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„Kerekecske, dombocska, ott szalad a nyulacska. 

Erre szalad, itt megáll, ott egy körutat csinál, 

Ide bújik, ide be, kicsi gyerek kezébe! 

 

 

 

 

 



Hétfő:  

Napi tevékenység ajánló 

o virág ragasztás: https://youtu.be/jYcfoOkOqEk 

ha lehet, vágjanak a gyerekek is ollóval, gyakorlásnak egy reklámújság is 

megteszi a nyírkáláshoz… 

o Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Concerto in A major, K.622 

https://www.youtube.com/watch?v=YT_63UntRJE 

o Benedek Elek: Rozmarintszál 

o A már előzőleg küldött anyák napi versek 

 

 

 

Kedd:  

Napi tevékenység ajánló 

o ház körüli keresgélő 

o Tompa Mihály: A pitypang meséje 

o pitypang szedés séta közben majd koszorú készítés, amiről várok esetleg 

fényképeket       

 
 

 

o Gazdag Erzsi: Üveggolyó 

o Claude Debussy : Clair de Lune, for Piano (Suite Bergamasque No. 3), L. 75/3 

https://www.youtube.com/watch?v=vG-vmVrHOGE 

 

 

https://youtu.be/jYcfoOkOqEk
https://www.google.hu/search?q=pitypang+koszor%C3%BA+k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se&sxsrf=ALeKk02ALkFa50tBeANSjlqOmOP7_B24lA:1587976196643&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=3CKg5vm3c_D3gM%253A%252C589hdo2dPJI2tM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS3ibFwUuctQcJNMAFI71Abw5-jrA&sa=X&ved=2ahUKEwiH6PKomIjpAhVOrosKHbHQCXAQ9QEwBHoECAkQGA#imgrc=3CKg5vm3c_D3gM:
https://www.google.hu/search?q=pitypang+koszor%C3%BA+k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se&sxsrf=ALeKk02ALkFa50tBeANSjlqOmOP7_B24lA:1587976196643&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZM6prUK37r9gaM%253A%252C4w6lPdl4t9EpmM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTMMAoDdJheXd5iVOYZAGt31TuT-A&sa=X&ved=2ahUKEwiH6PKomIjpAhVOrosKHbHQCXAQ9QEwA3oECAkQFg#imgrc=ZM6prUK37r9gaM:


Szerda:  

Napi tevékenység ajánló  

o virág: https://youtu.be/9jo_VBg_wA8 

o Fésűs Éva: a pitypang bóbitája 

o Mozart: ALLA TURCA from Sonata No. 11 in A major, K.331 | Tzvi 

Erez 

https://www.youtube.com/watch?v=SQh1zztmpEk 

o Buda Ferenc: Fűszál derekán 

o festés, növény lenyomatok 

 

Csütörtök:  

Napi tevékenység ajánló 

o közös sütés-főzés 

o Bolero De Ravel Orquesta Filarmónica De Munich 

https://www.youtube.com/watch?v=AmEJLoawItU 

o Zelk Zoltán: Tavaszi mese 

o Csanádi Imre: Ficánkoló 

 

 

Péntek:  

Napi tevékenység ajánló 

o ház körüli keresgélő 

o Petőfi Sándor: Arany Lacinak 

o Kirándulás erdőre, mezőre       

o Mendelssohn : Spring Song 

https://www.youtube.com/watch?v=8mz5Rtx-Eu0 

o Secret Garden – Poéme 

https://www.youtube.com/watch?v=KdKgdHxYs10 

 

 

…és az édesanyáknak köszöntésképpen       

https://youtu.be/9jo_VBg_wA8
https://www.youtube.com/watch?v=AmEJLoawItU
https://www.youtube.com/watch?v=8mz5Rtx-Eu0
https://www.youtube.com/watch?v=KdKgdHxYs10


Két kis magzat beszélget egy anya hasában: 

- Mondd, te hiszel a születés utáni életben? 

- Persze. A születés után jön az élet. Talán azért vagyunk itt, hogy felkészüljünk arra, 

ami ezután következik. 

- Lárifári! Születés után nincs semmi! Onnan még senki nem tért vissza! S különben is, 

hogy nézne ki? 

- Azt pontosan nem tudom, de úgy érzem, hogy ott mindenhol fények vannak. Talán a 

saját lábunkon fogunk járni, és a saját szánkkal eszünk. 

- Ez már végképp ostobaság! Járni nem lehet. És még hogy szájjal enni? Nevetséges! 

Hát nem látod a köldökzsinórt? Ha már itt tartunk, gondolkodj el egy picit: azért nem 

lehetséges a születés utáni élet, mert a köldökzsinór túl rövid. 

- Igen, de szerintem valami biztosan lesz, épp csak máshogy, mint amit itt életnek 

nevezünk. 

- Ostoba vagy. A születéssel az élet véget ér, és kész. 

- Figyelj, nem tudom pontosan, mi lesz, de majd a Mama segít nekünk. 

- A Mama? Te hiszel a Mamában? 

- Igen. 

- Ne nevettesd ki magad! Láttad már valahol? Egyáltalán, látta már valaki? 

- Nem, mert itt van körülöttünk. Benne élünk. Bizony, neki köszönhetjük, hogy 

vagyunk. 

- Na, most már hagyjál békén ezzel az ostobasággal, jó! Majd akkor hiszem a Mamát, 

ha látom.  

- Látni nem tudod, de ha elcsendesedsz, akkor hallhatod a szívének dobbanását, az 

énekét , érezheted szeretetét. Ha elcsendesedsz, érezni fogod a simogatását, érezni 

fogod óvó, szeretettel teremtő kezét. 

 

 

 

 

 

 

 



Mesék, versek 

Tompa Mihály: A pitypang meséje 
2010. július 31., szombat, Kiscimbora 

A virágok tündére egy napon sorra meglátogatta az alattvalóit, megkérdezte tőlük, nincs-
e panaszuk, kérésük, kapnak-e hűvös reggeli harmatot, kedvesen játszadozik-e velük az 
esti szél, fölkeresik-e őket a pillangók. 

A kényes kerti virágok sorra elmondták panaszaikat. A rózsa arra kérte a tündért, intézze 
úgy, hogy a viola illata ne legyen olyan fűszeres — mert irigy volt ez a kerti rózsa. Irigyelte 
a viola édes illatát. Azt szerette volna, hogy az emberek csak az ő illatában 
gyönyörködjenek. 

A virágok tündére jószívű volt, amint az egy tündérhez illik. Megszidta hát az irigy rózsát, 
és megsimogatta a hallgatag, csöndes violát. A százszorszép arra kérte a tündért, 
növesszen neki töviseket, hogy az emberek nehezebben tudják leszakítani. A liliom 
élesebb kardokat kért. Az estike meg azt szerette volna, ha ő nem este, hanem 
reggelenként nyílna, illatozna. 

A tündér zokon vette a virágokhoz csöppet sem illő sok kérést meg panaszt. Rosszkedvűen 
ment el a kertből. Elhatározta, hogy egyhamar nem látogatja meg ismét az elkényeztetett 
virágokat. Lehorgasztott fejjel ballagott hazafelé az erdőben. 

Így történt, hogy meglátta az út szélén a porban virító pitypangot. 

Megállt előtte: 

— Mondd, kedves pitypang, nincs valami kérésed, parancsod? 

A pitypang csak ingatta sárga fejét, hogy nem, nincs sem kérése, sem panasza. 

— Nem kívánsz magadnak jó illatot? Esetleg tüskéket, hogy ne tudjanak leszakítani a 
gyerekek? 

Nem, a pitypang nem kívánt semmit, de amikor a tündér továbbment, felsóhajtott. 
Meghallotta a tündér a pitypang sóhaját, visszafordult: 

— Talán mégis szeretnél kérni valamit, pitypang? 

— Hiába minden, tündér, az én bánatomon te sem tudsz segíteni — mondta a pitypang. 
— Messze földről kerültem ide, ebbe az országba. Meggyökereztem itt. Tudom, hogy soha 
többet nem láthatom a hazámat. De ha eszembe jut a régi táj, mindig nagyon szomorú 
vagyok. Csak legalább a gyermekeim elmehetnének... de hát azoknak sincs szárnyuk! 

Gondolkozott egy kicsit a tündér. Mert csodatevő, nagy hatalma volt, úgy intézte, hogy a 
pitypang bolyhos fiacskái, leánykái — a termésbóbiták — ezentúl apró szárnyakkal 
szülessenek. A bóbiták apró szárnyába belekap a szél, repíti őket hegyen-völgyön át. 
Messzi földre elkerülnek, s ha jó szél fúj, a pitypang egyik-másik fia, lánya visszaröpülhet 
a régi, elhagyott hazába is. 

 

 

https://www.3szek.ro/load/kategoria/kiscimbora


A pitypang bóbitája 

Írta: Fésűs Éva 

Tücsök úrfi a hegedűjét hangolta, és körülnézett a réten, hogy melyik virágnak muzsikáljon. 

Megakadt a szeme a pitypangon. Igazán bájos volt, amint sárga szoknyáját lobogtatta, 

libegtette, játszi szélben teregette, pipiskedve hajladozott, bogárkáknak bólogatott. 

A hőscincér kipödörte hosszú bajuszát, ha arra sétált, de még a harcias szarvasbogár is 

megszédült a közelében. A pitypang remegett a boldogságtól: 

-Ó, de szép lehetek! Mindenkinél szebb!… Mosolyog rám a nap, körültáncolnak a lepkék, és örül 

a harmatcsepp, amely a szoknyámra hull! Milyen jó élni! 

A tücsök naphosszat erről hegedült, és a hiú pitypang öntelten hallgatta. Egyszer aztán még 

gyönyörűbb akart lenni. Elhatározta, hogy felteszi hófehér bóbitáját, hadd ámuljanak-

bámuljanak ezek a botladozó bogarak, és hadd irigykedjék a többi virág, hogy neki ilyen is van!  

Vigyázva ringatta pelyhes fejecskéjét, és jó magasra emelte, hogy mindenki lássa. Éppen 

akkor szaladt arra egy pajkos szellő. Belekapott a fehér bóbitába, megcibálta, és huss! – 

magával sodorta. Repültek a pici bolyhok szanaszét, szem nem követhette őket. A pitypang ott 

állt kopasz fejecskéjével a rét közepén, és sikoltozva hajladozott a szél után:  

- Add vissza! Hozd vissza! Gonosz szellő, fújd vissza!  

De hol járt már akkor az a szél!… 

A pitypang gyökérlábaival mérgesen rugdalta a földet: 

- A bóbitámat akarom! Hozzátok vissza a bóbitámat!  

Könnye hullott, mint a záporeső, úgy szégyellte magát dísztelenségében. A tücsök nagyon 

megsajnálta és így szólt: 

- Ne búsulj kis virág, majd én megkeresem azt a bóbitát.  

Azzal mindjárt útnak is eredt. A pitypang pironkodva mélyre hajlott, hogy elrejtse magát a 

kíváncsiak elől, és türelmetlenül számolgatta a fűszálak zizzenését, amíg a tücsök vissza nem 

jött. Igen ám, de üres kézzel!  

- Ó te ügyefogyott! Hát mégsem találtad meg? – zokogott keservesen a pitypang.  

- De bizony megleltem – felelte vígan a tücsök -, csakhogy azt már soha többé nem teheted a 

fejedre!  

- Méghogy én kopasz maradjak? – kiabált a pitypang. – Mi történt a bóbitámmal?  

- Minden pelyhén egy-egy magocska vitorlázott, és már valamennyien beleültek a tóparti, puha 

földbe. Jövő tavaszra kikelnek, és szakasztott olyanok lesznek, mint te. 

- Mint én?  

- Ugyanúgy teregetik szirom-szoknyácskájukat, örülnek a nyárnak, az éltető napsugárnak. Hát 

nem csodálatos?  

- Hiszen akkor azok az én virág-gyermekeim!  

- Úgy bizony. És talán közöttük is akad majd olyan, aki csak szép és büszke akar lenni, semmi 

több – amíg a bóbitáját el nem viszi a szél. 

A réti virágok összenéztek.  

A pitypang nem tudott válaszolni, mert valami meleg nedvecske hirtelen a torkára szaladt. 

Azután a füvek halkan lábujjhegyre álltak, úgy hallgatták a tücsköt, aki újra hegedülni 

kezdett. És mindenki megértette, hogy miért éppen most hegedüli a legszebbik dalát, amikor 

az már minden szépségét elhullatta.  
 

 

 

http://bakancsos-ovodasok.tarhely.biz/?p=1655


Benedek Elek: A ROZMARINTSZÁL 

Volt egyszer egy király, akit a népei erősen szerettek, de sokat is búsultak miatta, mert nem 

akart megházasodni. Mi lesz az országunkból - évelődtek a népek -, ha egyszer meghal a 

királyunk, s nem marad örököse! Hiszen a király szeretett volna megházasodni, be is járt 

országot-világot, de sehol sem talált kedvére való feleséget. Nem tudta már, hogy mit csináljon. 

Egyszer eszébe jut, hogy van az ő vadaserdejében egy soktudó öreg vadászember, attól majd 

tanácsot kér. Elment az erdőbe, megkereste az öreg vadászt, tanácsot kért tőle. Az öreg vadász 

egy rozmarintszálat adott neki, s azt mondta, hogy amely leány előtt ez a rozmarintszál 

meghajol, azt vegye el feleségül. 

Visszament a király az udvarába, s kihirdettette ország-világszerte, hogy aki szép leány van, s 

az ő felesége akar lenni, jöjjön el az udvarába, s amelyik előtt meghajol a rozmarint, feleségül 

veszi. 

Bezzeg hogy jöttek a világ minden tájékáról, gazdag lányok, szegény lányok, báró-, gróf- s 

hercegkisasszonyok, hogy alig fértek el az udvaron. Ott aztán szépen körbe állottak, s a király 

kiment közéjük. Sorban megállott előttük, kezében a rozmarinttal, de bizony az egyetlenegy 

leány előtt sem hajolt meg. 

Búsult a király, hogy már a rozmarint sem használ. Kihirdette másodszor, hogy jöjjön, aki 

szerencsét akar próbálni. S jöttek másodszor még többen, sokkal szebb leányok, de a rozmarint 

ezek előtt sem hajolt meg. Megpróbálta harmadszor is, s jöttek most annyian, mint égen a 

ragyogó csillag. S valának köztük olyan szépek, hogy a napra lehetett nézni, de rájuk nem, s a 

rozmarint még ezek előtt sem hajolt meg. De már most igazán nem tudta, mitévő legyen. Hiába 

feküdt le este, szemére nem jött álom, mert a nép zúgolódott már, hogy annyi szép leány közül 

nem tudott választani. 

Amint így tűnődnék, évelődnek magában, csak beröppen az ablakon egy kicsi madárka, arany 

volt a lába, arany volt a szárnya, s elkezdett beszélni a rozmarinttal: 

- Hallod-e, te rozmarintszál, én tudom, hogy a király szívének nagy bánat ja vagyon, de én majd 

segítek rajta. Mert a király kétszer szabadított meg engem a sólyom karmai közül, hát jóért jóval 

akarok neki szolgálni. Az a leány, aki előtt te meghajolnál, tündérkertben lakik. Holnap reggel 

indulj el az udvarból, hívjad a királyt, hogy menjen utánad, én majd felettetek repülök, s te csak 

nézzed, hogy merre szállok, arra tarts mindig, szépen elvezetlek a tündérkertbe. 

A király jól hallotta ezt a beszédet, s alig várta, hogy megvirradjon. Nem kellett, hogy hívja a 

rozmarint, amint az elindult, ment utána. Az aranylábú, aranytollú madár mindig ott repült 

fölöttük. Vezette őket erdőkön-mezőkön által, hetedhét ország ellen. 

Amint mentek, mengedéltek, rengeteg erdő közepében egy lovat találtak, mely az út szélén 

fetrengett s nyögött keservesen. Odamegy a király, nézi, mi baja a lónak. Még jól rá sem 

nézhetett, megszólal a ló: 

- Te jó ember, segíts rajtam, bizony megszolgálom neked. Egy esztendeje, hogy a bal 

lapockámban van egy ezüstnyíl, s még nem akadt olyan könyörületes lélek, aki ezt kihúzta 

volna. 



Még azt is elmondta a táltos ló - mert táltos volt -, hogy a nyilat egy vén boszorkány lőtte a 

lapockájába. A király megfogta a nyilat, szépen kihúzta, s hát abban a szempillantásban a ló 

felszökött a földről, felágaskodott, s úgy megszépült, hogy a király olyan szép lovat életében 

még nem látott. 

- Na - mondá a táltos -, köszönöm a jóságodat, el sem is felejtem. Jól tudom, hogy mi járatban 

vagy. Ülj fel a hátamra, s addig meg nem nyugszom, míg feleséget nem találsz. 

Felült a király a táltos hátára. Szállott a rozmarint előttük, az aranytollú madár felettük, s repült 

a táltos, szélnél sebesebben, még a gondolatnál is sebesebben. 

Hanem egyszer csak hirtelen megáll a táltos. Szertenéz a király, s hát egy üvegvár elé értek. 

No, még ilyen várat sem látott világéletében! Üveg a fala, üveg a födele, üveg az ajtaja, s akár 

hiszitek, akár nem, üveg volt még az ablaka is. Még meg sem állapodtak jóformán az üvegvár 

előtt, hallja a király, hogy valaki odabent éktelenül ordít, mintha nyúznák, s tüzes vassal 

sütögetnék. 

Beszalad a király a várba, s - Uram, Jézus, ne hagyj el! - mit látnak szemei. Egy üvegember ül 

ott, s ordít keservesen. Azért ordított, mert a hasában egy dongó volt, s az ki akarta rágni. Kérdi 

a király: 

- Hát te miért ordítasz, te üvegember? 

- Hogyne ordítanék - mondá az üvegember -, hát nem látod, hogy egy nagy dongó van a 

hasamban, s ki akarja rágni! 

- Hát nem lehet ettől megszabadítani téged? - kérdi a király. 

- Dehogy lehet, dehogy lehet - mondá az üvegember -, eleget próbáltam, de nem lehet, míg 

ennek a dongónak az anyja, a kétkardú pók él. Az pedig, míg a világ s még két nap, mindig él, 

nem lehet azt elpusztítani. Volt egy táltos lovam, az talán el tudta volna pusztítani, de az 

ördögadta kétkardú pók ezt is meglőtte. 

Még jóformán el sem panaszolhatá ezt az üvegember, hát ereszkedik le a padlásról a kétkardú 

pók, s leül az üvegkanapéra, éppen a királyné mellé, mert hogy szavamat össze ne keverjem, 

ott ült a királyné az üvegkanapén, de tetőtől talpig be volt fonva pókhálóval. A királynén mindig 

rózsaruha volt, de ezt a pók minden órában befonta az ő hálójával, a másik órában pedig egy 

tövismadár letépdeste róla a hálót. Na, leereszkedett a pók az üvegkirályné mellé, és elkezdette 

fonni a hálót a rózsaruhára. 

- De ilyen-olyan teremtette - rikkantott a király -, ezt már tovább nem nézhetem! 

Kirántotta a kardját, s nekivágott a póknak. De az a fertelmes állat a két első lábával, amely 

olyan volt, mint két kard, úgy-úgy visszacsapott, hogy a királynak mindegyre kiesett a kard a 

kezéből. Csak úgy csengett az üvegvár a nagy erős viaskodástól, hogy a táltos is meghallotta 

odakint. Hopp, nekiugrott a garádicsnak,* fel az üvegvárba, be a szobába, s úgy oldalba rúgta a 

kétkardú pókot, hogy meg sem moccant többet. A dongó, mikor látta, hogy az anyja 

veszedelemben van, hirtelen kirepült az üvegkirály száján, de hiszen ha kirepült, vége is lett az 

életének, úgy rátappantott a táltos az első lábával. 

https://mek.oszk.hu/04800/04833/04833.htm#99


S hát amint a pók meg a dongó megdöglött - halljátok csak, mi történt. Az üvegemberből igazi 

szép ember lett. Az üvegasszonyból igazi szép asszony - de milyen szép asszony! -, s a ruháján 

egyszeriben kinyílottak a rózsák. A kicsi tövismadár leánnyá változott, mert leány is volt 

azelőtt, az üvegkirályné szobaleánya. Az üvegvárból pedig aranyvár lett ismét, mert arany volt 

ez is annak előtte. 

Na, mikor minden ilyen szépen jóra fordult, az üvegkirály elbeszélte, hogy s mint lett belőle 

üvegember, hogy került dongó a hasába. Az úgy volt, hogy egy vén boszorkány el akarta vetetni 

vele a leányát. Mikor aztán tündérvárból hozott magának feleséget, a boszorkány nagy 

bosszúságában dongóvá változtatta leányát, őt pedig üveggé, s beléje küldötte, hogy rágja, 

kínozza. Ő, a boszorkány, kétkardú pókká változott, hogy a királyné rózsaruháját pókhálóval 

bevonhassa. A szobaleány pedig tövismadárrá, aki mindig letépi a pókhálót róla, hogy aztán 

ismét befonhassa. Hanem ez még nem volt elég, meglőtte a táltost is. 

Mikor így elmondott mindent az egyszeri üvegkirály, mondja a királypajtásának: 

- No, pajtás, te velem annyi jót tettél, hogy én azt neked soha meg nem tudom szolgálni. 

- Nekem ne is szolgáld - mondá a király -, csak azt mondd meg, hol van a tündérkert. 

- Ó, az nincs messze ide - mondá az üvegkirály -, egy szempillantás sem telik belé, odarepít az 

én táltos lovam. 

Még vacsorára sem maradt ott a király, pedig ugyancsak marasztalták. Felült a táltos hátára, s 

hipp-hopp, ott voltak a tündérkertben. 

Haj, Istenem! Nagy szomorúság lehetett ottan, mert gyászba volt borítva az egész tündérkert, 

tündérkert közepén a gyémántpalota. Kérdi a király a tündérektől: 

- Kit gyászolnak itten? 

Felelték a tündérek: 

- A királykisasszonyt. Szegény, amiatt való nagy bánatában, hogy a nénjét a kétkardú pók 

minden órában befonja a hálójával, fehér liliommá változott. 

Mondja a király a tündéreknek: vezessék el őt ahhoz a fehér liliomhoz, hadd nézze meg. 

Odamennek, s hát a rozmarint csak meghajlik a fehér liliom előtt. Az aranytollú madár rászáll, 

elkezd énekelni, s ím - halljatok csodát! - ebben a pillanatban megrázkódék a fehér liliom, s 

olyan gyönyörűséges leánnyá változott, amilyet még emberi szem nem látott. 

Hej, nagyot kiáltott a király örömében. Azt mondta: 

- Enyém lesz az a leány, ha addig élek is! 

De a tündérkisasszony sem húzódozott tőle, s mindjárt papot hívattak, nagy lakodalmat csaptak, 

aztán fölkerekedtek, meglátogatták a sógorságot is, ott is volt dínomdánom, lakodalom. Aztán 

megint fölkerekedtek, hazáig meg sem állottak. S ott volt még csak az igazi vendégség, de 

olyan, hogy hét országra szólott, hét hónapig tartott, rostával hordották a bort, ki kapott enni, ki 



nem, de mindenki jóllakott. Én is ott voltam, egy nagy csontot kaptam, menj oda te is, adnak 

neked is. 

 Zelk Zoltán: Tavaszi mese 
2016. április 16., szombat, Kiscimbora 

Szellőcske a tengeren túlról jött; együtt szállt a felhőkkel. A hosszú úton barátságot is 
kötöttek egymással, és sok mindenről elbeszélgettek. 

•  

Dobra Abigél Anna, Sepsiszentgyörgy 

 
– Én megöntözöm a göröngyös földet – mondta a felhő. – Várnak is már az emberek. 
– Hát még engem! – dicsekedett a kis Szellőcske. – Nagy öröm az én érkezésem. Mert én 
üzenetet hozok a fecskéktől meg a gólyáktól! 
Így beszélgetve röpködték át a hegyeket, völgyeket. Amikor az első faluhoz értek, 
elbúcsúztak egymástól. 
– Ki-ki a maga dolgára – mondta a felhő méltóságosan, s már suhant is a mezők felé. 
– Sok szerencsét! – kiáltott utána Szellőcske. 
Amint egyedül maradt, elgondolkozott: kihez is menjen előbb? Az ereszaljához vagy a 
kéményhez? Mert a gólya is, a fecske is megígértette vele, hogy az ő otthonát keresi fel 
előbb. Míg így töprengett, egyszerre csak egy kéményt vett észre. 
– Ha már itt vagyok a kéménynél – gondolta magában –, hozzá megyek előbb. 
Oda is szállt tüstént. Szép jó reggelt kívánt, s elmesélte, milyen messziről jött, s hogy 
üzenetet hozott a gólyától. Elbúslakodott a kémény. 
– Jaj, ne szomoríts, nem tudod, milyen beteg vagyok, alig állok a lábamon. Nemsokára 
lebontanak, s a gólya hiába keres engem. 
Olyan szomorú volt, hogy Szellőcskének kellett vigasztalnia: 
– Ne búsulj, majd én elmesélem a gólyának, milyen jó szívvel vagy hozzá. 
Föl is vidult a kémény, mert hirtelen eszébe jutott valami: 
– Van a gazdámnak egy nagy kertje a falu végén, van abban egy óriási szénakazal. Mondd 
meg a gólyának, telepedjen oda. És gondoljon néha rám is – tette hozzá sóhajtva. 
Szellőcske megsimogatta a kéményt és továbbrepült. Egy kopott kis ereszaljánál megállt. 
– Ez lesz az – gondolta –, a fecske úgy magyarázta, hogy előtte egy diófa, mögötte egy 
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eperfa. 
Odaköszönt hát az ereszaljának. 
– Honnan jössz, Szellőcske? – kérdezte az tőle. 
– Találd ki. 
– Tán valami örömhírt hozol, hogy olyan víg vagy? 
– Azt én! 
– Bajosan hozhatsz már nekem örömhírt. Öreg vagyok és beteg, nemsokára összedűlök. 
– Pedig a fecske üzent néked. Azt üzeni, hogy útban van hazafelé, s alig várja, hogy 
láthasson téged. 
Szomorú lett erre az ereszalja. 
– Nem érem én már azt meg – sóhajtotta. – De várj csak! Átszólok a testvéremnek, az 
sokkal fiatalabb nálam, s mindig azon búsul, hogy sose volt még fecskelakója. Ott aztán 
olyan szállása lesz, hogy csak no! 
Úgy is lett. A szomszédban egy szép kis új ház fehérlett ki az udvarból, frissen volt 
meszelve, s az ablakdeszka meg az ereszalja szép zöldre festve. 
– Akarsz-e fecskelakókat? – kiáltott át az öreg ereszalja. 
– Hogyne akarnék! – örvendezett a fiatal, és vele örült a kerítés melletti bodzabokor is. 
– Jönnek a fecskék, jönnek a fecskék… – susogta vékony kis gallyaival boldogan. 
Nem volt már szomorú az öreg ereszalja sem. Örült ő is, hogy a szomszédból áthallatszik 
majd a fecske csicsergése, s mégsem lesz olyan elhagyott öregségében. De örült a diófa s 
az eperfa is, hogy mégiscsak fecske hintázik az ágaikon. 
– Látod, Szellőcske – mondta most az öreg ereszalja –, nem hiába hoztál hát üzenetet. 
Menj a fecske elé, s mondd meg neki: siessen, hozza magával a tavaszt és a napsugarat, 
mindnyájan tárt karokkal várjuk. 
Szellőcske megsimogatta az öreg ereszalját, megsimogatta a fákat is, aztán nekilendült a 
levegőnek. Meg se állt, amíg a fecskével nem találkozott, s aztán együtt szállt véle 
hazafelé. 
Vidámabb lett az élet mindenütt, örültek kertek és ligetek, s többet mosolyogtak az 
emberek is. 

Gazdag Erzsi 

Üveggolyó 

Üveggolyó, üvegház 

belsejében mit találsz? 

Bent lakik a szivárvány, 

rajta ül egy királylány. 

Ül a hídon magában, 

üveggyöngy a nyakában, 



gyémántfésű kezében, 

igazgyöngy a szemében. 

Üvegfalon ki-kinéz: 

- Jön-e érte a vitéz 

világhíres királyfi? 

Vagy helyette akárki. 

Buda Ferenc : Fűszál derekán 

Fűszál derekán félve mászik a bogár. 

(A mutató és középső ujjunkkal fölfelé “mászunk” a levegőben.) 

Földre pottyan – ott marad, 

(A magasból a kezünket leejtjük az asztalra, tenyérrel lefelé.) 

észrevétlen, mint a mag. 

(Az egyik ökölbezárt kezünket átfogjuk a másik kezünkkel.) 

Csanádi Imre: Ficánkoló  

Felleg szakadoz, 

friss fű fakadoz, 

bolyhos a barka - 

boci, boci, tarka, 

nagyot ugrik, ficánkol, 

nem marasztja a jászol.  

 
 
 
Petőfi Sándor: Arany Lacinak 
 
Laci te, 
Hallod-e? 
Jer ide, 
Jer, ha mondom, 
Rontom-bontom, 
Ülj meg itten az ölemben, 
De ne moccanj, mert különben 
Meg talállak csípni, 
Igy ni! 



Ugye fáj? 
Hát ne kiabálj. 
Szájadat betedd, 
S nyisd ki füledet, 
Nyisd ki ezt a kis kaput; 
Majd meglátod, hogy mi fut 
Rajta át fejedbe... 
Egy kis tarka lepke. 
Tarka lepke, kis mese, 
Szállj be Laci fejibe. 
Volt egy ember, nagybajúszos. 
Mit csinált? Elment a kúthoz. 
De nem volt viz a vederbe’, 
Kapta magát, telemerte. 
És vajon minek 
Merítette meg 
Azt a vedret? 
Tán a kertet 
Kéne meglocsolnia? 
Vagy ihatnék?... nem biz a. 
Telt vederrel a kezében 
A mezőre ballag szépen, 
Ott megállt és körülnézett; 
Ejnye vajon mit szemlélhet? 
Tán a fényes délibábot? 
Hisz olyat már sokat látott... 
Vagy a szomszéd falu tornyát? 
Hisz azon meg nem sokat lát... 
Vagy tán azt az embert, 
Ki amott a kendert 
Áztatóba hordja? 
Arra sincsen gondja. 
Mire van hát? 
Ebugattát! 
Már csak megmondom, mi végett 
Nézi át a mezőséget, 
A vizet mért hozta ki? 
Ürgét akar önteni. 
Ninini: 
Ott az ürge. 
Hű, mi fürge, 
Mint szalad! 
Pillanat, 
S odabenn van, 
Benn a lyukban. 



A mi emberünk se’ rest, 
Odanyargal egyenest 
A lyuk mellé, 
S beleönté 
A veder vizet; 
Torkig tele lett. 
A szegény kis ürge 
Egy darabig türte, 
Hanem aztán csak kimászott, 
Még az inge is átázott. 
A lyuk száján nyakon csipték, 
Nyakon csipték, hazavitték, 
S mostan... 
Itt van... 
Karjaimban, 
Mert e fürge 
Pajkos ürge 
Te vagy, Laci, te bizony! 
  

Szalonta, 1847. június 1-10. 

 


