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Kitalálod? 

Az elsô születésnapomon,
Mama huszonhatszor öregebb volt nálam.
Ma, csak háromszor.

Száz év múlva,
már majdnem egyidôsek leszünk.
És ezer év múlva?

                                   Birtalan Ferenc

És most

És most lefényképezkedünk,
Hogy mindörökre meglegyünk.

                                 Tandori Dezsô
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Van1kis

Van 1 kisöcsim, neve Samu,
Oda-vissza van érte anyu,
apa is, én is,
minden nagy néni,
családunk szeretet-alapú.

Kész. Ez egy versezet 
(limerick. A szerzô), így kell szavalni:

                 vanegyki söcsimne veSamu
                 odavisz szavanér teanyu
                 apai séni
                 smindennagy néni
                 családun xerete talapu.

Pont, kész, vége. 
Meghajlás, pukedli, taps.

                             Kukorelly Endre
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Narnia krónikái 
Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény 
részlet

Lucy kirohant a többiekhez a folyosóra.
 − Minden rendben van, itt vagyok − ismételgette hangosan.
 − Mirôl fecseg ez itt össze-vissza? − fordult feléje Susan.
 − Miért? − csodálkozott Lucy. − Egyáltalán nem tûnt fel 
nektek, hogy nem voltam veletek?
 − Tehát elbújtál, ugye? − szólt Peter. − Szegény Lucy. Elbújtál 
és senki sem keresett. Sokkal tovább kell máskor bujkálnod, 
ha azt akarod, hogy keressenek is.
 − De én hosszú órák óta távol vagyok! − csodálkozott Lucy. A 
többiek egymásra néztek.
 − Bolond − csóválta a fejét Edmund −, teljesen becsavarodott.
 − Hogy mondtad, Lucy? − kíváncsiskodott Peter.
 − Azt mondtam − magyarázta Lucy −, hogy még reggeli 
elôtt bújtam be a szekrénybe és órákig távol voltam, közben 
uzsonnáztam és még sok más dolog történt velem.
 − Ne legyél bolond! − csattant fel Susan. − Csak egy perce  
jöttünk ki abból a szobából, és akkor még ott voltál.
 − Egyáltalán nem bolond, csak bolondozik velünk, ugye Lu? 
És miért ne tenné? − védelmezte ôt Peter.
 − De nem, Peter! − dobbantott a lábával erélyesen Lucy. − 
Ez egy varázslatos ruhaszekrény. Erdô van benne, havazik, és 
ott él egy Faun meg egy Boszorkány. Az ország neve Narnia. 
De gyertek és nézzétek meg!

 C. S. Lewis
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Tündér Lala

Beáta lezárta a bôrôndjét, odament az asztalához, elôvett egy 
ív papírt. Le próbálta írni a nevét, de a golyóstoll, úgy látszik, 
rossz volt, újra kellene tölteni, mert semmiféle tinta nem jött 
belôle. Kár. Karmolászta vele a friss fehér lapot, a tûvékonyságú 
hegy nyomot hagyott rajta. Anyu meg apu hajnalban mentek 
ki a repülôtérre, ô még aludt. Csak megcsókolták álmában, 
aztán elvitte ôket az autó, és ô nem látta egyiket sem soha 
többé. Ha még egyszer, egyetlenegyszer láthatná anyu hajában 
a fényeket vagy apu szép, magas homlokát a két párhuzamos 
ránccal a közepén. „Ó, ha rajzolni tudnék!” − gondolta Beáta.
Megállt a keze a papíron.
 A vonalkák, melyek összekarcolták a sima lapot, bemélyültek, 
megszínesedtek. A papír ragyogni kezdett, olyan erôsen, 
hogy Beátának be kellett hunynia a szemét, mert azt érezte, 
megvakul. Ám szemhéjain átsütött a különös csillogás, ami a 
papírról jött, aztán egyszer csak abbamaradt, csupán melege 
érzôdött még a kislány bôrén, melege és napfényillata, olyan 
szag volt a szobában, mint a vízparton napozás után. Beáta 
felnézett, s egyszeriben peregni kezdtek a könnyei.
A papíron ott volt anyu képe, és ott volt az apué is.
 Anyun a zöld blúza volt, amiben elutazott, hosszú fekete haja 
igazi fénnyel villogott, s apu azt a nyakkendôt viselte, amelyet 
Beáta vett neki a születésnapjára, orrán egy cseppet le volt 
csúszva a szemüvege, nyerge alatt, ahogy megnyomódott, 
piros volt a bôr. A kép igazabb és hívebb volt, mint akármelyik 
fénykép, és színes is volt, és szinte lélegzett.
 „Mi ez? − kérdezte magától a kislány. − Mi történt? Hiszen 
én nem is tudok rajzolni. Egyetlen négyesem van, rajzból. Mi 
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ez? Mintha fogták volna a kezemet, vagy mintha a toll magától 
ment volna a papíron. Ezeket a képeket nem én csináltam, 
hanem valami. Most itt vannak mind a ketten megint, és 
nekem nem fáj olyan borzasztóan a szívem, hogy nem tudom 
megôrizni a vonásaikat. Hogy született ez a kép? Válaszul arra 
a sóhajomra, hogy bárcsak tudnék rajzolni? De ki hallotta meg 
a gondolatomat, és ki segített? Mi ez? Varázslat?”
 Csak ült, nézte a golyóstollat meg a papírt, összefonta az 
ujjait. Most már nem kívánkozott sírni. Valami olyan édes 
nyugalom szállta meg, amilyet még sosem érzett, olyan béke, 
mintha körötte volna mindenki, akit szeret.

 Szabó Magda

Ha a Dédi

Nagymami mondta,
Mama sem volt egy “földre szállt angyal”.
Hogy Nagymami milyen volt, nem tudom.
Nem ismertem a Dédit.

                                                   Birtalan Ferenc
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Ôszre fordul

Ôszre fordul, alacsonyan
  repülnek a fecskék.
Hûvösödnek, rövidülnek 
  a tóparti esték.

Kiülünk egy piros padra
  bámészkodni hosszan.
Nem is tudom, jóban vagyunk
  te meg én, vagy rosszban?

Hogyha éppen jóban vagyunk,
  akkor jól van éppen.
Ha meg éppen rosszban vagyunk,
  béküljünk ki szépen.

Ôszre fordul, hûvösödnek 
  a tóparti esték.
Hosszú útra készülôdnek,
  röpködnek a fecskék.

 Kántor Péter
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A só

Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél 
lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a 
három leányát férjhez adni. Hiszen ez nem is lett volna nehéz, 
mert három országa volt, mind a három leányára jutott hát egy-
egy ország. Hanem amiképpen nincs három egyforma alma, 
azonképp a három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát 
egyszer a király a leányainak, hogy annak adja a legszebbik 
országát, amelyik ôt legjobban szereti.
 Sorba kérdezte a leányokat, kezdette a legidôsebbiken:
 – Felelj nekem, édes leányom, hogy szeretsz engem?
 – Mint a galamb a tiszta búzát – mondta a leány,
 – Hát te, édes leányom? – kérdezte a középsôt.
 – Én úgy, édesapám, mint forró nyárban a szellôt.
 – No, most téged kérdezlek – fordult a legkisebbikhez –, 
mondjad, hogy szeretsz?
 – Úgy, édesapám, ahogy az emberek a sót! – felelte a kicsi 
királykisasszony.
 – Mit beszélsz, te haszontalan lélek! – förmedt rá a király. 
– Kitakarodj az udvaromból, de még az országomból is! Ne is 
lássalak, ha csak ennyire szeretsz! 
 Hiába sírt, könyörgött a királykisasszony, hiába magyarázta, 
hogy az emberek így meg úgy szeretik a sót  –  nem volt kegyelem: 
világgá kellett hogy menjen a kicsi királykisasszony.
 Elindult keserves sírás közt, s betévedt egy rengeteg erdôbe. 
Onnan nem is tudott kivergôdni, szállást vert egy odvas fában, 
s ki-kijárt az erdôbe, szedett epret, málnát, szedret, mogyorót, 
s amit csak talált, úgy éldegélt egymagában.
 Egyszer, mikor már egy esztendô is eltelt volt, arra vetôdött 
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a szomszéd királyfi, s ez megpillantotta a királykisasszonyt 
a málnabokrok közt. De a királykisasszony is észrevette a 
királyfit, s nagy ijedten beszaladt a fa odvába. 
 Utána megy a királyfi, s beszól:
 – Ki van itt?
 A királykisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, mint 
a nyárfalevél, s egy szó nem sok, annyit sem szólt. Újra kérdi a 
királyfi: 
 – Hé! Ki van itt? Ember-e vagy ördög? Ha ember, jöjjön ki, 
ha ördög, menjen a pokol fenekére!
 A királykisasszony most sem mert szólni.
 Harmadszor is kérdi a királyfi: – Hé! Ki van itt? Szóljon, 
ember-e vagy ördög, mert mindjárt belövök!
 De már erre megijedt szörnyen a királykisasszony, s kibújt 
a fa odvából nagy szipogva-szepegve. Rongyos, piszkos volt 
a ruhája, szégyellte magát erôsen, s keserves könnyhullatás 
közt mondta el a királyfinak, hogy ki s mi ô. Megtetszett a 
királyfinak a királykisasszony, mert akármilyen rongyos volt, 
akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, kellemetes volt az 
arca. Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, 
ott felöltöztette drága aranyos-gyémántos ruhába, s két hetet 
sem várt, de még egyet sem, azt gondolom, hogy még egy napot 
sem, de talán még egy órát sem, megesküdtek, s csaptak akkora 
lakodalmat, hogy no.
 Telt-múlt az idô, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy 
szerették egymást, mint két galamb. Azt mondta egyszer a 
király: – No, feleség, én akkor, amikor elôször megláttalak, 
nem is igen firtattam, hogy miért kergetett el az apád. Mondd 
meg nekem a tiszta valóságot.
 – Lelkem uram – mondja a királyné –, én másként most sem 
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mondhatom. Azt kérdezte az édesapám, hogyan szeretem ôt, s 
én azt feleltem: mint az emberek a sót.
 – Jól van – mondta a király –, majd csinálok én valamit, 
tudom, visszafordul az édesapád szíve.
 Hogy s mint fordítja vissza, arról semmit sem szólt a fele-
ségének, hanem csak befordult a másik szobába, levelet írt az 
öreg királynak, s abban meghívta délebédre. Hát el is ment a levél 
másnap, s harmadnap jött a király hatlovas hintón. Fölvezette a 
fiatal király az öreg királyt a palotába, a palotájának a legszebb 
szobájába, ottan már meg volt terítve az asztal két személyre. 
Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok a finomabbnál finomabb 
ételeket, de hogy szavamat össze ne keverjem, a fiatal király 
megparancsolta volt, hogy az öreg király számára minden ételt 
külön fôzzenek, süssenek, s abba sót ne tegyenek.
 No, ez volt csak az ebéd! Megkóstolja az öreg király a levest, 
merít belôle egy kanállal, kettôvel, de le is tette mindjárt 
a kanalat, nem tudta megenni a levest, olyan sótalan volt. 
Gondolta magában az öreg király: ebbôl bizony kifelejtették 
a sót, de a sóbafôttben majd csak lesz. Nem volt abban annyi 
sem, mint egy mákszem. Hordták a pecsenyéket szép sorjában, 
de vissza is vihették, mert a vén király csak megnyalintotta, s 
bele sem harapott, olyan cudar sótalan, ízetlen volt mind a sok 
drága pecsenye. 
 De ezt már nem állhatta szó nélkül az öreg király:
 – Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van neked, hogy só 
nélkül süt-fôz?
 – Sóval süt-fôz ez máskor mindig, felséges bátyámuram, 
de én azt hallottam, hogy bátyámuram nem szereti a sót, 
megparancsoltam hát, hogy fejét vétetem, ha egy mákszem sót 
is tesz az ételekbe.
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 – No, öcsém, azt ugyancsak rosszul tetted, mert én erôsen 
szeretem a sót. Kitôl hallottad, hogy nem szeretem?
 – Én bizony éppen a kigyelmed leányától, felséges bátyám-
uram – mondta a fiatal király.
 Abban a szempillantásban megnyílik az ajtó, belépett a 
királyné, az öreg király legkisebb leánya.
 Hej, istenem, örült az öreg király! Mert még akkor megbánta 
volt szívébôl, hogy elkergette a leányát, s azóta ország-világ 
kerestette mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebbik leányá-
nak adta a legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt kezére 
vette azt az országot is, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

 Benedek Elek

A vonatsínek

A vonatsínek
egymás mellett
mennek,
de valahol messze
összeérnek.
Apa szerint
csak a végtelenben.
 
                                                                                   Kiss Ottó

Apa és anya
is egymás mellett
mennek,
én meg középen,
mert én vagyok a vég-
telen,
ahol ôk összeérnek.
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Vacskamati virágja

Szereplôk: Mesélô (ME), Vacskamati (Vm), Mikkamakka (Mm), Bruckner 
Szigfrid (Br), Ló Szerafin (LóSz), Nagy Zoárd (NZ), Aromo (A), Szörnyeteg 
Lajos (SzL), Dömdödöm (Ddd), Virág (V), Együtt (E).

ME: Vacskamati felkiáltott:
Vm: Ma április tizenötödike van!
Mm: És akkor mi van?
Vm: Hát a születésnapom!
ME: Mikkamakka felugrott. Felragyogott az arca:
Mm: Jé, majd elfelejtettem. Isten éltessen!
ME: Kiszaladt a tisztás közepére.
Mm: Fiúk, Vacskamatinak születésnapja van!
ME: Elô is sereglettek mind. Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Bruckner 
 Szigfrid, Aromo, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Ott  
 sürögtek-forogtak Vacskamati körül. Együtt kiabálták:
E: Isten éltessen, Isten éltessen!
ME: Bruckner Szigfrid hirtelen elhallgatott. De olyan feltûnô- 
 en, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz. Nagy Zoárd  
 meg is kérdezte:
NZ: Mi történt?
Br: Csak… csak… elég furcsa.
ME: Vacskamatihoz fordult.
Br: Már tizenöt éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt 
 születésnapod.
Vm: De ma kedd van!
ME: Bruckner Szigfrid felkiáltott:
Br: Ja, az mindjárt más!
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ME: A többiek suspitoltak. Összedugták a fejüket, sutyuru-
mutyuru. Vacskamati meg úgy tett, mintha nem tudná, mirôl 
van szó. Pedig hozzá is elhallatszott, ahogy Dömdödöm azt 
mondja: dömdödöm. Ezt pedig csak az nem érti, aki mind 
a két fülére süket. Vagy még annál is jobban. Merthogy 
Dömdödöm azt mondta: adjunk ajándékot az ünnepeltnek, 
akinek tizenöt év óta ez a kedd az elsô születésnapja.
El is futottak mindjárt. Vissza is jöttek mindjárt. Na és a 
kezükben, na lám, a kezükben egy cserép virág. Lila is volt, 
zöld is volt, sárga is volt, kék is volt, csuda egy virág volt.
Úgy hívták: vacskamativirágja.
Láttátok volna Vacskamatit! Irult-pirult, sápadozott, táncolt, 
ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, lehelgette a 
virágját. Igen boldog volt.
Hát így zajlott le ez a születésnap.
Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt. De egyik sem volt Vacskamati 
születésnapja.
A virág meg, uramfia! Szegény, szegény vacskamativirágja!
Azt hiszitek, törôdött vele? Nem törôdött. Azt hiszitek, ön- 
tözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapál-
gatta. Azt hiszitek, rá is nézett? Nem nézett rá.
A virágnak odalett zöldje, sárgája, lilája, kéje, kornya- 
dozott, fonnyadozott.
Egészen addig, amíg egyszer csak nagy mérgesen azt nem 
mondta Dömdödöm, hogy dömdödöm, s Ló Szerafin meg 
nem kérdezte:

LóSz: Hallottátok? Dömdödöm azt mondta, hogy dömdödöm.
ME: Hogyne hallották volna!
NZ: Bizony nem gondozza a virágját.
A: Bizony nem öntözi!
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Br: Bizony rá se néz.
SzL: Bizony hervadozik szegény virág.
LóSz: Bizony kornyadozik.
ME: Így beszélt Dömdödöm, Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Aromo, 
 Bruckner Szigfrid és Szörnyeteg Lajos. Vacskamati 
 sápítozott:
Vm: Jaj, elfelejtettem! Pedig az én virágom, vacskamati- 
 virágja. Mindig tudtam. Ne haragudjatok.
NZ: Hát akkor gondozd!
A: Hát akkor öntözd!
Br: Hát akkor törôdj vele!
ME: A virág hervadt volt, fonnyadt volt, de biztosan nagyon 
 dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan. Vacskamti 
 meg nekiesett, kapálta, öntözte reggeltôl estig, estétôl 
 reggelig, csak úgy sercegett szegény virág gyökere. És két 
 nap múlva azt mondta:
Vm: Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, 
 mégis kornyadsz, mégis hervadsz! Mi lesz már! Tessék 
 sárgállani, tessék zöldelleni, tessék lilállani, tessék 
 kékelleni!
ME:  Na, erre megint összesereglett Ló Szerafin, Nagy Zoárd, 
 Aromo, Bruckner Szigfrid, Szörnyeteg Lajos és Döm- 
 dödöm. Ló Szerafin meg is jegyezte:
LóSz: Mit képzelsz? Hónapokig nem törôdtél vele, és most azt 
 hiszed két nap alatt virulni fog?
NZ: Zöldelleni!
A: Sárgállani!
Br: Lilállani!
SzL: Kékelleni!
Ddd: Dömdödöm!
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ME: Bruckner Szigfrid nagyon szigorúan mondta:
Br: Úgy határoztunk, hogy elvesszük tôled a virágot.
ME: Vacskamati kétségbe esett:
Vm: Jaj, ne!
Br: De igenis elvesszük!
ME: Dömdödöm ekkor közbeszólt:
Ddd: Dömdödöm.
ME: Csodálkozva néztek rá:
E: Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is?
Ddd: Döm.
ME: Megkérdezték hát a virágot.
E: Akarsz Vacskamatinál maradni?
ME: A virágnak szép virághangja volt. Azt mondta:
V: Igen, akarok.
E: De hiszen nem öntözött!
ME: A virág azt mondta:
V: Tudom.
E: De hiszen nem kapálgatott!
ME: A virág azt mondta:
V: Tudom.
E: De hiszen rád se nézett!
ME: A virág azt mondta:
V: Tudom.
E: Aztán meg agyonöntözött!
ME: A virág azt mondta:
V: Tudom.
E: Agyonkapált.
ME: A virág azt mondta:
V: Tudom.
E: Sápadt lettél.
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ME: A virág azt mondta:
V: Tudom.
E: Csenevész lettél.
ME: A virág azt mondta:
V: Tudom.
ME: Bruckner Szigfrid rámordult.
Br: Akkor meg miért maradnál nála?
ME: A virág azt mondta:
V: Azért, mert szeretem.
ME: Aromo háborgott:
A: Miért szereted?
ME: A virág azt mondta:
V: Csak.
ME: Vacskamati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig 
 látott az örömtôl. Azt mondta a virágnak:
Vm: Meglátod, rendesen öntözlek, kapállak, törôdöm veled 
 ezután!
ME: A virág meg azt mondta:
V: Hiszi a piszi!
ME: És olyan boldog volt, amilyen még soha.
 Lázár Ervin

Visszafelé hull a hó

Szeretem, ha hull a hó.
Azt is szeretem, amikor
apa eljön hozzánk, de nem
szeretem, amikor elmegy.
Olyankor a szívemben
visszafelé hull a hó.
                                            Kiss Ottó
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A király és a festô

Volt egyszer egy király, aki azt hitte, hogy  nagyon szép ké-
peket tud festeni. Rosszak voltak pedig a képei, de akiknek meg-
mutatta ôket, azok féltek ezt neki bevallani.
 Élt a király országában egy nagy festô. Egyszer neki is meg-
mutatta a képeit.
 − Szeretném tudni, mi a véleménye róluk. Tetszenek?
 A festô megnézte a képeket, aztán így szólt:
 − Királyom, nekem az a véleményem, hogy ezek rossz képek. 
Fenségednek ehhez nincsen tehetsége.
 A király megharagudott, és börtönbe vetette a festôt.
 Két év múlva azonban ismét elôhívatta.
 − Múltkor nagyon megharagudtam − mondta neki −, amiért 
leszólta a képeimet. De felejtsük el ezt! Ön ismét szabad 
ember.
 Hosszan beszélgetett vele, még ebédre is meghívta. Ebéd 
után azonban megint a képeit mutatta neki.
 − Most hogy tetszenek?
 A festô nem válaszolt a kérdésre. Közelükben egy katona 
állt, ahhoz fordult:
 − Kérem, kísérjen vissza a börtönbe.

 angol népi történet
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A császár új ruhája

Hajdanában, öreg idôkben, élt egy hatalmas császár, aki a díszes, 
szép ruhákat becsülte a legtöbbre a világon. Arra költötte minden 
pénzét, hogy szebbnél szebb ruhákban pompázhasson.
 Nem örült derék hadseregének, színházba sem kívánkozott, 
még kocsikázni sem akart az erdôben, ha új ruháját nyomban 
nem mutogathatta. Más-más ruhát öltött a nap minden órájában; 
ahogy más becsületes királyról mindig azt hallani: „Most éppen 
az ország dolgairól tanácskozik” – errôl a császárról mást se 
mondtak: „Most éppen öltözködik.”
 Vidám volt az élet a császár városában; odatódult messze földrôl 
a sok takács, szabó, szövôasszony.
 Egy nap aztán két csaló állított be a császári palotába. Azt 
mondták magukról, hogy takácsok, s olyan kelmét tudnak szôni, 
hogy a kerek világon nincs hozzá fogható. Nemcsak hogy páratlanul 
szép a színe meg a mintája, de van egy bûvös tulajdonsága is: 
akik méltatlanok a tisztségükre vagy buták, mint a föld, azok 
elôtt láthatatlanná válik a kelme.
 „Ez volna még csak a nagyszerû ruha! – gondolta a császár. – 
Felölteném, s egyszeribe megtudnám, kik azok az országomban, 
akik méltatlanok a tisztségükre, vagy buták, mint a föld. 
Megszövetem azt a kelmét!”
 És kiszámoltatott a kincstárából száz csengô aranyat a csalóknak, 
megparancsolva nekik, hogy nyomban lássanak munkához.
 Azok föl is állítottak két szövôszéket, s úgy tettek, mintha 
dolgoznának, de persze csak a levegôt szövögették. Odahordatták 
a legfinomabb selymeket, aranyfonalakat, de mindent a zsebükbe 
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gyömöszöltek, és buzgón dolgoztak az üres szövôszéken, szôtték a 
levegôt sokszor késô éjszakáig.
 – Megnézem, mennyire haladtak a munkával – mondta egy 
napon a császár. Bizony, egy kicsit furcsán érezte magát, mert 
eszébe jutott a kelme bûvös tulajdonsága; neki magának ugyan 
nem kellett tartania attól, hogy a kelme tisztségére méltatlannak 
vagy ostobának mutatja, de azért jobbnak látta, ha elôbb odaküld 
valakit megnézni, miféle is az a kelme.
 A városban, persze, mindenki hallott már a kelme bûvös 
tulajdonságáról, s elôre várták, hogy megtudják: nem haszontalan 
vagy ostoba ember-e a szomszédjuk.
 –  Elôbb az én derék, öreg miniszteremet küldöm be a takácsok- 
hoz – határozta el a császár. – Meglátja ô mindjárt, milyen az a 
kelme, mert nagy eszû ember, és méltó a tisztségére.
 Bement hát a derék, öreg miniszter a takácsok szobájába; ott ült 
a két csaló az üres szövôszék elôtt, és buzgón szôtte a semmit.
 – Uramisten – rémült meg a miniszter, amikor belépett –, 
én bizony semmit sem látok! – És meresztette a szemét, meg is 
dörzsölte, de hiába. Hanem persze nem árulta el magát.
 A két csaló nyájasan közelebb tessékelte, s azt tudakolta, hogy 
tetszik a bûvös kelme: szép-e a színe, finom-e a mintája. A szegény 
öreg miniszter csak bámulta a szövôszéket; de bizony nem látott 
semmit.
 Nem hát, hiszen a levegôt senki se láthatja!
„Istenem, istenem – töprengett magában a szegény miniszter –, 
hát csakugyan buta volnék, mint a föld? Ezt bizony nem tudtam, 
de ne tudja meg más se! És hogy méltatlan volnék a tisztségemre? 
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Nem, nem árulom el, hogy semmit se látok!”
 – No, hogy tetszik? – kérdezte az egyik csaló, miközben fürgén 
járt a keze.
 – Nagyon szép! Csodálatosan finom! – felelte az öreg miniszter, 
s még a pápaszemét is az orrára biggyesztette. – Gyönyörû a 
mintája, páratlanul szép a színe. Majd megmondom a felséges 
császárnak, hogy nekem nagyon tetszik.
 – Nagy örömet szerez vele – mondták a takácsok, aztán apróra 
elmagyarázták a szövés mintáját és a színeit. Az öreg miniszter 
hegyezte a fülét, hogy szóról szóra elmondhassa a császárnak. El 
is mondta.
 A csalók most még több pénzt, selymet és aranyat kértek, 
azt mondták, szükségük van rá a munkához. Megint zsebre 
gyömöszöltek mindent s szôtték tovább a semmit.
 Hamarosan egy másik rangos udvari embert küldött a császár 
a takácsokhoz, a fôhopmestert: nézze meg, mennyire haladtak 
a munkával, mikor készül el a kelme. Ez a rangos úr is úgy járt, 
mint a miniszter: nézett, meresztette a szemét, de mert ahol 
semmi sincs, ott semmit se látni, hát ô se látott egyebet az üres 
szövôszéknél.
 – Ugye, gyönyörû ez a kelme? – kérdezték a csalók, s neki is 
elmagyarázták a mintát, ami ott se volt.
 „Buta nem vagyok! – mondta magában a fôhopmester. – Akkor 
hát méltatlan vagyok a tisztségemre. Bizony különös, de ezt nem 
kell megtudnia senkinek.” Magasztalta hát a kelmét, amit nem 
látott, nem gyôzte dicsérni szép színeit, pompás mintáját.
 – Valóban gyönyörû! – jelentette a császárnak.
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 A városban másról se beszél a nép, mint a csodálatos 
kelmérôl.
 Végre a császár is rászánta magát, hogy megnézze, még szövés 
közben. Válogatott kíséretével – köztük volt a derék miniszter 
meg a fôhopmester is – benyitott a furfangos takácsokhoz, akik 
serény kézzel szôtték a levegôt az üres szövôszéken.
 – Ugye, gyönyörû, felséges uram? – kérdezte a két rangos udvari 
ember, aki elôzôleg már járt ott. – Látja felséged a páratlan 
mintáját, a csodálatos színeit? – S az üres szövôszékre mutattak, 
mert azt hitték, a többiek látják a kelmét.
 „Micsoda?! – gondolta ijedten a császár. – Hiszen ez szörnyûség! 
Buta volnék, mint a föld? Vagy méltatlan a császári trónra? 
Rettenetes dolog!” De fennhangon azt mondta:
 – Szép, csakugyan szép. Megnyerte felséges tetszésemet. – 
Elégedetten bólintott, és meresztette szemét az üres szövôszékre, 
nehogy megtudják, hogy semmit se lát. Fényes kísérete ugyanúgy 
tett: nézték a szövôszéket, mintha láttak volna rajta valamit, s 
nagy buzgón bólogattak:
 – Gyönyörû, gyönyörû! – És azt tanácsolták a császárnak, hogy 
a küszöbön álló fényes ünnepi körmenetre vegye föl elôször a 
csodálatos ruhát. – Remek, pompás, csodálatos! – járta körbe; 
mindenki szívbôl örült, és a császár nyomban kinevezte a két 
csalót „császári udvari fôtakácsnak”, s lovagrendet tûzött a 
gomblyukukba.
 A körmenet elôtti napon hajnalig virrasztott a két takács; 
nagy sereg gyertyát gyújtottak, hadd lássa odalenn a nép, 
milyen nagyon iparkodnak a császár új ruhájával. Aztán úgy 
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tettek, mintha leemelnék a kelmét a szövôszékrôl, nagy ollókkal 
szabdalták, teregették a semmit, varrótûket villogtattak a 
levegôben, s jelentették:
 – Elkészült a felséges császár új ruhája!
 A császár maga ment a takácsokhoz fényes kísérettel; a két 
csaló magasra emelte a karját, mintha tartana valamit, s buzgón 
sürgött-forgott:
 – Tessék a nadrág! Tessék a kabát! Tessék a palást. Könnyû, 
mint a pókháló, aki viseli, úgy érzi, mintha semmi sem volna 
rajta, de hát éppen az a nagyszerû.
 – Bizony, az a nagyszerû – bólintottak rá a rangos urak, de nem 
láttak semmit, mert a levegôt senki se láthatja.
 – Kérjük felségedet, kegyeskedjék levetni a felsôruháit, hadd 
adjuk fel az újat itt a tükör elôtt! – serénykedtek a takácsok.
 A császár levetette a ruháját, s a csalók úgy tettek, mintha az 
új ruha darabjait sorra ráadnák; megfogták a derekát, köréjé 
csavartak valamit – ez lett volna az uszály.
 A császár irgett-forgott a tükör elôtt.
 – Ó, milyen jól illik, felség! Mintha ráöntötték volna! – 
lelkendezett a császár kísérete. – Páratlan a mintája, pompásak 
a színei! Sose láttunk hozzá foghatót!
 – Odakinn már várnak a szolgák a selyemmennyezettel, 
amit majd felséged fölé tartanak a körmeneten – jelentette a 
császárnak a fô-fôudvarmester.
 – Megyek, már készen vagyok! – mondta a császár. – Ugye, jól 
festek? – Megint odaállt a tükör elé, s úgy tett, mintha, apróra 
szemügyre venné az új ruhát.
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 A kamarás urak, akiknek az volt a tisztségük, hogy a császár 
uszályát vigyék, lehajoltak, mintha fölemelnék az uszályt, 
sürögtek-forogtak, úgy tettek; mintha vinnének valamit, mert 
persze ôk se merték elárulni, hogy semmit se látnak.
 Elindult hát a császár a körmenettel, méltóságosan lépkedett a 
selyemmennyezet alatt.
 A nép pedig mind az utcán meg az ablakokban tolongott, és azt 
kiáltotta: – Milyen gyönyörû a császár új ruhája! Milyen gazdag 
az uszálya, s milyen jól illik neki! – Senki se merte megvallani, 
hogy nem lát semmit, hiszen akkor a többiek tisztességére 
méltatlannak vagy földbutának tartanák. A császárnak még egy 
ruháját se csodálták meg ennyire.
 – De hiszen nincs is rajta semmi! – szólalt meg egyszer csak egy 
kisgyerek.
 – Emberek, halljátok, mit mond az ártatlanság? – súgta az apja 
a többiek fülébe, amit a gyermek mondott.
 – Nincs is rajta semmi! Ez a kisgyerek azt mondja, hogy nincsen 
rajta semmi!
 – Nincs is ruha a császáron! – rivalgott fel végül a tengernyi 
tömeg. A császár nagyon megütközött ezen; maga is úgy vélte, 
hogy igazat mondanak, de azt gondolta „Most már tovább kell 
mennem, nem futhatok haza szégyenszemre!”
 És még peckesebben lépegetett fényes kísérete élén, a kamarás 
urak pedig még buzgóbban vitték mögötte palástja uszályát – a 
levegôt.

 Hans Christian Andersen
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A csókai csóka

Csókai csókának
Mi jutott eszébe?
Föl szeretett volna
Öltözni fehérbe.
Unta szegény jámbor,
Hogy ô télen-nyáron,
Örökkön-örökké
Feketében járjon.

Ahogy így tûnôdik
Ághegyen a csóka,
Arra ballag éppen
Csalavér, a róka.
Attól kér tanácsot,
Mit kellene tenni,
Hófehér galambbá
Hogy kellene lenni.

103

É
N

, T
E

, M
I...

4.indd   25 2006.08.20   16:59:15



„Nincsen annál könnyebb” – 
Neveti a róka,
„Fürödj meg a hóban,
Te fekete csóka!
Olyan fehér galamb
Lesz rögtön belôled,
Hogy magam sem tudom,
Mit higgyek felôled.”

Nagyeszû rókának
Szót fogad a csóka,
Nagy vígan leugrik
Az ágról a hóba.
Az orra hegye se
Látszik ki belôle,
Kérdi is a rókát,
Mit hisz most felôle?

„Azt hiszem, galamb vagy” 
− Csípte meg a róka,
S csapott nagy ozsonnát
Belôle a hóba.
Róka-csípte csóka,
Csóka-csípte róka −  
Így lett fehér galamb
A csókai csóka.

                           Móra Ferenc
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Az öreg halász és nagyravágyó felesége

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy öreg 
halász. Volt neki egy nagyravágyó felesége.
 Egyszer elment az öreg halász a tengerre, halászni. Hamarosan 
fogott egy gyönyörû szép, nagy pontyot. És csodák csodája 
egyszer csak megszólal a ponty:
 − Te szegény halászember, engedj el engem! Úgy megjutal-
mazlak, hogy nem bánod meg soha életedben. Minden 
kívánságod teljesül.
 Hát az öreg halász a nagy könyörgésre a pontyot visszaengedte 
a tengerbe.
 Hazamegy, kérdezi a felesége:
 − No, mit fogtál? Hoztál-e valamit?
 − Fogtam én egy nagyon szép pontyot.
 − Hát miért nem hoztad haza?
 − Úgy könyörgött szegény, hogy engedjem el. Minden kíván-
ságunkat teljesíti.
 − Hát akkor eredj vissza hozzá, és mondd meg neki, hogy egy 
nagyon szép házat szeretnék.

Mert csak egy kis kunyhóban laktak a tenger 
partján.

Visszaballagott a halászember a tenger 
partjára. Odaállt a víz szélére, 

és hangosan mondta:
− Hallod-e, te ponty! Az én 

feleségem azt üzeni, hogy 
a tenger partján teremts 
egy szép kis házat!
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 Kisvártatva felbukkan a ponty, és megszólal:
 − Eredj haza, jó ember! Úgy van, amint kívánta!
 Hát valóban, ahogy hazaér, gyönyörû szép házuk lett. A 
felesége ott sürög-forog a konyhában. Egy ideig nagyon boldog 
volt. De egyszer csak megint azt mondja a felesége:
 − Hallod-e, eredj vissza ahhoz a pontyhoz, mondd meg neki, 
hogy a házat meguntam, adjon egy kastélyt, és hogy grófok 
lehessünk!
 Ismét elment az ember a tenger szélére.
 Azt kiáltja:
 − Hallod-e, te ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem, 
mindig pöröl vélem!
 Egy kis idô elteltével felbukkan a hal, azt kérdi:
 − Hát mit akar a te feleséged?
 − Kastélyt akar, meg hogy grófok legyünk!
 − Eredj haza, úgy van, amint kívánta!
 Hát ahogy hazaért, látta a gyönyörû szép kastélyt, és a 
felesége mint grófnô kényeskedett egyik szobából a másikba.
 − Most már csak meg vagy elégedve?
 A felesége nagyon boldog volt. Másnap reggel, alighogy meg-
ébrednek, azt mondja az asszony:
 − Hallod-e! Eredj ahhoz a pontyhoz, és mondd neki, hogy 
királyné szeretnék lenni, és palotában lakni.
 A szegény halászember, mit volt neki mit tenni, ismét 
elballagott szomorúan a víz szélére.
 Azt kiáltja:
 − Hallod-e, te ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem, 
mindig pöröl vélem.
 Eltelik egy kis idô, elôjön a hal, és kérdi:
 − Hát most mit akar a te feleséged?
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 − Királyné szeretne lenni, palotában lakni!
 − Eredj haza! Úgy van, amint kívánta!
 Ahogy hazaér a szegény ember, nem gyôz csodálkozni: a 
gyönyörû palota, a sok fényes katona majd elvette szeme-
világát. Mind vigyázzba vágták magukat a szegény halász elôtt, 
amikor elhaladt elôttük. Mikor végre bejutott a hosszú lépcsôn, 
sok szobán keresztül, kérdi a feleségét:
 − No, asszony, meg vagy-e már elégedve a sorsoddal?
 − Meg − feleli az asszony boldogan.
 Alighogy megvirradt másnap, azt mondja az asszony:
 − Hallod-e, eredj vissza ahhoz a pontyhoz, és mondd meg 
neki, hogy most már császárné szeretnék lenni, és olyan palotát, 
várakat akarok, amilyen a világon sincs.
 Hát csak addig erôsködött, hogy vissza kellett mennie a 
szegény halásznak a víz szélére.
 Mondja nagy szomorúan:
 − Hallod-e, te ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem, 
mindig pöröl vélem.
 Zavaros lett a tenger vize, hullámzott, és csak sokára jött elô 
a ponty, mérgesen:
 − Hát mit akar a te feleséged?
 − Most meg császárné szeretne lenni, és olyan palotát és 
várakat, amilyen a világon sincs.
 − Igaz, hogy ezért sem dolgozott − mondja a ponty −, nem is 
érdemli, de menj haza, úgy van, ahogy kívánta!
 Hazament a szegény ember. Alig tért magához a nagy 
ámulattól, olyan fényes paloták, várak és udvari népség volt 
mindenütt. Azt kérdi a feleségétôl:
 − Most már csak meg vagy elégedve, mert én többet nem 
megyek vissza a pontyhoz!
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 Az asszony nagyon boldognak is látszott.
 De másnapra kelve ismét csak azt mondja az urának:
 − Hallod-e! Eredj vissza ahhoz a pontyhoz, és mondd neki, hogy 
én a világ úrnôje szeretnék lenni Azt akarom, hogy mindenki 
nekem hódoljon, és leboruljanak az emberek a lábam elôtt. A 
birodalmam a világ egyik végétôl a másikig érjen!
 Hiába tiltakozott, szabódott a szegény halász, csak vissza 
kellett mennie.
 Mondja szomorúan:
 − Hallod-e, te ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem, 
mindig pöröl vélem.
 Ott kellett állnia nagyon sokáig. A tenger haragos lett, hányta 
a habot, tajtékzott, és úgy hullámzott, mint még soha. Egy 
helyen zavaros lett a víz, és nagyon-nagyon sokára felbukkant 
a hal.
 − Mit akar a te feleséged?
 − A világ úrnôje akar lenni, és hogy a világon mindenki a 
lába elé boruljon.
 − Jól van − mondja a hal −, ha azt hiszi, hogy munka nélkül 
élhet, és másokon uralkodhatik, hát legyetek ismét halászok. 

Eredj haza, megtalálod ôt a halászkunyhóban!
Úgy is lett. Ott találta a szegény halász a kis 

halászkunyhóját, és benne a feleségét. Ettôl 
kezdve szorgalmas és ügyes asszony lett. Még 

talán máig is élnek, ha meg nem haltak.

 magyar népmese
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Az ember jóból és rosszból van...

Az ember jóból és rosszból van
összegyúrva.
Fehérbôl meg feketébôl.
Ezért van az, ha rajtakapsz
valami rossz dolgon, mindig
szürke leszek.
Akkor csak állunk
egymással szemben, mozdulatlanul.

Tehát távolodunk, de közeledünk is.

                                                      Kiss Ottó
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Robin Hood
részlet

A palló másik végén hatalmas, izmos férfi tûnt fel. Hosszú rúddal 
egyensúlyozta magát.
Robin csak nézte. Ez aztán jól megtermett fickó, ilyen kéne a 
csapatba! És ha még a szíve, meg az esze is a helyén van... No, 
mindjárt meglátjuk!
 Rákiáltott:
 − Vissza, öcsém! Én elôbb indultam! Kettônk számára nincs út!
 Az idegen levette a sapkáját. Meghajolt.
 − Jó reggelt kívánok.
 − Tessék? …
 − Köszöntem. Én tudom, mi a tisztesség!
 − Igen? Hát akkor csak fordulj szépen vissza! Félre az útból! 
  De mozogj, szedd a lábad! Azt hiszed, sokáig várok?!
 A másik még mindig mosolygott. Roppant szelíden, kedvesen.
 − Nem kell várni. Egy percig se várj, jó uram. Hiába fecsérelnéd 
az idôt. Fordulj csak szépen vissza!
 − Mit beszélsz, szájas ripôk?! Én forduljak vissza?!
 − Éppen így mondtam.
 − Hallod-e, ez már igazán sok! Mindjárt tisztességre tanítlak! 
Utoljára kérdem ...
 − Kár a szóért! − mosolygott az idegen. − Én sohase térek ki 
senkinek. Legfeljebb asszonynak, öregnek. Te még fiatal vagy.
 − Vigyázz, fickó! Átlyukasztom a bôrödet egy nyílvesszôvel!
 A másik most se ijedt meg. A rúdjára támaszkodva bólintott.
 − Gyáva dolog lenne, uram. Én egy szál husánggal, te pedig 
íjjal...
 − Igazad van − mondta Robin. − Másképpen bánok el veled. − 
A partra hajította az íjat. Aztán ô is a partra ment. Széles ágat 
tört le az egyik tölgyrôl. Mándy Iván
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A szamárfülû királyfi
 
Egyszer volt egy király, aki nagyon búsult, mert nem volt 
gyereke; elhívatott hát három tündért, és megkérte ôket, 
gondoskodjanak róla, hogy a királynénak fia szülessen. A 
tündérek megígérték a királynak, hogy teljesítik a kívánságát, 
és azt is tudtára adták, hogy ôk is ott lesznek a kis királyfi 
születésénél.
 Kilenc hónap múlva a királyi párnak csakugyan fia született, 
s a tündérek felruházták a kis királyfit adományaikkal.
 Az elsô tündér így szólt:
 − Légy te a világ legszebb királyfija. 
 A második tündér így szólt:
 − Légy erényes és okos, ha megnôsz. 
 A harmadik tündér pedig ezt mondta: 
 − Nôjön két szamárfüled.
 S azzal a három tündér odébbállt, a kis királyfinak pedig 
nemsokára szamárfüle nôtt. A király rögtön megparancsolta, 
hogy készítsenek egy sapkát, amit majd a királyfi fejére húznak, 
hogy eltakarják vele a szamárfüleit. A sapkát elkészítették, 
fejére húzták a királyfinak, s az apja elrendelte, hogy ezt a 
sapkát mindig viselnie kell.
 Telt-múlt az idô, s a kis királyfi egyre szépült, napról napra 
szebb lett, s az udvarnál senki sem tudta, hogy szamárfüle 
van. Lassacskán felcseperedett, s amikor olyan idôs lett, hogy 
kisarjadt a szakálla, és borotválásra lett volna szüksége, a 
király magához hívatta az udvari borbélyt, és így szólt hozzá:
 − Meg kell borotválnod a királyfit, de ha elárulod bárkinek 
is, hogy szamárfüle van, akkor a halál fia vagy.
 A borbély nagyon szerette volna elmesélni, hogy mit látott, 
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amikor a királyfit borotválta; de hát a haláltól mégiscsak félt, 
s inkább hallgatott. Egy szép nap aztán elment gyónni, és így 
szólt a gyóntatóatyjához :
 − Tudok egy titkot, amit meg kell ôriznem, de ha senkinek 
sem mondhatom el, hát belehalok, ha pedig elárulom, akkor 
megöl a király. Mit tegyek, atyám, adj tanácsot!
 A gyóntatóatya így felelt:
 − Eredj ki, fiam, a völgybe, áss egy lyukat a földbe, s mondd 
el a titkodat a lyuknak; mondd el annyiszor, amíg azt nem 
érzed, hogy megkönnyebbültél, s nem nyomja már a lelkedet; 
aztán temesd be megint a lyukat.
 A borbély megfogadta a jó tanácsot. Kiment a völgybe, ásott 
egy lyukat, elmondta a lyuknak a titkát, s addig-addig ismételte, 
amíg meg nem szabadult a terhétôl, aztán újra betemette a 
lyukat, és hazament megkönnyebbülten.
 Azon a helyen, ahol a borbély a lyukat ásta, nemsokára 
nôtt egy nádszál. A pásztorok egyszer arrafelé hajtották el a  
nyájukat, s ahogy meglátták a nádszálat, levágták, és furulyát 
faragtak belôle maguknak. Amikor játszani kezdtek a furu-
lyájukon, a furulya megszólalt, és azt mondta:
 − Szamárfülû a királyfi.
 Ez a hír aztán lassacskán elterjedt az egész városban, s amikor 
a király is megtudta, megparancsolta, hogy vezessék elébe az 
egyik pásztort.
 Fel is hozták az egyik pásztort a király udvarába, s a király 
azt mondta neki:
 − Fújj bele a furulyádba!
 A pásztor belefújt, a furulya pedig megszólalt ugyanolyan 
hangon ugyanarra a dallamra:
 − Szamárfülû a királyfi.
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A király elkérte a pásztortól a furulyát, hogy maga is 
megpróbálja. Belefújt.
 − Szamárfülû a királyfi − mondta a furulya.
 Akárhányszor próbálta is a király, a furulya mindig csak ezt 
mondta, csak ezt az egy nótát fújta. A király magához hívatta 
megint a tündéreket, és megkérte ôket, hogy tüntessék el a 
királyfi szamárfüleit.
 A három tündér megérkezett, összehívatta az egész udvart, s 
megparancsolta a királyfinak ott mindnyájuk elôtt, hogy vegye 
le a sapkáját.
 A királyfi megijedt, szabódott, tiltakozott.
 − Nem szabad levennem soha a sapkámat − mondta. 
 − Vedd le a sapkádat − mondták a tündérek.
 Mikor aztán a királyfi mégis rászánta magát, és levette a 
sapkáját, a király, a királyné és maga a királyfi is boldogan 
látta, hogy nincs is neki szamárfüle!
 Ettôl a naptól fogva a pásztorok nádszálból faragott furulyái 
soha többé nem fújták azt, hogy: „Szamárfülû a királyfi. “

 portugál népmese 
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Katicabogaramról 

Katicabogaramnak
csupán hat pöttye van,
reggeli rózsalevélen
napozik gondtalan.

Arra jár néhány társa,
hétpöttyös katicák,
ugratják, majd gyalázzák
egy délelôttön át.

„Csúnya vagy!” – mondják –, „Kripli!” –
„Elfajzott!” – „Idegen!”
Ô meg örül a napnak,
s hogy olyan, amilyen.

                     Eörsi István

B O L T O S  M E S É K
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Szószórók boltja
 

A Szószórók Boltjában teli a polc szószórókkal. Van régies 
meg új, szerelmes meg reklámos, regényes meg levelezôs, 
figyelmeztetôs, felszólítós meg baráti, gyöngéd, gyászos, 
helyesírásos meg nélküli, csak a papírt kell vinni, odatartani, 
jól megszórják és kész. Ott az írás rajta.

Az ordító sárkány boltja 

Az Ordító Sárkány Boltjába nem megy be senki, mert a sárkány 
folyton ordít. – ÁÁÁ! Felfallak! Szôröstül! Bôröstül! – Sárkány, 
ezt ne mondd. – Ezt ne? Akkor mit? ÁÁÁ! Felfallak! Bôröstül! 
Szôröstül! – Sárkány, ezt se mondd. – Ezt se? Hát mit mondjak 
mégis? Valamit mondani kell! – De örülök. Tessék csak. Ezt 
mondjad. – ÁÁÁ! De örülök! Tessék csak! Felfallak szôröstül, 
bôröstül!

A besélô kutya boltja 

A Beszélô Kutya Boltjában ül egy rettentô nagy kutya a 
boltajtóban. – Tôlem nem kell félni – mondja a Beszélô Kutya −, 
én nem bántok senkit. Vagy ha mégis, szólok elôtte. És nem ám 
hogy Hamm, bekaplak! Most megeszlek!, hanem szépen, finoman. 
Úgy ennék egy kis hogyishívjákot. Hogy is hívják?

 Mosonyi Aliz 

B O L T O S  M E S É K
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