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Köszöntő
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Az erdőnek száz virágát
Egy csokorba gyűjtöm 
neked.
Így köszönöm ezerszer is
A te drága szereteted!

Édesanyám! Karjaidban
Van az én drága otthonom.
A te gondviselésedtől
Növögetek én boldogon!

Köszönöm neked Anyukám,
Türelmedet, s  jóságodat.
Fogadd el e csodás napon,
Igaz szívből a hálámat!

Titi Hajnalka
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Egyszer volt, hol nem volt, a Hetedik határon is
túl, volt egyszer egy erdő, amit mindenki csak Békés
erdőnek nevezett. Élt ebben az erdőben, egy prócska
manó, aki a Peti névre hallgatott, s az ő legjobb
barátja és segítője Bimbó, a kedves esőfelhőcske. De
kedves volt ebben az erdőben mindenki, aki itt élt. Az
oroszlánok békésen heverésztek a nyuszik mellett, a
rókák nagyon jó barátságban voltak az őzikékkel, és a
pumák őrizték Békés erdőben a rendet. Még a
hernyók sem bántották a leveleket, minden állatnak
a konyhatündérek varázsoltak kedvére való étket.
Reggelente Peti manó, esőfelhőcske társaságában
végig járta az erdőt, és ha akadt bajba esett, vagy
megsérült állat, azt csak bekente a varázskenőcsével,
s máris jobban érezte magát. Esőfelhőcske pedig
megöntözte a szomjas füveket, virágokat, fákat, és
feltöltötte a félig kiszáradt patakocskát, hogy az erdő
állatai se maradjanak szomjan. Így aztán nagy béke és
szeretet uralkodott az erdőben, nem is volt annak
párja messze hét határon! Egy nap végén, amikor
már a Napocska is párnájára hajtotta a fejét, Rudi a
kisördög megelégelve ezt a sok szeretetet és békét
elhatározta, hogy belopózik az erdőbe, hogy egymás
ellen uszítsa az erdő állatait.

Békés erdő és az elveszett béke



Először az oroszlán házába osont, és ellopta az alvó maciját, amit aztán Nyuszi úr ágyába csempészett. Nyuszi
úrtól tudván, hogy a nyuszik milyen érzékenyek a fogaik tisztaságára, ellopta a fogkeféjét, amit Róka úr
fürdőszobájába helyezett. Róka úrtól pedig ellopta a kedvenc farokkeféjét, hogy a sárgarigók fészkébe rakja.
Amikor pedig kész lett, elbújt egy bokor mögé, hogy jót nevessen az állatok veszekedésén. Reggel szegény
oroszlán arra ébredt, hogy a farkincáját öleli kedvenc macija helyett. Nyuszi úr reggeli fogmosása fogkefe
hiányában elmaradt. Róka úr pedig hiába akarta kifésülni csoda lompos farkincáját, nem volt mivel. Így aztán
valamennyien kétségbeesetten jelentették az ügyet Puma Pirinek, a rendőrkapitánynőnek. Peti manó és
Bimbó, mit sem sejtve megszokott útjukra indultak. Ámde a megszokott csend, nevetés és béke helyett, nagy
veszekedések fogadták őket az erdő közepén. Puma Piri mindenkinél házkutatást tartott, és megtalálta az
eltűnt tárgyakat. Mindenki vádolt mindenkit, ám arra senki sem gondolt, hogy valaki csúnya tréfát űz velük.

- Álljatok meg állatok!- kiáltotta Peti manó, mire a zúgolódó állatok elhallgattak.- Használjátok egy kicsit a
fejeteket, vagy kenjem be a varázskenőcsömmel? 1 Miért kellene Nyuszi úrnak, az oroszlán alvó macija, hiszen
van neki sajátja? És miért kellene Róka úrnak Nyuszi úr fogkeféje, amikor nem is bírja a fogkrém ízét? Nem
beszélve a sárgarigókról, akik hogyan fésülködnének, amikor szőrük sincs?!

- Igaza van!- helyeselték az állatok kórusban.

- De akkor ki a bűnös?- nézett rá kérdőn Puma Piri.

- Én tudom!- szólalt meg az éppen odaérkező Csiga Lina- Tíz órája szaladok, hogy el tudjam mondani, én
láttam ki tette.- lihegte.

- - És meg is mondod nekünk?- kérdezte az oroszlán.

- - Hát Rudi a kis ördög!- válaszolta. Egyszer csak a bokor megmozdult. Mindannyian odanéztek. Rudi a
kisördög ijedten ugrott ki a rózsabokor rejtekéből, s uccu neki, menekülni kezdett! Az állatok pedig az
oroszlánnal az élen, utána! Rudi még sosem volt ennyire megijedve, úgy szaladt, hogy alig győztek utána
futni valamennyien. Talán még most is szalad valahol, mígnem a világ végéig nem ér. Békés erdő lakói pedig
jót nevettek, a pórul járt rosszakarón. Nem hiába mondják a régiek: az nevet, aki utoljára nevet!
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Manó mese
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Túl a messze Óceánon, 
Varázsligetből volt három. 
Amott pedig egy házikó, 
Benne élt két házi manó.
A manók meg ikrek voltak, 
Mindent egyszerre gondoltak. 
Volt nekik két kis szekerük, 
Hogyha húzták jó volt kedvük. 
Elindultak hát a boltba, 
Egyiknek sem volt jobb dolga. 
Gondolták vesznek pár dolgot, 
Halászhálót, s egy- két horgot, 
Mert halászni úgy szerettek. 
Ámde halat meg nem ettek, 
Minden halat elengedtek, 
Ettől aztán jó kedvük lett

S hogy ne legyen üres az asztal,
Vettek ételt egy rakattal. 
Úgyhogy mikor vacsoráztak, 
Hiányt semmiben nem láttak. 
Mosolyogtak, beszélgettek, 
Mindennel megelégedtek. 
Lefeküdtek, elaludtak, 
Még egyformát is álmodtak. 
Túl a messze Óceánon, 
Két manó pihent az ágyon. 
Három darab varázsliget, 
Ezzel zárom most mesémet.

Rajz: Sallai Renáta, Bihardiószeg



Katica vágya
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Katica ma elbóklászott,
Kis tesóra, nagyon vágyott.
Még játszani sem volt kedve,
Úgy el volt ő keseredve...

Semmi sem hozta meg kedvét,
Nem értette, neki miért,
Nem lehet még kis tesója,
Pedig az annyira jó volna!

Nem tudta, a bánat bizony,
Nem segíthet semmi bajon!
Így csak sétált búslakodva,
S vigasztalta kutyuskája:

- Katica, nézd a sok virág,
Mind kedvesen mosolyog rád!
Miért nem örülsz, hát egy kicsit?
Ha azzal jobb, adok puszit!

Köszönöm drága kutyusom,
De nem jó így magányoson,
Az oviban mindenkinek
Van tesója, ha hazamegy!

- Neked is lesz, majd egy napon!
- Tudom drága kis kutyusom...
Így teltek a napok tovább,
Mígnem átélték a csodát!

Egy illatos tavaszi nap,
Elérkezett hát a nagy nap!
Megszületett a kis öcsi,
Nem fognak már unatkozni!

Katica őt úgy csodálta,
Volt egy igazi babája!
Akit meg is mosdathatott,
Este pedig elaltatott.
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- Neked is lesz, majd egy napon!
- Tudom drága kis kutyusom...
Így teltek a napok tovább,
Mígnem átélték a csodát!

Játszani így, sokkal jobb volt,
Jókedvében, mindig tapsolt.
Katica sem búslakodott,
Egy tesónak jó, ha nagyobb!

Mert így mindent megtaníthat,
A legcukibb kis tesónak!
És hogy ha kell megvédheti,
Hiszen annyira szereti!

Minden bajtól féltőn óvja,
Ha szükséges ő gondozza.
Katica nagyon jól tudta,
Mi a jó testvérek dolga!

Szeretni a legjobb dolog!
Ha van kis tesód, te tudod!
Gondoskodni róla öröm,
A családba kell egy pöttöm!



Gyerekversek
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Gyerekversek
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Ki gondolná, mi rejtőzik az aranyló napraforgó tenger mélyén, amely a

földes út szélét szegélyezte? Lakóhelye volt ez: pockoknak, csigáknak,

rigóknak, s még a karvalynak is, aki árgus szemekkel figyelte a békés

madarakat, várva a megfelelő pillanatra, hogy lecsapjon rájuk.

Itt élt, Bajszi a nyuszi is, aki még az átlag nyulaknál is sokkal

félősebb volt. Mindentől félt, ami létezett, ami pedig nem létezett, attól

meg azért. Anyukája, már mindent megpróbált, hogy erősítse, sikerrel

azonban nem járt. Egy napon aztán, amikor az ijesztő hosszú berregés

elcsendesedett, Anyuszival kimerészkedtek az ismeretlen földes útra.

- Egy traktor volt, nem kell félned tőle! Csak búj el jól, ne ugrálj, ha

mégis erre járna. Az emberek néha ijesztő dolgokkal jelennek meg.

Az emberek, - gondolta Bajszi- de sok gond van velük! Csak egyetlen

jó dolog jut eszembe róluk: a finom sárgarépa, ami a kertjeikben nő.

Minden egyéb ijesztő, és rémes. Abban a pillanatban a földes úton,

valamit megcsillantott a napfény. Gyönyörű volt, de Bajszi megijedt

tőle.

- Nézzük csak meg, mi lehet az!- unszolta Anyuszi.

Közelebb merészkedtek. A porban egy színes üvegdarab csillogott. A

napfény igazi drágakövet varázsolt belőle. Anyuszinak nagyszerű

ötlete támadt:

A megtalált kincs
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- Nahát Bajszi, csodálatos dologra leltél! Megtaláltad mindenki legdrágább kincsét, a BÁTORSÁGOT. Vedd fel,
tedd hát a zsebedbe, és úgy vigyázz rá, hogy amíg nálad lesz, soha többé nem fogsz félni senkitől és semmitől!
Bajszi ámulattal nézte a kincset, finoman felemelte, majd a titokzsebébe tette. Attól a naptól kezdve, soha 
nem félt többé. 
Olyan bátran járt- kelt a napraforgó tenger mélyén, mint még senki más. Büszkén kitolta a mellét, és beszólt 
még a legveszélyesebb figuráknak is. 
- Hess innen karvaly!- kiáltott fel az égre, az ott köröző ragadozónak – Ne rémítgesd itt szegény madarakat! 
Ha ide mersz jönni, velem gyűlik meg a bajod!
S láss csodát, a karvaly valóban megijedt. Egy idő után feladta, és nem lehetett
látni az égen. A rigók, cinkék, galambok nem győztek hálálkodni. Úgy ünnepelték 
a bátor nyuszit, mintha ő maga lenne a király. Nem kellett sok idő, és mindenki 
megmentőjének híre ment a napraforgó tengeren is túlra. Meghallotta ezt Ravasz 
Ricsi, a róka, piszkálta az orrát a szóbeszéd, s úgy döntött elindul, hogy majd ő ellátja 
annak az okoskodó nyúlnak a baját!  Ment mendegélt, míg a földes útra nem ért, 
ott aztán találkozott egy kecskegidával. 
Mindjárt csorogni kezdett a nyála:
- Igazi terülj- terülj asztalkával fogadnak errefelé!- sunnyogta körbe.
A kis kecskegida, nagyon megijedt. De még mielőtt Ravasz Ricsi bánthatta volna, a 
Tunyafa mögül, előugrott Bajszi:
- Márpedig itt nem fogsz falatozgatni!
- Te ki vagy?- nézett rá a róka.
- Én a bátor nyuszi! Te meg sem ijedsz tőlem?
- Mi? Ha-ha-ha, egy nyúltól? Talán, kellene?
- Még szép, hogy kellene!- felelte a nyúl- Én birtoklom a világ legcsodásabb drágakövét!
- Drágakő?- csillant fel a róka szeme- Miféle drágakő?
- Hát BÁTORSÁG. Ez a neve.
- Megmutatnád nekem is? Mesebolygó13



- Persze!- felelte Bajszi, s előszedte a titokzsebéből. A róka amikor meglátta, hatalmas nevetésbe kezdett:
- De hát ez … ha-ha-ha! Csak egy üvegdarab!
Bajszi szóhoz sem jutott. Tényleg csak egy üvegdarab lenne? Az nem lehet, hiszen végig érezte a bátorságot! 
- Márpedig az, csak egy üvegdarab! Ha-ha-ha!- nevetett a róka - Na hol is van a te bátorságod?- közeledni 
kezdett felé, azzal a szándékkal, hogy mindjárt felfalja. Szegény nyuszi olyan picire összehúzódott, amilyenre 
csak tudott.Ereje elfutni már nem volt. 
- A bátorság a szívedben van!!!- kiáltotta Anyuszi a távolból- Benned van kicsim, mindig is benned volt!
Abban a pillanatban újult erőre kapott Bajszi, hiszen ha az a valami csak egy üvegdarab, 
akkor magától volt bátor! Hatalmasra kihúzta magát, s amikor a róka be akarta kapni, 
megmarkolta két oldalról a bajuszát, majd metszőfogaival jól beleharapott az orrába.
- Jujjjj!- üvöltött a róka, s ijedtében úgy elfutott, hogy csak úgy porzott utána a 
földes út!
- Meg ne lássalak itt többet! – kiáltotta Bajszi- Különben mindenkinek elmesélem,
hogy megharaptalak! 
Napraforgó tenger állatai jót nevettek a történésen. 
Anyuszi megkönnyebbülve karolta át kicsi fiát:
- Látod Bajszi, a bátorság mindannyiunk szívében ott van, csak elő kell hozni!
Ravasz Ricsi pedig még, azóta is fut szégyenében, nehogy olyan helyre keveredjen,
ahol felismerik, hogy ő az a róka, akit megharapott egy nyuszi.
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Tavaszodó
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Március, ébredezik a cicus!

Kertek alján virágzik a barka,

Örömében kunkorodik ott a cica 

farka!

Olvad a hó a mezőkön,

Virág nyílik az egész földön!

Csiripelnek a kismadarak,

Úgy látom a tél elszalad!

Fészket foltoz ott a rigó,

Szorgoskodni ilyenkor jó!

Dideregtek már eleget,

Hozzon a nap már meleget!



Péterke, a kétballábas kiselefánt
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy CIRKUSZ, csak így nagy betűkkel, mert nagyon 
nagy Cirkusz volt ám! Már csak azért is , mert nagy állatok éltek benne: oroszlánok, med-
vék, zsiráfok, elefántok, és arapapagályok. Valamennyien a CIRKUSZBA születtek, ezért
soha nem is gondoltak arra, hogy máshol boldogabban élnének.    Éltek itt kiselefántok jó 
páran, akik nagyon ügyesen mozogtak már apró korukban a porondon, kivéve egyet Péterkét, 
ő mindegyiknél idétlenkébb volt. 

Egy darabig tűrte az idomár, reménykedett benne, hogy ideiglenes a dolog, azonban a  
kiselefánt nem fejlődött jó irányba. Hisz szegényke járni is nehezen tanult meg, 
lábacskái egymásban botladoztak örökké, még az akadálymentes terepen is. El is 
Nevezték Kétballábas Péterkének.   Bizony elefánt mama is kezdett aggódni. Hisszen 
csak annyi dolga lett volna , hogy szépen végigsétáljon a többi kiselefánttal a poron-
don, s amikor az idomár köröz a pálcájával, forogjon egyet és kész. Ezt még az óvodás 
elefántok is megtudják csinálni. De Péterke lábai mindig összegabalyodtak forgáskor, 
és mindig elesett. Márpedig a hasznavehetetlen állatokat az állatkertbe száműzik!
- Mi lesz veled kicsikém?- sóhajtozott elefánt mama, s ormányával végig simította 
a fejét- Ha elvisznek tőlünk, nem élem túl! 
– Mindent megtettem mama, mégsem tudok jobb lenni...- felelte Péterke.   
Akkor este már maga sem hitte, hogy maradhat. Lehetetlen betegyék a műsorba, 
annyira nem ment neki a dolog. Lefeküdt a puha szalmára, a csillagokra nézett, és 
arra gondolt, vajon az állatkertben fogja látni a csillagokat? Mert az kicsit olyan 
lenne, mintha otthon lenne... Biztosan enyhítene a bánatán valamelyest. 
Egyszer csak a könnyei hullani kezdtek, és a csillagok elhomályosodtak. 
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- Hát te miért sírsz?- rezzent össze egy hangra. Felnézett. Jancsi bohóc állt előtte. 
- Hát csak azért,- szipogta- mert akárhogy igyekszem, csak esek- bukok, nem tudok úgy táncolni, ahogyan 
a többiek! 
- - Ó, hát csak ennyi a baj? Én is sokat esek- bukok a műsorban, és fellépek! Lehet, hogy rossz csapatban 
vagy! Mi lenne, ha velem lépnél fel? Mennyivel viccesebb volna az előadásom, ha lenne egy csetlő- botló 
kiselefánt mellettem!- mosolygott rá biztatóan. 

Mindjárt felcsillant Péterke szeme: 
- Tényleg vicces lenne! Boldogan fellépnék veled Jancsi bohóc!- örvendezett- S végre a mamám is megnyu-
godna!   
Úgy is történt. Sőt! Jancsi bohóc és Kétballábas Péterke lett a CIRKUSZ főattrakciója. Imádta a közönség az e-
setlen kiselefántot, a még esetlenebb bohóc műsorában. Nem is maradt üresen szék, a közönség soraiban! 

Péterke pedig végre büszkén eshetett- bukhatott, nem kellett szégyenkeznie. 



Kató és a rózsaszínmackó

Vattacukor termő réten,

Álomváros közepében,

Élt egy kislány neve Kató,

S barátja a rózsaszínmackó.

Tudjátok- e mit jelent,

A Vasárnapos pihenő?

Mert Álomváros határában

Mostanában ez menő.

Piknikeznek jó időben

Az itt élő emberek,

S hogy közben mit beszélgetnek

Valójában egyre megy.

Vasárnapos pihenőt tart

Ma a rózsaszínmackó.

Nem egyedül, a partnere,

Ki más lenne, mint Kató?

Mellette a kosarában

Néhány illatos virág:

Kint a szabad természetben

Élvezhetik illatát.

Tedd te is ezt, minél többször,

Ne ülj mindig odabenn:

A természet csodálatos,

Nyugtató és végtelen.

Vasárnapos pihenő
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Az elveszett legendák nyomában

Egyszer volt, hol nem volt, még a Budapesti játszótéren is túl, ahol a rózsaszínű kicsi malac túr, élt két kisfiú
Marci és Robi. Hát ez a két kisfiú, az iskolában egy napon azt a házi feladatott kapta, hogy kutassanak elve-
szett legendák, és mesék után. 
Általában nem örültek a feladatoknak, de most azt remélték, hogy valami csoda folytán, a nagy keresgélés-
ben,ők maguk is kalandokat élhetnek majd át. Ámde hiába keresgéltek, hiába kutakodtak, legendát bizony 
nem találtak, az egész vidéken. Alegtöbb régi legendát már rég lejegyezték, és újat senkitől nem lehetett 
hallani. Hej pedig még János bácsit is megkérdezték, hogy nem-e hallott valami mesét annak idején a nagy-
apjától, de bíz' nem hallott az semmit.

Így aztán egy napon messze útra indultak .Léggömbbe ültek és a magasba emelkedtek. Végig 
haladtak a Hortobágy fölött, de legendát ott sem találtak. Átrepülték az egész Balatont szél-

tében-hosszában, ám eredményre itt sem jutottak. Láttak városokat, falvakat, 
hegyeket, völgyeket, erdőségeket, kicsi repülőket, nagy repülőket, sőt még 

igazi mentőhelikoptert is, ámde legendát itt sem találtak.Egyszer 
aztán nagy szél kerekedett. Belekapaszkodott a színes léggömbbe, és vitte-

vitte őket, egészen ki a világűrbe. Mire észbe kaptak már egy ismeretlen 
bolygón jártak, ahol minden csupa zöld volt. Félve szálltak ki a léggömbből, hogy
felfedezzék, hová is jutottak a nagy utazás végén. Maguk sem értették, hogyan 
kerülhettek ilyen távol az otthonuktól, de már ha itt voltak úgy döntöttek körül-
néznek.

Alig mentek egy utcányit, amikor megpillantottak, egy fényes űrjárművet, 
amint feléjük közelít éppen. Óvatosan leszállt, és láss csodát, két fura 

űrlény lépett ki az ajtaján:
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Legyetek üdvözölve idegenek!- mondták víszhangzó hangon.
- Üdv nektek is!- válaszolták mindketten, s bátorítás képpen a nagyobbik megfogta a kicsi kezét.
- Azért jöttünk elétek, hogy felajánljuk a barátságunkat. Játszanátok-e velünk, lennétek-e a barátaink?-
kérdezték, egyszerre.
- Hát persze, hogy játszanánk!- mondta Robi.
- És szívesen lennénk a barátaitok!- folytatta Marci.
Így aztán nagy játszadozásba kezdtek az addig ismeretlen bolygón. Az űrbarátok nagyon kedvesek voltak ve-
lük. Még a galaktikus játszótérre is elvitték őket, ahol soha meg nem álmodott
galaktikus játékokkal játszhattak, addig amíg, meg nem unták.
Azonban a napnak még ezen a bolygón is vége van egyszer, és az
űrgyerekeknek is aludni kell. Űrmama, aludni hívta gyermekeit. 
A két testvérnek is eszébe jutott az anyukája. Szegény, már egészen 
biztosan nagyon aggódik, hogy hol lehetnek. Űrbarátaik járművével 
néhány pillanat alatt a házuk udvarán találták magukat. 
Elbúcsúztak és kiszálltak.
Anyukájuk ekkor lépett ki az udvarra. Már nagyon aggódott :
- Csak, hogy itthon vagytok, kedveseim!- ölelte át mindkettőt egyszerre-
Hol és merre jártatok?
- Csak a legendák nyomában, anya- felelte Robi.
- No és megtaláltátok?
- Meg ám!- bújt hozzá Marci, és mosolyogva testvérére nézett,
aki az ő megtalált legendájának a részese lehetett. Még akkor este lejegyezték különös kalandjukat,
amelyet kíváncsian és lelkesen hallgattak végig az osztályban, tanítónéni pedig nagy elismeréssel adott a fogal-
mazásukra csillagos 5- öst.
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Kató és a rózsaszínmackó

Takarítós
Vattacukor termő réten,
Álomváros közepében,
Élt egy kislány, neve Kató,
S barátja a rózsaszínmackó.

Nem minden nap játék csupán,
Katónak s a macinak:
Mert a hétből, az egyik nap
Lakást takarítanak.

Így könnyítik Anyunak meg,
Amúgy nehéz napjait.
Tudd, hogy minden jó családban,
A gyerek is besegít!

És ez nekik, nem is teher,
Dolgoznak ők szívesen:
Porszívóznak, törölgetnek,
Mígnem ragyog ott minden.

Kató közben dudorászva
Adta a munka ritmusát,
S mire a dal végére ért,
Elvégezték a munkát!
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Rajz:Elena Chistyakova 

Mese az öreg tölgyről

Boldogságos zöld erdőben,
Élt egy nagyon öreg fa.
Az ő szíve olyan nagy volt,
A fél erdőt gondozta.

Idejártak a mókusok
Gyűjtögetni minden jót.
Találtak is bőségesen
Makkot, s mellé mogyorót!

Meleg odút kínált nekik,
Ez a drága öreg tölgy.
Szeretetétől volt híres,
Erre itt az egész völgy!

Madárkákat dédelgetett,
S őrizte a kicsiket,
Mindaddig míg anyukájuk,
Ennivaló után megy.
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Ágai közt csupa béke,
Szeretet és boldogság.
Az erdőben minden állat,
Az ő karjaiba vágy.

Vállán pedig csendben kuksol,
Szundikálva a bagoly.
Fényes nappal ő csak alszik,
Semmire sem válaszol.

Alkonyatkor ébred fel csak,
Fürkészi a környéket.
Ilyenkor remegve járnak
A mezei egerek!

Minden reggel ellátogat,
A fák ügyes doktora:
Harkály, ki az ágaiban
A férgeket kutatja.

Amit talál, azt megeszi.
Ha elkészül tovább áll.
Az erdőben ebédre már,
Egy újabb lombjában jár.

Boldogságos kis mennyország,
A tölgy egész élete.
A törődésen kívül,
Boldogabb tett, mond van- e?

Ki nem ismeri itt a földön,
A gondoskodást, s a hálát,
Annak a szeretet nem más,
Mint illékony délibáb.

Szeretni és gondoskodni,
Együtt az igazi kincs,
Enélkül tudd, az életben
Igaz szeretet az nincs!
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Érezheted te is, hogy ha
Nyitva tartod szívedet.
S a jóságnak az örömét,
Már ma megismerteted!

Boldogságos zöld erdőben
Egy rigó neki dalol,
S ez a drága öreg tölgy most,
Egy mosollyal válaszol.

Nem vágyott ő soha többre,
Mint szeretni másokat.
Így mindig a jelenben élt,
S nem kergetett álmokat.

Jelenben van csak boldogság,
Benned pedig szeretet.
S ha másokkal mind megosztod,
Úgy lesz szép az életed!
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Mesehallgató
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Csenge és Selymesmorgó
Nem könnyű a helyzete az elvált szülők gyermekeinek. Csenge szülei is elváltak, és apukája 
nagyonhiányzik a kislánynak. Selymesmorgó a legjobb barátja, aki nem más, mint egy 
puha tapintású plüss mackó. Egy nap találkoznak egy varázserejű pillangóval aki teljesíti 
Csenge kívánságát és elindul meggyőzni az apukáját, hogy térjen haza...

Katt ide!!

https://www.mesebolygo.eu/l/csenge-es-selymesmorgo2/
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Szárnyalhat a képzelet,
Irányíthat ujjad.
Nem kell ide varázslat,
Csak, hogy lerajzoljad!

Néhány pont és görbület,
Szépen színezzél is!
Alkosson kéz, képzelet,
A lapon, csak azért is!

Meglátod, milyen csodás,
Rajzolgatni együtt.
Amikor elkészülünk,
Sokkal jobb lesz kedvünk!

Az alkotás nagy öröm,
Egy igazi álom!
Mutasd te mit rajzoltál?
Én meg megcsodálom!

Tudod mi a rajzolós?
Nem kell ahhoz kényszer!
Elég, ha lerajzolod,
Azt mit sosem érsz el!

Rajzolós
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Egyszer volt, hol nem volt, egy messzi vidéken,

Élt egy bús királynő, ki élete fényében.

Alighogy nevelte édes kicsi lányát,

A halál karolta át a betegágyát.

Ám mielőtt elhagyta végső lehellete,

Meghagyta urának, csak azé legyen gyermeke,

Aki egy ágat tud majd hozni, a napnak fájáról.

Másképp ne is álmodjon, senki sem lányáról!

De a mi királynőnk azt is megmondotta,

Hogy ezt a bűvös ágat, bárki nem hozhatja.

Mert a nap fájáról csak az hozhat ágat,

Kinek fél szeme már semmit meg nem láthat.

Meghalt a királynő s az évek meg teltek,

Így lett a királylány egyre szebb és bölcsebb.

És a hercegnő szépségének híre,

Határokon túlra is eljutott messze.

Elérkezett az idő, kihírdette a királyunk,

Reményekkel tele, olyan legényt várunk,

Akinek fél szeme legalább hiányzik,

S fele királyságra, s hercegnőnkre vágyik.

Összegyűltek százan, de lehet, hogy többen,

Ám a nap fájához nem talált el egy sem,

Volt ki elkóborolt messze idegenbe,

Még a hazautat sem találta egy se!

Ha pedig mégis valamelyik hazatalált,

A király mondott reá kegyetlenebb halált.

Már nem is maradt több az egész országban,

Csak egy félszemű legény, egy özvegy otthonában.

A Nap fája
-népmese feldolgozás-
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Bújtatta szegényke egyetlen gyermekét,

Ám a durva katonák őt is észrevették.

Elindult hát Matyi, búslakodva ugyan,

Hegyeken, völgyeken, ahol nehéz út van.

Mígnem megérkezett egy magas hegytetőre,

Hol kalapja szinte, a csillagokat érte.

Bánatos volt. Leült. Jó anyjára gondolt,

Hogy lehet szegényke, mióta elindult?

Éj nappallá téve hullhatnak könnyei,

Ha ő nincs mellette, ki is segít neki?

Meg kell találnia, s vissza kell mennie,

Csak ezt hajtogatta, s ez is ösztönözte.

Ahogy szomorkodott, vagy épp bosszankodott,

A magasság csendjében nagy jajjgatást hallott.
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Széjjel nézett, s mit lát? Egy sas fekszik amott:

Mozdulna ő szegény, de nagy ütést kapott.

Eltörött a szárnya, no és mindkét lába,

Sajnálta őt Matyi, menthetetlennek látta.

Felkapott egy követ, hogy mindjárt lecsap rája,

Szegény pára így  eljut, hamar a másvilágra.

De lássatok csodát, a sas felkiáltott:

- Ne üss agyon Matyi, meglásd meg nem bánod!

Csak adj ennem, innom, hogy erőre kapjak,

Meglásd megsegítlek, magadra nem hagylak.

Úgy is tett hát Matyi bőséggel etette,

Jól jött most édesanyja gyógyfűves receptje!

Füvekkel ápolta megsérült részeit,

Három nap sem kellett, s a sas repült megint.



De még az! Hogy repült? Süvített a szárnya!

Ahogy örömében ide- oda szála

- No Matyi- mondta- te meggyógyítottál,

Hát most rajtam a sor, van- e mond mit vágynál?

- Jaj hát hogy ne lenne, nagy az én bánatom!

A nap fájáról kellene egy ágat elhoznom,

- No azon egyet se szomorkodj barátom,

Jó helyre vetődtél ezen a világon!

Én a nap király sas madara vagyok,

Neki köszönhetem ezt a vad kalandot.

El kellett rabolnom felhő király lányát,

De a küldetésem sikerrel bíz nem járt!

Úgy lecsapott rám a királyleány apja,

Hogy minden apró csontom most is megsajogja.

Hát ha segítesz nekem, ülj fel a hátamra!

A felhő király lányát megszerezzük még ma.

Nélküle a gazdám vissza sosem fogad,

Neked pedig ágat enélkül sosem ad!

Felült Matyi akkor a sas madár hátára,

Azt remélve végre teljesülhet a vágya,

A madár pedig úgy szállt a felhőknek szárnyán,

Hogy észre sem vette a sétáló királylány.

Matyit akkor aranyos kígyóvá változtatta,

S a hercegnő mellé mindjárt le is dobta.

Ámult a királylány s elindult utána,

Ily ragyogó kígyót eddig még nem láta.

Akkor aztán a sas előjött rejtekéből,

Felkapta a leányt és a kígyót egyből.
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Egy pillanat és Matyi újból emberré vált,

A királylány pedig úgy szorította a nyakát.

Biztosan megrémült, de amikor látta,

Hogy ott milyen gyönyörű világ várja,

Nem bánkódott tovább sőt inkább áldotta,

Hogy a sors most őtet emerre sodorta.

A palota arany, gyémánt minden ablak,

S micsoda kiállása volt a napkirálynak!

Szerelembe esett, alighogy meglátta,

Azt hogy elrabolták, egy percig sem bánta!

Jaj, de még boldogabb volt ott a nap király,

Fogott az alkalmon, s így szólott a madár:

- Hallgass meg most engem fényességes uram,

E legény nélkül boldog nem lehetnél mostan!

Mesebolygó30



Ő segített nekem, s azt kéri hálából,

Hogy egy ágat adj neki a napnak fájáról.

Akkor aztán menten kimentek a kertbe,

Ahol a napkirály az ágat le is vette.

Gyémánt volt virága, arany a levele,

Mondta a nap király:- Ha holtat érintsz vele,

Feltámasztja aztat, abba’ a pillanatba,

Tudta a királynő mikor ezt meghagyta!

Fogta tehát Matyi a ragyogó ágat,

Örömmel adta át az öreg királynak,

Aki aztán sietett ki a temetőbe,

Rég elhunyt kedvesét érintette véle,

Aki most láss csodát, fel is támadt menten

Fiatal énjénél szásszorta is szebben.

De bezzeg volt öröm, ölelte a király,

Matyi is megtetszett a királylánynak mindjárt,

Szerelembe estek, miért is várnának?

Van elég rossz ügye ennek a világnak!

Lagzi és vidámság kell most az országnak,

Boldogan élnének míg meg nem halnának,

Ha épp nem az övék lenne a nap fa ága,

Így az egész népet itt örök élet várja...
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Szeretsz rajzolni? 

Küld el nekem a mesebolygo@gmail.com e- mail címre, A 
legszebb rajzokhoz mesét vagy verset írok és felkerülnek 
a Mesebolygó weboldalára, vagy a lapozgatónk külön 
rovatába!

Miről? 
Bármiről!

Weboldal

Mesebolygó
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Könyvrendelés A képre kattintva

Sokan szeretik a mókás verses meséket.
Kicsi Pákó kalandjai nem csak 
szórakoztatóak, de
tanulságosak is. A hét kedves kis mese 
kellemes szórakozás a hét minden 
egyes napjára. A könyv ára: 1500 ft.
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