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Csíki András 
 

CímkemadárCímkemadárCímkemadárCímkemadár    
 

— Milyen madár ez, apa ? 
— Cinke. 
— Szeretem a címke madarat! 
 
Éppen, mint a cinke, 
kék színű a szárnya széle. 
Fölrepül az égre,  
csillámlik a feketéje. 
 
Alig veszed észre, 
tenyeredben is elférne. 
Felhők közé érve 
aranylik a mellénykéje. 
 

Éppen, mint a cinke, 
legalábbis olyanféle. 
Tolla, begye, csőre, 
azt hiszem, hogy rokon véle. 
 
Hol lehet a fészke? 
Hová menjük el mi érte? 
Torony tetejére? 
Erdő alá, messzi rétre? 
 
Nem csallak én lépre, 
annak száll a füzetére, 
aki festi kékre, 
rajzolja az ég szélére. 

 

Sára világgá megySára világgá megySára világgá megySára világgá megy    
 

Sára világgá megy,  
indul a kisszoba felé: 
ernyő és hátitáska, 
sál a  túrabot mellé. 

 

Akkor elmentem — mondja. 
És vissza már nem jövök! 
Apa, rossz voltál nagyon! — 
olyan sírósan dörög. 
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S mint ki nagyot határoz, 
szemében csillanó talány, 
túl a rojtos szőnyegen 
s már nem is néz vissza rám. 
 
Bámulok szomorúan, 
kicsi árnyékát lesem 
a folyosó kövén s né’ 
az megmered hirtelen. 
 
És egyszer csak Sára a 
kanapém előtt topog, 
Na meg is jártad? — kérdem, 
s ő mérgesen rám morog. 

 

Mert elfáradtam, tudod?  
De, mert még haragszom rád, 
most te menj el világgá, 
majd itt búsulok tovább! 
 
Most te menj el világgá! — 
szólnak a szigorú szavak . 
Aztán: megvárlak ... ne félj! — 
Még hozzájuk toldogat. 
 
Így meg lehet cserélni? — 
szűk mosollyal faggatom. 
Hát?! Hát…persze… Na menj már! 
S puszit hagy az arcomon.

 

DöcögőDöcögőDöcögőDöcögő    
 

„Apa ez mi volt? Cöccenő?” 
Sára 

 
Dicc-döcc döccenő, 
kerék alá születő, 
gidres-gödrös, görbe út, 
szélbe’, porba’ ki-be fut. 
 
Dicc-döcc döccenő, 
elöl szűk és hátul bő, 
elhagyjuk a kalapunk, 
dideg-dadog a szavunk. 
 
Dicc-döcc döccenő, 
kátyú, verem, kavics, kő, 
hepehupa, szakadék, 
csikorog a pedálfék. 

 

Dicc-döcc döccenő, 
ide s oda terelő, 
dimbes-dombos kanyarok, 
lötyögnek a csavarok. 
 
Dicc-döcc döccenő, 
leelőz, ki gyalog jő, 
nyiszeg-nyöszög már a lánc, 
teszetosza szlalom-tánc. 
 
Dicc-döcc döccenő, 
elkel majd a szerelő, 
nyolcasokat rajzolunk, 
világ végére jutunk. 

 
Világ végéig jutunk, 
onnan is legurulunk. 
Elkel majd a szerelő, 
dicc és döcc és döccenő. 
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Huba, a szemétkosárHuba, a szemétkosárHuba, a szemétkosárHuba, a szemétkosár    
legbúsabb panaszalegbúsabb panaszalegbúsabb panaszalegbúsabb panasza    

 
Kétnaponta kiborulok, vagy 
Kiborítanak, 
Almacsutka, csokis papír, 
Minden áldott nap. 
 
Tejes doboz, lyukas zokni, 
Nincs válogatás, 
Hitványsággal vagyok teli, 
Egy szempillantás. 
 
Fölbillent és krumplihéjat 
Gyömöszöl belém, 
Meg se kérdi, hogy állok az 
Egészség terén. 
 
Hántja már a vöröshagymát, 
Pucolja a húst, 
Megtörte az avas diót, 
Idefolyt a must. 
 
Kávézacc és teafilter, 
Tornyosul a kosz,  
Mindenféle limlomot lelsz, 
Ha ide kotorsz. 
 
Senki-senki nem szól hozzám, 
Nincs egy kedves szó, 
Belém is rúg olykor-olykor 
Egy csirkefogó. 
 

S még én állok itt árván, a 
Konyhasaroknál, 
Legyen hova rágott csontot, 
Halszálkát dobjál. 
 
Körülöttem fényes edény, 
Suvikszolt pohár, 
Finomságot kavargat a 
Gőgös fakanál. 
 
Seprűnyelet, kislapátot, 
Döntenek nekem, 
Rám nyávog a porcica had, 
De nem szeretem. 
 
Nem bírom már soká, kicsit 
Labilis vagyok, 
Kiborulok néhanap, vagy 
Kiborítotok. 
 
Senki-senki nem szól hozzám, 
Nincs egy kedves szó, 
Belém is rúg olykor-olykor 
Egy csirkefogó. 
 
Így kesergett, hallhatod, ez 
A szegény Huba, 
Álmában bögre volt, a  
Valóságban kuka. 

 
 



Nagy Irén 
    

Hová lett az Erdő?Hová lett az Erdő?Hová lett az Erdő?Hová lett az Erdő?    
II.II.II.II.    

 

— Mese a harmadik évezredből — 
 

Cimba álmodik 
 

Első álom 
 

Mintha valahonnan nagyon magasról nézne lefelé, úgy látta Cimba saját magát és Zengét 
szaladni egy végtelen réten, ahol rengeteg színes virág hajladozott a szélben. A sok virág illata 
fátyolként követte őket az erdő felé, ami egyre közelebbről és közelebbről látszott. Az erdő 
hűs, fanyar illata is érződött már, összevegyülve a virágok illatával; Cimba tudta, hogy ez a 
szabadság illata, és olyan boldog lett ettől, hogy a szíve majd kiugrott a helyéből. Egy pillana-
tig ránézett Zengére, aki mellette szaladt vidáman, és látta a testvére arcán s a szemében, hogy 
ugyanazt érzi ő is, a szabadság illatát, ami, amióta csak megszülettek, fájón hiányzott min-
dig, bár ők nem voltak a tudatában annak, hogy hiányzik. 

Amikor az erdő szélére értek, egyszerre megtorpantak, annyira ismerős volt minden: a dél-
ceg, sötétzöld lombú fák, a nyirkos moha, az erdő tiszta illata, s a szakadatlan zsongás, ami 
a levelek susogásából, madárcsicsergésből, a forrás halk csobogásából s távoli harkálykopácso-
lásból fonódott össze. A kis őzek valahogy ismerték mindezt, bár nem tudták, hogy honnan 
ismerik, hiszen ezidáig sehol nem jártak az állatkert szélén számukra elkerített pázsitos téren 
kívül. Egyszerűen ott volt bennük valahol, a vérükben, a szívükben, kis koponyájukban, ki 
tudná megmondani pontosan, hogy hol. 

Félelem nélkül szaladtak be aztán a hatalmas fák közé, amelyek valóban délcegebbek és 
pompásabbak voltak (pontosan úgy, ahogy a szarvas mesélte volt), mint az állatkertben a kis 
házuk felett álló öreg tölgyfa, és sokan voltak, megszámlálhatatlanul sokan. A sűrű lombok 
között csak keskeny réseken tudott áttörni a nyári napfény, ezért a fák között az árnyék hű-
vös volt, otthonos és békességes. 

Cimba érezte és tudta, és Zenge is érezte és tudta már, hogy ennél csodálatosabb hely nincs 
az egész világon. 

Bátran haladtak az erdő belseje felé magasra nőtt, egyenes törzsű fák között, s alig-alig 
zizzent a lábaik alatt a tavalyi avar, melyből helyenként különféle színű és formájú gombák 
kandikáltak ki barátságosan. Embernyom nem látszott sehol, csak vadak által kitaposott 
ösvények itt-ott, s nyirkosabb helyeken sötétzöld páfrányok álltak sűrűn, mintha a nehéz nyá-
ri illatok súlya alatt hajolnának össze, vagy mintha valamit rejtegetnének.  

A harkály kopácsolása egyre közelebbről hallatszott, s ahol ritkulni kezdtek a fák, és vi-
lágosabb lett az erdő, az ágak között két kicsi, kergetőző mókust pillantottak meg. Odasza-
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ladtak, hogy közelebbről lássák őket, de a két kis állat megriadt, és egy pillanat alatt eltűnt a 
sűrű lombok között. 

Az erdő világosodott, mert egyre gyérebben álltak már a fák, és csodák csodája: pár lépés 
után a két gida egy szépséges tisztásra érkezett, ahol sok hozzájuk hasonló őz legelészett há-
borítatlanul; voltak közöttük kicsik és nagyok, több agancsos őzbak és őzsuta gidákkal. 
Amint észrevették a két jövevényt, megálltak, magasra emelt fejjel figyeltek, de nem szaladtak 
el, nyilván testvéreikre ismertek bennük. Cimba és Zenge csak ámult-bámult a sok gyönyörű-
ség láttán, örültek nagyon az őzike testvéreknek, de örültek a csobogó kis pataknak is, ami a 
tisztás szélén folydogált napsütötte kövér fűszálak és apró nefelejcsek között.  

Vidáman szökdelltek a patakocska felé, mert nagyon megszomjaztak a nyári melegben, s 
a nyomukban csak úgy hajladozott a sok margaréta és köztük néhány komoly, sötétkék ha-
rangvirág. Mohón ittak a hűvös, átlátszóan tiszta vízből, amely mohás kövek között csörgede-
zett a völgy irányába, közben köréjük gyűltek a tisztásról az őzek mind, felettük fényes szi-
takötők és tarka pillangók repkedtek körbe-körbe, a közeli bokorról pedig egy sárgarigó kiál-
tott rájuk, köszönésképpen vagy kíváncsiságból, ki tudja… 

 
A rigó kiáltása valódi volt, ez ébresztette fel Cimbát álmából, s a kis őz, amint 

kinyitotta a szemét, zavarodottan nézett maga köré, mint aki nem tudja, hol van, 
és nem érti, miképpen került arra a helyre. Maga mellett látta Zengét, aki még 
aludt, feje fölött a házikójuk zsúptetejét, s az oszlopok között kipillantva, észre-
vette a kerítés tetejéről nézelődő sárgarigót, aki újra és újra élesen kiáltott.  

Cimba nehezen tért magához, a feje bódult volt még az előbb látott sok gyö-
nyörűségtől, s amikor aztán rájött, hogy mindez puszta álom volt, keserves sí-
rásra fakadt. A halk, vékony, síró hangra felébredt Zenge is, s bár nem tudta, mi 
bántja a testvérét, szokása szerint ő is elérzékenyült, s nagy, bársonyos szemeiből 
gurulni kezdtek lefelé a könnyek a száraz alomra, amelyen feküdtek. 

Így sírdogált egy ideig a két kis őz, egészen addig, amíg megérkezett Tamás a 
reggeli eledellel, de ő is nagyon elszomorodott, amikor látta, hogy kedvenc gidái 
nem jönnek elébe, hanem csak feküsznek bánatosan a szalmán. Sokáig simo-
gatta, becézgette őket, s addig csalogatta, hívogatta, amíg szaladni kezdtek utána 
a harmatos fűben, azután mindenféle játékot kitalált, bukfencezett, gurult az őzi-
kék előtt, hogy valamiképpen visszahozza a régi jó kedvüket. Végül az őzgidák is, 
kiknek alapjában véve nagyon játékos természetük volt, elfelejtették a szomorú-
ságot, és vidám hancúrozásba kezdtek. 

De estefelé, mikor az öreg szarvas közelebb sántikált a kerítéshez, Cimba a rá-
csok közé dugta fényes, fekete orrát, és halkan megszólalt: 

— Öreg szarvasbika, az én szívembe is belemart az a valami, amiről beszéltél. 
Nagyon fáj a szívem, nagyon. 

— Az én szívem is nagyon fáj, amikor Cimba sír — szólalt meg félénken 
Zenge is. — Az én szívembe is belemart, azt hiszem. 

Az öreg szarvas nem szólt, csak nagyokat sóhajtott, és elgondolkodva bóloga-
tott agancsos fejével. 
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— El akarok menni az erdőbe. Amelyikben te éltél. Ott akarok én is élni. 
Mert az erdő nagyon szép. Az erdő gyönyörűszép! — jelentette ki Cimba nagyon 
határozottan. 

— De nem lehet túljutni a kerítésen. Átmászni sem lehet, átugorni sem lehet.  
És odaát van az oroszlán és más nagy állatok is! — ijedezett Zenge. 

— Értem én. Értem én! — bólogatott tovább a szarvas. — A szabadság hi-
ányzik nektek is, a szabad élet. Nagyon korán, nagyon korán! 

— Merre kell keresni az erdőt? — faggatózott Cimba. — Oda kell menni ne-
künk is, ahol a többi őzek élnek. Sokan, nagyon sokan. A mi testvéreink. Messze 
van az erdő? 

— Messze van, közel van, ki tudja azt már! Számomra már nagyon messze 
van. Nagyon messze. De ti majd elmehettek oda, amikor megnőtök. Majd elme-
hettek. Talán… — vigasztalta Cimbát a szarvas. — Most még kicsik vagytok, ta-
nulatlanok. S kint, a szabad világban sok a veszély. Sok a veszély. 

— De én nem tudok olyan sokat várni! — ellenkezett makacsul Cimba. — 
Olyan nagyon fáj a szívem, hogy nem tudok addig várni. Én az erdőbe akarok 
menni, most. Az erdőben akarok élni, ahol te éltél, s ahol a mi anyánk is élt. Te 
mondtad azt, hogy ő is ott élt! 

— Ez igaz, de ő ott is született. Kicsi korától megtanult vigyázni magára. 
Tudta, mitől kell félni, hogy miként lehet sokféle veszélyből kimenekülni. Ti itt 
ezidáig teljes biztonságban éltetek. Ne is tudjátok, mi a veszély. Nem is tudjátok.  

— Nagyon gyorsan tudok szaladni. És Zenge is tud. Semmi nem érhet utol 
minket. 

— Mit tudjátok ti azt! Mit tudjátok! Hogyan is védhetnétek meg magatokat olyan 
veszélyektől, amiket nem is ismertek? — oktatta őket mély, tompa hangon a szarvas. 
— Itt jó helyen vagytok, biztonságban vagytok, sokan szeretnek titeket. 

— Mi is szeretjük az embereket. Akik etetnek és itatnak minket — mondta 
Zenge nagyon halkan. — És jól bánnak velünk. És játszanak velünk. Házikót is 
építettek nekünk. És ide nem tud bejönni semmiféle nagy, ordító állat. Én is sze-
retem az erdőt, de nem szeretek félni. 

— Igaza van Zengének, igaza van! — bólogatott egyre az öreg szarvas. — 
Örvendjetek annak, ami van. A biztonságnak, a szeretetnek. Egyelőre. Így lesz a 
jó, így, így. S ha az erdő hiányzik nektek, majd mesélek róla. Majd mesélek, majd. 
Amikor akarjátok, akkor. De nem most. Nem most. 

Ezzel az öreg szarvas elsántikált, behúzódott az árnyékba, és csak feküdt 
mozdulatlan, moccanatlan, hosszú időn át. Gondolatban messze járt. Gondolat-
ban végtelen szabad erdőkben, tisztásokon, réteken száguldozott, pont úgy, mint 
valamikor réges-régen. Réges-régen. 

A gidák pedig napról napra nagyobbak, szebbek, ügyesebbek lettek. Minde-
nük megvolt: étel, ital, még több is a kelleténél, barátok, játszótársak, minden. És 
Cimba mégsem tudott megnyugodni, naphosszat törte a fejét, miként tudna a ke-
rítésen kívülre jutni, hogy megkeresse azt a szépséges-szép erdőt, amelyet álmá-
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ban látott, s amelyről biztosan tudta, hogy létezik valahol; ott, ahol az őzike test-
vérek várnak rá és Zengére folyton. 

A nyár pedig haladt a maga útján, fényes, forró nappalok és hűvös, csillagfé-
nyes éjszakák váltották egymást. Ahogy nőttek a gidák, az elkerített pázsitos he-
lyet, ahol éltek,  egyre kisebbnek érezték, s az öreg szarvas meséi nyomán elkép-
zelt szabad világ egyre kívánatosabb lett, egyre jobban hiányzott. 

Aztán egy fülledt nap után, amelyik valahogy más volt, mint a többi, úgy sötétedés 
táján vészjósló csend borult az állatkertre és a környező világra; előbb megállt a délu-
táni langyos szellő annyira, hogy minden mozdulatlanságba merevedett, sem a tölgy-
fán, sem a kerítés melletti bokrokon nem rezdült meg egyetlen levél sem. Majd 
megjelent a kert fölött egy csapat szürke galamb, s néhány perc múlva olyan 
alacsonyan és gyorsan repültek tovább, mintha menekülnének valami elől. 

Nem sokkal később valósággal rázuhant a világra az ijesztő és nyugtalanító 
sötétség, miközben a keleti hegyek tájékán mély morajlás töltötte meg a levegőt. 
A morajlással együtt megérkezett a szél is, lehűtötte a levegőt, s a gidák zsúptetős 
házikója fölött zúgni, recsegni kezdett az öreg tölgyfa. 

A két őzgida, akárcsak az állatkert többi lakója, ijedten húzódott meg egy-egy 
biztonságosabb zugban, de még a jó biztonságos helyen is rémülten rezzentek 
össze, amikor a fekete morajlás mögött óriásit dördült az ég. Az első dörgés után 
újabbak következtek, s miközben fényes villámok hasogatták a felhőket az égen, 
folytonosan csattogott, dübörgött minden köröskörül. Zúgott, és egyre sűrűbben 
zuhogott a zápor, a víz megállt a fűszálak tövén, s a szél hajtotta nagy, kövér 
esőcseppek rongyosra tépték a bokrok leveleit. 

A szél még egyre erősödött, hideg lett valósággal, s a házikóban a gidák szorosan 
egymás mellé húzódtak, így próbálva megmelegedni; majd egy  váratlan, óriási recs-
csenésre rémülten ugrottak talpra mindketten. A reccsenés felülről hallatszott, amit 
erős ropogás követett, aztán melléjük zuhant egy óriási halomszerű valami. A kis 
őzek éppen menekülni akartak, kiugorni a házikóból, de a zuhanás hangja, szeren-
cséjükre, megállította őket, így nem történt semmi bajuk az ijedtségen kívül. Resz-
ketve álltak a zsúpfedél alatt, sűrűn pislogva a villámok éles fényében; majd később, 
ahogy kicsit magukhoz tértek, a folytonos villogásban megláttak a kunyhójuk előtt 
egy nagy, lombos ágat. Megértették, hogy a vihar letörte az egyik hatalmas ágát a 
tölgyfának, s hogy az pontosan a kunyhójuk elé zunat.  

Közben a nyári zivatar tovább haladt, meggyérültek az esőcseppek, a szél pe-
dig úgy kezdte maga előtt kergetni a felhőket, ahogy a foszladozó sötétet szórja 
szét a reggeli napfény. 

De ebben az órában a reggel még váratott magára, úgy éjfél után járhatott az idő, s 
a halvány fényt, ami az ázott földre hullt, nem a nap, hanem a hold szórta a világra, a 
hold és a rengeteg csillag, amint szerre kibújtak az oszladozó felhők mögül.  

Az állatkertet hűvös esőszag és tiszta, friss illatok lengték be, s a vihar miatt 
ébren virrasztó állatok sorra mind mély álomba merültek. A gidák is megnyugod-
tak, és éppen lefeküdni készülődtek a meleg szalmán, ami a zsúpfedél alatt egészen 
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száraz maradt, amikor Cimba egyszerre izgatottan ugrott talpra. Amint figyelme-
sebben kinézett a tető alól, a hold fényénél azt vette észre, hogy a hatalmas tölgyfaág, 
amit leszakított a szél, a kerítésre zuhant, súlya alatt pedig letört a kerítésből egy jó da-
rab, s a házikó melletti részen egy egész ajtónyi rés keletkezett.  

— Odanézz, Zenge! — suttogott egyre izgatottabban Cimba. — Odanézz, 
ott van a szabadság! 

— Milyen szabadság? — pislogott Zenge, aki fáradt és nagyon álmos volt 
már, és aludni szeretett volna. 

— Gyere utánam, gyere már! — noszogatta Cimba, és puha orrával megbök-
döste az oldalát. — Nincs kerítés, szabadok vagyunk. Nézd, kimehetünk most, 
és elmehetünk, ahová csak akarunk! 

Cimba átlépett a résen, és türelmetlenül nézett vissza a testvérére, aki 
tétovázva álldogált a belső oldalon. 

— Gyere már, gyere gyorsan! Most senki nem lát — biztatta. 
— Nem merek. Én félek kimenni innen — szipogta Zenge, és nagy szemei is-

mét megteltek könnyel. 
— Ne légy ilyen gyáva, te! Az erdőbe megyünk. Ahol a többi őzek élnek. És 

szabadok leszünk. Te is látni akartad az erdőt. Hát igyekezz! Most senki nem 
állíthat meg. Gyere! 

— De a szarvasbika szomorú lesz. És keresni fog. És Tamás is keresni fog.   
— Én akkor is elmegyek. Ha te itt maradsz, hát csak maradj. Én az erdőbe me-

gyek. Tudd meg, akármi is lesz, én megkeresem az erdőt. Na, jössz, vagy maradsz? 
Cimba elindult lassan az utat szegélyező bokrok irányába, majd pár lépés után óvato-

san visszanézett, s bár látta, hogy Zenge még mindig a kerítésen belül áll tétovázva, nem 
fordult meg. Biztos volt benne, hogy Zenge nem marad ott egyedül, s amikor megérti, 
hogy a testvére nem fog visszatérni, legyőzi a félelmét, és utána szalad. 

Így is történt, amint Cimba a bokrok árnyékába ért, hallotta is Zenge apró lé-
péseit és halk szuszogását maga mögött. Ekkor gyorsítani kezdte az iramot, bár 
óvatosan és nagyon figyelmesen, de szaladt már, nyomában Zengével, hogy mire 
megvirrad, jó távolra kerüljenek az állatkerttől és az emberektől, akik, ha meg-
találnák, bizonyosan visszavinnék őket a kerítés mögé. 

A dombról lefelé haladt a bokrokkal szegélyezett út, de alighogy a völgybe le-
ért, egy másik, sokkal szélesebb út keresztezte, egy forgalmas, zajos út, melyen 
fényes lámpájú, zúgó autók rohantak egymás után. A gidák megtorpantak előtte, 
átszaladni nem mertek rajta, bár ilyenféle járműveket ők már láttak azelőtt is; 
ilyenek hordták az állatkertbe a takarmányt, az élelmet, és még ki tudja mit. 

A forgalmas út mellett igyekezett hát tovább a két őzgida, de csak az utat sze-
gélyező füves marton, mely a műút szintjénél valamivel mélyebben haladt, s így 
nem láthatták meg őket az autókban ülő emberek. 

        Virradatig jókora távolságot megtettek már, és bizony fáradtak, éhesek és 
szomjasak voltak nagyon, amikor csobogó hullámaival útjukat állta egy nagy, szé-
les folyó. Partját fényes-szürke, hosszúkás levelű fűzfák takarták földig lehajló 
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ágaikkal, s közöttük üdén zöldelltek az esőtől és reggeli harmattól nedves fűszá-
lak. Miután legeltek egy keveset, a meredek part egy ellaposodó részén óvatosan 
leereszkedtek a folyóhoz, s a folyót szegélyező tarka kövekről lehajolva szomju-
kat oltották. Itt álldogáltak egy ideig, nézelődtek, s miután úgy találták, hogy 
eléggé védett helyen vannak, mert sem az útról, sem a folyót átívelő magas hídról 
nem veheti őket észre senki, úgy döntöttek, hogy pihennek egy keveset a fűzfák 
földig lehajló ágainak takarásában, s majd azután, pihenten és friss erővel folytat-
ják az útjukat. 

Nagyszerűen érezték magukat, még Zengének is visszatért a jókedve, míg a 
folyó fényes vizét figyelte, a hullámokat, amint habosan fröcskölve csapódtak át 
egy-egy nagyobb kövön. A víz tükrében ragyogott a nap és a végtelen kék ég, a 
bokrokon madarak csiripeltek, és néhány színes pillangó is leereszkedett a meder 
szélén tömött bokrokban sárgálló békavirágokra. Szépnek látták a világot maguk 
körül, s nagyszerűnek ígérkezett a kaland, amely apránként kezdte feltárni előttük 
az állatkerten kívüli szabad világ csodás dolgait. 

Összhúzódtak egy fűzfa kiálló gyökerei között, s a víz csobogása, de az autók 
zúgása is, ami nem volt számukra ismeretlen, lassanként álomba ringatta a két kis 
vándort izgalmakkal teli vándorútjuk legelső napján. Délutánra járt az idő már, 
amikor megébredtek pihenten és felfrissülve, legelésztek még egyet, hogy éhsé-
güket verjék, ittak a folyó vizéből, és tanakodni kezdtek: miképpen juthatnának 
át a folyón, pontosabban a folyót átívelő nagy hídon úgy, hogy senki ne vegye 
őket észre.  

Hosszú gondolkodás után Cimba kitervelte, hogy szépen megbújnak a híd be-
tonkorlátja mögött, s ott addig várnak, amíg semmilyen irányból nem közeledik 
egy autó sem, akkor pedig egy adott jelre felugornak, szélsebesen átrohannak a 
híd másik oldalára, ahol ugyanúgy fognak elbújni, mint az innenső oldalon. Fi-
gyelmeztette is Zengét, hogy addig meg ne mozduljon, amíg őt, Cimbát, szaladni 
nem látja. 

Nem kellett nagyon sokáig várniuk, ilyenkor, estefelé, eléggé gyér volt ezen az 
úton a forgalom, és a tervük remekül sikerült, minden baj nélkül átjutottak a híd 
másik oldalára. Ismét a mélyebben fekvő füves marton szaladtak tovább, ahol az 
autósok nem láthatták meg őket, s már-már szürkülni kezdett, amikor Zenge 
egyszer csak megtorpant, és cérnavékony hangján felkiáltott: 

— Nézd csak, nézd, Cimba, itt még a fák is be vannak ketrecelve! 
Zenge kiáltását hallva, az elől szaladó Cimba is megállt, visszafordult, és abba 

az irányba nézett, amerre Zenge fényes, fekete orrával mutatott.  
És valóban magasan, az út szélén kis, karcsú fenyők álltak, és mindenik köré 

drótból és sűrűn összekötözött lécekből jó magas kerítés volt ácsolva, olyan ma-
gas, hogy azon átugorni semmiféle állat sem lett volna képes. 

— Jaj, szegény kicsi fák, de rossz lehet nekik! — szipogott halkan Zenge. — Nekik 
sem engedik, hogy szabadok legyenek. Láthatod, itt kell nekik örökké maradni. 
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— De hiszen a fák nem is tudnak járni! — állapította meg nagyon okosan 
Cimba. — Te láttál olyan fát, amelyik elment a helyéről? 

— De akkor minek kertelték be őket? Minek? — faggatózott tovább Zenge. 
— Ezt mondd meg, ha tudod! 

— Kérdezzük meg. Gyere, kérdezzük meg őket, na! — indult el a legköze-
lebbi fácska irányába Cimba. — Ha megkérdezzük őket, talán megmondják.  

Cimba, Zengétől követve, óvatosan felkapaszkodott az út kavicsos szélére, és 
a fenyőcsemetétől néhány lépésre csodálkozva megállt. 

— Mért vagy bekertelve, te kicsi fenyő? — kérdezte együttérzéssel, de jó han-
gosan, hogy a kis fenyő megértse. 

— Nem tudom. Nem tudom — susogta halkan, szomorúan a fenyő. — 
Nekem senki nem mondta meg, hogy miért. 

— Látom, még kicsi vagy — folytatta a beszélgetést Cimba. — És keveset 
tudsz. De azt talán meg tudod mondani, hogy merre van az erdő.  

— Nem tudom. Nem tudom — susogta újra a fenyő. — Mi az az erdő?  
— Te nem tudod, hogy mi az erdő? — ámult el Zenge is. — Fenyőfa vagy, és 

mégsem tudod? 
— De tán csak tudja valaki, hogy merre van az erdő! — faggatózott tovább 

Cimba. —  Vajon kitől lehetne megkérdezni? Ezt sem tudod, te kicsi fenyő? 
— Tovább, tovább, előre az úton! Azon a kanyaron túl áll egy nagy, magányos 

fenyő — susogott a fenyőcsemete. — Őt kérdezzétek.! 
— Köszönjük neked, kicsi fenyő! — hálálkodtak a gidák. — Kívánjuk, hogy 

jó nagyra nőj, és hogy omoljon össze a kerítésed. 
Köszöntek a kis fenyőnek, s már szaladtak is tovább az út mentén, és amikor 

visszanéztek, látták, hogy a fenyőcske, vékony ágait megelengetve, még mindig 
integet nekik.  

Jó darabot haladtak, s mire elérték a kanyart, már nagyjából be is sötétedett. 
Lassítottak, majd egy kevés időre meg is álltak, amikor észrevették, hogy a kanyaron 
túl néhány fényes épület áll egymás mellett; előttük és mellettük több magas 
oszlopon erős fényű lámpák égtek. Az egyik épület mögött észrevették a nagy, 
magányos fenyőfát is, amelyről a fenyőcsemete beszélt; ott magasodott komoran, 
mozdulatlanul és sötéten. Egyedül és nagyon-nagyon  magányosan. 

A kis őzek kikerülték a fényben ragyogó épületeket, a lámpás oszlopokat, és 
másik irányból közelítették meg a nagy fenyőfát, ahová nem ért el az erős fény, 
és ahol ők észrevétlenül mozoghattak. Óvatosan és nagyon lassan közeledtek, 
majd megálltak a fenyő alatt, melynek egy ága sem rezdült, csak állt mozdulatla-
nul és elrévedve, pont úgy, ahogy az állatkerti öreg szarvasbika szokott néha. 

Vártak egy darabig, de a fenyőfa mintha észre sem vette volna őket, ezért kis 
idő múltán, tiszteletteli, suttogó hangon megszólalt Cimba: 

— Hatalmas fenyő, kérlek, mondd meg nekünk, ha tudod, hogy merre van az 
erdő! 
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A fenyőfa kissé megrázkodott, mintha csak álomból ébredne, s susogva, hal-
kan, kérdésre kérdéssel válaszolt: 

— Kik vagytok ti, és mit akartok az erdőtől? 
— Mi az állatkertbeli őzgidák vagyunk — szólalt meg bátortalanul Zenge is. 

— És az erdőbe akarunk menni, ahol testvéreink, a többi őzek élnek. Tudod-e 
hát, hogy merre van az erdő? 

— Tudom. Hogyne tudnám! — susogott tovább a fenyőfa. — Csemeteko-
romban én is ott éltem. Ezért tudom, hogy hol van, és tudom, hogy milyen az 
erdő. 

— Igazán az erdőben éltél? — kérdezte elámulva Cimba. — Igazán? De ak-
kor hogy kerültél erre a helyre? 

— Idehoztak az emberek. Elültettek ide, és azóta itt vagyok — sóhajtott egy 
nagyot a fenyőfa.  

— De miért? 
— Azért, hogy feldíszítsem ezt a puszta helyet. Hogy tisztítsam a levegőt, és 

hogy árnyékot tartsak. 
— És jó itt neked? — nézett fel az ágak közé mély együttérzéssel Zenge.  
— Hogy lenne jó? Mért lenne jó? Egyszál-egyedül, távol a testvéreimtől, mért 

lenne jó nekem? Az erdőben nem voltam egyedül, körülvettek a többi fák, és 
megvédtek széltől, vihartól. Az erdőben csend volt és tiszta levegő, itt pedig por 
van, állandó zúgás és csípős benzinszag. Sokszor úgy érzem, mintha már ben-
nem lenne a zaj, a zúgás, és nem körülöttem. Most kissé megtisztultam az esőtől, 
de ha láttatok volna pár nappal ezelőtt, egészen szürkék voltak az ágaim a lerakó-
dott portól! 

— Ó, te szegény! — bólogattak bánatosan a kis őzek. — De sajnálunk téged! 
Igazán. 

— És pihenni sem tudok — folytatta halkan a panaszkodást a fenyőfa, mert 
érezte, hogy  kis hallgatói megértik a bánatát. —  Itt vannak ezek a magas oszlo-
pok, és éles fényükkel rám bámulnak egész éjszaka. Miattuk az eget sem látom, 
sem a csillagokat. Pedig a csillagok fénye jó, pihentető, vigasztaló. S ezek a lám-
pák, az oszlopok tetején, úgy fárasztanak. De mit tehetnék, ez a sorsom. Itt kell 
élnem, és így kell élnem. Bizony. S a madarak csicsergése helyett az autók zúgását 
hallgatom.  

— Az öreg szarvasbika az állatkertben — suttogta Zenge, és a szeme megtelt 
könnyel —, ő is ilyen, mint te, ilyen szomorú. Neki is minden nap hiányzik az 
erdő. 

— Elhiszem. Elhiszem — susogta a fenyőfa. — Mert az erdő szépségesen 
szép. Az erdő gyönyörűszép. 

— De azt tudod-e, hogy merre van? — kérdezte Cimba, aki soha nem feled-
kezett meg a célról, amit maga elé tűzött. — És hogy hol kell keresni? 

— Tudom. Hogyne tudnám! A folyó mentén kell felfelé haladni — magya-
rázta az útirányt a fenyőfa, s mintha az ágai is mind abba az irányba fordultak 
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volna lassan. — Az a folyó a hegyekből jön. Ott kell keresni az erdőt a magas 
hegyek oldalán, köröskörül. A folyó mentén induljatok el, szembe a folyás irá-
nyával, a hullámokkal szembe mindig. 

— Köszönjük neked a jó tanácsot, fenyőfa. Arra megyünk, amerre te mon-
dod! — hálálkodtak a gidák. — De azt meg tudod-e mondani, hogy miért van-
nak az út melletti kicsi fenyők bekerítve? Azok a kicsi fenyők nem tudnak el-
szökni. Miért vannak bekerítve hát? 

— Hogy ne bánthassák őket az emberek, azért. Az emberek és az állatok — 
válaszolt a fenyőfa. 

— Hát bántanák őket? Azokat a szép kicsi fákat? 
— Bántanák bizony. Letörnék az ágaikat, vagy kitépnék őket a földből gyöke-

restől. Vannak ilyen emberek, és vannak ilyen gyermekek is, bizony. 
— De miért tesznek ilyet? — szipogott Zenge, aki ismét nagyon elérzéke-

nyült. 
— Mert buták, azért. És nem tudják azt, hogyha a fáknak ártanak, saját ma-

guknak ártanak vele. 
— De vannak jó gyerekek is. Mi ismerünk ilyeneket — szólt közbe gyorsan 

Cimba. — A mi barátaink nem bántják a fákat, sem az állatokat. Ott, ahol mi 
születtünk, tudod. 

— Szerencsére vannak jó emberek, és vannak jó gyerekek is. Szerencsére van-
nak. De ha mind jók lennének, az volna csak az igazi szerencse. Akkor minden 
más lenne, bizony. De ti csak menjetek a magatok útján, kicsi őzgidák. S ha meg-
találjátok az erdőt, mondjátok meg az én tesvéreimnek, az erdei fenyőfáknak, 
hogy nem feledtem el őket. Minden nap gondolok rájuk. Minden nap és minden 
éjjel. Induljatok hát, ez a hely nem nektek való! Járjatok szerencsével! — lengette 
sűrű tűleveles ágait búcsúzóul a fenyőfa. 

A kis gidák újból megköszönték a hasznos tanácsokat, elbúcsúztak a magá-
nyos fenyőfától, és futva indultak vissza a nagy folyó irányába, de most nem az 
út mentén, hanem a réten át. Néha megálltak egy-egy percre, visszanéztek a fe-
nyőfára, amelyik ismét rezzenetlenül állt a helyén, szomorúan elrévedve, és 
mintha valami köd borult volna rá, úgy körülvették a régi-régi emlékek. 

A két őzgida szaladt hát a folyó felé, át a füves, zöld réten, amelyik telis-tele 
volt bóbiskoló virágokkal, s mivel éjszaka volt már, úgy gondolták, hogy keres-
nek ismét egy jó búvóhelyet a patakparton, ott megpihennek, s majd virradatkor 
indulnak tovább. 

Vidámak voltak, jókedvűek, mindent szépnek láttak maguk körül, és egyre 
jobban örültek a szabadságnak, annak, hogy arra mehetnek, amerre akarnak, 
semmi, de semmi nem állhat az útjukba. Most már azt is tudták, hogy merre kell 
az erdőt keresni, s azt megtalálni nem is tűnt nehéznek, csupán a folyó mentén 
kell haladni felfelé, ahogy a magányos fenyőfa tanácsolta. 

Nemsokára találtak is egy megfelelő búvóhelyet, ugyancsak a folyó partján, a 
sűrű bokrok között, így hát gyorsan és nyugalmasan telt el ez az éjszaka is. 
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Reggel vidám madárcsiripelés ébresztette fel őket, a fű még nedves volt a 
harmattól, s köröskörül a sok virág is éppen akkor nyitogatta a szirmait, nyújtóz-
kodva a felkelő nap és a kéken ragyogó ég felé.  

A gidák nem is töltötték ott sokáig az időt, indultak bátran fölfelé, a patak fo-
lyásával szembe, a nagy hegyek irányába. 

Jó darabot haladtak már a folyóparton, amikor a sűrű bokrok közül kiugorva, 
egy nagy csapat fekete varjút zavartak meg, akik pár perccel előbb még békésen 
szedegették az elhullott magokat a letaposott fűben, egy nemrég elhordott széna-
rakás helyén. A gidákat meglátva egyszerre felrebbentek, kiabálva és rikoltozva, 
és mintha nem akarnák másoknak átengedni a jó, élelemben bővelkedő helyet, 
ott köröztek felettük folyamatosan; s talán ijesztgetni vagy elkergetni próbálták 
őket, mert villámgyorsan le-lecsaptak melléjük a földre, majd újra föléjük emel-
kedtek. 

A kis őzek eléggé megszeppenve húzódtak vissza a bokrok közelébe, de 
amint látták, hogy mégsem akarják őket békén hagyni, Cimba, aki bátrabb volt, 
jó hangosan rájuk kiáltott: 

— Mit akartok, hé? Mért nem hagytok minket békén? 
— Ti nem hagytok minket békén, kár, kár! — károgtak a varjak. — Menjetek 

el innen! Menjetek el innen! 
— Mi elmennénk, de ha nem engedtek! Ti nem akartok elengedni minket, fe-

kete madarak!  Nekünk tovább kell menni, mert mi úton vagyunk. 
— Hová mentek hát? Hová mentek hát? — rikácsolták a varjak. 
— Az erdőbe megyünk, az erdőt keressük, ahol a testvéreink élnek.  
— Miféle erdőt? Kár! Kár! Miféle erdőt? — köröztek felettük egyre, fülsér-

tően rikácsolva a varjak.  
— Az erdőt, ahol szép nagy fák vannak, és ahol az erdei állatok élnek — kia-

bált Cimba amilyen hangosan csak bírt, hogy a nagy károgásban az ő hangját is 
meghallják.  

— Az erdőt keresik, kár, kár! — folytatták a körözést a varjak. — Azt ugyan 
kereshetitek, amíg meg nem unjátok! 

— Azt keressük, és meg is találjuk! — felelték az őzgidák. 
— Hát ti nem tudjátok? Hát ti nem tudjátok? Semmit sem tudtok! Semmit 

sem tudtok! Kár! Kár! Kár! — károgtak csúfondárosan a varjak, majd mintha 
megunták volna a társalgást, egyszerre felröppentek, és csapatostól elhúztak egy 
távoli falu felé. 

— Milyen szemtelenek ezek a varjak! Hangoskodók és feketék. És mintha 
nevetnének rajtunk! — mondta Cimba, miközben utánabámultak a tovaröppenő 
varjúcsapatnak. 

— Vajon mért mondták azt, hogy ugyan kereshetjük az erdőt, míg meg nem 
unjuk? — aggodalmaskodott Zenge halk, szipogó hangon. 

— Mert szemtelenek és buták. Buták és csúfondárosak. Ne is törődj velük! — 
nyugtatgatta Cimba a testvérét, miközben újra nekivágtak a vándorútnak. S bár 
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igyekezett nem mutatni, bizony az ő nyugalmát is megzavarták a varjak kötekedő 
szavai. 

De a nap sütött, köröskörül méhek és darazsak zümmögtek, a folyó halkan és 
dallamosan csobogott, egy-egy mulatságos kicsi béka ijedten csobbant bele a 
vízbe, amikor a szaladó gidákat meglátta a folyóparton; ezek a szép és kellemes 
dolgok gyorsan elfeledtették a két kis vándorral a varjak károgását.  

Szaladtak hát tovább célirányban, közben legelésztek, ittak a folyó vizéből, 
megpihentek, ha már fáradtnak érezték magukat, és ezidáig még egy percre sem 
bánták meg, hogy elszöktek az állatkertből. 

Kóstolgatták a szabadságot, miközben tele volt reménykedéssel a szívük, 
hogy hamarosan megtalálják azt a csodákkal teli helyet, amelyről annyiszor ál-
modtak, s amelyről az öreg szarvasbika és a magányos fenyő is annyi szépet me-
sélt nekik. 

Ismét haladtak egy jó darabot, és éppen megpihenni készülődtek, amikor útju-
kat állta egy másik folyó, amelyik a mezőkről jött, és a nagyobbik folyóba ömlött 
bele. De sokkal kisebb volt mint az, amelyiknek a partján idáig jöttek, keske-
nyebb volt a medre és sekély vizű, s a csordogáló vízből mindenütt kilátszottak a 
fényes, tarka kavicsok. A gidák nézegették egy ideig a patakot, s úgy gondolták, 
hogy egykönnyen át tudnak rajta lépkedni; eközben erős csaholásra lettek fi-
gyelmesek, és bizony meg is ijedtek, hisz eddig még soha nem találkoztak szaba-
don kószáló kutyával, vagy más ilyenféle veszélyes állattal. 

Gyorsan körülnéztek, hogy hová bújhatnának el, s ekkor megpillantottak egy 
kis szürke, rémülten száguldó nyulat, amelyet jó nagy távolságból két nagy, lom-
pos juhászkutya követett. A nyúl egyenesen feléjük rohant, s a kutyák a nyomá-
ban, így nem volt tétovázásra idő semmi, a gidák egyszerre beleugrottak a pa-
takba, és hol a köveken ugrálva, hol a vízbe csobbanva, lélekszakadva átrohantak 
rajta. A két lompos kutya is ekkorra odaért a patakpartra, de ott megtorpant 
mind a kettő, csak álltak és nézték a túlsó parton remegő két szép gidát, s köz-
ben jól hoppon maradtak, mert a kis szürke nyúl is eltűnt valahová a sűrű bok-
rok között. 

Közben távoli, éles füttyszó harsant fel, amire a két nagy juhászkutya felkapta 
a fejét, és kénytelen-kelletlen visszafelé indult. 

A kis őzek csak most érezték igazán, mennyire megijedtek, a szívük egészen a 
torkukban dobogott, de még így is tudtak örülni annak, hogy a szürke nyúl is 
megmenekült. Ez volt az első komoly ijedség, és az első jelentősebb veszély is, 
amivel vándorlásuk során találkoztak, de nem keseredtek el egyáltalán; inkább 
úgy érezték, hogy megbízhatnak karcsú, gyors lábaikban, melyeken úgy tudnak 
szaladni, hogy semmi nem érheti utol őket a kerek világon. 

Minél fennebb jutottak a folyó mentén a kis őzek, az annál keskenyebb és se-
kélyebb lett, már nem is folyó volt, csupán egy patak, amelyen pár lépéssel átjut-
hat akárki. A táj is változott, elmaradtak a pompásan zödellő rétek, a megművelt 
földek, szénaboglyák, de azért a vízparton még mindig akadt legelnivaló két gi-
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dának, legelészhettek, és ihattak is a folyó csobogó, tiszta vizéből, amikor csak a 
kedvük tartotta.  

Már jó magasan jártak a hegy oldalában, s a patak is kisebb csermellyé válto-
zott, de az erdő, az annyira várt és keresett erdő még mindig nem látszott sehol. 
Volt ugyan itt-ott egy-két csenevész fa, málna- és szederbokrok, begyomosodott 
mélyedések, de olyan erdőnek, amilyenről az öreg szarvas beszélt, a nyomát sem 
találták. 

Aztán egy nap elértek a folyó végéhez, megtalálták azt a kis mélyedést, ahon-
nan eredt; egy igazi forrás volt ott mohás kövek között, s a kövek fölött, a for-
rásra ráhajolva állt egy fiatal nyírfa, de egyéb semmi. 

A kis őzek úgy gondolták az út elején, hogy ha elérnek a folyó végéig, ott biz-
tosan megtalálják az erdőt, amit keresnek, ezért figyelmesen néztek szét minden 
irányba, csodálkozva és kicsit értetlenül. 

Nem láttak mást, csak néhány vékony, hajladozó fácskát, és közöttük levágott 
fák csonkjait; s ahogy közelebb értek, egyre több és több fehérlő tetejű csutakot 
vettek észre az alacsony bozót között. 

Az őzikék egyre ijedtebben szaladgáltak erre-arra; bármilyen kicsik voltak is, 
megértették, hogy az erdő nincs ott, ahol lennie kéne, valamiképpen eltűnt a he-
lyéről. Nem akarták elhinni, hogy ilyesmi lehetséges, ezért tovább és tovább ku-
tattak a hegyoldalon, majd egy laposabb helyre érve, döbbenten álltak meg egy-
szerre mind a ketten. 

Előttük hatalmas halmokban, lecsupaszítva feküdtek a fák, ágaik, lombjuk 
szanaszét szórva. A gyönyörű szürkésbarna, fényes fatörzsek csak feküdtek csu-
paszon, és már nem volt élet bennük.  

A gidák a döbbenettől mozdulni sem tudtak, csak nézték keservesen a földre 
döntött, büszke fatörzseket, és nagyon-nagyon, sajogva kezdett fájni a kis szívük.  

— Jaj! Meghalt az erdő! — zokogott fel keservesen, pár percnyi döbbent hall-
gatás után a nagyon érzékeny Zenge. 

— Hogy lehetséges ez? — töprengett a gyakorlatiasabb Cimba. — És hol 
vannak a madarak és az állatok? És az őzek? Akik az erdőben éltek. Hogy lehet-
séges ez? 

— Meghalt az erdő, meghalt az erdő! — ismételgette zokogva Zenge, és fé-
lénken közelebb ment az egyik rakáshoz, hogy jobban megnézhesse a földre 
döntött, és halomba hordott fákat.  

A rönkök még sugározták magukból a nap melegét és egy titokzatos, keser-
nyés illatot, mintha ott őriznék még bent, a kéreg alatt mélyen a csodát, a valami-
kori zölden ragyogó, madárdalt ringató, élő erdő lelkét. 

A fény lassan elfogyott körül, már lemenni készült a nyári nap is, és a két kis 
őz még mindig ott állt a rönkök mellett vigasztalanul, és kimondhatatlan nagy 
bánattal a szívükben. Olyan árvának érezték magukat, olyan kifosztottnak és ma-
gányosnak, mint még soha eddigi rövid életükben. 
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Aztán amikor leszállt a sötét, lefeküdtek a rönkök mellé a mohára, egy szó, 
egy hang nélkül, egymáshoz simulva, maguk alá húzott lábakkal, és nagy, fényes 
könnycseppekkel áztatták a kedves földet, amelyen  ragyogó szép erdő volt va-
lamikor, ami most már nincsen. 

Mikorra feljött a hold, és hideg fényével beborította a kopár vidéket, álomba 
sírta magát a két kis vándor is, és halk, egyenletes szuszogásuk elárulta, hogy az 
álom egy kevés nyugalmat és vigasztalást lopott zaklatott lelkeikbe. 

 
(Folytatjuk) 

 
 
 
 

Albert-Lőrincz Márton 
 

(Dali bácsi)(Dali bácsi)(Dali bácsi)(Dali bácsi)    
 

Nagy bajuszú Dali bácsi, 
Híres ember, nem akárki. 
 
Deli, mint egy vitéz baka, 
Ecsetje vág, nem a szablya. 
 
Na de persze, Salvador, sze 
a világot megfestette. 
 
Inkább Dali! Így ismerni. 
Bajsza végin a világ rí. 
 
Int: legyünk jók, ne csak rosszak,  
meg is festi a gonoszat. 
 
Kirakatba s a falakra 
ki is teszi Dali bácsi 
 
szép mivoltunk, s azt a rútat, 
igazi hasonmásunkat.



Baricz Lajos 
 

Gyermekkorom tavaszaGyermekkorom tavaszaGyermekkorom tavaszaGyermekkorom tavasza    
 

Felsír bennem gyermekkorom tavasza, 
mely elmúlt és nem jön vissza soha már, 
így hiába kecsegtet melegével 
a naptár szerint érkező forró nyár. 
 
Ami tovatűnt, az már nem jön vissza, 
hiába minden csalfa önámítás, 
az első félév bár vissza-visszatér, 
de életemben az ősz jön, semmi más. 
 
Nyár végén, ősszel, beérik a gyümölcs, 
a bohó ifjúból ilyenkor lesz bölcs: 
aranyló fényben tündököl az élet. 
 
Ne fájjál hát bennem gyermeki tavasz, 
mindegy már, esik vagy szél fúj vagy havaz — 
én már ezután együtt járok véled.  

 

Kukucskál a nap Kukucskál a nap Kukucskál a nap Kukucskál a nap     
 

A felhők rácsain kukucskál a nap, 
meglepődve látja, túl  még úr a fagy: 
az észkos helyeken jéggé vált a hó, 
s a földet borítja fehér takaró. 
 
Összehúzza magát minden, ami él — 
dideregve várja: menjen el a tél, 
és jöjjön helyébe éltető tavasz, 
ágak hegyén járó kócos kis kamasz. 
 
Egy valami él, barkafán a barka; 
titkos üzenet — ez már a tél farka, 
és tövében nyíl csöppnyi hóvirág.  
 
A felhők rácsain mosolyog a nap, 
mosolyától minden új erőre kap, 
megváltozik holnap tőle a világ.  
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Ravasz tavaszRavasz tavaszRavasz tavaszRavasz tavasz    
 

Oly jó kinézni a csukott ablakon 
s szemlélni bentről az ébredő tájat, 
ma elmerengek, ez ritka alkalom, 
addig nézem, míg szemem belefárad. 
 
Dombok mögül a nap kidugja fejét, 
mint pajkos kisgyerek, kit hang felzavart — 
nagy ámuló szemmel kémlel szerteszét, 
s csókkal ébreszti a dermedt talajt. 
 
Fázó madárkák fürödnek a fényben, 
arról álmodtak hideg téli éjben, 
jönne el már végre a vidám tavasz, 
 
s lám megérkezett. De csínján még: ravasz — 
melegnek tűnik a csukott ablakon, 
de tavasz csak ott van a tűző napon. 

 
 

TélűzőTélűzőTélűzőTélűző    
 

Hosszú hideg téli éjszakák után 
az ébredő nap megjelent az égen, 
én ujjongni vágyom örömmel, bután, 
mint kisgyerekként, jaj, de nagyon régen, 
 
mikor azt gondoltam, azért kék az ég 
és a kék égen a nap azért ragyog: 
oly nagyon nem várta soha senki még, 
miként én vártam a tavaszi napot. 
 
Játszadoztam akkor a felhők között, 
egy időre Borzont oda költözött; 
hisz belőlünk állott akkor a világ, 
 
csak számunkra nyílott minden kis virág. 
A tavaszi nap az égen felnevet, 
majd elűzi végre a hideg telet! 



Benedek Elek 
 

Mi van a ládikMi van a ládikMi van a ládikMi van a ládikóóóóban?ban?ban?ban?    
 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény özvegyasszony s annak két 
nevendék leánya. Az egyiket Terkának hívták, a másikat Boriskának. Sokat búsult, sírt 
a szegény özvegyasszony, mert mikor volt kenyér a háznál, mikor nem. De nem bánta 
volna az éhezést sem, csak a nagyobbik leánykája ne lett volna olyan világ restje. Egész 
nap a porban üldögélt, játszadozott ez a leányka. Szép szó, csúf szó nem használt neki. 

Na, hanem annál serényebb, dolgosabb volt a másik. Reggeltől estig a keze 
meg sem állott. Tett-vett, dolgozott, mint éppen egy nagyleány. 

De hiába, mégiscsak nagy szegénységben éltek. Azt mondta egyszer Boriska 
az édesanyjának: 

— Édesanyám, én elmegyek szolgálónak. Talán megsegít az isten, s a 
kigyelmed sorsa is jobbra fordul. 

Sírt a szegény asszony, hogy inkább az idősebbnek kellene elmenni. Ő még 
nagyon kicsike a szolgálatra. 

De Boriska addig kérte az édesanyját, hogy mégiscsak eleresztette: 
— Hát csak eredj, édes leányom, eredj! 
Ment, mendegélt Boriska hegyeken, völgyeken által, erdőkön, mezőkön ke-

resztül, s amint menne, mendegélne, egyszerre csak keserves nyöszörgést, viny-
nyogást hall. Megy arrafelé, vajon mi lehet? Hát egy szegény kutya fetrengett a 
fűben, s mind csak a lábát nyalogatta. Ahogy meglátja Boriskát, megszólítja: 

— Ó, te leányka, te, segélj rajtam, nézd, tövis ment a talpamba, húzd ki onnét. 
Azt mondja Boriska: 
— Kihúztam volna én, te szegény állat, ha nem is szóltál volna! — s szépen ki-

húzta a tövist a kutya lábából. Kendőjéből lehasított egy darabot, s a sebet bekötötte. 
Hálálkodott a kutya: 
— Köszönöm, te jó leányka, még majd meghálálom a te jóságodat. 
— Jól van — mondta Boriska —, isten áldjon. 
S amint továbbment, még mosolygott magában, hogy ugyan mi javára lehet 

neki egy kutya. 
Amint ment, mendegélt tovább, halljatok csudát! Az út szélén egy szőlőtőke 

szólította meg, amely úgy tele volt gizgazzal, hogy alig látszott tőle: 
— Te, kisleány, te — mondta a szőlőtőke —, szedd le rólam ezt a sok giz-

gazt, hadd teremjen énrajtam is szőlő, bizony nem bánod meg. 
Boriska nem kérette magát. Megtisztogatta a szőlőtőkét, s ez egyszerre csak 

nekielevenedett a nagy tisztaságtól. Hálálkodott a szőlőtőke is, hogy majd így, 
majd úgy megszolgálja a jóságát, de Boriska jóformán rá se hallgatott, ment, 
mendegélt tovább. 

De alig ment egy hajításnyira, egy kúthoz ért, amely telis-tele volt szeméttel. 
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— Te, kislány, te — szólította meg a kút —, merd ki belőlem a szemetet, 
hadd ihassák a vizemet a vándor emberek. 

Boriska egyszeribe kimerte a szemetet, s egyszeribe tele lett a kút friss forrás-
vízzel. Olyan tiszta volt a víz, hogy Boriska szépen láthatta a képét benne. Meg-
köszönte a kút is a kisleány jóságát, s biztatta, hogy jótétel helyébe jót várjon, 
nem feledkezik meg róla. 

Boriska nem szólt semmit, csak továbbment, s mosolygott magában: „Ugyan, 
mi segítségemre lehetne egy kút?” 

De még jó futamodásnyira sem ment, egy összevissza repedezett kemencét ta-
lált, s kérte ez is: sikálja be a repedéseit, bizony megszolgálja. 

Boriska egyet sem kérette magát, hamarosan megsikálta a kemencét, s csak 
mosolygott most is magában, mikor a kemence elkezdett hálálkodni: 

— Köszönöm, te jó leányka, majd meghálálom a jóságodat. 
Eközben estére járt az idő, s szegény Boriska megijedt erősen: jaj, istenem, mi 

lesz belőle, merre menjen a nagy sötétségben! Nézett erre, nézett arra, s egy-
szerre csak gyönge világ villant meg a koromsötétségben: gyertya fénye egy ház 
ablakában. Megbátorodott szívvel sietett a ház felé. Mikor az ajtó elébe ért, egy 
kicsit megszeppent, hátha nem lesz jó bemenni. 

— Mindegy — mondta a leányka —, egy életem, egy halálom, bemegyek. 
S bement. Hát a tűzhelyen egy olyan vénasszony kucorgott, hogy az orra a térdét 

verte! Megijedt Boriska, de összeszedte a bátorságát, s köszönt illendőképpen: 
— Adjon isten jó estét, öreganyó! 
— Adjon isten neked is, leányka. Ugyan bizony, hol jársz itt, ahol a madár sem jár? 
Megmondta Boriska, hogy ő bizony szolgálatot keres. 
— Na, éppen jókor jöttél, mert szolgálót keresek — mondotta az öregasz-

szony. — Nálam három nap egy esztendő. Egyéb dolgod nem lesz, csak főzz 
egyszer ennem mindennap, s kora reggel két szobát söpörj ki, de a harmadikba 
be ne tekints, mert jaj lesz akkor neked. 

Jól van, Boriska ráállott, ott maradt szolgálónak. Reggel korán kelt, s mire a 
vénasszony fölébredt, már kisöpörte a két szobát. A harmadikban feküdt a vén-
asszony. Boriska nem is nézett a szoba felé. Még akkor sem, amikor a vénasz-
szony elment hazulról. Odajárt, a jó isten tudja hová, de Boriskának eszébe sem 
jutott, hogy betekintsen a szobába: vajon mi lehet ott. Bizony, nem sok leányka 
állotta volna meg az ő helyében. De meg aztán egyéb gondja is volt Boriskának. 
Mert az öregasszony, mikor elment hazulról, azt mondotta neki: 

— Hallgass ide, leányka. Estére nekem olyan pecsenyét készíts, hogy az sült is 
legyen, főtt is legyen, de azért nem készült sem kemencében, sem kemence előtt, 
sem tűzhelyen, sem tűzön, sem lángon. 

Szegény Boriska! Búsult, töprenkedett, csakhogy sírva nem fakadt! Hogy tud-
jon ő ilyen ételt készíteni!? Inkább szép csöndesen elillan ebből a házból, úgyis 
látja, hogy itt egy krajcár érőt sem szolgálhat. Amint így búslakodik szegény feje, 
egyszerre csak mit gondoltok, mi történt? — megszólal a kemence: 
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— Hallod-e, te kisleányka, te egyet se búsulj. Tudom én, hogy ki vagy te. Te 
vagy az, aki jót tettél egy társammal. Hát tedd föl csak a húst a hátamra, ott nem 
lesz sem bennem, sem előttem, sem tűzön, sem lángon, s mégis addig fő, míg a 
leve elpárolog, aztán pirosra, ropogósra sül. 

Boriska úgy tett, ahogy a kemence mondta, s hát ennek csakugyan igaza volt. 
Estére olyan ropogós pecsenyét adott fel a vénasszony asztalára, hogy ennek 
szeme-szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Mérgelődött is magában, hogy 
így kifogott rajta ez a csöpp leányka, s másnap már jó hajnalban fölkelt, hátha 
ágyban találná, s valahogy beleköthetne. De Boriska már rég fölkelt, s söpörte a 
szobákat. Estére ismét pompás pecsenyét adott fel, harmadnap este nemkülön-
ben. Mikor aztán a vénasszony fölkelt az asztaltól, azt mondta Boriskának: 

— Na, Boriska, hozzád hasonló leányra még nem akadtam, akiben semmi hibát ne 
lehessen találni. Meg is érdemled, hogy a béreden felül még meg is ajándékozzalak. 
Ihol, itt van két kis ládikó, válaszd azt, amelyik neked jobban tetszik. 

Ütött-kopott volt az egyik láda, cifra a másik. 
Azt mondta Boriska: 
— Nem választok én, öreganyó, magára bízom. 
De most még jobban ámult-bámult az öregasszony. 
— No, hallod-e, szerencséd, hogy nem választottál. Te bizonyosan a cifrát 

választottad volna, s akkor ugyancsak megjárod. 
Még az éjjel ott hált Boriska, reggel pedig illedelmesen elbúcsúzott az öregasz-

szonytól, s ment hazafelé. Nem is nézte, mi van a ládikóban. Amint ment, men-
degélt hazafelé, útban találta ismét a kemencét, amelyet megsikált volt. Telides-
tele volt az mindenféle pompás kaláccsal. De bizony nem engedte továbbmenni 
Boriskát, amíg egy jó csomót ki nem szedett belőle. 

Továbbmenve a kúthoz ért. Ez is megszólította: 
— Nézz belém, hadd hálálom meg jóságodat. 
Boriska belenézett, s még százszor szebb lett, mint volt annak előtte. Pedig 

azelőtt sem volt ám csúnya. 
Ment tovább, s most a szőlőtőke állította meg. Tele volt gyönyörűséges szép 

fürtökkel. Ez sem engedte továbbmenni, amíg le nem szedett róla egy kötényre 
valót. Már-már sok is volt a jóból, de még egyéb is várt reá. Ihol ni, szalad elébe 
víg ugrándozással a kutya (kutya baja sem volt a lábának), a szájában egy sült 
nyulat cipelt, s hiába szabadkozott Boriska, el kellett fogadnia. 

Alig bírta haza a sok minden jót. Bezzeg volt otthon ámulás-bámulás, amikor 
betoppant a temérdek sok kaláccsal, szőlővel meg a sült nyúllal! De hát még ami-
kor a ládikót felnyitották! Valami tündérséges ládikó lehetett ez, mert annyi sok 
drága kincs, gyűrű, fülbevaló, selyemruha, arany-, ezüstpénz került ki belőle, 
mintha csak egy nagy hombár lett volna, s nem amolyan icipici kis ládikó. 

Hej, bezzeg örült a szegény özvegyasszony! Sírva-sírt szertelen nagy örömé-
ben. Hanem Terka, ő bizony nem örült. Pedig Boriska testvériesen megosztozott 
vele mindenből. „Hiszen jól van — gondolta magában Terka —, amit hoztál, an-
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nak fele az enyém, de most majd én is elmegyek ahhoz az öregasszonyhoz, ha-
nem én bizony nem osztozom meg veled, s mégiscsak több kincsem meg ruhám 
lesz nekem!” 

S csakugyan, Terka még aznap útnak indult. Boriska jól megmagyarázta, hogy 
merre menjen, s Terka éppen azon az úton haladt. Hogy, hogy nem, elég az, 
hogy ő is talált egy kutyát, amelynek tövis volt a lábában. De hiába kérte, hiába 
vinnyogott keservesen, nemhogy kihúzta volna a tövist a lábából, de még nagyot 
rúgott rajta. Rábukkant a gizgazos szőlőre, a szemetes kútra, az összevissza re-
pedt falú kemencére, de bizony egyiknek sem hallgatta meg a kérését. Majd még 
ingyen dolgozik! Bár csak azt a három napot kibírja valahogyan az öregasszony-
nál. 

Rá is talált az öregasszony házára, ez fel is fogadta szolgálónak, de már az első 
reggel a vénasszony korábban kelt föl, s Terka még javában horkolt. Mikor aztán 
nagy nehezen fölébredt, nem is hallgatott a vénasszonyra, hogy mit rendelt va-
csorára. Azt hitte, elég, ha tüzet csinál, a húst meg fölébe teszi. Kész is volt már 
délre a pecsenyével, s délután föl s le sétálgatott az udvaron. 

Jön haza este a vénasszony, de bizony nem ízlett neki a vacsora. Látszott raj-
ta, hogy nem a kemence hátán sült. Az ám, de nem is szólalt meg a kemence 
Terkának úgy, amint megszólalt volt Boriskának. 

Másodnap, harmadnap megint csak olyan pecsenyét adott föl Terka, hogy 
meg sem ízlelte az öregasszony. Hanem azért neki is elővett két ládikót, s azt 
mondta: 

— Lusta voltál, rossz voltál, de azért csak válassz a két láda közül. Melyik kell: 
a kopott vagy a cifra? 

Bezzeg, hogy a cifrát választotta. Gondolta, ha a Boriska ütött-kopott ládájá-
ban annyi sok kincs volt, mennyi lehet még ebben a gyönyörű szép ládikóban! 

Sietett haza, ment, mint a szél. Útközben találta a kemencét, s az tele volt 
mindenféle jó kaláccsal. Mikor ki akart belőle szedni, a kemence jól összeégette a 
kezét; a kútból is akart inni, de ennek meg olyan forró volt a vize, hogy össze-
égette a száját; a szőlőtőkén is volt szőlő, de olyan magasan, hogy csak létráról 
lehetett volna fölérni, márpedig létra itt nem volt; a kutya is elejébe szaladt a sült 
nyúllal, de mikor el akarta venni, jól megharapta a kezét. 

De Terka hamar megvigasztalódott. Feledte a keze, szája összeégését, feledte 
a kutya harapását, csak a ládára gondolt, csak az legyen tele, mint a Boriskáé. 
Még sebesebben nekiiramodott a menésnek, s estére csakugyan haza is ért. Hej, 
hogy fog majd irigykedni Boriska, s mekkora lesz a bosszúsága, hogy ő majd egy 
kötő nem sok, annyit sem ad neki! Na hiszen, hirtelen volt az öröm. A ládikót 
fölnyitotta, de mi volt benne? Mindenféle ringy-rongy, s aközött egy kígyó. Bez-
zeg, hogy kidobták a ládikót kígyóstul, mindenestül. 

Ha a ládikót ki nem dobták volna, az én mesém is tovább tartott volna. 

 


