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Boda Edit

A szívr�l
Azt hittem mindig,
a szív helyén egy kis
kerek dob van,
azt ütik: dob-dob-dob!
És ha az egyik szív megszólal,
a másik felel rá: dibb és dobb!
Ha pedig félünk,
gyorsabban veri valaki: didibb-dodobb!
Most már tudom,
hogy egy kis húsdarab van ott,
olyan, mint mondjuk, tíz
piros rózsaszirom.
De még mindig azt hiszem,
lakik benne egy manó
vagy tündér, aki
egyfolytában pumpál.

Túrót vegyenek!
Hétf� délután a kolozsvári füvészkert teaházában ült Kulimász manó és Kecs-

kebaki. Mindketten morgolódtak. Kecskebaki azért, mert Kulimász nem volt 

hajlandó felvenni �t a hátára és „túrót vegyenek”-et játszani. Kulimász pedig, 

mert egyszer�en kedvetlen volt. Azt hajtogatta, hogy ehhez a játékhoz legalább 

három személy kell, így hát hiába veszi fel a hátára Kecskebakit, hiszen nem 

lesz, aki a túrót megvegye.

Kecskebaki rimánkodott:

– De kéérlek, vegyééél fel!

– De nem ám! – kiáltotta Kulimász.

– Vegyél és vigyél! – visította Kecskebaki.

– Menyétbibét!? – kérdezte hunyorítva Kulimász.

– Á, te csúfolódó! Vegyél már fel! – méltatlankodott Kecskebaki.

– Á, te útfoldozó, tegyél már le! – kiáltotta Kulimász.

– Jaj, ez szörny�! Ilyen barátot, mint te! Nagyon mérges leszek! – toporzé-

kolt Kecskebaki manó.

– Jaj, ez öt ny�! Itt egy halálos dinnye, lapos, és nem kerek! – vágott vissza 

Kulimász.

– Kulimász, ha ezt folytatod, soha nem leszek többé a túród!
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– Jól van, jól van, Kecskebaki… Te gy�ztél! Gyere, fordulok veled egyet-ket-

t�t a teaházban, aztán uzsgyi aludni!

Azzal felkapta Kecskebakit, és futott, mint a nyúl. Igaz, nem volt, aki túrót 

vegyen, de nem baj, a barátság megmaradt. Közben a lemen� nap utolsó su-

gara is elt�nt a kert nagy fái mögött, és a két manó behúzódott a japán kert 

szigetecskéjének bokrai közé. Ott aludtak édesen, miközben az éjjeli szél ezt 

susmogta:

Piros bogyó, toboz koppan,

Kecskebaki nagyot szusszan,

Kulimász meg fészkel�dik,

haján levél érlel�dik.

A hold egy nagy palacsinta,

az a manók takarója.

Négy mondóka
Vadgesztenye ága
ráhajlik a házra,
kinek nincsen
szép köténye,
nem jön a vásárba!

Hej, fekete sz�l�,
sír a repedt tekn�,
hogyha éjjel
szedegettek,
megfog a kerül�!

Rezeda és zsálya,
csicserg� madárka,
tavasztündér
szalad erre,
hull a fénytopánka!

És akinek keze
dióval van tele,
ugorjon egy jó
nagyot,
madár lesz bel�le!

Fon a kis pók
Fon a kis pók,
n� a fonál,
aki leány,
mind sorban áll:
ennek kéne
szép suhogó,
annak kéne
aranybimbó,
ennek kéne
sárgarigó,
annak kéne
gyöngybögy� tyúk!

Fon a kis pók,
n� a fonál,
aki legény,
mind sorban áll:
ennek kéne
kék lobogó,
annak kéne
tarka tinó,
ennek kéne
drága dió,
annak kéne
ördöngös gnú!
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Az én kutyám, Musztafa
Volt egy kutyám, úrfajta,
úgy hívták, hogy Musztafa,
elt�nt minden kalapja,
a szél folyton lekapta!
Kúszott, mászott, pipázott,
hogyha esett, teázott,
a kéménybe felmászott,
füstgolyókkal labdázott.
Megcsípte három bolha,
mintha b�re se volna.
Ebb�l lett a galiba,
mert nem bírta Musztafa!
Akkorákat ugatott,
hogy elbújt a lila hold,
kormos lett az éjszaka,
elhallgatott Musztafa.

Majtöm manó barátságot köt
A távoli �serd�ben élt egy kis manó, akit Majtömnek hívtak. Messzir�l fel lehe-

tett ismerni élénk narancssárga szín� sapkájáról. Ha borult volt az ég, koránt-

sem búslakodott, hiszen világító sapkája csak úgy sziporkázott.

„Én vagyok a ragyogó fej�,

nem láttam sohasem tet�t,

nem félek senkit�l, nem ám,

megóv a rikító sapkám” – ezt szokta énekelni Majtöm. A végén pedig néha 

még a következ�t is hozzáteszi:

„Eje-haja, rongybabám,

nagy, nemezelt mamuszkám!

�serd�k vad öreganyja,

mérges kétélt� lazagna!”

Ezzel a sapkával kelt és feküdt, evett és ivott, sétálgatott meg sietett is, bár 

ez utóbbit igen ritkán tette. Az állatok közül többen is kicsúfolták, mivel a sap-

káját egy pillanatra sem vette le, meg azért is, mert olyan nagyra volt azzal a 

tökföd�vel:

– Hihi! Talán abban van a varázser�d? Add kölcsön nekünk a sapkádat! 

– csimpogták a csimpánzok.

– Nem, nincs benne varázser� – válaszolt Majtöm, és rájuk sem hederített.

Egy napon, amikor szokása szerint egyedül sétálgatott a dzsungelben, ta-

lálkozott egy pandamacival. Amint megpillantotta a macit, aki éppen kézen állt, 

�szintén megijedt, mert bár a medve fi atal volt, és ráadásul éppen fejjel lefele 
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állt, azért még mindig tízszer nagyobb volt Majtömnél. Megrettenve visszahúzó-

dott egy fatörzs mögé, azonban már kés� volt, mivel az állat észrevette. Panda 

Anda, mert így hívták a macit, gyorsan négy lábra ereszkedett, és megszólította 

Majtömöt.

– Látom, te is elbújsz el�lem. Igazán félelmetes lehetek a nagy foltjaimmal 

– állapította meg szomorúan.

– Á-á, e-egyáltalán nem – dadogta Majtöm, és el�mászott a rejtekhelyr�l, 

igaz, izgalmában az orra hegyét vakargatta.

– Tudod, eltévedtem, nem találom a szüleimet. Éppen bambuszt cseme-

géztem, és egyre távolabb kerültem t�lük. Bevallom, lusta vagyok, ám a bam-

buszért mindent megteszek, még el is tévedek. Egyedül éreztem magamat, 

ezért kipróbáltam a kézenállást. A szüleimet sokszor láttam ilyesmit csinálni. És 

most itt, a vad magányban, életem els� kézenállását is elkövettem!

– Hát igen, ne táncolj, ha vágják a fogadat, így tartja a régi manóközmon-

dás.

– A fogamat? Égszakadás, földindulás, én ezt nem értem, pajtás.

– Csak azt akartam mondani, hogy segítek megkeresni a szüleidet. Itt a 

világító sapkám, ez szerencsét hoz, meglátod! – mondta bizakodva Majtöm 

Panda Andának.

Így aztán együtt indultak el, elég sokat bandukoltak, míg estére végül meg-

lelték a pandaszül�ket, akik kézen állva forgatták a fejüket jobbra meg balra, 

mivel azt hitték, tótágast állva hamarabb meglelik Panda Andát.

Nagy volt az öröm! Olyannyira, hogy Majtöm még a sapkáját is hajlandó 

volt kölcsönadni egy kis id�re Panda Andának. Való igaz, hogy a sapka csak az 

egyik füle hegyére ment fel, de azért nem esett le onnan.

Így lett Majtöm Panda Anda barátja. Közös indulójuk ekképpen hangzott:

„Ne táncolj, ha vágják a fogadat,

és jobb, ha nem dobálsz madarat,

bambusz meg dió s cukornád,

Panda Anda Majtömmel jó barát!”


