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   pipogyák
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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.

                                        Ingrid Sjöstrand

pipogyák

Hôsök, 

   pipogyák
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Kalle nyomoz
részlet

Lelopózott a lépcsôn, olyan vigyázva, mint még soha, átlépve azokat 
a lépcsôfokokat, amelyekrôl tapasztalatból tudta, hogy hajlamosak 
nyikorogni.
 „Csak csendben, mint a tolvaj!”
 Kallét majd szétvetette a jókedv. Vékony fiútestét átpréselte a 
deszkakerítés hasadékán, s már ott is állt a pékség udvarán. Mily 
néma és mozdulatlan volt minden! Hogy illatoztak az orgonák! Hát 
még az almafák! Minden annyira más volt, mint napvilágnál! Minden 
ablak sötét volt, még Einar bácsié is!
 Kalle megremegett, amikor lábát a tûzlétra alsó fokára tette. 
Most elôször fogta el a félelem. Megér egy ujjlenyomat ennyi 
veszôdséget? Nem is tudta igazán, miféle hasznát vehetné egy 
ujjlenyomatnak. Csakhogy − gyôzködte magát − Einar bácsi gaz-
ember, és a gazemberekrôl ujjlenyomatot szokás venni. Vagyis 
szükség van Einar bácsi ujjlenyomatára! „Egyszerû rutinmunka” − 
biztatta magát a mesterdetektív, és megindult felfelé a létrán.
 „De ha Einar bácsi ébren van, és ott ül az ágya szélén, amikor 
bedugom a fejemet, akkor mit mondok?”
 Kalle mozdulatai tétovábbak lettek.
 „Jó estét, Einar bácsi, milyen szép ez az éjszaka, igaz? Kijöttem, 
és csak úgy sétálgatok itt föl meg le a tûzlétrán!” Nem, ez így sehogy 
se lesz jó.
 Remélem, hogy nagyon erôs altatót adott neki Mia néni, gondolta 
Kalle, és megpróbált úrrá lenni félelmén. A szíve azért csak a torká- 
ban dobogott, amikor feje az ablakpárkány fölé emelkedett. A szo- 
bában homály terjengett, de nem volt teljesen sötét, lehetett 
tájékozódni. Kalle most egy kis riadt, de kíváncsi menyétre emlékez-
tetett, aki kész eltûnni a veszély legelsô jelére.
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 Ott volt az ágy. Mély és egyenletes lélegzés hallatszott felôle. 
Szerencsére Einar bácsi alszik! Végtelenül óvatosan mászott át 
Kalle az ablakpárkányon. Idônként mozdulatlanná dermedt és 
hallgatódzott. De teljes volt a nyugalom.
 „Úgy látszik, hogy Mia néni patkánymérget adott neki, azért 
alszik ilyen mélyen” − gondolta Kalle. Hasra feküdt és úgy kúszott 
lelapulva áldozata felé. Egyszerû rutinmunka.
 Micsoda szerencse! Einar bácsi jobb keze lazán lecsüng az ágyról. 
Csak meg kell fogni, és finoman... Einar bácsi motyogott valamit 
álmában, és jobb keze az arcára lendült.
 Dung, dung, dung, Kalle hirtelenjében úgy képzelte, hogy egy 
gôzgép van elrejtve a szobában. De csak a szíve volt az, úgy dörömbölt, 
mintha ki akart volna ugrani a mellébôl.
 Einar bácsi közben aludt tovább. A keze most a takarón nyugodott. 
Kalle felnyitotta a festékpárna fedelét, és óvatosan, mintha izzó 
parázshoz nyúlna, megragadta Einar bácsi hüvelykujját, és rányomta 
a festékes szövetre.
 − Áh-puhh! − mondta Einar bácsi.
 Most már csak a papír kell. De hol a fenében van? Ez nem 
lehet igaz! Itt fekszik az ô saját külön csirkefogója befestékezett 
hüvelykujjal, és sehol egy darab papír! De nem, itt van, megvan!  
A nadrágzsebében. Most végtelen vigyázattal rányomta a papírlapra 
Einar bácsi hüvelykujját, és azzal kész is volt a mûvelet. Megszerezte 
az ujjlenyomatot, és akkor sem lehetett volna elégedettebb, ha kap 
egy fehéregeret, ami egyébként a leghôbb vágya volt.
 Most lassan visszakúszik, és átveti magát az ablakpárkányon. 
Ennél nincs egyszerûbb.
 És minden ment volna az elképzelés szerint, ha Mia néni nem 
olyan nagy virágbarát. Az ablakpárkány másik oldalán, ahol az ablak 
csukva maradt, egy szerény muskátli lapult egy kis cserépben. Kalle 
vigyázva felállt kúszóhelyzetébôl, és...
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 Egy pillanatig azt hitte, hogy földrengés tört ki, vagy valami más 
természeti katasztrófa, olyan dördülést keltett a szobában az az 
aprócska virágcserép.
 Kalle már egyenesen állt az ablaknál, háttal Einar bácsi ágya felé.
Most meghalok, gondolta. És talán jobb is lesz.
 Teste minden ízével érezte és hallotta és felfogta, hogy Einar bácsi 
felébredt. Az az egy vacak cserép akkora zajt csapott, mintha egy 
virágüzlet omlott volna össze!
 − Fel a kezekkel!
 Einar bácsi hangja volt, és mégsem az. Úgy vágott, mint az acél.
A legjobb mindig szembenézni a veszéllyel. Kalle megfordult, és 
egy revolvercsôvel nézett farkasszemet. Ó, képzeletében annyiszor, 
de annyiszor átélte ezt, és olyankor egy pillanatig sem tétovázott. 
Olyankor egy villámgyors mozdulattal rávetette magát a gazemberre, 
és egy „Csak ne olyan hevesen, jó uram!” kiáltással kiütötte a 
kezébôl a revolvert. A valóság azonban nem egészen így festett. Kalle 
már átélt néhány ijesztô pillanatot életében. Megijedt, amikor a 
bankpénztáros kutyája egyszer nekirontott a piactéren, vagy amikor 
a múlt télen korcsolyázott és beszakadt alatta a jég. De még soha 
nem érzett olyan bénító, fojtogató félelmet, mint most.
Jaj, anya, gondolta.
 − Közelebb! − vágott az acélhang.
 Hogyan léphetne közelebb, aki két puhára fôtt makarónit érez a 
lábai helyén? Azért közelebb vánszorgott egy lépéssel.
 − Mi az ördög? Te vagy az, Kalle?
 Az acélosság eltûnt Einar bácsi hangjából, de szigor maradt benne 
bôven.
 − Mit keresel itt éjszaka? Felelj!
 „Segítség!” − esdekelt magában Kalle. „Hogyan tudnám ezt 
megmagyarázni?” 
 Astrid Lindgren
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Macska-induló

Kurrogj, kurrogj, kormos macska,
cirregj, cirregj, cirmos macska,
büszkén lejt hat vak bak macska,
sok pettyes láb, száz karmocska.
       Jobbra át, balra át,
       agyon marjuk a kutyát,
              nyauúu!

Nyávogj, nyávogj, nyavalyás macska,
pisszegj, pisszegj, pikulás macska,
aki beteg, pikulálhat,
szedjen macska-pilulákat.
       Hátra arc, nagy kudarc,
       nem marunk, ha te se marsz,
              nyauúu!
                                                 Weöres Sándor
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Betyár volt-e Cigány Jóska?

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény cigány. Mindenki 
úgy hívta, hogy Cigány Jóska. Egy sátorban lakott a falu végén a 
feleségével. Gyermekük nem volt.
Gondolta egyszer, hogy bemegy a városba elintézni egyet-mást. 
Felvette subáját, és elindult. Mikor visszafelé jött, elkezdett esni 
az esô. A subája alaposan átázott. Esô után, amikor kisütött a nap, 
ráakasztotta egy kökénybokorra, hadd száradjon meg. Ahogy 
nézte, elgondolkozott:
 – Ha én ezt a subát úgy le tudnám venni arról a kökénybokorról, 
hogy a bokor meg sem mozdulna, bizonyára én egy nagy betyár 
lennék.
 Megpróbálta, levette. A bokor bizony megmozdult, de ô azt 
képzelte, hogy annak még egy levele sem rezdült meg.
 – Jól van Jóska – gondolta –‚ a bokor nem mozdult meg, jó úton 
haladsz a betyárság felé.
 Hazaérve így szól a feleségéhez:
 – Hallod-e, te Margit, én egy nagy betyár vagyok.
 – Ugyan Jóska, milyen nagy betyár lehetsz te, amikor világ-
életedben nem bántottál senkit, és még soha egy tût sem loptál?
 – Azért én mégis azt mondom, hogy betyár vagyok. Most azonnal 
eridj el a királyhoz, és mondd meg neki, hogy a te férjed, Jóska, 
egy nagy betyár!
 Mit volt mit tenni? Margit felöltözött, és elment a királyhoz. 
Köszönt illendôképpen.
 – Mi járatban vagy? – kérdezi tôle a király.
 – Én, felséges királyom abban, hogy bejelentsem az uramat, 
mert az uram egy nagy betyár. Ô mondta, hogy jöjjek azonnal, és 
jelentsem be felséges uramnál az ô betyárságát.
 Megcsóválta a fejét a király, majd így szólt:
 – Ide hallgass, cigányasszony! Ha a te urad olyan nagy betyárnak 
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hiszi magát, menj haza, és mond meg neki, hogy ha ma este 
tizenkét órára el nem lopja a háti paripámat, akkor a feje nem 
lesz ott, ahol most van.
 A cigányasszony nagy búsan hazaballagott. Gondolta: no, Jóska 
most neked lûttek! Mondja az urának, mit üzent vissza a király.
 Haragra gerjedt Jóska. Nekitámadt az asszonynak.
 – Tyû, azt a gyütt-ment… hogy nem szégyelled magad... Hát 
miért jelentettél fel engem a királynál?
 – Csihadj hé, mert mindjárt hozzád vágom ezt a fazekat! Hát 
nem te erôsködtél, hogy menjek?
 Mit volt mit tenni, Jóska elhatározta, hogy megpróbálja ellopni 
a háti paripát, mert hát nagyon jól érezte magát a feje a nyakán, 
ahol volt.
 Elment, és vett egy zsák leveles dohányt, meg egy kulacs 
pálinkát. A pálinkába álomport szórt. Tudta, hogy a király pari-
pájára tizenkét katona vigyáz éjjel-nappal. Mikor mindennel 
készen volt, elindult, és a király istállójáig ment, ott az istálló 
ablaka alatt megállt, és elkezdett kiabálni:
 – Magyar dohányt, jó leveles dohányt vegyenek!
 A katonák a kiabálásra kinéztek az ablakon.
 – Maga az, Jóska bácsi?
 – Igenis, én vagyok.
 – Jöjjön már be, Jóska bácsi, hadd lássuk milyen az a leveles 
dohány!
 Cigány Jóska bement, megmutatta a portékáját, mindegyik 
katona vett is belôle. Pipázás közben felsóhajt az egyik katona:
 – De jó volna e mellé a dohány mellé egy pofa jó kisüsti 
pálinka!
 – Ördögi szerencséje van, vitéz uram – mondta Jóska –‚ éppen 
van nálam.
 Jóska elôvette az üveget, és mindegyik katonát megkínálta. Mikor 
a katonák a pálinkát megitták, elaludtak mind a tizenketten.
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Jóska ekkor odament a király paripájához, eloldotta a kötôfékjét, 
és szép csendesen kivezette az istállóból. Kint aztán felült a 
hátára, és egész hazáig lovagolt. Vígan, mintha csak ô volna maga 
a király.
 Reggel, amikor a király felkelt, kinyitotta az ablakát, és ki-
könyökölt, hogy megnézze, milyen az idô. Látja ám, hogy ott legel 
a paripája kikötve Cigány Jóska háza elôtt. Azonnal küldött egy 
futárt Margitért.
 – Te cigányasszony, igazad volt, az urad nagy betyár. De 
menj haza, és mondd meg az uradnak, hogy ha el tudta lopni a 
paripámat, akkor ma este tizenkét óráig lopja ki az ágyából a 
papot is, és hozza a palotámba, különben a feje nem lesz ott, ahol 
most van.
 Hazamegy nagy búsan Margit. Mondja otthon az urának, mit 
mondott a király. Mikor Jóska hallotta, hogy mit kell tennie, 
bizony megvakarta a fejét.
 – Most már mindegy, ezt is meg kell csinálni.
 Kiment a patakhoz, fogott egy pontyot, majd magához vett egy 
gyertyát és egy zsákot. Mikor este lett, elment a pap ablaka alá. 
A gyertyát meggyújtotta, beletette a hal szájába, másik kezében 
a zsákot tartotta. Akkor elkiáltotta magát:
 – Aki be akar menni a mennyországba, bújjon be a zsákba!
 Felül a pap az ágyban, de még nem szól semmit.
Jóska másodszor is elkiáltja magát, de még hangosabban:
 – Aki be akar menni a mennyországba, bújjon be a zsákba!
 A pap már ébredezik, fülel, de még mindig nem szól.
 Harmadszorra megint kiált Jóska:
 – Aki be akar menni a mennyországba, bújjon a zsákba!
 Erre a pap már kiugrott az ágyból, és kinyitotta az ablakot. 
Cigány Jóska gyorsan eldobta a halat a gyertyával. A zsákot az 
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ablakhoz tartotta, a pap pedig belebújt. Jóska gyorsan be akarta 
kötni a zsák száját, de a pap hosszabb volt, mint a zsák, úgy, hogy 
a feje kilógott.
 – No, nincs semmi baj! Fô, hogy a pap megvan – gondolta Jóska, 
és uzsgyi, vesd el magad, futott egyenesen a királyhoz. Húzta a 
papot lábánál fogva fel a garádicsokon, közben a pap feje mindig 
odaütôdött egy-egy garádicshoz.
 – Jaj, jaj a fejem – panaszkodott szegény –‚ messze van még a 
mennyország?
 – Még egy-két koppanás, és ott vagyunk – biztatgatta Cigány 
Jóska.
Közben felértek a király szobájáig.
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– Megtettem kívánságát, felséges királyom. Elloptam a papot az 
ágyából – mondja Jóska a királynak.
 Mikor a pap látta, hogy a király szobájában van, nem a 
mennyországban, és egy cigány volt, aki túljárt az eszén, nagy 
szégyenében még köszönni is elfelejtett. Jobbnak látta gyorsan 
futásnak eredni. Nemcsak hazáig futott, hanem még a faluból is 
eltûnt örökre. Valahol a hetedik határban kötött ki.
 – Nahát Jóska, nem hittem, hogy betyár vagy – mondja a király –‚ 
de most már elhiszem! Elloptad a paripámat, de nem bánom, legyen 
a tied. Amiért pedig a papot elloptad, telirakhatod a zsákodat a 
kincstáramban arannyal.
 Mérgelôdött magában Jóska, hogy csak ilyen kis zsákot hozott, 
de amikor telerakta, olyan nehéz lett, hogy meg sem tudta emelni. 
Végül is csak fél zsák aranyat bírt haza cipelni.
 Így gazdagodott meg Cigány Jóska. De a pénzt megbecsülte 
ám! Nem szórta el, nem itta el. Vett magának földet, takaros 
házat, tanyát, szép új ruhákat, és egy hintót a paripához. Úgy 
éltek a feleségével, mint hal a vízben, s tán még ma is élnek, ha 
meg nem haltak.

 cigány népmese

Találós kérdés

Finom legény vagyok,
Tû fokán átbúvok,
De ha aztán megharagszom,
Tenger vizét megszalasztom,
Fát tôbôl kicsavarok.
Ugyan bizony, mi vagyok?                                              
                                         
                                            népköltés
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Vidróczki

Híres betyár vagyok,
Vidróczki a nevem,
Vidróczki a nevem.
Gömör, Nógrád megye,
Rége n köröz engem,
Régen köröz engem.

Hegyen, völgyön, erdôn
Járkálnak utánam,
Járkálnak utánam.
A híres pandurok
Sehol sem találnak,
Sehol sem találnak.

Mert mindig ott vagyok,
Ahol nem gondolják,
Ahol nem gondolják.
Szép asszonyok, lányok
Két orcám csókolják,
Két orcám csókolják.

Lóra, csikós, lóra,
Elszaladt a ménes,
Széjjelment a ménes.
Nem maradt a tanyán
Egyedül a nyerges,
Egyedül a nyerges.
                            
                   magyar népköltés
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Mit gondolt Kinizsi Pál a maga fejérôl

Tudjátok, gyerekek, ugye, hogy a nagy erejû molnárlegényt 
Mátyás a vitézei közé vette, s idô jártával vezérré tette a 
seregben azt az egyszerû, szegény molnárlegényt. Mert Mátyás 
király nem a születést nézte, csak az érdemet. Kinizsi Pálnak 
pedig nemcsak a karja volt erôs, hanem az elméje is; a sok 
nehéz hadjáratban amilyen jól forgatta a kardját, olyan jól 
forgatta az eszét is, hûségével és okosságával ilyen fô rangra 
vergôdött azután.
 Egyszer a király Kinizsi Pált választotta ki, hogy követségbe 
menjen a török szultánhoz. A szultánnak pedig az a szokása volt, 
hogy megkurtította egy fejjel azt a követet, aki rosszkedvében 
találta. Mostanában pedig rosszkedve lehetett a szultánnak, 
mert Mátyás vezérei sorba verték a legszebb török hadakat.
 Megvakarja hát Kinizsi Pál a füle tövét.
 − Elmegyek, ha parancsolod, uram királyom, de mi lesz, ha 
az a mérges szultán az én fejemet is le találja üttetni?
 − Ha leütik a fejed, tüstént ráesem a törökre, fogadom, hogy 
harmincezer török fejet vágatok le a te egyetlen fejed helyébe.
 − Elég szép szám − azt mondja Kinizsi −, de félek, a harminc-
ezer fej közül egy se fog úgy illeni a Palkó nyakára, mint ez a 
mostani!
 Mátyás erre elmosolyodott, megcirógatta a kedves embere 
orcáját.
 − Igazad van, komám, nekem is ez a fej tetszik legjobban a 
Palkó nyakában.

  Szép Ernô
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A kolozsvári bíró

Nemhiába szerette a nép Mátyás királyt: nem volt több hozzá 
hasonlatos királya a magyaroknak. Amint neszét vette, hogy 
itt vagy ott erôsen sanyargatják a szegény földnépét, nem volt 
nyugodalma Budavárában − álruhába öltözött, s úgy ment színrôl 
színre, látni a valóságot.
 A többiek közt hírül adják, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak 
sanyargatja a szegény népet. Hiszen nem kellett több Mátyás 
királynak. Majd megnézi azt ô a maga szemével, s jaj lesz annak a 
bírónak, ha igaznak látja a sok sûrû panaszt. Máskülönben is már 
rég vágyódott Kolozsvárra. Hogyne vágyódott volna, hisz ebben 
a városban látta meg elôször Isten áldott napját. (Még most is áll 
az ô szülôháza: nézzétek meg, ha Kolozsvárt jártok.)
 De hogy szavamat össze ne keverjem, Mátyás király bement 
Kolozsvárra, paraszti ruhában, s ottan leült a mészárszék elé, 
éppen szembe a bíró házával. Hiszen jókor ült a mészárszék elé. 
Nagy sereg nép hordotta a fát a bíró udvarára, egy csomó em-
ber meg vágta a fát az udvaron. Mellettök a hajdúk, s pálcával 
biztatták a szegény népet: hordjad, vágjad, paraszt!
 Egyszerre csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt.
 − Ne, te, ne − mordult rá a hajdú −, hát te mit lopod Isten áldott 
napját? Kelj föl, ne lógasd a hosszú orrodat, hitvány paraszt!
 S hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót 
húzott a „hosszú orrú” paraszt hátára.
 Mátyás fölállott, megvakarta a hátát, de nem indult.
 − Indulj már!
 − Jó, jó, de mit fizet kend?
 − Ezt, né! − ordított a hajdú, s még jobbat húzott Mátyás hátára.
 − Indulj elôttem!
Mit volt mit nem tenni, Mátyás elindult a hajdú elôtt.
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 − Be a bíró udvarára, vágjad a fát, hosszú orrú!
A bíró ott könyökölt a tornácon. Mátyás megszólította:
 − Kigyelmed a bíró? 
 − Én hát, mi közöd hozzá?
 − Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, mit fizet a 
favágásért?
 − Ejnye, ilyen-olyan, szedtevette parasztja − káromkodott 
a bíró −, mindjárt fizetek én neked! Húzz rá! − parancsolta a 
hajdúnak.
 No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, 
hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje.
 Jól van… Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, meg 
hordta a bíró pincéjébe, de közben, mikor senki sem látta, veres 
krétával három hasábra ráírta a nevét. Este csöndesen tovább-
kullogott, de másnap megint beállított Kolozsvárra, most már 
nem zekében, hanem királyi ruhában, s nem ült le a mészárszék 
elé, hanem fölment az ô palotájába. Egyszeriben hívatta a bírót, 
s az egész tanácsot. A bíróhoz volt az elsô szava:
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 − Mi a hír a városban, bíró uram?
 − Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békében élünk, 
amiért áldjuk is felséged nevét lefektünkben-felkeltünkben.
 − Úgy? Hát a szegény föld népe? Nem sanyargatják az 
elöljárók?
 − Nem sanyargatja senki, felséges uram. Soha nem volt ilyen 
jó dolga a föld népének.
 − Jól van, bíró uram. Hanem szeretnék végigsétálni a városon, 
hadd lássak mindent színrôl-színre. Tartsanak utánam kigyel-
metek.
 Elindult Mátyás király, utána a bíró, s mind a tanácsbéliek. 
Mennek utcáról utcára, s egyszerre csak megáll a bíró udvara  
elôtt.
 − Ej, de nagy kazal fája van, bíró uram!
 − Isten megsegített − mondotta a bíró alázatosan.
 − Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták ide ezt a 
sok fát?
 − A népek, felséges uram.
 − S mit fizetett nekik?
 − Ingyen, szeretetbôl tették − mondotta a bíró.
 − Na, én mintha másként hallottam volna... Hé, legények − fordult 
a király szolgáihoz −, hányjátok szét a kazalt!
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 A legények serényen munkához láttak, széthányták a kazalt. 
Mátyás meg csak nézte erôsen, hogy mikor kerül elé az ô három 
fája. Elékerültek azok is.
 − Nézzen ide, bíró uram! Tud-e olvasni?
 − Tudok, felséges uram − hebegett a bíró, akinek már akkor 
égett a föld a talpa alatt.
 − Olvassa, mi áll ezen a három hasábon?
 − Mátyás… Mátyás… Mátyás… − dadogott a bíró.
 − Bizony, az Mátyás, úgy tudja meg kend, hogy azt én írtam 
oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágott 
a hajdú, mert fizetés nélkül nem akartam hordani a fát!
 − Ó, felséges uram! Kegyelem árva fejemnek!
Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is. Mondta Mátyás a haj-
dúnak:
 − Te állj fel! Szolga vagy, azt tetted, amit az urad parancsolt. 
Hanem kendet, bíró uram, példásan megbüntetem. Akasztófát 
érdemelne, de fejét üttetem, szegény népnek sanyargatója!
 A népek, kik ezt hallották, lelkesen kiáltották:
 − Éljen Mátyás király! Ez az igazság!
 Hanem Mátyás halálával meg is halt az igazság. Még ma is 
mondja a nép: „Meghalt Mátyás király, oda az igazság.”

 Benedek Elek

Találós kérdés

Madarak szállnak szárnyak nélkül,
Fára ülnek lábak nélkül,
Jön a király napkeletrül,
Mind megeszi szája nélkül.
                                                  népköltés
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A csillagszemû juhász

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király olyan 
hatalmas volt, hogy ha eltüsszentette magát, az egész ország népének 
rá kellet mondani: adj’ Isten egészségére! Hogyha náthás volt, nem is 
lehetett más szót hallani az országban, mint „adja Isten egészségére, 
adj Isten egészségére!” Minden ember mondta, minden gyerek 
mondta, csak a csillagszemû juhász nem akarta sohase kimondani.
 Megtudta ezt a király, nagyon-nagyon megharagudott, s maga elé 
hívatta a juhászt.
 Elmegy a juhász, s megáll a király elôtt, aki éppen a trónusán ült 
és nagyon-nagyon mérges volt.
 − Mondd mindjárt: adj’ Isten egészségemre! − kiáltott rá.
 − Adj’ Isten egészségemre! − mondta a csillagszemû juhász.
 − Nekem, nekem! Te gazember! − kiabált a király.
 − Nekem, nekem, felséges uram! − válaszolt csendesen a juhász.
 − De énnekem, énnekem! − ordított magából kikelve a király. − 
Mondd azt tüstént, hogy adj’ Isten egészségére, felséges királyom!
 − Nem mondom, biz én, nem én addig, amíg a királykisasszonyt 
hozzám nem adják feleségül!
 A királykisasszony is ott ült a szobában egy kisebb trónuson. 
Nagyon megtetszett neki a bátor legény, s egy szóval se mondta, 
hogy „mi dolog az”, meg hogy ô nem megy hozzá.
De bezzeg a király kékült-zöldült dühében, s nyomban meg-
parancsolta, hogy vessék a juhászt a fehér medve tömlöcébe.   
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 Megfogták a darabontok, s belevetették.
 De mikor a medve meglátta a csillagszemét, mindjárt megjuhádzott, 
s a tömlöc legtávolabbi szögletébe kucorodott. Dehogyis merte volna 
bántani.
 Jön reggel a hopmester, hogy összeszedje a juhász csontjait, hát 
látja, hogy biz annak kutyabaja!
 Felvezette a királyhoz.
 − No, te gazember, most közel voltál a halálhoz ugye? Mondod-e 
nyomban, hogy adj’ Isten egészségemre?!
 De a juhász csak azt mondta:
 − Nem félek én tíz haláltól sem! Csak akkor mondom, ha a 
királykisasszonyt nekem adják feleségül!
 − Eredj hát tíz halálba! − ordítozott a király.
 Megparancsolta, hogy vessék a juhászt az óriás sündisznók 
tömlöcébe. Megfogták a darabontok, bele is vetették egy szóra, de 
amikor betették utána az ajtót, a juhász elôvette a szôre ujjából 
a furulyáját, s olyan szépen fújta, hogy a sündisznók egymásba 
kapaszkodtak és táncra perdültek.
 Reggel, mikor a hopmester eljött megnézni, hogy maradt-e valami 
a juhász csontjaiból, még javában fújta, s a sündisznók még mindig 
járták, mintha abba se akarnák hagyni. Mit volt mit tenni, felvezette 
a juhászt a királyhoz, s az azt mondta:
 − No, gazember, most közel voltál tíz halálhoz, mondod-e már, hogy 
adj’ Isten egészségemre?
 De a juhász most is csak ezt mondta:
 − Nem félek én száz haláltól sem! Csak akkor mondom, ha a 
királykisasszonyt hozzám adják feleségül!
 Lett erre égzengés.
 − Eredj hát száz halálba! − kiáltott szörnyû haraggal a király, s 
megparancsolta, hogy vessék a juhászt a kaszásverembe. 
 El is vitték a darabontok, hogyisne vitték volna, de mielôtt 
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bevetették volna, megkérte ôket a juhász, mennének ki egy kicsit 
félrébb, míg ô belenéz a verembe, és talán meggondolja magát.
 A darabontok kimentek, miért ne mentek volna, nem lehetett 
onnan sehová se elsuttyanni. Ô pedig felállította a verem mellé a 
fokosát, körülterítette a szôrével, tetejébe tette a kalapját, aztán 
kikiáltott a darabontoknak, hogy ô ugyan nem gondolta meg magát.
 Bejöttek a darabontok a sötétes helyre, s be is vitték szeren-csésen 
a szürt, meg a kalapot a fokossal, s nem is vették észre, miért is vették 
volna észre, hogy a juhász maga ott maradt az egyik szögletben.
 Másnap jön a hopmester a lámpással, hát majd hanyatt esett, 
mikor meglátta a juhászt. Mit tehetett, felvezette a királyhoz, aki 
akkor már sokkal mérgesebb volt, de azért mégis megkérdezte:
 − No most már száz halálban voltál, mondod-e már, hogy adj’ Isten 
egészemre?!
 De a juhász csak azt felelte:
 − Nem mondom én addig, amíg a királykisasszonyt nekem nem 
adják feleségül!
 Látta már a király, hogy elpusztítani nem tudja, befogatott a 
királyi hintóba, maga mellé ültette a juhászt, s elhajtatott az ezüst 
erdôbe. Ott azt mondta neki:
 − Látod ezt az ezüsterdôt? Neked adom, ha azt mondod, hogy adj’ 
Isten egészemre!
 De a juhász most is csak azt mondta:
 − Nem mondom én addig, amíg a királykisasszonyt nekem nem 
adják feleségül!
 A király elhajtott az aranyvároshoz:
 − Látod ezt az aranyvárat? Neked adom az ezüsterdôvel együtt, 
csak mondd nekem, adj’ isten egészségére!
 De a juhász itt is csak azt mondta:
 − Nem, nem mondom addig, amíg a királykisasszonyt nekem nem 
adják feleségül!
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 Odább hajtattak a gyémánttóhoz. Ott ezt mondta a király:
 − Látod ezt a gyémánttavat? Neked adom az ezüsterdôt, aranyvárat, 
gyémánttavat, csak mondd azt nekem: adj’ Isten egészségére!
 De a juhász itt is csak azt mondta:
 − Nem, nem, nem mondom addig, amíg a királykisasszonyt nekem 
nem adják feleségül!
 Látta már a király, hogy semmiképp nem boldogul vele, nagyot 
sóhajtott s ezt mondta:
 − Isten neki, hozzád adom a lányomat, de akkor aztán mondd 
nekem igazán: adj’ Isten egészségére!
 − Mondom én, persze hogy mondom, miért ne mondanám!
 A király ennek nagyon megörült, s kihirdette, hogy örüljön az 
egész ország népe, mert a leánya férjhez megy. De legjobban örült 
a szépséges királykisasszony, aki annyi királyfit kikosarazott, aki a 
csillagszemû juhászt igazán megszerette.
 Tartottak olyan lakodalmat, hogy az egész országban mindenki 
evett-ivott, táncolt. A királyi háznál volt a legnagyobb vigasság, a 
legjobb banda ott húzta, a legjobb ételeket ott fôzték.
 Hát, amint a vôfély felhozza a tormás disznófejet, s a király maga 
elé veszi a tálat, hogy mindenkinek a részét kiossza, egyszerre csak 
nagyot tüsszentett az erôs tormától.
 − Adj’ Isten egészségére! − kiáltotta elsônek a juhász, s a király 

ezen úgy megörült, hogy menten lefordult a székrôl.
 Aztán a csillagszemû juhász lett a király. Igen jó 

király vált belôle, sohasem terhelte a népét 
azzal, hogy kedvük ellenére jót kívánjanak 

neki, mégis jót kívántak neki minden 
parancsolat nélkül is, mert jó király 

volt, s a népei igen szerették
 

 magyar népmese

7.indd   22 2006.08.22   00:05:15



Kôország,
kôvilág,
kôfákon
kô az ág,
kôágon
kômadár,
kôtolla,
hulldogál.

Kôvirág,
kôfelhô,
kôvölgyben
kôpatak,
kôhegyen
kôerdô,
kôvízben
kôhalak.

Vénséges 
kôjuhász,
kônyájra
ô vigyáz,
kôréten
kôjuhok,
fû is csak
kô jutott.

Kôégen 
kô a nap –
kisbojtár 
bújj elô,
ostorod
kapd elô,
s kô kövön 
nem marad!

      Buda Ferenc
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Kôbôl rakott mese
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Robin Hood 
részlet

A vadászok egy pillanatra megálltak. Robinék berohantak az erdôbe.
 − Talán megmenekültünk − lihegett Willy. − Már igazán azt 
hittem, sose rázzuk le ezeket a kutyákat!
 − Szerencsére jól ismerem az erdôt − mondta az apja. − Azért 
csak siessünk. A vadászok még nem adják fel az üldözést. A 
bôrünkre megy a játék. − Egy pillanatra megállt. − Óvatosan, fiúk, 
óvatosan! Ingovány! Csak utánam, de nagyon vigyázzatok!
Robin lépkedett az Öreg után. Mögötte Willy lihegett. Távolról 
kürt hallatszott.
 − Tudtam − bólintott az öreg. − A fickók a nyomunkban vannak. 
Szerencsére ôk nem ismerik úgy a lápot! Most már nyugodtabban 
léphetünk. Szilárd a talaj!
 Ahogy kikerültek az ingoványból, Robin Hood hátrafordult. 
Sisakok tûntek fel. És már látta az ezüstkürtös vadászkapitányt.
 − Megálljatok, gazfickók! − kiáltott a kapitány. − Úgysem 
menekültök ép bôrrel!
 Nyíl suhant el Robin mellett. Az egyik fába akadt. Robin kihúzta 
a nyílvesszôt, és az íjára tette.
 − Célozni igazán megtanulhatnál! A nyiladat mindenesetre 
visszaadom!...
 A következô percben a nyílvesszô egy másik vadász torkát fúrta 
át. Fölharsant a kapitány kürtje.
 − Csak utánuk! Csak utánuk! Ezt megkeserülitek, fickók!
 Robin Hood mélyen megemelte a sipkáját.
 − Üdvözlöm a király vadászait a sherwoodi erdôben!
 Beugrott a bokrok közé, Willy és az apja után.
 Ordítás hallatszott mögöttük:
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 − Ingovány!
 Willy elvigyorodott.
 − Ôk is észrevették! Azt hiszem, most már pihenhetünk egy 
kicsit. Megizzasztottak a kutyák.

 Mándy Iván
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Skót

Skóciában zord az élet.
Kastélyomban zordan élek.
Zord dudaszóra táncolok,
az igazi férfi én vagyok!

Skóciában zord a táj.
Zordan legel a birkanyáj.
Zord lovagokkal harcolok,
az igazi férfi én vagyok!

Az igazi férfi dudán játszik,
vörös szakálla messzire látszik,
az igazi férfi mindig zord,
az igazi férfi szoknyát hord.
                                 
                                        Gryllus Vilmos

7.indd   26 2006.08.22   00:05:32



187

H
Ô

S
Ö

K
 É

S
 P

IP
O

G
Y

Á
K

Robin Hood 
részlet

Hirtelen felugrott. − Láttad? Valami mozog a függöny mögött. 
Vagy valaki.
 Mind a ketten a bíborvörös függönyt nézték. Igen, a függöny 
redôi megmozdultak. A városbíró a kardjához kapott.
 − Lépj elô, hitvány gazfickó! Hiába rejtôztél a függöny 
mögé!
 A kapitány is kirántotta a kardját.
 Együtt ugrottak a függönyhöz. A városbíró magasra emelte 
a kardját. Már éppen döfni akart, amikor újra megmozdult a 
függöny és egy szürke macska bújt elô. Leült a városbíró elôtt, 
és a talpát nyalogatta.
 A városbíró nyelt egyet. Visszadugta a kardot. Végigsimított 
a homlokán.
 − Kicsit ideges vagyok mostanában. Ezt is annak a bitang 
Robin Hoodnak köszönhetem! Hiszen még a lakásomon se va-
gyok biztonságban! Hanem most már vége lesz ennek! Vége!  
 Megfogta a barátja karját. − Gyere, üljünk vissza az asz- 
talhoz.

 Mándy Iván
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Pimpó lovag

liliomos bugyogóban
sáfrányszínû harisnyában
Pimpó lovag útra kél

lován kiléptet a várból
kezében fekete fából
ménkû hosszú dárdanyél

liliomos bugyogóban
sáfrányszínû harisnyában
Pimpó lovag itt megyen

az erényért útnak ered
ámde feltöri a nyereg
a nevezetes helyen

lovagvárba kéredzkedik
ahol lovagként tisztelik
s forró izsóp is vagyon

ettôl gyógyul ama fundus
és a várbeli kirurgus
máris segít a bajon
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liliomos bugyogóban
sáfrányszínû harisnyában
Pimpó lovag útra kél

lován kiléptet a várból
kezében fekete fából
ménkû hosszú dárdanyél

liliomos bugyogóban
sáfrányszínû harisnyában
Pimpó lovag itt megyen

hogy az ördögöt meglelje
elkapja megkeresztelje
a Feketeszív Hegyen 

de az ördög gonosz-féle
nem engedi közelébe
követ markol s kész a baj

Pimpó lovag úgy megkékül
úgy megzöldül a nagy kôtül
úgy megpuhul mint a vaj

újfent izsóp újfent ecet
orvosolják fehér kezek
mert ez is lovagi vár

aztán pedig ásó kapa
áldását adja a papa
fôtt kappan meg nagykanál

 Kiss Anna
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Szent György legendája

Silena városa közelében volt egy tó, abban lakott egy mérges 
sárkány. Már többször megfutamította a népet, amikor 
fegyveresen ellene vonult. Így hát a polgárok naponta két juhot 
adtak neki. Amikor a juhok megfogyatkoztak, megegyeztek, hogy 
naponta egy embert áldoznak a szörnynek. Sorsot vetettek, és 
senki sem vonhatta ki magát alóla. Amikor már a városnak szinte 
minden ifja és leánya áldozatul esett, az történt, hogy a sors a 
király leányára esett. A király jajveszékelt, és megkísérelte, 
hogy leányát megôrizze a nyomorúságos haláltól. A nép pedig 
rettegett, hogy mindnyájukat megöli a sárkány.
 Könnyezve ment a leány a tóhoz. Akkor Szent György arra jött 
lóháton. Megkérdezte, mi baja van. A lány így válaszolt: „Jó ifjú, 
szállj gyorsan lovadra, és sietve fuss el innen!” – és elbeszélt 
neki mindent. Ô pedig ezt mondta: „Ne félj, segíteni fogok rajtad 
Krisztus nevében.” Még beszéltek, amikor a sárkány kiemelte 
fejét a tóból. A leány reszketett a félelemtôl, György azonban 
lovára pattant, keresztet vetett magára, és szembelovagolt a 
sárkánnyal, amely rárontott. Nagy erôvel megforgatta lándzsáját, 
Istennek ajánlotta magát, és olyan súlyos csapást mért a sárkányra, 
hogy az a földre zuhant. Akkor megparancsolta a leánynak, 
hogy övét kösse a sárkány nyakára, és vezesse a városba. Az 
megtette, és a sárkány úgy ment utána, mint egy szelíd kutya. 
A városban a nép rettenetesen megijedt, de György így szólt 
hozzájuk: „Ne rettegjetek, mert az Úristen küldött hozzátok, hogy 
megszabadítsalak benneteket ettôl a sárkánytól. Ezért higgyetek 
Krisztusban, és keresztelkedjetek meg, akkor megölöm ezt a 
sárkányt.”   
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 Így hát a király és a nép megkeresztelkedett, György pedig 
kihúzta kardját, és megölte a sárkányt. Ugyanazon a helyen 
szép templomot építettek, és az oltárnál élô forrás fakadt, amely 
meggyógyított minden beteget, aki csak ivott belôle.
 legenda
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Láttam egy óriást

Láttam egy óriást,
nagyobb volt, mint a törpe,
innen tudtam, hogy óriás.
Törpét is láttam,
az óriásnak még a térdéig se ért.
Ha lekuporodsz mellém:
te vagy az összehajtott óriás.

                                           Ágai Ágnes
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A pásztorfiú és az óriás

Dávid egész nap kint volt a hegyekben, és vigyázott édesapja 
juhaira. Ha egyik-másik elkóborolt, utánuk ment, és visszahozta 
ôket. Olykor egy éhes sakál, sôt medve vagy oroszlán próbálta 
megdézsmálni a nyájat. Ilyenkor Dávidnak minden erejére 
és ügyességére szüksége volt, hogy elûzze a vadállatot, és 
megmentse a juhot. Legtöbbször azonban nem volt sok 
tennivalója, csak az, hogy jobb legelôre terelje a juhokat, ahol 
kövérebb és zöldebb volt a fû.
 Dávid azonban nem unatkozott. Addig gyakorolta a parity-
tyázást, amíg holtbiztosan célba nem talált, vagy hárfázott 
és saját dalait énekelte. Hamarosan mindenki felfigyelt rá, 
milyen jól játszik. Sokan megálltak, hogy hallgassák énekét. 
Nem hétköznapi zene volt ez.
 Eközben gondok támadtak a palotában. Sámuel nem 
látogatta Sault, Isten is távolinak tûnt. Minden rosszul ment, 
és Saul egyre gyakrabban került sötét kedélyállapotba. Tenni 
kellett valamit!
 – A királynak olyan zenére van szüksége, amely megnyug-
tatja, és feledteti vele a gondjait – mondta az egyik szolga.
 – Én ismerem azt, aki erre a legalkalmasabb – mondta a 
másik.
 Így jutott be Dávid elôször a királyi palotába. Zenéjének 
jobb hatása volt, mint bármilyen gyógyszernek. Saul zaklatott 
elméje lecsillapodott, hamarosan jobban érezte magát, és 
Dávid hazatérhetett.
 Egyszer az a hír érkezett, hogy a filiszteusok – Izráel régi 
ellenségei – észak fele vonulva Élá völgyében ütöttek tábort. 
A filiszteusok serege a völgy egyik oldalán volt, az izraelitáké 
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pedig a másikon. Egy kis patak választotta el ôket. Volt a 
filiszteusoknak egy titkos fegyvere: Góliát, egy közel három 
méter magas emberóriás. Olyan vastag volt a lándzsája nyele, 
mint egy férfi karja. Nap mint nap büszkén sétált fel és alá, 
kiáltozott és gúnyolódott.
 – Hol van Izráel bajnoka? Jöjjön ide, és álljon ki velem, ha 
mer!
 De senkinek nem volt mersze. Mindenkit megbénított a 
félelem.
 Dávid három bátyja is Saul seregében szolgált. Egyszer 
Dávidot elküldte az apja a testvéreihez, hogy ételt vigyen 
nekik, és megtudja, hogy megy a soruk. Amikor megérkezett, 
meghallotta Góliát fenyegetôzéseit.
 – Ki ez az ember, aki gúnyt ûz az élô Isten seregébôl – kérdezte 
Dávid. – Hadd menjek el, hogy megvívjak vele.
 A katonák csak nevettek rajta, de amikor Saul meghallotta, 
Dávidért küldött.
 – Te még gyerek vagy – mondta. – Milyen esélyed lenne e 
hatalmas harcossal szemben?
 – Harcoltam már oroszlánokkal és medvékkel, amelyek 
megtámadták juhaimat. Isten akkor is velem volt, és most is 
velem lesz!
 – Hát nem bánom. Eredj Isten nevében! – mondta a király. 
Dávidnak adta a kardját, és ráadta saját páncélzatát is, Dávid 
azonban mozdulni sem tudott benne.
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 – Ebben a fegyverzetben képtelen vagyok harcolni! – 
mondta Dávid, és levetette a király hadi öltözetét. Kezében 
pásztorbotjával és parittyájával a patakhoz indult, ahol 
kiválasztott öt lapos követ, és a tarisznyájába tette. Ezután 
kiment, hogy megvívjon Góliáttal. Amikor Góliát megpillan- 
totta, olyan nevetésre fakadt, hogy még az oldala is 
belefájdult.
 – Csak nem ez a ti bajnokotok? – kiáltott gúnyolódva az 
izraeliták felé.
 Dávid azonban így felelt:
 – Isten még ma kezembe ad téged! Akkor mindenki meg 
tudja, hogy él Izráel Istene!
 Ezután kivett egy követ a tarisznyájából, és a parittyájába 
helyezte. Aztán elhajította a követ, és az olyan erôvel találta 
homlokon Góliátot, hogy a koponyájába fúródott.
 Dávid ekkor odarohant, kivette 
Góliát kardját a hüvelyébôl, és 
levágta vele az óriás fejét.
 A filiszteusok serege ekkor 
hatalmas kiáltozásba kezdett, 
majd mind megfordultak, és 
elmenekültek. Az izraeliták 
pedig üldözôbe vették ôket.  
Ezzel el is dôlt a csata.

                  bibliai történet
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