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Úton-útfélen
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Hol lakik Bors néni?

Ismeritek Bors nénit?
Fent lakik a padláson,
van szobája harminchárom,
zeg-
       zug,
folyosó,
            kamra,
kanyarog erre, kanyarog arra,
végignézi, végigjárja,
innen lát ki a Dunára, 
a Dunára, Óbudára,
és az Óperenciára,
körbe-
         körbe 
                 a világra.

Ennél többet ki látott?
Harminchárom ablakon lát
harminchárom világot.

                     Nemes Nagy Ágnes
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Pintyôke cirkusz, világszám!
részlet

Óvatosan oldalba lökte Oriza-Triznyákot, és intett neki, hogy 
menjenek arrébb, mert valami fontosat akar mondani.
 – Mit akarsz mondani? – kérdezte Oriza-Triznyák, mikor 
arrébb somfordáltak.
 – Meg akartam elôbb veled beszélni az ötletemet – mondta 
Mirr-Murr. – Arra gondoltam ugyanis, hogy leutazhatnánk 
falura, a barátaimhoz. Biztosan te is nagyon jól éreznéd maga-
dat. Egészen biztosan!
 – Nem rossz – dörmögte Oriza-Triznyák. – Itt úgyis teljesen 
elhájasodunk. Nem árt egy kis levegôváltozás!
 Mirr-Murr boldog volt, hogy barátja jónak tartja az ötletét.
 – Meglátod – mondta –, milyen jó lesz! Sütni fog a nap, esni 
fog az esô, és mi mászkálhatunk az udvarban összevissza.
 Oriza-Triznyák dörmögött, hogy igen, biztosan jó lesz.
 A szakácsnônek is tetszett az ötlet.
 – De hogyan utaztok oda? – kérdezte.
 Végül kitalálták, hogy legjobb lesz, ha postán utaznak.  
A szakácsnô csinált egy csinos dobozt, lyukat vágott rá, kettôt, 
hogy kapjanak levegôt. Tett a dobozba vizet és húst.
 A két macska buzgón segített, bár Oriza-Triznyák morgott, 
hogy minek annyi víz, elfoglalja a helyet a hús elôl. És kár-
pótlásul degeszre ette magát a finom húsból, sôt egy szelet 
kenyeret is bevágott a biztonság kedvéért.
 – Hátha elveszünk a postán! – magyarázta.  – Errôl jut eszem-
be, hogy feltétlenül expressz-ajánlva adjanak fel bennünket.
Ehhez ragaszkodom! Biztos, ami biztos!
 A szakácsnô beleegyezett, és elindultak a postára.
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 A szakácsnô hóna alatt a doboz, a dobozban a két kóbor macska; 
egyik jobb felé pislogott, a másik bal felé bámult. A szakácsnô 
egész úton beszélt hozzájuk:
 – Aztán írjatok! És vigyázzatok magatokra, és ôsszel 
feltétlenül értetek megyek! És egyetek sok gyümölcsöt, tejet.
Mirr-Murr meghatódva bólogatott, Oriza-Triznyák pedig fin-
torokat vágott az utcára, nyávogott a verebekre, prüszkölt a 
kutyákra. Majd kiabálni kezdett nekik:
 – Ha nem írunk, ne válaszoljatok! És egyetek sok gyümölcsöt! 
És ôsszel értetek jövök!

 Csukás István

6.indd   6 2006.08.21   21:46:31



145

Ú
T

O
N

-Ú
T

F
É

L
E

N

Országjárás
részlet

Elindultunk

       Balátára malátáért,
       Galántára palántáért,
       Rabirázra paprikáért,
       Soroksárra salátáért,

       Macsoládra kocsonyáért, 
       Kocsonyádra mazsoláért,
       Cserenyésre cseresznyéért,
       Szerencs-érre szerencséért,
              Pécelre mézért
              Mézeskútra pénzért.

Jöttünk-mentünk

       Nagylaposon – hegyesen,
       Homoródon – begyesen,
       Hétrongyoson – feszesen,
       Lassú-réten – sebesen.

Mit csináltunk?

       Hévízen – vacogtunk,
       Szomoródon – kacagtunk,
       Árnyékoson – napoztunk,
       Koplallón – jóllaktunk,
       Éberlakon – álmodtunk.
                                                
                            Tamkó Sirató Károly
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Narnia krónikái 
Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény
részlet

A lányoknak ez az utazás bizonyult a legcsodálatosabb élmény-
nek Narniában. Ültetek-e már vágtató lovon? Erre gondoljatok. 
Ne a paták dübörgését képzeljétek magatok elé, hanem az 
oroszlán mancsainak puha neszét. A lovak sötét színe helyett 
lássátok magatok elôtt az oroszlán hátának aranybarna, bár-
sonyos szôrét, sörényének lobogását. Sôt azt is vegyétek  figye-
lembe, hogy kétszer olyan sebesen utaztok, mint a leggyorsabb 
versenyló. Hosszasan tudnám még mesélni ennek az utazásnak 
a szépségeit. Ti sem unnátok meg, biztosan.
 Aslan csak vágtatott sebesen. Egy pillanatig sem tétovázott, 
nem torpant meg. Nagy ügyességgel haladt a sûrû erdôben. 
Bokrokon, kisebb patakokon ugrott át, átgázolt a nagyobbakon, 
sôt a mély folyókban úszott is.
 Képzeljétek el újra magatokat,  hogy nem kiépített ország-
úton, ösvényen vagy lejtôn utaztok, hanem keresztül Narnián, 
tavasszal bükkfák és vén tölgyfák sora mellett. Utatokat 
néhol gyümölcstôl roskadozó cseresznyefák szegélyezik, amott 
vízesés zuhog alá, máshol meredek sziklák nyúlnak a magasba! 
Aztán visszhangzó barlangok, szelíd lejtôk, rekettyebokrokkal 
sûrûn benôve.
 C. S. Lewis
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Kalle nyomoz
részlet

 −Vagy megnézhetnénk a várromot − ajánlotta Einar bácsi.  
 − Remélem, hogy megvan még.
 A várrom természetesen megvolt. Ez volt a városka legfôbb 
látványossága, minden turista arra volt elsôként kíváncsi, és 
csak másodsorban a templom mennyezetfestményeire. Már 
az a kevés turista, aki egyáltalán arra vetôdött. A várrom 
egy magaslaton állt, és büszkén tekintett le az alatta elterülô 
városra. Valaha az ôsidôkben egy hatalmas úr építtette a várat 
a dombtetôre, és lassanként egy város nôtt ki alatta a földbôl. 
A város megnôtt és továbbra is virágzott, a várból viszont csak 
egy festôi rom maradt.
 A három gyereknek semmi kifogása sem volt az ellen, hogy a 
várromot felkeressék. Talán a legkedvesebb játszóhelyük volt. 
Pompásan lehetett bújócskázni az omladozó termekben, vagy 
lehetetett ostromló ellenség ellen védeni a várat.
 Einar bácsi energikus léptekkel haladt a dombtetôre kígyózó 
ösvényen. Kalle, Anders és Eva-Lotta lihegve követte.
 − Kedvem volna egy kis vödröt meg lapátot adni neki, hogy 
üljön le velük játszani valahol − sziszegte Anders. − Ahogy te 
képzeled − felelte Kalle. − Ha egy felnôtt a fejébe veszi, hogy 
gyerekekkel játszik, akkor semmi el nem tántorítja, ezt vésd 
az eszedbe.
 − Csak a szórakozásra gondolnak, az a baj velük − jelentette ki  
Eva-Lotta. − De végül is anya unokabátyja, jobb, ha megpróbá-
lunk játszani vele egy kicsit, másképp kiállhatatlanul nyûgös 
lesz.
 És vidáman felkacagott.
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 – Akkor lesz gáz, ha jó hosszú nyaralásra rendezkedik be – 
jegyezte meg Anders.
 – Á, úgyis hamarosan külföldre utazik − vélte Eva-Lotta.
 – Ti is hallottátok, hogy szerinte ebben az országban nem 
lehet élni.
 – Nagyon helyes, én aztán nem fogok sírni, ha elutazik – 
mondta Kalle.
 A vadrózsabokrok tömött gyûrûben vették körül a várromot. 
Dongók surrogtak, a hôségtôl remegett a levegô. De a romon 
belül kellemesen hûvös volt. Einar bácsi tetszéssel nézett 
körül.
 – Kár, hogy a kazamatákba nem lehet lemenni – szólalt meg 
Anders.
 – Már miért ne lehetne? − kérdezte Einar bácsi.
 – Mert egy vastag ajtót építettek a lejáratba − világosította 
fel Kalle. − Kulcsra van zárva. Biztosan van lenn egy csomó 
folyosó meg nyirkos cella, azért nem akarják, hogy a népek ott 
lenn mászkáljanak. A kulcs talán a polgármesternél van.
 – Régebben voltak, akik lezuhantak oda és a lábukat törték − 
tette hozzá Anders. − Egy gyerek meg majdnem eltévedt a föld 
alatti járatokban. Ezért nem lehet most lemenni. Pedig igazán 
kár, mert jókat lehetne ott játszani.
 − Szeretnétek lemenni? − kérdezte Einar bácsi. – Mert ha 
igen, talán megoldhatnánk a dolgot.
 − Hogyan? − ámult Eva-Lotta.
 − Így ni − felelte Einar bácsi, és egy apró valamit húzott elô a 
zsebébôl. Babrált vele egy darabig a zárban, aztán az ajtó nagy 
nyikorgással sarkig tárult.
 A gyerekek tátott szájjal meredtek a nyitott ajtóra, aztán 
Einar bácsira. Ez aztán a varázslat!
                   Astrid Lindgren
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Ki szelet vet

Vettem egy zsák szelet Pesten,
hazajöttem – elvetettem.
Megöntöztem bô esôvel –
érjen viharrá idôvel.
Ha beérett, learatom,
lesz végre saját viharom.
Ha szelem megnyergelem,
Afrikába röpül velem.
Utazgatok szellôháton,
túl hetedhét országon...

Ne mondd azt, hogy füllentettem –
vegyél te is szelet Pesten...

                                         Barak László

6.indd   11 2006.08.21   21:47:13



150

Ú
T

O
N

-Ú
T

F
É

L
E

N

Szeleburdi család
részlet

December 23.

Igazán, apu néha olyan különös! Mikor mondtuk neki, hogy 
karácsonyra utazzunk le nagymamáékhoz, egyszerûen kine-
vetett bennünket. Pedig a Novák is utazik a nagymamájához 
disznóölésre, egészen messzire, le Somogyba. A mi nagyszüle-
ink meg nem is laknak olyan nagyon messze. Igaz, hogy 
még disznót sem vágnak ilyenkor, mert nincs elég hideg, de 
nagymama mindig hizlal kacsákat, mi azt is szeretjük.
 Pulykát is küldött nekünk a nagymama, egy hatalmas nagy 
pulykát, tisztítva. Meg mákos kalácsot meg birsalmasajtot meg 
szép, sárga körtéket.
 Apu azért nevetett, mert azt mondta, mulatságos volna, 
hogy nagymama felküldi nekünk a pulykát, mi meg leutazunk 
hozzájuk.
 Anyu is csak nevetett rajtunk. És megsúgta, hogy nagymamáék 
mást is küldtek. Érdekes dolgokat, de hogy mit, az majd csak 
karácsonyeste derül ki.

Január 10.

Elôször is ott kezdem, hogy még az elmúlt évben, december 
23-án este én éppen nagy mérgesen befejeztem a naplóírást,  
telefonáltak a Lenke néniék, hogy az ünnepen átjönnek 
hozzánk. Anyu ettôl annyira megijedt, hogy azt mondta, 
borzasztóan sajnálja, de karácsonykor nem leszünk itthon, 
mert hazautazunk nagymamáékhoz.
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 Anyu ezt persze csak úgy mondta, de késôbb apu gondolkozni 
kezdett a dolgon, és azt mondta, ha már így áll a helyzet, 
csakugyan haza kell utaznunk nagymamáékhoz. Mert Lenke 
néniék levelezésben állnak az egész otthoni rokonsággal, és 
elôbb-utóbb rá fognak jönni, hogy egyszerûen csak le akartuk 
ôket rázni.
 A süteményekbôl mindjárt fölfaltunk annyit, amennyit 
bírtunk, hogy kevesebbet kelljen visszacipelnünk.
 Nagyon megbántam, hogy tányérok helyett azt a padlóváza 
nevû bödönt vettem meg. Mikor beleerôltettem a táskámba, 
szétszakadt a villámzár.
 Az vigasztalt csak, hogy Feri az ô ajándékaival még nagyobb 
bajban volt, mint én. Picurka gurult a nevetéstôl, mikor látta.  
Ô egyébként könnyen nevetett, mert neki csak azokat a rajzokat 
kellett elcsomagolnia, amiket az óvodában rajzoltatott vele az 
óvónéni.
 Apuék a másik szobában csomagoltak, bezárták az ajtót, 
hogy mi ne mehessünk be. Hallgatóztunk Picurkával, és hol 
nevetést hallottunk – ez anyu volt -, hol meg káromkodást. Ez 
az apánk volt.
 A csomagokat, amiket ôk csináltak, csak reggel láttuk meg 
az elôszobában. De akkor már nem volt idônk találgatni.
 Majdnem lekéstük az autóbuszt. Mikor már mind bepréseltük 
magunkat abba a zsúfolt buszba, kiderült, hogy Picurkát valahol 
elvesztettük. Jaj, de borzasztó volt! Apu valahogy kiverekedte 
magát a buszból, és torkaszakadtából elkezdett kiabálni:
 − Picurka! Hol vagy, Picurka?
 Csak úgy visszhangzott. 
 Mi is kiabáltunk, anyu meg sírt, mert attól félt, hogy Picurkát 
a nagy embertömeg benyomta egy másik buszba, és azóta, ki 
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tudja, merre robog szegényke, nélkülünk. És jegy nélkül.
 A pályaudvari hangszóró is bemondta, hogy Picurkát várják 
szülei az ötös kocsiállásnál. Az utasok morogtak, hogy miért 
nem indul már a busz, mindenki sietni szeretett volna. 
 Közben apu megtalálta Picurkát az épület mögött, és ölben 
hozta, de legszívesebben földhöz vágta volna – ezt utólag 
mesélte nekünk –, mert Picurka a fülébe trombitált valami 
kutya miatt. Azt szerette volna, ha az is velünk utazik.
 Szegény anyunak azután egész úton a szôke kontyos babáról 
kellett mesélnie, hogy valamivel elhallgattassa.
 Igazán szörnyû utazás volt. A sok kabát, sál, szatyor meg 
csomag miatt a tájból nem láttunk semmit. A kis keskeny 
hálóból állandóan potyogtak a fejünkre a csomagok. 
 A nagy zsúfoltságból mindössze annyi jó származott, hogy a 
szemünk nem találkozhatott szegény apu pillantásával. Mert 
az biztosan telis-teli lett volna szemrehányással.

 Bálint Ágnes      

Haiku

Havas reggelen
még a máskor igen rút 
varjú is de szép.
                          
                          Matsuo Basho
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Ha valaki csuklik

Ha valaki csuklik,
az azt jelenti,
hogy emlegetik.
Ezt egy néni mondta
a buszmegállóban.

Anya meg azt mondta,
hogy biztosan
apa emleget minket,
azért csuklottam.

És amikor mindnyájan,
a néni,
anya
meg én is
emlegetni kezdtük
az autóbuszt,
azonnal meg is érkezett.

Egy nagy, kék, csuklós.

                            Kiss Ottó
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Narnia krónikái 
Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény 
részlet

Edmund körülnézett és félni kezdett. Nagyon barátságtalannak 
látszott az erdô. Egyre azon törte a fejét, hogyan juthatna haza. 
Hirtelen, valahonnan messzirôl csilingelést hallott. Feszülten 
figyelt. A hang egyre erôsödött, végül egy hintó bukkant ki 
a sûrûbôl. Két gyönyörû rénszarvas húzta. Sörényük vakító 
fehérsége a hóval vetekedett, patájuk vöröslött, szinte tüzelt, 
mint a napfény. A zabla, a heveder vörös bôrbôl készültek, 
kétoldalt pedig apró csengôk lógtak rajta. A bakon egy kövér 
törpe ült. Fél méter magas lehetett. Biztosan tartotta a gyeplôt. 
Fénylô medvebunda takarta a testét, fején vörös csuklyát viselt, 
amibôl egy hosszú aranybojt csüngött elôre. Szakálla a térdét 
verdeste. Mögötte, sokkal magasabban egy egészen másfajta 
alak ült – egy nô, hatalmasabb, mint bárki, akivel Edmund  
eddig találkozott. Bô, fehér szôrmebundát viselt. A jobb kezében 
egy hosszú, vékony aranypálcát tartott, fején korona csillogott. 
Arca nem sápadtnak, inkább fehérnek látszott, mint a hó, vagy 
mint a papírlap. Kivéve az ajkait! Egyébként szép arca volt, de 
büszke, hideg, mint a jég. Csodálatosnak tûnt a látvány, ahogy 
a hintó Edmund mellé ért. A csengôk csilingeltek, a hó hullott, 
a törpe ostorát csattogtatta.
 – Állj! – szólt a hölgy, és a törpe olyan hirtelen fékezett, hogy  
a szarvasok csaknem térdre rogytak. Aztán lassan megnyu-
godtak és szaporán bólogattak elôre. Orrlikaik fújtattak, mint 
a gyárkémény.
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– Ki az ördög vagy te? – kérdezte a hölgy. Szúrósan nézett 
Edmundra.
 – Én, én ... a nevem Edmund – válaszolta meglehetôsen aka-
dozva és bizonytalanul. Sehogy se tetszett neki, ahogy ez a nô 
a szemével fürkészte. Még a szemöldökét is összeráncolta.
 – Így kell üdvözölni egy királynôt? – A szeme szikrákat szórt.
 – Bocsánatát kérem, fenség, nem tudtam – szabadkozott 
Edmund.
 – Hát nem ismered Narnia királynôjét?

 C. S. Lewis
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Téli erdô 

Hallgat az erdô,
csöndje hatalmas;
mohát kapargat
benne a szarvas. 

Mohát kapargat,
kérget reszelget.
Szimatol, szaglász,
cimpája reszket:
ura a két fül
minden kis nesznek. 

Hallgat az erdô,
csöndje hatalmas;
kujtorog benne,
éhes a farkas. 

Éhes a farkas,
éhében vesz meg.
Szimatol, szaglász,
horpasza reszket:
ura a két fül
minden kis nesznek. 

Hallgat az erdô,
kajtat a farkas;
kérôdzik csendben
s fülel a szarvas. 

Hopp, most az ordas
orrát lenyomja,
s fölkapja menten:
rálelt a nyomra! 
Szökken a farkas,
megnyúlik teste,
szökken, de éppen
ez lett a veszte. 
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Roppan a hó, s a
száraz ág reccsen,
ágyúlövésként
hallszik a csendben. 

Roppan a hó, s a
száraz ág reccsen,
s már a szarvas sem
kérôdzik resten:
ina, mint íjhúr
feszül és pendül,
teste megnyúlik:
futásnak lendül. 

Nyelvét kiöltve
lohol a farkas,
messze elôtte
inal a szarvas. 

Zúzmara, porhó
porzik a fákról,
menti a szarvast
csillogó fátyol. 

Horkan a farkas,
nyüszít és prüszköl,
nem lát a hulló,
porzó ezüsttôl. 

Nyomot vét. Kábán
leül a hóba,
kilóg a nyelve,
lelóg az orra. 

Hallgat az erdô,
üvölt a farkas.
Kérôdzik csendben
s fülel a szarvas. 

           Kányádi Sándor
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BETLEHEMI KIRÁLYOK

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
 Lángos csillag állt felettünk,
 gyalog jöttünk, mert siettünk,
 kis juhocska mondta − biztos
 itt lakik a Jézus Krisztus.
  Menyhárt király a nevem.
  Segíts, édes Istenem! 

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
 Úgy hallottuk, megszülettél,
 szegények királya lettél.
 Benéztünk hát kicsit hozzád,
 Üdvösségünk, égi ország!
  Gáspár volnék, afféle
  földi király személye. 
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Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
 Fôtt kolbászunk mind elfogyott,
 fényes csizmánk is megrogyott,
 hoztunk aranyat hat marékkal,
 tömjént egész vasfazékkal.
  Én vagyok a Boldizsár,
  aki szerecseny király. 

Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
 Hulló könnye záporán át
 alig látja Jézuskáját.
 A sok pásztor mind muzsikál.
 Meg is kéne szoptatni már.
  Kedves három királyok,
  jóéjszakát kívánok! 

                                 József Attila
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Nem Kínából
Perzsiából

Jön a Három
teveháton

Nekik aztán
nem jár járom

Szabadok hi-
szen királyok

Milyen hosszú
a sivatag!

Milyen forró
és hallgatag

Milyen fényes
fönn a csillag

Szívük köze-
pébe villan

Hát követik
napestelig

Amíg a Hold
ki nem telik

Nagy Heródes
mint kígyó les

Rájuk szisszen
ô az isten!

De nem félnek
célhoz érnek

Megy a Három
Teveháton

Megy hazáig
Perzsiáig

Útjukon csil-
lag világít

Nagy Gáspár

Háromkirályok
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Száncsengô

Éj-mélybôl fölzengô
− csing-ling-ling − száncsengô:
Száncsengô − csing-ling-ling −
tél csendjén halkan ring.

Földobban két nagy ló
− kop-kop-kop − nyolc patkó.
Nyolc patkó − kop-kop-kop −
csönd-zsákból hangot lop.

Szétmálló hangerdô
− csing-ling-ling − száncsengô.
Száncsengô − csing-ling-ling −
tél öblén távol ring.

                                    Weöres Sándor
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