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Székely állatmesék 
 

A szerződést kötő állatokA szerződést kötő állatokA szerződést kötő állatokA szerződést kötő állatok    
 

Egyszer volt egy öreg ház, abban lakott egy öreg házaspár. Volt ott kutya is, 
macska is. A két állat békességben élt, de egyszer valami felett összevesztek. 
Hogy helyreálljon a békesség, az öreg házigazda azt mondta, csináljanak egymás 
között szerződést: fektessék le, hogy nyugodalmas életet fognak élni. 

Mindjárt megcsinálták a szerződést, a macska bevitte a kamarába, s egy befőt-
tes üvegbe beleeresztette. Pár nap múlva egér került a kamarába, s megpillantotta 
az üvegben a papírt. 

— Mi lehet az? — töprenkedett magában. 
Megszökte magát, s belehuppant pontosan az üvegbe. A szerződést össze-

rágta. Jól van, telt az idő, egyszer a kutya s a macska megint összeveszett. Az ét-
kezés felett szólalkoztak össze. A kutya kezdte ugatni a macskát. 

— Miért ugatsz? — kérdezte a macska —, mikor szerződés van csinálva, 
hogy békességben élünk? 

— Hol a szerződés? Mutasd meg, hadd lám, hol a szerződés? — kérdezte a 
kutya. 

Elment a macska be a kamarába, de az üvegben csak fancsikákat, rongydara-
bokat kapott. 

Akkor megharagudt a macska az egérre, szintúgy a kutya is megharagudt a 
macskára, mivel nem tudta elővenni a szerződést. Mai napig sincs békesség kö-
zöttük. 
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A medve és a rókaA medve és a rókaA medve és a rókaA medve és a róka    
 

A róka összeveszett a medvével. Mind a kettő azt mondta, hogy ő az erősebb 
és az okosabb. Akkor a róka kiment az útra, jött éppen egy szekér, tele volt hal-
lal. A róka észrevétlenül felcsimpaszkodott a saroglyába, s ledobott egy csomó 
halat. Utána behordta az odújába, s elkezdte enni. Jött a medve. 

— Adj nekem is a halból, te róka koma. 
— Nem adok, fogjál te is. 
— Hol? 
— A vízben, a Nagyhíd mellett. Csinálj a jégen lyukat, nyújtsad be a farkadat, 

s mikor érzed, hogy megnehezült, kapjad ki. Meglátod, tele lesz hallal. 
A medve sok halat akart fogni, addig tartotta a vízben a farkát, amíg belefa-

gyott, úgy, hogy beleszakadt. Indult a rókához, hogy bosszút álljon rajta. Ahogy 
benyúlt az odúba, meg is markolta a róka lábát. A róka elkezdte: 

— Nem is fáj! Nem is fáj! 
Akkor a medve a gyökereket fogta meg. A róka sírt: 
— Jaj, hogy fáj! Jaj, hogy fáj! 
Húzta, húzogatta a medve a sok gyökeret, addig s addig, amíg megunta. Azt 

mondta: 
— Ej, te róka, te tisztán kijátszottál velem, de hadd el, mert lesz még talál-

kozásunk. 

 

A róka és a farkas a kamarábanA róka és a farkas a kamarábanA róka és a farkas a kamarábanA róka és a farkas a kamarában    
 

Képzelje el a nagyvilág, hogy egyszer a róka és a farkas összeegyezett. Többet 
nem haragusznak egymásra. Inkább egymáshoz társul szegődnek, s elmennek be 
a faluba. 

Úgy is lett, annak rendje s módja szerint megérkeztek a faluba, hát meghallot-
ták, hogy az egyik háznál nagy tánc van, nagy mulatság. A kamra ablaka nyitva 
volt, hát benn a polcokon finomabbnál finomabb húsok sorjáztak. 

— Ide érdemes bemenni — mondta a farkas. 
Egy hoppra beügyeskedték magukat a kamarába, s elkezdtek enni. De a farkas 

olyan hitvány volt, hogy a húsok javát elhúzta maga elé, s a hasát megszedte ir-
galmatlanul. 

Kicsi idő múlva az egyik felszolgáló megnyitotta az ajtót. Rögtön a róka kisi-
rült a konyhába, ki az udvarra, s a kerten át az erdő felé vette az irányt. A kapzsi 
farkas ott rekedt a kamarában. Agyonütötték, a bőrét pénzzé tették. Aki nem hi-
szi, járjon utána. 
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A róka és a gólya ebédjeA róka és a gólya ebédjeA róka és a gólya ebédjeA róka és a gólya ebédje    
 

Egyszer a róka összetalálkozott a gólyával. Azt mondta a róka: 
— Én most téged megeszlek! 
— Ne egyél meg, róka koma, inkább én megebédeltetlek, jó finom ételt adok 

neked — válaszolt a gólya. 
Hát megegyeztek, s a róka el is ment a gólyához ebédre. Na, de a gólya magas, 

keskeny nyakú üvegbe rakta a kicsi finom halakat. Odament a róka, kerülgette, 
kerülgette az üveget, de bár egy falás halat sem tudott megenni: az üvegbe nem 
fért be a csőre. 

— Köszönöm szépen az ebédet, majd én is visszavárlak hozzám — mondta a 
róka. 

Aztán a gólya el is ment a rókához, leültek ebédelni, de az étel lapos tányérba 
volt téve. Hát kerülgette a gólya az edényt, kerülgette, de semmit sem tudott en-
ni. Mikor elváltak egymástól, becsapva érezték magukat. Mai napig is tartják a 
haragot. 

 

A róka meg a gólya vendégségeA róka meg a gólya vendégségeA róka meg a gólya vendégségeA róka meg a gólya vendégsége    
 

Egyszer a róka ebédre hívta a gólyát. Minden jót összeszedett, hogy fogadni 
tudja a vendéget. A tányérokat telerakta ételekkel, ám a tányérok laposak voltak, 
s ezért a gólya, egy falás nem sok, még annyit sem tudott enni a hosszú csőrével. 
A róka ravaszul biztatta: 

— Ugyan egyél már, kedves komám, ne koplalj, mint otthon. 
A gólya nem szólt semmit. Hallgatott, ebéd után pedig hazament. Néhány 

nap múlva ő hívta meg a rókát vacsorára. „Ejnye, bolond madara, észre sem vet-
te, hogy rászedtem!” — gondolta a róka, és örömmel készítette a vacsorát. A gó-
lya is jobbnál jobb ételeket készített az asztalra, de mind szűk szájú edényekbe 
rakta, s így a róka még a nyelve hegyét sem tudta belemártani. Éhesen, üres has-
sal kullogott haza. Megjárta, mert ő is rosszat tett a gólya komának. 

 

A tanácsot adó hangyaA tanácsot adó hangyaA tanácsot adó hangyaA tanácsot adó hangya    
 

A hangya nagyon szorgalmas kicsi állat volt. Gyűjtött egész nyáron, dolgozott, 
sok élelmet összehordott télire. Ezenközben a tücsök csak mind muzsikált. Nagy 
tél következett, s jött a tücsök reszketve, lefogyva, jött a hangyához. 

— Adj nekem szállást — azt mondja —, s ételt is valamit, mert ha nem, szé-
pen megfagyok, étlen meghalok. 

Akkor azt kérdezte a hangya: 
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— Hát nyáron átal mit csináltál? 
— Muzsikáltam — felelte a tücsök. 
Na, ha egész nyáron muzsikáltál, most táncoljál és citerázzál. Ennél jobb taná-

csot nem adhatok — válaszolt a hangya. 

 

A madarak áprilisbanA madarak áprilisbanA madarak áprilisbanA madarak áprilisban    
 

Télen nagyon búsak a madarak, hideg van, eledelt csak nehezen tudnak sze-
rezni. Aztán jön a tavasz, melegszik az idő, ugyi, április végén van Szent György 
napja, úgy mondták, hogy utána mezítláb is lehet járni. 

Biza, mindenki örvend: a madarak már úgy énekelnek, hogy szakad össze a 
hely. A vidámságban ezt mondogatják: 

— Ki-csi György! Ki-csi György! Ki-csi György! 
De van úgy, hogy megfordul az időjárás, szél támad, elborul az ég, havazik. 

Ilyenkor semmi jókedve sincs az élővilágnak. A madarak a nagy búslakodásban 
már dörmögő hangon énekelnek: 

— Nagy György! Nagy György! Nagy György! 

 

Kukuríki, hajnal van!Kukuríki, hajnal van!Kukuríki, hajnal van!Kukuríki, hajnal van!    
 

Éjfélkor általában kukorékolni kezdnek a kakasok, aztán hajnali háromkor 
megint. Tudva van, hogy az Úr Jézust hajnali három órakor árulta el Péter. Ak-
kor is megszólaltak a kakasok. A kakas a hangjával a reggel közeledtét jelzi. Ezt 
kiáltja: 

— Kukuríki, hajnal van! Kukuríki, hajnal van! 
A földműves ember ilyenkor már ébredezik, általában korán kelő a falusi nép. 

A gazdaságokban állatok vannak, kúrálni kell őket, ki kell hajtani a csordába. 
Egyik-másik gazda valósággal várja a kakas hangját. Örvend, mikor meghallja: 

— Kukuríki, hajnal van! Kukuríki, hajnal van! 

 

A büszke kakócaA büszke kakócaA büszke kakócaA büszke kakóca    
 

Egyszer a kibédi asszony megültette a kotlóstyúkot huszonegy tojásra. Mikor 
kikeltek s kezdtek felnőni a csirkék, kiderült, hogy több mint a fele kakóca. Kö-
zülük az egyik erősen büszke s nagyravágyó volt: ahogy a szárnyai erősödtek, 
feszt röpdösött, csattogtatott az udvaron. 

Az egyik nap felszállott a kerítésre. 
— Né, milyen nagy vagyok — mondta —, holnap már a sasfára is felrepülök. 
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Másnap fel is röppent a sasfára. Úgy dicsekedett, hogy be nem állott a szája. 
Fent az égen körözött a héjamadár. Mikor a kakócát meglátta, egyből rácsapott. 
Megmarkolta a karmaival, s elvitte. Senki sem tudott rajta segíteni. 

 

Fülesbagoly a csűrbenFülesbagoly a csűrbenFülesbagoly a csűrbenFülesbagoly a csűrben    
 

Megtörtént az, hogy egy hatalmas, csúf fülesbagoly berepült a rétfalvi gazda 
csűrjébe. Rikoltozott: 

— Jó itt, hu-hú! Jó itt, hu-hú! 
Meghallotta ezt a háziasszony, s hátrasietett. Mikor meglátta a fülesbagolyt, 

megijedett tőle. Futott az urához: 
— Né — azt mondja —, valami veszélyes madár költözött a csűrbe, s bajt 

hoz a nyakunkra. Hát a gazda is megnézte a fülesbagolyt. 
— Tűnj el rögtön! — mondta. 
A fülesbagoly felfuvalkodott, s még szörnyebb lett. Akkor a gazda elment a 

községi hivatalba, jelentette a bírónak: 
— Veszélyes madár költözött a csűrömbe, mit tegyek? 
Elindult az egész elöljáróság madarat látni. A bíró — mivel ő volt a legoko-

sabb — azt tanácsolta: 
— Fel kell gyújtani a csűrt, másként nem lehet tőle megszabadulni. 
Mindjárt tüzet lobbintottak, de a fülesbagoly ügyesen elrepült. Az emberek 

megnyugodtak. Csak a gazda bánkódott, mert csűr nélkül maradt. 

 

Az egerek és a macskaAz egerek és a macskaAz egerek és a macskaAz egerek és a macska    
 

Egyszer összegyűltek az egerek gyűlésezni. 
— Bárcsak macska ne volna, vajon, hogy lehetne úgy megijeszteni, hogy elfusson? 
Az egyik okos egér azt mondta: 
— Ki kell lesni az alkalmat: itt ez a csengettyű, s mikor a macska alszik, fel 

kell kötni a farkára. A csengettyűhangtól menekülni fog. 
Másnap a macska pontosan elaludt. 
— Na, a csengettyűt ki köti rá a farkára? 
— Én odakötöm — mondta az egyik bátor egér. 
Sikerült is az odakötés, de biza a macska ügyibe sem vette a dolgot, aludt tovább. 
— Jaj, nem a farkához kellett volna kötni, hanem a nyakára. 
A bátor egér megint odament, de a macska akkor már ébren volt. Az egeret 

elkapta, megette. Aztán megfenyegette a többieket is: 
— Adok én nektek csengettyűt — azt mondja —, hát mit gondoltok, velem 

ki lehet babrálni? 
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Ki a legmagasabb állat?Ki a legmagasabb állat?Ki a legmagasabb állat?Ki a legmagasabb állat?    
 

Arról is volt mese, hogy jártában-keltében a nyúl meglátta az elefántot. Azt mondta: 
— Hej, milyen hatalmas állat vagy! 
— Igen — válaszolt az elefánt —, én vagyok a legmagasabb állat a világon. 

Nagy büszkeség ez számomra. 
A nyúl megint megszólalt: 
— Pedig én magasabb vagyok, mint te. 
— Bizonyítsd meg — mondta az elefánt. 
Akkor a nyúl megpattintotta magát, s felszökött az elefánt hátára. Ott felállt két lábra. 
— Látod-e, most náladnál sokkal magasabb vagyok. 
Az elefánt köhintett, aztán csak annyit mondott: 
— Jó, legyen meg a te akaratod. 

 

Az öszvér és a szamárAz öszvér és a szamárAz öszvér és a szamárAz öszvér és a szamár    
 

Egyszer találkozott az öszvér a szamárral. 
— Ó, te szamár, milyen tehetetlen vagy — mondta az öszvér —, látod, én 

sokkal erősebb vagyok. Van becsületem, senki sem csúfolkodik velem. Jobban 
élek mindenféleképpen. 

A szamár azt válaszolta: 
— Hallgass, te öszvér, hisz te sokkal tehetetlenebb vagy, mint én. Valójában 

ló sem vagy, szamár sem vagy. Én legalább méltó vagyok a szamár névre. 

 

A fehér és a fekete kutyaA fehér és a fekete kutyaA fehér és a fekete kutyaA fehér és a fekete kutya    
 

Egyszer egy nagygazda gróf tartott két kutyát. Az egyik volt tiszta fekete, a másik 
fehér. A feketét jobban szerette, mert az mindenre ugatott, a fehér csendes volt. 

— Hogy létezik, hogy a két kutyának kétféle természete van? — töprenkedett 
a gróf. 

Magához rendelte a papot. 
— Né, tiszteletes úr, van ez a két kutya, a fekete ugatós, a másik pedig erősen 

jámbor fajta. Mi ennek a magyarázata? 
Azt felelte a pap: 
— Hát melyiket szereti jobban? 
— Én a feketét — mondta a gróf. 
Akkor a pap azt tanácsolta: 
— Ne pártolja külön a fekete kutyát. Szeresse mind a kettőt, mert minden élő 

teremtménynek más-más természete van. 
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A gróf felfogta a tanácsnak az értelmét, s ettől kezdve mindenkinek dicsekedett: 
— Van két kutyám, az egyik fehér, a másik fekete, nagyon szeretem őket. 

Tartsa meg őket az Isten, hogy sokáig éljenek. 

 

A hangya és a csigaA hangya és a csigaA hangya és a csigaA hangya és a csiga    
 

Egyszer összetalálkozott a hangya a csigával. Sajnálkozott a hangya, s mondta 
a csigának: 

— Milyen baj neked, te csiga, hogy egyetlen kicsi házad van, s azt is a hátadon 
kell hordjad. 

— Látod, a mi házunk, a hangyaboly, nagyon nagy, tele folyosókkal és pompás. 
Azt felelte a csiga: 
— Igazad van, az én házam csakugyan kicsi, s a hátamon is hordom, de én 

vagyok az úr benne. Nem cserélnék soha senkivel. 

 

TavasTavasTavasTavaszt köszöntő gólyákzt köszöntő gólyákzt köszöntő gólyákzt köszöntő gólyák    
 

Tavasszal erősen örülnek az emberek, amikor megérkeznek a gólyák. Az 
egész falu beszéli: 

— Nincs baj, megjöttek a gólyák, érkezik a meleg idő. 
Amikor először szállnak rá a régi fészkükre, sokáig kelepelnek. így köszöntik a 

tavaszt: 
— Kelep-kelep, kikelet! Kelep-kelep kikelet! 
Ősszel aztán búsulnak az emberek: 
— Na, üres lett a fészek, elment már a gólyamadár. Jönnek a hidegek. 

 

Okos madár a gólyaOkos madár a gólyaOkos madár a gólyaOkos madár a gólya    
 

A gólya is, akár a villás farkú fecske, okos madár. Rengeteg békát, kígyót el-
pusztít. Mondták az öregek, akadt hitvány ember, aki a nádfedeles házról leverte 
a gólyafészket. Mit csinált a gólya? Azt mondta haragjában. 

— Nem baj, mert tüzet hozok a házadra. 
Ezt pontosan meg is cselekedte. Kapott a mezőn szenes faágat, s a háznak a 

nádfedelére rárakta. Meggyúlt a ház. Ez igaz volt. Úgy mondták az öregek, hogy 
teljesült Isten akarata. Mert a drága jó Isten minden vétket megbüntet. 
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A cserregő szarkaA cserregő szarkaA cserregő szarkaA cserregő szarka    
 

A szarka az erdőn rak fészket magának, de biza sokszor bejár a faluba. Főleg 
a szemétdombot figyeli, ételmaradékot keres. Úgy cserreg a fán, hogy mindenki 
felfigyel rá. A régiek azt mondták, ilyenkor vendéget jelez. Azt mondogatja: 

— Hallod-e, gazda, vendég érkezik! Vendég érkezik! 
Van olyan gazda, hogy elhessenti a szarkát, de a szomszéd fáról is visszaénekel. 
— Úgyis vendég jön! Úgyis vendég jön! 

 

A sárgarigó szólásaA sárgarigó szólásaA sárgarigó szólásaA sárgarigó szólása    
 

Az egyik fajta rigónak sárga a tollazata, ezért úgy hívják, hogy sárgarigó. Mos-
tanában egyre ritkábban látom, ejsze, már az is kihalófélben van. 

Az öregektől hallottam — már én is kilencvenhárom éves vagyok —, hogy 
milyen szólása van a sárgarigónak, hogy milyen hangot ad. Úgy mondták, hogy 
amikor elkezd énekelni, ezt fújja: 

— Töröm a di-ót! Töröm a di-ót! 

 

A sárgarigó jelzi az időjárástA sárgarigó jelzi az időjárástA sárgarigó jelzi az időjárástA sárgarigó jelzi az időjárást    
 

A sárgarigóról azt tartották az ezelőtti emberek, hogy jelzi az időjárást. Ami-
kor esős idő közeledik, a sárgarigó bejön a faluba, rászáll a fákra, és gyönyörűen 
énekel. Fütyörészik. Mondják az emberek: 

— Eső lesz, mert fütyöl a rigó. 
Mikor aztán következik a szép idő, a sárgarigó elhagyja a falut. Kirepül a tágas 

határba. Azt fütyöli: 
— Egész határ az enyém! Egész határ az enyém! 

 

A villás farkú fecskeA villás farkú fecskeA villás farkú fecskeA villás farkú fecske    
 

Leányka koromban mondogatta édesanyám: a villás farkú fecskét nem szabad 
bántani. Tavasszal, mikor megérkezik, így énekel: 

— Hazajöttem! Hazajöttem! Hazajöttem! 
Nagyon hasznos állat. Házat épít magának a pajta gerendáján vagy a ház ere-

sze alatt. Úgy tartották az öregek, hogy ahol tanyát ver, oda Isten áldása költözik. 
Mert a villás farkú fecske Isten madara. 
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Magukban imádkoznak a fecskékMagukban imádkoznak a fecskékMagukban imádkoznak a fecskékMagukban imádkoznak a fecskék    
 

A fecskék, mikor tavasszal megérkeznek, állandóan iregnek-forognak: elrepül-
nek sárért, agyagért, vízért, tapaszos lakást készítnek. Aztán kibélelik tollúval. 
Szorgos munkások. Amíg dolgoznak, magukban imádkoznak. Azt mondják: 

— Istenem, Istenem, segélj meg! Istenem, Istenem, segélj meg! Őrizd meg a 
drága otthonunkat a rossz ember szándékától. Mégis akad ember, még gyermek 
is, aki leveri a fecskefészket. Borzasztó! 

 

A varjú és a sajtA varjú és a sajtA varjú és a sajtA varjú és a sajt    
 

Egyszer a varjú hozzájutott egy darab sajthoz, s felszállott a villanyoszlop 
tetejére. A róka ment arrafelé, s meglátta a szép és fájin sajtot. Mondta: 

— Adj nekem is abból a sajtból, te varjú! 
A varjú csak foghegyről beszélt: 
— Nem adok. 
Mindjárt a róka kispekulálta, hogy valamiképpen mégis csalja el a sajtot. Elkezdte: 
— Na, te varjú, te tudsz-e énekelni? 
A varjú hallgatott. A róka megint mondta: 
— Erősen szeretném hallani az énekhangodat. Hadd lám, énekelj egyet. Gyö-

nyörködjem a dalolásodban. 
Hát a varjú énekelni kezdett: 
— Kár! Kár! Kár! 
Ahogy a száját kitátotta, a sajt rögtön lehuppant a földre. A róka felkapta, s el-

futott vele. 

 

A mindent megevő varjúA mindent megevő varjúA mindent megevő varjúA mindent megevő varjú    
 

Van a varjak között olyan fajta, hogy mindent megeszik, amit megfoghat. Még 
a tyúktojást is képes elvinni. Kilesi, hogy a tyúkpajtában hol van a tojófészek, s 
rájár a tojásra. Mondja magában: 

— Megfoglak, megeszlek! Megfoglak, megeszlek! 
Főleg akkor sirül be a tyúkpajtába, amikor a ház körül nem lát emberi moz-

gást. Ugyi, a falusi nép kivonul a mezőre, sokszor csak estefelé kerülnek haza. A 
széthullatott tojáshéjról már látni lehet, hogy megint járt a tojásevő varjú. Ezért a 
tyúkok egy része a csűrben vagy a nagy pajtában keres tojófészket. 
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A járomba fogott méhecskeA járomba fogott méhecskeA járomba fogott méhecskeA járomba fogott méhecske    
 

Úgy történt, hogy Demeter Géza bá méhészember volt. Szolokmában lakott. 
Minden este megszámolta a méheket, ahogy mentek be a kaptárba. Egyszer ész-
revette, hogy hiányzik egy méhecske. Felháborodott. Mondta a feleségének: 

— Asszony, csomagolj, mert menyek, hogy keressem meg, hiányzik egy mé-
hecske. 

Hát az asszony csomagolt is hamuba sült pogácsát s még nem tudom mit, av-
val Géza bá elindult. Igen, de Szolokmából úgy eljött az a méhecske, hogy tova 
Torboszlóban kapta meg. Egy szántóvető ember ugarolt a mezőn, s a méhecske 
a tulok mellé járomba volt fogva, húzta félfelől az ekét. Akkora helyt, mint a te-
nyerem, a marja már be volt törve. Annak a kicsi méhecskének. Még egy 
borozda lett volna, hogy leszántsák, de a méhecske gazdája, Demeter Géza bá 
odament a járomhoz, kihúzta a járompálcát, s a méhecskét felszabadította. Haza-
vitte Szolokmába. 

Hát a méhecske nagyon hálás lett. Örömében, hogy megszabadult a járomtól, 
másnap két borkánt felkötött a hátulsó két lábára, s a mézet azokkal hordta haza. 
Többet hazahordott egyedül, mint két másik egész család. 

 

A fakopács tiszteletre méltó madárA fakopács tiszteletre méltó madárA fakopács tiszteletre méltó madárA fakopács tiszteletre méltó madár    
 

A fakopács gyönyörű madár, sokszínű. Rászáll a gyümölcsfákra, megkeresi a 
száraz ágakat, és bontja, bontja az ágak héját, kukacokat, szúféléket keres. Azok-
kal táplálja magát. Dolgos állat, valósággal ver a csőrével. Amikor rátalál a boga-
rak járataira, nincs kegyelem. Mondja a bogaraknak: 

— Kop-kop-kop, megfoglak! Kop-kop-kop, megfoglak! 
Ezzel az emberek segítségére van. Tiszteletre méltó madár a fakopács. Min-

denki örvend, amikor meghallja: 
— Kop-kop-kop, megfoglak! Kop-kop-kop, megfoglak! 

 

A sárga daraA sárga daraA sárga daraA sárga darazsakzsakzsakzsak    
 

Régebb divatosak voltak a galambbúgos kiskapuk. Marci bácsi kapujába be-
költöztek a sárga darazsak. Jött a koma, s mondta a gazdának: 

— Marci komám, a kapudba befészkelték magukat a sárga darazsak, s rám 
támadott az egész. 

— Látod-e — azt mondja Marci bácsi —, rendes állatok a sárga darazsak, a 
kapun nem engednek be akárkit. 
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Aztán eltelt négy-öt nap, Marci bácsi ment az üzletbe. Találkozott a komájá-
val: 

— Marci koma, megvannak-e még a sárga darazsak? 
— Nincsenek, mert engem is letámadtak: nem akartak a kapun kiengedni. Ki-

seprűztem őket. 
Azt felelte a koma: 
— Hiába volt a kiseprűzés, mert a sárga darázs a természetét nem fogja fel-

adni. Továbbra is csípni fognak. 

 

A zöld fülű fakopácsA zöld fülű fakopácsA zöld fülű fakopácsA zöld fülű fakopács    
 

A zöld fülű fakopács télen-nyáron a fákon jár, keresi az élelmet. Ősszel siral-
mas hangon mondja a feleségének: 

— Elcsaplak-lak-lak, elcsaplak, elcsaplak! 
Ezt azért mondja, mert jön a tél, s a nagy télben nem hordja az élelmet a fele-

ségének. Aztán jön a tavasz, kezd megvillanni a természet. A zöld fülű fakopács 
vidám hangon kiáltja a társának: 

— Eltartlak-lak-lak, gyere vissza, eltartlak, eltartlak! 
Ettől kezdve már együtt fészkelnek. 

 

A cinke és a dolmányos varjúA cinke és a dolmányos varjúA cinke és a dolmányos varjúA cinke és a dolmányos varjú    
 

A kicsi cinkemadár gyönyörűségesen énekelt a meggyfán. A saját nevét kiál-
totta világgá: 

— Ci-ci-cin-ke! Ci-ci-cin-ke! 
Meghallotta ezt a dolmányos varjú, s ő is odarepült a meggyfára. Mondta a 

cinkének: 
— Erősen szépen énekelsz — azt mondja —, kitől tanultad? 
— Az ének a nagy Isten adománya — válaszolt a cinke —, de te is tudsz éne-

kelni, halljam a hangodat. 
A dolmányos varjú megküszürülte a torkát, s énekelni kezdett: 
— Varjúgok! Varjúgok! Varjúgok! 
Azt mondta a cinke: 
— Hát ha csak varjúgozni tudsz, akkor méltán viseled a varjú nevet. 

 

A héjamadár hangjaA héjamadár hangjaA héjamadár hangjaA héjamadár hangja    
 

A héjamadárt a mi falunkban üllűnek hívják. Nagyon kártékony, nemcsak a 
mezei egereket, hanem a házi szárnyasokat, csirkét, tyúkot, mindent elpusztít. 
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Köröz a falu felett, olyan éles a szeme, hogy a földön mindent meglát. Ha csirké-
ket, apró récéket fedez fel, közéjük csap. Azt mondja: 

— Viszlek finom falatnak! Viszlek finom falatnak! 
Aztán a mezőn a nyulakat kopácsolja meg, kivált a kicsi vadnyulakat. Azoknak 

is azt mondja: 
— Viszlek finom falatnak! Viszlek finom falatnak! 

 

A ló és a szamárA ló és a szamárA ló és a szamárA ló és a szamár    
 

Egyszer a ló találkozott a szamárral. A lónak megesett a szíve-lelke a szamá-
ron, sajnálkozni kezdett: 

— Ó, milyen kicsi, szinte semmi állat vagy, te szamár, hogy is tudsz létezni 
ezen a világon. Alig van valami értéked. 

— Hadd el, ló barátom, én jobban vagyok, mint te — válaszolt a szamár. 
Hát a ló felberzenkedett. Elkezdte sorolni: 
— Mit beszélsz, te szamár, gyere, nézd meg, milyen fényes istállóban lakom, 

aranyveretes nyerget hordok a hátamon, zabbal étet a gazdám, megfényesíti a 
szőrömet, éppen csak a tenyerén nem hordoz. 

— Jól van — azt mondja a szamár —, igaz, hogy szinte semmi állat vagyok, 
de tégedet megnyergelnek, befognak a legnehezebb mezei munkákra, lóverse-
nyekre köteleznek, háborúba visznek, ki a csataterekre. Maradok én szamárnak, 
nem kívánom a te helyedet. 

 

Beszélgetett a két lóBeszélgetett a két lóBeszélgetett a két lóBeszélgetett a két ló    
 

Mielőtt az oroszok 1944-ben megérkeztek volna Kibédre, közhírré volt téve, 
hogy a határra ne menjen ki senki. Apóm, Madaras András, beképzelt, bölcs em-
ber volt, azt mondta: 

— Én a lovakkal a ganét ki kell hordjam a határra, nem várhatom az oroszo-
kat, hogy jönnek-e, vagy sem? 

Megindult az öreg, felért a Felszegbe, hát Turbák Jóska bácsin felül már ott 
voltak az oroszok. Mikor meglátták apómnak a fényes lovait, kifogták a szekér-
ből, s a helyükbe visszafogták az övékét. De hát azok csak sovány gebék voltak, 
dőltek el az erőtlenségtől. 

Mikor aztán apóm hazajött, itthon nézték, hogy milyen két ló van a szekér 
előtt? Kérdezték: 

— Hát te András, te új lovakat vásároltál? 
— Jaj — mondta apó —, az oroszok kicserélték a két lovat. 
— Hát toldást, pótlást adtak-e? 
Az öreg felberzenkedett: 
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— Ilyesmi hogy is jut az eszetekbe? 
Aztán az lett a dolog vége, hogy nagyapám a két orosz lovat gondozásba vet-

te: táplálta őket, abrakoltatta mind a kettőt. Szépen felerősödtek. Hát olyan két ló 
lett az orosz lovakból, hogy szinte repültek. Egymás között beszélgettek. Mondta 
az egyik: 

— Jóságos ember az új gazdánk, tartsa meg az Isten hóttáig. A másik ló azt 
válaszolta: 

— Megháláljuk a jóságát. 
 

 

 
 
 
 

P. Buzogány Árpád 
 

Péter, a pajkosPéter, a pajkosPéter, a pajkosPéter, a pajkos    
 
Péternek vörös az orra,  
rálépett a vashorogra, 
megcsúszott és hasra esett — 
hamar esett ez az eset. 
 
Térdén a nadrágja szakadt, 
valamibe beleakadt, 
csakhogy ő észre se vette —  
szedte-vette-teremtette! 
 
Az ingujja mint lobogó 
(a játékban ő a fogó). 
Tán a gombja elvándorolt? 
Hová tetted, pajkos kobold? 
 
A kalapja csupa tinta, 
lapos, mint a palacsinta. 
Kőre tette feje helyett 
s ő a labda után eredt.



 

Csatáné Bartha Irénke 
 

A telhetetlen boglárkaA telhetetlen boglárkaA telhetetlen boglárkaA telhetetlen boglárka    
 

(mesevers) 
 

Érmelléken Dajkaréten 
boglárkák éltek szerényen, 
csupa sárga aranypárta 
mosolygott a nagyvilágra. 
De föléjük terpeszkedett 
ágas-bogas vadrózsafa, 
szép ruháját fitogtatta, 
illatcsókját szélbe szórta. 
 
Kis boglárka búsan nézte, 
őt senki se veszi észre, 
arra vágyott nagy titokban, 
bárcsak vadrózsafa volna… 
Gondolatát tett követte, 
elvarázsolta egy törpe, 
vadrózsabokor lett belőle, 
s ott állt szépen tüskés karral 
egy kerek kert szögletében. 
 
Itt azonban rá se néztek, 
nem ő volt a legbecsesebb, 
körülötte enyelegtek, erre-arra 
tearózsák virítottak, szép kecsesek. 
Illatukat napba szórták, kik elmentek, 
megbűvölten meg-megálltak, úgy csodálták. 
Elbúsult a vadrózsafa, mért nem lehet tearózsa? 
Jó illatától bódulna pille, lepke és dongócska… 
 
Hát úgy is lett, mint gondolta: 
egyre terebélyesedett kedve, 
vérvörös rózsák ragyogtak, 
mint felséges rubinkövek 
ága-bogára tűzdelve. 
Aki látta, aki nézte, 
megkívánta, kéregette. 
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Csattogott a kertészolló, 
vitték névnapra, lagziba, 
lányhajakba s kalapdísznek, 
haj, nem maradt fenn az ágon 
rózsából még egy darab se! 
 
Sírdogált búsan kifosztva 
a hajdani kis boglárka, 
mit ér most a rózsakertben 
így csúffá tett életével? 
De jó lenne most is szépen 
bokor alatt boglárlétben 
éldegélni szép szerényen!… 

 

 

KarácsonykorKarácsonykorKarácsonykorKarácsonykor    
 

Karácsonykor 
hófehér a táj, 
ajándékba kap 
patyolat dunnát. 

 
Csillag nevet, 
a fák felett 
Hold mosolyog: 
a hóember orrára 
jégcsap fagyott. 

 
Az út mellett 
ügyeletes angyal, 
kezében hólapát, 
nyulaknak takarít 
utat talán? 
Vagy az érkező  
csodára vár? 



 

Mészely József 
 

István király gyászos húsvétjaIstván király gyászos húsvétjaIstván király gyászos húsvétjaIstván király gyászos húsvétja    
 

Kós Károly nyomán 
 
Konrád császár és seregének csúfos veresége s futása után a császár édes fia, 

Henrik herceg jött rangos kísérettel hazánkba, hogy békességet kérjen a biroda-
lomnak, és különösen a maga országának, Bajorországnak. 

István király Esztergom várában fogadta vendégül a német urakat. Parancsára 
az esztergomi érsek, Mihályfia Vazul úr, meg az udvarispán ült le tanácskozni a 
békéről a herceg embereivel: a bajor püspökökkel, Ostmárk grófjával és a herceg 
kancellárjával. Hosszasan tartottak a tanácskozások. Sehogy sem akart végük 
szakadni. Két hétig veszekedtek és kérlelték egymást, de semmire sem mentek, 
mert Vazul sokat kért, a német meg nem engedett. Húsvét nagyhetének végén 
István király maga elé parancsolta a követeléseihez makacsul ragaszkodó Vazult, 
és azt mondta neki: 

— Húsvét ünnepe köszönt ránk, és végre békességet akarok az ünnepre min-
denkivel. Azért mondom neked, hogy az még ma meglegyen a császárral is.  
Hadd  épüljön az ő váruk is ott Weimarban, nem félek tőle, s miénk legyen csak 
a Morvamező, és a föld a Fischáig. S ami aranysarcot a császár ad, legyen a Csa-
nádé és a tiéd. 

— Te akarod így, s úgy is lesz… — mondta Vazul, majd úgy távozott, mint 
aki mondani akart volna valamit. Néhány óra múlva az udvarispán jelentette a ki-
rálynak, hogy kész a békesség a császárral. 

— Jól van így, mert olyan békességet akarok, amit ne akarjon borítani a csá-
szár. Mondd meg az uraknak, hogy a húsvéti ünnepekre maradjanak itt, hogy 
megihassuk az áldomást a békességre — mondta a király az udvarispánnak, így 
folytatva: — Tudja-e már a békességet a bajorok hercege? 

— Nincs itt uram, hajnalban vadászni mentek Imre herceggel Biharba, és még 
nem jöttek vissza. 

— Igaz, lehet, a húsvéti őzet kergetik kedves vendégünknek, Imre fiam taní-
tómesterének, Gellért papnak, aki mint máskor is a sok böjtölés után nagyon 
fogja imádni az őzpecsenyét. 

Délre az urak és az asszonyok mind begyülekeztek a palotás házba, csak a ba-
jor herceg és Imre úrfi hiányzott. Aztán bejött István király és Gizella királyné is, 
és odamentek az asztal fejéhez. A király így kezdte beszédét: 

— Az úrfiak vadászni mentek, és nem várjuk tovább őket… 
Mindenki az asztal mellett a helyén állott, és Gellért püspök mondotta  az asz-

tali áldást. Azután leültek, és az asztali szolgák hozták tálakban az ételt, s letették 
sorjában a vendégek elé. 
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Akkor nyílott az ajtó és belépett rajta Vazulfia Levente. Süveg nem volt a fe-
jén, és a haja izzadt és csapzott, ő maga meg poros és szennyes. S orcája riadt. 
Megállott az ajtóban, és mindenki rápillantott egyszerre, a király pedig haragos 
volt és bosszúsan szólt: 

— Ittas-e e legényke, hogy mocskoson ide bejött? 
Vazulfia Levente csak állott az ajtóban, és a szeme tágra nyitva, és a szája 

reszketett. 
A király felállott most és az ő orcájából is minden szín lassan-lassan eltűnt. 
— Az Istenért! Szólj hát! 
S most Vazulfia Levente mondta szaporán és hadarva a szót: 
— Uram király, meghalt… Imre herceg meghalt. Felhasította a vadkan, és ide 

elhoztuk. De meghalt, meghalt, jó uram… 
      
István király Imre herceg halott testét koporsóba záratta, s még azon az éjszakán 

szekérre tétetve Fehérvárra vitette. Úgy parancsolta, hogy ott temessék el az ő fiát, ab-
ban a négytornyú kőtemplomban, amit ő építtetett, hogy majd egyszer ő nyugodjék 
benne elsőül. De íme, az Úristen másképp akarta, mert ő a kriptában már csak máso-
dik lehet majd egyszer a fia mellett, akit húsvét ünnepének első napján helyeztek örök 
nyugalomra. A temetésen Gellért püspök úgy sírt, mintha a maga édes gyermekét te-
mette volna el. De a király állott egyenesen, gyászba komoruló orcája olyan volt, mint 
a kőbálvány, és a királyné sem sírt már akkor… 

A temetés után a palotás házban sorban járultak a király és a királynéhoz mind 
a vendégek, az országbéli papok, s magyari urak, meg comesek s udvarbéliek az 
asszonyokkal együtt, hogy köszöntsék vigasztalást kívánva a gyászba borult szü-
lőket és búcsúzzanak tőlük… 

A sorban ott volt Vazul úr meg a felesége is. Köszöntötték a királyt, és a király 
bólintott, de amikor Gizella királyné előtt meghajoltak mélyen, az félrefordította 
orcáját, és elfordult tőlük. Kál úr lánya elfehéredett, mint a fal, és mintha tagló 
csapott volna a fejére, összeroskadt. Vazul pedig megtorpant, fellobbanó szeme 
a királynéra tűzött, mintha reá akart volna ugrani. Aztán csak megfogta felesége 
kezét, és miközben húzta magával, azt mondta: 

— Gyere, s ne szégyenkezz. Bajor Gizella királyné csupán, de te eljövendő ki-
rály édesanyja… 

Akik tanúi voltak e kellemetlen jelenetnek a király kőarcáról ezt olvashatták le: Vadkannál 
veszedelmesebb csak a pogány… A pogány, aki nem menekülhet a király ítélete elől… 

És valóban nem is menekülhetett. Három nap múlva királyi testőrök érkeztek 
Mihályfia Vazul úr sárréti udvarába, ahol Velencés Péter a király sok vívódás 
után kiadott parancsára megfogatta Vazult és Nyitra várának tömlöcébe vitette, 
ahol később a szemeit kiszúrták és a fülébe forró ólmot öntöttek. 

Senki soha nem kérdezett tőle, s nem is mondott neki semmit. De Vazul úr 
tudta, miért sújtották ily szörnyű büntetéssel, és szintén tudta akkor azt a sok-sok 
ember az országban. 



 

Albert-Lőrincz Márton 
 

(Bújócska)(Bújócska)(Bújócska)(Bújócska)    
 

Hahó, halihó, hahó, 
hová bújt el kis Palkó? 
 

Felhők mögé ne bújj el, 
a Napocska megéget. 

Gyere elő, Palkó, 
nem takar az ajtó. 
 

Ipi-csapi Palkó 
te vagy a hunyó. 

 

(Lillácska)(Lillácska)(Lillácska)(Lillácska)    
 

Billen a libikóka, 
Lillácska csücsül rajta, 
s mint a lift a panelban, 
felröppenti az égboltra. 
Anyuka lent mosolyogva 
integet, miközben aggódva 
apuka kezét szorítja. 
 

(Kicsi Sára)(Kicsi Sára)(Kicsi Sára)(Kicsi Sára)    
 

Nagyra nőtt a kicsi Sára, 
jövőbe megy iskolába, 
azt kérdezi (s igaz lehet): 
anyukával iskolába 
miért nem mehet? 

 

(Vadászlesen)(Vadászlesen)(Vadászlesen)(Vadászlesen)    
 

A rossz vadász vadra vár, 
három szarvas arra jár, 
golyó surran — egyre rálő, 
vacsorára krumpli jár. 



 

Kiss Lehel 
 

Dicsőség mennyben az Istennek!Dicsőség mennyben az Istennek!Dicsőség mennyben az Istennek!Dicsőség mennyben az Istennek!    
 
Ropogós, fehér szenteste volt. A fák görcsbe rántott ujjakkal színlelték az al-

vást: nem tudnak ők semmiről semmit, és semmiről semmit nem tehetnek. Ők 
nincsenek is itt, tehát nem is mozoghatnak — vigasztalták magukat, ha már így le 
kellett meztelenedni. Fehérek voltak körül a dombok, fehérek a házak szalmás 
tetői, fehérek a lócák a kapuk előtt. Olyan volt a világ, mint az angyalok szobája. 
Csengő csilingelt, csizmák huppogtak, s felcsendült az ének itt is, ott is: „Dicső-
ség mennyben az Istennek!” Piros alma, bronzos dió mindenütt jutott a kántá-
lóknak, némely helyen még kalács is. Oly vidáman járta az utcákat tizenöt-húsz 
legényember, hogy csupasz fának, bundás gyermeknek előre köszöntek. Hiszen 
karácsony este volt! Nem tudtak volna ők most a kóbor kutyáknak se ártani, pe-
dig a kikristályosodott bitangoskodásra mindenikben megvolt a hajlandóság. El-
végre az énekben az is benne volt, hogy „Békesség földön az embernek!”, s ők 
ehhez kívánták magukat tartani. Legalább ma. Vagy legalább, míg tart az ének.  

Pista félárva fiú volt, de ilyen gyomorral és ésszel lehetett volna egészen az. 
Lába kertek alatti lopakodáshoz szokott, szeme tyúklesésre, így mozgásával is ki-
lógott a csapatból. Ennél csak az volt érdekesebb, milyeneket tudott mondani! 
Csoda hát, hogy a legénycsapat dobogó szíve lett? Lassan elkezdett pilinkélni a 
hó. Talán a sok énekléstől volt, hogy a léptek már nem ropogtak annyira, s moc-
canni látszott néhol egy-egy fa is. A kastély alatti téren szorgalmas cseléd seperte 
az égi pihéket, fel sem pillantva a sötét legényekre. 

— Odanézzetek! — kiáltott fel az egyik. — A gróf ott sakkozik a báróval! 
Csakugyan úgy volt. A gróf ott sakkozott a báróval a faragott kerek asztalnál, 

s látszólag egyáltalán nem érdekelte őket, mozdulataikat ki nézi merevebben: a 
legények az utcáról, vagy a falról a szarvas- és medvefejek. Pista még akkora ház-
falat sem álmodott magának, mint amekkora a kastély társalgó termének egyik 
ablaka volt. A csipkés és a habos függönyöket félrehúzták gondos cselédkezek, 
így mindent látni lehetett — a gyertyák százaival sziporkázó karácsonyfát a sa-
rokban, a szarvas- és medvefejeket a falon, a kandallóban pattogó tüzet, a bárót, 
amint a gróffal sakkozik a faragott kerek asztalnál, s a gróf kezében a füstölgő ci-
garettát. 

— Ilyenkor, szenteste, nyitva áll a kastély bárki előtt! — törte meg az ámulat 
mozdulatlan csendjét a csapatból valaki. 

— Az lehetetlen! — hitetlenkedett a csengettyűs, a legfiatalabb. — A kastély 
sosincs nyitva! 

— De igen! — erősítette meg állítását a legény. — Egy esztendőben egyszer, 
szenteste nyitva van. Akárki megmondja! 
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— Úgy ám! — szólt közbe a sepregető cseléd. — A nagyságos úr ilyenkor 
mindig kinyittatja, de nemigen mer bejönni senki. 

— Na, én ugyan be ne nem mennék semmi pénzért! — mondta egyik is, má-
sik is. 

— Hej, fiúk, az lenne ám a nagy valami, ha valaki bemenne, és kivenné a gróf 
kezéből a cigarettát! — sóhajtott kihívóan a legnagyobb tüdejű. 

— Én bemegyek! — s már indult is a kapu felé Pista. Nem lehetett lebeszélni. 
A kapu csakugyan nyitva volt! Megrökönyödve néztek  utána. A gróf hátradőlt a 
karosszékében, s hirtelen, a báróval egyszerre elfordította a fejét. Pista tényleg 
bement! Nini! Még a kucsmát is a fején hagyta a bitang! Ez nem lehet igaz! Jaj! 
És odalép a grófhoz! És felemeli a kezét! És elveszi tőle a cigarettát! Megcsinálta! 
Megcsinálta!  

A fiúk nem mertek moccanni sem. Még a szemüket is összeszorították egy 
pillanatra, mert arcukon érezték azt a hatalmas pofont, amit most Pista kapni 
fog. Mire a szemüket kinyitották, Pista is ott ült a faragott kerek asztalnál, és úgy 
beszélgetett a nagyságosokkal, mint az előbb velük. De már a kucsma a kezében 
volt. Ez nem lehet igaz! Kivágódott a kastély kapuja, s Pista kigyúlt arccal, han-
gosan nevetve pördült ki rajta. Cigánykereket vetett a hóban, ölelő karjaival fel-
rázta a csodálkozó, gémberült fákat. 

— Ez nem lehet igaz! Ez nem lehet igaz! — folyton csak ezt kiáltotta. 
Az történt ugyanis, hogy merészségéért egy jókora földbirtokot ajándékozott 

Pistának a gróf. Idővel takaros házat épített magának Pista, amelynek cseréptete-
je volt. Megházasodott, és lovas szekérrel kocsikáztatta vasárnap az asszonyt, 
majd a gyermekeket is. Kár, hogy a nagyságos urak ezt már nem láthatták. Télen, 
tavasszal, nyáron, ősszel nyitva állt a Pistáék kapuja. Nem is félt oda bemenni 
senki, csak a rosszakaratú emberek. Minden esztendőben sok kántálója volt, de 
ezredjére is kicsordult a könny a szeméből, mikor felcsendült az ének az ablak 
alatt: „Dicsőség mennyben az Istennek!” 

 



 

Mészely József 
 

A Nap útjaA Nap útjaA Nap útjaA Nap útja    
 

Kora reggel az ég alatt, 
fák tövéről kacsint a Nap. 
 
Mire dél jön, bukfencezve 
ugrik a fák tetejére. 
 
Onnan szórja küllős fényét, 
csupa arany a kert, a rét. 

Fényét szórni, hogyha fárad, 
hátad mögé nyújtja árnyad. 
 
De ekkor már kipirulva, 
narancsszínű a korongja. 
 
S úgy hanyatlik domb-vánkosra, 
mint te, álom cirógatta. 

 

Az év fáiAz év fáiAz év fáiAz év fái    
 

Az első jégbozontos. 
A második zúzmara-lompos. 
A harmadik barka-bodros.  
A negyedik levél-fodros. 
Az ötödik virág-pamacsos. 
A hatodik cseresznye-gombos. 

A hetedik kalász-habos. 
A nyolcadik tenger-hullámos. 
A kilencedik fecske-kolompos. 
A tizedik szőlő-aranyos. 
A tizenegyedik köd-tarajos. 
A tizenkettedik hódunna-foltos.

 

KérdezgetőKérdezgetőKérdezgetőKérdezgető    
 

— Mondjad, tegnap hol jártál? 
— Az erdőben, berdőben, 
négykerekű teknőben. 

— Az erdőben mit láttál? 
— Hát, rőt avart, rőt avart, 
amit egy kis borz kavart. 

 

— No, mondjad, még mit láttál? 
— Mondtam már, hogy kis borzot, 
de az félve elporzott. 

 

DolgaDolgaDolgaDolga----vesztett csősz vesztett csősz vesztett csősz vesztett csősz az ősz…az ősz…az ősz…az ősz…    
 

Dolga-vesztett csősz az ősz, 
csak még kicsit itt időz. 
Pipáz lomhán, s ereget 
dér-hidegű ködöket. 
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Dolga-vesztett csősz az ősz, 
de még kicsit itt időz. 
Nem sokáig, mert a tél 
már pihéket szemerkél. 

 
MikulásMikulásMikulásMikulás----estestestest    

 
Leszáll az est, csillag villan, 
a háztető havas kucsma. 
Kire várhat az ablakban 
a sok fénylő cipő, csizma? 
 
Kire másra, hogyha nem az 
örömosztó Mikulásra, 
hiszen ma van érkezése, 
sok óhaj száll felé máma. 

 
Nincs, aki ne várná jöttét, 
ajándékos suhanását, 
titokzatos Mikulás-est 
csillagporos varázslatát. 

 
Érkezik a MikulásÉrkezik a MikulásÉrkezik a MikulásÉrkezik a Mikulás    

 
Hegyen-völgyön hóhullás, 
érkezik a Mikulás. 
Nem látható varázslat, 
villan, mint a káprázat. 
 
Ám, ha csendül a csengő, 
megtelik a kis cipő 
földi jókkal hirtelen, 
s ő már suhan nesztelen. 

 
Megy, mert várja sok gyerek, 
a süvegén dér rezeg, 
és ahová csak betér, 
ott az álom égig ér. 
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 Mikulás Mikulás Mikulás Mikulás----este csodájaeste csodájaeste csodájaeste csodája    
 

Arcokat rózsáz az öröm láza. 
Szemet fényez a titkok varázsa. 
Egy fuvallat és rebben a függöny, 
s a Mikulás-est csodája köszön. 
 
Csak egy fuvallat és telt a csizma, 
de fénye van a percnek s dallama, 
amely úgy árad, hömpölyög, kering, 
mint a csengőből zengő csingiling.

 

Mese a MikulásrólMese a MikulásrólMese a MikulásrólMese a Mikulásról    
 

Szélsebesen repül szánja, 
csengő csendül, ahol jár. 
Nyomában a puszta táj sem 
marad unott és kopár. 
 
Szakállából havazást ráz, 
pilleszárnyon repdesőt,  
azért láthatsz télen átal 
szánkózót és síelőt. 
 
Bár úgy tűnik, pihekönnyű, 
vélheted is laposnak, 
puttonyában még sincs híja 
mogyorónak, diónak... 
 
Ő tudja a legjobban csak, 
hogy én azért jó vagyok, 
még akkor is, ha időnként 
kópéskodva hibázok. 
 
Jóságos ő, virgácsát is 
mesefáról tördeli, 
azért olyan csillagporos 
s ezüstösen mennyei. 

 
 



 

Mester Györgyi 
 

MegszelídítveMegszelídítveMegszelídítveMegszelídítve    
 
Rét. Hatalmas, tágas. Beborítva százféle fűvel, gyommal, giz-gazzal, vadvirággal, 

bogánccsal, s közöttük rejtekezve számos rovarfaj, bogár.  
Gyermekem, mint afféle karámból szabadult kiscsikó, össze-vissza szaladgál 

rajta. Rúgja a labdát, helyette néha csak egy fűcsomót, zsombékot talál el, kedve 
mégsem lohad. Fáradhatatlanul vágtázik, hányja, veti magát, a két kővel jelzett 
kapuba saját magának rúg gólt, de nem bánja. 

Már otthon sem bírt magával. Amióta beköszöntött a tavasz, alig lehet becsalni 
az udvarról. Kényszerű fogságát a lakásban azzal oldja, hogy ott is rohangál, 
mintha megkergült volna. Szobából ki, konyhába be, cikázik, az ajtókat csap-
kodja. Hiába szólok rá. Tudom, azt akarja elérni, legyen elegem az élénkségéből, 
és menjünk ki a rétre. 

Elnézem kipirosodott arcocskáját, izzadtságtól csatakos göndör hajtincseit, egész 
boldog kis lényét. Nincs szívem rászólni. Legalább idekinn tombolhassa ki magát.  

Elnyúlok a pokrócon, szemem egy pillanatra behunyom, élvezve a nap jóleső 
melegét. Ekkor valami hozzáér a kezemhez. Talán egy hangya. Egyet mozdítok 
rajta, de a valami érintése nem szűnik meg. Felülök, szemem tágra nyílik: egy ha-
talmas, zöld szörnyeteg terpeszkedik a kézfejemen, egy imádkozó sáska! De mi-
lyen békés. Most jobban megnézve, a gigantikusnak tűnő lény zöld lovacskához 
hasonlatos. Nem is ló, büszke táltos, hiszen szárnyai vannak. Délcegen kihúzza 
magát, s amikor kezemet arcomhoz közelítem, sem ijed meg, és elrepülni, elugrani 
sem akar. Tetszik neki a kézfejemen való pózolás. Finoman a mutatóujjamra tes-
sékelem, hogy közelebbről is szemügyre vehessem.  

Gyermekem, észrevéve, hogy figyelmem már nem rá irányul, szemem nem az 
ő bolondozását követi, egy pillanatra megtorpan. — Anya, mit nézel? — kérdi.  

— Gyere csak — mondom. — Ha szép finoman közelítesz, nem fog elugra-
ni. — De micsoda? — kérdezi ismét, közben óvatos léptekkel egyre közelebb 
jön. — Egy béka? 

Magyarázni fölösleges, hiszen közben ideért a pokrócra. Lehajol, aztán le is kuco-
rodik mellém. Mozdulatai kimértek, lassúak, nem akarja elriasztani azt a csodalényt, 
amit még sohasem látott. — Nem csíp? — kérdi suttogva. — Láthatod, akkor nem 
tartanám a kezemen. — Megfoghatom én is? — firtatja tovább. Aztán helyeslő bólin-
tásomra felbátorodik. Közelebb nyújtja a kezét, s én nyugodt mozdulatokkal ráteszem 
a zöld lovacskát. Gyermekem fel se szisszen, annyira megbízik bennem. Ha én azt 
mondtam, nem harap, őt sem fogja bántani. 

Azután vagy egy órán keresztül csak bámuljuk a kis lényt. Néha kinyújtózik, pa-
rányit előrébb araszol. Az ökölbe szorított gyermeki kézfejen úgy támaszkodik, 
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mintha csak kifelé nézegetne egy erkélyről. Most nem ló, most egy bámészkodó 
idegen lény. Csak néha váltunk egy-két szót egymással, amikor gyermekem meg-
jegyzi: Látod, a feje egészen szív alakú. Micsoda nagy szemei vannak! A testéhez 
képest a csápjai is hosszúak.  

Most én próbálok valami újat hozzátenni: — Nézd csak. A felső egypár lábán 
mintha apró zöld, passzos rövidnadrágot viselne. Mulatságos, nem? De mégsem 
nevetünk, nem akarjuk még véletlenül se megtörni a varázslatot, hogy megtűr, 
sőt, azt lehet mondani, barátságába fogadott bennünket egy imádkozó sáska. 

A nap lebukni készül a hegyek mögött, szedelőzködünk. A sáskát óvatosan a 
fűbe helyezzük. Miután elbúcsúztunk tőle, hazafelé indulunk. Gyermekem csende-
sen jön mellettem, és a kezemet fogja. Otthon sem kezd azonnal szaladgálni, in-
kább arra kér, vegyünk elő egy rovarokról szóló könyvet, és nézzük át együtt, van-
e benne a sáskákról szó. Ha pedig itthon nincs ilyen könyv, akkor másnap feltétle-
nül vegyünk egyet — amit meg is ígérek. Hogyne ígérném meg, hiszen csoda tör-
tént! Egy sáska megszelídítette a gyermekemet… 

 

Kiss Lehel 
 

KutyabajKutyabajKutyabajKutyabaj    
 

Kerítetlen kert alatt 
kivert kutya bólogat. 
Bólogat, bólogat 

kerítetlen kert alatt. 

Keresi a kedvesét: 
keservesen szerteszét 
tekintget, szimatol 
kerítetlen kert alatt. 

 
Keresi a kedvesét 

— nincs sehol, nincs sehol — 
hiába is bólogat, 
hiába is bólogat. 

 

Éji dalÉji dalÉji dalÉji dal    
 

— Holdfátyol, lebbenj meg, 
Holtsápadt Holdfátyol, 
Nádak közt keress meg, 
Ha nem félsz a nádtól! 

Ha nem félsz, hogy a nád 
Megakaszt, megsebez, 
Jöjj le, hogy megláthass, 
Megláss, és megszeress! 

— Hercegem, halihó! 
Hol a ló, kis Béka? 

Szárnyas szép paripán 
Jöjj hozzám, jöjj még ma! 

Itt körzök, lebegek 
Feletted, hol a nád 

Beborít, s táncol, míg 
Értem sír fuvolád!


