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Csire Gabriella 
 

A jósA jósA jósA jós----gombócokgombócokgombócokgombócok    
 
A Károly családnál szilvesztereztünk. Szüleink összejártak, engem pedig szíve-

sen engedtek Klárival és Amállal korcsolyázni. A két nővér nagyobb volt nálam, 
de azért jól megvoltunk. 

Csupa fül lettem, amikor a terített asztalnál szüleink tréfás kedvvel emlegették 
föl a szilveszteri babonákat. Megtudtam, hogy azért szükséges sült malacot enni 
az óévbúcsúztatón, mert a disznó előre túr, és beviszi a házba a szerencsét. Isten 
ments, hogy ilyenkor csirke vagy pulyka kerüljön az asztalra, mert a baromfi hát-
rakaparja a szerencsét egész évre. Az is kiderült, hogy az újév első napján jó, ha 
lencsét vagy babot eszünk, de a halat se szabad kihagyni, mert tudvalevő, hogy a 
fényes pikkelyeket pénznek is nevezzük. Ez a titka a bőségnek és gazdagságnak.  

A Károly-lányok azt tervezték, hogy ólmot öntenek, s abból fognak jósolni.  
— Jósolni?  
— Jósolni, hát! — adta a nagylányt Amál. — Előre látni a jövőt!  
— Meg lehet tudni előre, hogy mi fog történni? — álmélkodtam. 
— Ez is játék — nevetett rám az eleven eszű, szívarcú Klári, és ólom-

rudacskákat varázsolt elő valahonnan. 
Amál, amilyen mackós volt még bársonyruhában is, sürgölődni kezdett. Az 

olvadásig felforrósított ólmot hideg vizes tál fölé kellett tartani. A szilárddá váló 
ólomcseppek furcsábbnál furcsább alakokat öltöttek. Lyukacsos, csipkés vagy 
göröngyös felületükön mesebeli szörnyek, különös állatok, sosem volt lények je-
lentek meg. 

Először Klári keresgélt közöttük. 
— Nézzétek, négylevelű lóhere! — kiáltott fel vidáman. — Ez szerencsét jelent! 
— Nagy a fantáziád! — torkollta le Amál. — Én csak krikszkrakszokat találtam. 
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— Mutasd! — vette ki Klári a kezemből a göröngyös kis ólomlemezt. — Mi 
ez? Sárkány vagy gyümölcsfa? 

— Kalózhajó! — bizonygattam. — Jól látszik a bárka meg a zászló! 
Nagyokat nevettünk és találgattuk a rajzok értelmét, csak Amált nem lehetett 

kimozdítani mindentudó komolyságából.  
— Inkább hiszek a gombóc-jóslásban! — vetette hátra dacosan két dús var-

kocsát. — Gyertek ki a konyhába! Előre meggyúrtam a gombóc tésztáját.  
Amált már kísérgette egy fiú, és nagyon szerette volna tudni, ki lesz a jöven-

dőbelije.  
— Tizenkét gombócot főzök — mondta. — Négy jut mindenkinek. Négy ne-

vet lehet választani. 
Kiosztotta a papírszeleteket. 
— Én is belenézhetek a jövőbe? — vettem el az egyik ceruzát. 
— Csak játék — kacsintott rám Klárika. 
— Az lesz az urad — begyeskedett Amál halálkomolyan —, akinek a neve 

abban a gombócban lesz, amelyik elsőnek jön fel a víz színére. Többen is mond-
ták, hogy bevált. 

A két nővér hátat fordított egymásnak, és gondosan teleírta, majd összehajto-
gatta a papírdarabkákat.  

Nagyot dobbant a szívem. Agyam lázasan kutatott a fiúnevek között. De én 
csak egy valakihez mehetek férjhez! S az nem más, mint Dávid Sanyika. Hiszen 
első osztályos korunktól egymáshoz tartozunk. Tudta ezt az egész iskola. És ek-
kor nagyot gondoltam. Két papírdarabkára azt írtam, hogy „Sanyika”. Két má-
sikra pedig azt, hogy „Dávid”. Így biztosan Dávid Sanyika lesz a párom.  

Elütötte éjfélt a falióra, és szüleink minket is behívtak a szobába. Millió jókí-
vánság és a karácsonyról maradt csillagszórók foszforos lehelete terjengett a le-
vegőben. De mi mind a hárman tűkön ültünk. A tortaszeleteket a tányérunkon 
hagytuk, úgy siettünk vissza a vizet forralló fazekakhoz. A gombócok szemünk 
előtt főttek-fövögettek.  

Klári nem akarta megmutatni, mit dobott föl a víz feszínére tolakodó gom-
bóc. De fél lábon ugrálta körül a konyhát örömében. Amált elfutotta a puly-
kaméreg, és dühösen tépte szét a gyűrött papírcsíkot. Csak én vallottam be, hogy 
Dávid lesz a férjem. 

Nem tudom, vajon igazat mondtak-e a jós-gombócok Amálnak és Klárikának. 
De az biztos, hogy csalásomra hamar rájöhettek, mert egyetlen fiúval se találkoz-
tam életemben, akinek Dávid lett volna a keresztneve. Sanyikáról pedig, miután 
befejeztük a négy elemit, és mindenikünk más-más iskolában tanult tovább, sen-
ki se tudta, hova-merre lett. 
Az elkövetkező évek se hozták elém. Soha többé nem láttam Dávid Sanyikát.



 
 

László László 
 

TTTTörténeti mondákörténeti mondákörténeti mondákörténeti mondák    
 

Mátyás király 
 

A lacikonyhaA lacikonyhaA lacikonyhaA lacikonyha    
(Dobzse László szolgájától kér kölcsön ebédrevalót.) 

 
Mátyás király halála után a cseh Ulászló került a trónra, aki alatt rohamosan 

hanyatlott az ország, szegényedett a nép de még maga a király is. Mivel magyarul 
nem sokat tudott, minden hozzá intézett kérdésre így válaszolt: „Dobzse, 
dobzse”. (Vagyis: jól van, jól van.) Emiatt a magyarok nevezték el Dobzse Lász-
lónak. 

Ostobán osztogatta a kastélyokat, várakat, a falvakat a neki színből kedves-
kedő uraságoknak. Az aranyat-ezüstöt két kézzel szórta. Hova is lett a Mátyás 
vagyona, kincse? Hát odalett... 

Leszegényedett a rosszul gazdálkodó király, hogy palotájának pincéjében nem 
maradt egy hordó bor sem, éléskamrájában nem hogy egy falat ennivaló maradt 
volna, hanem még egy morzsa sem, s még az egerek is elmenekültek onnan. Így 
nem csoda, hogy a király gyakrabban maradt ebéd nélkül, mint ahányszor jól-
lakottan kelt fel az asztaltól. A király szédelgett már az éhségtől, amikor meg-
parancsolta a szakácsának, hogy nézze meg, nem maradt valami a kamrában, 
amiből ebédet lehetne főzni. A szakács visszajött és jelentette, hogy az éléskamra 
üres.  

Dobzse Lászlónak egyetlen hűséges szolgája volt, mert a többi már megelé-
gelte a koplalást és elhagyta a királyt. A szolga megsajnálta királyát és felajánlotta, 
hogy kölcsön ad néhány forintot. 

A királyi szolga az általa kölcsönadott forintért vett egy jó darab frissen sült 
disznóhúst és egy szép kerek cipót, s azon melegében felvitte királyának a palo-
tába. László királynak már kopogott a szeme az éhségtől, s az eléje tett sültet és 
cipót felfalta, karéjával a tányért kitörölte, s utána mind a tíz ujját lenyalta. 

A királyi lakoma híre elterjedt az urak között, akik megnyugtatták a szolgát, 
hogy búcsút vehet a királynak kölcsönadott forintoktól, mert nem lesz többé La-
ci királynak pénze, hogy a szolgájától kapott kölcsönt megfizesse. Igazuk lett az 
uraknak, a királyi adóskönyvben mai napig megmaradt beírva a szolga neve és az 
adósság összege... 

A király szegénységén mulató urak úgy döntöttek, hogy a piaci sütödéket, ahol 
a kofák pecsenyét sütnek, s ahonnan a híres királyi lakoma származott, nevezzék 
„Laci konyhájának”. Ma csak úgy mondjuk: „lacikonyha”. 
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Név- és szómagyarázat 
 

Dobzse László — másképpen II. Ulászló (1490–1516), magyar és cseh király a 
Jagelló-dinasztiából. 

    
AsszonyszigetAsszonyszigetAsszonyszigetAsszonysziget    

(A diószegiek csellel kergetik el a törököket.) 
 

A törökdúlás idején sokat szenvedtek az emberek a rabló török hordáktól. A 
férfiak katonáskodtak, otthon, a falvakban csak az öregek, gyerekek és asszonyok 
maradtak.  

Biharban egy Diószeg nevű faluban történt: az öregek a határban őrködtek, 
hogy jelezzék a falubelieknek, ha közeledik a török. Az ellenség elől a diószegiek 
állataikkal, vagyonkájukkal a mocsárba menekültek, amelynek közepében volt 
egy sziget, a titkos ösvényen át. A törökök bosszankodtak, hogy soha semmit 
nem tudnak rabolni Diószegről, mert a lakosok idejében elmenekülnek. A török 
vezér kémeket küldött, hogy kiszimatolják, merre, hova menekülnek az emberek. 

De az öreg diószegi bíró ravasz ember volt, és túljárt a pogányok eszén. Fur-
fangos ötletét mindjárt valóra váltották: rengeteg tököt hordtak össze, amelyek-
ből emberfejeket faragtak. Gólyalábakat is készítettek, hogy mindenkinek jusson. 
A török közeledtével ismét a mocsári szigetre menekültek az asszonyok, gyer-
mekek és öregek, magukkal vitték a gólyalábakat és a tökfejeket is, hogy illő mó-
don fogadják a hívatlan vendégeket.  

A törökök mit sem tudtak a falusiak készülődéséről, csak az estét várták, hogy 
a sötétben meglepjék a szigetre menekülteket. A diószegi bíró csak a sötétedésre 
várt. Sötétedéskor minden tökfejbe egy-egy égő gyertyát tettek, s a gólyalábakra 
felállva, a töklámpását ki-ki saját fejére téve felsorakoztak a falusiak a mocsár 
szélén.  

Amikor a törökök megközelítették a nádast, s meglátták a sok imbolygó, tüzes 
tekintetű, világító fogú óriást, azonnal kereket oldottak s menekültek, amerre lát-
tak. Még a rabolt zsákmányt is eldobálták, csakhogy mentsék a bőrűket.  

A diószegiek megmenekülésük emlékére a védelmet nyújtó mocsári szigetet 
elnevezték Asszonyszigetnek.      

 
Név- és szómagyarázat 

 

Gólyaláb — sárban való járásra használták faluhelyen a lábra ráerősített két hosszú 
farudat.  

Törökdúlás — török hódoltság kora, az 1541–1690 közötti időszak, amikor a törökök 
elfoglalták Magyarország jelentős részét. Olyan erős városok-várak is török kézre kerül-
tek, mint Buda, Temesvár, Nagyvárad stb. (Török betörések voltak ezt megelőzően is).



 
 

Kozma László 
 

A csavargó patakA csavargó patakA csavargó patakA csavargó patak    
 

— Tudod, mi történt? Elmondom!    
                                          Forrását 
Elvesztette a patak. 
Kőtől kőig hiába szaladt. 
— Hol a forrás? No de ilyet! 
Kitől kap a hullámom vizet? 
Locsogva a bükkfához futott: 
— Te sem tudod? 
— Kérdezd meg a tölgyet, 
Öregebb ő és bölcsebb! 
Mint könyvlapok, ezer levele 
Csupa bölcs írással van tele. 
Habjaidba sodorja a szél, 
Elolvashatod te is, mit mesél. 
— De hisz olvasni még nem tudok! 
De ígérem, hogy megtanulok… 
— Hallgasd akkor csendben, mit susog. 
— Jó tölgy, felelj hát! 
Volt egy forrásom, dús, bővízű, 
Ittak belőle, olyan jóízű. 
Szekérrel vitték pezsgő borvizét 
Messzi vidékre, s aki inni kért, 
Annak mindig jószívvel adott, 
Felfrissített kicsit és nagyot. 
S eltűnt, egyszerre csak — 
Lehet, hogy kiapadt? 
— Ejnye, te patak! 
Ingatta fejét az öreg tölgy bölcsen. 
Biztos elkóboroltál az erdőben! 
Megöntöztél egy fát, egy virágot 
S a forrás hiába csobogott, kiáltott, 
Hiába szólt: — Hozd vissza habod már, 
Legyen elég! Eleget csavarogtál! 
Így történt, mondd? Halljam a szavad! 
Lehajtotta fejét a patak 
Úgy, hogy egy kis vízesés fakadt. 
— Bizony, így. De megbántam nagyon. 
Kérlek, segítsél. S ha én is bármiben — 
Kérjél bármit! Szívesen adom 
Csillogó tükröm, kristálypohár vizem. 
— Ó, ha egy kortyot adnál! 
Tudod, régóta esett, 
Susogni is alig tudok. 
— Nyújtsd hát a gyökered! 

Gyorsan, mielőtt kiszáradnál. 
— Micsoda friss víz! Remek! 
Köszönöm! 
Figyelj, patak-gyerek! 
Látod azt a fenyőt? Indulj el arra, 
Aztán a vízmosásban, balra — 
Száraz most, mert eső rég esett, 
Örülni fognak neked a kövek 
Meglátod, hogy csillan a szemük, 
Kéken, zölden medredben mindenütt — 
Szóval, aztán 
Kapaszkodj fel a partján 
S meghallod majd 
A csöndes sóhajt. 
Ott vár a forrás, úgy sír, pereg a könnye, 
Minden lepkének jut egy csepp belőle! 
— Köszönöm, tölgy. És vígan szaladt 
Forrásához vissza a patak. 
Visszafelé, igen. Kicsit szokatlan, 
A fák is ingatták koronájukat, 
Míg megnézték arcukat a habban. 
— No de ilyet! 
Az eső most már visszafelé eshet, 
Hegy lesz a völgy és völgy lesz 
Neve a hegynek? 
Köd lesz a felhő, felhő lesz a köd, 
Gyökér lesz a lomb, lomb lesz a gyökér, 
Tavasz lesz az ősz és nyár lesz a tél — 
De hát 
Mikor hullajtsuk le a levelünk? 
Hé, patak! 
Ne szaladj, 
Magyarázd meg nekünk! 
De ő már messze tűnt. 
— Vár a forrás! Visszanevetett: 
Sajnálom, de nagyon sietek! 
S úgy csodálkoztak a fák, hogy azóta is 
Csóválják a fejüket. 
A patak lihegett, 
Már nem is csobogott, annyira sietett, 
Kőről kőre ugorva 
Mindegyiket fényesre súrolta, 
S egyszerre megtalálta a forrást. 
Szegénynek 
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Könny csillogott a szemében. 
Vizét gyűjtötte, kis tavacskát, 
Míg várta a patakot, a csacskát. 
S az már 
Míg megmászta a meredek partot, 
Egészen elapadt. 
Vizéből csak egy kis erecske maradt, 
Ahogy bűnbánóan sóhajtott: 
— Ne haragudj! Soha többé el nem 
                                        csavargok! 
— Látod, mennyi vizet 
Gyűjtöttem néked össze! 

Könnyemtől légy erősebb… 
Suttogta lágyan a forrás 
S patakját egyszerre, dörögve, 
Mint nagy folyót, zudította a völgybe. 
S a patak óriás lett, feldagadt, 
Dolgozott, vitt hatalmas 
Tutajokat, 
Forgatott malmot, őrölte a búzát 
És az erdők az ő dalait zúgták — 
S úgy örültek, hogy magasba szökve 
Mély vizében ficánkolva, körbe 
Táncra perdültek benne a halak. 

 
Mészely József 

 

Szalad a télSzalad a télSzalad a télSzalad a tél    
 

Iszkol a tél, 
szedi lábát, 
menekítné 
jégirháját. 
 

Lohol a tél, 
kacag a nap, 
kacagása 
jégbe harap. 

Liheg a tél, 
gőzöl, páráll, 
csörgedezve 
szétcsordogál. 

 

Tavasz Tavasz Tavasz Tavasz     
 

Ki fest zöldre  
füvet-fát,  
s viháncoltat  
paripát?  

 Ki csalogat,  
hívogat,  
dalos hangú  
madarat?  

Égre ki csal  
szivárványt,  
ki táncoltat  
kisbárányt?  

  

Ki dobat le  
bőrcsizmát,  
s ugrándoztat  
mezítláb?  

Elárulom:  
e ravasz 
bűvészinas  
a tavasz! 

 

MárciusbanMárciusbanMárciusbanMárciusban    
 

Márciusban, 
ugye muris? — 
melegedik 
a hideg is. 

 

Roppan a jég. 
Hőköl a hó. 
Hóemberünk 
sem dagadó. 

 

Napsugártól 
horpad, tottyad, 
talán emlék 
lesz már holnap.



 
 

Barcsay Andrea-Krisztina 
 

FelekFelekFelekFelek* legendája legendája legendája legendája    
 
Régen, amikor Földanya még fiatal volt, ez a bolygó maga volt a Paradicsom-

kert. Zöldellt, virágzott minden, üdítő patakok csordogáltak mindenütt, és az 
emberek még békességben éltek együtt az állatokkal, még a sárkányokkal is. Ilyen 
csodálatos hely volt akkor Erdélyország is, ahol az akkori lakosok éppenséggel 
egy Felek nevű hétfejű sárkány közelében laktak. Felek, a későbbi rémmesékből 
ismert sorstársaival ellenben, igen békés, jószándékú sárkány volt. 

Azonban ennek a nyugodt időszaknak is vége szakadt egyszer, mert a gonosz 
itt is felütötte a fejét. Egyre gyakoribb volt a békétlenség az emberek között, és 
gyakrabban törtek ki háborúk is. Ilyenkor előfordult, hogy az emberek végső 
kétségbeesésükben Felekhez fordultak segítségért. Még maga a király és hadvezé-
rei is felkeresték nehéz helyzetekben és kikérték tanácsát. 

Feleknek azonban nagy bánata volt, nem voltak örökösei. Így teltek-múltak az 
évek, míg egy napon csengettyűszóra figyelt fel, és ez a kristálytiszta hang annyira 
kíváncsivá tette, hogy előjött a barlangjából megnézni, honnan is ered ez a sosem 
hallott csodás hang. A barlang közelében azonban egy teremtett lelket sem látott. 
Az eset több napon át megismétlődött, és Feleket nem hagyta nyugodni a dolog, 
mígnem elhatározta, hogy lesben fog állni. Így is történt.  

A titok nyitja nem sokat váratott magára, és még aznap délután a barlang be-
járata melletti fánál csodálatosan szép őzfit vagy tán szarvasfit vett észre békésen 
álldogálni, mely igen fiatal állat volt. A különleges rajta azonban a nyakában hor-
dott hét kristálycsengő volt, a gyönyörű hang forrása. 

Feleket annyira elbűvölte ez a csodálatos harangjáték, hogy behívta a barlang-
jába, hogy kedvére gyönyörködhessen a mennyei harmóniában. Kedvező előjel-
nek vélte, annak jelének, hogy az égiek ily rendhagyó módon kívánnak üzenni. 

A szelíd állat követte is, a hét mennyei harangból meleg fény sugárzott a bar-
langba, a csengők hangja pedig békét és örömet árasztott. 

Egyik este azonban, visszatérve egy újabb csatából, melyben az emberekkel 
együtt vett részt, az őzbak így szólott hozzá: 

— Felek, Felek, te segítesz az embereknek, de sejtelmed sincs róla, hogy mi vár 
rád! Rosszat forralnak ellened azok, akikben megbízol, meg akarnak ölni, és el akarják 
rabolni a kincseket, melyekről azt gondolják, hogy itt őrzöd! Azt is elárulhatom neked, 
hogy az a régi nagy vágyad, hogy utódaid legyenek, nemsokára beteljesül, de sajnos 
nem fogsz tudni örülni neki. A sors kereke gyorsan forog ezekben az időkben. En-
gedd hát, hogy szabadon távozzam, és ígérem, hogy én segíteni fogok rajtad! 

__________ 
*Erdőfelek Kolozsvártól 7 kilométerre délre, a Feleki-tetőn fekvő Kolozs megyei község. 

1910-ig Felek volt a neve. 
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Így a sárkány szabadon engedte az őzet, bár tudta, hogy nagyon fog hiányozni 
neki az csodás hang, és az őz békés, sugárzó lénye.  

Nem maradt azonban sok ideje búslakodni, mert aznap este fényt látott a bar-
langja mélyén. Amikor odament, jókora meglepetésére több sárkánytojást talált. 
Nagy örömmel jött ki a barlangból, és az őzfit szólította. Az hamarosan ezüst-
hangú csilingeléssel meg is érkezett, és így szólt hozzá: 

— Vedd gyorsan a tojásokat és ásd el, mert holnap már ideérnek az emberek, 
és a kapzsi vágyukban kincskeresés közben össze fogják törni őket! Te pedig, Fe-
lek, hagyd el ezt a helyet, a völgyön keresztül és az út végén nyugalomra lelsz! 

Felek elrejtette a tojásokat, azzal a szándékkal, hogy majd visszatér értük, és 
arra ment, amerre az őz tanácsolta.  

De útközben az emberek elfogták, és láncra verték. Csakhamar el is pusztult 
nagy bánatában. 

Nemcsak az emberek árulása fájt a sárkánynak, akiknek gyakorta és önzetlen segí-
tett, hanem az aggodalom is gyötörte a jövő ígéretét hordozó elásott tojások miatt. 

Egyeseknek később úgy rémlett, hogy látni véltek egy göndör fürtű, ravasz ar-
cú legényt, aki azokban a napokban a sárkány barlangja körül ólálkodott folya-
matosan. Sóvár tekintete szinte már látni vélte, ahogy a kinccsel teli ládákban fel-
ragyognak a drágakövek. Pedig valójában csupán csak az őzfi tartózkodott a bar-
langban, nyakában a fénylő kristálycsengőkkel. 

De az is lehet, hogy ez is csak mendemonda, és a leskelődő legény nem is lé-
tezett, csak a kapzsiság tört elő megállíthatatlanul az emberek megrontott lelké-
ből, ahogy a sötétség erői egyre inkább teret nyertek. Azt is csak az emberek 
pénzsóvár képzelete teremtette meg, hogy a sárkány kincseket rejtett el a föld-
ben, vagy valahol a barlangjában. Valójában jóval felmérhetetlenebb értékeket 
ásott el, a tojásokat.  

Az emberek így hasztalan kutatták a kincseket, mert nem találtak semmit. A 
közeli dombokat is felásták, de csak valami fura kövekre leltek, amelyek tojásból 
kikelő sárkányokra hasonlítottak. Ezeket a sárkányról „feleki tojásoknak” nevez-
ték el. Azt a helyet pedig, ahol a sárkány élt, feleki dombnak, és azt, ahol elfog-
ták, ma is Őzek völgyének hívják. 

A kincskeresők nem tudták, hogy Felek egyetlen, valódi kincsei az őszinteség, 
a barátság és a szeretet voltak.* 

Az őz meg végleg eltűnt a vidékről, többet senki sem látta, valószínű, hogy 
visszatért égi honába, ahonnan származott, holdfényes éjszakán a tisztásról a 
hold sugarán és a csillagokon felfele hágva, eltávozott. 

Felek csatát vesztett először életében, és sajnos elpusztult, de a gömbkövek 
— azok a bizonyos sárkánytojások — ma is őrzik emlékét, a környékbeliek na-
gyon kedvelik azokat, és ha tehetik, a parkokat és udvaraikat ezekkel díszítik. 

 

__________ 
*Forrás: Cristian Pompei—Gheorghe Cohal, 2012. http://www.vacantesicalatorii.ro-

/modules/revista/articole/articol.php?artID=1892



 
 

Csatáné Bartha Irénke 
 

Hóvirággal érkezőHóvirággal érkezőHóvirággal érkezőHóvirággal érkező    
 

A tölgyesekbe  
belibbent a Tavasz 
szekeréről hóvirág- 
csokrokat dobál 
gyöngytüzű nevetését 
hallod-e már? 
örömöd kösd 
szekere után 

 

Ébred az erdőÉbred az erdőÉbred az erdőÉbred az erdő    
 

Tavaszlány 
ébreszti az erdőt, 
sárga párták a somfák, 
bokrokat kócol a szellő, 
s hinti ibolyák illatát. 
 

Boldog nevetés a patak, 
szűk jégpáncélját leveti, 
aranyat szitál a nap, 
a kakukk jókedvre deríti. 
 

Vörösbegy, rigó és cinke 
kórusban zengi dalát, 
a tücsök is velük versenyezne, 
menyasszonynak öltöznek a fák. 

 

SziromesőSziromesőSziromesőSziromeső 
 

Sziromesővel 
érkezett 
a tavasz 
lába nyomán 
kivirult 
a határ 

a fák fülébe 
bókokat 
suttogott 
Ámor kalapjára 
bokrétát 
csokrozott 

 

HóvirágokHóvirágokHóvirágokHóvirágok    
 

A rét szerelme 
zöld lángra lobban 
buborék-gyöngyök 
pukkannak a patakban 
aranypermettel 
mosdatja a nap 
jókedvű hóvirágok 
hahotáznak 

 

RügyfakasRügyfakasRügyfakasRügyfakasztóztóztóztó    
 

Fészket rakott a fény 
a fák tenyerébe 
a nap óarannyal  
festeget az égre 
kegyes a harmat 
rügyeket lobbant 
barackfa ága 
bőséggel biztat 

 

Tavaszváró hóvirágTavaszváró hóvirágTavaszváró hóvirágTavaszváró hóvirág 
 

Rövidül 
a tél bundája 
egyre kurtább 
már az ujja 
a bélése 
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szakadozik 
kívül-belül 
repedezik 
a réseken 
át meg át- 
kukucskál 
sok hóvirág 

 

Tavasz a küszöbönTavasz a küszöbönTavasz a küszöbönTavasz a küszöbön    
 

Langyos szellő fuvoláz, 
havat olvaszt, nyargalász, 
bontogatja a rügyeket, 
cirógatja jókedvüket, 
bimbóhúzó meleggel 
elhozza a kikeletet. 
 

Itt van, itt a kikelet! 
Jöttét hóvirág hirdeti, 
fűzfa lombja 
barkáját bontja, 
s kedvét cimbalmon pengeti. 

 

ÖrömdalÖrömdalÖrömdalÖrömdal    
 

Az orgonák 
most 
tobzódva 
nyílnak, 
és dúdolni  
kezd 
a meggyfaág. 
A darázs  
szégyenében 
elbújhat, ha 
a nótás kedvű 
cinke 
erre jár. 
Az égen 
ezüstszínű 

lepkék 
repdesnek 
— örömszárnyú 
csillagok —, 
kópés szelek 
érkeznek, 
hogy 
elfújjanak 
mindenféle bánatot.  

 

ÁprilisÁprilisÁprilisÁprilis 
 

április 
április 
bolondos 
szeles is 
makacsul 
őrzi még 
a konok 
tél ízét 
kikezdi 
kedvedet 
megtréfál 
ha engeded 
szeszélye  
lankad már 
május 
a küszöbön áll 

 

IllanóIllanóIllanóIllanó 
 

Pereg a fény a fákról, 
boldogan nevet a fű, 
 

fénytóban fürdik a fecske, 
párjával nyárfánkra ül. 
 

Fürgén elillan a patak, 
álmokat kergetve szalad, 
 

vajon hová siet, 
a sötétben is tudja az utat? 
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CsodapatakCsodapatakCsodapatakCsodapatak    
 

Mesefészekben mesenép 
életéről zengő 
csodákat zenél, 
vadmentát, bodzát 
locsol, 
hejehuja jókedvet 
sodor. 
A fényen  
mezítláb szalad, 
mókás csengő lesz: 
„hangpatak”, 
s míg dombok közt 
bújócskázik a nap, 
jókedve a tündérvölgybe tart. 

 

Az első kakukkszóAz első kakukkszóAz első kakukkszóAz első kakukkszó    
 

A május bűvös varázsa: 
visszhangzik az erdő, 
megnő boldogsága, 
ahogy megszólal 
régi jó barátja: 
 

Ka-kukk, ka-kukk, 
ébresztőjét fújja-fújja, 
bánatunkat eloszlatja, 
jókedvünket cirógatja, 
nap mosolyát előcsalja. 

 

Hosszú volt ide az út, 
visszatalált a víg kakukk: 
Ka-kukk, ka-kukk — 
fújja egyre 
s beköltözik a szívedbe… 

 

Kékbe öltözöttKékbe öltözöttKékbe öltözöttKékbe öltözött    
 

Tavaszváró nyitnyikék 
zengi már: nyitni kék…! 
 

a domboldal ibolyakék 
kék ámulás a meténg 
 

tó mosolya azúrkék 
jácintot virágzik az ég 
jókedvünk tőle csupa kék 

 

MesevarázsMesevarázsMesevarázsMesevarázs 
 

Mesékről álmodik a domboldal, 
ha alkony közeleg bíbor mosollyal. 
 

Bűvös fényei táncot járnak, 
körülbokázva a suttogó fákat. 
 

Milyen boldog, ki hisz a mesékben, 
ha nem álmodja, teremt magának ébren 
 

csodás csodákat, varázsmesét, 
mellyel földúcolja élete értelmét.

 



 
 

Mészely Adél 
 

A szabaduló bűvészA szabaduló bűvészA szabaduló bűvészA szabaduló bűvész    
 

Az ablakon még jégvirágok nyíltak. A párnakígyó hősiesen védte a szoba me-
legét és a kis rovarok álmát. Elsőnek Katica ébredt meg. Kimászott a hosszú kí-
gyó alól. Nem félt tőle, mert tudta, hogy csak szivaccsal van kitömve. Unatko-
zott. Játszani szeretett volna. Megbirizgálta Fátyolka talpacskáit.  

— Gyere, menjünk a kertbe!  
—  Hideg van még kinn, megfagynánk — beszélte le barátnőjét az okos 

Fátyolka. — Sétáljunk inkább az ablakon. 
Sétálgattak, nézelődtek kifelé. Havas, jeges tájat láttak és télisapkás gyerekeket. 
— Igazad van. Csakugyan hideg lehet kinn, kezd fázni a lábam az ablaküve-

gen. Inkább röpködjünk! 
—  Jó! — egyezett bele a repülősdibe Fátyolka —, látogassuk meg Legyecskét 

a csilláron. 
Legyecske örült barátainak. Még egy darabig versengve röpködtek, aztán ug-

rálni kezdtek a szivacskígyó hátán. Olyan volt, mint a trambulin. Csak azt sajnál-
ták, hogy Szöcske nem látja, hogy mekkorákat ugranak. Biztosan irigykedne… 
Az ugrálásba hamar elfáradtak. Legyecske már érkezett egy új mókás ötlettel: 

— Tudjátok mit? Rendezzünk jelmezbált. Elvégre farsang van. Pók anyót 
majd megkérjük, hogy döntse el, kinek van a legjobb jelmeze. 

Mindenkinek tetszett ez az ötlet. Pók anyó is megígérte, hogy abbahagyja ha-
laszthatatlan szövését és majd eredményt hirdet. Sőt, még segít is nekik, ha kell. 

— Énekelhetnénk valamit, míg jelmezeinket készítjük. Például azt, hogy: Bol-
dog, boldog születésnapot… — kezdett bele Katica az éneklésbe. 

— Most nem ezt kell énekelni — állította le Fátyolka az éneklést. 
— Pedig a gyerekek is ezt énekelték, amikor a tortát bevitték nekik. 
— Igen, mert akkor volt az ikrek szülinapja. De tudtom szerint nem született 

senki ezen a napon. Ha mindenképpen énekelni szeretnénk, akkor ilyenkor azt 
szokás, hogy: Itt a farsang, áll a bál. Keringőzik a kanál. 

— De jó, de jó! — örvendezett Katica. Akkor énekeljük úgy, hogy… egy ki-
csit átköltöm. 

— Itt a farsang, áll a bál, 
keringőzik a bogár, 
csárdást jár a sok rovar, 
Pók anyó is jelmezt varr… 

Közben elkészültek a jelmezekkel. Beöltöztek és mókásan illegették magukat 
Pók anyó előtt. Harmadszor is elénekelték volna az új farsangi dalocskájukat, de 
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Pók anyó szigorú hangon leintette: — Eredményhirdetés következik! A legszebb 
jelmez címet a Tavasztündérnek adományozom.  

Fátyolka boldogan pördült meg halványzöld szoknyájában.  
— A legfélelmetesebbnek a Kalóz bizonyult.  
Legyecske olyan büszkén húzta ki magát, hogy majdnem lecsúszott a fekete 

kötés szeméről.  
— A legötletesebb jelmez a dobókocka. Ilyet még nem láttam, hogy 7 pötty 

legyen 6 helyett, de mondhatni érdekes megoldást választott Katica. Nagy tapsot 
kérünk neki is! — fejezte volna be Pók anyó az eredményhirdetést, de akkor fur-
csa dologra figyeltek fel.  

Egy borsószem gurult a lábuk elé. Ott hirtelen megállt. Borsózsizsik szállt ki 
belőle. „Én vagyok a szabaduló bűvész! Sikerült!” 

Megbabonázva néztek mindannyian Zsizsikre. Bár versenyen kívül érkezett, 
abban egyetértettek, hogy ő volt a legjobb. Akkora tapsot kapott, hogy majdnem 
kitavaszodott. Ha nem hiszitek, nézzetek ki az ablakon! 
 
 
 
 

 
 

P. Buzogány Árpád 
 

TengerenTengerenTengerenTengeren 
 

Tengeren ring, mint aprócska 
csónakok serege 

sok sirály, nézik a vizet, 
hogy elég meleg-e? 

 
Szakállas, öreg kapitány 

kémleli a vizet: 
halászhálóba vajon ma 

a tenger jól fizet? 
 
Azt mondják, aki reggeltől 

kifekszik a napra, 
ha izzad, ha nem, akkor is 

lebarnul szombatra. 
 

Nap a tóbanNap a tóbanNap a tóbanNap a tóban 
 

Tele van a tó tükre fénnyel, 
egy másik nap csillog a vízen, 
vadrucák úsztak közepében, 
most is ott ringatóznak tízen, 
 
nem süt szemükbe egyik nap se, 
és amelyik a vízbe esett, 
rákenődik szárnyaikra 
s nem festi meg, bármeddig lesed, 
 
aztán amikor felül a nap 
a szemközti domb tetejére, 
eltűnik az utolsó ruca 
s partra úszik a nap is véle.  



 
 

Tar Károly 
 

BirkaBirkaBirkaBirka----firkafirkafirkafirka    
 

irka firka 
firka irka 
benne birka 
s firka nyírfa 
 

cifra nyírfa 
irka birka 
cirka pirka 
szarka-firka  

pirka birka 
cirka pirka 
cifra szikra 
irka nyírfa 
 

a sok firka 
se nem birka 
s nem nyírfa 
hanem szikra 

 

HangversenyHangversenyHangversenyHangverseny    
 

Bumm, bumm, bumm! 
Csinnadratta bumm! 
Szól a nagydob, 
a cintányér.  
Fúvószene. Bumm!  
 

Zsong, zsong, zsong! 
Koncertterem dong. 
Orgona szól, 
szíved dalol. 
Álmélkodva bong. 

Plimm, plimm, plimm! 
Zongorahangszín. 
Fehéreken 
feketéken 
billentyűkkel rím. 
 

Bimm, bamm, bamm!! 
Újra este van. 
Nagytemplomban  
szól a harang 
Mesehangja van. 

 

SzámolóSzámolóSzámolóSzámoló    
 

Egy 
Csúcsos hegy 
Merre megy? 
Kettő 
Fordított teknő 
Majd ő is felnő 
Három 
Alig várom 
Már a párom 
Négy 

Két párba lép 
Szék lábán légy 
Öt 
Tálba-főtt 
Rakott tök 
Hat 
Mosolyoghat 
Forgolódhat 
Hét 
Lásd hét végét  

És szépségét 
Nyolc 
Kövér borz 
Karikapolc 
Kilenc 
Ha kibillensz 
Hatot füllentsz 
Tíz  
Hegyre bíz 
Semmit visz 



 
 

Mester Györgyi 
 

A pillangófaA pillangófaA pillangófaA pillangófa    
 

A kis vadcseresznye igazán véletlenül, afféle „talált gyerekként” került az erdőbe.  
Élete kezdetén, egy öreg gyümölcsfa alatt lelt rá a nagy étvágyú seregély. A fűben 

szanaszéjjel heverő, utolsó, elfonnyadt szemek közül csippentette fel a csőrébe, s rö-
pült vele a magas égbe, majd leszállt az erdőnek egy bokros részén, hogy avatatlan 
szemek elől rejtve, nyugodtan csemegézhessen belőle. Csipegette, vagdosta a csőrével, 
majd amikor már nem talált rajta ennivalót, otthagyta és továbbállt. 

A következő napokban a júniusi eső alaposan megáztatta a talajt, s az immár 
lecsupaszított magocska beágyazódott az erdő földjébe. Telt, múlt az idő, s a 
borsónyi kis mag megrepedt, apró hajszálgyökerei maguknak utat keresve fúród-
tak a porhanyós talajba. A gyökerek lefelé törekedtek, mintha látogatást akarná-
nak tenni az anyaföld mélyében, a vékonyka zöld szár pedig fölfelé, a világosság 
felé húzódzkodott. Eleinte vaskosabbak voltak nála még a gaz, s az erdei gyo-
mok szárai is, azután lassan megerősödött. Törzse előbb hajlékony botocskához, 
majd seprűnyélhez vált hasonlatossá, később gyermekkar vastagságúra hízott. Su-
dár, egyenes tartása lett, de semmi több.  

Csenevész törzsével, összevissza nyújtózkodó barna ágacskáival senki nem 
vette komolyan. Igazán fel sem tűnt az ember magasságú gazban, s amikor még 
ki is levelesedett, teljesen beleolvadt a környezetébe. Szégyenkezett miatta eleget. 
Színtelen kis jöttmentnek érezte magát, akit éppen csak megtűrnek a nagyok, és 
attól félt, talán nem is nő tovább. Főként attól tartott, hogy soha, semmivel nem 
fog kitűnni az erdő aljnövényzetéből, a cserjék áthatolhatatlannak tűnő, zöld pa-
ravánt alkotó sűrűjéből. Szomorú kis életébe csupán a szomjoltó, langy tavaszi 
esők, a nyári szél tikkadtságot hozó forrósága, s az őszi dér hoztak némi változa-
tosságot, na meg az első hó bársonyosan puha érintése, mely habkönnyű fehér 
palástként borult gyönge vállaira. Még a rovarok is elkerülték. Az éltető napfény 
csak akkor jutott el hozzá, amikor ősszel lehullott az őt körülvevő, hatalmas fel-
kiáltójelként fölébe magasodó gyertyánok és bükkök lombja, vagy ha a viharos 
szél megtáncoltatta, kedvére hajlítgatta a szálas faóriások koronáját. 

Csendben, esemény nélkül teltek a napjai, szelek szárnyán gyorsan röpült az 
idő. Nem sok minden változott a környezetében. Az idő múlását csupán azon 
érzékelte, hogy egyszer kibújtak a zöld levelei, azután meg mind lehullottak. 
Nagyritkán kidőlt egy-egy öreg fa, vagy új madárcsalád fészkelt a vastagabb ágak-
ra, s ez így ment évről évre. 

Egy tavaszon azonban, amikor a természet is még csak ébredőben volt, várat-
lanul új érzések kerítették hatalmukba. Az első napsugarak, mint ilyenkor mindig, 
jólesőn melengették ágait, rajtuk azonban, a szokásos, hosszúkás levélrügyek 
mellett, kis göböcskék kezdtek kinőni. Először azt hitte, valamiféle kór támadta 
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meg, de fájdalmat nem érzett, a levelei ugyanúgy zöldültek, mint korábban, s a 
gyökerei sem lazultak meg, sőt, talán még jobban kapaszkodtak, szilárdan kötöt-
ték őt a földhöz.  

A kis képződmények egyszer csak hasadozni kezdtek. Sajnálta, mert már elfo-
gadta a létüket, hozzászokott a látványhoz, amitől egy kicsit végre ő is más lett. 
Most azonban úgy tűnt, kifakulnak, elhalnak, majd lehullnak, hogy részévé válja-
nak az erdő humuszos talajának. Már előre félt attól, hogy megint ugyanolyan jel-
legtelen lesz, mint azelőtt volt. Nehezen, de próbálta elfogadni az elfogadhatatlant. 

A nagy, tüzes golyóbis napról napra melegebben sütött, beköszöntött az igazi 
tavasz. Egy reggel arra ébredt, hogy valami megváltozott körülötte. Mintha 
megint leesett volna a hó. De az nem lehet, ilyen meleg hajnalokon már nem 
szokott hó esni, legfeljebb eső! Akkor pedig valamiféle hófehér lepkeraj pihenhe-
tett meg ágaimon — gondolta —, bár a szárnyukat egyáltalában nem rezegtették, 
és amikor kicsit próbaképpen megrázkódott, egyetlen egy se rebbent fel közülük. 
A fehér pillangóhadat jobban szemügyre véve észrevette, van közöttük, amelyik 
még csak félig bújt ki a gubójából. Az meg hogy lehet? Ilyet se látott még, amióta 
világ a világ! Hirtelen ráismert az előző nap még csak hasadozó, zöld kis göm-
böcskére, vagyis hogy abból is félig kibújt egy pillangó. De hiszen akkor ő egy 
pillangófa!  

Miközben ezen morfondírozott, zümmögő hang hallatszott, és egy sárga csí-
kos, pihén pihés kis rovar telepedett a fehér pillére. Nem mész onnan — rivallt 
rá —, hagyd békén az én pillangóimat! Micsodáidat?! — ámult el a méhecske. 
Aztán hirtelen rájött. Te buta kis vadcseresznyefa. Nincs neked pillangód egy se, 
de csodaszépen kivirágoztál. Biztosan ezek az első virágaid, azért nem ismerted 
fel őket. Légy büszke magadra, te vagy itt a legszebb! 

A kis vadcseresznyefát kimondhatatlanul jó érzés töltötte el. Megdicsérték, 
szépnek tartják, talán mégsem olyan haszontalan jószág ő. A nap folyamán egyre 
több méhecske dongta körül, és ő boldogan tárta ki előttük virágai kelyhét, s 
csak adakozott, adakozott. A körülötte lévő hatalmas, öreg fák is mintha meghaj-
tották volna felé a koronájukat, elismerésük jeléül, s a játékos kedvű szél is azt 
susogta a fülébe: nagyra nőj kicsi fácska, te vagy itt a legszebb!  

Mire az üde tavaszt felváltotta a meleg nyár, a kis fa hófehér virágai helyén pi-
ros, később feketébe hajló apró cseresznyeszemek jelentek meg. Többé magá-
nyos sem volt. Látogatták a madarak, s az erdő apró rágcsálói is bele-belekóstol-
tak a földre hullott keserédes csemegébe. Színes bogyóival a zöld paraván élő dí-
sze lett a kis fa. Beköszöntött az ősz, és tarka-barka, sárgáspirosan zöldesbarna 
leveleivel ő megint csak felhívta magára a figyelmet. A tél múltával aztán alig 
győzte kivárni, hogy újra csókot leheljen ágaira az első tavaszi nap, virágot bont-
hasson, s a bolondos szél erdőszerte hírül adja: kivirágzott a kis vadcseresznyefa, 
és már megint ő a legszebb… 



 
 

Kiss Lehel 
 

VonatVonatVonatVonat    
 

Fut a vonat 
Feketén, 
Terhet cipel 
Könnyedén. 
Viszel engem is? 

 

Levegőben 
Elszáll füstje, 
Eget hasít 
Éles füttye. 
Vigyél engem is! 

 

Hegyen, völgyön 
Szalad át, 
De nem hozza  
Nagymamát. 
Viszel engem is? 

Fut a vonat 
Fényt kergetve, 
Vele megy a 
Kedvem kedve. 
Vigyél engem is! 

„Zikit-zakat” 
— zakatol. 
Itt volt, most már 
Nincs sehol. 
Itt hagy engem is. 

 

AltatóAltatóAltatóAltató    
 

Aludj, aludj, 
kicsi gyermek, 
álmodj véget 
végtelennek! 

 

Látod? A pók 
a sarkokba’ 
álmod szövi 
bóbiskolva. 

 

Ne félj, ne félj, 
angyal szárnya 
kicsi szemed 
majd bezárja! 

Párnádban a 
libatollak 
nesztelenül 
összesúgnak. 

Aludj, ne félj, 
csillag csókja 
álmot lehel 
homlokodra... 

 

Dal a kishangyárólDal a kishangyárólDal a kishangyárólDal a kishangyáról    
 

Megy a hangya, 
iskolába megy, 
megtanulja  
mennyi egyszer egy, 
hány levél van  
odafönn a fán, 
énekelni is 
megtanul tán, 
 

megnevezni  
minden csillagot, 
betűt vetni  
megtanulhat ott. 
 

Jön a hangya, 
iskolából jön, 
kis fejében 
csillagkép-özön, 

kis szívében  
ág-ringatta zöld, 
szeme előtt 
hangyavárnyi föld. 
Hol dalol a  
lenge álomsármány, 
arra tart, arra tart  
kétszer három lábán. 


