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Benedek Elek 
 

A vöröA vöröA vöröA vörös tehéns tehéns tehéns tehén    
 

Volt egyszer egy szegény ember, annak a szegény embernek felesége, egy fia, s 
egy vörös tehene. Egyszer csak meghal a szegény ember felesége, s alig telt el egy 
hónap, kettő, azt mondja a gyermeknek a szomszédasszony: 

— Te legényke, mondd meg az édesapádnak, hogy vegyen el engem feleségül, 
mert én téged tejbe-vajba fürösztelek, s hasábfával kenegetlek. 

Mondja a gyermek az apjának, hogy mit üzent a szomszédasszony. 
Gondolja magában a szegény ember: én bizony el is veszem. Ő is szegény, én 

is, az igaz, egy koldustarisznyából kettő lesz, de majd csak lesz valahogy. 
El is vette feleségül a szomszédasszonyt, de az olyan mostohán bánt a gyer-

mekkel, hogy mindig verte, s még amellett enni sem igen adott neki. A mostohá-
nak volt három leánya, de milyen három leánya! A legidősebbnek volt egy szeme, 
a másodiknak kettő, a harmadiknak három. Ezek meg mindig csúfolódtak a sze-
gény gyermekkel. 

Egyszer a legényke elviszi a vörös tehenet éjjelre legeltetni, s mikor estefelé 
elővette a tarisznyáját, hogy egyék belőle, hát kenyér helyett egy nagy darab tégla 
volt benne! 

Megszomorodik a legényke, még a könnye is kicsordult. Ahogy ezt látja a 
vörös tehén, odamegy a legénykéhez, s azt mondja neki: 

Ne búsulj, te legényke, hanem mondjad: „Aludjál el, egy szem”, mert a mos-
tohád utánad küldte az egyszemű leányát, hogy lesse meg, mit csinálsz. Azután 
csavard ki az egyik szarvamat, abban elég tejet találsz. 

Bezzeg, hogy egyszeribe mondta a legényke: „Aludjál el, egy szem”, s az egy-
szemű leány elaludt. Azzal kicsavarta a vörös tehén egyik szarvát, s abból a tejet 
mind kiitta. 
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Másnap, amikor hazament, csak elcsudálkozott a gonosz mostoha, hogy a 
gyermek nem halt éhen. Este megint elment legeltetni, s amikor falatozni akart, 
megint csak téglát talált a tarisznyában. Odamegy a tehén, s azt mondja a meg-
szomorodott legénykének: 

— Hallod-e, legényke, most a kétszemű leány leskelődik utánad, hát csak 
mondjad: „Aludjál el, két szem”, azután csavarintsd meg az egyik szarvamat, s 
annyi tejet igyál, amennyi csak beléd fér. 

Úgy is tesz a legényke, azt mondja: „Aludjál el, két szem”, s a kétszemű leány 
mindjárt el is alszik, azután megcsavarintotta a tehén szarvát, s jóllakott tejjel. 

Mikor reggel hazament, még jobban elcsudálkozott a gonosz mostoha, hogy a 
„macska-béka” gyermek nem halt meg az éhségtől. Kérdi a lányát, mit látott, mit 
csinált az a gyermek, de a kétszemű leány nem tudott mondani semmit. 

Harmadnap a háromszemű leány ment a legényke után leskelődni: de a le-
gényke nem tudta, hogy ennek három szeme van, mert a harmadik a nyakcsigá-
ján volt. Ő hát, amikor enni akart, csak azt mondotta: „Aludjál el, két szem.” A 
két szem el is aludt, de a harmadik ébren maradt, s a leány jól látta, hogy a le-
gényke a tehén szarvából iszik. 

Mindjárt hazafutott, s megmondta az anyjának, hogy mit látott. 
Aj, megmérgelődik a gonosz mostoha, hogy az ő eszén így túljártak! Ahogy a 

legényke hazajött a tehénnel, rávette az urát, hogy üttesse meg azt a dög állatot, 
mert egy csepp tejet sem ád. Meghallja ezt a legényke, kifut a pajtába, s nagy sír-
va elmondja, hogy mit hallott. 

— Ne búsulj semmit — mondta a vörös tehén —, csak kérd meg az apádat, 
hogy te üthess le engem. Mikor kezedben lesz a fejsze, üsd fejbe a gonosz mos-
tohát, azzal szökjék fel a hátamra, s úgy elviszlek, hogy soha utol nem érnek ez 
árnyékvilágban. 

Úgy is tett a legényke. Az apja megengedte, hogy ő üthesse meg a tehenet, ő 
pedig hirtelen fejbe ütötte a mostohát, a kötelet elvágta, felszökött a tehén hátá-
ra, s azzal, uzsgyi neki, vesd el magad! — úgy elnyargalt vele a vörös tehén, hogy 
meg sem állott a rézrétig. 

Ezen a réten a rézbika volt a gazda. Amint megérkeztek, a vörös tehén elkez-
dett legelészni, a legénykének pedig azt mondotta, hogy másszon fel a legmaga-
sabb jegenyefára, s ha jő a rézbika, kiáltson neki. 

Egyszer csak jő a rézbika, hogy hét singnyire szakadt ki a száján a láng. Lekiált 
a legényke: 

— Jő a rézbika, vigyázz, vörös tehén! 
A vörös tehén behúzódik az árokba, s a rézbika nem találja meg, de közben 

felpislant a fára, észreveszi a legénykét, s mondja neki: 
— No, te vörös tehén fia, János! Mondd meg az anyádnak, hogy holnap 

megküzdünk életre-halálra! Készüljön rá! 
Megijedt a legény, mondja a vörös tehénnek, hogy mit üzent a rézbika. 
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— Ne félj — vigasztalta a tehén —, csak ma jól ehessem, ihassam, holnap 
megölöm. 

Másnap reggel el is jött a rézbika, bömbölt, hogy a föld is rengett belé. 
— Állj ki, vörös tehén, ha az én rétemre mertél jönni! 
Ki is állott a vörös tehén, neki a bikának, s egy öklelésibe úgy megdöfte, hogy 

egyszeribe vége volt. 
— No, fiam, most már menjünk innét — mondta a tehén. 
A legényke felült a tehén hátára, s másnapra kelve megérkezett az ezüstrétre. 

Amint odaértek, elkezdett legelészni a tehén, a legényke pedig felmászott a leg-
magasabb jegenyefára, s onnan nézte, hogy jő-e az ezüstbika, mert ez volt az 
ezüstrét gazdája. 

Hát jött biz az egyszeribe szörnyű bömböléssel, szakadt a láng a szájából vagy 
tizennégy singre. 

Kiáll a vörös tehén, összecsapnak. Küzdenek három teljes óráig, egyik sem 
tudja legyőzni a másikat. A fejük felett kárognak a varjak, s az ezüstbika felkiál-
tott nekik: 

— Hé, varjak, adjatok egy csepp vizet, mert mindjárt dögöt adok. 
Azt mondja a vörös tehén: 
— Hozzatok nekem, hé, mert én kettőt adok! 
A varjak a vörös tehénnek hoztak vizet, mindjárt erősebb lett, s megölte az 

ezüstbikát. 
Az ezüstrétről indultak az aranyrétre. Hét nap s hét éjjel mind mentek, s akkor 

értek helybe. 
A legényke megint csak felmászott a legmagasabb jegenyefára, a tehén pedig 

legelészett a réten. Egyszerre csak kiált a legényke. 
— Vigyázz, vörös tehén, jő az aranybika! 
Jött is, de úgy, hogy hetven singre szakadt a láng a szájából. A tehénnek nem 

gyűlt volt elég ereje, behúzódott egy árokba. Az aranybika bömbölt szörnyűsége-
sen, s felszólalt a jegenyefára: 

— Hallod-e, te vörös tehén fia, János! Mondd meg az anyádnak, hogy holnap 
jó hajnalban megint eljövök, s akkor itt találjam, mert én küzdeni akarok vele 
életre-halálra! 

Másnap jó hajnalban el is jött pontosan az aranybika, de most a vörös tehén 
sem bújt el előle. Összecsaptak, türkölőznek, vagy hat óráig küzdölődnek, de 
egyik sem tudta legyőzni a másikat. 

Mikor már látták, hogy így semmire sem mennek, az aranybika keresztülbucs-
kázott a fején, s lett belőle egy kerék, a vörös tehén nemkülönben, s abból is lett 
egy kerék. A két kerék kiment két hegy tetejére, onnét egyszerre megindultak s 
összeütköztek, de egyik sem tudott ártani a másiknak. 

Azt mondja most az aranybika: 
— No, hallod-e, te vörös tehén, még próbáljunk egyet. Én leszek kék láng, s 

te légy vörös láng, s égessük egymást. 
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Úgy lett, amint az aranybika mondta, égetik, égetik egymást, de csak nem tud-
nak egymásnak ártani. 

Amíg így kínlódnak, elrepül felettük három varjú. Felkiált a kék láng: 
— Hé, varjak, hozzatok vizet, s öntsétek a vörös lángra, mert dögöt kaptok. 
Azt kiáltja a vörös láng: 
— A kék lángra öntsétek, mert én három dögöt adok. 
A varjak hoznak is vizet, s kioltják a kék lángot. Most már a vörös tehén egé-

szen szabadon legelészhetett a három réten, János pedig, mikor akkorára csepe-
redett — ott, az aranyrét túlsó felén, ni! lakott egy király, annak elvette a leányát, 
s ma is él, ha meg nem halt. 

 
 
 
 
 
 

Beke Sándor 
 

Előttem Előttem Előttem Előttem a föla föla föla földdddgömbgömbgömbgömb    
 

Előttem a földgömb, 
kerek, mint egy labda, 
minden földrész partját 
tengervíz locsolja. 
 

Európa ott van 
pont a közepében, 
hasát egy nagy csizma 
sarkantyúzza éppen. 
 

Az én szülőföldem 
ott az ő szívében, 
kicsi erek mossák 
fényes örömében. 
 

Ősi fenyvesekben 
borvizek csobognak, 
öreg szarvas őriz 
történelmet, múltat. 
 

Csordajáró úton 
tömérdek szép jószág. 

Hangos kolompszóval 
határát tapossák. 
 

No, meg aztán mennyi 
virág is díszíti, 
ezerféle madár 
dicsőségét zengi: 
 

„Előttem a földgömb, 
kerek, mint egy labda, 
minden földrész partját 
tengervíz locsolja. 
 

Európa ott van 
pont a közepében, 
hasát egy nagy csizma 
sarkantyúzza éppen. 
 

Az én szülőföldem 
ott az ő szívében, 
kicsi erek mossák 
fényes örömében...” 



 

P. Buzogány Árpád 
 

ÉhkopponÉhkopponÉhkopponÉhkoppon    
 

Kapu mellett, ajtó előtt, 
almafa mellett 

Samu macska nyújtozódik, 
várja a delet. 

 

Hűvös kövön elterülve 
fizet nagy árat, 

gazdái mezőn dolgoznak, 
estélig várhat.  

 

Elunja a tétlenkedést, 
máshová vágyik, 

sarjúboglya tetejére, 
illatos ágyig. 

 

Mire aztán előkerül, 
sötét az este. 

Csukva volt már ajtó-ablak, 
hiába leste.  

 

Kapu mellett, ajtó előtt, 
asztalon ülve 

szagot érez, s nézi, neki 
valami sül-e? 

 

Hiába vár, semmit sem kap… 
Álmában hordja 

két pincér a tálcát, rajta 
tojásos borda.  

 

Éppen akkor az asztalon 
nagy alma koppan — 

tálcáról a sok finomság 
semmibe huppan, 

 

Samu macska nagyot ugrik, 
ijedten lendül, 

s a konyha ablaküvege 
megcsendül-pendül. 

 

 
Mészely József 

 

Nyári kívángatóNyári kívángatóNyári kívángatóNyári kívángató    
 

Az égboltnak szivárványt, 
utazóknak gyors járgányt, 
pihenőknek hűs árnyat, 
langy szellőnek fuvalmat, 
réteknek dús pázsitot, 
pillangóknak virágot, 
a horgokra nagy halat, 
a fészkekbe madarat, 
szomjazóknak friss vizet, 

vitorláknak jó szelet, 
gombászóknak vargányát, 
hombárba ért gabonát, 
focizóknak jó kapust, 
könyveknek bölcs kritikust, 
tölcsérekbe fagylaltot, 
három, négy, öt gombócot, 
s a fülünkre tizenkét, 
csokorba nőtt cseresznyét.



 

Kriza János 
 

A két gazdag ember gyermekeA két gazdag ember gyermekeA két gazdag ember gyermekeA két gazdag ember gyermeke    
 

Lakott egy országnak két szegletében, messze egymástól két gazdag ember. 
Egyiknek fia lett, a másiknak leánya. Mind a ketten meghívták egymást komának, 
s a keresztelőben arra egyeztek, hogy a gyermekeiket összeházasítják. 

Nőttek a gyermekek, de munka nélkül, kényesen. Hogy megnőttek, őket össze 
is házasították. 

Csakhamar meghalt mind a kettőnek apja, anyja, s ők magukra maradtak. A 
világhoz nem értettek, a gazdasághoz semmit sem tudtak. A földjük mind meg-
burjánosodott, a búzáskas mind kiürült, s elkezdtek szegényedni. 

Egyszer a gazdának eszébe jut, hogy el kellene menni a vásárba, mert ő az ap-
jától is úgy látta. Elindult hát a vásárba, s elhajtotta egy pár szép fiatal ökrét. Út-
jában találkozott egy lakodalommal, s annak így köszönt: 

— Isten őrizze meg kigyelmeteket az ilyen szomorú változástól, s a megszo-
morodottaknak adjon vigasztalást! 

Mert ő ezt az apjától egyszer a halottas házban így hallotta. Megharagusznak 
ezért reá a lakodalmasok, mert egy kicsit jó vérükben voltak, már illogattak egy 
kicsit, jól megcibálják, s azt mondják neki: 

— Máskor, ha ilyen dolgot látsz, tartsd fel a kalapodat a botod végébe, s 
mondd azt, hogy: „Ujujujujujuju, sose halunk meg!” 

Továbbmegy, s egy erdő széliben találkozik valami mészárosokkal, akik kövér 
disznókat hajtottak. Kapja a kalapját, s feltűzi a bot végébe s rákezdi: 

— Ujujujujujujuju, sose halunk meg! 
A disznók megijedtek, s mind berugaszkodtak szerteszéjjel az erdőbe. A mé-

szárosok is jól elpáholták, s azt mondták: 
— Máskor, ha ilyen dolgot látsz, mondjad: „Az isten áldja meg egy helyett 

kettővel!” 
Továbbmegy, s látja, hogy egy ember a földjét a vadrózsától s a burjántól tisz-

togatja, s köszön: 
— Áldja meg az isten kendet, bátyám, egy helyett kettővel! 
Az az ember, hogy amúgy is mérges volt a sok gizgazra, megcsípi a mi embe-

rünket, jól elcsutakolja, s azt mondja neki: 
— Máskor, ha ilyen dolgot látsz, te is inkább segíts vagy egyet kitépni! 
Megy tovább, s találkozik két emberrel, akik egymás haját tépték. Ő is oda-

megy, s tépázni kezdi hol az egyiket, hol a másikat. Hagyják azok egymást, s őt 
jól megtépik. 

Így ért el valamiképpen a vásárba. Ott széjjelnéz, s meglátja, hogy árulnak egy 
egészen fakó szekeret. Eszébe jut, hogy az apja szekérrel járogatott az erdőre. 
Kérdi attól, aki árulta, hogy a két ökréért nem adná-e neki oda a szekeret. Az 
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ember előbb megneheztelt reá, de mikor látta, hogy az ökrösgazdánál nincsenek 
otthon, a cserét megcsinálták. 

Az ifjú gazdának most már szekere volt, s ökre nem volt hozzá. Maga húzo-
gatta hát a szekeret elébb-elébb a vásárban. Rátalált egy kovácsra, s avval elcse-
rélte a szekeret egy fejszéért. A fejszét pedig odaadta egy kaszafenőkőért, s mint 
aki a dolgát legjobban eligazította, megindult hazafelé. 

A falujához közel egy tóban meglátott egy sereg vadrécét, közükbe dobta a 
fenőkövet. A fenőkő belemerült a tóba, s a vadrécék elrepültek, mind egyig. Le-
vetkezett, s csórén belement a tóba, hogy a fenőkövet keresse meg, s addig az 
egyet-mását a tó partjáról ellopták. Úgy kellett hazamenjen a vásárról, szégyen-
szemre, anyaszült mezítelen. 

A felesége nem volt otthon, mikor megérkezett. Az ifjú gazda kivett az asztal-
fiából egy sarkalat kenyeret, s avval lement a pincébe. Amíg a hordóhoz ment, 
hogy bort eresszen, a kenyeret letette a pinceküszöbre. Ahogy ereszti a bort, 
visszanéz, hát látja, hogy a kutya a kenyerét éppen akkor kapja el. Utána dobja a 
csapot, a csap elvész, a kutya a kenyérrel elfut, a bor pedig mind egy cseppedős 
cseppig elfolyik. 

Volt a pincében egy zsák liszt. Hogy a felesége a borfolyást észre ne vegye, azt 
mind ráhintette. Egy lúd ott kotlott, s amíg ő dolgozott, sziszegett. Az ifjú gazda 
azt gondolta, hogy azt mondja, hogy őt a feleségének beárulja. Kétszer-
háromszor is megkérdezte: 

— Beárulsz-e? 
De a lúd még jobban sziszegett. Megfogta hát a nyakát, s jól a földhöz sújtot-

ta, hogy a lúd ottmaradt. Arra még jobban megijedt, s hogy helyrehozza a hibát, 
a ludat megkopasztotta, a lisztes sárban meghengergőzött, azután a tolluban, s 
ráült a fészekre kotolni. 

Hazajön a felesége, s látja, hogy nyitva a pinceajtó. Lemegy. Az ifjú gazda a 
fészken ül, s sziszeg, mint a lúd. Észreveszi a felesége, hogy ki van ott, kap egy 
darab fát, nekimegy, s azt mondja: 

— Uram Jézus, miféle állat van itt, mindjárt ütöm agyon! 
Az ifjú gazda a fészekről felszökik, s nagy ijedve azt mondja: 
— Ne bánts, édes feleségem, mert én vagyok. 
A felesége számon kéri, hogy mit vásárolt. Ő mindent töredelmesen elmon-

dott úgy, ahogy volt. A felesége jól lehordta. Az ember meg elszégyellte magát, 
és nekilátott, hogy megtanulja, amit legénykorában elmulasztott. 

 



 

Bölöni Domokos 
 

KüküllőmadárKüküllőmadárKüküllőmadárKüküllőmadár    
 

Amikor híre jött, hogy a magyarok fellázadtak a kommunista hatalom ellen, a 
bolond még nem volt az. Tizenhét esztendős szemrevaló legény, a templomban 
nem a papot, őt bámulták a lányok. Itt is olyan világ volt, csak más nyelven paran-
csoltak, mint odaát. A falu ugyanazt a nyelvet beszélte, és ugyanúgy énekelt és 
imádkozott, mint a túlnaniak, azt a hazát anyaországnak mondták az emberek. A 
legény tudta, hogy az orgona mögötti deszkadarab kimozdítható, azt is tudta, mi 
van a rejtekben. Merész volt ez a legény, nem félt a hatalmasoktól, pedig két pisz-
tolyos egyenruhás is járőrözött az utcán, később pedig egész szakasz fegyveres ér-
kezett. Mégis megjelent a községházán meg a templom tornyán a piros-fehér-zöld 
zászló. Az emberek fázósan húzták össze magukat, zimankós idő járta, mégis 
mindenkinek hirtelen halaszthatatlan dolga támadt, szokatlanul megélénkült a for-
galom, látni akarták a zászlókat, de főleg arra voltak kíváncsiak, mi lesz most.  

A legény sejtette, mi vár rá. A rejteket többen ismerték, a gyanú mégis őrá te-
relődött, aki a kulcsokkal rendelkezik. Özvegy édesanyja takarította a templomot 
meg a kultúrházzá nyilvánított felekezeti iskolát, a fia pedig harangozott. Irigyei 
is voltak, beárulták. Nem várt idézést, rajtaütést; hátraosont a gyümölcsösbe, át-
bújt az élősövény résén, átvágott az akácos erdőn, majd letért a rét és a folyó irá-
nyába, ahol a Küküllő holt ágát közrefogó sűrű berek nyújthatott menedéket.  

A nyomozók azonban megtudták, hogy a legénynek — Sándor volt a neve, 
mint Petőfinek — éppen a berek, a bokrokkal, éger- és nyárfákkal, bodza- és 
mogyoróbokrokkal benőtt lapály a kedvenc tartózkodási helye. Sándor úgyszól-
ván ott töltötte gyermekkorát, madarászott, halászott, hancúrozott pajtásaival, ju-
hot, kecskét, kisborjat, malacot legeltetett. Most hát a berekben próbált elrej-
tőzni. Csakhogy a milícia kutyával kereste. Az üldözők bekerítették az erdőt, ku-
tyaugatás még nem hallatszott. Sándor azt hitte, megmenekült. Ekkor a feje fö-
lött megszólalt egy furcsa hangú madár. A hangja üde volt, bár mindvégig ugyan-
azt a szótagot ismételte: — Kü-kü-kü. Kü-kü-kü. Nagyon tetszett a dal, Sándor 
felelt neki. — Kü-kü-küüü!  

Abban a pillanatban rákezdtek a kutyák, csaholásuk megtöltötte a völgyet. A 
madár eltűnt. Sándor megrémült: minden pillanatban fölfedezhetik. Nyesett a 
bicskájával néhány nádszálat, egybetoldotta őket, majd csendesen, hogy a csob-
banást se hallják, az öreg bokor alatt becsusszant a holtág vizébe. Végtelenség-
nek tűnt az idő, pedig lélekjelenléte egy percre sem hagyta el. Okosan gazdálko-
dott a levegővel, mégis, egyszer csak kirobbant belőle a vágy: feltörni! Kibukni a 
vízből! Inkább a halál, mint ez a hideg, sötét, idegen közeg.  

Úgy tetszett, tökéletes a csend. A gonoszok eltávolodtak. A gyökerek takará-
sában óvatosan fölemelkedett.  
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Valóban csend volt. A berek átfésülve, a szökevény sehol. A különítmény a 
falu fölött sötétlő Bükk erdő irányába indult.  

Hirtelen ismét megszólalt a madár. — Kü-kü-kü. Kü-kü-kü! — Köszönöm 
— mondta Sándor. — Köszönöm, hogy figyelmeztettél. Levetette, kicsavarta, 
majd ismét magára öltötte szegényes ruháit. Éjszaka felkapaszkodott egy teher-
vonatra, de akkor már a tehervonatokat is ellenőrizték. Nagyon megverték, és 
mikor hazakerült, senki sem tudja, honnan, már Bolond Sándor volt a neve.  

Nem is volt jó semmire. Egész nap kószált, a mezőt, a legelőt, az erdőt, a 
Küküllő berkeit járta, láthatatlan zászlót lengetett, vadakkal, madarakkal társalgott.  

Néha a küküllőmadárral is.  
A gyermekek hamar rákaptak; utcahosszat gúnyolták. — Bolond Sándor, bo-

lond Sándor, kü-kü-kü! kü-kü-kü!  
Sándor felnézett, meglátta a madarat, ott lebeg a Nap mellett. Elmosolyodott. 

Aztán leomlott a porba. Rángott keze-lába. Fehér tajték lepte el a száját.  
Békén hagyták, a szekerek is kikerülték. Nem szabad mozgatni, aludnia kell, 

legalább két-három órát.  
Míg aludt, a madár őrködött fölötte, és persze így dalolt: Kü, kü, kü. Kü-kü-kü!...  

 
Albert-Lőrincz Márton 

 

CsodatortaCsodatortaCsodatortaCsodatorta    
 

Csodatortát készít Jutka, 
Nem szívesen, nem is unja, 
Krumplileves mellé kell még, 
Tudja ő, falat édesség. 
 

Minden nyáron, mikor az ég 
Napot okád, de el nem ég, 
S fényárba dőlnek a napok, 
Főzicskél ő, mint a nagyok. 
 

Iskolába nem kell járni, 
Sem tanulni, sem kapálni, 
Csak az anyut kell szaporán 
Kisegíteni a konyhán. 

Ő korán, hétkor vagy nyolckor, 
S minden nap elmegy otthonról, 
Dolgozni megy, nincs ki főzzön, 
Kályhán ebéd ritkán gőzöl. 
 

Az apu semmihez nem ért, 
Van-e cukor, van-e kenyér, 
Nem tudja, a konyha titka 
Neki akár a patika. 
 

Hol van a só, hol van a vaj, 
Hol az ecet, hol az olaj, 
Hol van a liszt, hol a mustár, 
Kicsi lánghoz melyik gomb jár?  

 

Csodatortát készít Jutka, 
Diót szór rá, megcukrozza, 
Dió héját sem spórolja, 
Így készül a csodatorta. 



 

Csatáné Bartha Irénke 
 

ÁrvácskákÁrvácskákÁrvácskákÁrvácskák    
 

Kerek arcú árvácskák, 
csupa színes kavalkád, 
 

napocskával kacérkodnak, 
szél úrfival viháncolnak, 
 

sok szépszemű árvácska, 
csupa kellem látványa. 

 

LiliomLiliomLiliomLiliom    
 

Zöld lándzsák közt 
kék virág, 
szél csókolta 
írisz lány, 
szirom, bibe illatár, 
igazgyöngy 
csillog a nyakán. 

  

PipacsPipacsPipacsPipacs    
 

Pipacs lángol 
az útszélen, 
szarkalábnak 
bókol éppen, 
ha elillan  
már a nyár, 
oda mámor, 
lobogás. 

 

JázminJázminJázminJázmin    
 

Ágra röppenő pillangók, 
illatmámorral bódítók, 
lelkük makulátlan  szépség, 
bokornyi csodatevő békesség. 

MargarétákMargarétákMargarétákMargaréták    
 

Selyemréten 
fehér párták, 
szép, mosolygó, 
kerek orcák, 
száguldásuk 
boldog látvány: 
dombra föl, 
völgybe le 
önfeledten 
hancúrozó 
margaréta — 
kerekek. 

 

BodzaBodzaBodzaBodza    
 

Leng a bodza, 
ringó-rengő 
vállukon a  
csipkekendő, 
csupa derű, 
csupa  báj, 
illatozik 
a határ. 

 

BazsarózsaBazsarózsaBazsarózsaBazsarózsa    
 

Bazsarózsa 
bókol egyre, 
földig hajlik 
a szerelme, 
 
Csillog-villog 
minden ága, 
szökőkút lesz 
illatárja. 
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LeánderLeánderLeánderLeánder    
 

Babérrózsa fényszoknyája 
Bűvöl-bájol  illatával, 
 

ha napocska cirógatja, 
fülig ér mindig a szája. 
 

Ahány virág gyöngyöz rajta, 
annyi áldás szálljon rája. 

 

SzamártövisSzamártövisSzamártövisSzamártövis    
 

Úton, útfélen kóró és bogáncs, 
rozsdálló vadsóska trombiták, 
szamártövis ázottan kesereg, 
megrokkant őszi hadsereg. 

 

Útmenti Útmenti Útmenti Útmenti 
napraforgóknapraforgóknapraforgóknapraforgók    

 

Látod, a Nyár tüzes lobogás, 
arany uszálya leng utána, 
 

karcsú napraforgó-lánykák, 
mosolyukat aranyba mártják, 
 

Nap tüze fényesíti a kedvük: 
égre törő arany lobogás. 

 

LabdarózsaLabdarózsaLabdarózsaLabdarózsa    
 

Labdarózsa kacagása 
behallik az éjszakába, 
 

Szeme kerek, arca kerek, 
fényre iramló kerekek. 
 

Pattogó labda, fokról-fokra 
ágbogon kacagó labdaforma. 

TölcsértrombitaTölcsértrombitaTölcsértrombitaTölcsértrombita    
 

Piros tölcsértrombiták 
kerted, portád belakják, 
tekeregnek egyre följebb, 
míg a tetőig nem érnek. 
 

Cserép alá is bebújnak, 
a ház falán kódorognak, 
átívelnek a szomszédba, 
fölkúsznak a villanydrótra. 
 

Izzik sok harsány trombita, 
a méhcsalád csak úgy dongja, 
darázs, dongó is kedveli, 
a  tölcsére  mézzel  teli. 
 

Ahogy vastagszik a szára, 
egyre fürgébb az indája, 
nem kérdezi, merre mehet, 
belakja a tetőt, ereszt, 
rászalad a csatornára. 
 

Övé lesz az egész utca, 
s ha a gazda már megbánta, 
mért ültette udvarába, 
annál jobban virul bája, 
fittyet hány a bánatára. 

 

LiliomokLiliomokLiliomokLiliomok    
 

Fekszem, köröttem liliomok, 
a lantomon lágy dal buzog, 
kékre kék omlik, zöldre zöld, 
nyakukon fényes igazgyöngy. 

 

NapraforgókNapraforgókNapraforgókNapraforgók    
 

Zöld ágon strázsáló 
napraforgó álma, 
körbe-körbe forgó 
lángoló aranytárcsa. 



198 Erdélyi Toll — gyermekeknek 

Fehér a fehérenFehér a fehérenFehér a fehérenFehér a fehéren    
 

Fehér pillangó 
szállt a gyöngyvirágra, 
tobzódó szépségek orgiája. 

 

Kékre kékKékre kékKékre kékKékre kék    
 

Kékre kék 
és zöldre zöld, 
fények tobzódnak  
liliomok között, 
eső, harmat  
ha permetez, 
kecses nyakukra 
igazgyöngyöt aggat. 

 

Vadvirág  csokorVadvirág  csokorVadvirág  csokorVadvirág  csokor    
 

Kicsi Áron 
fut az árkon, 

 

pipacs között  
 

alig látom, 
virágot szed 
egész öllel, 
édesanyja örömére. 
Kicsi Áron 
jön az árkon, 
pipacs között 
most már látom: 
fecskevirág, margaréták, 
pipacs, tárnics, szarkaláb, 
csokra virít, nagy nyaláb. 

 

ÍriszÍriszÍriszÍrisz    
 

Kék ruhás, 
csinos lány, 
lándzsák között 
bűvös tánc, 
kit szeret igazán, 
a holdsugár 
tudja tán?

 

Kiadványaink Kiadványaink Kiadványaink Kiadványaink .. ..     

 

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában  
2011-ben megjelent:   

    

 



 

Csontos Márta 
 

A sárkány és a tűzvirágA sárkány és a tűzvirágA sárkány és a tűzvirágA sárkány és a tűzvirág    
 

Egy nevenincs városkában, mely akárhol lehetett a világon, furcsa dolog tör-
tént egy hajnalon. 

Felkelt a nap, de bárhogy erőlködött, hogy ne csak fényt, hanem meleget is árasz-
szon a városka házaira, az utcasarkot szegélyező fákra és a parkokban didergő virá-
gokra, minden kísérlete kudarcot vallott. Az emberek, akik eddig is leginkább közöm-
bösen elrohantak egymás mellett, még gyorsabban szaporázták lépteiket. 

Már nem is vették észre, ha valaki még próbált rájuk mosolyogni, megder-
medt bennük minden érdeklődés, az ajkakra ráfagyott a szó.  

Ezen a különösen hűvös napon mindenki sietett haza, s arra gondoltak az 
emberek, hogy tüzet gyújtanak a kandallókban, s majd a fahasábokon táncoló 
lángnyelvek bemelegítik a szobákat. Arra gondoltak, hogy a fűtés beindításával 
leolvaszthatják a jeget a komor arcokról is. 

De hiába lobbantak lángra a hasábok, hiába pattogtak a szikrák. A füst is a 
szokásos módon távozott a kéményekből, mégsem ontottak melget a kandallók. 
A lángok csak hideg kígyóként vergődtek a tűzhelyek rácsain, odabent egyre zor-
dabb lett a hangulat. 

Több házba tűzmestert is hívtak, s a szakemberek is naphosszat tanácskoztak, 
hogy mi lehet a baj. 

Az egyik házban élt egykisfiú, aki nagyon önző volt. Nem barátkozott senki-
vel, mindig mindent csak magának akart megszerezni. Ezen a jeges délutánon 
azonban arra gondolt, hogy bármit megosztana egy kedves játszótárssal, ha a vi-
dám ugrándozásban és játékban a szobája kicsit felmelegedhetne. 

Ahogy dideregve kotorászott a játékok között, levert egy könyvet a polc széléről, 
mely mesebeli sárkányok színes képeit tartalmazta. A könyv kinyílt az egyik oldalon, s 
egy kékes-zöld pikkelyekkel borított, háromfejű sárkány színes lenyomatát pillantotta 
meg. Ahogy a kisfiú ránézett, a sárkány tágra nyitotta a szemét és nagyot ásított. 

— Jaj, de nagyon unatkozom ezen a könyvlapon — suttogta. — Bárcsak ész-
re-venné valaki, hogy mennyire egyedül érzem magam barátok nélkül. 

Amikor megrázta az egyik fejét, hirtelen sárga lángkoszorú borította el az író-
asztalt. A sárkány nagyon megijedt, hogy valami bajt csinál, s gyorsan vissza-
parancsolta a lángnyelveket. 

A kisfiú elismerő pillantással nézte, hogy térnek vissza a lángnyelvek a sárkány 
torkába, majd megszólalt. 

— Nagyon hideg van itt mindenhol. Az emberek már nem törődnek egymás-
sal. Jó lenne egy kis játék s vidám kergetőzés. 

A kisfiú nem lepődött meg azon, hogy a sárkány emberi hangon szólt hozzá. 
Bátran közelebb lépett. 
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Ekkor a sárkány egy hatalmas tűzvirágot fújt orrlyukain keresztúl, s a kisfiú 
kezébe nyomta. A virág majdnem forró volt, s pillanatok alatt felmelegítette a hi-
deg gyermekkezet. Boldogan felkiáltott. 

— Gyere és tegyél tűzvirágot mindenkinek a házába, tölts meleget a fagyos szívekbe. 
És akkor nekem is lesznek barátaim és szívesen odaadom mindenkinek a játékaimat. 

A sárkány a vállára ültette a kisfiút, s az alkony sötétjében minden házat 
egyenként meglátogattak, s mindenhova tettek egy tűzvirágot, mely ragyogó su-
garaival feloldotta a dermedtséget, szeretetet varázsolt a szívekbe. 

Így állt munkába a mesebeli sárkány, s ha egyszer nálad is megjelenik, engedd, 
hogy neked is átadhassa a barátság és szeretet virágát. 

 

Ráduly János 
 

ÁtkaroltaÁtkaroltaÁtkaroltaÁtkarolta    
 

Átkarolta 
az eget a  
szivárvány, 
s úgy mosolyog, 
mint egy büszke 
királylány. 

 

Szeder ágaSzeder ágaSzeder ágaSzeder ága    
 

Víz fölé hajolt 
a szeder ága, 
érett gyümölcse 
kéken ring. 
 

Halak ugrálnak 
föl a folyóból,  
kapkodják a szedret 
sorra sor, 
megint, megint. 

 

Nyári párbeszédNyári párbeszédNyári párbeszédNyári párbeszéd    
 

— Hol jártál, 
te kajla kalapos 
nagylegény? 
— Szivárványszínek 

versenyén. 
— Hol jártál, 
te szárnyaló copfú 
nagyleány? 
— Vadvirágok  
lakodalmán. 

 

Mi az?Mi az?Mi az?Mi az?    
 

Erdőn avardombocska, 
közepén ül anyóka, 
rőt-veres, de nem róka, 
körötte nyolc fióka, 
téged várnak, szedd kosárba, 
paprikásnak vacsorára. 
 

(Rókagomba) 
 

FűzimadárFűzimadárFűzimadárFűzimadár    
 

A füzesben, a sásasban 
egész éjjel énekel. 
Nincs gondja a tovatűnő 
hónapokkal, évekkel. 
 

Mért dalol oly lelkesülten? 
Hangja mire csalogat? 
Ébren akarja tartani 
a Holdat, csillagokat.


