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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 Népi mondóka: Madarak voltunk bokorba 

o Vers: Weöres Sándor: Túl, túl 

o Mese: Benedek Elek: Sárga kicsi kígyó 

o Kerti játék 

o meditációs zene https://www.youtube.com/watch?v=6_wKl8NtmBo 
o  

o  

 

 

o Gift Horse Party Favors | Handmade Charlotte 
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Kedd:  

Napi tevékenység ajánló 

o Népi mondóka: Ekete-pekete 

o Vers: Weöres Sándor: Mély erdőn ibolya-virág 

o Mentovics Éva: Fecskefészek 

o Füstifecske hangja: https://www.youtube.com/watch?v=gxmqdysu7Zg 

o Mese: Mese a fecskéről 

o fecske készítése 

 

vagy 

 

https://hu.pinterest.com/pin/191473421646062454/


Szerda:  

Napi tevékenység ajánló 

o Népi mondóka: Hej, Gyula, Gyula, Gyula 

o Vers: Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne 

o Mese: Kányádi Sándor: Meddig tart a rigófütty 

https://www.youtube.com/watch?v=QhlzjfD8U58 

o Feketerigó, éneklő az erdőben 

 https://www.youtube.com/watch?v=6_wKl8NtmBo 
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Csütörtök:  

Napi tevékenység ajánló 

o Népi mondóka: Két kis kakas összeveszett 

o Vers: Weöres Sándor: Ha vihar jő a magasból 

o Mese: Fésűs Éva: Cinege Miki 

o Széncinege 

https://www.youtube.com/watch?v=YdCJ_8R0qOQ 

o Alma együttes: Nád a házam teteje 

https://www.youtube.com/watch?v=YdCJ_8R0qOQ 

o Süti sütés együtt 

 

Péntek:  

Napi tevékenység ajánló 

o Népi mondóka: Erre kakas, erre tyúk 

o Vers: Weöres Sándor: Bújócska 

o Mese: Mészöly Miklós: Pipiske és a fűszál 

o Barangolás erdőn-mezőn 

o Olga Jegunova - W.A. Mozart: Piano Sonata No 11 in A - Major, 

K.331 (300i) 

https://www.youtube.com/watch?v=YdCJ_8R0qOQ 
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Mondókák: 

Madarak voltunk bokorba 

(Népi mondóka) 

Madarak voltunk bokorba, 

Szőrt vittünk a pokolba. 

Pokol előtt volt egy fa, 

Minden ágán hat varga. 

Rázd meg, ördög, azt a fát, 

Potyogjanak a vargák. 

Hej, Gyula, Gyula, Gyula 

(Népi mondóka) 

Hej, Gyula, Gyula, Gyula! 

Szól a duda, duda, duda! 

Pest, Buda, Buda, Buda! 

Pattogatott kukorica! 

Két kiskakas összeveszett 

(Népi mondóka) 

Két kiskakas összeveszett, 

a verembe beleesett! 

Szil-szál, szalmaszál! 

Eredj, pajtás, te hunyjál! 

 

Ekete-pekete 

(Népi mondóka) 

Ekete-pekete cukota pé, 

Ábel bábel, dominé. 



Csiszli pá, csiszli pé, 

Csiszli-csoszli dominé. 

Erre kakas, erre tyúk 

(Népi mondóka) 

Erre kakas, erre tyúk, 

erre van a gyalogút. 

Taréjja, haréjja, 

ugorj a fazékba! 

Zsupsz! 

 

 

Versek 

Weöres Sándor 

Mély erdőn ibolya-virág  

Mély erdőn Ibolya-virág,  

Elrejt jól A boróka-ág.  

Minek is rejt az az ág,  

Gyere, tágas a világ,  

Mély erdőn Ibolya-virág 

 

Ha a világ rigó lenne 

Ha a világ rigó lenne,  

Kötényemben ő fütyülne,  

Éjjel-nappal szépen szólna,  

Ha a világ rigó volna.  



  

De ha a világ rigó lenne,  

Kötényembe nem is férne,  

Kötényem is honnan volna,  

Ha egész világ rigó volna 

 

Túl, túl 

Túl, túl, messze túl,  

Mi van a hegyen messze túl?  

Hej, a hegyen messze túl Lófej-széles ibolya virúl.  

  

Túl, túl, messze túl,  

Mi van az ibolyán messze túl?  

Hej, az ibolyán messze túl Jancsi mosogat, Kati az úr. 

 

Ha vihar jő a magasból 

Ha vihar jő a magasból,  

Ne bocsáss el, kicsi bátyám.  

Ha falomb közt telihold lép,  

Kicsi néném, te vigyázz rám.  

  

Falu végén van a házunk,  



A bozótból ki se látszik,  

De a cinke, ha leröppen,  

Küszöbünkön vacsorázik.  

  

 Bújócska 

Keskeny út, Széles út, Kettő közt egy csorba kút. Ha benézel, jól vigyázz, Rése 

száz és odva száz, Ha sokáig kandikálsz, Virradóra megtalálsz.  

  

Kis dió, Nagy dió, Kettő közt egy mogyoró. Épült benn egy cifra ház, Terme száz 

és tornya száz Ha sokáig benne jársz, Esztendőre megtalálsz. 

 

Mentovics Éva Fecskefészek  

Kisfecskéknek kényelmes  

pihe-puha ágya - 

sárból van a kis fészek,  

tollból meg a párna. 

 

Eresz alá építik,  

így ha vihar támad, 

megvédi a háztető  

a kis fecske-házat 

  

 

 

 

https://mesemorzsa.blogspot.com/2015_05_05_archive.html#8864580831404419135


Mesék: 

SÁRGA KICSI KÍGYÓ 

Volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember. Ennek 

a szegény embernek ügyibevaló* szép felesége volt, de gyermeke csak akkora sem, mint egy 

ütés tapló. Imádkoztak este, reggel, lefektükben, fölkeltükben: 

- Uram, Istenem, csak akkora gyermeket adj, mint egy ütés tapló. 

De az Úristen nem hallgatta meg az imádságukat. 

No, telik-múlik az idő. Megébred egy reggel az asszony, s azt mondja az urának: 

- Hallá-é! Milyen bolond álmot láttam én az éjen. 

- Mit, ugyan bizony? 

- Hát a házunkba jött egy ősz öregember, s azt mondja: 

- Tudom én, mi a bajotok, neked s az uradnak. Ha gyermekre van szükségetek, menjetek ki ma 

reggel a kapu elejibe, ott álljatok meg, s akármiféle lelkes vagy lelketlen állat jő arrafelé, 

fogjátok meg, vigyétek bé, az lesz a ti gyermeketek. 

- No, hallod-e, asszony, elég bolond álom, de próbáljuk meg! 

Mindjárt felöltöznek, kimennek a kapu elejibe, s ott állingálnak jó darab ideig. 

Hát egyszer csak arra fut egy sárga kicsi kígyó. 

Hé, ördög adta varasgyékja! - neki a sárga kicsi kígyónak, megfogják, az asszony a kebelibe 

dugja, beviszik a házba, s ott jól tartják tejbe mártott kenyérrel. 

Telnek-múlnak a napok, egyszer csak megszólal a sárga kicsi kígyó, s azt mondja a szegény 

embernek: 

- Édesapám, menjen el a királyhoz, s kérje meg nekem a leánya kezét! 

- Mit beszélsz, te szerencsétlen teremtés, hiszen a király mindjárt a fejemet véteti! 

- Csak menjen, ne féljen semmitől, a többi az én dolgom lesz. 

Addig s addig, hogy a szegény ember felkászolódik s elmegy a királyhoz. Egy jó puskalövésre 

volt a király palotája. Bemegy az udvarba, s hát a király éppen akkor sétál a katonái előtt, s 

vizitálódik. Odamegy a szegény ember, köszön illendőképpen, s azt mondja: 

- Felséges királyom, életem-halálom a kezedbe ajánlom, az én fiam, a sárga kicsi kígyó, azért 

küldött ide, hogy megkérjem neki a leányod kezét. 

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


Nagyot kacag a király, hogy a könnye is kicsordult belé. 

- Jól van, te szegény ember, én nem bánom, hanem elébb három dolgot adok fel a fiadnak, s ha 

azt meg nem teszi, karóba húzatom a fejét. Az első feltétel az lesz, hogy hozzon három 

aranyalmát a Tündér Ilona kertjéből. 

Hej, megszontyolodott a szegény ember! Most már kifogy ebből az egy fiából is. Hogy is tudá 

ilyen bolond dologra adni a fejét. Csak hogy föl nem veté a nagy búbánat. Hazamegy, s mondja 

a fiának a király üzenetét. 

Azt mondja a sárga kicsi kígyó: 

- Azért bizony egyet se búcsálódjék, édesapám, még ma elhozom a három aranyalmát. 

Avval csak kikerült az ajtón, s meg sem állott a Tündér Ilona kertjéig. Ott bebújt a kert 

hasadékán, felfutott a legelső fára, s lenyisszentett egy almát. Hej - Atya-Fiú-Szentlélek! -, 

akkorát csendült erre a kert, hogy hetedhét országon is túl hallódott a csendülése. Hát csak törtet 

elé a hétfejű sárkány (mert tudjátok meg, hogy ez őrizte a kertet), a szájából hétsingnyire futott 

elé a veres láng. Megállott a fa alatt, szimatolt erre is, arra is, ha megláthatna valakit. De a sárga 

kicsi kígyó belebújt a fa odvába, s meg sem moccant, míg a hétfejű sárkány nagy derendóciával 

el nem szelelt. Akkor kiugrott az odúból, leszakasztott még két almát, s egy percre kívül volt a 

kerten. 

Bezzeg álmélkodott a szegény ember, mikor a sárga kicsi kígyó megérkezett a három 

aranyalmával. No, volt öröm. Mindjárt tarisznyába tette a három almát, s nagy lelkendezve 

futott a királyhoz. 

- Itt a három aranyalma, felséges királyom. 

Nézi a király erről is, arról is, forgatja az almákat minden oldalra, de azok bizony igazi színarany 

almák voltak. 

- No, jól van, te szegény ember, hanem még hátravan két főfeltétel. Mondd meg a fiadnak, hogy 

ha holnap reggel ilyen kakassarkon forgó aranypalotát nem teremt a te házad helyire, milyen az 

enyém, szörnyű halálnak halálával hal meg. 

Aj, csak most szontyolodott el istenigazában a szegény ember. Renyekedett s évelődött szegény 

feje, hogy mit tud most csinálni az a szetemnyi teremtés. Lopni csak lophat, de hogy építsen, 

mikor egy bábóháznak* sem volna képese. Sírva mondja otthon a fiának: 

- Jaj, szerelmes gyermekem, mibe ártottad magad! Ha holnap reggelre olyan palota nem lesz a 

házunk helyén, mint a királyé, szörnyű halálnak halálával halsz meg. 

Azt mondja erre a sárga kicsi kígyó: 

- No, bezzeg, édesapám, ha még ezen is tud epekedni! Csak feküdjenek le békével, kied is, 

édesanyám is, majd csudára ébrednek. 

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


Beesteledik, s kimegy a sárga kicsi kígyó az udvarra. Elévesz egy sípot, megfuvintja, s hát abb' 

a szempillantásban annyi ördög kerekedett össze, hogy a hold s mennyi ragyogó csillag mind 

megfeketedett. Csak elélibbegtet egy sánta ördög, s azt kérdi a sárga kicsi kígyótól. 

- Mit kívánsz, édes gazdám? 

- Azt, hogy ezt a házat szépen szedjétek széjjel, s éppen olyan aranypalotát építsetek ide, mint 

a királyé! 

Hej, neki az a rengeteg sok ördög, surrogtak-burrogtak, mozgolódtak-forgolódtak, s mire 

pitymallott, az utolsó szegig készen volt a palota. Megébred reggel a szegény ember s a 

felesége, csak dörzsölték, dörzsölték szemükből az álmot, kérdezték egymástól: vajon ők-e ők? 

Odafut a sárga kicsi kígyó, s azt mondja, hogy: bizony csak kietek, kietek! 

Felszökik a szegény ember az aranyos ágyból, felöltözik aranyos gúnyába, s fut a királyhoz. Ez 

már ott állott az ablakában, s onnét nézte a palotája társát. Jó messziről elejibe kiáltott a szegény 

embernek: 

- Be se jöjj, te ördöngös gyermeknek ördöngös apja, hanem vidd meg a harmadik főfeltételt: 

hogy ha holnap reggelre a két palotát össze nem köti egy aranyhíddal, s ha a híd két oldalán 

aranyfákon aranymadarak nem énekelnek, elpusztítom a föld színéről minden nemzetségével! 

Hazamegy a szegény ember, de most már nem is búsult olyan erősen. Gondolta, ha a többit 

megcsinálta az ő fia, csak megsegíti az Isten a harmadik főfeltételben is. Jól gondolá, mert 

reggel már az aranyhídon sétált a királyhoz. Magával vitte a sárga kicsi kígyót is. Bemennek a 

királyhoz, jó reggelt köszönnek, s a szegény ember elémondja: 

- Felséges királyom, életem-halálom a kezedbe ajánlom, itt a fiam, a sárga kicsi kígyó, most 

már tartanók meg a lakodalmat. 

Eleget köntörfalazott, teketóriázott a király, de mit volt mit tenni, szavának kellett, hogy álljon. 

Jaj, a szegény királykisasszony, mikor meglátta az urára levendőt! Sírt, földhöz vágta magát 

hetvenhétszer, de mind hiábavalóság volt, a lakodalmat megtartották. Eközben béesteledik, s 

az éfiú pár bémegy a szobájába. A királykisasszony bizonygatózott, hogy ő inkább megöli 

magát, de nem fekszik egy ágyba azzal a rusnya sárga kígyóval, s ha hozzá talál nyúlni, 

megfogja s kitekeri a nyakát. Hát egyszer csak keresztülbucskázik a fején a sárga kicsi kígyó - 

s halljatok csudát! -, dali szép legény lett belőle! 

Megszólal a legény: 

- Ne félj tőlem, szépséges szép királykisasszony! Nem vagyok én sárga kicsi kígyó, én egy 

elátkozott királyfi vagyok. Apám arra átkozott, hogy hét esztendeig, hét hétig s hét napig 

kígyóbőrben járjak. Még nem telt ki az átok ideje, azért azt mondom neked, hogy senkinek ezen 

a világon ne szólj erről, mert mindketten erősen megbánjuk. 

Megörvendett ennek a királykisasszony, fogadkozott, hogy senkinek sem szól. De reggel 

bemegy az apjához, s ez addig faggatta, hogy mégis elmondott mindent. 



"Várj csak - gondolá a király -, nem hordod te tovább azt a rusnya kígyóbőrt!" Volt a palotában 

egy vén boszorkány, azt magához hívatta, s megparancsolta neki, hogy előre menjen be az éfiú 

pár szobájába, s ha leveti a sárga kicsi kígyó a bőrét, égesse el. 

A vén boszorkány előre bé is ment, s mikor az éfiú pár lefeküdt, kibújt az ágy alól, megkereste 

a kígyóbőrt, s egy teli parázs serpenyőben porrá égette. 

Megébred reggel a sárga kicsi kígyó, fel akarja venni a bőrét, s hát nincs! Aj, megszomorodik 

szegény feje! Azt mondja a feleséginek: 

- No, feleség, mégsem tartottad meg a szavad, a bőrömet elvitte valaki. Nekem most már el kell 

innen pusztulnom, haza, az apám várába. Még éppen hét napom van, de ha azt akarod, hogy a 

feleségem maradj, utánam kell jönnöd. 

Ezzel egy aranyabroncsot vett elő, s azt mondta: 

- Ezt az aranyabroncsot a két karodra teszem, hogy senkit meg ne ölelhess, míg ismét egymásé 

lehetünk. Én megyek a fekete várba, te jere utánam egyingesen, mezítláb, állj meg a várkapu 

előtt, s hét nap s hét éjjel szüntelen azt kell kiáltanod: "Jere ki, te elátkozott királyúrfi, itt a 

feleséged, vedd le a karjáról az aranyabroncsot!" 

Elbúcsúztak keserves könnyhullatások közt, s a sárga kicsi kígyó ember képében elindult a 

fekete várba. Estére kelve a felesége is utána, s meg nem állott, míg a fekete várhoz nem ért. 

Ott aztán csak kiabálta: "Jere ki, te elátkozott királyúrfi, itt a feleséged, vedd le a karjáról az 

aranyabroncsot!" 

Hét éjjel s hét nap mind ezt kiabálta, akkor megnyílt a fekete vár kapuja, kijött a dali királyúrfi, 

odafutott a feleségéhez, megölelte, megcsókolta, s az aranyabroncs magától lehullott. Azzal 

szépen fölkerekedtek, dióhéjba telepedtek, a Küküllőn leereszkedtek. 

Holnap legyenek a ti vendégeitek! 

https://mek.oszk.hu/04800/04833/04833.htm#79 letöltve: 2020.05.05. 10:12 
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Mészöly Miklós: A pipiske és a fűszál 
2009. augusztus 8., szombat, Kiscimbora 

Láttatok már pipiskét?  

Olyan apróka madár, hogy akár a markotokban is elférne. Barna a háta, fehér foltos a 
szárnya. Kint lakik a réten, bokrok alá rakja a fészkét. 

Nagyon jókedvű madár. Ahogy felkel a nap, a pipiske is talpon van. Mint a nyíl, fölrepül a 
magasba, és ott dalolgat. Ha megunja, megint csak visszaszáll a mezőre. 

Egyszer éppen a mezőn csicserikélt. Meglátott egy fűszálat. 

— Nicsak, milyen nagy fűszál! Nagyobb, mint én! Mi lenne, ha kihúznám? 

S mindjárt belecsimpaszkodott, elkezdte húzni erősen. 

Odament a barázdabillegető és a tövisszúró gébics. Az egyik a farkát billegette, a másik a 
csőrét csattogtatta. 

— Mit csinálsz, pipiske? ― kérdezték kíváncsian. 

— Kihúzom ezt a fűszálat! 

— Aztán miért húzod ki? 

— Azért, mert nagyobb nálam! ― szólt hetykén a pipiske. 

A két madár összenézett, elnevették magukat. 

— Tudod mit, pipiske? Ha már kihúzod, húzd ki ezt a bokrot is, ez is nagyobb nálad. 

A pipiske bólogatott. 

— Bizony azt is kirántom, csak előbb a fűszállal végzek. 

S húzta, húzta ― míg csak el nem szakadt. 

Akkor egyszeriben hátrahömpörödött, és a fenekére csüccsent. 

Azt hiszitek, mérges volt? 

Cseppet se. 

Talpra ugrott, s azt kiáltotta: 

— Én is így akartam! 

Aztán, mint a nyíl, fölrepült a magasba, és ott csicserikélt. Mikor megunta, visszaszállt a 
mezőre, és bebújt a bokor alá. 

Ha a bokrot is kihúzta volna, bizony nem tudom, most hol aludna. 

ttps://www.3szek.ro/load/cikk/21558/meszoly_miklos:_a_pipiske_es_a_fuszal  

letöltve: 2020.05.05. 10:17 
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Fésűs Éva: Cinege Miki  

 

Tegnap egy kékfejű cinege szállt az ablakomra. 

- Csin-csitt! Csin-csitt! - szólt be kedvesen. - Cinege Miki vagyok, és azért jöttem, 

hogy meséljek valamit. Meghallgatod-e? 

- Hogyne hallgatnám, cinegemadár! Be is eresztelek, napraforgómaggal meg is 

kínálllak. 

- Jó, de akkor előbb küldd ki a cicát, mert attól nagyon félek. Tavaly télen 

borzasztó kalandom volt egy cirmossal. Széttépett volna, ha nincs ott Sanyika!... 

Így tudtam meg Cinege Mikitől, hogy van valahol egy szöszke fejű, nagyon 

jószívű kisfiú: Sanyika. Ez a kisfiú annyira szereti a madarakat, hogy télen 

tökmagot fűz fonálra, fél diócskákat kötöz zsinegre, és kiakasztja nékik a faágra. 

Így a torkos verebek nem férnek hozzá, de a hasznos cinegék, mint megannyi 

ügyes, szárnyas tornász, hintázva is megeszegetik az eleséget. 

Sanyika gondoskodása nélkül nagyon sanyarú sorsuk lett volna. A hó minden 

nekik való élelmet elborított. Sokan majdnem éhen pusztultak, a dermedt kis 

Cinege Mikit pedig macska körme szaggatja szét, ha Sanyika idejében meg 

nem menti. 

Később, amikor már tavaszi napsugár bontogatta a bimbókat, és a madarak 

fészekrakásra gondoltak az erdőben, Cinege Mikinek eszébe jutott, hogy ő most 

is meglátogatja Sanyikát. Felkerekedett hát, és vidáman röppent az ablakára. 

Huncutkodva kocogtatta meg az üveget, de a házból csak a doktor bácsit látta 

kijönni! 

- Jaj! - dobbant meg a szíve. - Itt valami baj történhetett! 

- No, azért nem kell megijedni! - mondta a doktor bácsi Sanyika édesanyjának. 

- Most már meggyógyul a kisfiú. Hanem a nyáron nagyon sok piros almát kell 

ennie, hogy megerősödjék! 
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Milyen szerencse, hogy éppen almafa áll a kertjükben! 

Cinege Miki elégedetten látta, hogy már nem kopárak az almafa ágai. 

Duzzadó rügyecskéket ringatott rajtuk a tavaszi szél. Az iménti ijedség után rá 

is szállt a fára tollászkodni, s hát, uramfia, egyszer csak mit hallott!? 

Halk mozgolódás támadt a bomladozó levelek között. Ezernyi zöld hernyó 

kezdett nyüzsögni az ágak hajlásaiban, és egy repedésből kikukucskált a csúf, 

kövér vezérhernyó. 

- Támadás! - sziszegte. - Megkopasztjuk az almafát! 

- Megkopasztjuk! - adták tovább egymásnak az alattomosan neszező 

hangocskák. 

Cinege Miki azt hitte, káprázik a szeme, cseng a füle. 

- Jaj - gondolta, még ha egy nap ezer kukac fér is a begyembe, akkor sem 

győzöm őket egyedül megenni. Márpedig Sanyika almafáját tönkretenni nem 

hagyom! 

Megfordult hát, és szélsebesen repült vissza az erdőbe, fellármázni az egész 

cinege-rokonságot. Csak el ne késsenek!... 

Az almafán már megindultak az öreg araszolók felmérni, hogy milyen hosszúak 

az ágak, és nyomukban gyűrűzni, hemzsegni kezdett a falánk hernyósereg. 

Sokan fonálon ereszkedtek alá a kiszemelt rügyecskékre, s nem maradt 

tenyérnyi hely, amit el ne leptek volna. Szegény almafa tehetetlenül sóhajtott. 

A vezérhernyó hátán úgy meredeztek a szőrpamacsok, mint megannyi harci 

bokréta. 

- Rágni! - vezényelte, azután eleresztette magát, és rápottyant a legdúsabb 

ágra. Csámcsogva akarta bekapni az első rügyfalatot, amikor hirtelen éles kis 

madárcsőr koppant a hátán. A következő pillanatban egész felhőnyi cinege 

csapott le az almafára. Kékcinegék, barátcinegék, kedves kis búbosok, mind 

eljöttek! 

Lett is haddelhadd! A vezérhernyó bevándorolt Cinege Miki begyébe. A 

szemfüles madarak minden hernyót nyakon csíptek. Még a fakéreg alá is 

benéztek, hogy hírmondó se maradjon belőlük. Bújt az ellenség, ahogy csak 

tudott! Összezsugorodtak, zöld rügynek, összesodródott falevélnek álcázták 

magukat, de a cinegék elől így sem menekülhettek meg. Néhány óra alatt 

megtisztították az almafát a veszedelmes kártevőktől. 

Így hálálták meg Sanyika jóságát, aki a nehéz, téli időben sem feledkezett meg 

róluk. 



Termett is a nyáron annyi piros alma azon a fán, hogy még nektek is jutott volna 

belőle egy kosárral!.. 
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Mese a fecskéről (román népmese)  

Hajdanában, réges - régen, olyan régen, hogy már az idejét sem tudja senki, 

élt egyszer egy szegény asszony. Csak egyetlen gyermeke volt, egy aprócska, 

vékony csontú kislány, akit Fecskének becézett.  

Ez a kislány örökösen dalolt, nótázott. Hiába szólt rá az anyja többször is:  

– Elég legyen már, kis Fecske! Hagyd abba! Fáradt vagyok, pihenni szeretnék! 

– Ha nem tetszik, ne hallgassa! – nyelvelt vissza a kisleány, s annál 

harsányabb dalolásba kezdett. Jócskán fel volt vágva a nyelve.  

Egy reggel, még alig pitymallott, de a kis Fecske már talpon volt. Fekete ruhát 

vett magára, – melyre édesanyja kék karöltős-ujjat vart az este –, és fehér 

kötényt kötött eléje. Alighogy felöltözött, nyomban nótázni kezdett a 

legélesebb hangján. 

A szegény asszony még aludt volna szívesen, de felriadt a hangos énekszóra. 

– Kislányom, kislányom… – sóhajtott fel bosszúsan, majd így folytatta: – Miért 

nem születtél inkább dalos madárnak! 

És láss csodát, abban a szempillantásban kék szárnyú, fekete tollú kismadár 

repült ki a szobából. Fehér mellénye megvillant egy pillanatra, s aztán 

szélsebesen tovaszállt… 

Estére azonban visszatért, és az ablak fölé, az eresz alá fészket rakott. Ott élt 

madár alakban, s minden hajnalban hangos énekszóval köszöntötte az 

édesanyját. 

Sok, sok ködbevesző esztendő telt el azóta. A fecske ma is az emberek 

közelében, az eresz alá rak fészket, és kora reggel hangos csiviteléssel 

ébreszti a ház népét. Azt mondják, szerencsét hoz annak, aki szívesen 

hallgatja ficsergését. Ez így igaz, hisz aki fecskeszóra ébred, és kel ki ágyából, 

az idejében foghat munkához s nem telnek napjai hiábavalóan. 
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Mészely József fordítása  
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Móra Ferenc: A fecskék  
Egy áprilisi reggel édesapánk csendesen kinyitotta a szobánk ajtaját. és 
közben ébresztgetett bennünket:  
 
- Halljátok csak, ti álomszuszékok, vendégeink érkeztek az éjszaka! 
Hallgassátok csak, hogy köszöntenek benneteket!  
 
A tornácról a hajnali csendességben élesen csicsergett be a köszöntő.  
 
Fittyfiritty, fittyfiritty 
kikelet kivirít. 
Terike, gyere ki, 
Ferike, gyere ki 
csicseri, csicseri!  
 
Megjöttek a fecskéink.  
 
Még abban az órában hozzáfogtak a fészekrakáshoz. Az eresz szögletében 
ragasztották meg gömbölyű kis fészküket maguk gyúrta sárból, 
szalmatörekből. Nincs az a kőművesmester, aki fürgében dolgozna náluk. S 
ahogy a sarat hordták, rakták, simították, gömbölyítették, minden 
mozdulatuknál mondtak valami:  
 
- Vakolat van-e még? 
- Van elég. 
- Add errébb! 
- Fuss szalmáért, picike! 
- Hozom én ízibe! 
- Hocc ide!  
- Cvikk, cvikk, cvikk! 
- Mi tetszik? 
- Jó ebéd tetszenék. 
- Mi legyen az ebéd? 
- Bogaracska, legyecske. 
- Kis fecske, gyere csak a kertbe, gyere, gyere, gyere!  
 
Azzal huss! – ki a kertbe, ahol igazán terített asztalt találtak. Csak a szájukat 
kellett tátogatni: szinte magától hullott bele a sok bogár. El is pusztították őket 
egy hét alatt úgy, hogy aranyért se lehetett volna egyet se találni közülük. Még 
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az utcánk tájékáról is eltakarodott a sok bogár. olyan rendet tudtak tartani a mi 
kis zselléreink. 
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Kányádi Sándor: Meddig tart a rigófütty  

Megjött a tavasz, leterítette a köpenyét, s leült a dombra. Végignézett a 

berkeken, a kerteken, a lankákon s a réteken, a csupasz-kopasz fák és bokrok 

kopárló gyülekezetén.  

 

- No míg ezeket felöltöztetem... - szaladt ki a száján, de már mosolyogva szólt 

oda a körülötte legyeskedő szellőnek: - Eredj szolgám, suttogd közhírré a fák 

és a bokrok között, hogy aki megmondja, meddig ér el a rigófütty, azt elsőként 

s tetőtől talpig aranyvirágba öltöztetem.  

 

Illant is már a szellő, térült-fordult, s egy pillantás alatt szétsuttogta a suttogni 

valóját.  

 

Nagy mozgás támadt a szellő nyomában. Minden fa és bokor azt hitte, hogy ő 

aztán igazán meg tud felelni a tavasz kérdésére.  

 

A parti füzek kihúzták öreg derekukat és legényesen kezdték pödörgetni 

pelyhedző barkáikat. A rekettyebokrok sem akartak lemaradni. Nem is 

beszélve a gyümölcsfákról. A meggy, a cseresznye, a szilva, az alma, a körte, 

de kiváltképpen a dió, akin egész nap füttyögni szokott a rigó, ő ne tudná, ők 

ne tudnák, hogy meddig ér el a rigófütty?  

 

De bizony nem tudták. El is csendesedtek valamennyien.  

 

- Hát ennek fele sem tréfa - kottyantotta el a korán érő cseresznye.  
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- Kerek egy kérdés - gondolta az alma s a körte.  

 

- Kemény dió! - sóhajtotta el magát a vén diófa.  

 

A szilva meg sem mukkant.  

 

- Ha legalább egy rigónk volna - savanyodott el a meggy -, akinek a hangjáról 

mértéket vehetnénk.  

 

- Egy rigó, egy rigó.  

 

- Bár egy rigófiú.  

 

De nem volt.  

 

S mert tudták, hogy a rigó a lombos fákat kedveli, elkezdtek csöndben, 

szorgalmasan rügyezni, levelezni.  

 

- Mi az a nagy csönd odalenn? - kapaszkodott a fölfelé igyekvő szellőbe a 

sombokor a domboldalon.  

 

- A töprengés csöndje.  

 

- Miféle töprengésé?  

 

- Azt kell kitalálni, hogy meddig ér el a rigófütty?  

 

- S aki kitalálja?  

 

- Aranyvirág lesz a jutalma - mondta a szellő szűkszavúan, s azzal már fel is 



szusszant a dombra a tavasz mellé.  

 

Ültek és várták az eredményt.  

 

Napok, vagy talán hetek múltán, amikor már szépen zöldellt a környék, 

megjelent az első rigó is. És hová szállt volna másra, mint a diófára. El is 

füttyenthette magát. Hegyezték a fülüket a fák, de mind hegyezhették, mert 

abban a pillanatban innen is onnan is felharsant a rigófütty.  

 

Zavartan álltak a fák a nagy rigófüttyögésben. A tavasz kacagott, kacagott a 

tréfán, a szellő meg táncot járt örömében.  

 

Ekkor megszólalt a sombokor a domb oldalában:  

 

- Én megmondom, meddig ér a rigófütty.  

 

- Kicsoda mondja meg? - néztek fel a kicsi sombokorra.  

 

- Én mondom meg - húzta ki magát a sombokor. - Rigótól rigóig ér. És ilyenkor 

meg körbeéri a földet.  

 

Nagyot néztek a bölcs fák, hümmögtek, de aztán belátták, hogy a bokornak 

igaza van. Annál is inkább, mert látták, hogy maga a tavasz is helyeslően 

bólogat a sombokor válaszára. S láthatták azt is, amint elnyeri méltó jutalmát, 

mert abban a minutumban tetőtől talpig aranyvirágba borult.  

 


