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anyu azt mondja

anyu azt mondja,
nézzek a lábam alá,
különben elesek,

nézek anyu lába alá,
nézek apu lába alá,
nézek nagymama lába alá,
nézek nagypapa lába alá,
nézek Imi lába alá,
nézek Pisti lába alá,
nézek Pami lába alá,
nézek Maci lába alá,

de nem nézek a magam lába alá,
mert akkor elesek.

                                           Oravecz Imre
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Meselevelek 
részlet

Kedves Antalka!
Már nagyon hiányzol. Egész nap semmi hadarást se hallok, 
mindenki olyan lassan beszél, hogy megesz az unalom. Jaj, 
bárcsak ittvolnál. Már annyira hiányzik a gyors beszéded, 
hogy elkezdtem tanulni hadarva írni. Hgy va, éds ksfim. 
Remlm nm rsszkodsz. Vgyázz mrt btrk a fejd. Ha megtdm, ho 
veszkdtél Angval, nm kpsz tbbé soh fagylot.
Érds, így mlyen gyrsn leht levelt írn.
Soksz cskol szrtô
pu= Apu.
 Örkény István

Érdeklôdô

Apa, figyelj, most kérdezek valamit,
te hallottál róla, hogy ez, ami itt,
ez az izé vagy, hogy úgy mondjam, micsoda,
ami innen jár le naponta oda,
vagyis úgy értem, hogy nem innen, csak itt,
és járni ugyan nem jár, ellenben közlekedik,
na szóval, hogy ez a..., tudod már, mire gondolok,
ez a bizonyos, nagyon is fontos dolog,
ami leginkább akkor, amikor van az a hogyhívják,
persze, lehet, hogy máshol és máskor még inkább,
ha valaki példának okáért éppen egy ilyesmit keres...
Most mitôl vagy már megint ideges?
 Orbán Ottó
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Kalle nyomoz
részlet

Kalle kocsányon lógó szemmel fürkészett végig mindent a 
szobában. Elsô a papírkosár! Egyszerû rutinmunka! Egy pár 
kiürült cigarettás doboz, kiégett gyufa, régi újság. És egy halom 
apróra tépkedett papírfecni. Kalle füttyentett.
 − Figyelem, kirakós játék következik! − szólt, és gondosan az 
íróasztalra rakta az összes papírdarabkát. Anders és Eva-Lotta 
érdeklôdve hajolt oda.
 − Gondolod, hogy ez a levél? − kérdezte Eva-Lotta. 
 − Az mindjárt kiderül.
 Kalle nekilátott a tologatásnak, elôbb itt állt össze egy szó, 
aztán ott, majd egyre több. Igen, ez volt a levél. Nemsoká el is 
készült a kirakós. Három fej hajolt mohón föléje, és olvasta:
 Einar, öreg barátom!
 Gondolkodtunk a dolgon. Tjomme meg én. Helyes, osztozzunk! Mi 
tagadás, te disznó módra viselkedtél, és ha kissé több idônk volna, 
szépen kiszorítanánk belôled az egészet. Ám mondom, osztozunk. 
Mindnyájunknak jobb lesz, legfôképp pedig neked, remélem, hogy 
ezt megérted te is. De jól jegyezd meg, semmi trükk! Ha még egyszer 
megpróbálsz átverni minket, búcsút mondhatsz evilági életednek, 
arra szavamat adom. Ez egyszer legyen tiszta a játék. Várunk rád 
a kapu elôtt. Siess, és hozd magaddal a himihumit, aztán eltûnünk 
örökre. Artur.
 − A gazemberek tehát megint egymásra találtak − állapította 
meg Kalle. − De a himihumit sokáig kereshetik.
 − Vajon most hol járhatnak? − kérdezte Anders. – Lehet, hogy 
eltûntek a városból? Gyanítom, hogy dühösek, mint a lódarazsak, 
akárhol vannak is.
 − És törik a fejüket, ki vihette el az ékszereket az orruk elôl!
  
 Astrid Lindgren
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Mért üres a postaláda 
mostanába?
részlet

Nem tudom, hogy mostanába
Mért üres a postaláda.
Megy az ember oskolába,
Belekukkant, belenéz:
Se képeslap, se levél.

Postás bácsi, mondja, drága,
Hol csatangol mostanába?

Új ficsúrok, asszonykák
Nekem, kérem azt mondták,
Mostanába más a módi,
Nem divat már futni-lótni.

Én hallgattam az intelmekre,
Felköltöztem az internetre.

Untam is már lótni-futni,
Meg hát aztán, tetszik tudni,
Délutánra általában
Átkozottul fájt a lábam.

Mer’ azelôtt minden háznál
Személyesen kint termettem –
Mostan moccannom se köll, hogy
Itt lakok az internetben.
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Azóta a levelek
Nem hevernek kupacban,
Levél helyett üzenet, 
Bélyeg helyett kukac van.

Lábom nem fáj, még ha fáj is,
Létezésem virtuális.

A nevem is más lett, rám a 
Régi név már nem illett,
Nem hívnak már Gálnak, Pálnak,
Hanem hívnak Emilnek.

Emil bácsi, tiszteletem,
Jött-e ma is tíz levelem?
Jött, Varró úr, izengettek
Nem is tizen, tizenketten.

                            Varró Dániel
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Tartalma: Medve

A postás csöngetett. Hozott
egy kétarasznyi csomagot.
   Barna volt a papírja.
   Nem volt tarkára festve.
   Az volt a csomagra írva:
TARTALMA – MEDVE

A csomagban valóban 
egy medve jött. A hóban
jött a postás a medvével,
tél idején. Lassan ért el
    az ajtónkig. A medve ott
    a csomagban nem vacogott.
Mert játékmedve volt.
Ám nem a medvebolt,
     nem a mackóüzlet küldte,
     de nem ám! E barnásszürke
játékmedvét otthon varrták!
És jól látszott: azt akarják,
Hogy szép legyen! Amilyen nincs még!
     Nem is láttam ilyen szép medvét!
Posztóból volt a lába,
Két karja tarka selyembôl –
     mind, aki eddig látta,
     mesélhet errôl!
Én addig rólatok mesélek
a váratlan jött medvének.

                                                      Tandori Dezsô
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Pintyôke cirkusz, világszám!
részlet

Az ösvény egyre keskenyedett, a bokrok kétoldalt úgy 
összegubancolódtak, hogy valósággal sövényt alkottak.  
Már csak libasorban tudtak egymás után menni, elöl 
Pintyôke, leghátul meg Csinnadratta, az ólomkatona.
 Hát ahogy mentek, mentek, Pintyôke szembetalálkozott 
a kínaival.
 A kínai ült az ösvényen, keresztbe tett lábakkal, és 
mosolygott. Mikor meglátta Pintyôkét, még jobban 
mosolygott.
 Pintyôke megállt, és udvariasan ô is elmosolyodott.
 A kínainak csupa mosoly lett az arca.
 Pintyôke nem akart lemaradni, úgyhogy olyan szélesen 
elmosolyodott, ahogy csak tudott.
 Ekkor a kínai bólintott a fejével.
 Pintyôke viszonozta a bólintást.
 A kínai erre mélyen meghajolt.
 Pintyôke nem akart ebben sem lemaradni, egészen a 
földig hajolt, a kalapján a fácántoll a port seperte.   
 „Most már mindegy, úgy látszik, itt ez a szokás. Nekem 
is udvariasnak kell lennem, mert addig nemigen tudunk 
továbbmenni, míg ez a versengés véget nem ér. Tehát állok 
elébe! Engem sem akármilyen fából faragtak!” – gondolta  
Pintyôke, és a derekát tapogatva kiegyenesedett.
 A kínai végre megszólalt:
 – Engem Csing-Csengnek hívnak.
 Pintyôke is bemutatkozott, és intett a többieknek is, 
hogy mutatkozzanak be ôk is. Sorban elmondták a nevüket, 
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a Hétfejû Tûzokádó Sárkány ráadásul hétszer egymás után, 
mivel a hét fején hét szája volt.
 A kínai mosolyogva, türelmesen végighallgatta ôket, majd 
megszólalt:
 – Soha ne hervadjon le arcodról a mosoly.
 Pintyôke érezte, hogy az igazi udvariassági verseny most 
kezdôdik. Intett a többieknek, hogy jól figyeljenek, és hogy 
számít rájuk az udvariassági versenyben.
 – Ne félj semmit! – súgta elôre Paprikajancsi. – Ezt a versenyt 
meg fogjuk nyerni!
 Pintyôke bólintott, majd szélesen mosolyogva így válaszolt a 
kínainak:
 – Örök tavasz ragyogjon a szívedben!
 A kínai rögtön válaszolt:
 – Könnyû álmodból frissen ébredjél!
 Most Morzsa következett, barátságosan csaholt egyet, azután 
ezt mondta:
 – Soha ne menjen tüske a talpadba!
 A kínai mosolygott, és így felelt:
 – Kerüljön el a rossz hír, találjon meg a jó hír!
 Most Oriza-Triznyák következett. Kacsintott egyet Mirr-
Murra, krákogott, majd belefogott a mondókájába:
 – Mindig tele legyen a kamrád finom falatokkal, mégpedig 
enyhén füstölt kolbásszal, ropogós pirosra sült tepertôvel, 
bablevesbe való oldalassal, tízujjnyi vastag szalonnával, sült 
hússal, fôtt hússal, disznósajttal, tejföllel, túróval, frissen fejt 
tejecskével!
 Mikor elhallgatott, büszkén nézett körül. Hát ami igaz, az 
igaz, jó hosszú kívánság volt!
 Csukás István
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Narnia krónikái 
Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény
részlet

Mikor Aslan arcába néztek, megpillantották aranyszínû 
sörényét, és elmerültek nagy, királyhoz méltó, komoly, 
tekintélyt parancsoló szemében. Minden porcikájuk remegni 
kezdett.
 – Gyerünk! – súgta hód papa.
 – Nem, öné az elsôbbség! – noszogatta Peter.
 – Nem igaz! Az emberek elôbbrevalók, mint az állatok – súgta 
vissza a hód.
 – Susan! Mi lesz? Elôbb a lányok, utána a fiúk.
 – Nem. Te vagy a legöregebb – suttogta Susan.
 Persze minél tovább húzták a dolgot, annál kényelmetlenebbül 
érezték magukat.
 Végül Peter elszánta magát. Kirántotta a kardját, tisztelgett, 
majd így szólt a többiekhez.
 – Gyertek! Csak szorosan egymás mellett.
 Odaérve köszöntötte az oroszlánt.
 – Eljöttünk, Aslan.
 – Üdvözöllek, Peter, Ádám fia. Üdvözöllek, Susan és Lucy, 
Éva leányai. Isten hozott hód mama, hód papa.
 Hangja mély és lágy zengésû volt, valahogy kiûzte belôlük a 
félelmet.
 Boldognak és nyugodtnak érezték magukat. Nem volt 
kényelmetlen csak állni és hallgatni.

 C. S. Lewis
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Fiúk dala

Az összes lány dilis,
azt, hogy mirôl susog,
hiába is vered, 
nem mondja meg: titok.

Mind kastélyban lakik, 
van húsz aranylova,
de azért nem lovon
hozzák a suliba.

Kertjükben egy fa van,
igazgyöngyöt terem,
szekrényükben csoki,
cukor töméntelen.

A falból zene szól
náluk, ezt szeretik,
táncol, pörög-forog
éjt-nappal mindegyik.

A ruhájuk selyem,
gyémántjuk igazi,
már ha ezt a mesét
beveszi valaki.

Mind nyelvet nyújtogat,
s ha felrúgod ezért,
bôg és árulkodik:
még te kapsz büntetést.
                            
Körmükre szíveket
tollukkal festenek,
kibírhatatlanok,
s belénk szerelmesek.

                       Lackfi János
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Lányok dala

Azt mondják a fiúk,
nyávogunk, selypegünk,
játszani nem lehet
semmi jót sem velünk.

De ôk tiszta hülyék,
földön fetrengenek,
egymás fejét verik,
s azt mondják ez remek.

És egymást lökdösik,
rúgják, labda sehol,
azt mondják, ez foci,
ruhájuk csupa por.

Autókártyázva meg 
összevesznek azon,
hogy hány köbcenti a
hengerûrtartalom.

A lányvécébe is 
bejönnek a fiúk,
vízzel locsolnak ôk,
mi meg sikoltozunk.

Kiteszik lábukat,
mi meg hasra esünk,
azt mondják, van hajunk,
azt mondják, nincs eszünk.
                              
A fenekünk alá
ôk tesznek rajzszöget,
békén nem hagynak, és
belénk szerelmesek.

                          Lackfi János
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Tündér Lala
részlet

 − Csak nem vagy néma? – kérdezte a férfi. 
 Lala érezte, hogy a tenyere megnyirkosodik az izgalomtól. 
„Harminckettedik lecke − mondták a fejében a gondolatok 
−, harminckettedik embertani lecke, pontosan a lap alján.  
Beszélgetési gyakorlat, köszönés és udvariassági formák az 
emberek világában. Feleltem belôle ötösre. Azt kell nekik 
mondani, hogy jó napot kívánok, mert az embereknek nem 
mindegyik napjuk jó.”
 − Jó napot kívánok − mondta, s nagy iparkodásában olyan 
vékony lett a hangja, hogy ha Omikron hallja, rá sem ismer−, 
nem vagyok néma, csak meglepôdtem, hogy van itt valaki.
 Emberül beszélt, és megértették. A vöröshajú egy cseppet 
elmosolyodott. Lala nem értette, miért, mert sosem élt emberek 
között, s nem tudta, hogy ilyen kérdésre: „Csak nem vagy 
néma?” − egy gyerek se szokott válaszolni.
 − Egyedül vagy? − érdeklôdött a férfi. − Csak nem tévedtél 
el?
 Nem, dehogy, hazatalál. Hogy hol vannak a szülei? Egy 
szüleje van, az jelenleg államtanácson, csakhogy ezt nem lehet 
közölni senkivel. Azt felelte, közel, ami túlzás volt, mert Írisz 
palotája csak a futárösvényen volt hamar elérhetô.
 − Hol a csónakod? − kérdezte a férfi. − Nem láttam más 
csónakot a parton, csak a mienket.
 − Gyalog jöttem a hegyen át.
A vöröshajú és a férfi felpillantott a vonulatra.
 − Na, akkor szárnyad van − mondta a férfi. Lala meg elnevette 
magát, s mindjárt el is pirult, megérezte, hogy illetlenül 
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cselekedett, a vöröshajú is, a nagybátyja is furcsálkodva néz-
nek rá, mert mit nevet ilyen ártatlan kijelentésen. Ám Lala  
nem tehetett róla, nem tudta megállni, mert elképzelte, mi 
történnék, ha illedelmesen azt válaszolná ennek a bácsinak:  
„Van bizony, kérem szépen, kétfajta szárnyam van, egy 
hétköznapi meg egy ünnepi, a hétköznapi kék, az ünnepi 
rózsaszín, de jelenleg a szárnyszekrényben hagytam mind a 
kettôt, mert emberálruhában vagyok.”

 Szabó Magda

Telefonálj majd

Ha egyedül leszel majd,
telefonálj kis tücsök,
eljövök hozzád, ne félj,
piciny székedre ülök:
hallgatom cirpelésed,
míg te csöndem hallgatod,
és örülök, hogy örülsz,
hogy itt vagy, hogy itt vagyok.

                                  Fecske Csaba
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Az üres virágcserép

Élt egyszer, nem tudni merre, nem tudni mikor, egy bölcs és 
igazságos király. Egy búsította csak: nem volt gyermeke. Aztán 
egyszer azt gondolta: „Próbát teszek, úgy keresem meg, ki a 
legtisztább szívû, legbecsületesebb fiú a birodalmamban. Azt 
fiammá fogadom, ráhagyom a királyságomat.”
 Azzal minden fiúgyermeknek, aki csak lakott az országában, 
egy-egy marék virágmagot küldött és kihirdette:
  − Aki a legszebb virágokat neveli ezekbôl a magokból,  
fiammá fogadom, és trónom örökösévé teszem!
   A gyerekek elültették a magokat, és gondosan öntözgették 
reggel-este.
 Volt köztük egy Ir nevû kisfiú is. Leste-várta, mikor csíráznak 
ki a magok. 
 Várt tíz napig, egy hónapig, de hiába. Akkor azt mondta neki 
az anyja: 
 − Ültesd másféle földbe, hátha abban kihajt.
   Megszívlelte Ir, másik cserépbe ültette a magokat, de abban 
sem csíráztak ki.
 Elérkezett a nap, amikor a király udvarába hívatta a gyere-
keket, mutassák meg, milyen virágokat neveltek. Tódult a 
palotába a sok ünneplô ruhás gyerek, mindegyik egy cserép 
gyönyörû virágot szorongatott. Persze Ir nem volt közöttük, 
szégyellt az üres cseréppel a király elébe állni. Végigsétált kö-
zöttük a király, megnézte a pompázó virágokat, de egyre bo-
rúsabb lett az arca. Nem értette senki az okát.
 Végül megállt a palotája ablakában, és lenézett a térre. Meg-
látott a sarkon egy sírdogáló kisfiút. Ott állt, üres virágcserepet 
szorongatott és sírt. A király leszalajtotta érte szolgáit, fel-
hívatta a palotába.
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 − Hát te meg mért sírsz? − kérdezte tôle.
 És Ir hüppögve elbeszélte neki, hogy hiába leste-várta, csak 
nem hajtottak ki a magok. Biztosan ez a büntetése, amiért 
egyszer almát lopott a szomszéd kertjébôl.
 Elmosolyodott a király, magához ölelte Irt, és kihirdette:
 − Megleltem az én igaz szívû fiamat!
 Nem értették az emberek, felzúdultak:
 − Éppen ezt, aki üres virágcseréppel állt a színed elé?
 − A virágmagok, amelyeket szétosztottam − mondta akkor a 
király −, nem is kelhettek ki, mert leforráztam ôket. Láthatjá-
tok most már, ki az egyetlen igaz szívû a gyermekek között!
 Megértették az emberek, megéljenezték az új királyfit.
 A többi gyerek pedig szégyenkezve vitte haza a sok pompás 
virágot. Mert valamennyien más magot ültettek el, amikor lát-
ták, hogy a királyé nem csírázik ki.

 koreai népmese
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A vak és a tej 

 Egy vakon született ember azt kérdezte egy látó embertôl:
 − Milyen színû a tej?
 Azt mondja a látó:
 − Olyan a tej színe, mint a fehér papír.
 Kérdi tovább a vak:
 − Akkor hát az a szín úgy zizeg a kézben, mint a papír?
 Azt mondja a látó:
 − Nem. A tej olyan fehér, mint a fehér liszt.
 Kérdi tovább a vak:
 − Akkor olyan puha és porszemû, mint a liszt?
 Azt mondja a látó:
 − Nem, egyszerûen fehér, mint a nyúl.
 Kérdi tovább a vak:
 − Micsoda? Olyan pelyhes és puha, mint a nyúl?
 Azt mondja a látó:
 − Nem, a fehér szín éppen olyan, mint a hó.
 Kérdi tovább a vak:
 − Micsoda? Olyan hideg, mint a hó?
 És bármennyi példát sorolt fel a látó, 
a vak nem tudta felfogni, 
milyen fehér a tej színe.

                               Lev Tolsztoj
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Ímhol jô… 

Ímhol jô az uraság:
 Totyak, totyak, totyak…
Ímhol jô az úrnô:
 No de kérem, no de kérem, no de kérem!...
Ímhol jô az ifiúr:
 Harapok, harapok, harapok!...
Ímhol jô a kisasszonyka:
 Ugye látnak, ugye látnak, ugye látnak?...
Hû, hogy jön a lovászlegény, ki a kulacsába nézett!
Csiheli ám a lovát, hogy beérje az úri népet!

                                                                             angol népköltés
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Robin Hood
részlet

 − Nemesuram, milyen város ez? Én bizony csak most jöttem 
ide, és így nem tudom.
 − Nottingham városa – mondta a fehér szakállas. − De a 
legjobb, ha mindjárt visszafordulsz. 
 − Ugyan miért?
 − Robin Hood legényei tegnap berontottak a városba. Ala-
posan helybenhagyták a városbíró poroszlóit. Nem tudjuk, 
mikor jönnek megint a nyakunkra. De azt már tudjuk, hogy a 
poroszlók nem védenek meg…
 Azt üstfoltozó elmosolyodott.
 − Tôlem semmit se vehetnek el! Nincs egy huncut garasom 
se. Ez a kopott ruha még a haramiáknak se kell. Nem tudom, 
ki az a Robin Hood, de én bizony nem félek tôle. Nem vagyok 
ijedôs.
 − Honnan jössz?
 − Bamburyból, uram – felelte John Sly. – És ott tudják ám, 
mi a verekedés! Nem akarok dicsekedni, de engem még senki 
sem gyôzött le. Így hát Nottinghamben maradok. Isten veled, 
jó uram!
 John Sly továbbment. Az egyik sarkon nagy tömeget látott. 
Talán ingyen osztogatnak valamit? No, mindjárt meglátjuk!
Egy páncélos vitéz nagy tekercset húzott elô. És csak tekerte, 
tekerte… Két kisfiú fogta a pergamen végét.
 − A városbíró parancsa! – olvasta a páncélos. Ezer arany 
jutalom Robin Hood kézre kerítôjének! – Fölnézett a 
tekercsbôl. 
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 – Jelentkezik valaki?
 Csönd volt. A tömeg hátrább húzódott.
 − Ugyan ki tudná elfogni Robint? – dörmögött valaki. – Aztán 
mégiscsak ô a szegények barátja.
 És ekkor egy hang:
 − Én jelentkezem! – John Sly lépett elô. – Ezer aranyért 
mindenkit kézre kerítek. Nem kaphatnék elôre valamit? 
Mondjuk, tíz aranyat?

 Mándy Iván
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