
 
 

Szalai Borbála : Ébresztő 
 

Ébresztő! Ébresztő! Zöldülj már vén erdő! 

Réges-rég nyitni kék! Sokáig alszol még? 

Mennyi nesz, tavasz lesz! Lágy szellő súgta ezt. 
Lágy szellő, szökellő, rügyeknek hízelgő. 
Minden színt széjjelhint, Barkát fest, kökörcsint. 
Ébresztő! Ébresztő! Tavasz lesz, vén erdő! 

 
 
 
 

Kedves Tengelicék! 
Csodás nap virradt ránk ezen a kedden. A szél úrfi sebes léptekkel vitte az 

üzenetet Almavirág tündérnek. Ő pedig még napkelte előtt megérkezett hozzánk 

illatos szoknyájában kicsit aggódva, kicsit zsörtölődve, hogy hogyhogy csak most 

szóltunk?!? 

Ráncolta a homlokát erősen, de aztán megrázta fürtös üstökét és mosolyra 

húzódott a szája… és akkor én is észrevettem: a szoknyája ráncai közül kikandikált 

egy őszi almák mosolyából szőtt piros kis sapka! 

Huncutul énekelni kezdett először nagyon halkan, majd egyre hangosabban: 
 
SÜSS FEL NAP, FÉNYES NAP! (s, l, s  s, l, s) 
A KIS KAKAS KUKORÉKOL, MEGVIRRADT: (s, s, s, s, , s, s, s, s  s, l, s) 
A CSILLAGOK KIALUSZNAK, KÓSZA KÖDÖK SZAKADNAK, (s, s, s, m s, s, s, m, s, s, s, m 
ARANY AJTÓK HASADOZNAK! SÜSS FEL NAP, FÉNYES NAP ! (s, s, s, m, s, s, s, m s, l, s, s, l, s) 
 

… és mire a hajnali Nap első sugara megcsiklandozta az orromat, előbukkant egy 

sápadt és borzas fejecske a csigaház mélyéről. 

Tinóru minden csontja fájt és annyira elgémberedett a hosszú kuksolástól, hogy 

szinte meg sem tudott mozdulni. Úgy kellett kihúzni a csigahéjból. Élettelen 

fabábuként feküdt a földön, de a szemében ott bujkált az a huncut fény, ami 

mindenkit kacagásra késztet. 

És akkor Almavirág tündér belefújt egy kis aranysípocskába és egyszerre zengett 

fel a madarak hajnali kórusa. Még Nap is odafordította kerek képét és lágyan 

megcirógatta kis barátunkat. 
https://www.youtube.com/watch?v=wQAodYeW2pc 
Hát persze, hogy először azok a huncut szemek kezdtek mozogni! Próbálta követni a 
körülötte táncoló tündér minden mozdulatát, aki először jobbra, majd balra keringett, 
aztán pedig nyolcas alakot írt le a lépte. 

https://www.youtube.com/watch?v=wQAodYeW2pc


Te is kipróbálhatod: rajzolj a mutatóujjadra egy kis tündérkét filctollal (vagy anyáéra, apáéra) és a szemedtől 2 
kisarasznyira (emlékeztek, hogy az mennyi?) kezdd el táncoltatni. A mozgását végig kövesd, de csak a 
szemeddel! 
Ha már nagyon elfáradt a szemed kezdj el pislogni, majd a két tenyered összedörzsölésével melegítsd fel a 
kezeidet, majd helyezd a szemedre finoman. Pihentesd néhány percig… 
Egyensúlyozás (statikus egyensúly) egyre keskenyebb alátámasztással 

(Szülőknek: 

http://oriasleszel.hu/wp-content/uploads/2018/02/Vaksag-az-uj-nepbetegseg-jo-2.pdf 

Úgyogy gyerünk, ki a szabadba és rendezzetek távolba néző versenyt!!!) 

 …Persze manó barátunk sem bírta sokáig mozdulatlanul csodálni a halvány rózsában 

játszó libennő szoknyát: először csak a keze kezdett finom táncba, majd 

megmozdult a lába is, végül felpattant, átkarolta a tündér karcsú derekát és együtt 

folytatták szédítő táncukat. 

A szívem megtelt tavasszal, csodálatos illat lengte be az egész szobát, majd amikor 

máj épp visszaszenderedtem volna mézillatú álmomba, egyszer csak hopp…ott 

teremtek a széken lustálkodó macskáink (Luna és Málna) bajszán. A zene 

elhallgatott, minden mozdulatlanná dermedt. Még a szívük kalapálását is hallani 

véltem: tudup-tudup…majd egy szemvillanás alatt a manóajtónál teremtek és már 

csak az ajtó csattanására figyeltem fel. Úgy eltűntek, mint a kámfor… 

Nem maradt utánuk más csak az érzés, hogy vége a hosszú mozdulatlanságnak. 

Nézz körbe, körülötted kirobban az élet! Táncolj vele Te is… 

Holnap, a Föld napján, küldök néhány érdekes dolgot, amiről nem is gondolnád, hogy 

mozog… 

Addig is, ha van kedved a mozgással játszani, néhány ötlet: 

http://oriasleszel.hu/wp-content/uploads/2018/02/Vaksag-az-uj-nepbetegseg-jo-2.pdf


  

http://elementaryassistant.com/2014/08/13/poseable-jointed-figure-paper-

template/ 

Még egy multifunkcionális eszköz az egyensúly érzék fejlesztéséhez, az oviba is 

bevittem, nagyon szerették (de lehet csúszda, híd, bölcső…csak a képzelet…) 

 

https://varazspallo.hu/hu/ 

http://elementaryassistant.com/2014/08/13/poseable-jointed-figure-paper-template/
http://elementaryassistant.com/2014/08/13/poseable-jointed-figure-paper-template/
https://varazspallo.hu/hu/


  

   

Szép Tavaszt! 

Dóri 

 

 


