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A MeseA MeseA MeseA Mese----király vendégségekirály vendégségekirály vendégségekirály vendégsége    
 

Patak mellett, erdőszélen 
Élt egy király réges-régen. 

 

Napsugár a koronája, 
Gyémánt-csillag a palástja. 

 

Ha föltette koronáját, 
Beragyogta az országát. 

 

Palástjának száz redője 
Álmot borított a földre. 

 

Palotája ezer terme 
Harangvirág csodakelyhe. 

 

Lovagjai, mint darázshad, 
Nappal mézet gyűjtve járnak. 

 

Királylányok, könnyű lepkék 
Szárnyuk fénybe feszítették. 

 

Lebegve a napsugárban, 
Színejátszó kék ruhában. 

 

Hogyha jön a meseünnep, 
Szélben táncolnak, örülnek. 

 

Int a király: varázspálca 
Fehér margaréta szára. 

 

Átváltozik minden, minden: 
Kastély nő a sziklaszirten. 

 

Minden virág palotává, 
Minden lepke csodalánnyá. 

Összegyűlik a sok vendég 
Darázs-lovag mondja: — Fenség, 

 

Ajándékot hoztunk néked: 
Aranyfényű virágmézet. 

 

Elmosolyodik a fenség: 
— Kedves vendégeim, tessék. 

 

Száz asztal áll roskadozva, 
Van itt mákos, dobostorta. 

 

Komoly tücsök lépte koppan: 
— Én a hegedűmet hoztam. 

 

Cinke suhan be hamar 
Rigó, pinty a zenekar. 

 

Int a király, úgy kér csendet: 
— Hallgassuk meg a koncertet! 

 

A Tücsök énekeA Tücsök énekeA Tücsök énekeA Tücsök éneke    
 

Tücsök szava könnyű dallam, 
Hegedűje pendül halkan. 

 

— Mesekirály, Aranyország! 
Nektek hoztam ezt a nótát. 

 

Tudjátok-e, hol találtam? 
A zizegő búzaszárban. 

 

Zúgó szélben hajladoztak, 
Mind zizegtek és daloltak. 
 

Nektek hoztam, figyeljétek! 
Új kenyérről szól az ének. 
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Ősszel szántanak és vetnek, 
S lehullanak a hópelyhek. 
 

Míg a patakok befagynak, 
Mélyen alusznak a magvak. 
 

De tavasszal mind fölébred, 
Nyújtózkodnak a vetések.  
 

Esti szellő, szelíd dajka 
Növő száruk elringatja. 
 

Jön a nyár —  a földre hajlik, 
Ha a vihar szava hallik. 
 

Növő magját óvja, védi, 
Csak a jégveréstől félti. 
 

Szálkái közt féltő kínnak 
Megnő a mag, mint a csillag. 

 
AAAA Lepke érkezése Lepke érkezése Lepke érkezése Lepke érkezése    

 

Lepke lebben, szárnya tépett, 
Valahol tövisbe tévedt. 
 

Elszorul a tücsök torka. 
Színes lepke szürke porba… 
 

— Király Uram! Kérve kérlek, 
Adjál új ruhát szegénynek. 
 

Milyen csüggedt, milyen szótlan… 
Mosolyog a király: — Jól van! 
 

Kicsi lepke! Tessék, válassz 
Piros, fehér vagy kék szárnyat. 
 

Adok cseresznyevirágot. 
Milyen finom színű, látod? 
 

A barackra várnod kell még, 
Áprilisban bontja kelyhét. 
 

 

Vagy a margaréta szirmát? 
Próbáld fel, mit szíved kíván! 
 

Elpirul a lepke: — Kérlek, 
Hogyha meg nem sértenélek, 
 

Egyszer sziklaszirten jártam, 
Csodavirágot találtam. 
 

Csodaméz pergett belőle, 
Kis patakban folyt a földre. 
 

Arany mézét megkívántam, 
Tövis szaggatta a szárnyam. 
 

A virágot el nem értem… 
Add egy szirmát, kérlek szépen! 
 

— Teljesítném kívánságod… 
Ilyen virágot ki látott? 
 

Feleljetek, darázs-népem! 
Fejet ráznak: — Én sem… Én sem! 
 

Szól a király:  — Hát nem bánom, 
Azé fele királyságom, 
 

Ki a nagy erdőt bejárja 
S a virágot megtalálja. 
 

Szitakötőlányka sírva 
Kérdi: — Mikor jönnek vissza? 
 

Hogyan folytassák a táncot? 
Most keresni egy virágot? 
 

Int a király: — Csendben, szépen 
Aludjatok, kedves népem! 
 

Ha majd ők is visszatérnek, 
A palotám újra ébred. 
 

Te meg, szitakötő, álmodd: 
Dongó vitéz lett a párod. 
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Szétteríti a palástot, 
Suhanása könnyű álmot, 
 

Szellőt fúj a palotára 
Alszanak mind… ülve, állva. 

 

A Patak meséjeA Patak meséjeA Patak meséjeA Patak meséje    
 

Ködben kéklő hegyvidék, 
Sötét kristálygömb az ég. 
 

Fölé hajlik a király: 
A darázshad merre jár? 
 

A patakot kérdi meg: 
— Mondd, itták-e a vized? 
 

Kövön megcsobban a hab, 
S mesélni kezd a patak. 
 

— Ezer vízcseppem rohan, 
Gyűrűzik hullámosan. 
 

Emelkedik könnyű pára, 
Ködben áll a hegyek lába. 
 

Emelkedik, egyre feljebb, 
S gomolyog a könnyű felleg. 
 

Összegyűjti tarka, szép 
Növények leheletét.  
 

Milliónyi apró cseppel 
Párolog ér, folyó, tenger. 
 

Zúgó szélben összegyűlnek, 
Messzi tájakra repülnek. 
 

Hullik jég, hó, eső, harmat, 
Az erdőknek inni adnak. 
 

Mit meghagynak a virágok, 
Lassan a mélybe szivárog. 
 

Kemény szikla, agyagréteg 
Fogja föl a cseppecskéket. 

Meredekén a hegyeknek 
Zúgó források erednek. 
 

A források egybefutnak,  
Medret csiszolnak maguknak. 
 

Párából, a föld alatt 
Így születik a patak. 
 

Jól teszed, ha tőlem kérded: 
Bejártam minden vidéket. 
 

A titkukat itt hozom 
Mesélő hullámomon. 
 

Zúgom bölcsességemet: 
Mondd, vajon ki érti meg? 
 

Ki fejti meg szavamat? 
Mormolásnak hallja csak. 
 

Pedig mondom szüntelen, 
Amit látott száz szemem. 
 

Hó voltam a sarkvidéken, 
S röpültem a nyári égen. 
 

Arcát hangya nézte meg, 
Harmatban szépítkezett. 
 

Habom hó, jég, csilló harmat, 
Zúgásomban mese sarjad. 
 

— Elhallgatnám a mesédet… 
Láttad-e a darázsnépet? 
 

Ne kanyarogj, mondd meg végre, 
Eltévedtek? Célba értek? 
 

— Ahol forrásom ered, 
Sűrű, zöld a rengeteg. 
 

Nap se rajzol aranyfoltot, 
Vizemből ittak egy kortyot. 
 

Darázshad erőre kap: 
Vizem hegy mélyén fakad. 
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Tiszta cseppje mély varázs: 
Bölcsesség, sokat tudás. 
 

— Megértették nyelvedet? 
Szól a király: — Hogy lehet? 
 

Fényben csillan meg a hab, 
Úgy válaszol a patak: 
 

— Csodavirág szirma szórt 
Szomjas földre harmatot. 
 

Könnyű lélegzete száll, 
Esőben hull földre már. 
 

Táplálja forrásomat, 
Darazsaknak inni ad. 
 

Leszállott az éji csend, 
A darázshad megpihent. 
 

Ezer levélsátor bomlott, 
Szállást kínáltak a bokrok. 
 

Elbódítja bűvös álom, 
Röpülnek a fénysugáron. 
 

Átszelnek, mint képzelet 
Kanyargós ösvényeket. 
 

Mindegyik, amire vágyott, 
Álmodni fog varázsálmot. 
 

S reggel — teljesedni fog, 
Megtalálja a nyomot. 
 

S aki rá legjobban vágyott, 
Elérheti a virágot. 
 

Áttör ezer akadályon, 
Vezeti a varázsálom. 
 

S hogyha nem lesz hűtelen, 
Utat mutat szüntelen. 
 

— Köszönöm, hogy segítettél — 
Szól a király: — Mit szeretnél? 

Mese-patak, kérjél bármit, 
Adok kincset egy rakásnyit. 
 

Megvillan a fény-mosoly, 
Patakzúgás válaszol: 
 

— Király! Nézzed medremet: 
Csillogó aranyszemek. 
 

Vizem összegyűjti mind 
Mély barlangok kincseit. 
 

Habom ezer titka zúg, 
Sok kincsével messze fut. 
 

Ezer tarka kövemet 
Csiszolták évezredek. 
 

Játszanak a gyerekek… 
Nézd, mindegyik hogy nevet! 
 

A tükrömön fény ragyog: 
Megcsillanó mosolyok. 
 

S hogyha vizet fodrozol, 
Összegyűlik a mosoly. 
 

Kincstáradnál gazdagabb: 
Mit kérhetne a patak? 
 

Láttam boldog örömöd, 
S viszem habjaim között. 
 

Szebben csillog a habom — 
Elég ennyi jutalom. 

 

A darazsak ébredéseA darazsak ébredéseA darazsak ébredéseA darazsak ébredése    
 

Ahogy fölvirrad a nap, 
Ébrednek a darazsak. 
 

Szivárványos, könnyű fény 
Szárnyuk színes lemezén. 
 

Szén-szemükben tűz ragyog, 
Darázsbajszuk mosolyog. 
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Föl mindegyik frissen pattan, 
Mosakodnak a harmatban. 
 

Gondolatuk messze jár, 
Útja hetedhét határ. 

 
Zümmögő Zümmögő Zümmögő Zümmögő meséjemeséjemeséjemeséje    

 

— Ki fejti meg, mit jelent? 
Zümmögő mesélni kezd. 
 

— Este virág-sóhajtáson 
Elnyomott a varázs-álom. 
 

Álmomban egy csodarét 
Küldte el üzenetét. 
 

Hívott százféle virág, 
Lila mező, tarkaság. 
 

Virágról virágra szálldos — 
Ezer út a boldogsághoz. 

 
DiridoDiridoDiridoDiridongó meséjengó meséjengó meséjengó meséje    

 

Hangja zengő, csengő, bongó, 
Mesélni kezd Diridongó. 
 

— Halljátok csak, mit álmodtam! 
Arany rétről kincset hoztam. 
 

Aranyfényű száz virág 
Szitálta a hímporát. 
 

Vittem súlyos terhemet, 
Szárnyam alig bírta meg. 
 

Arany kincsem úgy cipeltem… 
Nem osztom meg senkivel sem! 

 
A darazsak szétválnakA darazsak szétválnakA darazsak szétválnakA darazsak szétválnak    

 

Zümmögő szól: — Meglehet, 
A virágot meglelem. 

Ezerszínű rétemen 
Ott pompázik színesen. 
 

Elröppenve könnyű szárnyon, 
Ott majd őt is megtalálom. 
 

— Váljunk hát szét… Így lesz most jó — 
Tanácsolja Diridongó. 
 

— Édes méze, aranycsöpp 
Ott lesz kincseim között. 
 

Elvezet a virág-ösvény, 
Diridongó nem lesz fösvény. 
 

Odaadom azt a csöppet… 
A lepke úgysem kér többet. 

 

Zimzüm álmaZimzüm álmaZimzüm álmaZimzüm álma    
 

Zimzüm hallgat, nem fecseg: 
Álma árnyas rengeteg. 

 

Meghajló csillagvirág 
Küldi édes illatát. 

 

Sziklahegység rejti el, 
Tudja: mégis rája lel. 

 

Nem érdekli más ezer: 
Zümmögő hadd szálljon el. 

 

— Keresd hát a boldogságot, 
Utadhoz sikert kívánok. 

 

Járj be tarka réteket, 
Engem egy ösvény vezet. 

 

Diridongó kincset kerget, 
Ezer arany virágkelyhet. 

 

Lehet, boldog lesz nagyon: 
Álma kincs és hatalom. 

 

Csókol ezer virágajkat — 
Egy is boldogságot adhat. 
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Röpüljenek szertelen… 
Egy szirom elég nekem. 
 

Virágösvény, csodajel 
Hozzá hadd vezessen el. 

 
A darazsak útjaA darazsak útjaA darazsak útjaA darazsak útja    

 

Mindegyikük szárnyra kap, 
Szétválnak a darazsak. 
 

Százukat száz könnyű szárnyon 
Vezeti a varázsálom. 
 

Mindegyik, amire vágyott: 
Keresi azt a virágot. 
 

Zümmögő körös-körül 
Minden mezőnek örül. 
 

S hogyha még szebbet talál, 
Azon nyomban tovaszáll. 
 

Édes mézű, színesek, 
Bársonyszirom integet. 
 

Innen-onnan gyűjt sokat, 
Szállít színes szirmokat. 
 

Lepke kiválasztja majd: 
Ő tudja, hogy mit akart. 
 

Arany réteken bolyongó, 
Kincseket gyűjt Diridongó. 
 

Lehúzza a méz-teher, 
Földhöz úgy repül közel. 
 

Kincses zsákból földre csordul, 
Diridongó visszafordul. 
 

Innen-onnan nagy csapat, 
Érkeznek a darazsak. 
 

Rét suhan a rét fölött: 
Mindnek sziromszárnya nőtt. 

— Megérkeztünk, mesevár! 
Válasszon a lepke már. 
 

Int a király: — Csendesen, 
Vitézek, ne szelesen! 
 

Míg mindenki vissza nem tért, 
Nem ébresztjük föl a lepkét. 
 

Mind itt vagyunk… Mind egy szálig! 
Zimzüm? Láttad? Ő hiányzik! 
 

Ő is megérkezik majd — 
Pihenjetek, darazsak! 
 

Maguk hozta tarka réten 
Alusznak színes levélen. 

 
Zimzüm kalandjaiZimzüm kalandjaiZimzüm kalandjaiZimzüm kalandjai    

 

Zimzüm szárnyal messzi tájon, 
Vezeti a varázsálom. 
 

Sötét égbolt, kék kehely, 
Arany napméz csordul el. 
 

Ezer bolygó úgy halad, 
Mint zümmögő darazsak. 
 

Körülöttük hideg űr… 
Keringnek a nap körül. 
 

Átszáll erdőn, réteken, 
Megnyílik a végtelen. 
 

Ez volt álma: egy virág 
Őrzi a nap sugarát. 
 

Felhős sziklacsúcs felett 
Fehér szirmok fénylenek. 
 

S mintha árnyék futna át, 
Színeket vált a virág. 
 

Színe-játszó szép szirom 
Felé nevet biztatón. 
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Amilyen színt szirmán látott, 
Vezetik olyan virágok. 
 

S egy sziromban megleli 
A tarka rét színeit. 
 

Szelíden ha ránevet, 
Nem kell, csak egyetlenegy. 
 
Zimzüm a viharbanZimzüm a viharbanZimzüm a viharbanZimzüm a viharban    

 

Szelíden a patakpartig 
Margarétamező hajlik. 
 

Bólintgató kis fejek 
Mutatják, hogy merre ment. 
 

Alig ér a parton túl, 
Az ég hirtelen elborul. 
 

Mintha ezer darázs szállna 
Fénylő villám-fullánkjával. 
 

Szélroham fúj vadul szembe, 
Visszavinné, ha lehetne. 
 

Zimzüm gyorsan földre száll, 
Ezer fűszál óvja már. 
 

Ezer fűszál ereje — 
A vihar nem győzi le. 
 

Hasztalanul zúg, süvít, 
Gyújtja villám-tüzeit. 
 

A virág csak mosolyog 
S megtörik a szél, konok. 
 

Az ég egyszerre kiderül 
És Zimzüm tovább repül. 

 

Zimzüm a virágösvényenZimzüm a virágösvényenZimzüm a virágösvényenZimzüm a virágösvényen    
 

Zimzüm kék ösvényre tér — 
Harangvirág int felé. 

Erdők titkos rejtekén 
Vezeti a kék remény. 
 

Megcsillan a napsugár: 
Sárga szirmokat talál. 
 

Csupa apró villanás, 
Vezet virágszem-varázs. 
 

Ránéz itt is, ott is egy, 
Zimzüm el ne tévedjen. 
 

Látja, ahogy kivirít 
Álomvirág színeit. 
 

Sziklás tájon száll tova, 
Csillagot szór a moha. 
 

Csillag alakú levél 
Meglebben, ha arra tér. 
 

Ahogy röpül, mindenütt 
Elkíséri zöld szemük. 
 

Az út vége messze még — 
Hol hajtsa le a fejét? 
 

És mielőtt tovaszállna, 
Pihenőt ad mohapárna. 
 

Reggel zúzmarás a szárnya, 
Összecsapja, hogy lerázza. 
 

Mely vezeti biztatón, 
Tovább röpül zöld nyomon. 
 

Szárnyal források felett, 
Itatják a csermelyek. 

 
A Vízesés meséjeA Vízesés meséjeA Vízesés meséjeA Vízesés meséje    

 

Hegy hajában szép szalag, 
Lebomlik a kék patak. 
 

Kanyarog és kontyba köt 
Selymes szálú zöld fenyőt. 
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Zúgó vizet mélybe ejt, 
A vízesés így cseveg: 
 

— Megkapod, amire vágyol, 
Virágot a hegy hajából. 
 

Barlang mélyén zúg a titka: 
Napfényt álmodik a szikla. 
 

Virág bomlik színesen 
Álmaiból hirtelen. 
 

Sűrű margaréta-rét 
Áradó virág-beszéd. 
 

De szava ritkább erre fenn: 
A te virágod itt terem. 
 

Zöld száron feléd nevet: 
Integet, hogy észrevedd. 
 

Lágy sziromból kis patak, 
Aranyszínű méz fakad. 
 

Titkát őrzik a fenyők, 
Kemény szikla óvja őt. 
 

Suhannak a fellegek, 
Őrzi villámfergeteg. 
 

S ő meghajlik szelíden, 
Zúgó forrással izen. 
 

Meghallottad a szavát, 
Csúcsok fölött vár terád. 
 

Nem csábított kincs, pazar — 
Eléred, siess hamar. 

 
Zimzüm találkozikZimzüm találkozikZimzüm találkozikZimzüm találkozik    
a hargitai pásztorrala hargitai pásztorrala hargitai pásztorrala hargitai pásztorral    

 

Zimzüm szárnyal sűrű ködben, 
Pataknyomon tovaröppen. 

Mind följebb ér — pillanat, 
A ködfátyol elmarad. 
 

Meglebben, s mint puha sál, 
Úgy simul a hegy nyakán. 
 

Beburkolja: meg ne fázzon 
Hűvös szélben, hóhulláson. 
 

Fehér virág, hártyaszárny 
A haragos Hargitán. 
 

Fakapuba díszjelet, 
Őt vésték a székelyek. 
 

Hegyen-völgyön, falun át 
Vezet faragott virág. 
 

Kolomp szól a szelíd nyájból, 
Botját faragja a pásztor. 
 

Csodavirág szirma bomlik, 
Úgy faragja, mint valódit. 
 

Éjjel-nappal a hegyekben — 
Ő ne tudna darázsnyelven? 
 

Érti madarak szavát, 
Erdőt, patak-suttogást… 
 

Zimzüm virágbotra szállott: 
— Ilyen szirmot hol találok? 
 

Közelebb hajlik a pásztor, 
Ő is zümmög, dörmög, krákog. 
 

— Hová szem föl alig láthat, 
Legelnek a felhő-nyájak. 
 

Bársonyszőrű fellegek 
Lepik el a kék hegyet. 
 

Vigyáz rájuk komor, kondor 
Morranó vihar-komondor. 
 

Farkas támadja a nyájat, 
Villámfogát belévágja… 
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Tágas felhőlegelők, 
Jártam arra messze, fönt. 
 

Vendégül is látott párszor 
Csillagsubás felhőpásztor. 
 

Adott tiszta borvizet, 
Úgy pezseg és jó hideg. 
 

Olyan víz nem buggyan bárhol, 
Mint a forrás kulacsából. 
 

Varázslatos sziklakertben 
Ezt a virágot ott leltem. 
 

Nincs is út, csak sziklalépcső 
Egymásra hullt hordalékkő. 
 

Lezúduló vízmosás 
Ott az ösvény, semmi más. 
 

Zimzüm szava halkan zizzen: 
— Átszállok a sziklaszirten. 
 

Elröppenek könnyedén, 
Mint dalban egy költemény. 
 

Szól a pásztor: — Kicsit várj még, 
Egy virágbot: szép ajándék, 
 

Amit bicskám most farag, 
Mákszemszirmok bomlanak. 
 

Nem nagyobb, mint egy szilánk, 
Kinyílik, mint pici láng. 
 

Darázs-varázsbot vezet, 
S a virágot megleled. 

 
Zimzüm Zimzüm Zimzüm Zimzüm kalandjakalandjakalandjakalandja    

a Vihara Vihara Vihara Vihar----KomondorralKomondorralKomondorralKomondorral    
 

Megköszöni a botot: 
— Milyen szépen faragott! 

S amerre a pásztor mutat, 
Fölszikrázó szárnyon suhan. 
 

Szárnya, mit a nap felé bont, 
Csupa rezgő, apró fénypont. 
 

Rámordul a fergeteg: 
— Darázsvitéz merre megy? 
 

Forgószél és köd, jeges 
A hegyen fönt mit keres? 
 

Loncsos bundám kék, fagyott, 
Csilingelő jégcsapok. 
 

Ahol felhő-nyáj legel, 
Darázsnak nincs eledel. 
 

Rabolni jött juhokat? 
Ráfújok és jégbe fagy! 
 

Darázsvitéz nem riad meg, 
Válaszol a fergetegnek: 
 

— Engem varázsbot vezet, 
Gyorsan utamra eressz! 
 

Egy virág vár messzi, fönn, 
Fecsegni most nincs időm! 
 

Hiába jössz dérrel-dúrral, 
Fullánkommal még megszúrlak! 
 

— Ezt a botot ismerem, 
Hegyi pásztor így izen.  
 

Én csak nyájat őrzök, látod, 
Kötelesség, mit csinálok. 
 

De ha vendég erre jár 
S nincsen veszélyben a nyáj, 
 

Én is örömmel köszöntöm, 
S az útból félreállok rögtön. 
 

Egyre apróbbakat mordul, 
Barátsággal, és nem zordul. 
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Farkasszagot hoz a szél, 
Settenkedik a veszély! 
 

A komondor foga villan 
Hol az ordas? Vagy elillant? 
 

Zúgó zápor, fergeteg, 
Szárazon nem ússza meg! 
 

S már egy másik hegy fölött 
Hangja morran és dörög. 

 
Zimzüm és a farkasZimzüm és a farkasZimzüm és a farkasZimzüm és a farkas    

 

De az ordas ravaszul 
Lenn, a völgyben meglapul. 
 

Félszemével most kiles, 
Öles ugrással siet. 
 

Kis bari riadtan béget: 
Kitől kérjen segítséget? 
 

Zizzen, s máris tettre kész, 
Kardot ránt darázsvitéz. 
 

Szénszemében harag izzik, 
Sebes szárnya, mint sötét csík. 
 

Mint a forgószél, köröz. 
Ordas morran: — Mi a szösz? 
 

Ki mer itt utamba állni? 
Megbánja még, legyen bárki! 
 

Éles fogam belemar, 
Jobb, ha menekül hamar! 
 

De megvillan Zimzüm szárnya 
S fullánkját farkasba vágja. 
 

Ordas üvölt s futna már, 
Lenne egérútja bár! 
 

A szomszédos hegyoromról 
Meghallotta a komondor. 

Mint a szélvész, úgy lohol. 
Érjem utol, meglakol! 
 

Ordas szökken és liheg, 
Darázs-őr — ki érti ezt? 
 

Vissza sem tér, úgy fut messze 
A hetedik rengetegbe. 
 

Megfogadja: nem háborgat, 
S nyájjal többé nem lesz dolga. 
 

Bari béget: — Köszönöm, 
Bee, bee, meeg-meen-tőm. 
 

— Nem jöhettél soha jobbkor — 
Mancsot nyújt viharkomondor. 
 

Hősi, bátor segítséged — 
A virághoz elkísérlek. 
 

S Zimzümöt a nyájak őre 
Vezeti a hegytetőre. 
 

Vakkant, s ugrik kőről kőre 
Összetapad felhő-szőre. 
 

Vizes szőrét meg-megrázza, 
Szivárványlik a bundája. 
 

Zimzüm szárnya rezeg, verdes, 
Mint egy repülőgép, berreg. 
 

Körül megnyílik a táj, 
Mosolyog, s titkot kitár. 
 

— Most már tovább nem kísérlek, 
Egyedül kell őt elérned. 
 

Visz sebes szél, s megtalálod, 
Mit kerestél, a virágot. 
 

Most pihenj le, s én a nyájat 
Bevezetem a karámba. 
 

Sötét szőre Komondornak 
A leszálló estbe olvad. 
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Zimzüm ágyat vet, parányit, 
Szálló fénybogár világít. 
 

Harangvirág, kék kehely 
Szelíden ringatja el. 
 

Betakarja zöld levél, 
S a hidegtől ő se fél. 
 

Habár nincs bundája vastag 
Páncélruhás darazsaknak. 
 

Zimzüm és a SzélZimzüm és a SzélZimzüm és a SzélZimzüm és a Szél    
 

Reggel megrázza a szellő: 
— Darázsvitéz! Hej! Ébresztő! 
 

Szép jó reggelt kíván már 
Rezdülve a virágszár. 
 

Ködben alszik még a völgy, 
De a csúcson nap köszönt. 
 

Meglebben a szellő szárnya, 
Kavarog lengő uszálya. 
 

Mint a menyasszonyi fátyol, 
Pántlikát fon szivárványból. 
 

— Mely átível hegyen-völgyön, 
Szárnyad add egy percre kölcsön. 
 

— Tessék — mosolyog a szél, 
— Három csapás célba ér. 
  

Könnyű szárnya egyet csap, 
A lenti táj elmarad. 
 

A második fölrepít 
Legmagasabb föllegig. 
 

Zimzüm és a jégvirágZimzüm és a jégvirágZimzüm és a jégvirágZimzüm és a jégvirág    
 

Fagyott kelyhű jégvirág, 
Porzójáról dér szitál. 

Makacs, merev, fagy-lehellőn 
Bomlik szirma felhő-lejtőn. 
 

Csupa tüske csábos csokra — 
Lepke erre vágyott volna? 
 

Ezzel nem viheti sokra: 
Napmelegben szerteolvad. 
 

Zimzüm szárnya hármat csap: 
Jégvirág, maradj magad. 
 

Nem vihetlek a lepkének, 
Dermedt, hideg lett a mézed. 
 

Ködvirágod megfagyott, 
Szirmod szúrós és konok. 
 

Lehet, hogy szikrázik szépen: 
Hideg szirmod nem kell mégsem. 
 

Jégvirág megbánja már:  
Darázs messze tájra száll. 
 

— Ne hagyjál itt egyedül, 
A magányom keserű. 
 

Hajlik kérő sziromajka, 
Késő: Zimzüm nem is hallja. 
 

Zápor-könnye jégeső 
Bárhogy öntse: mégse jő. 

 

A harmadik szárnycsapásA harmadik szárnycsapásA harmadik szárnycsapásA harmadik szárnycsapás    
 

Röpíti, mint látomás 
A harmadik szárnycsapás. 
 

Erdő, mező, vad-utak, 
Tovatűnő hangulat. 
 

Karcsú szökéssel szalad 
Agancsos szarvascsapat. 
 

Föntről nézve nem nagyobb: 
Fullánkszarvuk megragyog. 
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Csillog, sikert úgy kíván, 
Patakhullám muzsikál. 
 

S Zimzüm érti — egyre jobban 
Bölcsességét a haboknak. 
 

S a megnyíló titok mélyen  
Tükröződik a szemében. 
 

Erdők finom bársonya 
Borzolódó lágy moha. 
 

Lebben Zimzüm szellő-szárnya 
S virágillat száll utána. 
 

S rája nyíló sziromszemmel 
Várja bimbó, virágtenger. 
 

Égbolt-ívű, könnyű röpte 
Sziklák között ér a földre. 

 
Zimzüm megtaláljaZimzüm megtaláljaZimzüm megtaláljaZimzüm megtalálja    

a Gyopárta Gyopárta Gyopárta Gyopárt    
 

Körül komorló hegyek 
S varázslatos, kicsi kert. 
 

A Föld kinyújtott tenyere 
Fehér szirommal tele. 
 

Ránca apró repedés, 
S meggyűlik az arany méz. 
 

Tágra nyíló gyopárszirmot 
Lát: vakító napfény csillog. 
 

Megrezdülő levelén 
Hívogatón int a fény. 
 

S virág fölött remegő 
Sóhajtás a levegő. 
 

Meghajol a darázs: — Kérlek, 
Adjál szárnyat a lepkének. 

Átrepülve száz vidéken 
Tudtam hozzád szállni végre. 
 

Erdőkön át, mese-tájon 
Vezetett a varázsálom. 
 

Virágod, mint puha bársony 
Bomlik rezgő csudaszáron. 
 

Sziklahegy nem rejti el, 
Fehérebb, mint hólepel. 
 

Cseppekben hull varázsméze, 
Hegyre nem jut darázs mégse. 
 

Vad fergeteg fújja vissza, 
Tüske tépi, zúzza szikla. 
 

S mézed földre úgy pereg, 
Senki sem ízlelte meg. 
 

Szirmod hasztalan virágzik… 
Felelj, Gyopár: mire vársz itt? 

 

A Gyopár meséjeA Gyopár meséjeA Gyopár meséjeA Gyopár meséje    
 

Mosolyognak könnyű szirmok, 
S mesében mondják a titkot. 
 

— Gyopárvirág arra vár, 
Aki mégis rátalál. 
 

Hallgassad hát a mesémet, 
Veled megyek, ha megérted. 
 

Mesélek egy vak leányról, 
Vásznat szőtt a holdsugárból. 
 

Csillagot hímzett középre, 
S ráborította az égre. 
 

Vásznat szőtt a napsugárból, 
Nyári égen felhőfátyol. 
 

Szőtte csak, bűvös varázslat, 
Egyre nagyobbra a vásznat. 
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Hogyha megfejted az álmát, 
Felragyogó szemmel vár rád. 
 

Fehér szirmom megtaláltad, 
A szegény lány újra láthat. 
 

Égig érő hegy csodája 
Kitárul, ha megcsodálja. 
 

Szemében, mert észrevetted, 
Mosolyának fénye reszket. 
 

Finom kézzel, mint a bársony, 
Ő hímezte a virágom. 
 

Száz-szín fonal csilló szála 
Összefutott bimbójába. 
 

Kitartottál utadon — 
Tied lett a jutalom. 

 
Zimzüm visszatéréseZimzüm visszatéréseZimzüm visszatéréseZimzüm visszatérése    

 
Zimzümöt a szellő szárnya 
Hazaviszi mesetájra. 
 

Virág borul a botjára: 
Megéledt a faragása. 
 

A király szól: — Birodalmam 
Havas hegy-völgy a hatalmam. 
 

De kis szirmod átragyog, 
Birodalmamnál nagyobb. 
 

Int egyet a varázspálca: 
— Ébredjetek! Lepke, válassz! 
 

A darazsak sorba állnak, 
Szikráznak a sziromszárnyak. 
 

Csupa színes szirom hajlik… 
Zimzümé is ott aranylik. 
 

A darazsak versengéseA darazsak versengéseA darazsak versengéseA darazsak versengése    
 
Örömében felnevetve 
Keres új ruhát a lepke. 
 
Diridongó büszke, délceg, 
Kínálja a virágmézet. 
 

— Tied lehet bármelyik csöpp, 
Hoztam szirmot, csak hát — törött. 
 

Sok volt kincs és szirom nékem — 
Örültem, hogy hazaértem. 
 

Azért hoztam csak fél szirmot, 
Hogy szárnyam több kincset bírjon. 
 

Próbáld föl: szépen virít — 
Hátha jó lesz mégis így. 
 

S legyen, ami többet érjen, 
Vegyed hát el — öt csepp mézem. 
 

Lepke fejet csóvál: — Sajnos, 
Így röpüljön fényhez, naphoz? 
 

A röptében nincs öröm — 
Mit ér így a kincs, özön? 
 

— Köszönöm a fáradságod, 
Hátha egészet találok. 
 

Varázsvirág levele — 
Nem elég a más fele. 
 

Illeg-billeg Zümmögő 
— Ez sem tetszik? Hümmög ő. 
 

Sötét bajsza is rezeg: 
— Nézd, milyen szép! Kéred ezt? 
 

Széles, rezgő, mint a páfrány, 
Mezőn ez a legszebb pár szárny. 
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Lehet színes csoda bár — 
Két egyformát nem talál. 
 

Nincs egyszínű szirompár — 
Lepke sóhajt: — Bizony, kár. 
 

Felemás szárnyat ki látott? 
Kinevetnek a virágok. 
 

Ezerszínű csokra vár — 
Kár, hogy kissé csapodár. 
 

Lepkeszeme szomorú, 
Ragyogása elborul. 
 

Hívnak erdők és hegyek — 
Senki sem találta meg? 

 

A Lepke választásaA Lepke választásaA Lepke választásaA Lepke választása    
 

A fű ezüstszínű, zöld, 
Megpillantja Zimzümöt. 
 

Ezüst fűre meseszép 
Virág hajtja le fejét. 
 

Fehér szirma üde, friss, 
Másik ága rügyezik. 
 

Kibomlik, mint felhősátor, 
Napméz csordul a virágból. 
 

Mint egy lepke tárja ki 
Felragyogó szárnyait. 
 

Varázstitok, csodaszárny 
Szebb nem nyílott soha tán. 

Szirma lágyan hull, peregve. 
Válasz hát új szárnyat, lepke! 
 
Lüktet rajta pici ér, 
Fölfrissíti a gyökér. 
 
Megtörik a napsugár,  
Leveléről pára száll. 
 
Titkos illatüzenet, 
Amit széllel küld neked. 
 
Tört szárnyával párat verdes, 
S a virágra száll a lepke. 
 
Látszik verdeső sziromnak, 
S a virággal egybeolvad. 
 
Harangvirág-palotának 
Ablakára lepkék szállnak. 
 
Zimzüm és a lepke máris, 
Táncra perdül a gyopár is. 
 
Zeng a tücsök éneke, 
Visszhangzik a rét bele. 
 
Szélben hajlik lengedezve 
Egy ütemre darázs, lepke. 
 
Kavarog a mese-tánc. 
Hogyha ezüst réten jársz, 
 
Megláthatod, hogy örül 
S áll a bál — körös-körül. 

 


