürőlú katyóil 
kimerülő kutyaól

– Jó, jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülõ 
kutyaól? – szólt Aromo. – Kimerülhet egy zseblámpaelem vagy 
esetleg egy hegymászó, de egy kutyaól!

– Esetleg elfárad – vetette közbe Vacskamati. – Miért ne fárad-
hatna el egy kutyaól?

– Vagy a kutya nagyon nyomja belülrõl – kelt Bruckner Szigf-
rid is Ló Szerafin védelmére.

– Rendben – mondta Aromo –, de a módszer, ahogy a verset 
írtam, mégis az én találmányom.

– Ez igaz – hagyták helyben a többiek.
– Találmánynak nem rossz – epéskedett Nagy Zoárd –, csak 

versnek.
Mikkamakka megint csengetett.
– Halljuk az utolsó versenyzõt!
Nagy pironkodva elõállt Dömdödöm, akirõl mindenki tudja, 

hogy csak annyit tud mondani, dömdödöm. Így szavalt:
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Dömdödöm, dömdödöm, 
dömdö-dömdö-dömdödöm

– Nem ér! – rikoltozott Bruckner Szigfrid. – Akkor én meg azt 
mondom, hogy:

Prampapam, prampapam, 
prampa-prampa-prampapam

– Nono – mondta Mikkamakka –, csak azért kiabálsz, mert 
nem tudod, mit jelent Dömdödöm verse.

– Miért, mit jelent?
– Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
– Engem is? – kérdezte gyanakodva Bruckner Szigfrid.
– Persze, téged név szerint is megemlített – mondta Mik-

kamakka.
– Éljen Dömdödöm – kiáltott Bruckner Szigfrid –, adjuk neki 

az elsõ díjat!
– Adjuk! – kiabálták a többiek.
Mikkamakka   és  Maminti  egy babérkoszorút  helyezett Döm-

dödöm fejére.
– Te gyõztél – mondták neki.
– Majd kölcsönadhatod a krumplifõzelékembe – veregette meg 

a gyõztes vállát Bruckner Szigfrid.
Dömdödöm meg boldogan elindult az erdõ felé, és fenn hangon 

dúdolgatta a gyõztes verset.

Dömdödöm, dömdödöm, 
dömdö-dömdö-dömdödöm.
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Kiss Ottó: Erdő

A nagyi élete olyan, mint egy erdő:
bármerre el lehet benne kalandozni,
és mégse tévedünk el, mert
a nagyi már fejből tudja az egész életét.







14. Hétmérföldes léptek
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Michael Ende: Varázsige: Hogy megkerüljön, ami eltûnt

Ó, gice, gaca, gőg,
megvolt épp az előbb,
ó, gale, gúla, gálom,
de most meg nem találom.
Ó, gutni, gatni, getni,
elkezdtem hát keresni,
ó, gide, gade, güt,
kerestem mindenütt.
Ó, gime, game, gó,
eldugta egy manó!
Ó, gere, gare, gát,
mondom: „Add vissza hát!”
Ó, gesze, gusza, garsz,
kérdi ő: „Mit akarsz?
Ó, güdi, gadu, gi,
azt felelem neki:
„Ó, gice, gaca, gőg,
megvolt épp az előbb,
ó, gale, gúla, gálom,
de most meg nem találom – – –”

és így tovább, egyre elölről, míg a keresett dolgot meg nem leljük. 
Ha addig abba nem hagyjuk, a varázsige mindig segít.
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Gyárfás Endre: Varázsgombóc

Galagonya Máté már hetek óta vándorolt. Rótta az utat erdõn-
mezõn keresztül, ungon-berken át. No persze, éjszakára meg-
szállt egy-egy fészerben, csûrben, faodúban. Igen, faodúban is, 
hiszen – elfelejtettem mondani – Máté törpe volt. Tudta magáról, 
hogy törpe, s emiatt szomorkodott. Otthon a szülei, testvérei szin-
tén törpék voltak, õket azonban ez egyáltalán nem zavarta.

Galagonya Mátét más fából faragták. Nagyra vágyott, azaz 
hogy nagyra akart nõni. Túljutott már a gyermekkoron, felnõtté 
érett, de nem nõtt fel oly magasra, amilyenre szeretett volna.

Azért indult el hazulról, azért vette nyakába a világot, hogy 
szerencsét próbáljon. Szerencséjét nem úgy képzelte el, hogy 
majd kincset talál vagy elnyeri a királykisasszony kezét, hanem 
úgy, hogy találkozik egy varázslóval, aki óriássá bûvöli.

A varázslók meglehetõsen ritkán járnak azon a vidéken, ahol 
Máté vándorolt. Törpe barátunk azzal is megelégedett volna, ha 
nála törpébb teremtések közé keveredik. Lehet, hogy óriások 
csupán a mesében élnek, a törpénél törpébb törpék viszont a va-
lóságban is vannak… Így hát a Galagonya Máté nagyságú lény 
nyugodtan tarthatja magát közöttük óriásnak.

Ilyesformán okoskodott a vándor, s az ábrándozást idõnként 
énekléssel szakította meg.
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Kormos István: Vackor messzi útra indul

Ment,
ment,
ment az apró,
ment a boglyos,
lompos,
loncsos
és bozontos,
piszén pisze kölyökmackó,
ment,
ment,
messze,
messze,
ment vígan a kicsi medve,
ment egyenest Budapestre.

Ment,
ment,
erdõn által,
ment,
ment,
víg vihánccal,
mondogatta:
– Hóha, hó!
aj, be szép lesz látnom ébren
egész télen,
amikor majd hull a hó!
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Ment,
ment,
hegyen által,
ment,
ment,
dombon által,
ment, ment,
völgyön által,
boldogságos vágtatással,
ment a piszén pisze apró
Vackor mackó
ment az országúton által,
ahol egy igaz baráttal
találkozott ím, magával
Bendeguzzal, a szamárral,
ott poroszkált kerekes kis kocsijával.
Kérdi tõle 
Bendeguz:
– Hát te, Vackor,
merre futsz?

Mondja neki:
– Hóha, hó!
Nem aluszom, komám, télen, 
nem kell horkolásznom tétlen, 
Pestre leszen érkezésem, 
Gyere, Bendeguzom vélem, 
s nézhetjük kettesben szépen, 
amikor majd hull a hó. 
Bendeguznak több se kell, 
nagyot iázva ráfelel:
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– Dehogy hagylak olyan messze
gyalog menni Budapestre,
kicsi kocsimmal kerekezve
magam húzlak téged el.

S megy
megy,
megy vele,
kocsiba Vackor ül bele,
zörög a kocsi kereke,
s szalad, nem is kell hajtani,
szalad Bendeguz, a csacsi
sebesen Budapest fele.

Gyárfás Endre: Hétmérföldes

Hétmérföldes lépteimmel 
általlépek hegyet, völgyet. 
Lábikrámat csiklandozzák 
nyírfák, nyárfák, bükkök, tölgyek.

Becézem a bárányfelhõt, 
kötök reá könnyû csengõt. 
Hónom alatt híznak-nõnek 
szélvésszé a gyönge szellõk.

Hétmérföldes lépteimmel 
körbejárom a világot, 
s két kezem közt formálódnak 
valósággá az ábrándok.
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Weöres Sándor: Erdõt járunk

Erdõt járunk, árkot lépünk, 
bükkfa-lábunk, venyige térdünk, 
szél se tudja, merre térünk, 
jegenye-sudaras utakon élünk.

Zsong a kis szél, zúg a nagy szél, 
bokrot bolygat, bele ne vesszél. 
Néha nyár jön, néha nagy tél, 
ha üres a szatyor, eleget ettél.

Weöres Sándor: Altatódal

Csíjja, csicsíjja, rózsa, 
Csicsíjja, mályva!

Hold-lepte úton, 
Csillag-lepte úton, 
Két kutya kullog, 
Köves, szeles úton.

Csíjja, csicsíjja, rózsa, 
Csicsíjja, mályva!

A nagyfülü kutya kérdi: 
Rózsa-rózsa mit csinál? 
A nagyorru kutya kérdi: 
Mályva-mályva, mit csinál?
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Rózsa-szál, mályva-szál
Kék gyöngyöt tesz bársony tokba,
Addig jó, míg szundikál.

Csíjja, csicsíjja, rózsa, 
Csicsíjja, mályva!
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A mesének vége van már,
Bábokat a varázsfába!
Jöjjön most egy jó kis fanfár,
Záruljon a Varázsláda.

 (Kiss Ottó)
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