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Benedek Elek 
 

A hétszépségű királA hétszépségű királA hétszépségű királA hétszépségű királyyyykisasszonykisasszonykisasszonykisasszony    
 

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy szegény em-
ber, s annak egy nagy kamasz fia, úgy hívták, hogy Kolontos Bandi. 

No, nem is hiába hívták kolontosnak ezt a legényt, mert csupa ostobaság volt 
minden cselekedete. 

Az apját, az anyját majd felvetette az erős búbánat, hogy a fiuk mindenükből 
kiforgatja a nagy ostobaságával. Egyszer azt mondja az asszony a fiának: 

— Eredj, fiam, öntözd meg a virágokat, mert a nagy melegségben mind 
elszáradnak. 

Fogja magát Bandi, lemegy a pincébe. Volt ott három akó bor, felviszi a kert-
be, s ráöntözi a virágokra. Sokszor látta, hogy az emberek, ha bort isznak, jó-
kedvük kerekedik, s amint a bort elöntözte, még meg is kérdezte a virágokat: 

— Jókedvetek van, ugye? Meghiszem azt! 
Máskor meg azt mondták neki, hogy hintse meg az udvart homokkal, hogy 

egyenes legyen. 
Hanem Bandi azt gondolta, hogy jobb a liszt a homoknál, s ami liszt volt a 

háznál, azt mindet felhintette az udvaron. 
Jő ki az apja, nézi, hogy mit csinál Bandi. 
— Jaj, te világbolondja, te, mit tettél? 
— Talán bizony nem elég egyenes az udvar? — kérdezte Bandi. 
— Hiszen megállj, mindjárt megegyenesítlek én! 
Előkapott egy husángot, jól elnadrágolta Bandit, de bizony nadrágolhatta, at-

tól ugyan nem jött meg az esze. 
Telik-múlik az idő. Gondolja az ember, talán egy kicsit megjött a Bandi esze, s 

azt mondja neki: 
— Eredj, fiam, etesd meg a disznókat, hadd feküdjenek le aztán. 
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Kimegy Bandi, megeteti a disznókat, de mikor jóllaktak, fogta magát, addig 
verte egy bottal, míg el nem nyúltak a hídláson. Azzal bement nagy örömmel az 
apjához, s mondta: 

— No, apám, lefektettem a disznókat. 
Kimegy az ember, hadd lássa, mit csinált Bandi. Hát, teremtőm, a disznók 

mind meg vannak dögölve. Elő a husángot az ember, megint jól elnadrágolja 
Bandit, de bizony nadrágolhatta, attól ugyan meg nem jött az esze. 

Estére kerekedik az idő, lefeküsznek, de sem az ember, sem a felesége nem 
tudott aludni. Sóhajtoztak, tűnődtek, mit csináljanak ezzel az istenveréssel. Ha 
valahogy szépszerint meg nem szabadulnak tőle, előbb-utóbb koldusbotra juttat-
ja őket. 

Eltervezték, hogy akármilyen keserves legyen a szívüknek, kiviszik az erdőbe, 
s otthagyják. Ahogy lesz, úgy lesz, menjen, amerre szeme lát; éljen, ahogy élhet. 
Bandi úgy tett, mintha aludnék, még nagyokat is horkolt: jól hallotta, hogy mit 
egyeztek az öregek. Reggel felkelnek, s mondja a szegény ember Bandinak: 

— No, fiam, gyere az erdőbe, vágjunk fát! 
Kimennek az erdőbe, s mikor egy jó sűrű helyre érnek, azt mondja az ember 

Bandinak: 
— Te csak maradj itt, fiam. Vágj le egy-két szál fát, én meg továbbmegyek az 

erdő másik felébe, hátha ott még szebbeket találok. 
Bandi nem szólt semmit, úgy tett, mintha ott maradna, de alig ment az apja 

tíz-húsz lépésre, ment ő is utána, el sem maradott mellőle. 
Eleget okoskodott az ember, hogy így meg úgy, maradj ott, nézd ezt a szép 

fát, milyen szép; nézd ezt, még szebb az! Beszélhetett, akár a fekete földnek, 
Bandi nem maradott el mellőle. 

Mit volt, mit nem tenni a szegény embernek, látta, hogy nem tud megsza-
badulni Banditól, nagy búsan hazaindult, Bandi meg mindenütt utána. 

Amint megy, mendegél hazafelé, szembe jön vele egy ősz öregember, s kérdi: 
— Hát kend miért olyan szomorú, földi? 
— Hogyne volnék szomorú, öregapám — mondja az ember —, mikor ez az 

egy fiam van, s az is olyan kolontos. 
— Egyet se búsuljon kend, adja nekem a fiát, én majd eszére térítem. 
— Én jó szívvel odaadom — mondja az ember —, csak elmenjen kigyel-

meddel. 
Kérdi a fiától: 
— No, Bandi fiam, elmennél-e ezzel az öregemberrel? 
— El én, csak jó dolgom legyen. 
Mondotta az ősz öregember: 
— Ne félj, fiam, nálam jó dolgod lesz. 
Azzal elváltak egymástól. A szegény ember ment hazafelé, Bandi is ment az 

ősz öregemberrel ellenkező irányba, keresztül a rengeteg erdőn. Három nap s há-
rom éjjel folyvást mentek, meg sem állottak. 
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Megszólal egyszer Bandi. 
— Öregapám, adjon ennem, mert amióta hazulról eljöttem, még egy befaló 

falást sem ettem. 
— Jól van, fiam — mondotta az ősz öregember. 
Azzal benyúlt a zsebébe, kivett onnét három kenyérmorzsát, s Bandi úgy jóllakott 

abból, mintha három nagy kenyeret evett volna meg, akkorát, mint egy taligakerék. 
Tovább mentek, mendegéltek, hát egyszer jön velük szembe két oroszlán. 

Megijedt Bandi szörnyűképpen; azt hitte, hogy most vége az életének. De az ősz 
öregember csak egyet pisszentett, s az oroszlánok egyszeribe visszahúzódtak a 
sűrűségbe. Aztán ismét felkerekedtek s tovább mentek, mendegéltek, rengeteg 
erdőből nagy pusztaságba értek; nagy pusztaság szélén tengernek partjára. Ten-
gernek partján volt egy nagy nyárfa, arról leszakasztott az ősz öregember egy le-
velet, belédobta a tengerbe, s ím, halljatok csodát, a nyárfalevél egyszeribe csó-
nakká változott. 

Szépen beleültek a csónakba, hét nap s hét éjjel folyton-folyvást eveztek a 
tengeren, úgy értek a másik partjára, s amikor oda kiléptek, a csónak ismét visz-
szaváltozott nyárfalevélnek. 

A tengernek ezen a partján is volt egy nagy nyárfa, s az ősz öregember a 
nyárfalevelet feldobta a többi levél közé. 

Innét is továbbmentek, s egy rengeteg nagy szikla hasadékába értek, ott volt 
két mohaágy, abba szépen lefeküdtek. 

Mondotta az ősz öregember: 
— Feküdj le, fiam, aludj, mert reggel korán kelünk, s kezdődik a tanítás. 
Lefeküsznek, s még alig pitymallott, fel is kelnek. 
Aztán az ősz öregember előszedett mindenféle nagy könyveket. Azokból há-

rom nap s három éjjel folyton olvasott, magyarázgatott, de olvashatott, ma-
gyarázgathatott, Bandi éppen olyan bolond, éppen olyan kolontos volt, mint an-
nak előtte. 

Mondotta az ősz öregember: 
— No, látom, fiam, hogy így semmire sem megyek veled, majd másképp pró-

bálom. 
Elővett egy aranykalapácsot, s azzal mindennap koppintott egyet Bandi fejére. Ez 

így tartott fél esztendeig, s hát Bandiból olyan okos ember lett, hogy alig fért az okos-
ság a fejében. Megtanította az öregember mindenféle tündérigékre, de még arra is, 
hogy kell a nyárfa ágából mindenféle drága süteményeket csinálni. Mikor aztán min-
denféle mesterkedésre kitanította, azt mondotta az ősz öregember: 

— No most, fiam, eredj isten hírével, próbálj szerencsét. 
Három kenyérmorzsát adott Bandinak, s azzal útnak eresztette. 
Megy, mendegél Bandi erdőkön-mezőkön által, s mikor megéhezett, csak me-

gevett egy kis morzsát, s úgy jóllakott, hogy egy hétig mehetett vígan tovább. 
Mikor aztán megette mind a három morzsát, csak levágott egy nyárfaágat, földre 
csapott vele, s annyi drága jó sütemény volt előtte, hogy meg nem győzte enni. 
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No, telt-múlt az idő. Talán már egy esztendeje is elmúlt, kettő is, három is, 
hogy Bandi elvált az ősz öregembertől. Egyszer, amint egy rengeteg erdőn men-
ne keresztül, lát egy kicsi házat. Be akar menni, de nincs az ajtón kilincs. Hát ha 
nincs, az sem baj. Eszébe jutottak a tündérigék, amelyekre az ősz öregember ta-
nította, s azt mondta az ajtónak: 

Gingalló, 
Szent ajtó, 
Nyílj fel magadtól! 

Felnyílik az ajtó, bemegy a házba, s hát abban a házban nincs egyéb, csak egy 
asztal s az asztalon egy nagy könyv. 

Az volt írva a könyv táblájára tündérbetűkkel: 
A hétszépségű királykisasszony könyve 
Felnyitja Bandi a könyvet, nézi, vajon mi van írva belé? Az volt beléírva, hogy 

annak a királynak, akinek most éppen az országában vándorol, olyan szép leánya 
volt, mintha a világ legszebb hét leányából szőtték-fonták volna össze. Azért volt 
az ő neve: hétszépségű királykisasszony. Egyszer Kecskebak, a kecskék királya 
elment a hétszépségű királykisasszonyhoz, s megkérte a kezét. 

Hétszépségű királykisasszony nagyot kacagott: 
— Mit, te förtelem! Még te mersz idejönni?! A legelső királyfiak kérték a ke-

zemet, azoknak sem adtam. Eltakarodj a szemem elől! 
Elment Kecskebak nagy búval, bánattal, s nagy bújában, bánatában leugrott a 

legmagasabb szikla tetejéről, s meghalt szörnyű halálnak halálával. Megtudták a 
kecskék, hogy mi történt a királyukkal: összeállott tizenkettő, a legnagyobb s leg-
erősebb. 

Éjnek idején belopóztak a király palotájába, s mikor a királykisasszony aludott, 
szarvukra vették az aranyos nyoszolyát, s elnyargaltak vele, mint a fergeteg. Az 
volt írva tovább a könyvbe, hogy ettől a háztól hetvenhét mérföldnyire, arany-
színű föld alatt van még egy ilyen könyv, abban van megírva, hová, merre lett a 
hétszépségű királykisasszony. 

Nem volt Bandinak maradása. Ment hegyeken-völgyeken átal, s addig meg 
sem állott, amíg azt az aranyszínű földet meg nem találta. Ott megállott, s azt 
mondta:  

Gingalló, 
Szent ajtó, 
Bűvös könyv, 
Légy itt fönt. 

Abban a pillanatban megnyílt a föld, s kiemelkedett belőle egy nagy könyv. 
Annak is az volt írva a táblájára: 

A hétszépségű királykisasszony könyve 
Felnyitja a könyvet, olvasgat, lapozgat benne, s hát az van írva szép tündér-

betűkkel, hogy a tizenkét kecske a hétszépségű királykisasszonyt elvitte Kecs-
kebak várába. Ott letették a várnak a hetvenhetedik szobájába. Kecskebak anyja 
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elaltatta örökre, s fel sem ébred soha, amíg olyan ember nem vetődik oda, aki 
tündérigékkel szól hozzá. 

Hiszen Bandinak sem kellett egyéb, megfordult, s ment egyenest a hétszép-
ségű királykisasszony apjának az udvarába. A király már kihirdette volt ország-
világ előtt, hogy annak adja leányát s egész királyságát, aki visszahozza. Próbálták 
azt királyfiak, hercegek, minden rendű-rangú legények, de egy sem találta meg a 
hétszépségű királykisasszonyt. Pedig bejárták az egész világot. Keresték víz alatt, 
föld alatt, keresték a levegőégben, keresték mindenütt, de nem akadtak a nyomá-
ra. Akkor ért a király udvarába Bandi, s ajánlotta magát, hogy ő, egy élete, egy ha-
lála, de valahol a királykisasszonyt megtalálja. 

— Jól van, fiam — mondotta a király —, kilencvenkilencen már megpró-
bálták, s nem találták, te vagy a századik, hátha neked szolgál a szerencse. 

Adott a király alája aranyszőrű paripát, a legszebbet a méneséből. Ezüstöt, 
aranyat elegendőt, hogy ne legyen pénzben hiányossága. 

Elindult Bandi, repült az aranyszőrű paripával, mint a madár. Hetedik nap 
megérkezik Kecskebak várához, s hát, teremtőm, volt azon kapu száz is, ajtó 
ezer is, de egyen sem volt kilincs. Megáll Bandi egy ajtó előtt, s azt mondja: 

Gingalló, 
Szent ajtó, 
Nyílj fel magadtól! 

S fölnyílt nemcsak az az ajtó, amelyik előtt állott, fölnyílt a többi is; fölnyíltak 
a kapuk is, megvilágosodott az egész palota, ragyogott, tündökölt, mint a gyé-
mánt, minden szögletje. Aztán elindult, s ment végig a szobákon; be a het-
venhetedikbe. Ott feküdt a királykisasszony aranynyoszolyában. Fehér volt, mint 
a liliom, de olyan szép, mintha nem hét, de hetvenhét szép leányból szőtték-
fonták volna össze. Bandi megállott a nyoszolya előtt, rávetette szemét a hét-
szépségű királykisasszonyra, s azt mondotta csendesen: 

Gingalló, 
Szent ajtó, 
Kelj fel nyoszolyádból! 

S ím, egyszerre felnyitotta szemét a hétszépségű királykisasszony. Reá nézett, 
arca, szeme mosolygott, aztán fölkelt a nyoszolyából, megölelte a legényt, s azt 
mondta lelkes szóval: 

— Te léssz nekem, te léssz, az én hites párom! 
Mindjárt fölkaptak az aranyszőrű paripára, s meg sem állottak hazáig. Volt 

otthon öröm, de milyen nagy! Egyszeribe lakodalmat laktak, lakodalom után to-
jáshéjba kerekedtek, a Tiszán leereszkedtek; Tisza partján egy helyt kikötöttek, s 
addig-addig jártak-keltek, míg a Bandi apját s anyját meg nem találták. Vitték 
magukkal az országukba. Bezzeg azután volt jó dolguk, sóra, fára nem volt gond-
juk. 

Még ma is élnek, ha meg nem haltak. 



 

Kozma László 
 

Az Isten boltjaAz Isten boltjaAz Isten boltjaAz Isten boltja    
 

Lesz az Istennek egy boltja, 
Ahol minden kapható majd. 
Szeretet és színes játék, 
Kék üveggömb, tiszta szándék. 
 
Ajándékát feltornyozza, 
Csupa csengés, csupa nóta. 
Vigaszt hoz a bánatokra — 
Ilyen lesz az Isten boltja. 
 
Cukorkát majd onnan vesznek, 
Akármennyit, nemcsak egyet. 
Úgy méri majd dús marokra, 
Csillagát a pultra szórja. 

Jól vigyázz, mert neked mérik, 
Tetteidet becserélik. 
Mindent megad, hogyha jó vagy, 
Bősége az Isten-boltnak. 
 
Ennyi kell csupán: hogy kérjed 
Nagy hitével a reménynek.  
Millió polc roskadozva: 
Téged vár az Isten boltja. 
 
Csengettyűje az ajtónak 
Eltöröl majd minden sóhajt. 
Ahogy sarokig kitárja 
Ő maga, az Ég Királya. 

    
Cseppre csepp!Cseppre csepp!Cseppre csepp!Cseppre csepp!    

 

Futózápor. Úgy hull, 
Úgy pereg, 
Rigó kiáltja, hogy 
Cseppre csepp! 
 
Nemcsak rigó. Mind a 
Verebek — 
Bokor ágán ringva 
Csicsereg. 
 
Kedvetek vidítja 
Szívemet, 
Egyszerű dal titka: 
Cseppre csepp! 

Hirdeti: a csepp is 
Több lehet: 
Felragyogó, fényes 
Szeretet. 
 
Értitek-e, mind ti 
Emberek? 
Tavaszi ág inti: 
Cseppre csepp! 
 
Így adjatok mosoly- 
cseppeket, 
Kézfogást, egy cseppnyi 
Meleget. 

 
Átölelve, boldog 
Perceket, 
Futózáport, egész 
Életet.



 

Csire Gabriella 
 

PukkancsPukkancsPukkancsPukkancs    
 
Mindig esemény volt Jancsi bácsi utaztatása. A természetrajz tanárnő jött le az 

emeletről nagyszünetben, hóna alatt az osztálynaplóval. Bal kezében Rudit tar-
totta, a kitömött baglyot. A tizedikes lány, akit laboránsának nevezett, a gerincé-
nél fogva vitte utána Jancsi bácsit. Az első emeleti szertártól a földszinti osz-
tályterem felé tartó úton a preparált csontváz megélénkült: mozgásba jöttek 
ujjpercei, koponyája pedig bólogatni látszott, mintha elismeréssel fogadná a 
körülötte tolongó diáklányokat. 

Csak mi, hatodikosok nem csatlakoztunk Jancsi bácsi udvartartásához: Dok-
tor Pukkancsot követtük, tisztes távolságból, aki osztályunkból kilépve peckes 
léptekkel igyekezett a tanári felé.  

A megbetegedett iskolaorvosnőt helyettesítő Pukkancs egészségtant tanított 
nekünk. De semmiképp se volt ínyünkre. A csúfnév is ezért ragadt rá. Felfújt ké-
pét, gyanakvó gombszemét, rókavörös haját és tűsarkú cipőn egyensúlyozó tere-
bélyes termetét könnyen elnéztük volna. Ám örökös sértődöttsége, szokatlan ki-
fakadásai és dühös fenyegetőzése mindenkit nevetésre ingerelt. Pukkancs se-
hogy se tudott csendet teremteni. Zúgott, morajlott az ötvenes létszámú osztály. 
Már az első padsorokban sem figyeltek. Az orvosnő indulatos szemrehányásai és 
mérgében elvörösödő képe olaj volt a tűzre. 

— Röhögj, fiam, röhögj — jött ki Pukkancs a sodrából —, majd nem fogsz 
röhögni, ha beteg leszel vagy kiterítenek!  

Csak ennyi kellett, s elszabadult a visszafojtott kacagás. Lehetetlenné vált az új 
anyag leadása is. Megint kudarba fúlt az óra. 

Aznap egy rókafarkot hozott magával egyik osztálytársunk az iskolába. Na-
gyobbik nővérétől csente el Gizi a muffhoz tűzhető lompos állatfarkot, hogy 
Puffancsra aggassa. Nagyszünetben izgatottan tódultunk ki az egészségtan óráról 
a folyosóra. Gizinek szurkoltunk, aki az orvosnő háta mögé lopakodott, és a 
bolyhos szövetszoknyára tűzte a rókafarkot. Méghozzá olyan ügyesen, hogy a 
lompos rókafarok a csattanó lépésekre ide-oda lebbent. 

Ekkor ért le az emeletről a természetrajz tanárnő. Pukkancs elszántan kapta 
fel a fejét. Eszébe se volt kitérni, s nagyot lendítve rókafarkán, átvágott a Jancsi 
bácsi népes kísérete előtt.  

Sok vidor tekintetet vonzott magához Pukkancs, míg el nem tűnt szemünk 
elől a tanáriban. Ám ekkor megálljt parancsolt valaki, és csínytevésünknek véget 
vetett. D.-né, fiatal osztályfőnökünk épp a tanárihoz közeledett, s jól látta, mi 
történt. Észrevétlen mozdulattal lekapta az orvosnő szoknyájáról a rókafarkot, 
majd szemügyre vett bennünket. 
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— Kié ez a prém?  
Senki se válaszolt. 
— Ki találta ki ezt a szamárságot? 
— Az osztály — mondtuk többen is. — A hatodik A osztály! 
Komoly, de sosem gúnyoros, mindig igazságos földrajztanárnőnk ekkor így 

szólt:  
— A rókafarok nálam marad, amíg érte nem jön a tulajdnosa.  
Másnap reggel, földrajzóra előtt történt a ráncbaszedés, amely úgy kezdődött, 

hogy senkiből se szabad csúfot űzni, legkevésbé tanárainkból vagy szüleinkből. 
És úgy végződött, hogy D.-né kijelentette: két hét múlva ismét a régi orvosnő 
fogja tanítani az egészségtant.  

Újjongva fogadtuk az örömhírt. Nagyon szerettük a kicsit fáradt, kicsit öreg 
orvosnőt. Végre megint fogunk egészségtant tanulni! És kérdéseket is tehetünk 
fel írásban, méghozzá névtelenül a bennünket annyira foglalkoztató kényes kér-
désekről, amelyekre mindig pontos választ kaptunk, mintha csak a fog- vagy haj-
ápolásról tanulnánk.  

Lehet, hogy jó orvos volt Doktor Pukkancs. De nem tudott bánni velünk. 
Nem, nem volt mit keresnie az iskolában! 
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Jancsik Pál 
 

Mit tanácsolsz, Mit tanácsolsz, Mit tanácsolsz, Mit tanácsolsz, 
cinege?cinege?cinege?cinege?    

 
Fölvegyem vagy ne vegyem 
sapkám, csizmám, bekecsem? 
Hát esernyőt vigyek-e? 
Mit tanácsolsz, cinege? 
 
Lám, a szegény szarkapár 
azt hitte, már itt a nyár. 
Várták reggel a napot. 
És mi történt? Havazott. 
 
Régi igazság: hamis, 
huncut vagy te, április. 
Nem bánom, ha az vagy is, 
fő, hogy itt a tavasz is. 

 

Májusi esőMájusi esőMájusi esőMájusi eső    
 

Jön az eső, lóg a lába, 
árnyékot terít a tájra. 
Friss zuhanya üdít, vidít, 
a nyomába virág virít. 

 
Keveredik az orgona 
meg a gyöngyvirág illata. 
Hófehér szirom az ágon, 
olyan, mint egy édes álom. 

 
Jázmin, zsálya és pipitér… 
Ez az eső aranyat ér. 
Aranynál is értékesebb: 
búzát érlel, új kenyeret. 

    

Ki vagyok?Ki vagyok?Ki vagyok?Ki vagyok?    
 
Hempergek a tengeren, 
lebegek a fellegen, 
hegycsúcsokon ragyogok. 
Tudod-e már, hogy ki vagyok? 
 
Lenyugszom és fölkelek. 
Én hozom a meleget. 
Bőröd tőlem fekete. 
Ki vagyok, már tudod-e? 
 
Engem mindenki szeret. 
Látom, kész a felelet, 
minden gyerek tudja már: 
én vagyok a napsugár. 
 
 

VerőfénybenVerőfénybenVerőfénybenVerőfényben    
 

Verőfényben fürödnek 
              a cserepek, 
                az ereszek, 
                   a szekerek, 
                      a kerekek, 
                         a levelek, 
                           a verebek, 
                              a gyerekek. 
 

A kemény tél után 
délelőtt, délután 
ízlelik és élvezik, 
kóstolják és majszolják 
a meleget. 



 

Beke Sándor 
 

Bohókás ábécéBohókás ábécéBohókás ábécéBohókás ábécé    
 

Ablak 
alatt 
arany 
akác. 

 

* 
 

Álmában 
Ádám 

állványon 
áll. 
 

* 
 

Bohóc 
bájol, 
bűvész 
bűvöl. 

 

* 
 

Cingár 
cicám 
cérnát 
cibál. 

 

* 
 

Csengő 
csendül, 
csillag 
csillan. 

 

* 
 

„Délceg-díszes 
dália” — 
dalolgatja 
Dórika. 

 

* 

Este 
ezüst 
eső 
esik. 

 

* 
 

Élénk 
Éva 
éjjel 
ébred. 

 

* 
 

Frakkos 
fecske 
fészkén 
füttyent. 

 

* 
 

Gergő 
görögdinnyét 

gördít 
görkorcsolyán. 

 

* 
 

Gyere 
gyorsan, 

gyöngyöm, 
Gyöngyi! 

 

* 
 

Házra, 
hegyre 
hideg 
hó hull. 

 

* 

Illatozó 
ibolya, 
illatod 
illanó! 

 

* 
 

Jámbor 
jávor 
jégen 
játszik. 

 

* 
 

Képen 
komoly 
karvaly 
károg. 

 

* 
 

Lila 
lepke 
lengén 
libeg. 

 

* 
 

Lyukasztóval 
lyukas 
lyukat 
lyuggat. 

 

* 
 

Marci 
mackó 
mélán 
mereng. 

 

* 
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Néger 
Nicky 
nagyot 
nevet. 

 

* 
 

Nyíresben 
nyúl, 

nyomában 
nyíl. 

 

* 
 

„Ólban 
ordas!” — 

ordít 
Ottó. 

 

* 
 

Öreg 
Ödön 
őznek 
örvend. 

 

* 
 

Pajkos 
Peti 
párnát 
püföl. 

 

* 

Rőt 
róka 
regét 
regél. 

 

* 
 

Sebzett 
sárkány 
sírva 
sántít. 

 

* 
 

Szitakötő 
szegfűre 
száll, 

szundikál. 
 

* 
 

Tipi-topi, 
tavasz-tündér 
tüllruhában 
tündököl. 

 

* 
 

Tyúklétrán 
tyúkocskák, 
tyúkólban 
tyúktojás. 

 

* 
 

Udvaromban 
uszkár 
ugat 

újholdat. 
 

* 
 

Ürgelyukban 
ürgék 
ülnek 

ünnepet. 
 

* 
 

Vilma 
vizes 
vásznat 
vasal. 

 

* 
 

Zápor 
zuhog? 
Zoli 

zongorázik. 
 

* 
 

Zsuzsa 
zsémbel, 
Zsóka 
zsörtöl. 

 

* 



 

P. Buzogány Árpád 
 

A favágó meg a piros sapkaA favágó meg a piros sapkaA favágó meg a piros sapkaA favágó meg a piros sapka 
 
Volt egy favágó, minden nap egyedül ment az erdőre, vágta a fát és eladta, 

abból élt. Egyszer, ahogy kiért az erdőbe, felakasztotta a tarisznyáját egy bokorra, 
aztán nekilátott a munkának. Dél felé, amikor már elfáradt, letelepedett enni.  

Hát nézi a tarisznyáját, abban se kenyér, se szalonna. Bizony egész nap étlen 
kellett dolgoznia.  

Másnap ugyanoda akasztotta fel a tarisznyát, de mindegyre odapillantott, lám, 
mi jár arrafelé, ki eszi meg az ételét. Egyszer észrevette, hogy a bokor meg-
mozdult. 

— Na, megvagy! — gondolta, és hamar odaszaladt. Hát egy piros sapkás tör-
pe kotorász a tarisznyájában. Egyszeriben nyakon fogta. 

— Jaj, jaj, engedj el! — kiabált a törpe.  
— Dehogy engedlek! Te loptad el tegnap az ételemet?  
A törpe bevallotta, hogy ő volt.  
— Adj nekem egy darab kenyeret, nagyon éhes vagyok — kérlelte a favágót. 

Gondolkozott egy darabig a favágó, mérges is volt, amiért azelőtt való napon 
éhen maradt. Ej, hát mennyit ehet meg egy törpe? Nekem is marad még — azzal 
már el is szállt a mérge, megsajnálta a törpét. Elengedte, kipakolta az ételt, és 
melléje ültek. Igen ám, de a törpe egy-két falással bekapta a kenyeret és a sza-
lonnát, és azzal eltűnt. 

A favágó ismét étlen dolgozott egész nap. Ami sok, az sok, morfondírozott, 
amiért megsajnáltam, nem kellett volna mindent megennie. De nem volt amit 
tennie, a törpe nyomtalanul eltűnt.  

Hanem aztán kitalálta, mit tegyen. Egy darab kenyeret és szalonnát bekent jó 
erős csípős paprikával, melléje pedig magának is tarisznyált. Az erdőn pedig a 
maga ételét kivette a tarisznyából, és csak azt hagyta benne, amit bepaprikázott. 
Közben figyelte, mikor érkezik a törpe. Nem kellett sokáig várnia, mert meg-
rezzent a bokor. Amire odaért, a törpe már bekapta a szalonnát és a kenyeret. 
Nyakon fogta a törpét és beledugta a tarisznyába, a tarisznyát pedig bekötötte és 
felakasztotta egy fa ágára. 

Aztán mint ki jól végezte dolgát, leült falatozni. 
— Adj egy korty vizet, kérlek, mert olyan csípős volt a szalonna — kérte a 

törpe.  
— Úgy kell neked, miért etted meg kéretlenül? 
— Jaj, adj egy kis vizet, mert nem bírom már — rimánkodott a törpe. 
— Aki lopott, az szenvedjen is érte — felelte a favágó. 
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Addig könyörgött a törpe, hogy megsajnálta. Kioldta a tarisznyát, és odaadta 
neki a vizet. A törpe egy pillanat alatt mind megitta a korsó vizet, és el akart il-
lanni. 

— Nem úgy van az — ragadta meg a favágó. — Megetted az ételemet, meg-
ittad az italomat és köszönés nélkül itt akarsz hagyni? Újra bekötötte a tarisznyát 
jó szorosan. 

— Tudod mit, te favágó? Nem volt szép, amit tettem, de próbára akartalak 
tenni. És hogy ilyen jószívű vagy, megkapod érte a jutalmat. Neked adom ezt a 
piros sapkát. 

— Kell is nekem a te sapkád! Ugyan mit kezdenék vele? 
— Hjaj, nem olyan közönséges sapka ez, mint gondolod. Ha földhöz vágod, 

teljesíti a kívánságodat. 
Gondolkodóba esett a favágó: bizony jól fogna neki egy ilyen piros sapka. 

Lesz, ami lesz, azzal semmit se veszít, ha kipróbálja. Újból kioldta a tarisznyát, de 
nem engedte el a törpét, hanem először földhöz vágta a sapkát. 

— Legyen a tarisznyámban egy oldal szalonna! — mondta. Hát akkora oldal 
szalonna termett a tarisznyában, hogy a törpe alig fért mellette. Na, ez bizony 
nem csalafintaság — gondolta, és elengedte a törpét. Az pedig most az egyszer 
nem tűnt el, hanem azt mondta: 

— Tudd meg, hogy amíg igaz úton jársz, ez a sapka mindig szolgálni fog té-
ged. De ha rosszban töröd a fejed, hamar meg fogod bánni! Azzal a törpe úgy el-
tűnt, mintha ott se lett volna. 

Vakargatta a fejét a favágó, vajon mit jelentsen ez? Aztán gondolta, újból ki-
próbálja, nehogy csak akkor teljesítse kívánságát a sapka, amikor a törpe is ott 
van. Fogta és odavágta a földhöz a piros sapkát. 

— Legyen tele a korsó vízzel — mondta. Hát a korsó már tele is volt vízzel. 
Jót húzott belőle, a sapkát beletette a tarisznyába és hasogatta a fát egészen estig. 

Amint hazaért, földhöz vágta a sapkát. — Legyen az asztalon csirkehús és ke-
nyér — mondta. Már az asztalon is volt egy tál csirkehús meg egy puha kenyér. 
Leült és eddegélni kezdett. Azon törte a fejét, hová rejtse el a sapkát, nehogy va-
laki tudomást szerezzen róla. Felvitte a padlásra és eldugta a kémény mellé. Va-
lahányszor csak szüksége volt valamire, lehozta, földhöz vágta a sapkát, és meg-
parancsolta neki: Hozzál egy zsák sót! Hozzál lisztet! Ásd fel a kertet! Fuvarozd 
haza a fát az erdőről! A sapka pedig mindig teljesítette a parancsot. 

Hanem aztán a szomszéd embernek feltűnt, hogy a favágónak minden mun-
kája el van végezve idejében, és mindene van, ami csak szükség a ház körül. Egy-
szer aztán megleste, amint a favágó földhöz vágta a piros sapkát. 

Másnap, amikor a favágó kiment az erdőre, a szomszéd kapta magát, beosont 
a házba és a kémény mellől ellopta a piros sapkát. Hazament, és ő is földhöz 
vágta, mint ahogy látta. 

— Hozzál egy tekenő kenyeret! — mondta. A kenyerek már ott is voltak.  
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— Hozzál egy véka aranyat! — kiáltotta. Ott termett mellette egy véka arany. 
Hej, dehogyis vitte vissza a favágó piros sapkáját! Eldugta a kemencébe. 

— Nem lesz jó — gondolta. Ha a felesége majd kenyeret süt, mi lesz a sap-
kával? Eldugta a lisztes hombárba. Igen ám, de hátha ott is meglelik? Beledugta a 
szalmazsákba, ott biztosan nem akadnak nyomára. Az aranyat pedig elásta a 
kertben. 

Este hazajött a favágó. Amikor a szomszéd meglátta, eszébe jutott, hátha ke-
resni kezdi? Kivette a sapkát, földhöz vágta: — Vidd a favágót a király töm-
löcébe! 

Erre előugrott valahonnan a törpe, és egy nagy bottal ütni kezdte a szomszéd 
embert, közben pedig ezt kiáltotta: 

— Így jár az, aki másnak rosszat kíván! 
Ugrott erre, ugrott arra, de a bot mindig a hátára került, hát a gazda nem volt 

mit tegyen, átszaladt a favágóhoz és kérve kérte, szabadítsa meg őt. De közben a 
törpe egyre ütötte a bottal és mondta neki:  

— Így jár az, aki másnak rosszat kíván! 
Szaladt a favágó, hozta a piros sapkát, földhöz vágta és azt mondta: 
— Tüntesd el a törpét! 
Erre a törpe ütni kezdte a favágót is, nemcsak a szomszédot. Úgy ugrán-

doztak ott ketten, mintha forró olajba léptek volna. A favágó újból földhöz vágta 
a sapkát, és mondta: 

— Változtasd vissza, amit az előbb kívántunk! 
Erre a törpe is eltűnt, meg a kenyerek is, de még a véka arany is, hiába keres-

ték a kertben. A favágó pedig gondolt egyet, másnap kora reggel kivitte a piros 
sapkát oda, ahol a törpe nekiadta, felakasztotta a bokorra és úgy elment, hogy 
még vissza se nézett. Többé még a környékére se járt annak a helynek. Azóta a 
szomszédja is jól meggondolja, mit szól ki a száján, nehogy újból ott teremjen a 
törpe, és a bottal elhúzza a nótáját. 
 

 



 

Tar Károly 
 

3333    
 

három  
a párom 
a hegy 
is elmegy 
a teknő 
is felnő 
a kisszék 
és a mesék 
a költött 
tálba-főtt 
a papírlap 
a fényes Nap 
a lélegzet 
sem felezget 
minden növekszik 
ha erre törekszik 
a nappalok 
a víg dalok 
az éjszakák 
a szép macskák 
mindent megesznek  
ami az üzletben 
rendre megvesznek 
gyarapodnak  
kicsik, nagyok 
tudja valaki 
kicsoda vagyok 
három vagyok 
ha nem is páros 

de legalább 
igazságos 
szép címerben  
három halom 
kívánságban  
ha akarom 
három király 
három ének 
amit mesékben 
elbeszélnek 
három mesét   
egyvégtében 
hallgasd végig 
türelmesen 
három végét 
mindeniknek 
jónak, rossznak 
és közepesnek 
kitaláljuk 
szellemesnek 
előbb persze  
vacsorázunk 
növekszünk 
és lármázunk 
egyszer-kétszer 
háromszor majd  
ránk szólnak 
véget vetünk 
a dobszónak 

ágyba visznek 
az angyalok 
háromszor mondjuk 
jó vagyok 
s  a mesének  
soha sincs vége 
belemerül 
a feledésbe 
félálomba 
fél-ébrenlétbe 
a reggeli ébredésbe 
kicsinyke 
növekedésünkbe 
tudjátok meg 
minden minden  
sokszor három 
soraimat ezzel zárom 
igazság és jókívánság 
 valóság és páratlanság 
szentháromság 
és egyebek 
döbrögiknek a felelet 
hármas határ 
hármas csillag 
három intés 
három móka 
így ér véget 
ez a nóta 

 

 



 

Bölöni Domokos 
    

Két alma  Két alma  Két alma  Két alma      
 
— Édua, van tíz lejed? — A kisfiú lesütött szemmel kérdez. A szőnyegen ját-

szik, tornyot rak, aztán váratlanul effélékkel áll elő. Édua huszonéves lány, mikor 
víz alá tartották a gyereket, ő meg a barátja voltak a másodkeresztszülők. Ármin 
ötéves, gyakran jön látogatóba. Nem szokott effélét kérdezni. Most meg egyfoly-
tában csak nyaggatja.  

— Édua, van tíz lejed? 
— Mire kell az neked, Árminka? 
— Csak. 
— Ha nem mondod meg, nem adok. 
— Gyűjtöm. 
— Mire? 
— Muntenbájkra. 
— Nem tudod, hogy ez koldulás? 
— Mi? 
— Hát hogy pénzt kérsz, de cserébe nem adsz semmit.  
— Neked adom a kinderautómat.  
— Nem csereberéről van szó, Árminka. 
— Hát akkor mit tegyek, hogy adj tíz lejt? 
— Hát, mondjuk, dolgozz valamit.  
Közbeszól a nagyi. 
— Kisgyereket dolgoztatnál...  
Édua sávot vált. 
— Tudod, mit: rajzolj! 
— Jó. Lerajzolom magamat a kerékpáron, jó lesz?  
A rajz rekordidő alatt készül el. Árminka olyan gépet vetett a papírra, amilyen 

a kerékpár őse lehetett, akkora a kereke és olyan magasan ül rajta, hogy Édua 
megkérdi:  

— Ott fent milyen az idő?  
— Ott? Szép. A hegyen, ahová éppen kirándulok, vár egy nagy tisztás, szedek 

Anyának virágot.  
Nevetnek. Aztán megjön az édesanya, és viszi is a fiát. Árminka minden bolt 

előtt megáll, cibálja az anyuka kezét, az pedig pironkodik, mert a gyerek képes 
lehúzni az orcájáról a bőrt. A múltkor is: nem odalép az árushoz, és kér egy fél 
gerezd banánt?  

— Fél gerezdet nem adunk — közli a néni. Árminka elszontyolodik.  
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— Nincs több pénzünk — sóhajt lemondóan. — Sem Anyának, sem nekem. 
Tudod, Anya most nem dolgozik, mert nevelnie kell engem és Zsófikát. Zsófika 
ilyen pici még, ni. És Apát hazaküldték a gyárból, mert még fiatal, találhat magá-
nak állást az életben. Az idősebbek nyugdíjba mennek, Apa hirdetést olvas. Sze-
rinted ez igazságos? Mért nem adsz fél gerezd banánt!  

A néni odaadja az egész gerezdet, Árminka boldogan fut Anyához, az pedig 
napszemüveget tesz, hogy ne lássák kivörösödő szemét.  

— Anya, veszel valamit? — nyúzza most is anyukáját Árminka. Az utcai zöld-
ség- és gyümölcsárus előtt haladnak el.  

— Nem veszünk semmit, mert megfájdul a hasikád — hárítja el Anya.  
— Azért nem veszel semmit, mert megint nincs pénzed? — áll szembe a gye-

rek. A fiatalasszony nagyot nyel.  
— Azért. Annyi pénzünk van, hogy tejet és kenyeret vegyünk — feleli. És 

mennének is tovább, most Árminka sem huzakodik, már-már elérik a szemafort, 
amikor váratlanul kirántja kezét, odasiet az árushoz, és az Éduától kapott pénzt  
kivágja a pultra.   

— Kérek két almát. Egyet nekem, és egyet Anyának! De piros legyen, és ép 
ott belül, mert ha romlott, azonnal reklamálok! 
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P. Buzogány Árpád 
 

Sok sirálySok sirálySok sirálySok sirály    
 

Tengeren ring a sok sirály, 
fehér tőlük a hullám, 
folyton lármáznak, zsivajuk 
hideg esőként hull rám, 
 

nem hallom tőlük a hullámok 
doromboló és tompa 
morajlását, de egyszerre 
felszállnak, nagy rajokba, 
 

ott libegnek már felettünk, 
folyton vijjognak, estig, 
míg a szárnyukra kenődő 
sugarak be nem festik 
 

az egész tengert vörösre 
s erősebben zúg máris 
minden hullám és felettünk 
a csillag fényes kláris.  

 
Reggeli tornaReggeli tornaReggeli tornaReggeli torna    

 

Pitymallatkor Csiga Zsiga 
csápjait nyújtogatja, 
tudja: tornászni csodajó, 
a vért bennünk megmozgatja.  
 

Súlyemelés, törzshajlítás, 
és még fejkörzés volna. 
Úgy látszik, étvágygerjesztő 
hatású reggel a torna: 
 

amikor házával együtt 
éppen csak nekilódul, 
a hajnali, üres csigahas 
hatalmasakat kordul. 

Következik a befejezés, 
leggyorsabb csigavágta, 
célpont a mai reggeli, 
harmatos, friss saláta.  
 

Bolhaugrás a távolság,  
odaérkezik végre, 
közben a nap is felkapaszkodott 
jó arasznyira az égre. 

 

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. 

 

Tűzkarika égen a napTűzkarika égen a napTűzkarika égen a napTűzkarika égen a nap    
 

Mint hatalmas kályha mellett, 
egészen átjár a meleg, 
tűzkarika égen a nap, 
forró gomolya, kerek, 
 

fölgurul az ég tetejére, 
jobbra-balra nem tekereg, 
úgy hirdeti mindenkinek: 
július van már, emberek! 



 

Barcsay Andrea Krisztina 
 

Dokhia útjaiDokhia útjaiDokhia útjaiDokhia útjai    
 
Dokhia szapora léptekkel haladt felfelé az egyre meredekebbé váló hegyi ös-

vényen, lába gyakran meg-megcsúszott a helyenként még jéggel borított éles kö-
veken, hosszú, szorosra font barna varkocsai a csípőjét verdesték. Fázósan húzta 
össze magán a subáját, de szeme mégsem a csípős hidegtől könnyezett. Szívte-
len, gonosz anyósa újból kizavarta a házból, már-már eszelős módon újabb és 
újabb kínzásokat ötölt ki a számára. Nem gondolta volna, amikor viharos szere-
lemből a hetyke betyár, Ménkü István neje lett. 

Ménkü István akkor már hetedik esztendeje járta lóháton a hegyeket, több-
nyire hét kereszttestvérével, mind válogatott szegénylegények. Neve ismert és 
rettegett volt messzi vidéken. Lenyűgözte és megbűvölte a lányt is vakmerő 
sorsmegvető fellépésével, amerre járt, lépteit az elnyomottak hálája kísérte. Férje 
azonban alig tartózkodott otthon, váratlanul jött és ment, folyton-folyvást úton 
volt, hogy igazságot osszon, a maga öntörvényű világa szerint. 

Anyósa, aki a fiát bálványozta, a menyét viszont ki nem állhatta. Valószínűleg 
úgy vélte, hogy fia szívében, akit úgyis ritkán volt alkalma látni, riválisra talált. 
Dokhia bájos, hamvas fiatal lány volt és nemesi származású. Apja a belvillon-
gások során vált száműzötté és nekik is menekülniük kellett. 

Ez alkalommal anyósa málnáért küldte a lányt, fel a hegyekbe. Bár már jócs-
kán benne jártak a márciusban, a hegyekben még metsző volt a hideg és a bércek 
koronáit hósapkák borították. Lehetetlen vállalkozás volt a málnázás ilyen idő-
ben, de szegény Dokhia nehéz szívvel útnak indult, nem mert szembeszállni a 
vénasszonnyal. 

Könnyeitől alig látta a felfele kapaszkodó utat, de azért egyre feljebb haladt. A 
hegyi ösvény hirtelen kanyarodott, és bár a hidegben senki sem merészkedett ki 
szívesen, mégis egy ősz aggastyán álldogált ott. 

— Adjon Isten jó napot! Merre mész, lányom, ebben az időben? 
— Málnáért indultam, öregapám. 
— Ilyenkor, lányom? Nem megfelelő még az idő. Minek neked málna? 
— Nem nekem, az anyósomnak — felelte halkan Dokhia. 
— Anyósodnak, mondod? És az urad mit szól hozzá? 
— Az uram ritkán van itthon. A vidéket járja fivéreivel, segíteni próbál, ott 

ahol szükség van rá. 
Az aggastyán hümmögött, és megigazította magán szőrös subáját. 
— Hát folytasd csak utad Isten segedelmével, ha menned kell. Bízd az Úrra 

magad, és meglesz az a málna. És az anyósod miatt se aggódj. Azonban jegyezd 
meg, bármit látsz, hallasz itt a hegyek közt, te csak folytasd utadat, soha ne for-
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dulj hátra! És ha már fenn jársz a csúcsok közt, figyeld a sziklákat, majd találsz 
ott felvésve egy üzenetet. Megértetted? 

Dokhia csodálkozva hallgatta az aggastyán szavait, de mivel nem volt más választása, 
szorosabbra húzta fején a fekete keszkenőt, karján megigazította a kosarat és bólintott: 

— Igen, öregapám. De mit jelentsen az, hogy ne forduljak meg? 
— Ne kérdezz, te csak kövesd, amit mondtam, és az Úr megsegít. 
— Köszönöm, öregatyám. Isten áldja! 
— Téged is, lányom, menj Isten hírivel!…Vigyázz magadra és ne feledkezz 

meg arról, amit mondtam, hogy hol találod az üzenetem — tette hozzá halkab-
ban, de ezt Dokhia már nem hallhatta. 

Ő már a rekettyebokroknál fordult meg, amikor az eszébe villant valami: Mi-
lyen üzenet? 

Földbe gyökerezett lábakkal torpant meg, mert a fordulónál, ahol az előbb 
beszélgettek, nem állt senki. Pedig a folytonosan kapaszkodó ösvényről messze 
látni, le egészen a völgybe. Ha az öregember továbbindult volna, látnia kellett 
volna. De sehol egy teremtett lélek, kissé arrább vadmadarak riadtak fel és száll-
tak a magas csúcsok irányába. 

Dokhia lelkében furcsa érzéssel indult tovább, s ahogy egyre feljebb haladt, 
mind melegebb lett, mintha a bokrok is váratlanul zöldellni kezdtek volna. Nem-
sokára annyira melege lett, hogy levette kendőjét és a subát, ami alatt izzadni 
kezdett. Apró tavaszi virágok nyíltak és bármilyen hihetetlennek tűnt is, a bokrok 
alján málna piroslott. 

Dokhiának olyan jókedve támadt, hogy dúdolni kezdett. Talán a férjét is haza-
hozza a szép idő — gondolta. 

Márta, az anyósa eközben kitekintett az ablakon: — Jól elidőzik ez a lány. Majd 
én móresre tanítom az elkényeztetett kisasszonyt! Minálunk nem lehet lustálkodni, 
itt a hegyekben keményen meg kell dolgozni a mindennapi betevőért.  

De akkor csodálkozva vette észre, hogy kinn fényesen süt a nap és felmelege-
dett, a hó sem pilinkézik már, mint mikor a menye elindult. 

— Kihajtom a nyájat, ha már ilyen meleg lett — határozta el hirtelen, míg te-
kintetével megkereste fenn a bércek közt menyét. Mintha látott volna is egy apró 
pontot mozogni ott.  

Ahogy az öregasszony egyre feljebb haladt a juhokkal, mind melegebb lett és 
ő sorra vetette le a subáit. Amikor a hetediket is ledobta magáról s már a magas 
csúcsok felé vezető út felénél járt, egyszerre nagyot csattant az ég. Pillanatok alatt 
besötétedett, éles szél támadt hirtelen és hóvihar kerekedett. 

Dokhia kosara már tele volt málnával, amikor a hirtelen keletkezett szél felbo-
rította. Ijedten kapott utána, de a dörrenést hallva mindenről megfeledkezett. 
Rémülten fordult meg, a felfele kapaszkodó juhok apró fehér pontoknak tűntek. 
De ez volt az utolsó, amit látott. 

Ahogy lejjebb a hegygerincen a szívtelen öregasszony, ő is kővé vált a márci-
usi csalóka időjárásban. Azt mondják, tizenkét napig tartott az a különös vihar, 
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és ők azóta is ott állnak kővé válva. A helybeliek azt suttogják, hogy elátkozott az 
a környék, különösen a márciusi szeszélyes időjárásban veszélyes. 

És ha valaki még feljebb merészkedik a meredek hegyi ösvényen a csúcsok 
közelébe, embermagasságban megfejthetetlen jelekkel valami fel van vésve a 
szürke sziklákra. A furcsa öregember utolsó kívánsága. 

Felülről, a hegyek ormáról a Szfinx mosolyog le kegyetlenül és rejtélyesen, 
őrizve titkát időtlenül. 

 
Villő felriadt, szörnyű rémálmok gyötörték, még most is hasogató fejfájást ér-

zett. A hegyek között járt megint, ott, ahol annyiszor megfordultak barátaival, a 
Szfinx közelében, de most egyszerre csak mindenki eltűnt és ő egyedül találta 
magát, ráadásul még hirtelen hóvihar is támadt. A lány iszonyúan fázott és sza-
ladni kezdett lefele, amerre a menedékházat sejtette. Sötét fürtjeit belepte a sűrű 
havazás, és vékony ruhái is percek alatt átáztak. A hófúvás azonban beborította 
előtte a meredek ösvényt és ő azon kapta magát, hogy hosszú percek óta ugyan-
ott kering. A szél ijesztően süvöltött és minden fehérré vált körülötte. Egyszerre 
csak a kavargásban valami villogó, sárga pontra lett figyelmes, kettőre, majd 
négyre, és mind többre. Mi lehet? Kutatta tekintetével a homályt. Aztán valami 
fura hangot is hallott és suhanó fekete árnyakat látott. — Farkasok — a félelem 
a torkába markolt, olyan erősen, hogy elakadt a lélegzete — méghozzá nem is 
egy, farkashorda. 

Percekig földbe gyökerezve állt, a fehér kavargás egy szélroham hatására újból 
felerősödött és ő lehunyta a szemét és csak állt szoborként, mozdulatlan… 

Amikor újból kinyitotta a szemét, mintha már nem hallotta volna a szél zúgá-
sát és hideg sem volt. A fehérség újból ellibbent a szemei előtt, és ő ráeszmélt, 
hogy azok függönyök, egy kerek ablak előtt. Jobban körülnézett és egy kis, fehér 
helyiségben találta magát, egy teljesen ismeretlen helyen. — Hogy kerültem ide? 
És a hóvihar, a farkasok? Hova tűntek? 

Szorosabban húzta magára a kockás takarót, és valami végigborzongott rajta, 
de ez már nem a hidegtől. — Hol vagyok? — újból behunyta a szemét, hátha ez 
csak egy álom, és mindjárt felébred.  

De ekkor valami neszt hallott. A lány nagy nehezen kinyitotta a szemét és lassan 
a hang irányába nézett. Ismeretlen, idős házaspár figyelte őt aggódó tekintettel.  

— Jobban van? — érdeklődtek. — Napok óta fekszik itt öntudatlanul, lázál-
mában beszélt is, de nem nagyon értettem. Itt, a közeli csúcsok között találtak 
magára. 

A lány csak hallgatott, de nem tudott válaszolni. 
— Hogy került oda, egyáltalán mit keresett ilyen istenverte helyen, egyedül?  
— Hogy hívják magát és kicsoda? — folytatta egy sötét hang. — Ezúttal egy 

férfi állt az ágya mellett, úgy látszik, több idő telt el közben, pár óra talán?  
— Meséljen valamit magáról! — faggatta. 
Villő rábámult a férfire és jeges rémület markolta meg szívét. 



224 Erdélyi Toll — gyermekeknek 

— Én … nem tudom… — rebegte. — Nem tudom!  
A felismerés mellbevágó, döbbenetes volt. Homályos emlékképekkel találta 

szemben magát, mint esős, nyirkos őszi reggeleken, amikor mindenki várja, hogy 
felszálljon és eloszoljon a köd, de ezúttal hiába várt. A hózivataros, farkasos ké-
peken nem tudott túljutni, a többi emlék ott maradt valahol a többméteres puha 
hóréteg alatt. 

Jó ideig csak azt várta, hogy felébredjen ebből a különös, nyomasztó álomból. 
Majd eljött az a pillanat, amikor már kérdésessé vált, hogy egyáltalán fel akar-e 
ébredni ebből a bizarr álomnak tűnő állapotból, hogy akar-e, érdemes-e feléb-
redni, folytatni ott, ahol abbahagyta. Vagy talán túl sok volt már a fájdalom, az 
értelmetlen szenvedés. És úgy érezte, talán ezt a veszélyes, de új dimenziókat 
megnyitó álomvilágot választja inkább, annak rejtélyes mentorával. 
 
 
 

Csatáné Bartha Irénke 
 

HintáztatóHintáztatóHintáztatóHintáztató    
 

Hinta, hinta, 
libikóka, 
egyszer fent, 
máskor lent, 
csalfa kedvvel 
hiteget. 
Hinta, hinta, 
jó palinta, 
fel az égig 

kalimpálva 
viszed kedvünk 
szárnyat varrva. 
Naphoz szállva, 
fel a fényhez, 
a kék éghez, 
boldogságban 
megmártózva. 
 

Drága hinta, 
jó palinta, 
gyermekévek  
vidám társa, 
köszönjük, 
hogy tanítgatsz 
szárnyak nélkül 
szárnyalásra — 

 

Hallom…Hallom…Hallom…Hallom…    
 

Napra nap jön 
és éjre éj 
hajnalban 
ébred a remény 
liliomokkal 
lobogó fény 
kék áldást 
osztó tünemény 
 

Éjre éj jön 
és napra nap 
violák közt 
angyal kacag 
hallom hogy 
itt jár kedvesen 
lágy fuvallat 
a lelkemen 



Csatáné Bartha Irénke gyermekversei 225 

Lengő hintaLengő hintaLengő hintaLengő hinta    
 

Leng a hinta 
himbál már 
földre néz 
és égbe száll 
Csupa móka 
csupa tánc 
két fa között 

kalimpál 
Egyszer lent  
máskor fent 
számolja a perceket 
fények ölébe 
emel 
száguldással 

hiteget 
locska hinta 
jó palinta 
két fa közül 
hová lett? 
gyermekkorból 
integet — 

 

FénymadárFénymadárFénymadárFénymadár    
 

Fénymadaram 
merre jártál? 
Zúgó erdők  
fölött szálltam 
a fejükre  
gyöngyöt 
szórtam 
szárnyaimmal 
betakartam 
énekemmel 
elaltattam 
 

Szállj le közénk 
fénymadár 
lásd a bánat 
erre jár 
ringasd lelkünk 
örömfénnyel 
éjszakáink 
csillagfénnyel 
reggeleink 
hajnalfénnyel 
Áldj meg minket 
Nappal, Holddal 

Áldj meg 
minket 
énekeddel 
Kell ez nagyon 
igen nagyon 
hogy szeressen 
hogy biztasson 
s hol az utak 
véget érnek 
kísérjen el 
áldott fényed 

 

Csillagfénnyé változolCsillagfénnyé változolCsillagfénnyé változolCsillagfénnyé változol    
 

Jázmin illatod 
párállik 
nyári esőben 
mosolyodban 
cseresznyefürtök 
érnek 

 

hangod zenéje 
csermelyek 
nevetése 
csillagfénnyé  
változol 
közelemben 

 
 
 


