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D3

Részletek Edmondo De Amicis Szív
című regényéből
EDMONDO DE AMICIS: SZÍV
(RÉSZLET)
Olvasd el a részletet!
Beszéljétek meg a csoportban, milyen érzéseik lehettek a szereplőknek az egyes helyzetekben! Szerintetek kik döntöttek helyesen és kik nem?
Mit csináltatok volna másképpen? Voltatok-e már hasonló helyzetben?
A beszélgetés során készítsetek jegyzeteket, hogy minél pontosabban be tudjatok számolni a többieknek a csoportotokban!

NELLI VÉDELMEZŐJE (I.)
Tegnap szegény kis púpos Nelli is köztünk volt, amikor a katonákat néztük, de látszott,
hogy azt gondolja: „Én sose lehetek katona!”
Nelli nagyon jó fiú, rendesen tanul, csak sovány és sápadt, és nehezen kap levegőt.
Hosszú, fényes fekete kötényben jár. A mamája is kicsi, szőke, és feketében jár, mindig
eljön Nelliért, hogy ne kelljen a többiekkel abban a lökdösődésben kijönnie az iskolából,
és mindig megsimogatja a fiát. Az első napokban sok gyerek csúfolta, még püfölték is a
púpját a táskájukkal, de ő sose fordult hátra, sose szólt a mamájának, nem akarta a szívét
fájdítani azzal, hogy a fiát gúnyolják. Amikor bántották, csak sírt csöndesen, a padra hajtott fejjel. Az egyik reggel aztán Garrone felugrott, és azt mondta:
– Az elsőt, aki egy ujjal is hozzáér Nellihez, úgy vágom képen, hogy hármat bukfencezik!
Franti fütyült rá, és lökött egyet Nellin, de már bukfencezett is lefelé. Azóta senki se
bántja Nellit. A tanár úr egy padba ültette őket. Összebarátkoztak, Nelli nagyon ragaszkodott Garronéhoz. Még be se lép az osztályba, máris őt keresi. És sose megy el, hogy ne
köszönne el tőle:
– Szevasz, Garrone!
És Garrone is így van vele. Ha Nelli leejti a tollát vagy a könyvét a pad alá, Garrone
azonnal lehajol érte, nehogy Nellinek kelljen erőlködnie. És segít bepakolni a táskájába,
felvenni a kabátját. Nelli nagyon szereti, folyton őt nézi, és amikor a tanár úr megdicséri
Garronét, úgy örül, mintha őt dicsérnék. Most már biztosan mindent elmondott a mamájának is, az első napok csúfolódásait, hogy mit kellett elviselnie, de aztán lett egy barátja,
aki megvédi és szereti, mert mi történt ma délelőtt?
(Székely Éva fordítása)
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EDMONDO DE AMICIS: SZÍV
(RÉSZLET)
Olvasd el a részletet!
Beszéljétek meg a csoportban, milyen érzéseik lehettek a szereplőknek az egyes helyzetekben! Szerintetek kik döntöttek helyesen és kik nem?
Mit csináltatok volna másképpen? Voltatok-e már hasonló helyzetben?
A beszélgetés során készítsetek jegyzeteket, hogy minél pontosabban be tudjatok számolni a többieknek a csoportotokban!

NELLI VÉDELMEZŐJE (II.)
És Garrone is így van vele. Ha Nelli leejti a tollát vagy egy könyvét a pad alá, Garrone
azonnal lehajol érte, nehogy Nellinek kelljen erőlködnie. És segít bepakolni a táskájába,
felvenni a kabátját. Nelli nagyon szereti, folyton őt nézi, és amikor a tanár úr megdicséri
Garronét, úgy örül, mintha őt dicsérnék. Most már biztosan mindent elmondott a mamájának is, az első napok csúfolódásait, hogy mit kellett elviselnie, de aztán lett egy barátja,
aki megvédi és szereti, mert mi történt ma délelőtt?
Félórával a tanítás vége előtt a tanár bácsi beküldött az igazgató úrhoz valamiért, és ott
láttam nála Nelli mamáját tiszta feketében, ahogy járni szokott, és éppen azt kérdezte:
– Igazgató úr, jár a fiam osztályába egy fiú, akit Garronénak hívnak?
– Igen – felelte az igazgató úr.
– Lenne olyan jó, és idehívatná egy pillanatra? Szeretnék mondani neki valamit.
Az igazgató úr szólt a pedellusnak, hogy hívja be Garronét, és egy perc múlva ott is
termett azzal a nagy, kopaszra nyírt fejével, és nagyon csodálkozott.
Nelli mamája odaszaladt hozzá, vállára tette a kezét, és megcsókolta a feje búbját.
– Hát te vagy az a Garrone, a fiam barátja, az én szegény gyerekecském megvédelmezője, hát te vagy az a remek fiú!
Beletúrt a táskájába, a zsebében keresgélt, de semmit se talált, erre a nyakából levett egy
kis láncot kereszttel, és Garrone nyakába akasztotta, a nyakkendő alá:
– Neked adom, az én emlékemre hordd, kisfiam, Nelli mamájának emlékére, köszönöm, az Isten áldjon meg.
(Székely Éva fordítása)

TANULÓI

A BARÁTOM MÁSMILYEN, MINT A TÖBBIEK – 4. ÉVFOLYAM

39

EDMONDO DE AMICIS: SZÍV
(RÉSZLET)
Olvasd el a részletet!
Beszéljétek meg a csoportban, milyen érzéseik lehettek a szereplőknek az egyes helyzetekben! Szerintetek kik döntöttek helyesen és kik nem?
Mit csináltatok volna másképpen? Voltatok-e már hasonló helyzetben?
A beszélgetés során készítsetek jegyzeteket, hogy minél pontosabban be tudjatok számolni a többieknek a csoportotokban!
TORNAÓRA (I.)
Az idő most is gyönyörű, úgyhogy a tornateremből kiköltözünk a szabadba, és az udvaron
végezzük a szertornát.
Garrone tegnap éppen az igazgatói irodában volt, amikor Nelli mamája, az a fekete
ruhás, szőke néni jött, mert fel akarta mentetni a fiát az új gyakorlatok alól. Minden szó
nehezére esett, és beszéd közben Nelli fejére tette a kezét.
– Nem bírná… – magyarázta az igazgató úrnak.
Nellin azonban látszott, mennyire fáj neki, hogy ki akarják zárni a tornából, hogy még
ez a megaláztatás is vár rá.
– Meglátod, mama – próbálkozott –, nekem is menne.
Édesanyja szótlanul ránézett, szeretet és sajnálat volt a tekintetében, aztán habozva
folytatta:
– Félek, hogy az osztálytársai…
Kigúnyolják, ezt akarta mondani, Nelli azonban erre is tudott választ.
– Nem baj… különben is ott van Garrone. Nekem elég, ha ő nem nevet ki.
Erre ráhagyták, hadd próbálja meg.
Az a sebhelyes nyakú tanár úr, aki Garibaldi seregében harcolt, rögtön a rudakhoz vezetett bennünket: nagyon magasak, és egészen a csúcsig fel kell mászni, ott van egy keresztrúd, arra kell felállni.
Derossi és Coretti egy szempillantás alatt fönt voltak, akár a majmok; a kis Precossi is
fürgén a magasban termett, pedig a térdig érő kabátja akadályozta, és a többiek még nevettették is közben, mert a szavajárását utánozták: „Ne haragudj, ne haragudj”.
Stardi fújtatott, lihegett, pulykavörös volt, vicsorított, mint egy mérges kutya, de elhatározta, hogy akkor is fölmászik, ha a fene fenét eszik, és föl is mászott. Nobisnak is sikerült,
amikor fölért, úgy kidüllesztette a mellét, mint aki azt mondja: hát ki, ha én nem! Votini
azonban kétszer is megcsúszott, pedig kék csíkos új ruhát kapott a torna tiszteletére.
(Székely Éva fordítása)
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EDMONDO DE AMICIS: SZÍV
(RÉSZLET)
Olvasd el a részletet!
Beszéljétek meg a csoportban, milyen érzéseik lehettek a szereplőknek az egyes helyzetekben! Szerintetek kik döntöttek helyesen és kik nem?
Mit csináltatok volna másképpen? Voltatok-e már hasonló helyzetben?
A beszélgetés során készítsetek jegyzeteket, hogy minél pontosabban be tudjatok számolni a többieknek a csoportotokban!
TORNAÓRA (II.)
Fenyőgyantával dörzsöltük be a kezünket, hogy könnyebben másszunk a rúdra, természetesen Garoffi látott el bennünket a porral, egy soldót kért staniclijáért, jó sokat keresett rajtunk. Aztán Garrone következett, közben kenyeret rágcsált, mintha
mi sem történne, azt hiszem, a vállán bennünket is felvitt volna, amilyen vaskos kis
bika.
Garrone után került sor Nellire. Sokan nevettek és csúfolódtak, amikor hosszú, vékony karjával rácsimpaszkodott a rúdra, de Garrone fenyegetően karba fonta a kezét,
és villámokat szórt a szeme, így adta tudtára mindenkinek, hogy még egy szó, és akár
itt a tanár úr, akár nincs, mindjárt szétoszt néhány fülest. A kis púpos nagyon nehezen
mászott fölfelé, lihegett, a homlokán izzadság csorgott, egészen belekékült.
– Gyere le! – szólt rá a tanár úr.
De ő nem, makacsul erőlködött tovább. Minden pillanatban vártam, hogy lezuhan,
félholtan. Szegény Nelli! Arra gondoltam, hogy ha én volnék a helyében, és engem látna így az édesanyám, hogy fájna neki; mit nem adtam volna azért, hogy sikerüljön
felmásznia, a legszívesebben láthatatlanul föllökdöstem volna szegénykét.
Közben Garrone, Coretti, Derossi kórusban biztatták:
– Följebb, följebb, Nelli, rajta, még egy kicsit, ez az!
És Nelli nagyokat nyögve följebb erőlködött, más csak kéttenyérnyi hiányzott.
– Na még egy kicsit, nagyszerű! – kiabálták a többiek. – Bátorság! Na még egy kicsit!
És Nelli megragadta a keresztrudat. Nagy taps fogadta.
– Gratulálok! – mondta a tanár úr. – De most gyere le.
Nelli azonban föl akart állni a keresztrúdra, mint a többiek, és némi erőlködés után
föl is könyökölt rá, aztán a térdét is felhúzta, s végül fönn állt, lihegve, mosolyogva
nézett le ránk. Megint tapsoltunk, erre kifelé sandított az utcára. Én is kinéztem, és a
kerítés kúszónövényei közt megláttam a mamáját, föl-alá sétált a járdán, de nem mert
bekukucskálni.
Nelli lecsúszott, diadalordítással fogadtuk. Izgatottan csillogott a szeme, az arca kipirult, rá se lehetett ismerni. Amikor kijöttünk, a mamája elébe sietett, átölelte, s nyugtalanul faggatta:
– Hogy ment, fiacskám, hogy ment?
Összevissza kiabáltunk:
– Remekül!
– Ugyanúgy felmászott, mint mi!
– Erős fiú ám ez!
– És gyors!
– Megcsinál mindent, amit mi!
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Azt látni kellett volna, milyen boldog lett. Meg akarta köszönni nekünk, de nem bírta,
csak a kezünket szorongatta, Garronét megsimogatta, aztán vitte a fiát. Még láttuk, hogy
sietnek, hadonásznak, egymás szavába vágva beszélnek. Még soha nem láttam ilyen boldognak őket.
(Székely Éva fordítása)
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Részletek az Ami a szívedet
nyomja című verseskötetből
AMI A SZÍVEDET NYOMJA.
KORTÁRS SVÉD GYERMEKVERSEK
(RÉSZLET)
Olvasd el a verset!
Beszéljétek meg a csoportban, milyen érzéseik lehettek a szereplőknek! Hogyan kerültek
ebbe a helyzetbe? Veletek előfordult-e hasonló?
Szerintetek megfelelően viselkedtek? Ti mit tennétek másként?
A beszélgetés során készítsetek jegyzeteket, hogy minél pontosabban be tudjatok számolni a többieknek a csoportotokban!

INGRID SJÖSTRAND: KICSIT CSAK!
Kicsit csak! Kösz, kösz. Elég!
És tényleg elég,
pedig éhes vagyok,
de most nincs időm enni.
Kösz, kenyér nem kell.
Süti van? Mehetek?
Mária vár.
Hát Mária, tudod.
Akivel reggel játszottam a téren.
Mária nagyon helyes,
van egy felhúzható oroszlánja.
Kösz az ebéd. Szia!
Kesztyűt? De hülye találmány.
Sapkát?! Jó, jó, jó.
Mária!
MÁRIA!
(Tótfalusi István fordítása)
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AMI A SZÍVEDET NYOMJA: KORTÁRS SVÉD
GYERMEKVERSEK
(RÉSZLET)
Olvasd el a verset!
Beszéljétek meg a csoportban, milyen érzéseik lehettek a szereplőknek! Hogyan kerültek
ebbe a helyzetbe? Veletek előfordult-e hasonló?
Szerintetek megfelelően viselkedtek? Ti mit tennétek másként?
A beszélgetés során készítsetek jegyzeteket, hogy minél pontosabban be tudjatok számolni a többieknek a csoportotokban!

INGRID SJÖSTRAND: MIKOR USZIBÓL JÖVET
Mikor usziból jövet
sorba álltunk a buszmegállónál,
Johan végigfutott mellettünk,
és minden lányra ráhúzott
a nedves fürdőnacijával.
Mindegyikre, csak rám nem.
Monika azt mondta, biztos komál
engem.
Nem tudom…
Hátha csak kifelejtett?
(Tótfalusi István fordítása)

44

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

TANULÓI

AMI A SZÍVEDET NYOMJA.
KORTÁRS SVÉD GYERMEKVERSEK
(RÉSZLET)
Olvasd el a verset!
Beszéljétek meg a csoportban, milyen érzéseik lehettek a szereplőknek! Hogyan kerültek
ebbe a helyzetbe? Veletek előfordult-e hasonló?
Szerintetek megfelelően viselkedtek? Ti mit tennétek másként?
A beszélgetés során készítsetek jegyzeteket, hogy minél pontosabban be tudjatok számolni a többieknek a csoportotokban!

BRITT G. HALLQVIST: PUFI
Pufinak hívja mindenki,
mert egy picurkát pufók.
Csak egy picurkát.
Gyakran áll a tükör előtt,
és motyogja: „Csak egy picurkát.”
Pufinak fogynia kellene,
de ha olyan nagyon szereti
a húsgombócot!
Pufit Karl-Fredriknek hívják,
de ezzel senki se törődik,
csak Ulla.
Karl-Fredrik! – kiabálja
jó hangosan, hogy hallja mindenki.
Pufi szereti Ullát.
(Tótfalusi István fordítása)
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AMI A SZÍVEDET NYOMJA.
KORTÁRS SVÉD GYERMEKVERSEK
(RÉSZLET)
Olvasd el a verset!
Beszéljétek meg a csoportban, milyen érzéseik lehettek a szereplőknek! Hogyan kerültek
ebbe a helyzetbe? Veletek előfordult-e hasonló?
Szerintetek megfelelően viselkedtek? Ti mit tennétek másként?
A beszélgetés során készítsetek jegyzeteket, hogy minél pontosabban be tudjatok számolni a többieknek a csoportotokban!

INGRID SJÖSTRAND: VAN HOZZÁ KÖZÖD?
Van hozzá közöd,
mit csinálok?
És hogy mit gondolok?
Van hozzá közöm,
mit csinálsz?
És hogy mit gondolsz?
Van közünk egymáshoz?
Hozzám, hozzád, mindenkihez,
aki véletlenül épp itt él
épp most,
és akitől függ,
hogy mi lesz a világból?
Van közünk egymáshoz,
talán, igen.
(Tótfalusi István fordítása)

