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Bevezetés 
 
A XXI. század elejének egyre inkább elanyagiasult világában a technika 

mindenhatóságában bízó ember mind gyakrabban panaszkodik magányra, és egyre 
hevesebben kívánkozik vissza az elveszett paradicsomba, abba a világba, ahol az 
értékek rangsorában első helyet foglal el az emberség, a szeretet, a szerelem, a 
barátság, a hűség, tehát azok az érzelmek, amelyek nélkül az ember élete sivár 
lenne. Gyermekeink meséit végigolvasva kitűnik, hogy követelik a trónfosztott 
érzelmek rangjának helyreállítását. 

A mesére mindenkinek szüksége van. Nemcsak a gyerekeknek, hanem nekünk, 
felnőtteknek is, mert a mese örök. Olyan, mint a múltnak kútja. Az „Egyszer volt, 
hol nem volt” világa egy múltban létező valós világra utal, arra az időre, amikor még 
minden az édenkerthez volt hasonló. A gyermekeink meséiben megjelenő 
világszemlélet már más, mint az ősi mesééké, de mindenképpen egy olyan valós 
világ, amely teljes súlyával, értékeivel élni akar bennük. És bár az ősi toposzok 
helyét modern elemek veszik át, mégis a képzelet segítségével, az érzelmeken 
keresztül teszik megközelíthetővé a másokért való aggódást, a kitartást, a gonosz, 
ártó hatalmak elleni küzdelmet. Ugyanis a tökéletes boldogság birodalmába csak 
fáradságos, küzdelmes úton lehet eljutni.  

A gyerekek gondolatvilága, fantáziája végtelenül gazdag birodalmakat rejt, de 
ezek a képzetek ezernyi szállal kötődnek a valósághoz. Hiszen nagyon is valós 
érzelmek, gondolatok jelennek meg bennük. Olykor a velük megesett hétköznapi 
történetek szolgáltatják a hátteret, és végül van, hogy maga a meseíró – 
névazonosság révén – maga jelenik meg az események szereplőjeként. 

Ebben találhatjuk tehát annak a magyarázatát, hogy a XXI. században, amikor 
nem hiszünk sárkányokban, boszorkányokban és ördögökben sem, mégis miért 
hallgatjuk, olvassuk gyönyörködve mindazt, amit a mese kínál.  

 
Végül egy Wass Albert-idézettel kívánok mindenkinek békés, áldott ünnepeket. 
 
Elindult újra a mese! 
Fényt porzik gyémánt szekere! 
Minden csillag egy kereke! 
Jön, emberek, jön, jön az égből 
Isten szekerén a mese! 
 

Karácsony készül, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek, 
hogy emberek lehessetek.

 
  
Dunaújváros, 2017. december 21. 

Péntek Klára 
magyartanár  
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A királyfi és a királylány 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy királyfi, kinek a neve János volt. 
Volt neki egy táltos lova, Villám, és egy griffmadara, István. 

Ez a királyfi szerelmes volt egy királylányba, kinek Mária volt a neve. Egyszer 
János úgy gondolta, hogy elég érett ahhoz, hogy felkeresse a királylányt. Fogta 
hát, rápattant hű lovára, hívta jó barátját, a griffmadarat, majd nekiindult az 
útnak. 

Ahogy ment, mendegélt, elérte az üveghegyet. Megszólalt János. 
- István, átrepítenél minket a hegyen? - kérdezte János. 
- Természetesen - felelte István. 
Továbbmentek, és elértek a rézerdőhöz. Ott volt az első őr, a háromfejű 

sárkány. 
- Ti menjetek arrébb, én elintézem ezt a háromfejűt! - szólalt meg János.  
A ló és a madár így is tett. A királyfinak volt egy kavicsa, amelyet ha feldob, 

olyan erős lesz, hogy egyből megöl akárkit. Feldobta hát ezt a követ, és le is 
győzte. 

Továbbmentek, és elértek az ezüsterdőhöz. Ott már egy hétfejű sárkány volt 
az őr. Villám és István félrehúzódott, János feldobta a kövét, és beleütött a 
sárkányba. Csodálkozott a királyfi, mivel nem halt meg a sárkány. Rá kellett jönnie, 
hogy csak egyszer használható a kőerő. János így sem hátrált meg, elővette 
kardját, és könnyedén legyőzte ezt is. Mielőtt továbbmentek volna már mind a 
hárman, a madár így szólt: 

- Kihasználtál bennünket, nem segítünk rajtad ezentúl – azzal sarkon fordultak. 
Így hát a királyfi egyedül ment tovább. Nem kellett sokáig mennie, elérte az 

aranyerdőt, ahol már várt rá a királykisasszony: 
- Üdvözöllek, bátor királyfi! Az uram, a 12 fejű sárkány túl erős hozzád képest. 

Szerintem menekülj, míg tudsz, mielőtt hazaér. 
János bátor volt, és nem tett így. Mindenáron meg akarta szerezni Máriát. 

Mária befutott a kacsalábon forgó palotájába, és nézte, hogy mikor jön meg az 
ura. Nem is kellett sokat várnia, hamarosan megjött, és a 12 fejű így szólt: 

- Hogy merészeltél belépni birodalmamba? Most meghalsz! 
De a küzdelemben a sárkány hamar életét vesztette. A királylány futott 

Jánoshoz: 
- Te egy hős vagy! - s megcsókolta. - De hogyan jutunk el innen, és hova 

mehetnénk? 
- Nyugalom, az, hogy hova megyünk, az megvan. Az az egyetlen bökkenő, hogy 

hogyan. 
Ekkor leszállt hozzájuk egy táltos, és azt mondta: 
- Megajándékozlak benneket egy lóval, mely elvisz titeket az otthonotokig! 
S ott is termett a ló. 
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- Köszönjük szépen! - hálálkodott János. 
- Szerencséd, hogy megköszönted! Különben hamarosan balszerencsét hoztam 

volna rád! 
Felpattantak a lóra, úgy keltek át az aranyerdőn, az ezüsterdőn és a rézerdőn. 

De az üveghegyen nem jutottak tovább. Megint ott termett a táltos: 
- Ha valamidet odaadod, akkor a griffmadár átrepít titeket. 
János átadta a kavicsát, majd ott termett István. 
- Megsajnáltalak János, jöttem, hogy mégis segítsek, átrepítelek. 
Így átjutottak az üveghegyen is. Amikor hazaértek, a királyfi megfenyegette 

Villámot, hogy ha továbbra is otthagyja őt a semmi közepén, akkor nem húzhatja 
a hintójukat. Villám engedelmeskedett, és másnap egy szempillantás alatt a 
királylány édesapjának várába repítette őket, ahol világraszóló lakodalmat 
csaptak. 

Talán még most is boldogan élnek, ha meg nem haltak. 
Balogh Péter 

 
 

A királylány kecskéje 
 

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, volt egy kicsi ország, 
úgy hívták, Lagúna. Ebben lakott egy gyönyörűséges királylány a szüleivel és 
kecskéivel, ugyanis ennek az országnak a szent állata a kecske volt, s minden lakója 
tartott legalább egyet. Nagy boldogságban élt mindenki a birodalomban. 

Egy napon azonban a királylány kecskéje, Luna megbetegedett. 
Összesereglettek a királyság kuruzslói, de nem tudtak segíteni. Ekkor az öreg 
király kihirdette, hogy ahhoz adja gyönyörű lányát, Vaianát feleségül, aki 
meggyógyítja Lunát. 

A szomszédos országban élt egy kovács, volt néki három fia. Meghallotta a 
vásárban a hírt, és hazaérve így állt fiai elé: 

- Menjetek, próbáljatok szerencsét, ideje saját lábatokra állni!  
Útravalóul hamuba sült pogácsát és szerencsepatkót adott mindhármójuknak.  
Másnap hajnalban együtt kelt útra a három testvér. Mentek, mendegéltek 

három éjjel, három nap, míg elérték Lagúna határát. Ott találtak egy kis házat, 
melyben szállást és ellátást kaptak munkájukért cserébe. Reggel a legnagyobb fiú 
útra kelt, hogy felkeresse a királyt. A két testvér a házban maradt. 

- Adjon isten, uram királyom! – köszöntötte a királyt. 
- Mi járatban, édes fiam? 
- Jöttem a leánya kecskéjét meggyógyítani. 
Azzal a király az istállóba vezette a fiút. Amikor az magára maradt a kecskével, 

megfogta két mellső és két hátsó lábát, és felállította. De szegény kecske 
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összerogyott. Hiába próbálkozott így is, úgy is, nem sikerült. Szomorúan ballagott 
vissza a házhoz. 

- Majd én megpróbálom! – mondta a középső fiú. 
Azzal ő is útra kelt, de ő sem járt több sikerrel. 
- Most rajtam a sor, holnap én is elmegyek a királyhoz - mondta a legkisebb 

testvér. 
Egész éjjel azon gondolkodott, mit tehetne, hisz ő csak egy kovács. Amint így 

elmélkedett, megjelent egy kobold a fiú előtt.  
- Te mindig jó szándékú voltál, mindenkinek segítettél, ezért most én is segítek 

neked - mondta neki. 
- Hogy tudnál segíteni? - kérdezte a fiú. 
- Elárulom, hogy a királylány kecskéje vemhes. Várj türelemmel, és mikor elleni 

kezd, az édesapádtól kapott szerencsepatkót tedd a szívéhez! Az segít majd, hogy 
minden rendben legyen. 

A fiú hálásan megköszönte a segítséget, majd ahogy hajnalodott, útnak indult. 
- Adjon isten, uram királyom! - köszöntötte a királyt, mikor odaért. Úgy 

hallottam, ahhoz adja gyönyörűséges leányát feleségül, aki meggyógyítja 
kecskéjét. Bár én kovácslegény vagyok, de szeretném megpróbálni. 

Megtetszett a királynak a legény őszintesége, elvezette hát az istállóba. Ott a 
legény végigsimította a kecskét, mellétérdelt, és a fülébe súgta: 

- Itt az idő, segítek neked, hogy egészséges kecskegidád szülessen. 
Majd fennhangon így szólt: 
- Uram, királyom, nincs ennek az állatnak semmi baja, csak vemhes, attól oly 

gyenge. Hozzanak neki a mezőről kutyatejet, attól erőre kap! 
A király elküldetett egy tucat embert, hogy gyűjtsék össze a mezőről az összes 

kutyatejet. A fiú pedig elővette szerencsepatkóját, és a kecske szívéhez tette. S 
lássatok csodát, három pillanatnyi idő alatt megszületett Luna gidája. Nagyon 
megörült a királylány, a király pedig betartotta ígéretét, és a fiúhoz adta leányát. 

Hatalmas lakodalmat csaptak, ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak. 
Botka Csenge 

 
 

Tamás és Patrícia 
 

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, még azon is túl, volt 
egyszer egy kastély. Ebben a szép kastélyban élt egy királylány a családjával. A 
királylánynak nem voltak barátai, a testvérei pedig nem foglalkoztak vele, irigyek 
voltak rá a szépsége miatt. Patrícia olyan gyönyörű volt, hogy az egész földön nem 
lehetett szebbet találni nála. Az emberek mindig megcsodálták, ezért Patrícia nem 
is szeretett kint járkálni az utcán, mert nem szerette, hogy folyton bámulják őt. 
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Egy nap elhatározta, hogy álcázni fogja magát. Másnap reggel szokatlan módon 
nem találták az ágyában. A király és a királyné pánikba estek, és rögtön ki is 
küldték az őrséget, hogy keressék meg elveszett kislányukat. A királylányt 
azonban elrabolta egy tizenkét fejű sárkány, és olyan mélyen voltak már az 
erdőben, hogy ha Patrícia kiáltott volna, akkor sem hallotta volna senki. 

Amikor még az ébredése után az erdőben sétált a királylány, egy daliás királyfi, 
Tamás meglátta őt. Nagyon megtetszett neki a lány, ezért követte. Így láthatta, 
amint a sárkány foglyul ejti, s gondolkodás nélkül utánuk iramodott. De olyan 
gyorsan haladtak, hogy nyomukat vesztette. Tamás nagyon elkeseredett. Ekkor 
azonban meglátott egy manót, és megkérdezte tőle, hogy nem látta-e, merre ment 
a sárkány. De a manó nem látott senkit. Ahogy ment tovább az erdő sűrűje felé, 
találkozott egy ördöggel. Tőle is megkérdezte, hogy nem látta-e errefelé a 
sárkányt. 

Az ördög azt válaszolta: 
- Én tudom, merre lakik, akit keresel, és meg is mondom, de előtte ki kell állnod 

három próbát, vagy felfallak. 
Tamás erre megkérdezte: 
- Mi lenne az első próba? 
Az ördög így felelt: 
- Az első próbán ki kell bírnod, hogy fél óráig a víz alatt maradj. 
Tamás ezután félrevonult, hogy megegye a levendulát és a csipkebogyót, melyet 

mindig a tarisznyájában hordott. Ennek a csipkebogyónak és levendulának ugyanis 
varázsereje volt. Ezután visszament az ördöghöz. Az ördög rögtön belelökte a 
vízbe. Azt hitte, hogy ezt nem fogja túlélni, de Tamás fél óra múlva sértetlenül 
jött fel a víz alól. Az ördög nagyon dühös lett, nem akart hinni a két szemének. 

Rögtön mondta a következő próbát: 
- A következő feladat a bátorságról szól. Be foglak zárni a jegesmedvék közé. 
Amikor Tamás ezt meghallotta, rögtön ment a furulyájáért. Amikor visszaért, 

azonnal mehetett be a jegesmedvék közé. Az ördög megint azt hitte, hogy nem éli 
túl. Tamás azonban oly gyönyörűen kezdett furulyázni, hogy a jegesmedvék táncra 
perdültek a zeneszóra. Amikor az ördög kihívta Tamást, azt látta, hogy egy 
karcolás sincs rajta, a jegesmedvék meg mélyen alszanak. Ekkor az ördög majdnem 
felrobbant a dühtől. 

Mondta is az utolsó próbát: 
- Az utolsó próba az, hogy el kell előlem úgy bújnod, hogy ne találjalak meg. 

Háromszor próbálkozhatsz, ha nem sikerül, az utolsó után felfallak. 
Tamásnak elég volt csak egy esély, mert elsőre úgy elbújt, hogy az ördög három 

hét után sem talált rá. 
- Elmondjam, hogy hová bújt? 
- Persze - mondta az ördög -, de ki szólt? 
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- Én - válaszolt egy kis nyúl. - Elmondom, ha elárulod Tamásnak, hogy hol találja 
a tizenkét fejű sárkányt és Patríciát. Megegyeztünk? 

Az ördög azt válaszolta: 
- Persze. 
A nyúl már mondta is: 
- Hapcivirágnak álcázta magát, ott ni, az orrod előtt, azért tüsszög minden 

fejed. 
Tamás erre rögtön visszaváltozott, az ördögnek pedig meg kellett mondania, 

hogy merre találja a tizenkét fejű sárkányt. Elindult hát, hogy megnézze, nem 
csapta-e be őt az ördög. De nem kellett csalódnia, mert meglátta Patríciát, aki 
éppen sírdogált. Odament hozzá, és megkérdezte tőle, hogy mi a baj? 

A királylány ezt válaszolta: 
- Én nem mondhatok semmit, mert ha meglát a gazdám, a tizenkét fejű sárkány, 

akkor halál fia vagy, és én nem akarok senkinek sem rosszat. 
- Mondd, hogy kerültél a sárkányhoz? 
- Meg kellett otthonról szöknöm, mert nem voltak barátaim. Mindenki csak 

nézegetett, a testvéreim meg hozzám sem szóltak, ezért kitaláltam, hogy 
elindulok barátokat keresni. De útközben elkapott a tizenkét fejű sárkány. Ha 
sikítottam volna, akkor sem hallotta volna senki. De most bújj el, mert mindjárt 
hazaér a gazdám. 

Amint ezt kimondta, haza is ért a tizenkét fejű sárkány és már üvöltött is: 
- Mi ez a bűz, mintha emberszagot éreznék! 
Ekkor előugrott Tamás, és levágta a sárkánynak mind a tizenkét fejét. Patrícia 

és Tamás azonnal össze is ölelkeztek. Amint hazaértek Patrícia országába, Tamás 
rögtön feleségül kérte őt az édesapjától. Világra szóló esküvőt tartottak, és azóta 
is boldogan élnek, ha meg nem haltak. 

Forgács Emma 
 
 

Csillag 
 
Egyszer volt, hol nem, élt egyszer egy szegényasszony. Az asszonynak volt egy 

leánya, úgy hívták, hogy Csillag. Ennek a teremtésnek nem csak hogy szépen 
ragyogott a szeme, de a mindenható temérdek sok ésszel is megáldotta. 

Egy szép nyári napon a királyfi Csillag falujába vetődött. Elég volt megpillantania 
a lányt, rögtön beleszeretett. Kérlelte is apját: 

- Hadd vegyem feleségül ezt a gyönyörű leányt! Nem kell nekem más, csak érte 
dobog a szívem! 

- Még mit nem! Egy ilyen ágrólszakadtat? Mit fog szólni a népünk? Ha legalább 
okos lenne...- morfondírozott az öreg király. 

- Tegyük próbára! – csillant fel a királyfi szeme reménykedve. 
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- Nem bánom! Ha meg tud felelni három kérdésemre, akkor szívesen menyemmé 
fogadom! 

Felrendelte hát a király a szép lányt az udvarába. Jött is nagy örömmel, 
legszebbik ruhájában, amelyen kevesebb folt volt, mint a többin. 

- Alázatos szolgája, uram, királyom! Hívatott, itt vagyok! Rendelkezzék velem! 
- Takaros teremtés vagy te, Csillag, hallod-e! A fiamnak is nagyon 

megtetszettél. Elhatároztam, hogy nem állok a frigyetek útjába, feltéve, hogy jól 
forog az eszed. Íme, itt az első kérdésem: Két szomszéd él egymás mellett, 
mindenkit látnak, csak egymást nem. Mi az? 

- Felséges királyom, nem más az, mint a két szem. 
- Hát ez gyorsan ment. Nézzük, a második próbát is ilyen könnyen kiállod-e? 

Hány feje van egy embernek? 
- No, ez már fogós kérdés! Számoljunk csak! Egy feje, két kézfeje, két lábfeje 

van, az összesen öt - válaszolta Csillag. 
- Pompás! Lássuk az utolsót! Melyik út nem porzik sosem? 
Erre bizony már nem tudott azonnal válaszolni a gyönyörű leány. 
- Felség! Gondolkodhatnék egy csöppet? 
- Természetesen. 
A királyfi nagyon izgult, és reménykedett abban, hogy Csillag erre a kérdésre 

is megtalálja a megfelelő választ. A lány a palota kertjében sétálgatott, és fejét 
egyre csak a furfangos kérdésen törte. Közben minduntalan a nagyanyjától örökölt 
medált simogatta. Hát mit tesz isten, a medál mintha életre kelt volna, és a 
gyönyörű csillagos égboltot mutatta. 

- Persze, a csillagos ég, a Tejút a helyes válasz! – kiáltotta örömében a lány. 
Rohant is a király elébe, és már visszhangozták is a palota falai a megfejtését. 
- Mi más, mint a csillagok útja, a Tejút! Hisz a szüleim éppen erről neveztek el 

engem! 
A harmadik kérdés megfejtése után Csillag, ha lehet, még káprázatosabbá 

változott, foltos gúnyája csillagfényből szőtt ruhává lett, és a lány alakja úgy 
ragyogott, mint maga a Nap.  

Nagy lett az öröm az egész országban, mindenki boldog volt, hogy ilyen okos és 
szép királynéjuk lett. A lakodalom hét napig tartott, Hencidától Boncidáig folyt a 
sárga lé. Ma is élnek, ha meg nem haltak. 

Göblyös Emma 
 
 

Napsugár megmentése 
 
Egyszer volt, hol nem volt, még az Üveghegyen is túl, volt egy kis falucska. Ebben 

a falucskában élt egy szegénylegény a kis viskójában. Ezt a szegénylegényt Eszes 
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Endrének hívták. Ennek az Endrének volt egy hűséges kutyája, akinek Bátor volt a 
neve. 

Egyszer a király a palotájába hívatta Eszes Endrét. Endre nem tudta mire vélni 
a dolgot, így nagyon megijedt, ezért másnap reggel, mikor útnak indult a palotába, 
magával vitte Bátort is. 

Miután odaért, a király elmondta neki, hogy azért hívatta, mert a hétfejű 
sárkány elrabolta egyetlen leányát, akit Napsugárnak hívnak. Napsugár olyan 
szépséges volt, hogy hozzá hasonlót még soha sem látott senki. A király bőséges 
jutalmat ajánlott Endrének, ha megtalálja a lányát, mert eddig egyetlen vitéz sem 
tért vissza, aki a keresésére indult. 

Másnap Endre és Bátor el is indultak a királylány keresésére. Amint kiléptek a 
város határán, egy furcsa szerzettel találkoztak. Ez a furcsa szerzet egy ördög 
volt. Aprócska, mint egy nyúl, és fekete, mint a korom. Az ördög olyan gonosz volt, 
hogy el akarta altatni Endrét, és kivett a zsebéből egy altatószeres üvegcsét. 
Bátor azonban odaugrott, hirtelen kikapta az ördög kezéből az üvegcsét, és jól 
meg is harapta a kezét. Az ördög ijedtében azonnal elszaladt. Endre betette 
tarisznyájába az altatószert, és továbbmentek. 

Mentek, mendegéltek tovább az úton, és egyszer csak egy tündérrel 
találkoztak. A tündért Cirnónak hívták. Elmesélték neki, mi járatban vannak. 
Cirnónál volt egy láthatatlanná tévő köpeny, amelyet felajánlott Endrének, mert 
jószívű, kedves legénynek tartotta. 

Három nap, három éjjel mendegélt a két jóbarát, mikor az Üveghegyen túl 
megpillantották a sárkány kastélyát. Hatalmas vizesárok vette körül. Megbújtak 
egy közeli bokorban, hogy jobban szemügyre vehessék. A sárkány nem jött ki a 
kastélyából, ezért elhatározták, hogy bemennek hozzá. Endre és Bátor felvették 
a láthatatlanná tevő köpönyeget, és beosontak. A sárkányra fújták az altatóport, 
aki nyomban el is aludt tőle. A kastély hatalmas volt, hét napig tartott, mire 
bejárták az egészet. A legfelső toronyszobában rátaláltak Napsugár 
királykisasszonyra. Mikor Endre meglátta szépségét, azonnal beleszeretett. 
Napsugár pedig sugárzott az örömtől, hogy végre valaki megmentette. Neki is 
nagyon megtetszett Endre, Bátorral pedig azonnal jó barátok lettek. 

Sietve hagyták el a sárkány kastélyát, és elindultak hazafelé. A hosszú úton 
nagyon sokat beszélgettek, így jól megismerték egymást. Amikor a király 
palotájának őrei észrevették jövetelüket, azonnal megfújták a kürtöket. A király 
szaladt a lánya elé, egészen a palota kapujáig. Végtelenül boldog volt, hogy újra a 
karjába zárhatja egyetlen leányát. 

Örömében a király felajánlotta Endrének a fele királyságát. A szegény fiúnak 
azonban nem kellett a pénz. Endre inkább a királylány kezét kérte meg. A király 
boldogan hozzáadta szeme fényét, Napsugarat. Hét országra szóló lakodalmat 
csaptak. Máig is élnek, ha meg nem haltak. 

Hollósi Véta 
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A kitartó legény 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy legény, aki a családjával elment fát 

vágni az erdőbe, hogy legyen tűzifájuk a hideg napokra. Amikor elkezdték az első 
fa kivágását, a fiú anyukája belelépett valamibe. Másnapra észrevették, hogy nagy 
baj van. Azonnal elvitték a falu sámánjához, aki megállapította, hogy megszúrta 
egy hétszínű csalán. Egyetlen gyógymódja a szivárványrózsa-tea, amely csak a 
sötét erdő közepén terem.  

Mikor ezt megtudták, egyből mentek, hogy megszerezzék. Száz évig 
gyalogoltak, mire odaértek a sötét erdő széléhez. Miután bementek, egyből azt 
vették észre, hogy a fák között világít valami. Mikor odaértek, egy kunyhót láttak, 
amelyben egy boszorkány élt. Kopogásukra magától nyitódott ki az ajtó. Beléptek, 
és így köszöntek: 

- Jó estét, öreganyám! 
- Szerencsétek, hogy öreganyámnak szólítottatok, különben halál fiai lettetek 

volna - mondta a boszorkány. 
Útbaigazítást kértek, és miután megkapták azt, elindultak északnak. Még száz 

évig gyalogoltak, mire a sötét erdő közepébe értek, ahol egy barlang volt. 
Bementek a barlang gyomrába, ahol egy sárkány aludt, aki a szivárvány rózsát 
őrizte. Halkan odaosontak a virághoz, és letépték. A rózsa megcsendült, a sárkány 
pedig erre felébredt, és tüzet kezdett okádni rájuk. Ám pajzsként tükröt 
tartottak maguk elé, és gyorsan kiszaladtak a barlangból. Miután biztonságos 
helyre értek, elaludtak. Amíg aludtak, odament egy kisördög hozzájuk, és ellopta 
a rózsát. A rózsa ismét megcsendült, erre ők is felébredtek, és észrevették, hogy 
eltűnt a virág. Követni kezdték a nyomokat. A nyomok végén egy kis kunyhót 
találtak, amelyben a kisördög lakott. Kezében volt a rózsa. Amikor észrevette 
üldözőit, menekülőre fogta. Újabb száz év múlva kapták el a kisördögöt. Ekkor, 
mikor körülnéztek, hol vannak, a saját házukban találták magukat. Bementek, és 
gyorsan elkészítették a teát. Odaadták a kisfiú édesanyjának, aki miután megitta, 
egyből jobban is lett.  

Ha a kisördög nem a házukhoz szaladt volna, az én mesém is tovább tartott 
volna. 

Pávkovics Olivér 
 

 

Varázslatos pillangó 
 
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy nagyon öreg kereskedő, akinek volt egy 

szépséges lánya. A lány nagyon magányosnak érezte magát, mert apja minden 
udvarlóját eltiltotta tőle. 



 
11 

Szerette édesapját, de elege lett a bezártságból és a magányból. Amikor 
édesapja üzleti útra kelt, mindig bezárta leányát a palotába. Egyik nap az ablakban 
nézelődött a királylány, amikor megpillantott egy gyönyörű pillangót. Olyan sokáig 
nézte, hogy a pillangó odarepült hozzá, majd megszólította: 

- Miért szomorkodsz ennyire? – kérdezte. 
A lány annyira meglepődött, hogy a pillangó tud beszélni, hogy csaknem elállt a 

lélegzete. Egy idő után elmesélte, mi nyomja a szívét.  
- Ha gondolod, én segítek neked. Tudod, én egy tündér vagyok, és ha szeretnéd, 

átváltoztatlak egy kis madárkává. Így az ablakon ki tudsz majd repülni, és mire 
hazaér édesapád, visszaváltozol. 

A lány egy percig sem habozott, elfogadta a pillangó ajánlatát. Ettől a naptól 
kezdve szabadnak érezte magát. 

Egyszer egy csodálatos várhoz sodorta a szél. Ám a szél annyira felerősödött, 
hogy a lány elvesztette az uralmát a repülés irányítása felett. Besodródott a vár 
ablakán, majd a királyfi elé pottyant. Amint a földre érkezett, nyomban vissza is 
változott szépséges lánnyá. Annyira megtetszettek egymásnak, hogy azonnal össze 
is házasodtak. A lány édesapja nem tudta elfogadni ezt a frigyet, így lemondott 
lányáról. Bár fájt ez a királylánynak, de választottját nem hagyta el. 

A fiatalok még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak. 
Plézer Zsombor 

 
 

A szegény fiú kalandos útja 
 
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, volt egy kis falu. 

Ebben a kis faluban élt egy szegényasszony, akinek volt egy fia. Egy nap kérte az 
asszony a fiát, hogy induljon el, és látogassa meg Tündér keresztanyját, mert a 
szegényasszony már olyan öreg volt, hogy menni is alig tudott. A Tündérnél pedig 
van egy olyan csodaszer, amelytől újra képes lenne járni. 

Elindult hát a szegény fiú, ment, mendegélt, mígnem egy hatalmas barlanghoz 
ért. A barlang előtt állt az ostoba ördög, akinél egy ostor volt. Azt mondta az 
ördög a fiúnak, hogy innen csak akkor mehet tovább, ha elrejtőzik a barlangjában 
úgy, hogy ő csak három nap múlva találja meg. 

A szegény fiú nem tudta, mitévő legyen, erősen gondolkodott a barlang bejárata 
előtt, amikor egyszer csak megjelent előtte egy kis manó, aki azt mondta neki: 

- Te szegény fiú, én segítek neked kiállni a próbát, ha cserébe elviszed ezt a 
nagy zsák diót a tündérnek. Szívesen elvinném én is neki, de az én lábaim olyan 
rövidek, hogy csak hét év alatt érnék oda. 

A fiú elfogadta az ajánlatot. A manó azzal átadott neki egy láthatatlan köpenyt, 
majd eltűnt a sűrű rengetegben. 

Ezután a fiú magabiztosan besétált a barlangba, és odakiáltott az ördögnek: 



 
12 

- Számolj el háromig, addig elbújok! 
Az ördög háromig számolt, ezalatt a fiú felvette a köpenyt, és leült a sarokban. 

Telt-múlt az idő, eltelt három nap, de ez alatt a három nap alatt az ördög hiába 
kereste a fiút. Bejárta a barlangot széltében, hosszában, de sehol sem találta. A 
hangját ugyan hallotta, tudta, hogy valahol ott van, de mégsem bukkant a nyomára. 
A három nap elteltével a szegény fiú elkiáltotta magát: 

- Nem találtál meg, így most már előjövök. 
Ekkor levette a köpenyt, és odaállt az ördög elé. 
- Irgummm-burgummm – mérgeskedett az ördög, de nem tehetett mást, 

elengedte a fiút. 
Ekkor a manó újból megjelent a zsák dióval. A fiú elindult hát, majd hét nap 

alatt oda is ért a Tündérhez, aki nagyon örült, hogy látja a keresztfiát. A szegény 
fiú átadta a zsák diót, majd elkérte a csodaszert. Miután megkapta, a fiú 
elköszönt, majd boldogan vitte haza édesanyjának. A szegény asszony 
meggyógyult, és újra tudott járni. 

Polák Petra 
 
 

Az özvegyember három gyermeke 
 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény özvegyember, annak három 

gyermeke: két legény s egy lányka. Cseperedett a két legény, és egyszer azt 
parancsolja az egyiknek: 

- Menj világot látni, próbálj szerencsét! 
- Igenis, idesapám! - és elindult a legnagyobbik. 
Ilyet szól a másiknak az özvegyember: 
- Te maradj a húgoddal, segíts neki a gyászban! – azzal elment. 
A lány sírt, rítt, de bátyja nem segített neki. A legnagyobbik, aki úton volt, 

találkozott egy sárkánnyal, aki aludt, de így is észrevette a legényt. Így szólt 
hozzá nagy morcosan: 

- Ejnye, legény, mit keresel itt, ahol a madár se jár? 
- Szerencsét keresek. 
- Igen, itt megtalálod - mondta mérgesen, nagy csalafintán a sárkány. 
- Mit? 
- A szerencséd, a királykisasszonyt. 
- Hol? – faggatta izgatottan a sárkányt a legény. 
- Az aranyerdőben, innét tizenkét évnyire. 
Ezzel továbbindult a legény, de amíg ő ment, addig odahaza a lányka és bátyja 

összeveszett. A lányka sírt, és végül elszökött otthonról. Útközben egy táltos 
paripára talált, felült rá, és elrepült vele. A táltos paripa egy derék királyhoz vitte, 
aki azt kérdezte tőle: 
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- Azt mondta a paripám, hogy szomorkodtál. Miért? 
- Azért, mert összevesztünk a bátyámmal, és mérgében belevetette magát a 

szakadékba. 
- Ó, azért ne sírj! Van egy másik bátyád, láttam a jósgömbben… 
- Igen, van. 
Jött a legény, pont a király vára előtt vitt az útja. A király hírnökét küldte elé, 

aki kérte, hogy térjen be hozzájuk, mert itt van a húga. S mivel a király egész 
fiatal volt, feleségül vette a lánykát, a legényt meg fiává fogadta. Ma is boldogan 
élnek, ha meg nem haltak. 

Pupp Viktória 
 
 

Rókafi 
 
Volt valahol, nem tudom hol, de valahol mégis, hát volt egy zöld róka. Ennek volt 

egy fia, akit úgy hívtak, Rókafi. Tizenkét évig nevelte az apja, majd azt mondta 
neki: 

- Eredj, fiam, elég erős vagy már!  
Elindult Rókafi, ment, mendegélt. Egyszer nagy ricsajt hall, arrafelé veszi az 

irányt. Hát egy láda egyik oldalán ördögök, a másikon meg néhány ember látott, 
ezek zajongtak. Odasétált Rókafi, hogy megkérdezze a legnagyobb ördögöt: 

- Adjon isten, bátyámuram! Mi van abban a ládában? 
- Ez biz’, öcsém, ez egy kölyöksárkány, sok a bajunk vele, mindig láb alatt van. 

Felhoztuk e világra, hátha kell valakinek… 
Gondolt egyet Rókafi, hóna alá kapta a füstölgő dobozt, és tovább vándorolt. 

Mikor már messze elhagyta a zsibongókat, felnyitotta a láda fedelét. A sárkány 
azon nyomban a gazdájának nézte őt, és engedelmesen követte. A fiú pedig 
megtanította repülni, lánggal célozni. Hamarosan elválaszthatatlan barátok lettek. 
De nem tartott sokáig ez a vidám élet. Egy éjjel a fiúnak olyan rémálma volt, hogy 
két óriás megkötözte, és elrabolta a barátját. Fölriadt, és lám, a sárkánya nem volt 
sehol. Szedte a sátorfáját, nekiindult, hogy megkeresse. Így érte utol a sötétség. 
Körülkémlelt, s megpillantott egy kis házat. Belépett. Az asztal mellett egy ősz 
anyó bóbiskolt. Rókafi illendően köszöntötte: 

- Jó estét, öreganyám! Nem tudna nekem szállást adni éjszakára? 
- Mivel ily szépen kérted, szívesen adok szállást és vacsorát! Ülj le, és mondd 

meg, mi szél sodort erre. 
Elbeszélte Rókafi a történetét. Mikor a végére ért, megszólalt az öregasszony: 
- Én ezen nem tudok segíteni, de egy napi járóföldre lakik a húgom, hátha ő 

segítségedre lesz. 
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Másnap reggel elbúcsúzott a fiú, s továbbindult a mutatott irányba. Estefelé 
meg is látta a házikót. Ott is úgy járt, mint előző nap. Itt is továbbküldték. A 
harmadik este így szóltak hozzá: 

- Szerencsés időben érkeztél! Itt van vendégségben a vizek királya, ő tud neked 
segíteni! 

Rókafi feltette hát neki is a kérdést. A király töprengett, majd elkezdte: 
- Az Óperenciás-tenger közepén van egy sziget, ott raboskodik a barátod. 

Odavisz a lovam. 
Megköszönte a segítséget a fiú, fölült a lóra, s egy pillanat alatt meg is 

érkeztek. Ott leszállt, elindult, s rövidesen rábukkant a börtönre. A két őrző óriás 
éppen aludt. Rókafi csendben elcsente a kulcsot, és kitárta a ketrecet. Csakhogy 
az hatalmasat nyikorgott, s erre mindenki felriadt. Rókafi gyorsan meglovagolta a 
sárkányt, és felemelkedtek a levegőbe. A két óriás vadul üldözőbe vette őket, de 
nem figyeltek, s beleestek a tengerbe, s a hullámok azon nyomban elnyelték őket. 

Rókafiék pedig hazarepültek, és azóta vígan élnek. Aki nem hiszi, járjon utána. 
Slihoczki Dániel 

 
 

Az aranygyűrű 
 
Egyszer volt, hol nem volt, még az Üveghegyen is túl, volt egy olyan gazdag 

ország, amelyet ember szeme még nem látott. Dús rétjein hatalmas csordák 
legelésztek, az erdők és hegyek sok-sok állatnak adtak otthont, a folyókban vidám 
halak fickándoztak, az emberek boldogan, jómódban éltek. 

Az ország közepén állt a királyi palota, ott élt a király, a királyné és három fiuk. 
Kevesen tudták, hogy mind e szépségnek a király kisujján található arany 
varázsgyűrű a záloga. Ez a gyűrű sugározta azt az erőt, mely az egész országnak 
boldogságot hozott. 

Egy napon óriási árnyék vetült a palotára, mert egy hatalmas hétfejű sárkány 
csapott le az udvaron sétálgató királyra. Letépte a gyűrűt az ujjáról, és gyorsan 
tovaszállt. Volt nagy bánat a palotában. A legelők, erdők elnéptelenedtek, a folyók 
kiszáradtak, az emberekre sanyarú idők jöttek. 

Egy napon így szólt a legidősebb királyfi: 
- Édesapám, népünk éhezik, muszáj tennünk valamit! Elmegyek és visszaszerzem 

a gyűrűt. 
A király szomorúan látta be, hogy el kell engednie gyermekét. Felnyergelték az 

udvar legjobb lovát, és útnak indult a királyfi. Ment, ment, hegyen-völgyön át, de 
végül elfogyott az élelme. A kihalt erdőkben nem tudott vadászni, így egyre 
fogyott az ereje, mígnem alig tudott lován megülni, ezért vissza kellett fordulnia. 

Ekkor a középső fiú döntött úgy, hogy ő is próbát tesz. Tanulva fivére hibájából, 
az éléskamrából amennyi ételt csak tudott, felpakolt lovára, hogy ereje teljében 



 
15 

érje el a hétfejű sárkány birodalmát. Nekivágott a hosszú útnak. Hét napon és hét 
éjjelen át meg sem állt, amikor egy óriási hegy útját állta. Megkerülni nem 
lehetett, így elkezdte megmászni. Egyre zordabb idő fogadta, sűrű hóesés, majd 
csípős jégeső verte az arcát. Nagyon fázott vékony ruhájában, és amikor már 
majdnem megfagyott, vissza kellett fordulnia.  

Bántotta a fiúkat, hogy nem jártak sikerrel. Ekkor a legkisebb fiú állt eléjük. 
- Kedves édesapám, drága testvéreim, én is nekivágnék az útnak. 
Senki nem reménykedett a legkisebb fiú sikerében, de nem volt más 

választásuk, el kellett őt is engedni, hogy próbát tehessen. Indulás előtt lement 
az istállóba, megszeretgette kedvenc gebéjét, és a fülébe suttogta, hogy milyen 
nagy útra indulnak. Erre a gebe így szólt: 

- Ne félj semmit, kis gazdám, csak vess elém vacsorára tüzes parazsat! 
A kis királyfi szót fogadott. Reggel felmálházta a lovát, mikor az újra 

megszólalt: 
- Ne felejtsd el övedre csatolni azt az ócska kardhüvelyt, amely a sarokba van 

támasztva! 
A királyfi így is tett. Amikor felült a gebére, az megrázta magát, és pompázatos 

táltos paripává változott. Kettőt dobbantott a patájával, és máris a felhők között 
szálltak. Újabb két szemhunyás után már egy mocsár szélén szálltak le. A királyfi 
éppen megetette volna lovát, mikor hetvenhét gyönyörű tündérlány vette körül, és 
énekelni kezdtek. A királyfi érezte, hogy annyira csábító az énekük, hogy szeretné 
követni őket, hogy leszálljon velük a mocsár mélyére, a másvilág fenekére. Ekkor a 
paripa nagyot nyihogott, a királyfi magához tért révületéből, és rögtön a ló hátára 
pattant, majd elnyargaltak. 

Estére egy szépséges palotához értek, ahol egy gyönyörű királylány nyitott 
ajtót. A királyfi szíve nagyot dobbant örömében. Ettek, ittak, majd nyugovóra 
tértek. A királylány azonban egy csúf banya volt, aki megdelejezte a királyfit, hogy 
örökre szolgasorban tarthassa. Éjfélkor elővette varázspálcáját, hogy átkot 
szórjon a királyfira, de a paripa nagyot dobbantott patájával az ablak alatt, és a 
királyfi felébredt. Meglátta a csúf banyát és a szörnyű viskóját. Elkapta a 
varázspálcát, mire a banya és a viskó kezdett összemenni, míg el nem tűnt teljesen 
a legkisebb királyfi szeme elől. 

Elégedetten indult tovább a fiú. Egyszer csak egy hatalmas szikla került elé, 
amelyen óriási barlangszájak tátongtak. A királyfit rossz érzés fogta el, és abban 
a pillanatban a hét barlangból hét sárkányfej hetvenhét foga vicsorgott rá. A 
királyfi sem volt rest, előrántotta a kardját, és lecsapta a sárkány mind a hét 
fejét. A barlangba lépve értékesebbnél értékesebb kincseket talált, de őt csak az 
apja aranygyűrűje érdekelte. Amikor megtalálta, elindult kifelé, de zajt hallott a 
barlang sötét mélyéből. Kardját előrántva megfordult, és ekkor megpillantott egy 
lányt a barlang falához láncolva. Azonnal kiszabadította, felültette a lovára, és 
hazavágtatott vele. 
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Már senki nem reménykedett abban, hogy a legkisebb királyfi hazatér, így volt 
nagy öröm a palotában, amikor megpillantották. A lányról kiderült, hogy a szomszéd 
király elrabolt gyermeke. A fiatalok összeházasodtak, az országra újra jó idők 
köszöntettek, és mindenki boldogan élt, míg meg nem halt. 

Szabó-Hum Lilien 
 
 

A kis manó nagy vágya 
 
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, az üveghegyen is túl, 

élt egy kicsi manó. A manót úgy hívták, hogy Kristályszemű. Társai rendre 
csúfolták, hiszen még a manók között is kicsinek számított. Nagyon sokat olvasott, 
mindig a könyveket bújta. A meséket olvasva arról álmodozott, hogy egyszer majd 
óriás lesz, és akkor majd ő nevet a többieken. Egyik könyvében azt olvasta, hogy a 
tündér képes mindenféle varázslatra.  

Ezért hát fogta utazóbatyuját, és nekivágott a tündérkastélyhoz vezető útnak. 
Ment, mendegélt, amíg besötétedett, és találkozott az ördöggel. Azt kérdezte az 
ördög: 

- Mit csinálsz itt, éjnek évadján, pici manócska? 
- Szerencsét próbálni indultam, hogy megnőjek, és végre óriás legyek, hogy ne 

csúfoljanak a többiek - rebegte a manó. 
- Hát azon én tudok segíteni - mondta az ördög. 
- Csak annyi a dolgod, hogy nekem adod a lelkedet! - fűzte hozzá, majd villogó 

fogakkal a manóra rontott. 
- Nem adom én azt, arra még szükségem van! – toppantott egy hangosat lábaival 

a manó, majd szaladni kezdett. 
Mivel kicsi volt, ezért minden ág alatt elfért, minden odúba befért, és minden 

nyíláson át tudott bújni. Így addig-addig kergetőztek, amíg feljött a nap. A manó 
tudta jól, hogy az ördög utálja a napfényt, és lám, az rögtön ettől kővé is változott. 
A manó letörte a szarvait, berakta a batyujába, és indult tovább.  

Addig poroszkált hegyek, völgyek között, míg találkozott a rettenetes tűzokádó 
sárkánnyal. 

- Hol jársz te itt, manócska? Itt nem jutsz át, hamm, bekaplak! - üvöltötte a 
tűzokádó, miközben orrából sűrű füst szállt fel. 

- Ne bánts engem, ó, nagy sárkány, túl kicsi vagyok én neked! Csak beakadnék a 
gyönyörű fogaid közé. Egy magadfajta csodálatos lénynek én nem vagyok elég jó! - 
dicsérte álnokul folyamatosan a sárkányt a manó. 

Addig-addig mondott neki szebbnél szebb jelzőket, amíg végül a sárkány már el 
is felejtette, hogy meg akarta enni. A tűzokádó büszkén düllesztette ki a 
mellkasát, és fejét a magasba emelte. Eközben Kristályszemű kihasználta a 
helyzetet, és elmenekült. Emlékül magával vitte a sárkány egyik pikkelyét. 
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Haladt tovább az úton a tündér kastélya felé. Éppen egy szakadék mellett ment 
el, amikor egyszer csak kiabálásra lett figyelmes. Ahogy arrafelé fordult, azt 
látta, hogy egy óriás hatalmas léptekkel kerget valakit. 

- Hé, te óriás, hát micsoda dolog így viselkedni! - kiáltotta neki a manó. 
Az óriás meghallotta a hangját, és felé fordult. 
- Téged is felfallak, kicsi manócska! - ordította, és buzogányát lóbálva a manó 

felé indult fenyegetően, de a manó egy gyors szökkenéssel a közeli, magas fűben 
menedéket talált. 

- Hol vagy, manócska? - kereste az óriás. 
- Itt vagyok - bukkant fel a manó, majd azonnal el is tűnt újra buksija. 
- Hol a nyavalyában vagy te, manó? - kiáltotta egyre mérgesebben az óriás. - Ne 

járasd a bolondját velem! 
- Itt vagyok - kukucskált ki a manó egészen máshonnan, majd gyorsan megint 

elbújt. 
Az óriás és a manó még több órán keresztül bújócskáztak. Az ostoba szörny 

teljesen kifulladt, és mikor a manó újra kiugrott a fűből, annyira megijedt, hogy a 
szakadékba esett. A manó fáradtan nézett utána, amikor a háta mögött egyszer 
csak megjelent a tündér. Hirtelen azt sem tudta, mit mondjon neki. 

- Szép napot, kedves manó! Köszönöm, hogy segítettél legyőzni az óriást! Nagyon 
hálás vagyok neked, bármit kérhetsz tőlem, amit csak akarsz - mondta neki a 
tündér. 

- Szeretnék óriás lenni, hogy a többiek végre ne csúfolhassanak, hogy ilyen pici 
vagyok! - válaszolta a manó. 

- Ilyen buta óriás akarsz lenni? - kérdezte hüledezve a tündér. – Nagyon bátor 
vagy, hogy szembeszálltál az ördöggel. A sárkányon furfangoddal kerekedtél felül, 
és engem is megmentettél. Egy igazi hős vagy, ezért én inkább daliás vitézzé 
változtatlak! - folytatta a tündér, és egy szempillantás alatt meg is tette. 

Kristályszemű hálásan köszönte meg, és hazaindult. Az ördög szarvából kürtöt, 
a sárkány pikkelyéből pedig szép pajzsot csinált. Ezután is mindig segített a 
rászorulóknak, és már a többiek sem nevették ki. Ő sem akart többé rajtuk 
nevetni, de ettől még boldogabban élt, míg meg nem halt. 

Szalai Levente 
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A másvilági fiú 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy sárkány.  
Volt neki egy fia, és egy fogadott gyermeke, aki ember volt. Ezt a fogadott 

gyermeket 13 évig nevelte. Születésnapján így szólt hozzá: 
- Na, fiam, ha legyőzöd a bátyádat egy párviadalban, akkor nevet adok neked, 

és utadra engedlek. 
A fiú ügyességével és erősségével legyőzte sárkánytestvérét. 
Ekkor az apja azt mondta neki: 
- A neved ezentúl legyen Másvilági János. 
Ezzel az apja fölvitte a fiút a középső világ kapujába, és útjára engedte. 
Elindult hát a fiú, ment, mendegélt, és találkozott egy emberrel. 
- Hé, te, hol jársz erre, ahol még a madár sem jár? - kérdezte az ember. 
- Barátokat keresek - válaszolta a fiú. 
- Hát akkor álljunk össze! - vágta rá az ember. 
Így össze is álltak, és elindultak kalandot keresni. Egyszer csak odaértek egy 

házhoz, és bekopogtak. Odabent egy öregember üldögélt. 
- Jó napot, öregapám! – üdvözölte őt János. 
- Szerencséd, hogy illendően köszöntél, mert különben a feneketlen kútba 

vetettelek volna - felelte az apó. 
Így azonban adott nekik egy köpenyt, és ekképpen folytatta: 
- Menjetek el a testvéremhez, ő még ad majd valamit - és ezzel kitessékelte 

őket a házából. 
Mentek, mendegéltek, egyszer csak elértek egy takaros kunyhóhoz, és 

benyitottak. 
- Hé, ember, te vagy az öregember testvére? - kérdezte a fiú. 
Az ember fölállt, és szó nélkül az oroszlánok közé dobta őket. 
- Te vagy az a híres Másvilági János? – kérdezték üvöltve az oroszlánok. 
- Igen – válaszolta erőteljes hangon János. 
Az oroszlánok erre ráugrottak, de János mind egy szálig leverte őket. Társa 

csak nézett, mint borjú az új kapura, s ezt rebegte: 
- János ezt meg, hogy csináltad? 
- Volt egy apám, aki addig nevelt, míg ilyen erős nem lettem. 
Kimásztak a veremből, de egy újabb gödör várta őket, ahol sárkányok, ördögök 

és még sok efféle furcsa lény várta őket. János azokat is mind egy szálig 
összeverte. Miközben ő verekedett, az ember kimászott a veremből, és rácsapta 
a gödörre a fedelét, sőt 100 meg 100 fatönköt tett rá, és elrohant. 

János, mikor felébredt, megkérte a sárkányokat, hogy segítsenek fölemelni az 
ajtót. Fel is emelték közös erővel, és János tovább folytatta útját. Közben 
megtalálta az őt cserbenhagyó társát, és addig püfölte, míg meg nem halt. 

Így volt, rég volt, talán még igaz sem volt. 
Szloboda Balázs 
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A rozsdás kard 
 
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegényasszony, és annak három 

gyereke. Apjuk oly régen eltűnt a közeli erdőben, hogy már halottnak hitték. 
A legidősebbnek azt mondta ekkor az asszony, hogy próbáljon szerencsét. El is 

ment abba az erdőbe, ahová annak idején az apja, de közben ráesteledett. 
Odament hozzá egy sánta farkas, és kért tőle egy kis ennivalót, ám a fiú nem adott 
neki semmit. A farkas éhesen elkullogott. A legidősebb fiú elaludt, és amikor 
felébredt, egy másvilági, csodálatos palotában találta magát. Látott ott egy 
királykisasszonyt egy toronyban. Ki akarta szabadítani, de útját állta a háromfejű 
sárkány. Meg akart küzdeni vele, de nem volt mivel harcolnia, s a sárkány abban a 
pillanatban kővé változtatta.  

A középső fiú is ugyanoda tévedt. Ő is találkozott a sánta farkassal, de az tőle 
sem kapott enni, hiába kért. Ez a fiú is elaludt, és ugyanabban a palotában ébredt, 
mint a bátyja. Mikor találkozott a sárkánnyal, ki akarta cselezni, de mire egyet 
fordult volna, a sárkány őt is kővé változtatta. 

A legkisebb fiút a szegényasszony már nehéz szívvel engedte útjára, mivel igen 
féltett őt, hiszen bátyjai eddig még nem tértek vissza. Ő volt ugyan a legkisebb, 
de ő volt a legbátrabb, legokosabb és legjóságosabb a három fiú közül. Elindult hát 
a testvérei után. Ő messzebb jutott az erdőben, mint a bátyjai. Mikor 
letáborozott, őt is meglátogatta a sánta farkas. Őt is kérte, hogy adjon neki 
ennivalót. Jószívű lévén megfelezte a farkassal kevéske kenyerét és szalonnáját. 
Jótettéért cserébe a farkastól egy rozsdás, ócska kardot kapott. Hálásan 
elfogadta, és az oldalára kötötte. Nyugovóra tért ő is, és láss csodát, ugyanabban 
a palotában ébredt, ahol a testvérei. 

Felébredvén megrettent a sárkány látványától, de előrántotta a farkastól 
kapott rozsdás kardot, amely abban a pillanatban fényes, csillogó karddá változott. 
Lesújtott vele a sárkányra, és egyből lecsapta két fejét. A sárkány fájdalmában 
óriási tüzet okádott a megmaradt fejéből. A fiú azonban olyan gyorsan forgatta 
maga előtt a kardját, hogy a tűz nem érhette. A sárkány annyira megrökönyödött 
a fiú ügyességén, hogy elállt a lélegzete, és a tűz is kialudt a torkában. Ekkor 
sújtott le újra a fiú a megmaradt harmadik fejére, és egy nyisszantással le is vágta 
azt. 

Ekkor nagy recsegés-ropogás közepette a kővé vált bátyjai megelevenedtek. 
Örültek egymásnak, és együtt mentek kiszabadítani a királykisasszonyt. A 
toronyból kilépve észrevették az apjukat, akit szintén kővé varázsolt a sárkány, 
de a varázslat elmúltával ő is életre kelt. Nagy volt ám a fiúk öröme, hogy 
viszontlátták halottnak vélt édesapjukat. 

Már csak a hazafele vezető utat kellett meglelniük. A legkisebb fiú gondolt 
egyet, és megforgatta a kardot a feje felett. Egy örvény keletkezett, amely 
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visszarepítette őket az erdő szélére. A szegényasszony sírva fakadt örömében, 
mikor meglátta családjának férfitagjait épségben, egészségben. 

A legkisebb fiú hazakísérte a királykisasszonyt a szüleihez. Visszakapott 
lányáért a király a fiút jutalomban részesítette: lánya kezét és fele királyságát 
adta neki cserébe. Hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak, máig is boldogan 
élnek, ha meg nem haltak. 

Tokai Zalán 
 
 

Erős János 
 
Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, ahol a kurta farkú 

malac túr, élt egyszer egy király egy csodaszép márványpalotában. Ez a király 
nagyon különös volt, hiszen hatalmas erővel rendelkezett. Az uralkodótól e 
tulajdonságát megörökölte a fia, János is. 

Mikor a királyfi már tizenöt esztendős volt, az apja útnak indította, hogy 
szerencsét próbáljon. El is indult. Ment, mendegélt, s mikor már száz esztendeje 
úton volt, találkozott egy vén boszorkánnyal, aki egy nagy tűz mellett melegedett. 

- Adjon isten, öreganyám! - üdvözölte János. 
- Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál, különben a tűzbe vetettelek volna. 
- Itt maradhatnék éjszakára? - kérdezte a királyfi. 
- Itt maradhatsz, de csak akkor, ha legyőzöd ezt az állatot. 
Amint ez elhangzott, jött egy hatalmas medve. Azonnal egymásnak estek, és egy 

másodperc alatt a földre terítette a fiú a medvét. A boszorkány ezért 
megengedte, hogy ott maradjon éjszakára. 

Másnap reggel folytatta útját János. Ahogy mendegélt, egyszer csak 
megpillantott egy kis kunyhót a folyó mellett. Bement. Itt egy sokkal vénebb 
banyával találkozott. 

- Adjon isten, öreganyám! - köszöntötte a királyfi. 
- Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál, különben a folyóba vetettelek 

volna. 
- Itt maradhatnék éjszakára? 
- Természetesen, fiam, de előtte ki kell állnod egy próbát. 
Ebben a pillanatban megjelent egy - a medvénél nagyobb - griffmadár. Rövid 

ideig méregették egymást, majd egymásnak ugrottak. János alig tíz perc alatt 
legyőzte a griffet, ezért a boszorkánynál maradhatott éjszakára. Reggel, mikor 
felébredt, útnak indult. Hát, ahogy ment, mendegélt, meglátta egy régi, jó 
barátját. 

- Jó napot, barátom! - kiáltott oda neki a királyfi. 
- Jó napot, János! Hol jársz erre, ahol a madár sem jár? 
- Szerencsét próbálni indultam. Nem tartasz velem? 
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- Szívesen veled tartok - mondta Jánosnak. 
Így már ketten folytatták útjukat. Ahogy jártak, keltek hegyeken, völgyeken 

át, egyszer csak észrevettek egy királyt, aki egy nagyon mély árok alján feküdt. 
Odamentek, hogy kihúzzák. Abban a pillanatban, hogy odaértek, előttük termett 
egy - még a griffnél is hatalmasabb - tizenkét fejű sárkány. János barátja annyira 
megijedt, hogy elszaladt, s meg sem állt, míg haza nem ért. János és a sárkány 
hosszú perceken keresztül farkasszemet nézett egymással. Mikor a behemót 
figyelme elkalandozott, a királyfi rátámadt, s egy suhintással levágta mind a 
tizenkét fejét. Miután meggyőződött róla a fiú, hogy a sárkány meghalt, 
benyújtotta a kardját az árokba, s mivel nagyon erős volt, könnyedén kihúzta a 
királyt onnan. 

- Köszönöm, hogy megmentettél – szólt a király. - Mivel ilyen becsületesen 
viselkedtél, és megmentetted az életem, neked adom a legkisebb lányom és a fele 
királyságom. 

Egy hét múlva megtartották a hetedhét országra szóló lakodalmat, és azóta is 
boldogan élnek, ha meg nem haltak. 

Tángli Mirtill 
 
 

A gyógyító erő 
 
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy fiú az édesapjával a hegyekben. 

Állatokat nevelgettek, és éltek boldogan. Egy napon a fiú édesapja megbetegedett, 
és elhívták hozzá a legközelebbi faluból a vajákost. Az megvizsgálta, és 
megállapította, hogy sajnos nagy a baj, és csak egyetlen, gyógynövényből készült 
teával van esély a gyógyulásra, amelyet öt napon belül meg kell, hogy igyon. 

Ez a tea, azonban az Óperenciás-tengeren túli, végtelen sötét erdőben, a 
hétfejű sárkány által védett bokrok legalján található. 

A fiú így szólt az apjához. 
- Egy életem, egy halálom, édesapám, de megszerzem, csak tartson ki! 
Ezzel elindult. Ment, mendegélt, már három napja és három éjjel rótta az utat, 

mire elérte az erdőt. Bevetette magát a sűrűjébe, és ment, kereste a sárkányt. 
Ahogy mendegélt, egyszer csak meglátott egy kismadarat, aki keservesen 
sírdogált az óriás fa alatt. Felnézett a fára a fiú, és látta a kismadár fészkét, ahol 
a testvérei hívogatták. Megfogta a madarat, felmászott a fára, visszahelyezte a 
madárkát a fészkébe. Volt vidám csicsergés, hiszen újra együtt voltak. 

A fiú sietett, hiszen az idő csak fogyott. Kereste tovább a sárkányt. Ahogy 
ment, meglátott egy rókát, akinek a lába beszorult egy fa letörött odvas ágába. 
Már napok óta ott szenvedhetett, mert már alig volt benne élet. A fiú gyorsan 
odasietett, és nagy nehezen kiszabadította a rókát. Elszaladt a patakhoz, vizet 
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hozott neki, és megetette a tarisznyájában magával hozott szalonnával. A róka 
erőre kapott, és a fiúhoz dörgölőzve vidáman elszaladt. 

A fiú szomorú volt, mert elveszített ezzel még egy napot. Már csak egy napja 
maradt, hogy megszerezze és hazavigye a gyógynövényt. De nem adta fel, kereste, 
kutatta.  

Egyszer csak nagy fény gyúlt, és megjelent előtte az erdő jó tündére, és így 
szólt: 

- Mivel mióta beléptél az erdőbe, csak azt látom, hogy az erdő lakóit segítetted, 
ezért teljesítem egy kívánságodat. 

Nagyon megörült ennek a fiú, és mi mást kívánhatott volna, mint hogy a 
gyógynövény legyen a tarisznyájában. S lássatok csodát, ahogy kimondta, már ott 
is volt. És még a hétfejű sárkánnyal sem kellett megküzdenie! Illedelmesen 
megköszönte, és már rohant is, hogy minél előbb hazaérjen.  

Minden erejét összeszedte, és a háromnapi utat egy nap alatt teljesítette. 
Otthon gyorsan megfőzte a teát, és másnapra az édesapja meg is gyógyult. 

Még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak. 
Varga Csenge 
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A ló, a kutya meg a macska 
 
Egyszer egy ló, egy kutya meg egy macska kitalálták, hogy szerencsét próbálnak. 

Alighogy elindultak, egy folyó állta útjukat. A macska hátára vette a lovat, a 
kutyát, és átúszott velük a túlpartra. Mikor átértek, megláttak egy repülő 
kolbászt. A kutya kitárta szárnyait, és huss, a kolbász után repült. A ló elismerő 
mekegésbe kezdett. Így végződött a három jó barát igaz története. 

Bán Olivér 
 
 
 

A futóverseny 
 
Egyszer az erdei állatok elhatározták, hogy szerveznek egy nagy futóversenyt. 

Eljött a várva várt nap. Az állatok felsorakoztak a rajtvonalhoz. Elkezdtek nagy 
sebességgel futni. Ahogy közeledtek a célvonalhoz egyre nagyobb előnyre tett 
szert a csiga. Utána nagyon nagy sebességgel jött a leopárd. Nagy harcot vívtak 
egymással a végén. Végül a csiga tépte szét a célszalagot. A fődíj egy pár futócipő 
volt, amelyet a csiga azóta is nagyon büszkén hord. A leopárd szégyenkezve 
bujdokolt el az erdőből. 

Forgács Emma 
 
 
 

Amikor még szakállas vénasszony voltam 
 
Egyszer, amikor még szakállas vénasszony voltam, elindultam gombászni a 

rengeteg tölgyesbe. Hajlott hátammal csak úgy szökelltem a fenyők alatt. A fáról 
lehulló dió mind a kosaramba ugrott. A bükkerdő közepén felmásztam a 
cseresznyefára, jóllaktam az eperből. Az énekes sasok csak úgy muzsikáltak. 
Eközben meghallottam egy csilingelő, csengő-bongó hangot. Lóra pattantam, hogy 
megkeressem, hogy ki bőg ilyen szépen. A tisztás közepén, a lombok alatt meg is 
pillantottam egy vadkant, amely épp egy fehér holló szájából szerette volna 
kiénekelni a sajtot. De a gólya rá sem hederített, elugrált a szalámival. Vele 
ugráltam én is, míg haza nem értem a vödör fügével. Hát ilyen gondtalanul teltek 
ifjú éveim. 

Göblyös Emma 
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Rémes négyes 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt régen egy olyan társaság, melynek tagjai a 

következők: Elemér, ki semmihez sem ért, Béla, a béna, Dagi, a duci és Vaksi, a 
vak. 

Történt, hogy Daginak elromlott az órája, és a többiektől kért tanácsot. 
- Most mit csináljak ezzel? 
- Nézd már - mondta Vaksi, a vak -, megállt a mutatója! 
- Pontosan! - kiáltotta Elemér, aki semmihez sem ért. 
- No, várjál csak, Dagikám! - mondotta Béla, a béna - Mindjárt… Kész is van! 
- Lássatok csudát - rikkantotta Vaksi, a vak -, újra jár az óra! 
És Béla, a béna táncra perdült, majd a barátai meghívták egy sörre, bár nem 

volt egy vasuk sem. 
- Köszi, hogy megcsináltad az órámat - hálálkodott Dagi. 
- Nincs mit - vigyorgott Béla, és az órát a közeli tóba hajította.  
- Hogy repül az idő! – nézett nagyot Vaksi, a vak. 

Horváth Minka 
 
 

Én és a sárkányom 
 
Mindig szerettem volna egy sárkányt, de tudtam, hogy lehetetlen. 
Azonban egyszer keresztanyukámtól kaptam egy sárkánytojást karácsonyra. 

Pár napig a szobámban volt, aztán kikelt. Elneveztem Tüzesnek, de aztán rájöttem, 
hogy atomot tud fújni az orrán és a száján, ezért Atomra kereszteltem. Egy 
könyvben kerestem útmutatást arra, hogy hogyan tanítsam meg repülni. Sajnos 
nem találtam, ezért vettem egy tyúkjelmezt, és abban csapkodtam az orra előtt. 
Olyan jól bevált a módszerem, hogy pár év múlva már vele szálltam a gimibe.  

Nagyon örülök Atomnak. Keresek is neki egy tűzokádó párt. 
Addig is: grrrrrrrrrrrrrrrrrr, amely sárkánynyelven azt jelenti: sziasztok. 
 

Simigla Dániel 
 
 

Kófic 
 
Április 31-én Kófic, az óriás kibújt a barlangjából. Kóficról tudni kell, hogy 

nagyon csintalan. 
Mára is van egy jó vicce. Lehajolt a jobb lábához, megfogta a Gyémánt folyót, 

és berakta Ingyom-Bingyom város közepébe. Ezek után fejjel lefelé fordította a 
házakat. Az emberek, amikor ébredezni kezdtek, döbbenten látták, hogy a 
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mennyezetről lógnak lefelé. A gyerekek megrémültek, patakokban folyt a könnyük, 
hogy nem mehetnek iskolába. Nem volt ugyanis csónakjuk, amellyel átkelhettek 
volna a Gyémánt folyón. 

A város népe sírva könyörgött Kóficnak, hogy tegye a folyót a helyére, és 
fordítsa vissza a házakat. Kófic jólelkű volt, és mindent visszahelyezett kb. 60 kg 
sült csülökért cserébe. 

A nap végén elégedetten ment haza, örült, hogy ma is ilyen jó tréfát eszelt ki. 
Ráadásul a pocija is tele lett. 

Szabó-Hum Lilien 
 
 

Hazugmese 
 
Palkó egy kiszáradt tó partján horgászott, egyszer csak nagy kapása lett, de 

olyan nagy, hogy nem bírta egyedül kihúzni. Odaszaladt hozzá a féllábú barátja, 
hogy segítsen neki. Mögülük odakiabált nekik egy vak ember: 

- Látom, jó nagy halat fogtatok! 
Hiába próbálkoztak, ketten sem tudták kifogni. Odament hozzájuk Palkó törött 

kezű barátja, és így már könnyedén kihalászták a fogást. Beletették egy vödörbe, 
és elindultak hazafelé. A hal útközben elrepült, ezért üres kézzel tértek haza. 

Tángli Mirtill 
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A teknős, a nyúl, és a kökény 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy teknős és a barátja, a nyúl. Egyszer 

a nyúl olyan éhes lett, hogy akármit megevett volna, amit meglátott. S ez lett a 
veszte… Kora délután ugyanis meglátott egy kökényt, és megpróbálta lenyelni, de 
az megakadt a torkán. 

- Teknőském, teknőském! Egy kökény megakadt a torkomon! Hozz vizet gyorsan, 
nehogy megfulljak! 

A teknős szaladt is a kúthoz: 
- Kút, adj nekem vizet! Vizet viszem nyúl barátomnak, mert mindjárt megfúl a 

kökénytől! 
- Nem adok én neked addig, míg vasat nem hozol a bányásztól! 
Szaladt a teknős a bányászhoz: 
- Bányász, adj nekem követ! Követ viszem kútnak, kút ad nekem vizet, vizet 

viszem nyúl barátomnak, mert mindjárt megfúl a kökénytől! 
- Nem adok én neked addig követ, míg nem hozol nekem sült húst a 

gazdasszonytól! 
Ment a teknős a gazdasszonyhoz. 
- Gazdasszony, adjon nekem sült húst! Sült húst viszem bányásznak, bányász ad 

nekem követ, követ viszem kútnak, kút ad nekem vizet, vizet viszem nyúl 
barátomnak, mert mindjárt megfúl a kökénytől! 

- Addig nem adok sült húst, míg nem hozol nekem tűzifát az erdésztől! 
Ment az erdészhez a teknős: 
- Erdész, adj nekem tűzifát! Tűzifát viszem gazdasszonynak, gazdasszony ad 

sült húst, sült húst viszem bányásznak, bányász ad nekem követ, követ viszem 
kútnak, kút ad nekem vizet, vizet viszem nyúl barátomnak, mert mindjárt megfúl 
a kökénytől!  

- Szívesen adnék neked tűzifát, ha lenne fejszém. Fejszét a boltban találsz! 
Elment a teknős a boltba: 
- Bolt adj nekem fejszét! Fejszét viszem erdésznek, erdész ad tűzifát, Tűzifát 

viszem gazdasszonynak, gazdasszony ad sült húst, sült húst viszem bányásznak, 
bányász ad nekem követ, követ viszem kútnak, kút ad nekem vizet, vizet viszem 
nyúl barátomnak, mert mindjárt megfúl a kökénytől! 

- Nem adom ám én azt ingyen! Pénzbe kerül az! 
Gyorsan elment pénzt keresni a teknős, és lám, sikerrel járt! 
Bolt adott neki fejszét, fejszét vitte erdésznek, erdész adta neki a tűzifát, 

tűzifát adta gazdasszonynak, gazdasszony adott neki húst, húst adta a 
bányásznak, bányász adta neki a követ, követ vitte kútnak, kút adott neki vizet, 
vizet vitte a nyúlnak, de mire odaért, az addigra megfulladt. Ha a nyúl meg nem 
fulladt volna, az én mesém is tovább tartott volna! 

Balogh Péter 
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A bolha vára 
 
Egyszer a bolha a fejébe vette, hogy ő király akar lenni. 
El is ment a hangyákhoz, hogy építsenek neki egy várat. 
- Építünk neked várat - felelték a hangyák -, ha hozol nekünk egy zsák morzsát. 
A bolha elment a gazdasszonyhoz, hogy kérjen tőle morzsát. 
- Gazdasszony, adjál nekem egy zsák morzsát! Morzsát viszem a hangyáknak, a 

hangyák építenek nekem várat, mert én vagyok a király, és a királynak vár dukál. 
- Adok neked morzsát, ha hozol nekem lisztet a molnártól - mondta a 

gazdasszony. 
El is indult a molnárhoz a bolha.  
- Molnár, adj nekem lisztet! Lisztet viszem gazdasszonynak, gazdasszony ad 

nekem morzsát, morzsát viszem a hangyáknak, a hangyák építenek nekem várat, 
mert én vagyok a király, és a királynak vár dukál. 

- Nem adok addig neked lisztet, míg nem hozol nekem búzát a mezőről! - felelte 
a molnár. 

 Szaladt is a bolha a mezőre, hogy kérjen tőle búzát. 
- Mező, adj nekem búzát! Búzát viszem molnárnak, molnár ad lisztet, lisztet 

viszem gazdasszonynak, gazdasszony ad morzsát, morzsát viszem a hangyáknak, a 
hangyák építenek nekem egy szép várat, mert én vagyok a király, és a királynak vár 
dukál. 

- Adok neked búzát, csak kérlek, az aratáshoz hozz valahonnan egy sarlót! - 
kérte a mező. 

A bolha pattogott, hogy gyorsan beérjen a szomszéd városba, ahol épp bolhapiac 
volt. Minden ház előtt egy-egy árus kínálta portékáját. Ahogy ott kutakodott a sok 
limlom között, rálelt egy sarlóra. Örömében ugrándozott, mint a nikkelbolha. 

Majd a sarlót vitte is a mezőre, ahol gyorsan neki is látott a búza aratásának. 
Mikor kész lett, vitte a búzát a molnárhoz, molnár adott neki lisztet, lisztet vitte 
a gazdasszonynak, gazdasszony adott neki egy zsáknyi morzsát, a morzsát vitte a 
hangyáknak, a hangyák tüstént neki is láttak a vár megépítéséhez, és a bolha 
boldog volt, hogy lesz egy gyönyörű, pompás vára, mert ugye, ő király, és a királynak 
vár dukál. 

Kertész Hanna 
 
 

A Télapó zsákja 
 
Egyszer a Télapónak kilyukadt a zsákja. 
Elment a varrónőhöz. 
- Jó reggelt, varrónő, kérlek, varrd meg a zsákom! - mondta a Télapó. 
- Megvarrom, csak nincs tű hozzá. Ha hozol nekem, megteszem. 
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A Télapó ment a mágneshez. 
- Szép jó reggelt, mágnes, adj nekem tűt! Tűt viszem a varrónőnek, varrónő 

megvarrja a zsákom. 
- Rendben, ha hozol valami fémet helyette, hogy a vonzerőm megmaradjon. 
Ment a Télapó a kovácshoz. 
- Jó napot, kovács, adj nekem egy szöget! Szöget viszem mágnesnek, mágnes ad 

nekem tűt, tűt viszem varrónőnek, varrónő megvarrja a zsákom. 
- Adok, de cserébe egy kicsit hadd utazzam rénszarvas húzta szánodon. 
A Télapó szívesen átengedte szánját, megkapta a szöget érte cserébe. Utána a 

szöget vitte a mágnesnek. Mágnes odaadta a tűt. A tűt vitte a varrónőnek, a 
varrónő meg megvarrta a zsákot. 

Ha a varrónő a zsákot meg nem varrta volna, az idei ajándékok szétszóródtak 
volna. 

László Orsolya 
 
 

Marci és a tehenek 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, és annak egy fia, 
akit Marcinak hívtak.  

Mondja egyszer a szegény ember Marcinak: 
- Eredj, fiam, menj ki a farmra, és itasd meg a teheneket! 
Elment Marci, de a lusta fiú nem itatta meg a teheneket. Nem ám, nem itatta 

meg, de nem is ment haza. Megharagudott a gazda, küldte a lovat, hogy rúgja meg 
Marcit. Na, bezzeg a ló nem rúgta meg Marcit, Marci meg nem itatta meg a 
teheneket. Nosza, küldi a szegény ember a kutyát, hogy harapja meg a lovat. A 
kutya nem harapta meg a lovat, a ló nem rúgta meg Marcit, Marci meg nem itatta 
meg a teheneket. Még jobban mérgelődött a gazda, s küldte a medvét, hogy üsse 
agyon a kutyát. De bizony a medve nem ütötte agyon a kutyát, a kutya nem harapta 
meg a lovat, a ló nem rúgta meg Marcit, Marci meg nem itatta meg a teheneket. 

- Úgy?! Hiszen csak várjatok! - szólt a gazda. 
Egyszeribe küldte a kígyót, hogy marja meg a medvét. De a kígyó nem marta 

meg a medvét, a medve nem ütötte agyon a kutyát, a kutya nem harapta meg a 
lovat, a ló nem rúgta meg Marcit, Marci meg nem etette meg a teheneket.  

Hiszen a gazdának sem kellett egyéb, küldte a kígyóvadászt, hogy fojtsa meg a 
kígyót. A vadász megfojtotta a kígyót, a kígyó megmarta a medvét, a medve 
agyonütötte a kutyát, a kutya megharapta a lovat, a ló megrúgta Marcit, Marci meg 
végre megitatta a teheneket. 

Mármarosi Eszter 
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A tejföl 
 

Egyszer volt, hol nem volt, történt egyszer, hogy a falu végén lakó Tóthék 
mulatságot szerveztek. Meghívták a falu apraját-nagyját. Tóthné megfőzte a 
messze földön híres töltött káposztáját. Már éppen teríteni készült, amikor 
észrevette, hogy nincs otthon tejföl. E nélkül mégsem szolgálhatja fel a 
vendégeknek! 

Elszalajtotta a fiát a tehénhez, hogy kérjen tőle tejet, hadd készítsen belőle 
tejfölt. De a tehén azt mondta: 

- Hozzál nekem szénát, akkor adok neked tejecskét! 
Szaladt a fiú a kaszáshoz, hogy adjon neki szénát, szénát elviszi tehénhez, 

tehén ad neki tejecskét, tejet viszi édesanyjának, aki elkészítheti a tejfölt. De a 
kaszásnak életlen volt a kaszája. 

- Így nem tudok neked szénát vágni! - felelte a kaszás. - Szaladj a kovácshoz, 
éleztesd meg!  

Futott a fiú a kovácshoz, és mondta neki: 
- Kovács, élezd meg a kaszát, kaszás ad nekem szénát, szénát viszem tehénnek, 

tehén ad tejecskét, tejet viszem édesanyámnak, hadd készítsen belőle tejfölt. 
- Megélezném - felelte a kovács -, de nincs szenem, amellyel tüzet rakhatnék. 

Eredj a bányába, hozz nekem szenet! 
Sietett a fiú a bányászhoz, és kérlelte: 
- Bányász, adj nekem szenet, szenet viszem a kovácshoz, kovács megélezi a 

kaszát, kaszás ad szénát, szénát viszem tehénnek, tehén ad tejecskét, tejet 
viszem édesanyámnak, aki elkészíti a tejfölt, hiszen tejföl nélkül nem ehetik meg 
a vendégek a töltött káposztát! 

- Adnék én szenet - felelte a bányász -, de elfogyott a gyertyám, így nem látok 
semmit a sötét aknában. Eredj a paphoz, hozzál gyertyát a templomból! 

Szedte a lábát a fiú, hogy ott érje a papot a templomban. Amikor betoppant, 
zihálva sorolta: 

- Tiszteletes, adjon nekem gyertyát, gyertyát viszem a bányásznak, bányász ad 
nekem szenet, szenet viszem a kovácshoz, kovács megélezi a kaszát, kaszás ad 
szénát, szénát viszem a tehénnek, tehén ad tejecskét, tejet viszem 
édesanyámnak, aki elkészítheti végre a tejfölt! 

A pap előhúzott egy gyertyát, a fiú kezébe nyomta, aki tüstént rohant a 
bányászhoz. A bányász adott neki szenet, szenet vitte a kovácshoz, a kovács 
megélezte a kaszát, kaszás tudott vágni szénát, szénát vitte tehénnek, tehén 
adott tejecskét, a tejjel nyargalt haza az édesanyjához. 

Mire hazaért, látta, hogy a vendégek már mind megették a töltött káposztát. 
Erre fogta a tejes kancsót, mind kiitta a tejet, még a macskáknak sem hagyott 
belőle. 

Molnár Botond 
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A szomjas cica 
 

Egyszer volt egy kislány, és neki egy cicája. A cica nagyon megszomjazott, a 
kislány pedig el is indult tejért a tehénhez.  

- Tehén, adj nekem tejet! Tejet viszem cicának, hogy ki ne száradjon. 
- Adok neked tejet, ha hozol nekem szalmát. 
A kislány ment a rétre szalmáért. 
- Rét, adj nekem szalmát! Szalmát viszem tehénnek, tehén ad nekem tejet, tejet 

viszem cicának, hogy ki ne száradjon. 
- Adok neked szalmát, ha hozol nekem vizet. 
A kislány ment a patakhoz. 
- Patak, adj nekem vizet! Vizet viszem a rétnek, rét ad szalmát, szalmát viszem 

tehénnek, tehén ad tejet, tejet viszem cicának, hogy ki ne száradjon. 
- Adok én, csak hozz egy vödröt! 
A kislány ment az asszonyhoz. 
- Asszony, adj nekem vödröt! Vödröt viszem pataknak, patak ad vizet, vizet 

viszem a rétnek, rét ad szalmát, szalmát viszem tehénnek, tehén ad tejet, tejet 
viszem cicának, hogy ki ne száradjon. 

Az asszony megsajnálta a kislányt, és adott neki vödröt.  
A kislány vitte a vödröt pataknak, patak adott vizet, vizet vitte a rétnek, a rét 

adott szalmát, szalmát vitte tehénnek, tehén adott tejet, tejet vitte cicának, a 
cica meg mind megitta a tejet. 

Ha az asszony vödröt nem adott volna, az én mesém is tovább tartott volna, de 
addig a kiscica bizonyára megdöglött volna. 

Motyovszki Kloé 
 
 

A sütemény 
 

Egyszer volt, hol nem volt, a gyönyörűséges királyságban élt egy tündérlány és 
háziállata, Békus. Egy szép napon a tündérlány megkérte Békust, hogy hozzon tejet 
a sütibe. Békus el is indult. Amikor odaért a tehénhez, azt mondta neki: 

- Kérlek, tehén, adj nekem egy kancsó tejet! 
Erre a tehén azt válaszolta: 
- Adok neked tejet, ha hozol nekem szénát. 
Békuci elment a rétre, és azt mondta a rétnek: 
- Rét, adj nekem friss szénát, hogy vihessem a tehénnek, tehén adjon tejet, 

hogy azt vihessem a tündérlánynak! 
Ám a rét addig nem ad friss szénát, amíg nem kap vizet. Így Békus elment a 

kúthoz, és azt mondta neki: 
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- Kút, kérlek, adj nekem vizet, hogy rét adjon nekem friss szénát, szénát 
vihessem tehénnek, tehén adjon nekem tejet, tejet vihessem tündérlánynak! 

De a kút nem ad addig vizet, míg nem kap koszorút. Békuci elment a szép 
lányhoz, kérte, készítsen neki koszorút. A szép lány elkészítette a koszorút, így 
Békuci vihette a koszorút a kútnak, kút adott neki vizet, vizet vitte a rétnek, rét 
adott friss szénát, szénát vihette tehénnek, tehén adott tejet, tejet vihette a 
tündérlánynak, hogy legyen a sütibe. Miután elkészült, Békuci is jó ízűen ehetett 
a sütiből. 

Ha a szép lány a koszorút el nem készítette volna, akkor az én mesém is tovább 
tartott volna. 

Pasti Szvetlána 
 
 

A segítség 
 

Egyszer Laci és Bendegúz elment sétálni. Bendegúz hirtelen elesett, és 
belepottyant egy gödörbe. 

Felkiáltott: 
- Laci, kérlek, hozz kötelet! 
Laci elment a kötélhez, kért kötelet. A kötél kért kendert. 
Laci ment kenderhez, kért kendert. A kender kért vizet.  
Ment vízhez, kért vizet. A víz mondta, kér ásót kiásni előtte a földet.  
Laci ment kovácshoz, kért ásót. Kovács vasat kért.  
Laci ment bányába, talált csákányt, és bányászott vasércet.  
Vasércet vitte a kovácshoz, kovács adott ásót, ásóval kiásta a földet víz előtt, 

a víz ment a kenderhez, a kender megnőtt, Laci levágta a kendert, vitte a kötélhez, 
a kötél adott kötelet, a kötéllel még épp időben kimentette Bendegúzt. 

Pávkovics Ákos 
 
 

Tejecske 
 

Egyszer volt, hol nem volt, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy leány, s annak 
egy tehene. 

Mondja egyszer a leány a tehénnek: 
- Adjál nekem tejecskét, kérlek! 
Erre a tehén így szól: 
- Adok én neked tejet, ha hozol nekem füvet a rétről. 
Elmegy a leány a rétre, és azt mondja a rétnek: 
- Szeretnék egy kevés füvet! Füvet viszem tehénnek, tehén ad tejet érte 

cserébe. 
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- Adok én szívesen, ha hozol vizet a folyótól. 
A leány elmegy a folyóhoz, és így szól: 
- Folyó, adjál nekem vizet! Vizet viszem rétnek, rét ad nekem füvet, füvet 

viszem tehénnek, tehén ad tejet érte cserébe. 
- Adok én, ha építesz rám hidat. Ott vannak az építő anyagok. 
A leány megcsinálta a hidat, így folyó adott neki vizet, vizet vitte rétnek, rét 

adott füvet, füvet vitte tehénnek, tehén adott tejet érte cserébe, és a lány 
boldogan öntötte azt a bögrébe.  

Pupp Viktória 
 
 

A ceruza útja 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ceruza. 
Ez a ceruza nagyon tompa volt. Elment hát a hegyezőhöz. 
- Hegyező, kihegyezel? 
- Ha hozol nekem pengét, igen. 
Elment a kovácshoz. 
- Kovács, csinálsz nekem pengét? 
- Ha hozol acélt, igen. 
Elment a boltba. 
- Bolt, adsz nekem acélt? 
- Ha hozol garast, igen. 
Elmegy a kakashoz. 
- Kakas, keresel nekem garast a szemétdombon? 
- Hát persze. 
A kakas talált is egy lyukas garast, adta a ceruzának. A ceruza adta tovább a 

boltnak, a bolt adott neki acélt, ceruza adta az acélt a kovácsnak, kovács adott 
érte pengét. Végül a ceruza boldogan adta a pengét a hegyezőnek. 

De mire kihegyezték volna, már nem volt mit, mert szegény ceruza a hosszú úton 
teljesen elkopott. 

Reinitz Zsóka 
 
 

Károly és a macskája 
 

Volt egyszer egy Károly nevű fiú, és volt neki egy macskája. Ez a macska 
fölmászott egy fára, ahonnét nem akart lejönni. Hiába kérték, kiscicám, gyere le 
onnan, ő csak azt mondogatta: 

- Csak ha tejet kapok! 
- Eredj, Károly, hozz tejet a tejestől! 
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Ment Károly: 
- Tejes, adj tejet, tejet viszem cicámnak, hogy lejöjjön a fáról. 
- Adok, viszont hozz cipőt a vargától! 
Odaért Károly a vargához: 
- Varga, adj cipőt, cipőt viszem tejesnek, tejes ad tejet, tejet viszem cicámnak, 

hogy lejöjjön a fáról. 
- Szívesen adnék, ha hoznál tűt a szabótól. 
Károly ment a szabóhoz: 
- Szabó, adj tűt, tűt viszem vargának, varga ad cipőt, cipőt viszem tejeshez, 

tejes ad tejet, tejet viszem cicámnak, hogy lemásszon a fáról. 
- Adok, de kérek helyette húst a hentestől. 
Nosza, megindul Károly, s kéri a hentest: 
- Hentes, adj húst! Húst viszem szabónak, szabó ad tűt, tűt viszem vargának, 

varga ad cipőt, cipőt viszem tejeshez, tejes ad tejet, tejet viszem cicámnak, hogy 
lemásszon a fáról. 

Megszánta a hentes Károlyt, adott neki húst, húst vitte szabónak, szabó adott 
tűt, tűt vitte vargának, varga adott cipőt, cipőt vitte tejeshez, tejes adott tejet, 
tejet vitte cicának, az pedig lemászott a fáról. 

Így volt, mese volt, igaz volt. 
Slihoczki Dániel 
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A tündér 
 
Volt egyszer, hol nem volt, volt a világon egy tündér. Annak volt egy rendkívüli 

erejű, de nagyon nehéz varázspálcája. Ahhoz, hogy csodálatos dolgokat tegyen, 
ezt a varázspálcát fel kellett emelnie a kezével. Emelgette, emelgette, de mivel a 
pálca nagyon nehéz volt, nem bírta el, ezért biz’ azt mostanáig megmoccantani sem 
tudta. Várjuk meg, míg felemeli, akkor majd mesém tovább folytatom! 

Kovács Kíra 
 
 

A három jó barát 
 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy cica, egy teknős és egy hörcsög, akik 
lakótársak voltak egy sötét barlangban, amely eredetileg a medve háza volt. 

Nem fizették a lakbért, úgyhogy a medvének elfogyott a türelme, és kirúgta 
őket a barlangjából. 

Kilincseltek ezután ezer helyen, hogy új szállásra leljenek, de hiába. 
Ha a medve ki nem rúgta volna őket, az én mesém is tovább tartott volna.  
Kis kilincs, nagy kilincs - tovább nincs! 

László Orsolya 
 

 
A két jó barát 

 
Volt két jó barát. Az egyiket Bátornak hívták, a másikat Senkinek.  
Bátor és Senki elindultak szerencsét próbálni. Mentek, mendegéltek, egyszer 

csak egy sűrű erdő közepén találták magukat. Körülnéztek, és megpillantottak egy 
házat. Az ajtó nyitva állt, a ház üres volt. Már nagyon fáradtak voltak, és 
bementek, ahol rögtön el is aludtak. Később megjöttek a ház tulajdonosai, és 
rögtön meglátták, hogy elfoglalták a helyüket. Nagyon mérgesek lettek, és rögtön 
kikergették a házból őket. Gyorsan futásnak eredt a két jó barát. Ők pedig utánuk 
indultak. Mikor a ház tulajdonosai nem látták őket, különváltak, hátha úgy előbb 
megtalálják őket. Kisvártatva az egyik megpillantott egy embert az út szélén. 
Odament hozzá, és megkérdezte, hogy ki van vele. 

- Ki is? Ki is? Hú, segítsetek, emlékszik valaki Bátor társa nevére? 
- Senki! – vágták rá a hallgatók. 
- Ha senki, akkor minek mondanom? Ha majd jobban figyeltek, tovább folytatom. 

Mármarosi Eszter 
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Csalimese 
 
Egyszer az erdőben élt egy hörcsög család. 
A legidősebb volt Erő, a középső Ész, a legfiatalabb pedig Fejezd be. 
Egy nap azt mondja nekik az apjuk: 
- Ti már elég idősek vagytok, menjetek élelmet szerezni! 
Erő elment az erdőbe, talált két almát. Miután hazavitte, az apja nagyon büszke 

volt rá. 
Ezután Észen volt a sor. Ő is elindult. Készített egy talicskát fából, és annyi 

cseresznyét gyűjtött bele, amennyit csak tudott. Miután hazaért, az apukája rá is 
nagyon büszke volt. 

- Jaj! Most ki is következik a sorban? Elfelejtettem, segítsetek! 
- Fejezd be! 
- Rendben, ha kéritek, befejezem. 

Pávkovics Ákos 
 
 

A lyukas vödör 
 
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény ember. Volt neki egy tehene 

meg egy vödre. Ám ez a vödör lyukas volt. Így amikor megfejte a tehenet, a tej 
kifolyt a vödörből. Aztán a szegény ember elindult pénzt keresni, hogy vegyen 
magának inni- és ennivalót, és legfőképpen új vödröt. De nem járt sikerrel.  

Teltek, múltak az évek, a vödör még mindig lyukas, és folyik belőle a tej. Majd 
ha már nem folyik, szóljatok, és a mesét tovább folytatom. 

Rácz Lia 
 

Csalimese 
 
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy törpevarázsló. Ez a varázsló elhatározta, 

hogy megszabadítja a világot minden rossztól. Útja során, mikor a Sajtszagú 
erdőben járt, összetalálkozott a vas- és edényorrú bábával. A bába éppen valami 
nagy gonoszságon törte fejét, és közben visszafelé simogatta a fekete macskáját. 

A törpevarázsló megijedt, hogy tervét elronthatja a banya, ezért fájdalmas 
ötletellésbe kezdett. Vajúdott sokáig, míg egy zseniális ötlete született, azaz 
pattant ki a fejéből. Nyomban meg is valósította: odafordult a banyához és 
megkínálta kávéval. Ettől a banya nyomban álomba is merült. 

Szóljatok, ha felébred, mert akkor folytatom, a világot a gonosztól 
megtisztítom. 

Sudár Bence 
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„ A nyúl egy alkalommal élelem után kutatott, valahol Afrikában. Iszonyatos volt a 
hőség, s csak az járt az eszében, milyen jó lenne egy kis árnyék. Egyszer csak 
meglátott egy hatalmas, öreg mangófát. Közelebb húzódott, és udvariasan engedélyt 
kért, hogy beléphessen a hűs árnyék területére. 

A fa engedélyt adott, a nyúl pedig lehuppant az árnyékba, majd így szólt: “Ó, Kedves 
Öreg Fa, hálásan köszönöm az árnyékod”. 

Nem sokkal később a nyúl azt érezte, nagyon viszket a háta. 
„Kedves Öreg Fa! – szólalt meg ismét. – Lennél olyan jó és megengednéd, hogy a 

törzsedhez dörzsöljem a hátamat?”. A fa így válaszolt: „Természetesen kedvesem.” 
A nyúl ezt is megköszönte. 

A fa kis idő múlva megszólalt: „Nyulacska, te vagy az első teremtmény, aki ilyen 
tisztelettel és megbecsüléssel fordultál hozzám. Viszonzásul szeretném megmutatni 
neked a fák titkos szívét.” 

Azzal a fa törzséből kiemelkedett egy ajtó, megnyílt, és a nyúl besétált rajta. 
Alighogy belépett és megpillantotta a csodálatos kertet, melyhez hasonlót még 
életében nem látott, földbe gyökerezett a lába. Ragyogó lágy fény világított meg 
mindent. Egy patakocska folyt keresztül a kerten és annak medrében csillogtak az 
arany és ezüst gyöngyszemek, drágakövek, gyűrűk. A fákon varázslatos gyümölcsök 
kínálták magukat és a kincsektől roskadozó bokrok pompáztak ezer színben. A nyúl 
nem nyúlt semmihez: leült a fűre és csak szívta magába a fa titkos szívének szépségét. 

Végül a fa megszólalt: „Barátom, te megmutattad nekem, hogy képes vagy 
megtartani a szavad, ezért szeretnélek megajándékozni. Válassz kincseimből valamit, 
ami tetszik”. 

A nyúl örömében ide-oda ugrándozott, végül egy rubintos aranygyűrűt választott 
és ráhúzta a farkára. Megköszönt mindent a fának, és megígérte, hogy soha senkinek 
nem beszél arról, amit látott. 

Hazafelé az úton lesben állt a hiéna és meglátta a nyúl farkán a csillogó gyűrűt. 
Megfenyegette, ha nem mondja el, honnan szerezte, megöli. A nyúl féltette az életét 
és elárulta a hiénának, hogyan jutott a gyűrűhöz. 

A hiéna azonnal a fához sietett, és képmutató udvariassággal azt kérte, hadd üljön 
a fa árnyékába, hadd dörzsölhesse a hátát a fa törzséhez. Végül a fa megengedte, 
hogy megnézze a szívét is, miután a hiéna megígérte, nem nyúl semmihez. 

Amint azonban az ajtó kinyílt, a hiéna mohón a fák gyümölcseire vetette magát és 
teletömte annyi kinccsel a hátizsákját, amennyi csak belefért. Letörte az ágakat, 
letaposta a virágokat, beleköpött a patak vizébe. Tört, zúzott, amerre járt. 

Amikor a fa már nem bírta elviselni a pusztítás okozta fájdalmat, úgy döntött, 
bezárja szívének ajtaját, és nem nyitja ki többé senkinek. 

A fény egyszer csak halványodott és az ajtók kezdtek becsukódni. A hiéna képtelen 
volt menekülni nehéz zsákmányával, ezért mindent elszórva futott az ajtó felé. Az 
pedig csukódott, csukódott…” 
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Mesebefejezések 
 
[…] A hiéna halálra rémült, hogy örökre bent ragad a fa szívében. Elkezdett 

sírni. Az öreg fa megsajnálta a hiénát, és így szólt hozzá: 
- Tudod-e, milyen fájdalmat okoztál nekem? 
- Igen! - vágta rá zokogva a hiéna. De már megbántam! 
- Adok neked még egy esélyt. Ha rendbe teszed a kertet, kitisztítod a patakot, 

újraülteted a virágokat, és az ágakat is visszakötözöd, akkor kiengedlek. Adok 
neked egy varázsvesszőt, mellyel újra életet adhatsz a növényeknek. 

A hiéna nekilátott a munkának. Ültetett szép tulipánt, rózsát, a vízbe pedig 
arany tavirózsát telepített. Egy varázsütésre a faágak is visszanőttek. 

Amikor az öreg fa látta, hogy újból minden olyan lett, mint régen, elengedte a 
hiénát, de előbb megígértette vele, hogy nem lesz soha többé kapzsi. A hiéna 
boldogan megígérte, és élete végéig be is tartotta adott szavát. 

Botka Csenge 
 
 

[…] és a hiéna bennmaradt a fa szívében. Egy nap a nyuszinak – amikor épp az 
elmúlt nap történésein gondolkozott – eszébe jutott a hiéna. Azon töprengett, 
vajon hova tűnhetett, mert már régóta nem látta. Fogta magát, és elment a fához, 
hogy őt is megkérdezze. Amikor odaért, így szólt: 

- Kedves Fa! Nem láttad mostanában a hiénát? 
- Miért kérdezed ezt, nyuszi? - kérdezte gyanakodva a fa. – Itt én 

kérdezhetnék. Nem te beszéltél véletlenül neki a kincseimről? 
- De igen, én voltam. Hidd el, nem tehettem mást! A hiéna megfenyegetett, hogy 

véget vet az életemnek, ha nem mondom el neki, honnan van a gyűrűm - válaszolt a 
nyúl szomorúan. 

- Biztos így történt? - kérdezte szigorúan a fa. 
- Esküszöm! – erősítette meg szívére téve kezét a nyúl. 
- Rendben. Akkor megbocsátok. Akit keresel, itt van bent a szívemben. 
- Miért zártad be? - kérdezte meglepődve a nyuszi. 
- Azért, mert kapzsin minden kincsem el akarta venni. 
- Akkor maradjon is bent! Megérdemli! - szólt dühösen a nyúl. 
Ezzel továbbállt, és a hiéna örökre a fa titkos szívében maradt. 

Czeilinger Viktória 
 
 
[…] S a hiéna csak szaladt, csak szaladt, de mégsem érte el a kaput. Azaz a 

kezét még éppen ki tudta dugni a résen, ám az azonnal kővé vált. Vagyis nem kővé, 
hanem egy faággá, az ujján lévő egyik gyűrű pedig egy fényes, gyönyörű mangóvá 
változott.  
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Másnap a nyúl visszament bocsánatot kérni a mangófához. 
- Bocsánat, kedves fa! A hiéna azt mondta, megöl, ha nem mondom meg, honnan 

van a kincsem! 
- Elárultad a fák titkos szívét! Ha akarnám, sem tudnám megbocsátani, amit 

tettél! 
A nyúl szörnyen elszégyellte magát. Tudta, hogy amit tett, az 

megbocsáthatatlan. A fa elkezdett nyúlni felé és erősen megragadta. 
- Neee! Mit csinálsz velem?! 
De végig sem tudta mondani, a fa már be is tette titkos szíve mélyére, ahonnan 

azóta is keresi a kiutat, de meg nem lelheti. A fa így büntette meg a nyulat, hogy 
soha többé ne tudja a titkát senkinek elárulni. Ám magát is magányra ítélte, mert 
azóta nem láthatja a fák titkos szívét senki. 

Garbacz Bánk 
 
 
[…] és csak csukódott tovább, ám a hiéna az utolsó pillanatban kijutott. Csak egy 

baj volt. A farkát odacsukta az ajtó, így moccanni sem tudott. Kérlelte a fát: 
- Kedves fa! Kérlek, nyisd ki a szíved! Bent maradt a farkam. 
- Nem! Meg akartál lopni! Ezek után én tegyek neked szívességet?! 
- Nagyon sajnálom! Kérlek, bocsáss meg! 
- Nekem ez nagyon fájt. Tönkretettél örökre, ezért a farkad is ott marad 

örökre! 
- Remélem, hogy akkor számolsz azzal, hogy én is itt maradok a farkammal 

együtt, körmeimmel, fogaimmal együtt, és kaparni, rágni, marni fogom megmaradt 
kérged, míg teljesen le nem mállik. 

- Jaj, ne!  
Ezzel a fa kinyitotta szívét, és ezt mondta: 
- Menj innen! És vissza ne gyere soha többé! 
- Köszönöm, kedves fa! – vigyorgott szélesen fogait megcsillantva a hiéna. 
Ezzel a fa és a hiéna soha többé nem találkoztak, a fa nagy megkönnyebbülésére. 

Hollósi Véta 
 
 
[…] A hiéna még éppen kiért, mielőtt rácsukódhattak volna az ajtók, de a 

zsákmányát mind el kellett dobnia. Kint még egyszer egy mérges tekintetet vetett 
a fára, majd kereket oldott. 

A fa haldoklott, nem tudta elviselni azt a rombolást, amelyet az a szörnyeteg 
művelt a szívében. A levelei elsárgultak, a lombja megritkult, és a gyökerei egyre 
keskenyebbek lettek. Érezte, neki nem maradt sok hátra… 
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Egy újabb forró nap a nyulacska elment a mangófához, és elszörnyedve nézett 
elsárgult leveleire. Tudta, ez az egész az ő hibája… Ő árulta el a hiénának, hogyan 
szerezhet kincseket, és mit kell hozzá tennie. 

- Hát még ide mersz jönni?  - szólt bánatosan a fa. 
- Úgy sajnálom! Nem tudtam, mit akar veled tenni az a hiéna - magyarázta a 

nyulacska, és finoman végigsimította a fa törzsét. 
- Elárultál! Megígérted, hogy megőrzöd a titkomat! Miért mondtad el? - dörrent 

rá a nyúlra az öreg mangófa. 
- Azt mondta, megöl, ha nem mondom el neki, honnan szereztem ezt - s a 

nyuszika a farkincájára mutatott, ahol megcsillant az aranygyűrű. - De mondd, 
hogyan tudnék segíteni rajtad? Bármit megteszek! 

- Már nem tudsz tenni semmit! Holnapra elsorvadok, de te életed végéig 
emlékezz arra, hogy a bizalommal való visszaélés, az adott szó megszegése milyen 
súlyos következménnyel jár. Ha későn ébredsz rá, a legnagyobb kincset veszted 
el. 

- Talán mégis! Engedd meg, hogy újra bemenjek, és nem kell soha többé 
kiengedned! Az árulásomért megkapod a lelkemet, talán ez kárpótol… 

- Nem! Nem vehetem el a lelkedet azért, mert te elvetted az enyémet! Menj, 
hagyj meghalni! – s szavai nyomán a fáról lehullott egy elsárgult levél, egyenesen a 
nyulacska lábai elé. 

Sírt, zokogott, mikor látta, hogy a kedves idős fa ágai megroggyannak, sőt, egy 
le is szakad. Fájt neki ezt látni, így elment, ahogy azt az öreg fa kérte. 

Másnap újra visszatért barátjához, akiben már tényleg csak az élet egy apró 
szikrája maradt. A nyulacska észrevette, hogy a gyökerek között kilátszik az ajtó, 
így odaosont, és óvatosan benyitott. Az ajtó már szinte magától esett ki a helyéről, 
mert nem volt mit védenie, hisz a fa szíve teljesen sötét, élettelen semmivé 
változott. 

- Milyen kegyetlen lények vannak ezen a földön?! – hasított a nyuszikába a fájó 
érzés, amikor szétnézett a szétdúlt kert romjain. Kétségbeesésében lehúzta a 
farkincájáról a gyűrűt, és egyenesen az egykori patakocskába kiszáradó medrébe 
dobta. 

– Innét származol, gyűrű, ide térj vissza! – szólt.  
De amint a gyűrű a patak medrébe hullt, ragyogni kezdett, és fényével 

elárasztotta a fa szívét. Az a kis gyűrű ugyanis a fa lelkének egy darabkája volt. 
Ekkor eszmélt csak rá a nyúl, mekkora ajándékot kapott a fától. Ez az ajándék nem 
mérhető pénzben. Egy kapzsi embernek nem jelent semmit, de aki birtokolja, annak 
az egész világot. Ahogy erre a nyulacska rájött, a patak újra csobogni kezdett a 
mederben, a kövek visszanyerték fényüket, és újra megtelt a hely élettel és 
csodákkal. 

A nyuszi tapsikolva, mosolyogva ment ki a mangófa elé. Örömmel nyugtázta, hogy 
a levelei kezdik visszanyerni a színüket, a gyökerei vaskosabbak lesznek, és az ajtó 
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ragyogó fénnyel eltűnik. Simogatta a fa kérgét, majd elszundikált a gyökerei 
tövénél, mint az első nap. 

- Hát mégis megmutattad, hogy igaz és jóságos barát vagy - gondolta a fa, majd 
pár levele ráhullott a kis bundás testére, hogy az kényelmesen aludhasson gyökerei 
oltalmában. 

Kovács Kíra 
 

[…] Egyszer csak végleg bezárult. A hiéna ijedten nézett körbe. Ekkor 
észrevette, hogy a feje fölött egy méretes lyuk tátong. Megpróbált felmászni, 
felugrani, hogy kijusson, de hiába. Végül rájött egy tervre. Egymásra pakolta az 
elpusztított dolgokat, de rájuk mászva mindig ledőlt az építménye. Egyre 
reménytelenebbnek tűnt a helyzete. Szomorúan nézte a földet. Amint 
szemlélődött, megfigyelte, hogy az utolsó patak vize kifelé folyik a fából. 
Megpróbált hát kiúszni, de elfogyott a levegője, mielőtt kiért volna. Búsan nézte 
megint a földet. Végső elkeseredésében körmeit használva kiásni próbálta magát. 
Ám egyre mélyebbre ásva a föld is egyre keményebbé vált, annyira, hogy kitört 
bele az összes körme. Mire elcsigázottan visszaért, a fa belsejébe, a talapzat 
meggyengítése miatt a fa roskadozni kezdett. Nem volt hova menekülnie. A hiéna 
érezte, itt a vég. Kis vártatva a fa összedőlt, s maga alá temette, agyonzúzta a 
gonosz állatot. 

Pávkovics Olivér 
 
 
[…] A hiéna bennragadt. Látta, ahogy a gyönyörű színvilág egyik pillanatról a 

másikra szürkeségbe borult. A vidámságból, boldogságból keserűség lett. A hit, a 
remény és a bizalom a fa szívében darabokra tört. A hiéna a sötétségben és 
bezártságban nem élvezhette gazdag zsákmányát. Még egy darabig próbálkozott 
a kijutással, de ahogy az ereje alábbhagyott, feladta a harcot.  

A fa ezt látván, így szólt hozzá: 
- Adok neked még egy esélyt, hogy kijuthass innen. Amit elpusztítottál idebent, 

azt helyre kell hoznod. A széttaposott virágok helyett újat kell ültetned. A fák 
kincseit, gyümölcseit addig kell ápolnod, amíg ismét nem teremnek. 

A hiéna, mivel nagyon szeretett volna kiszabadulni innen, belement az alkuba. 
Teltek a napok, a hónapok és az évek. A virágok a fa szívében ismét pompázni 
kezdtek. A hiéna minden nap meglocsolta és ápolta őket. Egyik nap azon vette 
észre magát, hogy amikor leült a virágok közé, a gyönyörű látvány varázslatba 
ejtette.  

Ekkor a fa szó nélkül kinyitotta kapuit. De a hiéna látva a szabadságot, mégis a 
fa belsejében maradt. Nem a szabadságot, hanem a lelki gazdagságot, az igazi 
kincset választotta inkább. Boldogan él még ma is, ha meg nem halt. 

Plézer Zsombor 



 
45 

[…] A hiéna csukódó ajtón már nem jutott ki, az pont az orra előtt csukódott 
be. Mohósága folytán a fa szíve okozta vesztét.  

Ezután hosszú évekig tartotta a fa magát a fogadalmához, amelyben eldöntötte, 
hogy bezárja szíve ajtaját. Egy szép napon azonban egy fiatal legény tévedt a fa 
árnyékába, aki szemmel láthatóan kitikkadt a nagy melegtől. Kulacsából kiitta az 
utolsó csepp vizet is, és nagyon el volt fáradva. Leroskadt, majd a fa tövében, az 
árnyékban hamarosan álomra szenderült. Amikor felébredt, megköszönte a fának, 
hogy segített rajta, majd éppen indulni készült, amikor a fa megszólította: 

- Látom, te jóra való legény vagy, és nem sok vagyonnal rendelkezel, ezért úgy 
döntöttem, hogy megváltoztatom az életed. Azonban figyelmeztetlek, még egy 
próbát ennek érdekében ki kell állnod. 

A legénynek is megnyitotta a szívéhez vezető utat, aki bement a kisajtón, és 
szájtátva vette ámult, hogy milyen világba csöppent. Ugyanaz a látvány fogadta, 
mint korábban a kis nyulat. A legény ekkor leült, majd élvezettel nézett körül, de 
nem nyúlt semmihez, nem csábította el a sok kincs, drágakő. Egyszer csak a fa 
felajánlotta neki, hogy válasszon a kincsek közül kedvére valót. A fa titkon 
remélte, hogy a legény nem csábul el, és beváltja a hozzá fűzött reményeit. A 
fának szerencséje volt, mert igaza lett: a legény választott egy gyémántgyűrűt a 
leendő kedvesének, és egy tarisznya aranypénzt kért a közös életük 
megindításához. Dolga végeztével a legény tisztelettudóan megköszönte a fa 
jóságát, majd elköszönt tőle.  

Sietett haza, mert már régóta vándorolt, és nem látta hosszú ideje kedvesét. 
Hazaérkezés után a gyémántgyűrűt kedvese ujjára húzta, és megtartották a 
lakodalmat. Az aranypénzen pár jószágot és egy házat vásároltak, és szorgalmasan 
dolgoztak. A legény mértéktartásának, jóságának köszönhetően ma is boldogan 
élnek, ha meg nem haltak. 

Somogyi Zalán 
 
 

[…] míg végleg be nem zárult, a hiéna pedig bentragadt. 
A kert elkezdett összeomlani, a hiéna bebújt egy barlangba, és várta, amíg vége 

nem lesz a kőomlásnak. A fa, érezve a hiéna félelmét, egyszer csak megszólalt: 
- Te, hiéna, kiengedlek, de csak akkor, ha mindent visszateszel a helyére, és 

megígéred, hogy nem teszel ilyet többé senkivel. 
- Jó - mondta a hiéna -, megígérem.  
A fa kinyitotta előtte az ajtót, és azt mondta neki: 
- Kérlek, hívd ide a nyulat, hadd beszéljek vele! 
A hiéna így is tett. Megkereste a nyulat, és azt mondta neki: 
- Te, nyúl, a fa hív téged, beszélni szeretne veled. Keresd fel! 
A nyúl így válaszolt: 
- Megyek. 
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Oda is ment a fához, és kérdezte: 
- Miért hívtál, te, kedves fa? 
- Azért, mert elmondtad a hiénának, hogy mi a titkom. Miért tetted ezt? Tudni 

szeretném. 
A nyúl így felelt: 
- Azért, mert megfenyegetett, hogy megölni, ha nem beszélek. 
- De megesküdtél rá, hogy nem mondod el senkinek! Nem emlékszel? 
– De… – horgasztotta le szomorúan a fejét a nyúl. 
Ezután a fa elbocsátotta, de a nyúl ezután örök bűntudatban élt. 

Szloboda Balázs 
 
 

[…] A hiénának sietnie kellett volna, de megtorpant. Hátranézett, és 
gondolataiba mélyedt: 

- A drágakő, vagy az életem. 
Mire döntött, már becsukódott az ajtó, s a sötétségben maradt. Ezután az állat 

könyörgött a fának, hogy engedje ki őt, de az még egy darabig büntette. 
A nyuszi szomorú lett, hogy elárulta a fa titkát a ragadozónak.  
Miután a nyúl rádöbbent, hogy hiszékenységével, jószívűségével mennyi bajt 

okozott, a hiéna pedig eleget bűnhődött a sötétségben, a fa úgy döntött, 
megkönyörül mindkettőnek. Azonban nem hagyta őket büntetés nélkül. A fa 
természettől kapott hatalmánál fogva a nyulat ijedőssé tette, ettől kezdve még 
az árnyékától is félt, és folyton bujdokolnia kellett. A hiénát pedig úgy büntette, 
hogy megfosztotta kincseitől és barátaitól, valamint furcsa és ijesztő hangot 
adott neki, hogy mindenki messziről felismerje, és kerülje. Így minden állat 
megtudta, hogy hazug és alattomos. Eledele pedig csak az elhullott állatok teteme 
lehetett. 

Szomorú lecke volt ez mindannyiuk számára. 
Tokai Zalán 
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Az önzőség ára 
 
Egyszer volt egy nagy, sűrű, fával teli erdő, közepén egy árnyékos barlanggal. 

Abban lakott egy fiatal, de életerős, testes és kissé öntelt medve. A barlangja 
mellett kimagaslott az erdőből egy ötméteres fa, melynek tetején egy 
fülemülecsalád fészkelt. Az erdőben sok-sok állat élt békességben egymás 
mellett. 

Egy nap azonban a medve megelégelte a sűrű erdőt, árnyékos lakhelyét, 
szeretett volna egy kis tisztást a barlangja elé, ahol kedvére napozhat, ha úgy 
tartja a kedve. Körül is nézett, megszemlélte a fákat, és úgy döntött, hogy elég 
lenne azt a hatalmasra nőtt fát kivágni, amely a barlangja bejárata előtt állt, mert 
nélküle pont elég hely lenne. Indult volna a fejszéért, mikor a fülemülepár arra 
röppent, és észrevette a nézelődő állatot. 

- Kedves medve! - szólították meg a madarak, mit nézel annyira? 
- Csak azt, hogy ezt a fát mindjárt kivágom, a helyén jó kis napozóhelyem lesz 

majd – brummogta vissza nekik. 
Megrémültek a fülemülék, és így kiáltottak: 
- Ezt a fát nem vághatod ki! Ez a mi otthonunk! A medvét azonban nem hatotta 

meg a madarak félelme, mély hangon odadörmögte nekik: 
- Majd találtok másik fát. 
Ezzel otthagyta őket, s elcammogott. A két kismadár körberepülte az erdőt, és 

segítségül hívták annak lakóit. Minden állathoz eljutott a hír, hogy a medve nem 
tiszteli mások otthonát, ezért összegyűltek a kivágandó fa körül, és vártak. Nem 
kellett sokáig ácsorogniuk, a medve jött nagy elszántan, kezében jókora fejszével. 
Az állatok megrohamozták: az egerek felszaladtak a lábán, rágcsálták a szőrét, 
ahol érték; a mókusok makkot, mogyorót dobáltak rá a közeli fákról; a róka a 
hátára ugrott, a nyakát kapta el, az őzek pedig elgáncsolták hosszú lábaikkal. A 
medve kiabált, szabadulni próbált, de látta, hogy esélye sincsen az állatokkal 
szemben. Így szólt hát hozzájuk: 

- Sajnálom, hogy önző módon csak magamra gondoltam. Engedjetek el, 
megígérem, többet nem láttok! 

Az állatok szó nélkül félreálltak. A medve összepakolt a barlangjában, elindult, 
és többé vissza sem nézett. 

Hiába volt a medve az erdő legnagyobb és legerősebb állata, a többiek 
felülkerekedtek rajta. Távozása után még sokáig hallatszott a fülemülecsalád 
boldog füttye. 

Biró Vivien 
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A két delfin 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer két delfin, Selli és Delfi.  
Selli egy nap megtudta, hogy Delfi azt mondta legjobb barátnőjének, hogy 

minden versenyen és dolgozatban csal. Mikor már egy ideje furán viselkedett vele 
barátnője, visszaadta a gonoszságot. Mikor Delfi észrevette a gonoszságot, 
fenyegetni kezdte Sellit. Egy elfogulatlan ismerősük megjegyzést tett: Egyik 
kutya, másik eb. 

A delfinek azóta elgondolkodtak, és végleg tisztázták a helyzetet. Azóta 
barátok, és mindketten megbánták, amit tettek. 

Czeilinger Viktória 
 
 

A két erdő 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy erdő, ahol csupa erőszakos állat élt. 
Nem messze ettől volt egy másik erdő, ahol viszont csak kedves, békés állatok 
laktak. 

Egy napon tanácskozásra gyűlt össze a vadkan, a róka, a farkas és a medve, mivel 
fogytán volt a táplálék az erdejükben. Megállapodtak, hogy terjeszkednek, így 
nagyobb lesz a vadászterületük. Logikusnak tűnt, hogy a szomszédos erdőt 
elfoglalják. 

Közben nem is sejtették, hogy a poloska lehallgatta őket. Ő is a másik erdőben 
élt, úgyhogy vitte is a hírt. 

Mikor az ott lakók (a nyúl, a méhek, a sündisznó, az őz, a hangyák, a bagoly, a 
szentjánosbogarak és a hódok) megtudták, mi készül ellenük, elszabadultak az 
indulatok. 

- Csendet! - szólt a bagoly – Íme, a haditerv! Én leszek a hadvezér. A hódok 
építsenek gátat a patakra! 

- Igenis! - felelték a hódok. 
- Sünök, ti az ellenség talpát szúrjátok! Méhek! Ti a levegőből döfjétek őket! 
Hangyák! Ássatok gödröket csapdának! 
Mindenki szorgalmasan bólogatott. 
- Nyúl! Te állj őrt az erdő szélén, és ha meglátod az ellenséget, azonnal kösd fel 

a nyúlcipőt, és értesítsd a méheket, sünöket! 
- Értettem! - válaszolt a nyúl. 
- Mindenki figyeljen! Ha a nyúl megadja a jelet, a sünök és a méhek támadnak. 

Ha nem sikerül elriasztani az ellent, akkor védekezünk, a gödrök felé terelve őket. 
Ha túlerőben vannak, akkor a hódok megbontják a gátat, elárasztva a támadókat. 

Miközben mindenki ment a dolgára, megszólalt egy vékonyka hang: 
- Na, és én mit csináljak? – kérdezte félénken az őz. 
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- Ő... Izé... Te csak szurkolj, nehogy bakot lőjünk, jól kell működnie a tervnek! - 
válaszolta a bagoly. 

Az őz szomorúan elbaktatott a tisztásról… 
A támadást az esti órákra időzítették a ragadozók, gondolták, akkor teljes lesz 

a felfordulás a riadt, védtelen kis állatkák között. El is indultak hát a másik erdő 
felé. A nyúl azonban idejében meglátta őket, és szaladt is a méhekhez. A csata 
eleinte a védők terve szerint alakult, a támadók fejvesztve menekültek a csípések, 
szúrások elől. A méhek és a sünök ujjongtak, már ünnepelték a győzelmüket, 
azonban a bagoly gondolta, hogy a ragadozók nem hagyják annyiban, mert éhesek. 
Közben nem is sejtették, hogy éppen alattuk, a vakondok által ásott alagutakba 
már be is hatoltak. Csak akkor vették észre, hogy nagy a baj, amikor felbukkant a 
medve, a vaddisznó és a farkas a méhek háta mögött, ott, ahol senki sem számított 
rájuk. Most aztán tényleg eluralkodott a káosz! Csakhogy a medve elbízta magát, 
mindenképpen mézet akart szerezni, így nem tartotta magát a tervükhöz, külön 
vált a társaitól. Ettől a farkas olyan dühös lett, hogy észre sem vette, és belesétált 
a vaddisznóval a csapdába. A róka eközben hátulról figyelte, mikor támadhat sunyi 
módon, amikor senki sem figyel rá. Csakhogy a szentjánosbogarak szerencsére 
résen voltak, fényt derítettek sötét tervükre, és értesítették a hódokat, akik 
rögtön megbontották a gátat, elárasztva az erdőt a patak hideg vizével, kisöpörve 
az ellent. 

A békés erdőlakók boldogan ünnepelték a győzelmet. Hogy mi ebből a tanulság? 
Többet ésszel, mint erővel. 

Csarnai Bálint 
 
 

A pórul járt süni 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis süni, aki egy szép és csendes 
erdőben lakott. Ez a süni nagyon szerette a csillogó-villogó, szikrázó, ékes, 
gyönyörű tárgyakat. Minden csillogó-villogó, szikrázó, ékes, gyönyörű dolgot, 
tárgyat, amelyet meglátott, összeszedett, bárkié is legyen, és saját kis lakát 
díszítette vele. A süni házacskája egy kövekből felépített kis vityilló volt. De nem 
úgy nézett ki, mint egy kőbe vájt barlang! De nem ám! Tele volt rakva mindenféle 
csecsebecsével. Már olyan sok dísz volt a házon, hogy az már nem is volt szép. Sőt, 
kifejezetten csúnya, giccses volt, mert a ház kívül-belül tele volt aggatva a süni 
sok, szedett-vedett kincsével. Még a tetőről is „díszek” lógtak le. 

Egyik reggel a süni egy nagy reccsenésre ébredt. Álomittasan nézett körbe a 
szobájában, de nem látott semmi különöset. Álmosan tette le fejét a párnájára, 
de már nem tudott visszaaludni, pedig olyan szépet álmodott, amilyet még soha. 
Egy gyönyörű, gyémántokkal díszített koronáról álmodott, melyet ő maga viselt.  
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Pár perc múlva föltápászkodott aranyfestékkel kikent ágyából, felöltözött, és 
elment az erdőbe sétálni egyet. Közben természetesen kapkodta össze a 
díszesebbnél díszesebb dolgokat jobbról is, meg balról is. Mikor hazaért, első 
dolga az volt, hogy helyet keressen újdonsült kincseinek. Ezek után lefeküdt 
aludni, mert már későre járt. 

Másnap reggel szintén egy nagy reccsenésre ébredt. Ez a reccsenés valahogy 
így hangzott: Rics-recs, riccs-reccs… Megint felnézett, de most meglátta a 
reccsenések okát. A falon egy nagyobbacska repedést lehetett látni. de a süni nem 
foglalkozott vele különösebben. Felkelt ágyacskájából, és azon a napon is 
kincskereső túrára indult az erdőbe. Közben találkozott a barátaival is, és az 
önfeledt játékban teljesen kiment a fejéből a házacskája falán éktelenkedő 
repedés. Este volt már mikor hazaért, de jaj!! Addigra a házából csak egy kőkupac 
maradt.  

Oda is hívta a helyszínre az igen okos és tájékozott barátját, a baglyot.  
- Oh, szervusz, kedves barátom! Kérlek, segíts rajtam! Összeomlott a házam, 

egy nagy kőkupac maradt már csak belőle. Légy szíves, fejtsd meg ennek az okát! 
- Szia, süni! Az eset magyarázata egyszerű. A sok csecsebecsétől, a sok dísztől, 

khmmmm…, akarom mondani kacattól, amelyeket a lakásod tetején tartottál, 
azoktól dőlt össze a házad. Nem bírta már el a nagy súlyt, és beszakadt a tető. 
Roppantul nagy szerencséd volt, hogy épp nem voltál bent a házban! Rád omlott 
volna az egész! 

A süni szomorúan nézett a darabokra esett házára, majd a bagolyra. A bagoly 
még kiegészítette mondandóját: 

- Ígérd meg nekem, hogy nem fogsz a jövőben mindenféle tárgyat 
összegyűjteni, mert láthatod a saját szemeddel, hogy mi lesz a következménye! 

- Megígérem! – szólt lemondóan a süni. 
A bagoly aznap éjszakára befogadta magához, és azt mondta neki, hogy holnap 

nekilátnak az új háza megépítésének. 
A süni megkönnyebbülten feküdt le aludni, és kellőképpen az eszébe véste ezt 

az esetet, hogy többet nem halmoz mindent mértéktelenül, mert ez lesz a vége. 
Kertész Hanna 

 
 

A macska és a teknős 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy macska és egy teknős. Egy egeret 
üldöztek, aki egy barlangba futott. Az egér tartozott nekik két-két aranytömbbel, 
de nem tudta megadni, mert szegény volt, mint a templom egere. 

A macska és a teknős fülébe jutott, hogy az egérkének nemrég az ötös lottón 
négyese lett, így most akarták behajtani rajta a tartozását. 
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Bejárták a barlang összes zugát, azt remélve, hogy rátalálnak az egérre. Nem 
is sejtették, hogy ő végig mögöttük volt. 

Az egér megbánta, hogy átvágta őket, és átadta az aranyakat. Mindenki örült. 
Orsós Lilla 

 
 

Egy fecske nem csinál nyarat 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fecske, akinek elege lett abból, hogy 

télen mindig Afrikába kell repülnie. Elhatározta, hogy ő idén télen itthon marad.  
Amikor eljött a fagy és a rossz idő, elindultak a vándormadarak hosszú útjukra, 

csupán ez az egy fecske maradt. Amikor egyre hidegebb lett az idő, a fecske 
rájött, hogy attól még, hogy ő itt marad, nem lesz télen nyár. 

És rögtön a többiek után szállt. 
Polák Petra 

 
 

A teknős és a nyúl 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy teknős és egy nyúl. 
Egyszer összevesztek azon, hogy melyikük a gyorsabb. A nyúl azt mondta, hogy 

rendezzenek egy futóversenyt. A teknős beleegyezett. Eldöntötték, hogy két nap 
múlva rendezik meg. 

A teknős megkérte az ikertesóját, hogy váltsa le a célnál, majd egy pár nagyobb 
útszéli követ befestettek úgy, mintha páncéljuk lenne. Így a távolból 
megtévesztésig hasonlítottak egy teknősre. 

Elérkezett a verseny napja. Felsorakoztak a rajtvonalra. A nyúl elöl futott. 
Amikor meglátta az első követ, nagyon meglepődött, de nem zavarta, gyorsabb 
iramba kezdett. Természetesen minden befestett kőnél kicsit csodálkozott, de 
voltak még tartalékai, még növelte a tempót. Amikor végül kimerülten beesett a 
célba, azt látta, hogy minden állat a teknős győzelmét ünnepelte. 

Ekkor nem kérdezett semmit, nem gratulált, hanem csendben elbujdosott 
szégyenében. Ha a nyúl el nem bujdosott volna, ez a mese is tovább tartott volna. 

Reinitz Zsóka 
 
 

A kecske és a róka 
 
Volt egyszer az Óperenciás-tengeren is túl egy kecske és egy róka. A kecskének 

volt egy szép bögréje, abban mindig tejet tartott, amelyet a piacon szokott eladni. 
A ravaszdi róka szemet vetett a bögre tartalmára, és amikor kecskepajtás aludni 



 
53 

tért, kiitta belőle tejet. Mikor másnap a kecske felébredt, és a tejecske hűlt 
helyét találta, a rókához fordult. 

- Hová lett a tejecském, róka? Nem tudod? 
- A macska volt! - hárított a róka sunyi módon. - Hallottam, amikor odalopódzott, 

és kilefetyelte mindet. Biztos, hogy ő volt. 
A kecske elment, megkereste a macskát, és számon kérte rajta az esetet. Ám 

a macska tiltakozott, hogy ő nem lehetett, ugyanis a tyúkkal éppen úton voltak a 
szomszéd faluba. A kecske furcsállta a dolgot, de annyiban hagyta.  

Másnap ugyanott hagyta a bögre tejecskét, amelyet a róka megint megivott, 
amint elaludt a kecske. Ébredés után megtalálta az üres bögréjét a kecske, és 
ismét rákérdezett a rókánál. 

- A kutya volt - hazudta amaz ismét. - Hallottam, ahogyan odasomfordált, és 
kihörpölte. 

Kecskepajtás a kutya után eredt, és mikor rátalált, számon kérte a tej 
eltűnését. Ám nem a kutya volt: ő a tehénnel akkor éppen a piacon vásárolt. A 
kecske dühös lett, megelégelte a tej eltűnését, és csapdát eszelt ki.  

A következő napon ugyanoda tette a bögréjét, de ezúttal csak színlelte az 
alvást. A róka harmadjára is megjelent, és elkezdte mohón inni a tejecskét. Alig 
járt pár kortynál, amikor a kecske felugrott, és a rókára kiáltott. 

- Róka, te hazug! 
- Én nem… - próbált hárítani a róka. - Rosszul láttad… 
- Eljátszottad a bizalmamat, róka! Így kérjél tőlem bármit is ezután! 
Azzal otthagyta a hebegő rókát. Innentől bármit kért a kecskétől a róka, 

bármilyen szépen könyörgött, nem kapott semmit, hiszen a kecske nem bízott meg 
többé benne.  

Sudár Bence 
 
 

Az elefánt és a kisegér 
 
A dzsungel mélyén, ahol ember nem járt, élt egyszer egy rettenthetetlen 

elefánt. Ő volt a legnagyobb és legerősebb állat az egész erdőben. Tudta is ezt 
nagyon jól. Hencegett is mindenkinek, hogy ő aztán bátor, és nem fél semmitől. 
Félt is tőle mindenki, és nem mert neki senki ellentmondani. Tették, amit 
parancsolt, még ha nem is volt ínyükre. Az elefánt ki is használta ezt, és az erdő 
legfinomabb csemegéjét, a fügét, amely csak az erdő közepén, egy hatalmas fán 
termett, kisajátította magának, és senkinek nem engedte, hogy egyen belőle. Ha 
érett a gyümölcs, az elefánt mindig a fa környékét vigyázta. Aki próbálkozott, 
mind elzavarta. Egyszer zajt hallott a közeli bokorból, odafordult, majd trombitáló 
hangon odakiáltott. 

- Bárki is vagy, én erősebb és nagyobb vagyok nálad. 
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A bokorból egy vékony kis hangocska szólalt meg. 
- Én kicsi vagyok, és éhes vagyok. Szeretnék enni a fügéből! 
- Nem adok a fügéből, az mind az enyém! Hordd el magad, mert eltaposlak! 
És lépett is a bokor mögé, hogy megtegye. Abban a pillanatban előlépett a bokor 

mögül egy kis egérke. Az elefánt, mikor meglátta, még a szőr is felállt a hátán, és 
az egész erdő beleremegett, akkorát üvöltött ijedtében. Majd sarkon fordult, és 
úgy elrohant, hogy azóta sem látta senki. Ettől kezdve bárki, aki megkívánta a 
fügét, falatozhatott kedvére a finom gyümölcsből. Az elefántot pedig mindenki jól 
kinevette. 

Szabó Zsófia 
 
 

A büszke méhkirálynő 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy méhkas. A méhkasban élt egy 

méhkirálynő, aki egész nap csak lustálkodott, és magában gyönyörködött. A 
dolgozók mást sem csináltak, csak hordták a ruhákat, befonták a haját, és etették, 
itatták.  

Telt-múlt az idő, és közben tél lett. Egyik reggel a királynő nem kapott reggelit. 
Nagyon dühös lett, és berontott az éléskamrába: 

- Miért nem kaptam reggelit? - kérdezte. 
- Üres az éléskamránk - válaszolták a dolgozók. 
- Hát ti sosem dolgoztok? - kérdezte a királynő. 
- Ha egész nyáron nem csak veled foglalkoztunk volna, a munkára is több idő 

maradt volna.  
A királynő megszégyenülve, éhesen tért vissza a székére, és elhatározta, több 

figyelmet fordít ezentúl a dolgozóira. 
Szalai Levente 

 
 

Mouse család 
 
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy Mouse család. Mouse papa a 

szomszédos faluba járt át dolgozni. A család kisebbik gyermeke óvodába, míg a 
másik iskolába járt. Egyik reggel mindkét csöppség lebetegedett, így Mouse mama 
otthon maradt a kicsikkel. Ezért a szorgalmas mama arra gondolt, hogy valami 
finom ebéddel lepi meg őket. A készülődés közepette vette csak észre, hogy nincs 
otthon a család kedvenc sajtjából. 

Így megkérte a kicsinyeit, hogy viselkedjenek jól, amíg a boltba elmegy sajtot 
venni. A reggeli láz a gyermekeken már nem látszott, ezért örömükben ugráltak az 
ágyon, labdáztak a szobában, és minden más csintalanságokat csináltak. 
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E közben mouse papa váratlanul hazaérkezett, és felkiáltott: 
- Nicsak, nincs itthon a macska, cincognak az egerek! 

Varga Csenge 
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A pont 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy pont. Külsőleg pont olyan volt, mint 

a többi pont, de belül pontosan tudta, hogy ő különleges. Volt, aki beképzeltnek 
tartotta emiatt, volt, aki felnézett rá – pedig nagyon picinyke pont volt. 

Egy szép napsugaras reggelen, amikor pont befordult volna a zöld liget sarkán, 
valaki megszólította. 

- Hahó, pont! Pont olyan vagy, amilyennek elképzeltelek. Van kedved 
beszélgetni? 

A pont körülnézett, vajon ki az, aki pont olyannak képzelte, mint amilyen? 
Honnan tudja ez a valaki, hogy ő milyen is valójában? Pontosíthatta volna, mit ért 
ezalatt! Hiszen, ha csak a külseje alapján ítéli meg, akkor pontosan olyannak látja, 
mint a többi pontot. De ő valójában teljesen más. Az meg nem látszik kívülről. 
Akkor hogy is van ez? Ezen törte a fejét, amikor pont szembetalálkozott egy 
aprócska vonallal. 

- Szia, hát te ki vagy, és miből gondolod, hogy pontosan tudod… - faggatta volna 
tovább, de a kis vonal már folytatta is helyette. 

- Milyen is vagy valójában? Hiszen, ha csak a külsőd alapján ítéllek meg, akkor 
pontosan olyannak látlak, mint a többi pontot. De valójában teljesen más vagy. Az 
meg nem látszik kívülről. Akkor hogy is van ez? 

A pont pontosan olyan tágra kerekedett, mint egy csodálkozó ember szeme. A 
kis vonal pedig folytatta. 

- Vesszőcske vagyok, külsőre pont olyan, mint a többi vessző, de belsőleg 
teljesen más. Tudom, hogy egyedi vagyok, és nagy dolgokat fogok véghezvinni. 
Hallottam, amikor pont rólad beszéltek, és pontosan ezeket a dolgokat mesélték. 
Gondoltam, megkereslek, hátha ketten még nagyobb dolgokra leszünk képesek. 

- Jól tetted - mondta mosolyogva a pont. 
Attól a perctől kezdve, mindig együtt jártak, keltek, s pont olyanok voltak, mint 

két elválaszthatatlan jó barát. Tényleg nagyon nagy dolgokra voltak képesek, 
például általuk születtek meg a török basák, de ezt már ti is tudjátok, hiszen:  

Pont, pont vesszőcske, 
Készen van a fejecske. 
Kicsi nyaka, nagy a hasa, 
Készen van a török basa… 

Bán Olivér 
 
 

Mikor visszanyal a fagyi 
 
A kislány már az autóban ült, várta, hogy az anyukája is beüljön, és végre 

elinduljanak az iskolába. Mindig is szeretett odajárni, jól érezte magát társai 
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között, noha az osztály nem tartozott az iskola legjobbjai közé. Ennek nagyrészt 
Nagy Zoli volt az oka, aki nem bírt ki egy napot sem valami csínytevés nélkül. 
Többnyire a tanárok voltak gonosz tetteinek a célpontjai, hiába próbálták róla 
lebeszélni az osztálytársai. Zsuzsi ma is kíváncsian várta, mi fog történni, ezért 
siettette anyukáját az indulással. 

Az iskolába érve szaladt a többiekhez, akik a kabátszekrényeknél beszélgettek. 
Természetesen Zoli volt a témájuk. Azt hallották, hogy ma egy különösen 
rosszindulatú dologra készül Marika néni, az alsós technikatanár ellen. Nem 
tudták, miért pont őt szemelte ki Zoli, nem is tanította őket, hiszen már felsősök, 
ötödikesek voltak. Gondolták is, hogy úgysem lesz belőle semmi, talán csak fel akar 
vele vágni a menő lányok előtt.  

Becsöngettek társadalomismeret órára. A lányok szaladtak a teremhez, ahol a 
többiek már a padok mellett álltak. Ők is gyorsan a helyükre mentek, lepakoltak, 
várták tanárukat. Öt perc is eltelt, kisebb hangzavar keletkezett már az 
osztályban, mikor belépett az ajtón Marika néni. A lányok ledöbbentek. Nem őt 
várták, viszont valamit sejtve összenéztek. Tekintetük Zolira siklott, aki ravasz 
mosollyal az arcán figyelte a történéseket. Mintha várt volna valamire. Zsuzsi 
sejtette, hogy itt valami már elkezdődött. Gyorsan önként jelentkezett hetesnek, 
kiment a tanárnő elé, jelentette a hiányzókat, közben körülnézett, és észrevette, 
hogy a tanári szék furcsán fénylik. A kukában meglátott egy kiürült tubusos 
ragasztót, és már tudta is, mire készült Zoli. Jelentés után azt mondta Marika 
néninek: 

- Tanárnő! Mára a tanárunk játékot ígért. Önnel is játszhatunk? – kérdezte. 
Az osztály zavartan nézte Zsuzsit, nem tudták, miről van szó. Marika néni 

viszont belement a dologba: 
- Jól van, aranyom, de mit beszéltetek meg? Nem kaptam semmi utasítást mára, 

csak be kellett jönnöm helyettesíteni, mert a tanárotok lebetegedett. 
Zsuzsi pedig rögtön kapcsolt, és így felelt: 
- Ó, csak tanárcserés játékról volt szó, arról, hogy ma valaki az osztályból lesz 

a tanár, és ő tartja meg az órát. Úgy emlékszem, Zoli jelentkezett erre a szerepre 
először, pedig Andrásnak is lett volna kedve hozzá, szeretette volna nagyon 
kipróbálni magát. András már majdnem felkiáltott, hogy dehogyis jelentkezett ő 
ilyesmire, de a szomszédja, Zsuzsi egyik barátnője jól bokán rúgta a pad alatt, így 
csak feljajdult. Zoli arca viszont a méregtől vörös lett. Nagyon haragudott 
Zsuzsira, hogy elrontja az ő tréfáját. Marika néni izgulásnak vélte Zoli pirosságát. 
Gyorsan ki is hívta, hellyel kínálta a vonakodó fiút, így aztán lenyomta a székre, ő 
meg Zoli helyére ült le. Zoli a tanári asztalnál sírva fakadt. Az osztály csendben 
ült és várt. Zoli pedig szépen lassan bevallott mindent. Elmondta, hogy anyukájától, 
aki a doktornő asszisztense, megtudta, hogy a tanáruk beteg, és ma helyettesítés 
lesz. Azt is elmesélte, hogy haragudott Marika nénire, mert tavaly elfelejtette a 
technikaórára bevinni az otthon elkészített feladatot, amiért ő egyest adott neki. 
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Meg szerette volna bosszulni rajta azzal, hogy beragasztózta a székét. Most 
viszont rosszul érezte magát, mert tudta, hogy otthon nem fogják megdicsérni a 
nadrágja miatt. Már bánta, hogy ilyet tett. A csíny az csíny, de ez már több volt 
annál. Marika néni végighallgatta a síró fiút, majd így szólt hozzá: 

- Sajnálom, hogy összekented a nadrágodat. Ha gondolod, kimosom, délutánra 
meg fog száradni. Addig pedig felveheted a tornanadrágodat. Jó lesz így? – 
kérdezte. 

Zoli meglepődött, hogy Marika néni kedves volt vele, ahelyett, hogy leszidta 
volna. Most értette meg, hogy nem rossz szándékból adta azt az egyest. 

A nadrágjából kijött a ragasztó, s a nap végén Zoli abban tudott hazamenni. 
Elhatározta, hogy nem tervel ki több gonoszságot, helyette inkább odafigyel az 
órákon, és nem hagyja otthon a feladatát. Zsuzsit pedig a többiek a nap hősének 
kiáltották ki. 

Biró Vivien 
 
 

Misi a Mount Everesten 
 

Ő itt Misi. 
Misi egy telken élt, egy sátorban. 
Egyik éjszaka azt álmodta, hogy emberek 

viszik a vállukon azt kiabálva: 
- Misi a hős! Éljen Misi! 
Ez olyan jóérzéssel töltötte el, hogy 

felébredve is ezen tanakodott: 
- Misi a hős… Hm! Nem is hangzik olyan rosszul. 
Egész nap ez járt a fejében, amíg egyszer csak 

a lábához fújt egy színes papírlapot a szél. 
Felvette, és azt látta, hogy egy ember van rajta, 
amint egy hegy tetején áll egy zászlóval a 
kezében, diadalmas képpel. A felirat pedig ez 
volt: Te is képes vagy rá! Vár a Mount Everest. 
Csatlakozz a csapatunkhoz, éld át a kalandot! 

Misi bezsongott, és kezdte összerakni a két 
dolgot: Misi a hős... Mount Everest… Misi, a hős a Mount Everesten! 

Beszerzett minden szükséges felszerelést, felmondta mind a négy munkahelyét, 
majd csatlakozott a csapathoz, amely a hősies küldetésre indult. 

Korán reggel indultak, hogy elérjék az első állomáshelyet. Ám ott, mikor 
hallottak egy hatalmas ordítást. Misi megijedt: 

- Mi volt ez? Egy jeti? 
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- Dehogyis! Ez csak egy halálra ijedt ember hangja, akit éppen elkapott a hegyi 
szörny. Azaz a jeti. 

- Ööö... Rendben. Akkor én … megyek aludni… A sátramba… Egyedül… 
- Menj csak, jó éjt! – mondták a többiek. 
Misi sokáig nem tudott elaludni, Figyelt minden neszre, minden árnyék őt 

ijesztgette. 
Már hajnalodott, amikor a kimerültség végül legyőzte, és mély álomba 

szenderült. Ennek köszönhetően mégis kipihenten ébredt. Békésen nyújtózkodva 
jött ki a sátrából, ásítva, vakarózva. Lassan körülnézett, kereste tekintetével a 
társait, de csak a kopár hegyet látta, a sátraknak, embereknek hűlt helye volt. 
Mikor alaposabban körbekémlelt, a sátra oldalán talált egy cetlit: 

„Sajnáljuk, de nem tudtunk tovább várni, el kellett indulnunk. Ha gondolod, 
gyere utánunk, de akár maradhatsz is, majd visszafelé találkozunk. Vigyázz 
magadra!” 

Misinek most egy cseppet sem kellemes kép villant be: Misi, amint megvárja a 
többieket az alaptáborban. Hát, nem valami hősies! Sem zászlókitűzés, sem diadal. 

– Nem, nem ezért jöttem ide! Engem nem ráztok le! Megmászom a Mount 
Everestet! Meg én! 

Így hát szedte a cókmókját, és elindult felfelé a hegyen. Az útja során betévedt 
egy barlangba, ahol hatalmas jégtömbökbe fagyott ősembereket talált. 
Megsajnálta őket, ezért tüzet rakott a barlang közepén. Mindent rárakott, amit 
csak talált: minden zászlót, minden fadarabot, minden éghető hulladékot. De a 
nyirkos holmiktól akkora füst lett, hogy nem bírta tovább, kimenekült onnét. 

Ment hát tovább, felfelé a hegyen. Nem érte utol a többieket, de nem is akarta, 
mert nagyon haragudott rájuk, amiért otthagyták. Amikor erre gondolt, mindig 
újabb lendületet kapott, amitől gyorsabban tudott haladni. Éjszaka mindig hallott 
félelmetes és szokatlan hangokat, de nem hagyta, hogy ez megállítsa. 

Hosszú és fáradságos mászás után, jó néhány nap elteltével végre 
megpillantotta a csúcsot! Ezután azonban meglátta azt, ami viszont egy kicsit 
lelombozta: egy ingatag függőhíd vezetett oda. De ha már eddig eljutott, nem 
adhatja fel! Le kell győznie a félelmét! Remegő lábakkal elindult a hídon. Már a 
felénél járt, amikor morgást és recsegést hallott, és a híd is veszélyesen lengeni 
kezdett. Ijedten hátranézett, és egy félelmetes szörnyet látott maga mögött, 
magát a jetit!  

– Damm…, damm…, damm… – hallatszottak a jeti súlyos léptei.  
Megszaporázta a lépteit, iszkolni kezdett, így annyi előnyre tett szert, amely 

elég volt a zászló kitűzéséhez. Nyomott egy gyors szelfit, amelyet megosztott az 
ismerősei között, hogy lássák már, milyen nagyon hősies is ő! Aztán a túloldalon 
megkereste a lejáratot. 
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Futott, amíg a lába bírta, de sajnos kezdett fáradni, így a jeti egyre közelebb 
került hozzá. Már a hegy felénél tartott, amikor már csak vánszorogni tudott. 
Ekkor – talán a fáradtságtól – hallucinálni kezdett:  

– „Maaam, Maaam!” – hallotta.  
A jeti már majdnem utolérte, csak pár lépés választotta el tőle, amikor Misi 

bokája kibicsaklott, a földre esett, és várta a végzetes csapást. Ekkor a jeti háta 
mögül felerősödött egy érdes hang:  

– Mamut! Mamut!  
A jeti hátrafordult, megfeledkezve Misiről, így ő gyorsan egy szikla mögé 

kúszott. Innen kitekintve látta, hogy azok az ősemberek érték utol, akiket a 
barlangban elkezdett kiolvasztani. Hatalmas husángokkal támadtak a jetire, 
megszabadítva ezzel Misit félelmetes üldözőjétől. Kicsivel később óriási dördülés 
hallatszott a hegy magasából, majd soha nem látott lavina indult el, maga alá 
temetve az ősembereket és a jetit egyaránt. 

Az alaptáborban találkozott a csapattal, akik reggel otthagyták őt. Kiderült, 
hogy nekik nem sikerült meghódítaniuk a csúcsot. Persze a jeti előli bujkálás már 
nem annyira hősies, dicsekedni sem lehet vele, de majd ezt a részt kihagyja a 
barátoknak tartott élménybeszámolóból. A lényeg, hogy a zászlót kitűzte, és ezt 
persze meg is örökítette. (Mert amit nem örökítesz meg, az nem is létezik, ugye?) 

Csarnai Bálint 
 
 

Tücsökhang 
 
Egyszer volt, hol nem volt… vagyis történt egyszer, hogy egy idős ember sétált 

a barátjával egy nagyvárosban. Sok éve vidékre költözött a túl nagy zaj és 
nyüzsgés miatt, de néha azért meglátogatta itt élő barátját. 

A város közepén, egy nagy tér közepén jártak. Éppen csúcsidő volt, tehát sokan 
tolongtak az utcákon. Az autósok ingerülten nyomták a dudákat, a taxisok 
csikorogva fordultak be az utcasarkokon, a buszok dübörögve futottak be a 
megállókba, egyszóval a város zaja szinte fülsüketítő volt. Egyszer csak megszólalt 
az öregember: 

- Hallok egy tücsköt. 
- Nem hiszem - mondta hitetlenkedve a barátja. 
- Ekkora zajban hogy lehetne meghallani egy tücsköt? 
- Biztos vagyok benne - mondta az öreg. 
- Ez bolondság - hitetlenkedett újra a barátja, és nevetett rajta. 
Az öregember viszont egy kis ideig türelmesen fülelt, majd elindult az utca 

másik oldalára, ahol egy kis parkocska terült el. Ott, az egyik bokor ágai alatt a 
fűben megbújva tényleg megtalálta a tücsköt. 

A barátja nagyon elcsodálkozott: 
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- Ez lehetetlen. Neked egészen hihetetlen hallásod van. 
- Nem hinném - válaszolta mosolyogva az öregember. 
- Az én fülem semmiben sem különbözik a tiedtől. A dolog csak azon múlik, hogy 

mire figyelsz jobban. 
- Á, ez lehetetlen! Én soha nem hallanék meg egy tücsköt ilyen zajban.  
– Nem, nem lehetetlen, higgy nekem! - erősködött tovább a barátja. - Az egész 

csak azon múlik, hogy mi a fontosabb neked. Figyelj! Bemutatom. 
Azzal az öregember kivett a zsebéből egy maroknyi pénzérmét, majd a tér 

kövére ejtette azokat. Húszméteres körzetben minden fej feléjük fordult. A 
körülöttük tolongó járókelők közül többen megtorpantak, még azok is, akik néhány 
lépéssel arrébb voltak már, sőt a buszmegállóban várakozók is arra fordították a 
fejüket, és mohón keresték szemükkel a járdán az érméket. 

- Érted már? - kérdezte az öreg a barátját. - Ezeknek a pénzdarabnak a 
csörgése sem hangosabb, mint egy tücsök ciripelése. A városi emberek füle ezt 
mégis meghallotta, mert tudod, az ember mindig azt hallja meg, ami számára 
fontos, értékes. 

Garbacz Bánk 
 
 

Bumbi karácsonya 
 
A nap szikrázott, a madarak békésen csicseregtek, a fák szép zöld ágain egy 

pöttyös labda pattant a bokrok közé, majd egy kiselefánt ugrott utána, néhány 
ágat eltörve. A madarak szétrebbentek, és Bumbi a labdát felkapva sietett vissza 
kis játszópajtásaihoz. 

Amint így játszottak, megérkezett a fagylaltos kocsi. A gyerekek mind 
odaszaladtak, egyedül csak Bumbinak tűnt fel, hogy szokatlanul csengetett. 

- Mi ez a csengés? - kérdezte magától. - A fagyis kocsiknak nem ilyen a hangja! 
- gondolta. 

Az álomnak hirtelen vége szakadt, a kiselefánt felébredt, és az ismeretlen hang 
rögtön ismerőssé vált.  

- Ó, ez csak apa ébresztője! - döbbent rá. 
- Reggeli! – szűrődött be szobájába édesanyja hangja. 
Azzal az álmos kiselefánt kitrappolt a konyhába, és úgy ült le, hogy a két házzal 

arrébb lakó szomszédoknál is megremegett a föld. 
- Jó reggelt! - köszöntötte Bumbit Timmy, a kajla kisfiú. 
- Neked is jó reggelt! - viszonozta Bumbi a köszönést. 
- Tudod, hogy mi van ma? - kérdezte Timmy csalafintán. 
- Egy újabb nap a héten - érkezett az álmos felelet. 
- Karácsony van! Ma jön a Jézuska, és hoz ajándékokat meg karácsonyfát. 
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- Éljen! - harsogta Bumbi, és még trombitált is hozzá. - De azért megyünk ma 
szánkózni is, ugye? 

- Igen, és csúszkálunk egy jót! – vágta rá apa, és egy nagyot szürcsölt a kávéjába. 
Azzal megreggeliztek, és elkezdtek készülődni. Bumbi már alig várta, hogy 

felvehesse az új overálnadrágját, és abban mehessen szánkózni Timmyvel. Kis idő 
múlva már ott álltak a Csúszka téren. 

Timmy és Bumbi már szaladtak fel a dombra, mikor anya utánuk kiáltott: 
- Fiúk, nagyon vigyázzatok magatokra! 
- Rendben, anya! - harsogták kórusban.  
Bumbival igazi élmény lehetett a csúszkálás, mert ő nem épp pehelysúlyú, és 

ettől gyorsabban siklik a szánkó. Az egyik menetnél, a Tsunami dombnál annyira 
felgyorsultak, hogy érkezéskor az egész családot betemették hóval. 

- Anya, hócsatázzunk! - rukkolt elő az ötlettel Timmy. 
- Most már így is, úgy is havasak vagyunk! Hajrá! 
Kezdetét vette a hatalmas hócsata. Miután jól megfürösztötték egymást a 

hóban, a család hazaindult. 
Míg apa és anya vacsorát készítettek, Bumbi és Timmy forró vizes fürdőt 

vettek, és önfeledten játszottak a habos vízben. Természetesen az egész 
fürdőszoba úszott a pancsolásuktól. 

Vacsorához gyűlt a család. A kiselefánt ormányával a kakaó felé nyúlt, miközben 
véletlenül megégette magát a leveses tállal, majd ormótlan mozdulatával 
felborította a teáskannát. Bumbi megszeppenve kért bocsánatot, majd gyorsan 
feltakarított maga után. Ormányával nagyon felszippantotta a kilöttyent teavizet. 
Mindenki összenézett, és nevetve ölelték át a kis ügyetlent.  

A vacsora után Timmyék fogat mostak, majd lefeküdtek. Már majdnem 
elaludtak, amikor megszólalt egy csengettyű. Mindenki izgatottan ugrott fel, és a 
nappaliba siettek, ahonnét a csengettyűszót hallották. Egy gyönyörűen 
feldíszített karácsonyfa állt a szoba közepén, alatta apró ajándékokkal. 

Mindenki nagyon izgatott lett, hiszen erre vártak egész nap. Bumbi és Timmy 
szeméből elszállt az álom, harsányan nevetve ülték körül a fát. Köszöntést 
mondtak, aztán mindenki izgatottan bontotta ki kis ajándékát. Örültek egymásnak, 
a karácsonynak, az ünnepnek.  

Sok-sok szeretettel a szívükben tértek ismét nyugovóra. 
Horváth Minka 

 
 

Az új baba 
 
Kint már napok óta szakadt a hó. Anna nagyon izgatottan várta a Télapó 

érkezését. Az óvodában feldíszítették a csoportszobát, ünnepi dalokat 
énekelgettek, és csodás rajzokat készítettek. 
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Délután, mikor hazaért, azonnal levette a csizmáját, kipucolta kívül-belül, majd 
a szobája ablakába tette. Alig tudott elaludni az izgalomtól. Magához ölelte 
kedvenc babáját, Micit, akit még akkor kapott, amikor megszületett. Micit anya 
már sokszor megvarrta, ugyanis kockás kis ruhája több helyen is elszakadt. Barna 
fonalból készült haja itt-ott már gubancos volt, mert kis gazdája mindig vele aludt.  

Reggel, amint Anna felébredt, az ablakra pillantott, és meglátta a Télapó 
ajándékát, egy új babát. Szép aranyfürtjein megcsillant a nap, porcelánarcát 
helyes szeplők díszítették, mosolygó, cseresznyepiros szájában apró, hófehér 
fogak csillogtak. Égszínkék selyemruhája tökéletesen mutatott rajta. Anna 
gyorsan odaszaladt az ablakhoz, és a kezébe vette: 

- Ó, de szép baba! Legyen a neved: Lili! 
Mivel sietni kellett az óvodába, a babát az ágyára ültette, Mici mellé. 
Mikor Anna kilépett a szobából, a polcon ülő játékok egyből sugdolózásba 

kezdtek. 
- Jaj, de szép, biztos nagyon kedves is! - mondta Maci. 
- Látszik rajta, hogy beképzelt! – akadékoskodott a Póni. 
- Sziasztok! Remélem, jókat játszunk majd együtt! - mondta halk, rebegő hangon 

Lili. 
Mici méregetni kezdte az új jövevényt. Izgulni kezdett, hogy mostantól majd 

Annának Lili lesz a kedvenc babája. Legszívesebben lelökte volna az ágyról. 
Ez a délelőtt is úgy telt, mint mindig. Az építőkockák egymásra ugrándozva 

házat építettek, a tűzoltóautó szirénázva vitte a sárkányt az asztal alá. Mici tanító 
néniset játszott Pónival és a dominókkal. Egyedül Lili ücsörgött magányosan a 
sarokban, és a többieket figyelte. Csak Maci lépett oda hozzá néha beszélgetni. 

Senki sem vette észre, hogy a gyerekszoba ajtaja nincs becsukva, csak akkor, 
amikor éktelen ugatás hallatszott a konyhából. Mici azonnal berohant a szoba 
közepére, és elkiáltotta magát: 

- Bújjatok el, jön Tacsi! 
A többiek fejvesztve menekültek a szekrény alá, de Micinek már nem volt ideje 

elrejtőzni. Tacsi berontott, és felkapta a babát. Lilinek több sem kellett, ráugrott 
a szirénázó tűzoltóautóra, és a síró Mici után eredt. Mikor utolérte Tacsit, a 
tűzoltóautón lévő kötelet Mici felé dobta. A baba ügyesen elkapta, és a derekára 
kötötte. A tűzoltóautó ekkor hirtelen megfordult, és kiragadta a kutya szájából 
az ijedt babát. Visszatértek a szobába, és becsukták az ajtót. Mindenki körülvette 
Micit, hogy megnézzék, épségben van-e. De Mici csak Lilit kereste a szemével, aki 
újra a sarokba húzódott, nem akart a középpontban lenni. Mici mindenkit félre 
tolva odaállt Lili elé: 

- Köszönöm! - és megölelte az új babát. 
- Biztosan te is megtetted volna bármelyikünkért - felelte szerényen Lili. 
A játékok hangosan éljeneztek. Tudták, hogy innentől kezdve Lili igazi társuk 

lett. 
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Délután, mikor Anna hazaért, szaladt is a szobájába, hogy babáival játsszon. 
Felkapta mindkettőjüket, és meglepődve vette észre, hogy Mici ruhája megint el 
volt szakadva. 

Molnár Botond 
 

 

Az ikrek 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Balaton parti Unikornis palota. 

Ebben élt egy Unikornis ikerpár. Az egyiket úgy hívták, hogy Napsugár, a másikat 
pedig úgy, hogy Holdfény. 

Napsugár kicsi korától kezdve nagyon szépen tudott repülni, ami Holdfénynek 
nem sikerült, mert gyengék voltak a szárnyai. 

Holdfény ezért nagyon irigy volt testvérére, és sokszor gonoszságokat követett 
el ellene. Mikor reggelire finom fahéjas-vaníliás zabpelyhet kaptak, akkor 
Holdfény testvére tányérjába chili paprikát szórt. Napsugár mit sem sejtve 
elkezdte enni a reggelit, de nagyon meglepődött, mikor a finom íz helyett csípte, 
égette a nyelvét az ennivaló. Rögtön tudta, hogy csakis testvére lehetett az, aki 
ezt tette. 

Kicsit haragudott Holdfényre, de mivel annyira jólelkű volt, eszébe sem jutott, 
hogy megbosszulja testvére csínytettét. Inkább segíteni akart. 

Mivel nagyon ritka betegség volt a szárnygyengeség, amelyben Holdfény 
szenvedett, ezért valami különleges gyógymódra volt szükség. Tudta ezt jól 
Napsugár, csak azt nem, hol talál rá gyógyírt. Nagy szomorúságában egyszer 
messze repült otthonától, és egy csodálatos almafa tövében pihent meg. Álomba 
szenderült, és azt álmodta, hogy azok az almák segíthetnek testvérének. Mikor 
felébredt, egy kismadár ült a fán, akit megkérdezett, hogy tényleg varázslatos 
almák vannak-e a fán. 

A kismadár elmesélte, hogy neki is betegek voltak a szárnyai, de miután 
többször csipegetett az almákból, annyira megerősödött, hogy végül tudott 
repülni. 

Napsugár leszedett a fáról néhány almát, és elindult velük haza. Nagyon boldog 
volt, hogy ezzel talán tud segíteni Holdfénynek, és utána jó testvérek lehetnek. 

A palotába érve elmesélte Holdfénynek, hol járt, és mit hozott neki, de ő nem 
akarta megkóstolni az almákat. Azt hitte, hogy a chili miatt testvére rosszat akar 
neki. Napsugár szomorúan ment a szobájába, de kérte testvérét, higgyen az ő 
jóságában, és abban, hogy sikerülhet meggyógyulnia. Holdfény azonban nagyon 
konok volt, nem tudott hinni abban, hogy testvére, akivel ő mindig rosszat tett, 
neki jót akar. Ezért nem is volt hajlandó megkóstolni az almákat. 
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Éjjel, amikor már mindenki mélyen aludt, csak Holdfény szemére nem jött álom. 
Ekkor megjelent szobája ablakában egy kismadár, aki elmesélte neki, hogy 
találkozott testvérével, Napsugárral a csodálatos almafa alatt, majd elmesélte 
neki is a történetét. 

Ekkor Holdfény nagyon elszégyellte magát, hogy nem hitt testvére jóságában. 
Át is ment gyorsan hozzá, kért az almákból. Miután belakmározott belőlük, már el 
tudott aludni.  

Reggel boldogan ébredt, és bocsánatot kért testvérétől, aki természetesen 
megbocsátott neki, és kérte, menjenek ki a kertbe, és próbálják ki, hogy segített-
e a csodaalma. Holdfény is kíváncsi volt, szerette volna kipróbálni röpképességét. 
Eleinte bátortalanul, de csak elkezdett csapkodni a szárnyaival. Érezte, hogy 
egyre erősebben tudja azokat mozgatni, majd lassan kezdett a levegőbe 
emelkedni. Napsugár boldogan mosolygott. Ő is felszállt Holdfény mellé, a felhők 
fölé, és most már boldogan repültek együtt az égen, szárnyukról csak úgy 
szóródott mindenfelé a szikrázó napfény. 

Motyovszki Kloé 
 
 

A kaland 
 
Egy Dina nevű, nagyvárosi lány az édesanyjával élt. Anyja alkalmi munkákból 

tengette életét, míg nem kapott egy jó ajánlatot külföldről. Dinát nem vihette el 
magával, ezért nagymamájára bízta, aki egy félreeső faluban lakott. Ám Dina és a 
mama között nem volt nagy egyetértés. A mama folyamatosan hússal kínálta 
unokáját, de a lány vegetáriánus volt. Továbbá nem volt térerő, ahol a nagyi lakott, 
ezért a puszta közepére kellett mindig kimennie, hogy beszélgethessen a 
barátnőjével telefonon. Miután megvolt a beszélgetés, egy kis kerülővel ugyan, de 
elindult haza. Fülhallgatóval a fülében sétálgatott egy kis gazdaság mellett, mikor 
egy fiúnak ütközött. A fiú meglepődött. A lány ijedtében felsikoltott. 

- Mindig ezt csinálod, ha embert látsz? - elmélkedett hangosan a fiú. 
- Persze, ha csak eljön mellettem valaki, szeretem megijeszteni a hangos 

sikításommal - ironizált a lány. 
- Te mennyi vagy? – kezdte az ismerkedést a fiú. 
- 14 – válaszolt a lány. 
- Kevesebbnek hittelek. 
- És te? 
- 16 - mondta a fiú, miközben alaposan szemügyre vette a lányt. - Elkísérhetlek? 
- Csak ha tudsz valami érdekeset mutatni ezen a helyen. 
- Látod ezt itt? – és egy mező felé mutatott. 
- Na, ilyen mindenhol van – szólt vállat vonva a lány. 
- Hogyhogy itt sétálgatsz ilyen későn? – terelte el a szót a fiú. 
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- Itt lakom a Kovalics néninél - mondta a lány, majd elköszöntek egymástól, és 
mindketten elindultak más-más irányba. 

Dina sötétedés után ért haza, és Kovalics néni már úgy aggódott miatta, hogy 
majdnem szívrohamot kapott. Frissen főzött húslevessel várta unokáját. A lánynak 
ki kellett egyeznie ezzel, mert már kopogott a szeme az éhségtől. Miközben ette 
a levest, a mamája a lelkére kötötte, hogy éjszaka nehogy kimenjen, még az 
udvarra se, mert elkapja a fekete Maris. Elkezdte érdekelni Dinát a dolog, hogy 
mi is, ki is lehet ez. Szerette volna faggatni a nagyiját, de hiába, az nem válaszolt. 

Lefeküdt hát aludni, de pár óra után furcsa hangra ébredt. Mire kiért a 
konyhába, nem találta ott a nagyiját. Mivel hallotta, hogy nemrég ment el, és az 
ajtót is bezárta, így kimászott az ablakon, és követte a félelmetes, sötét erdőbe. 
Messziről látta, hogy egy etetőbe tett egy tálcányi ételt, azaz a nyugdíja egy 
részét. Mormolt valamit, amiből a lány csak azt vette ki, hogy Maris bocsásson meg 
neki tudatlanságáért, hisz nem idevalósi. A lány legszívesebben odarohant volna 
megölelni, hogy így félti, és meg akarja védeni őt az állítólagos gonosztól. 

A mama elindult hazafelé, s Dinának követnie kellett, ha az erdőben nem akart 
eltévedni. Mire belépett az ajtón Kovalics néni, addigra ő is éppen a ház mellé ért. 
A nagymamája éppen akkor nyitott be a szobájába, mikor áttette a lábát az 
ablakon. Megdöbbenve kérdezte unokájától: 

- Hol voltál?? 
A lány válaszolt neki, hogy őt kereste, de csak nagy nehezen, sok próbálkozás 

után érte el, hogy nagymamája higgyen neki. 
Másnap reggel, mire felébredt a mamája, már megjárta az országút melletti 

kisboltot. Megreggeliztek, és nagy egyetértésben mentek a hátsó udvar felé, hogy 
megetessék az állatokat, amikor hirtelen meglátták, hogy egy madárijesztő van 
felakasztva az egyik fájukra. Mindketten megtorpantak. Majd a lány futni 
kezdett, egyenesen a Pellick tanya felé, ahol előző nap a fiúval találkozott. De a 
házból éppen nagy veszekedés hallatszott, ezért úgy gondolta, jobb, ha minél előbb 
eltűnik innét. De a fiú az ablakból meglátta, és utána futott. Utol is érte a tanya 
melletti kis mezőn, és a fiú, Imi elkísérte Dinát a titokzatos etetőhöz. Ott a lány 
megkísérelte, hogy megtisztít egy üveget, és beteszi az etetőbe, abban a biztos 
hitben, hogy a rejtélyes személy félredobja az üveget, és így rajta marad az 
ujjlenyomata. 

Másnap reggel egy kis hazugsággal kiszökött az üvegért. Felvette a földről, és 
vitte a rendőrkapitányságra. Nem mondott sok jót a rendőr, fekete Marisról, de 
megadta a számát a lánynak, hogy ha bajba kerülne, hívja bátran. Ezután, mikor 
hazafelé tartott, meglátta Imit, hogy egy kamiont vezet. A fiú félreállt, hogy 
üdvözölje Dinát, de a lány furcsa hangokat hallott a kamion csomagtérből. Mintha 
emberek nyöszörögtek volna. Szóvá is tette, de Imi letagadta, és azt mondta, hogy 
kecskéket szállít. 
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Ezután a lány megkérte Imit, hogy menjen el vele éjszaka lefényképezni fekete 
Marist. Kellett neki egy újabb bizonyíték. Egy kis teketóriázás után, de végül Imi 
is ráállt, és éjszaka ki is szöktek együtt a titokzatos erdei etetőhöz. Nem sokat 
kellett várniuk, míg megjelent egy sötét árny. Dina reszkető kézzel húzta elő 
telefonját, hogy leleplezze a titkot. De balszerencséjére elfelejtette kikapcsolni 
a vakut, és Maris észrevette. 

Megpróbáltak menekülni, de csak Iminek sikerült. Fekete Maris elkapta Dinát, 
aki miután eszméletéhez tért, egy ajtó mögött, sötét szobában találta magát. 
Szerencsére Imi tudta, hogy hol lehet, így sikerült a lányt kiszabadítania. 
Miközben hazakísérte, bevallotta neki, hogy azért füllentett a kamiont illetően, 
mert a testvére kényszerítette embercsempészetre, de ő nem akatja ezt 
folytatni. Sokkal szívesebben töltené idejét Dinával. Ők maguk sem tudták, hogy 
lesz ezután, mert a lánynak másnap vissza kell mennie a városba, de érzelmes 
búcsút vettek egymástól.  

Dina nagymamája is elszomorodott, hogy el kell mennie az egyetlen unokájának. 
Az viszont biztos, hogy az a pár nap örökké az övék marad, bármi is történjék 
ezután. 

Orsós Lilla 
 
 

A titkos üveg 
 
Panna minden nyáron az apukájával barlangokat kutatott a hegyekben. Az egyik 

ilyen kutatás során Panna talált egy üvegcsét, amelyet hazavitt. Amikor hazaértek, 
kinyitotta az üveget, és legnagyobb csodálkozására egy kapu jelent meg előtte. 
Kinyitotta a kaput, és belépett rajta. Hirtelen egy hatalmas házban találta magát. 
Ahogy körbenézett, sejtette, hogy a házban hatalmas valaki lakhat, mert a 
bútorok, edények, ruhák óriási méretűek voltak. Pár perc elteltével nagy zajjal 
Samu, a jólelkű óriás lépett be a házba. Panna ijedtében gyorsan elbújt, de 
mindhiába. Samu orra jelezte, hogy ember van a házban.  

- Gyere elő kisember!- szólt Samu. - Nem foglak bántani. 
Panna félve előlépett, és illedelmesen bemutatkozott. Elmesélte, hogy hogyan 

került a házba. 
- Szerencséd van, pici lány, hogy hozzám kerültél, mert sok gonosz óriás lakik 

ám errefelé, akik bizony bántottak volna. 
Hosszas beszélgetés után az óriás adott egy köntöst Pannának, amelyet ha 

felvett, ő is óriássá változott. Így magával tudta őt vinni Samu, hogy körbevezesse 
a városban. A hosszú séta után Pannának már haza kellett volna mennie, ám a kapu, 
amelyen keresztül jött, eltűnt. Kétségbeesve kérte új barátját, hogy segítsen 
neki. Samu megnyugtatta a lányt, hogy nem lesz baj. Épített egy szerkezetet, 
amelynek segítségével Panna visszatérhetett az emberek világába. Ám amikor 
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elkészültek, és Panna épp levette a köntöst, kopogtak az óriás ajtaján. Dühös 
óriások jelentek meg Samunál, mert emberillatot éreztek. Szerencsére Pannának 
még időben sikerült elbújnia, hiszen a köntös még nála volt, így mielőtt rátaláltak 
volna, ismét óriássá változott. A felbőszült óriások gyanakodva méregették, ám 
végül elmentek, így Panna megmenekült. 

A sok élményért és kedvességért köszönetet mondva, hálásan búcsúzott új 
barátjától, akit azóta sem feledett el, és visszatért az emberek világába. 

Pasti Szvetlána 
 
 

Virgonc és Földanya 
 

Egyszer volt egy kislány, aki megmentette a Földet a pusztulástól. 
Az emberek csak kihasználták a Földet, nem vigyáztak rá, pedig a Föld az 

otthonuk volt. A Földanya megelégelte, hogy semmibe veszik az otthonuk védelmét 
az emberek, és kieszelt egy jó kis leckét nekik. Elvette tőlük a Napot. Az emberek 
bosszankodtak, de nem változtattak életmódjukon, mondván van áram, van 
világítás, nem kell a Nap. 

- Nem kell a napfény? - förmed fel a Földanya. – Ha nincs nap, nincs élet, de 
megtanuljátok ezt egy életre! Hát halljátok: legyen sötétség mindaddig, amíg nem 
látom azt, hogy minden megtesztek az otthonotokért és egymásért! Elveszem az 
olajat is, hogy ne tudjatok közlekedni, ott maradtok, ahol vagytok, vagy gyalog 
mentek mindenhova a sötétségben. 

Ezzel visszatért Földanya az otthonába. 
A Földön gyorsan kihaltak a növények, az emberek minden rosszat megtettek 

egy-egy liter üzemanyagért. De senki nem állt ki, és mondta volna, hogy tartsunk 
össze, és engeszteljük ki közösen a Földanyát. Emiatt a Földanya szomorú volt, 
látta, hogy terve kudarcba fulladt. Az emberek nem változnak, és ha nem 
változnak, ő is meghal. Ezért még egy utolsó kísérletet tett a Föld megmentésére. 
Meglátogatott egy kislányt egy eldugott kis faluban. Virgonc, így hívták a kislányt, 
11 éves lehetett. Ő már a sötétség korszakában született, és a szülei fáradságos 
munkával megoldást kerestek a problémára, kiutat a sötétségből. Szerették volna 
megmutatni Virgoncnak a szivárvány csodálatos színeit, és az igazi élet varázslatos 
világát. De próbálkozásuk kudarcba fulladt, sőt egy nap, távol otthonuktól, egy 
rablóbanda megölte őket a náluk lévő ételért… 

 Ezért is esett az árva kislányra a Földanya választása. 
- Szia, Virgonc! Én vagyok a Földanya! Te vagy az utolsó reményem a Föld 

megmentésére. Hoztam neked egy cserép virágot. Nem ismerheted, mert még nem 
láttál ilyet. Ha ezt a gyönyörű virágot megmutatod az embereknek, eszükbe fog 
jutni, hogy milyen volt valaha a Föld a sötétség előtt. Ha ráveszed őket, hogy 
változzanak meg, újra szép lehet minden, és a Napot is visszakapják. Ha nem 



 
70 

sikerül, akkor vége van a Földnek, nektek is, és nekem is. Ügyes legyél, tudom, hogy 
megcsinálod! 

Virgonc elindult a nagyvilágba: városról városra, faluról falura, vitte és 
mindenkinek mutatta a gyönyörű virágot. Az emberek elgondolkodtak végre, látván 
annak szépségét. 

- Úristen, mit tettünk! – hasított beléjük a felismerés. Igenis, van visszaút, kell, 
hogy legyen, csak oda kell figyelnünk a Földre és egymásra! 

Az emberek, ha lassanként is, de elkezdtek megváltozni: újra szerették 
egymást, szerették az otthonukat. Odafigyeltek arra is, hogy ne szennyezzék a 
Földet.  

Virgoncnak tehát sikerült megmentenie a Földet.  
- Köszönöm, Virgonc! – hálálkodott a Földanya. – Látod, az emberek felelőtlenek, 

de szemüket felnyitva irányíthatók. Még sokat kell tanulniuk… De érzem, van 
remény. 

Rácz Lia 
 
 

Időgép 
 
Egyszer egy tizenöt éves fiú feltalálta az időgépet, és ki is próbálta. 
Ennek következtében 5012-be, Tokióba érkezett, ahol egy csapat nindzsa 

megtámadott egy öreg nénit. A fiú odafutott, és két nindzsát elpáholt, a többi 
nyolcat egy szamuráj intézte el. A fiú megkérdezte a szamurájt, hogyan tudna 
visszamenni 2012-be. A szamuráj azt mondta: 

- Fel kell másznod azon a hegyen. 
A fiú odament. Ott karatésokkal, nindzsákkal, szamurájokkal kellett harcolnia. 

A karatésokat kézzel, a nindzsákat a karatésoktól kapott botokkal, a 
szamurájokat pedig a nindzsák fegyvereivel páholta el. 

Ezután egy akadálypályán kellett átmennie, amelyen volt himbálódzó kés és 
körfűrész, tüske és lávapadló, csapóajtó, nyíllövők és cápamedence. Ezeken 
átjutott, végül egy robosárkánnyal kellett harcolnia. Felmászott a robosárkányra, 
és átprogramozta steppelővé. 

Így ért fel a hegyre. Ott lefotózta Tokiót, és hazament.  
Még most is kalandozik a találmányai révén. 

Simigla Dániel 
 
 

Tündérvölgyi bál 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisvárosi iskolában egy igen okos 

osztály. Mivel ilyen jó képességű osztály volt, mindenki csapatokba verődve indult 
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a Bolyai anyanyelvi csapatversenyen. Tanítás után mindenki hosszasan gyakorolt a 
tanár néni segítségével. 

Eljött a nagy nap. A gyerekek ünneplőben, izgatottan próbáltak helytállni a nagy 
megmérettetésen. A pedagógus látta a kemény munkát és az összetartást a diákok 
részéről, ezért úgy döntött, hogy az eredménytől függetlenül mindenki jutalomban 
részesül. 

A főtündér ezt meghallotta, és azonnal cselekedni kezdett. Meghívó levelet 
küldött a tündérbálba a kis közösségnek. 

Megörültek a levélnek, és mindenki nagy készülődésbe kezdett. A lányok 
gyönyörű báli ruhát varrattak édesanyjukkal, míg a fiúk öltöny és nyakkendő után 
néztek. A tündérek pedig nagy főzésbe, sütésbe kezdtek, illetve a tündérvölgy 
díszítéséhez láttak. 

Elérkezett az este nyolc óra, elindult a tündérfogat a bálba. A rendezvény 
minden várakozást felülmúlt. Minden vendéget egy-egy csodálatos lény kalauzolt. 
Minden volt ott, ami szemnek, szájnak ingere. Angyali zene, tánc, felhőtlen 
vidámság, mulatozás. Az idő múlásáról mindenki megfeledkezett. Azt sem tudta 
senki, hogyan érkezett haza, és hogyan került az ágyába.  

Hihetetlennek tűnt minden, de igaz volt! 
Szabó Zsófia 
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