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A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, kísérleti-tesztelési céllal használható. 

Kereskedelmi forgalomba nem hozható. Másolása, terjesztése szigorúan tilos! 
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Ki van a dióhéjban?

Összeállította

Andóné Nagy Katalin, 

Petik Ágota, Ruzsa Ágnes

Rajzolta

CZ BT.

Alkotószerkesztô

Eszterág Ildikó, Fejér Zsolt
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Kiszámoló

Kert a-latt a macs-ka
Sze-mét pil-lo-gat-ja,
el-vesz-tet-te gom-bos-tû-jét,
a ku-tyá-ra fog-ta.
A ku-tya ta-gad-ta, 
hogy ô el nem lop-ta. 
Ik-szom, fik-szom, te vagy kint!

 Magyar népköltés

Három szál...   

Három szál
liba pihe száll,
Aluszik a Cirmos,
a fülire száll.

             Weöres Sándor
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6 KUTYÁKOK ÉS MACSKÁKOK

A kutya-tár

Harap utca három alatt
megnyílott a kutya-tár,
síppal-dobbal megnyitotta 
Kutyafülü Aladár. 
Kutya-tár! kutya-tár!
Kutyafülü Aladár!

Húsz forintért tarka kutya,
tízért fehér kutya jár,
törzs-vevôknek öt forintért
kapható a kutya már.
Kutya-tár! kutya-tár!
Kutyafülü Aladár!
 

Weöres Sándor

Bodri

Bodri kutya sétál,
füle-farka szétáll,
itatója kicsi kút,
etetôje mély tál.

Kôkerítés szélinél
tarka macska üldögél,
észreveszi a kutyát,
megmássza a szilvafát.

Weöres Sándor
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A pórul járt kutya

Húst talált a kutya. A szájába kapta, bevetette magát vele 
a patakba, s hazafelé úszott. A patak tükrében észrevette 
magát: ahogy viszi szépen szájában a zsákmányt. Azt hitte  
a dôre, egy másik kutyát lát, s irigyelte tôle a szép húsdarabot. 
Utánakapott hát, de közben a maga finom húsát-csontját víz-
be pottyantotta. 
 Pórul járt ôkelme, mert mohón a másét is elirigyelte.

Rónay György

7KUTYÁKOK ÉS MACSKÁKOK
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Macskapiac

Macskát veszek, macskát adok, 
macskapéci lakos vagyok 
Tíz az ára,
húsz az ára,
ne költsetek vasmacskára!

Van szelíd és van vad is,
egerészô bajnok is 
Tíz az ára,
húsz az ára,
ne költsetek vasmacskára!

Egy vak tehén százszor annyi,
holott nem tud dorombolni
 Tíz az ára,
húsz az ára,
ne költsetek vasmacskára !

Gyerünk, amíg olcsón adom,
s ülve el nem macskásodom 
Tíz az ára,
húsz az ára,
ne költsetek vasmacskára!

                                 Csoóri Sándor
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Frakk focizik

Frakk javában ugrált, mikor a kôfal tetején felbukkant   
Lajcsika.  
 – Frakk, hol voltál ma egész délelôtt?  
 – Iskolában! – felelte Frakk büszkén. 
 – Vasárnap nincs is iskola!  
 – De kutyaiskola van!
Lajcsikának leesett az álla.  
 – Kutyaiskolába jársz? És mit tanultok ott? Írni, olvasni,  
számolni?  
 – Ugyan, dehogy! Felállni, leülni, kúszni a fûben, azután 
meg futni, mászni, ugrani.  
 – De jó nektek! – mondta Lajcsika sóvárogva.

 Bálint Ágnes
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Az irigy testvér

Volt egyszer egy szegény ember. Nagyon sok gyermeke volt. 
Avval kereste a kenyerét, hogy halászni járt. Egyszer kiha-
lászott a vízbôl egy karikát. Kezébe vette, nézegette, haza-
vitte a gyerekeknek játszani.
 Ahogy a gyerekek játszottak vele, az mind fényesebb lett. 
Egyszer csak látszott, hogy aranykarika. Fogta az ember,  
s elment a királyhoz.
 Amikor átadta a királynak, az megkérdezte tôle:
 – Honnan van ez az aranykarika?
 – Fölséges királyom, ezt én a folyóból halásztam.
A király elfogadta az ajándékot. Megparancsolta, hogy annyi 
pénzt kapjon, amennyit csak elbír.
 Amikor a szegény ember hazaért, egyik fiát elküldte a báty-
jához a mérlegért. A bátyja a mérleget jól kikente szurokkal. 
Így adta oda. Otthon a pénzt megmérték. Nem vették észre, 
hogy egy kis ezüstpénz a szurokba ragadt.
 Amikor ezt a báty meglátta, szaladt az öccséhez. Ment  
a felesége is. Kérdezték:
 – Honnan ez a sok pénz?
Gondolta a szegény ember, megtréfálja a zsugori, irigy bátyját. 
Azt mondta:
 – Úgy lett a pénz, hogy macskát vittünk a királynak. Annyi 
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ott az egér, hogy még a király fülét is rágják.
 Rávágja erre tüstént a báty felesége:
 – No, ember, vegyünk mi is macskát!
 Így is lett. Mindenüket eladták. A pénzen macskát vettek.  
Egy nagy kocsi macskát vittek a királyi várba. Kérdezik a katonák:
 – Hova mennek kendtek?
 – A királyhoz.
 – Mi járatban?
 – Hát macskát hoztunk neki!
 – A királynak macskát? 
 – Hallottuk, hogy sok itt az egér. Még a király fülét is rágják. 
Hoztunk egy egész kocsi macskát.
 A katonák alig eresztették be ôket.
 Mikor a király elé értek, kioldozták a sok zsákot. A rengeteg 
éhes, dühös macska meg neki a királynak. Karmolták, tépték. 
Az meg jajgatott, ahogy a száján kifért. A testôrök alig tudták 
a sok macskát kikergetni. Az embert jól megverték. Mehetett 
a feleségével haza.

Magyar népmese
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13ÉV MÚLIK, ÉVET ÉR

Január...

Január elöl jár,
a nyomán február,
március szántó-vetô,
április nevettetô,
május szépen zöldellô,
június nevelô,
július érlelô,
augusztus csépelô,
szeptember gyümölcshozó,
október borozó,
november télelô,
december pihenô. 

Magyar népköltés Hétfô hetibe

Hétfô hetibe,
kedd kedvibe,
szerda szeribe,
csütörtök csûribe,
péntek pitvarába,
szombat szobájába,
vasárnap a 
verpeléti vásárba.

Magyar népköltés
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Mese reggelre

Hajnalodott.
 – Talpra, senkiháziak! Hasatokra süt a nap. Gyerünk  
dolgozni. Vár a jó, frissítô munka, a csákány, az ásó, a lapát 
nyele. Pattogjatok, álomszuszékok! – rikoltotta az Egyalvó.
 – Bizony, azonnal keljetek fel! Mit gondoltok, lustálkodásból 
is megéltek? – kiabált a Kétalvó.
 – Nosza, ki a jó meleg ágyacskából! – mondta a Három-
alvó.
 – Ajaj, lassacskán föl kéne kelni – ásított a Négyalvó.
 – Miért nem hagyjátok az embert aludni? – méltatlankodott 
az Ötalvó.
 – Még alszom – mormogta a Hatalvó.
A Hétalvó nem szólt semmit. Aludt.
Aztán persze fölkeltek mind a heten.

Lázár Ervin

14 ÉV MÚLIK, ÉVET ÉR
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Aki fázik

Aki fázik, vacogjon,
fújja körmét, topogjon,
földig érô kucsmába,
nyakig érô csizmába,
burkolózzék bundába,
bújjon be a dunyhába,
üljön rá a kályhára – 
mindjárt megmelegszik.
 

Kányádi Sándor

Négy testvér

Év múlik, évet ér,
egymást hajtja négy testvér:

víg tavasz, virághintô,
koszorús nyár, kalászdöntô,

ôsz, gyümölcsérlelô,
tél, havat terelô.

 
Csanádi Imre 
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A medve töprengése

Jön a tavasz, megy a tél,
barna medve üldögél:
− Kibujás vagy bebujás?
Ez a gondom óriás!
Ha kibujok, vacogok,
ha bebujok, hortyogok;
ha kibujok, jót eszem,
ha bebujok, éhezem.
Barlangból kinézzek-e?
fák közt szétfürkésszek-e?
lesz-e málna, odu-méz?
ez a kérdés de nehéz! 

 Weöres Sándor
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Kinek köszönt a szegény ember?

Együtt utazott a Szél, a Hideg meg a Meleg. Szembejött velük 
a szegény ember. Már messzirôl köszönt:
 − Jó napot, nagyságos uram!
Azt mondja a Meleg:
 − Kinek köszönt ez az ember? Kérdezzük meg tôle! 
Kérdezi a Meleg az embertôl:
 − Ugye, nekem köszöntél, szegény ember?
 − Nem én, hanem a Szélnek.
 − Megállj, jöjjön csak a kánikula, majd adok én neked olyan 
meleget, hogy elolvadsz!
 − Bánom is én, csak a Szél ott legyen!
Azt mondja a Hideg:
 − Nekem köszöntél, szegény ember?
 − Nem én, hanem a Szélnek!
 − Megállj, jöjjön csak a tél, olyan hideget hozok, hogy meg-
fagysz!
 − Bánom is én, csak a Szél ott ne legyen. Kutya bánja  
a hideget szél nélkül!

Magyar népmese
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Zápor

Csepp, csepp
csepereg – 
villan, csattan,
megered;
záporfüggöny, zuhatag – 
fut a felhô, süt a nap.
Jött, ment –
jót esett:
fûnek, fának
jólesett.
 
 Sarkady Sándor

Hullámok

Hullámzik a fû a réten,
hullámzik a föld, a dombok,
fel-feltûnnek, elsuhannak
kis vitorlák – templomtornyok.

Hullámvölgyek, hullámdombok,
egyik szôke, másik barna,
messze nyúló vékony füstcsík –
országút ezüstje rajta.

Mikor a szél belefésül,  
egyszer sárgán, máskor kéken,
egyszer zölden, mint a zöld tó,
hullámzik a fû a réten. 

Kántor Péter 
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Nyár

Nyár. Kert. Csönd. Dél.
Ég. Föld. Fák. Szél.
Méh döng. Gyík vár.
Pók ring. Légy száll.
Jó itt. Nincs más,
csak a kis ház.
Kint csönd és fény.
Bent te meg én.
      
                                   Szabó Lôrinc

19ÉV MÚLIK, ÉVET ÉR
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Tekereg a szél

Tekereg a szél,
kanyarog a szél,
didereg az eper-ág:
mit üzen a tél?

Fuj a szél, fuj a szél,
de morog a szél.
Apró ez a szoba,
Mégis belefér.

Széles világba
fut a szél magába,
nyakában a lába,
sosem érsz nyomába.              

 Weöres Sándor

Felleg hátán...

Felleg hátán felleg
mendegélnek, mennek.
Északról le délnek
mennek, mendegélnek.

Délrôl napkeletnek,
onnan napnyugatnak,
térülnek, s már újra
északra vonulnak.

Elfödik a Napot,
este el a Holdat.
Ólmos esôt visznek,
porka havat hoznak.               

 Kányádi Sándor
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  ÉV MÚLIK, ÉVET ÉR 21 

Galagonya

Ôszi 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.
Ôszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.       

 Weöres Sándor

Ki van a dióhélyban jav 2006/2.indd   7 2006.07.15   12:49:39



22 ÉV MÚLIK, ÉVET ÉR

A gomba alatt

A hangyát egyszer utolérte egy nagy esô. Egy apró kis gombát 
látott meg a tisztáson, bebújt a kalapja alá. Egy agyonázott 
pillangó vánszorgott a gombához.
 − Hangyácska, Hangyácska, engedj ide engem!
 − Már hogyan is engednélek – kérdezte a Hangya −, hiszen 
magam is éppenhogy elférek alatta.
 − Kis helyen is elférnek, akik szeretik egymást.
Erre aztán a hangya beeresztette a Pillangót.
 Az esô meg egyre csak zuhogott. Futva jött az Egérke.
 − Engedjetek a gomba alá engem is!
 − Nincs itt már szabad hely!
 − Húzzátok magatokat összébb egy kicsit!
Összébb húzták magukat, és beengedték az Egérkét.
 Az esô zuhogott, sehogy sem akarta abbahagyni. Arra 
ugrándozott a Veréb. Így sírt-rítt:
 − Megázott a tollacskám! Engedjetek be megszáradni!
 − Nincs már több hely!
 − Húzódjatok összébb, nagyon szépen kérlek!
Összébb húzódtak, jutott hely a Verébnek is. 
 Ekkor a Nyúl ugrott ki a tisztásra, és meglátta a gombát.
 − Bújtassatok el! Üldöz a róka! – kiáltozta.
 − Sajnálom a Nyulat – szólt a Hangya. – Tudjátok mit?
Húzódjunk összébb!
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 Alighogy a Nyulat elrejtették, odaért a Róka.
 − Nem láttátok a Nyulat? – kérdezte. Közelebb lopa- 
kodott, szaglászni kezdett.
 − Ugyan, hogy bújhatott volna ide?
Megcsóválta a Róka a farkát és elment. 
 Közben az esô is elállt, a nap kisütött. A Hangya elgon-
dolkozott:
 − Elôször nekem is alig volt helyem, a végén mind az öten 
elfértünk!

Vlagyimir Szutyejev nyomán

23ÉV MÚLIK, ÉVET ÉR
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Mozdony

S-sz, beh
sok súly!
Meg se
mozdul!
Friss sze-
net, ha
bekapok:
messze,
messze
szaladok,
szaladok…

Illyés Gyula

Hajó

Félelmetes hajókémény
rettenetes hajóduda
aztán jön a hajó maga
rajta elsô Nadragulya

Ez itt elsô Nadragulya
az ottan a hajóduda
Ez itten a hajókémény
a többi a hajó maga

Kiss Anna
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28 JÖVÜNK-MEGYÜNK

Börönd Ödön

Börönd Ödön
a Köröndön
 ül a kövön,
 ül a kövön
fekete színû böröndön.

 Arra száll egy helikopter,
 lerádióz a riporter:
  Börönd Ödön!
  Börönd Ödön!
   Miért is ülsz itt
   a Köröndön
   fekete szín
  böröndödön?

  Visszafelel Börönd Ödön
  csepp zsebrádió-adóján:
azért ülök a Köröndön
fekete szín böröndömön,
  várom, hogy a tearózsa,
  várom, hogy a tearózsa
kinyíljon az aszfaltkövön,
s a 4-es busz begörögjön!

Tamkó Sirató Károly

28 JÖVÜNK-MEGYÜNK
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A  buszvezetôk mind mogorvák,
odacsukják az utasok orrát,
ahogy az orrok ellilulnak
a buszvezetôk felvidulnak.

Rázós buszon az ellenôr
sohase tudni merre dôl,
zsebében toll, karján szalag,
jobban teszi, ki elszalad!

A nénik mindig hátra szállnak,
ott üldögélnek, álldogálnak,
nehéz a szatyruk, nem beszélnek,
csak álldogálnak, üldögélnek.

Varró Dániel

Buszon
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A világlátott egérke 
részlet

Szunyókált a kis mezei egér, szunyókált a ringatózó vonaton. 
De az igazat megvallva nem is szunyókált, hanem aludt, mint 
a bunda. Megviselték a viszontagságok. Még álmodott is. 
Azt álmodta: újra otthon van az ismerôs mezôn, sütkérezik  
a napon. Már éppen vissza akart iszkolni a lyukba, mert látta 
az egerészô rókát közeledni. Késô volt, már a mancsát is  
a vállán érezte.
 Fölriadt.
 – Kérem a jegyeket. – Egy egér költögette, egy házi egér 
formájú, egyenruhás egér.
 

30 JÖVÜNK-MEGYÜNK

Sulinova olvasókönyv 2j.indd   30 2005.08.23   18:29:29



31��������������

� ���������������������������������������������������������
�����
� �������������������������������������������������
� �������������������������������������
� �������������������������������������������������������
���������������� �������������������������� ����������������
����������
� ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������
� ��������,����������������
� �����������������������������������������������������
� ���������������������������������������������

��������������

31��������������

Sulinova olvasókönyv 2j.indd   31 2005.08.23   18:29:39Ki van a dióhélyban jav 2006/2.indd   11 2006.07.15   12:55:46



32 KUTYÁKOK ÉS MACSKÁKOK HASPÔÓKOK32 HASPÓKOK

Sulinova olvasókönyv 2j.indd   32 2005.08.23   18:29:43



33HASPÓKOK

A róka meg a gólya

Egy nap a róka vendégségbe hívta a gólyát. Ízletes vacsorát 
fôzött.  Amikor a gólya megérkezett, csak nézett. Az asz-
talon egy lapostányéron  leves gôzölgött. A gólya hosszú,  
vékony csôrével sehogyan sem fért az ételhez. Így aztán  
korgó gyomorral kellett távoznia.
 – Köszönöm a meghívást! Holnap jöjj el hozzám te! – mondta 
távozóban.
 A róka örömmel elfogadta a meghívást.
 A gólya egész nap sürgölôdött a konyhában. A róka alig 
várta, hogy nekifogjon az evésnek, ám most ô döbbent meg 
a látványtól.
 A gólya hosszú nyakú edényben tette az ételt a róka elé. Jó 
étvágyat is kívánt hozzá.
 A róka próbálkozott jobbról is, balról is. Sehogy sem fért  
a finom ételhez. A gólya közben vígan evett. Így aztán most 
a róka maradt éhen.
 – Róka koma, hát nem ízlik a fôztöm? – incselkedett  
a gólya. – Amit velem tettél, csak azt kaptad vissza.

Aesopus nyomán
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Mit eszel, Jankó?

 – Mit eszel, Jankó?
 – Mézes kenyeret.
 – Mit eszel, Cirmos?
 – Rántott egeret.
 – Mit eszel, Bundás?
 – Velôtlen csontot.
 – Mit eszel, Mekegi?
 – Fûzfalombot.
 – Mit eszel, Ráró?
 – Fagyott parazsat.
 – Jóllaktál-e Jankó?
 – Jól a darazsak!

Szilágyi Domonkos

Párbeszéd

 – Honnét, szomszéd?
 – Ahol voltam, onnét!
 – Mit evett?
 – Eleget!
 – Mi jót?
 – Hernyót!
 – Hány volt?
 – Egy volt!
 – És még?
 – Kukacot!
 – Mennyit?
 – Hatot!
 – Hát még?
 – Legyet!
 – Hányat?
 – Hetet!
 – Mást még?
 – Pondrót!
 – Sok volt?
 – Nyolc volt!
 – Jó volt?
 – Jó volt!

                  Zelk Zoltán
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A sajtot osztó róka

Volt egy medvének két fia. Egyszer azt mondta nekik:
  – Menjetek, fiaim, próbáljatok szerencsét!
A két medvebocs elindult, s az úton talált egy kerek sajtot.  
Osztozkodás közben veszekedni kezdtek, hogy egyik se csapja 
be a másikat.
 Meglátta ôket a róka és megkérdezte:
 – Hát ti miért veszekedtek?
  – Ezt a sajtot szeretnénk kettéosztani, de úgy, hogy egyik 
se csapja be a másikat.
  – Majd elosztom én egyformán – ajánlkozott a róka.
 Kétfelé törte a sajtot, de egyik fele kissé nagyobbra  
sikerült, mint a másik. Erre a nagyobbikból leharapott egy 
darabot, hogy egyformák legyenek. Most azonban a másik 
lett nagyobb, s abból is leharapott. Egyik ismét nagyobb volt, 
ebbôl is harapni kellett.
 Így a róka addig osztotta és ette a sajtot, amíg az mind elfo-
gyott, a medvebocsok pedig a semmivel maradtak.

Magyar népmese
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Lecsöppenô Kecsöp Benô

Jöhet pogácsa, bableves,
veszedelem csak arra les,
ki melegszendvicset kajol –
figyelj te jól 
reám:

Ha kérdik, kérsz-e szendvicset,
és azt mondod, hogy rendicsek,
soha ne kérj rá kecsöpöt,
mert lecsöpög,
le ám!

Lecsöppenô Kecsöp Benô,
a szendvicsen ô a bökkenô.
Lecsöppen ott, lecsöppen itt,
csupa kecsöp a bôrdzsekid.

Majszolhatsz bármi egyebet,
veszély csak akkor fenyeget,
ha a fogad hotdogra fáj,
hát készen állj,
komám!

Ha kérdik, kérsz-e hotdogot,
jobb, hogyha ezt megfontolod,
sose tetess rá kecsöpöt,
mert lecsöpög,
le ám!

Lecsöppenô Kecsöp Benô,
a hotdogon ô a bökkenô.
Lecsöppen itt, lecsöppen ott,
csupa kecsöp a farmerod.

Mert ô a göcs, a bökkenô,
az új ruhádra csöppenô,
talajt csöpögve megkenô
(holott a hôség rekkenô),
nincs más veszély, csak ô, csak ô:
Lecsöppenô Kecsöp Benô. 

Varró Dániel
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A zsiráf a fényképésznél

Fénykép kellett a zsiráfnak,
Fényképészhez ment vasárnap.
Le tud engem fényképezni?
 – Le én, kérem!
 – Szépen tud ön fényképezni?
 – Csodaszépen!
 – És a képet most csinálja?
 – Nyomban!
 – Van-e hozzá masinája?
 – Ott van!
 – Nem fog a kép elmozdulni?
 – Kár izgulni.
 – És elférek majd a képen?
 – Csak a fele fér rá, kérem.
 – S mi lesz a másik felemmel? 
 – Hát azt majd külön veszem fel.
 – De remélem nem lesz drága. 
 – Két kép ára.
 – Hátha elférek egy képen!
 – Semmiképpen!
 – Na jó, kezdjünk akkor bele!
Csett: a lába.
Csett: a feje.
 – Kész!
Fél meg fél az egy egész. 
És pompásan sikerült!
 – Csak kicsit sokba került! 

Ludwik Jerzy Kern  
41
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A Kék meg a Sárga 

Egyszer két festékpötty – egy kék meg egy sárga – egymás 
mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért.
  – Nem menne kicsit távolabb? – mondta ingerülten a Kék.
  – Menjen maga – válaszolta a Sárga –, s különben is, talán 
köszönne!
 – Még hogy én köszönjek?! Egy Sárgának?! – morgott 
fitymálóan a Kék, és bizonyára biggyesztette volna a szája 
szélét, ha lett volna neki.
  – Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene 
elôre köszönnöm?
  – De azt. Ha nem látná, én a Kék vagyok!
  – Engedje meg, hogy fölkacagjak – mondta gúnyosan  
a Sárga –, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon, 
nem is lehet egy napon említeni velem... és legyen szíves, ne 
könyököljön az oldalamba!
 – Elôször is, maga könyököl az én oldalamba, másodszor 
pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb 
virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a leg-
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szebbek.        Képzeljen el egy sárga szemû embert... brr... 
vagy sárga vizet!
  – Mégiscsak túlzás! Még hogy a kék virágok a legszebbek! 
Látott már maga kankalint? Meg ôszi erdôt? Maga túl mohó. 
Beszínezi az egész eget meg a tengert, csupa kék mindenütt. 
Unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá... 
Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém 
mászik...
 De a Sárgának nem volt ideje befejezni a mondatot, mert 
a két festékpötty összefolyt. A kisfiú, akinek az ecsetjérôl 
lehullottak, meglátta ôket, és így szólt:
  – Nicsak, milyen szép zöld pötty!
         

Lázár Ervin
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Magány

Van egy kis házam, odamegyek,
 ha túl sok ember zavar,
van egy kis házam, odamegyek,
 hol senki sincs velem;
hová senki nem szólhat át,
hol senki se mondja: „Nem”,
hol mást se mond, ahol tehát
 csak én vagyok jelen.
      
            Alan Alexander Milne

45ÁLOM ÉS VARÁZSLAT 
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Álomfaló Csodamanó 
részlet

Szunyókaföldet nemhiába hívták Szunyókaföldnek. Lakóit 
egyetlen dolog érdekelte igazán, az alvás. De nem az volt 
számukra a fontos, ki mennyi ideig durmol, sokkal inkább az 
számított, milyen édesdeden alszik. És ez nagy különbség. 
 Úgy tartották, akinek jó az alvókája, az jó kedélyû és éles 
eszû. Így nem csoda, hogy mindig a legjobban szundikáló  
lakost választották királyukká. 
 Élt egykor országukban egy király és királyné. Lánykájukat 
Bóbiskának hívták. Aki egyszer is látta, nyomban megértette, 
miért kapta ezt a bájos nevet.
 Szülei Álomkastélyában lakott, és egy pompás virágszirom-
ágyacskája volt. De csodás fekhely ide, csodás fekhely oda, 
Bóbiska esténként mégsem akart ágyba bújni. Minduntalan 
újabb és újabb kifogásokat eszelt ki, csak ne kelljen lefeküd-
nie. Az az igazság, hogy félt elaludni. Kitalálod, miért rettegett  
annyira az alvástól? Mert igen gyakran meg-
esett, hogy rosszat álmodott.   
   
                                      Michael Ende
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Altató

Lehunyja kék szemét az ég,
lehunyja sok szemét a ház,
dunna alatt alszik a rét – 
aludj el szépen, kis Balázs.

Lábára lehajtja fejét,
alszik a bogár, a darázs,
velealszik a zümmögés –
aludj el szépen, kis Balázs.

A villamos is aluszik,
– s míg szendereg a robogás –
álmában csönget egy picit – 
aludj el szépen, kis Balázs.

Alszik a széken a kabát,
szunnyadozik a szakadás,
máma már nem hasad tovább – 
aludj el szépen, kis Balázs.

Szundít a lapda, meg a síp,
az erdô, a kirándulás,
a jó cukor is aluszik – 
aludj el szépen, kis Balázs.

A távolságot, mint üveg
golyót, megkapod, óriás  
leszel, csak hunyd le kis szemed, – 
aludj el szépen, kis Balázs.

Tûzoltó leszel s katona!
Vadakat terelô juhász!
Látod, elalszik anyuka. –
aludj el szépen, kis Balázs.

József Attila
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Altató

Ezüst cipôben jár a Hold,
kigyúl a légi lámpabolt.
Ott fönn lakik mind, aki volt,
kék függönyön sok égi folt.

Aki volt, annak ott van ágya,
ágya fejénél ég a lámpa,
feje alatt a párna felhô,
mikor fény gyúl, az árnya megnô.

Itt lenn is árnyékok a fák,
aki elalszik, messze lát,
aki ott fönn van, messze néz:
csurog le ránk a lámpaméz.

                               Tóth Krisztina

49ÁLOM ÉS VARÁZSLAT 
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Két kicsi kecske

Két kicsi kecske szembetalálkozott a patak keskeny hídján. 
Olyan keskeny volt a híd, hogy nem fértek el egymás mellett. 
Úgy mehettek volna csak át rajta, ha az egyik visszafordul,  
s megvárja, míg a másik átmegy.
 – Vissza, vissza! – szólt az egyik.
 – Hát még mit nem? Öregebb vagyok, mint te. Úgy illik, 
hogy te fordulj vissza.
 – Igen ám, de én léptem elôbb a hídra.
 Visszafordulni egyik sem akart. Vadul nekimentek egymás-
nak, és verekedni kezdtek.
 Csúszós volt a híd, és mind a ketten belepottyantak a vízbe.

Magyar népmese

Fintorgások a tükör elôtt
részlet

Nem vagyok én török,
mégis zúzok, török,
néha tányért, néha mákot,
néha pedig térdkalácsot.

Csoóri Sándor
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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 nyakadat,
ezüst nyakadat,
ezüst fogadat,
ezüst hasadat,
ezüst hátadat,
kezedet, szemedet,
piszkos
 ezüst
  füledet!
     
         Nemes Nagy Ágnes

55FINTORGÁSOK

Sulinova olvasókönyv 2j.indd   55 2005.08.23   18:32:09



56 �����������

��������������������

��������������������
�������������������
��������������������
����������������������
�����������������
�������������������
������������������
������������������������
��������������
�������������������������
������������������
����������������������������������
����������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������
�������������������������������������
����������
������������������������������
��������������������������
���������������������������������
����������������������������
��������
�������������������� � � � � �
�������������������������������������������������������������

56 �����������

Sulinova olvasókönyv 2j.indd   56 2005.08.23   18:32:18

Ha én felnôtt volnék
részlet

Ki van a dióhélyban jav 2006/2.indd   28 2006.07.15   13:10:51



57FINTORGÁSOK

   A két jó barát

Ment, mendegélt két jó barát az erdôben. Egyszer csak 
a sûrûbôl elôbukkant egy medve, s rájuk támadt. Az 
egyikük futásnak eredt, rohant az egyik fáig. Felmászott 
s elbújt. A másik ott maradt egyedül az úton. Mit  
tehetett, a földre vetette magát, és azt színlelte, hogy 
halott. A medve odament hozzá, körbeszaglászta.  
Ô meg még a lélegzetét is visszatartotta. Végül a med-
ve az arcát is megszagolta. Mivel az ember nem  
lélegzett, halottnak hitte és odébbállt.
 Figyelte mindezt a másik a fáról. Amikor a medve 

elment, ô is lemászott. Nevetve kérdezte barátjától:
 – Ugyan mondd, mit súgott a bundás a füledbe?
  – Nem súgott az komám, semmi mást, mint hogy hitvány 
senkiházi az, aki cserbenhagyja a társát.
        
                                                  Lev Tolsztolj
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A farkas, a róka meg a tyúk
 
Egyszer a farkas tyúkot hozott a szájában. Meglátja a róka. 
Kérdezi tôle:
 – Honnan hozod ezt a tyúkot?
Azt mondja a farkas:
 – Gadányból.
Ahogy kitátotta a száját, a tyúk elröpült.
 Egy idô múlva a farkas is látja, hogy a róka is hoz egy tyúkot 
a szájában. Megkérdezi tôle:
 – Te honnan hozod azt a tyúkot?
 – Görcsönybôl.
A tyúk az ô szájából nem repült ki.

    Magyar népmese
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A három selyp lány  

Egy asszonynak volt három lánya, egyik formásabb, csino-
sabb, mint a másik. Mégse akadt kérôjük, mert mind a három 
pösze volt. Csúnyán, hibásan beszéltek.
 Egyszer idegen faluból való legény állított be hozzájuk. Mind-
járt azt kérdezte az asszonytól, van-e eladó lány a háznál.
 – Van három is – felelte az. – Jóravaló legénynek odaadom, 
amelyiket választja.
 Leültette a legényt, feltette a tûzhelyre a fazekat meg a nagy 
lábos tejet. Azután beszaladt a szobába.  Mondta a lányainak:  
 – Csinosítsátok ki magatokat! Ügyesen forgolódjatok a ven-
dég körül! De egy árva szó nem sok, annyit se szóljatok! 
Tegyetek úgy, mintha szégyenlôsök volnátok, idegen elôtt 
nem mernétek kinyitni a szájatokat!
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 A lányok úgy tettek. Nem szóltak semmit, csak moso-
lyogtak. Ügyesen forgolódtak a legény körül, aki azt se tudta, 
hová legyen zavarában. Örült, hogy három ilyen szép lány 
közül választhat. Az öregasszony beszélt ötük helyett, csak 
úgy dôlt belôle a szó. Mikor látta, hogy a legénynek tetszenek 
a lányai, örömében minden egyébrôl megfeledkezett.
 Egyszer csak látja a legkisebb lány, hogy fut a tej. Felugrik 
és ijedten kiáltja: – Put a té! Put a té, édöszanám! – Mire 
a középsô rászól, szigorú hangon: – Ne fólj, te, nem fabad 
fólni! – A legöregebb meg büszkélkedik: – Látod, én ed tót 
te tólok!
 A kérô kimeredt szemmel bámult rájuk egy percig. Aztán 
fogta a kalapját és elment, a kávét sem várta meg.
         

Magyar népmese
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A metró kidübörgött az állomásról. Az utasok gyorsan 
odamentek a mozgólépcsôhöz. Mindenki sietett a dolgára. 
Egy néni annyira igyekezett, hogy észre se vette, hogy a szél 
letekerte a nyakáról a sálát. A könnyû selyemsál megtelt 
széllel és…
…pörögve szállt

A divatborz

végig az üres állomáson… végig a fekete-fehér
csíkozású kôpadló fölött.

Már-már úgy tûnt, 
a meleg metrószél 

mindjárt behussantja 
az alagútba, amikor: 

egyszerre csak 
megmozdult a padló!

és   s
zál l t    szál l t    szál lt
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és    s
zál l t    szál l t    szál lt

Igen, egy fehér csík, és mellette két fekete csík mozdult  meg. 
A fehér csík volt középen, és mellette kétoldalt a két fekete. 
Látszott is mindjárt, hogy az bizony nem a padló. Ez bizony egy borz! 
Egy csillogó szemû, fényes szôrû, vidám borzacska. Még ilyet! Egy 
borz a metróban? Bizony, egy igazi borz! Méghozzá milyen fürge! 
Iramodik is már a kendô után...

Egy kicsit belegabalyodott, egy kicsit belecsavarodott. Olyan lett, 
mint egy fekete-fehér-színes gombolyag. De már ki is dugta az orrát, 
és a két mellsô mancsát, és a két hátsó mancsát. 
És már a hosszú, fényes,  bozontos farka is kint van. 
Két manccsal óvatosan kisimítja a kendôt. 
Nagyon vigyáz, nagyon de nagyon... a kendô gyönyörû,  
igazán csodaszép, ilyen szépet a borz még sose látott, 
ezek a színek! 
ezek a minták!

Odadugja az orrát, óvatosan szaglássza...

FINTORGÁSOK 63 

és hopp! már meg is fogta!  már el is kapta!  megvan!

aztán még egy...
aztán még egy...

egy szökkenés...
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hapci-hapci prüssz. Hapciprüssz!
Hát ez a kendô csuda illatos. Érezni rajta a néni parfümjének a sokszínû 
szagát. És már rajta van a szél meleg szaga is, és a borz csípôs szaga is. 
Nagyon finom szagkeverék ez. A borz fekete gombos orrának nagyon 
tetszik. És a borznak is nagyon tetszik.Csak hát tüsszenteni kell tôle. 
Hapciprüssz! Hapci-hapci prüssz! A borz fogja a kendôt, még egyszer 
végigsimítja. Aztán összehajtja, hosszában, egyszer és még egyszer. 
Aztán szépen a nyaka köré keríti. A nyaka köré tekeri. 
Elegánsan megcsomózza. Szép nagy díszes csomót köt rá.  
Egyik végét meghúzza, a másikat megigazítja.
Egy húzás, aztán még egy igazítás, kész! 
A borz iramodik is már, nyakában az illatos, 
szép kendôvel. Egyenesen a mozgólépcsô felé. 
Vajon hova megy? 
Vajon mit akarhat? 

 
  

                                   
     Meglátjuk! 

 Mindjárt meglátjuk. 
A mozgólépcsô nagyon gyors, 

nagyon de nagyon. Csak hát nem 
felfele megy, hanem lefele. A borz lohol 

és lohol és lohol. Gyorsabban és gyorsabban 
és gyorsabban. De hiába, mert a lépcsô visszahozza. 

Nem felfele viszi, ahogy ô szeretné, hanem lefele. 
A borz megáll, a homlokára csap,  jaj   jaj   jaj – mondja. 
  – Butaságot csináltam, rossz mozgólépcsôre szálltam!

divatborz.indd   4 3/17/08   11:38:21 AM



  FINTORGÁSOK 65   

Sebaj, már át is ugrott a másikra, és azon szalad. Gyorsan-gyorsan, 
mint a villám.  Fent is van már a tetején.
Megáll, körülnéz, itt már sokan vannak. 
Az újságos az újságosbódéban, a pékek a süteményespultnál, 
a könyvárus a könyvstand mögött, de a borz nem hozzájuk jött.

Nem újságot akar   és nem könyveket, de még csak nem 
is süteményt. Nem, hanem az automatákhoz igyekszik. 
Van ott  üdítôautomata 
                 és kakaóautomata 
                            és csokiautomata 
                                      és kifliautomata 
                                                              és persze jegyautomaták.

De a borz mindegyik elôtt elmegy, magasra meresztett farokkal, 
peckesen, büszkén. Nem kell neki se üdítô, se kakaó, se csoki, 
se kifli, de még jegy se, de még bérlet se. 
Nem, ô egyenesen az utolsóhoz megy,                                 
                                                          az pedig: a fényképautomata!
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A borz elhúzza a függönyt, felugrik a forgószékre, belenéz a tükörbe. 
Végre látja magát, 

végre-végre-végre. 

Igen jól áll neki a kendô, nagyon de nagyon jól. Igazán elegáns, igazán 
szép. Hát ezt meg kell örökíteni, le kell fényképezni. 
Igen, mindjárt, csak elôbb még megigazítja, meghuzigálja, 
hogy a csomó pont középen legyen. Így ni, megnyomja a gombot, 
és várja a villanást mindjárt-mindjárt- mindjárt…

csatt-katt  csatt-csatt
Hû, micsoda fény!

Az automata már fényképez is. 
Aztán zúg, búg, hörög-morog és zörög, 
és kész, készen vannak a képek. 
Hopp, már ki is adta ôket a 
képkiadónyíláson.
A borz gyorsan odanyúl, 
nagyon de nagyon türelmetlen. 
Látni szeretné, 
hogy milyenek lettek a képek, 
izgatottan odanéz…
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De jaj, az elsô életlen lett, 
a másodikon már bemozdult, 
a harmadikon becsukta a szemét a villanás miatt, 
a negyediken meg grimaszol!

Na még egyszer! A borz megint megigazítja a kendôt, 
megnyálazza a mancsát, aztán megsimítja a pofaszôrét, 
pödörít a szemöldökén, hegyesít a két fülecskéjén, 
szép fehér csíkját kivilágosítja, két fekete csíkját 
besötétíti, a kendôt még egyszer megigazítja. 
Jó lesz most már, jó lesz. Mosolyogni, mosolyogni, 
most nem szabad hunyorogni, 

mehet, katt-katt, csatt-katt,

az automata megint zúg, búg, hörög, morog és zörög, 
és kész. Megint készen lettek a képek, hopp, már ki 
is jöttek. A borz a mancsába veszi ôket, és igen, igen, 
igen, a képek most sikerültek!

Egyik szebb lett, mint a másik!

A borz mindegyiken mosolyog. Nahát, milyen elegáns, 
tényleg jól áll neki a színes kendô. Ô a legszebb borz 
a világon, a legszebb és a legelegánsabb. Nagyon de 
nagyon büszke. Divatos vagyok! gondolja.

                            Igazi divatborz!
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Tetszik neki a fényképezés, nagyon de nagyon tetszik. 
Eltûnôdik, hogy vajon
 
 hogy nézne ki kiskalapban?
 És nagykalapban?
 És sapkában?
 És spanyol gallérban?
 És zoknival a fülén?
 És egy szép nagy piros szemüvegben?
 És kesztyûvel az orrán?

Rengeteg, de rengeteg dolog van, amit mind fel lehet próbálni. 
Újabb kendôk, sapkák, 
keszkenôk, kalapok, gallérok, sisakok, 
és még ki tudja, hogy hány és hányféle dolog. 
A borz boldogan szaladni kezd, fut, szalad, inal és lohol.

Már érzi is a sok furcsa ruha illatát, és tudja, 
hogy ezután rengeteg képet fog még készíteni magáról.  

   Hangosan és vidáman felnevet.

Közben lent dabadam dabadam dabadam, 
megérkezik a következô metró az állomásra. 
Az utasok mind igyekeznek kifelé. 
Senki sem mosolyog, mindenki siet a dolgára.
De hopp, megint visz valamit a szél. 
Igen, az elrontott képeket sodorja, 
épp egy kisfiú felé, ô odakap, 

és hopp megfogja a képet.
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Ránéz, látja a borz vicces, vidám ábrázatát, 
és ô is felnevet, hogy csak úgy visszhangzik bele a metró. 
És akkor mindenki más is nevetni kezd, 
az összes utas. 
Már mindenki mosolyog, úgy sietnek a mozgólépcsô felé. 

Bizony, a borz nagyon rákapott a fényképezésre. 
Ha az ember otthon keres valamit, és nem találja, akkor könnyen 
lehet, hogy a borz vette kölcsön egy-egy fényképezéshez: 
sálakat, kendôket, sipkákat, gumicsizmákat, zoknikat, bugyikat, 
kesztyûket, kucsmákat, fityulákat, meg persze szemüvegeket. 
Mindig visszahozza, de sokszor máshová teszi, nem oda, 
ahonnan elvitte. 
A metróban, az automaták környékén mindig találni mulatságos, 
elrontott képeket, olyanokat, amin látszik a borz, 
vagy legalább az orra hegye, és az is látszik, hogy mit próbál fel éppen. 
Aki ilyen képre bukkan, annak egyszerûen muszáj nevetni.
                                                                              

                                                                           Dragomán GyörgyHaha!
Hahaha! Hahaha!
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