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Fáradt a Nap
Mendegél a Napsugár,
azt se tudja, merre jár,
égi útján úgy elfárad,
alig bír már lépni hármat,
ezer lába sántikál.
Megpihen egy keveset
zöldellõ fenyõk felett,
arra gondol, nem gyalogol,
kölcsön kéri majd a Holdtól
a Nagygöncöl-szekeret.

LENGYEL FERENC

Õszi versike
Kopik a nap fénye,
megy az est elébe,
tompul egyre-egyre,
fölér a nagy hegyre,
lebukik mögötte,
est marad helyette.
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BALÁZS IMRE JÓZSEF

A vén zenész a víznél
Lenéz a vén zenész a vízre,
a nap kacsint rá vissza vízisízve.
Egy pókfonál vontatja-húzogatja,
villant a vízipókvonatra.
A víz a vén zenészre fröccsen,
fejét csóválja: – Itt az est mögöttem,
a hancúr tart, amíg tart, s jön az éjjel
a csöndes csillagvízisível.

TOMOS TÜNDE
rajzai
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MÁTÉ ANGÉLA

Jött a fényes nap
Jött a fényes nap, és ráült az óvó néni fejére, jól rákuporodott, hát persze, hiszen õ énekelte a legnagyobb hangon,
hogy „Süss fel, nap”. Próbáljátok ki, ráül a ti fejetekre is?
Aztán kiszaladtunk a természetbe: kopogtak a gesztenyék, és az óvó néni cipõje is kopogott volna, ha nem ragad
be a sarka a szurokba. Amikor beleugrottunk a pocsolyába,
akkor az óvó
Boldizsár Laura, Szentegyháza
néni feje piroKatona Hajnalka,
sas lett, mármint az arca, és azt mondta: „Azt a
Szatmárnémeti
kutyapiculáját”. Vajon miért mondta?
Aztán behordtuk a fényes gesztenyéket, fáradt
leveleket az óvó néni zsebébe, mert ott jó nekik,
jó rágcsipapír-szag van ott. Ti miket gyûjtötök?
Amikor már az egész természet ott dudorodott a zsebeinkben, Marcit megfogta egy jó szúrós bokor. Akkor az óvó néni gyorsan hõs lett,
megmentette Marcit, aztán azt mondta: „Jujj” –
és szopogatni kezdte az ujját, pedig õ már néni.
Titeket fogott-e már meg ilyen kapaszkodós bokor?
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Ághegyre
ült a nap

Sorbán Bettina,
Szentegyháza

W

BUZOGÁNY ÁRPÁD

Október híg sarát
gyúrják halk tehenek.
Ághegyre ült a nap,
megszökött a meleg.

W

Néha a pásztornak
kifakult kalapja
délre már elázik,
füttyös szél lekapja,

Szesztay Ajna és Negru Ella,
Bukarest

W

akasztja ágakra,
kökényfatüskére,
libegõ levéllel
díszíti estére.

W

Tökölyi Tünde,
Szilágysomlyó
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SIMON RÉKA ZSUZSANNA
ücsök Tüccs hangosan
Tücsök Tüccs egy kukkot
sóhajtozott egy cserfa ársem értett abból, amit a szarnyékában:
vasbogár dudorászott. Pöff
– Jaj, mi lesz most! Jaj nepördült egyet, aztán köszökem!
nés nélkül elviharzott.
Meghallotta ezt Pöff, a szarvasbogár, s
– Ez aztán furcsa szerzet! – nyugtázta
mert kíváncsi természetû volt, rohant a cser- Tüccs, és folytatta a szomorkodást.
fához, hogy kiderítse, ki és miért sopánkodik.
Arra repült egy barázdabillegetõ.
– Te vagy az, Tücsök? Mi történt, hogy
– Hát te meg miért lógatod az orrod? – kérekkora búnak adtad a fejed? –
dezte kíváncsian.
lépett közelebb Pöff.
– Eltört a hegedûm, hogy
– Eltörött a hegedûm! Holmenjek így a holnapi tündérnap lesz a tündérek táncika
ünnepségre?
napja. A világ minden szegle– Ezért pityeregsz? Butatébõl utaznak ide. Hogy húzság! Az idén nem hegedülni,
zam a talpalávalót? – vakarhanem mondjuk, táncolni
gatta gondterhelten apró kofogsz. Én megtanítalak. A
bakját a tücsök.
tündérek el lesznek bûvölve
Pöff huncutul mosolygott,
– csillant fel a szeme a barázszarvával hegedûket rajzolt a
dabillegetõnek.
homokba, s ezt énekelgette:
– Nem is rossz ötlet, de ze– Hegedû, hegedû, lesz itt
ne nélkül nem lehet táncolni.
vigalom s derû!
Ki fog nekünk muzsikálni? –

T
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Tücsök Tüccs
bajban van

SOÓ ZÖLD MARGIT rajzai

kapott észbe Tüccs.
– Ezt bízd csak rám. Idehívom a tengelicét, a gyurgyalagot, a kenderikét. Õk
majd énekelnek – csicseregte a barázdabillegetõ.
Csicsergett egy sort, s
máris megjelentek a madárkák. A barázdabillegetõ kézen fogta a tücsköt, s megmutatta neki a madárkeringõ lépéseit. A madarak hangosan csicseregtek, trilláztak, messze visszhangzott
vidám énekük. Odaosont az
õzike, odatrappolt a szarvasbika, odagurult Sün Sámuel, odabiciklizett
Tarapka, odasettenkedett a róka, odabandukolt Hapci Franci, odaigyekezett Kapukki
Pukka, odalibegtek a lila tündérek, odasietett
Manó Péter, Manó Klára, Manó Ágnes, Manó
Márta, Manó Feri, Manó Dezsõ, Manó Teri,
Manó Bogár. Alig hittek a szemüknek.

Tücsök Tüccs a barázdabillegetõvel járta a madárkeringõt. De nem sokáig ámuldoztak-bámuldoztak. A róka
felkérte az õzikét, Hapci
Franci Manó Mártát, Pukka
Tarapkát, a zsibongó szél a
lila tündéreket, szarvasbika
Manó Ágnest, Sün Sámuel
Manó Klárát. Ropták a
táncot hajnalig.
Tücsök Tüccs fáradtan
ballagott hazafele. Már nem
volt bánatos, és nem gondolt
a tündérek táncika napjára
sem. Messzirõl észrevette,
hogy háza elõtt kis csomag várja. Ez állt rajta:
„Tüccsnek, szeretettel, Pöff”. Izgatottan látott
a kibontásához. Rángatta, tépkedte a csomagolópapírt. Végül nagy nehezen kihámozta az
ajándékot. Soha nem látott még ilyen szépet.
Egy gyufaszálhegedû. Most már értette, miért iszkolt el köszönés nélkül a szarvasbogár.
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TOLNA ÉVA

Az erdei postás
Érkezik az erdei postás,
hozza-viszi a levelet.
Vele üzen a kõ a kõnek,
ha közeleg a kikelet.
Fecseg a postás:
– Csupa zöld levél,
tavaszról beszél
csak a küldemény.
A nyárról? Majd a
sok színes szirom…
Locsog a postás:
– Gyors postán hozom.

– Hova sietsz, erdei postás? –
kérdi a nagy kõ, s útjába áll.
– Színes levélért – feleli vissza –,
pihen a tavasz, pihen a nyár.
Aludjatok hát,
kedves, jó kövek,
álmodjátok meg
újra jöttömet.
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LÁSZLÓ NOÉMI

Képek
Hosszú haja van a nyárnak: arany, réz, ezüst.
Hajszálai szerteszállnak, mint a füst.
Kavarognak, szétterülnek fákon, bokrokon,
míg a nyár a dombok alján eloson.
Rövid haja van az õsznek, göndör, dús, vörös.
Halántéka fölött fáradt sasmadár köröz.
Homlokán a kertek pántja bojtos és deres,
szeme szomorú, a szája keskeny, egyenes.
Nagy szakálla van a télnek, kékesfekete.
Rigók, csókák, hollók, varjak fészkelnek bele.
Feje fölött bolyhos felleg kavarog,
mellkasában behavazott földgolyó dobog.

BAK SÁRA rajzai
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Egy hûvös reggelen megérkezett az õsz. Nyomában úszó
ökörnyál-palástját ráaggatta az
ágak hegyére, bokrok derekára. Alighogy megérkezett, elcímezte az elsõ, sárgán szegélyezett levelet a vándormadaraknak: Költözõ barátaim, készüljetek a hosszú útra!
Vitte is a levelet Szél úrfi a gólyának, fecskének, fülemülének. Másnap lent a tónál összegyûlt a gólyák
nemzetsége, és útra keltek. Követte
õket sorra a többi madárcsapat.
BALDE KAKASI MELINDA

Mese az
õszrõl

A következõ tarkabarka levelet a gyümölcsöskertbe
küldte a piros almának, a mézízû körtének, a hamvas szilvának: Itt az idõ! Maholnap indultok a vásárba, a kamrák
polcaira.
A gyümölcsök friss harmatban megfürödtek, és éretten, édesen ringatóztak az
ágakon: illatos téli estékrõl álmodoztak.
A mókusnak, hörcsögnek narancsszínû levélre írta
üzenetét: Hordjátok tele az éléskamrát. Szükség lesz ennivalóra a zord téli napokon.
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Festékbe mártott
rándozott, egy egész zsáknyi zöldNem is várt biztatásra se móujjbegyeddel vagy
ségre bukkant.
kus, se hörcsög: napestig gyûjtöparafa
dugóval
– Hm, hogy került ide ez a sok
gettek szorgosan.
finomság? Biztos lepotyogott egy
A zöldségeskertbe aranysárga
döcögõ szekérrõl – morfondírozott.
levelet küldött az õsz: Búcsúzzatok
Alig bírta hazagurítani az óriás
el a puha földanyától!
fát,
szõlõfürtöt
vagy
káposztát. Nemsokára testvérkéiÉs hamarosan a pincében
bármilyen mintát.
vel tért vissza a mezõre. Minden
összebújva szunyókált a sok ízleSzínes és dús lesz,
zöldséget hazacipeltek, nyuszimates zöldség.
akár az õsz.
ma hatalmas bográcsba aprította.
A kései virágokat, a borzos kriA leves illata odacsalogatta Mózantémot, a halvány kikericset
kust, aki egy zsák mogyorót horozsdabarna levéllel biztatta,
zott a lakomára. Sünike tüskéin
hogy vessék le sziromruhájukat,
illatos almával, Cinege egy kiskoés pihenni térjenek.
sár szõlõszemmel érkezett.
A gondoskodó õsz senkirõl
Lakmároztak, csemegézek.
sem feledkezett meg. Elküldte a
Olyan erõre kaptak, hogy estig
vándormadarakat, teletömte a
ugrándoztak, táncoltak a nyuszipincéket, kamrákat, pihenni küllak körül.
dött erdõt, mezõt, kuckóba bújTán még most is járják, ha aztatta kis barátait a közelgõ tél hióta abba nem hagyták.
dege elõl.
Már csak a fürge tapsifüles ug- Rajzok: Nagy Katalin, Gyergyóalfalu; Balázs Zsolt, Segesvár;
rándozott a mezõn. S amint ott ug- Nagy Kinga, Szászrégen; Budai Pálma, Zilah

NYOMTASS
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Síppal, dobbal, nádihegedûvel
SÍP
A hüvelykujjaid
közé feszített
fûszál sípolni
kezd, ha
ügyesen fújod.

DOB
Dob lehet a fedõ, a
pohár, a celofánnal
lekötött befõttesüveg.
Kézzel vagy ütõvel
szólaltasd meg.
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HEGEDÛ
A hegedût nádból vagy
kukoricaszárból – felnõtt
segítségével –
készítsétek el.
Úgy vágjuk el a nádszálat,
hogy két íz együtt maradjon.
Ebbõl két darabra lesz szükségünk. Bicskával behasítjuk az egyik nád felsõ ízét.
Két végébe kis faéket teszünk. Ez lesz a hegedû. A
másik nádra két párhuzamos csíkot hasítunk, vékony
nádlapocskát helyezünk a hasítékok alá,
ez lesz a vonó. Kissé
megnedvesítve
vékony hangon szól.

MARKÓ BÉLA

Kicsi fekete ördög
Kicsi fekete ördög a tücsök,
szállni sem tud, csak jár a fû között,
fekete, jaj, fekete, fekete,
de ha szól, olyan szép az éneke,
olyan fényes, mint fent a csillagok,
s ahogy dalol, már õ is felragyog,
csupa szín, csupa hang, csupa erõ,
s már szinte száll, már óriásra nõ,
rést vág az éjszakán a cirpelés,
mint koromfekete vásznon a kés,
zenél a fûben millió tücsök,
s már én is velük együtt zendülök,
együtt nótázunk, együtt táncolunk,
amíg elmúlik minden bánatunk.
A Passage Kiadó Zenei mindentudó
gyerekeknek és a Planétás Kiadó Fûben,
fában játék címû kiadványából

Selyem- vagy
sztaniolpapírt
hajts rá a
fésûre,
mozgasd
jobbra-balra
az ajkadon,
és közben
fújjad a fésûfuvolát.

FUVOLA
HEGEDÛ
Hogy szólhat Tücsök
Tüccs hegedûje?
Készítsd el gyufás
vagy nagyobb
dobozból, befõttesgumikból, és ujjaddal
pengesd, vagy
„vonóval”
nyiszogtasd.
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Ha már a hegedû miatt
elõvetted a gyufaszálakat,

SZERKESSZ
belõlük képet. Színes kartonra
és ragasztóra van szükséged
hozzá.
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EGYED ANDREA íráselõkésztõ könyvébõl

15

KÖVESD

ceruzáddal a szaggatott vonalakat, majd
színezd ki a mosósulyokra faragott mintát.

HINTA-PALINTA
Vágd és fesd ki a törpéket, a hintát, a szaggatott vonalak mentén
tûrd be, és miltonkapoccsal szereld össze. A törpék két oldalát
ragaszd össze.

miltonkapocs
(ez lesz a hinta tengelye)
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Hinta, palinta

- POSTA

A gyermekek kézfogással, karjukat ki-be
hintáztatva körbejárnak. A végén megpödrik szomszédjuk láthatatlan bajszát.

Köszönjük a szép meséket, verseket és foglalkoztató lapokat. Kívánunk erõt, egészséget, és további
„Szivárványos napokat”.
László Kinga és anyukája, Marosludas

Egyedül vagyok elsõs, még rajtam kívül van a nõvérem, aki harmadikos és két negyedikes gyerek.
Nagyon szeretem a Szivárványt olvasni, színezni, a
Miþiþi Petra, Kisvarjas
feladatokat megoldani.
Nagyon szeretek iskolába járni, és még jobban tanulni. Kedvenc tantárgyam a matematika. Szeretem
a Szivárványt olvasni.
Vargha Csenge, Kraszna
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A gyermekek kézfogással körbejárnak. A
Alig várjuk a kifestõs rajzokat, de a kézimunkákat dal végén leguggolnak. Aki elbámul, zálogot
is elkészítjük, sokat segít a környezetismeret tanulá- ad. A kislányok altatónak is szokták énekelni.
sában, érdekességeket tudunk meg ünnepeinkrõl.
Az erdõfülei elsõsök és a tanító néni

Õsztõl tavaszig, hónapról hónapra izgatottan vártuk érkezésedet. Oldalaidon mindig találtunk valamilyen meglepetést: kedvenc állataink mosolyogtak
vissza ránk.
Csengeri Erika tanító néni, Érmihályfalva
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Hin- ta, pa- lin- ta, ré- gi dun-na, kis-ka- to- na,
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KERESD MEG

az ikertestvéreket. Fesd ki a két
egyforma pillangót, halat.

IKER-PÓLYÁSOK
Kérd meg anyut, hogy segítsen a
varrásban.

Egy 10 x 5 cm-es fehér rongydarabkát varrj
össze a hosszanti oldalán. A végét kötözd el, fordítsd ki, tömj bele vattát, kötözd el a nyakát majd a
fejét is. Rajzolj arcot neki, és ügyesen pólyáld be.
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Az egyszerre
IKREK született
testvérek ikrek. Rendszerint nagyon
hasonlítanak egymáshoz.

ZÁGONI BALÁZS

Dagi és Kicsi

Anya és Apa megint az orvos nénihez indult. Azért mentek, hogy az ultrahangnak nevezett készülékkel megnézzék, mennyit nõtt
a két baba Anya hasában.
Barni is szeretett volna menni, de nem leA madáranya egyszerre több tojásból hetett. Apa viszont megígérte, hogy megint
fog filmet hozni DVD-n, és itthon Barni is
több fiókát költ ki.
Az erszényes fiahormegnézheti õket.
dó hatosikrei anyjuk háÍgy Barni ismét Olgi mamával maradt. Olgi
tán csücsülnek, és felmama most arról mesélt, hogy milyen volt,
kunkorított farkába kaamikor Apa született. Barni sokat gondolkopaszkodnak.
dott ezen, mert nehéz volt Apát kicsinek elképzelni. Pelenkában, a szõnyegen játszani...
Hát ez nagyon vicces gondolat. Aztán Olgi
mama régi fényképeket vett elõ.
– Ez ki?
– Apa.
Barni kuncogott. A képen Apa pelenkában
A tehénnek egy borja, a
játszott ugyanazzal a teherautóval, ami most a
kutyának sok kölyke születik
Barnié. Igaz, ma már nagyon öreg teherautó,
egyszerre.
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és hat kerekébõl csak kettõ van meg.
– És ez, ahol ketten vannak?
– Itt Apa már nagyobb, és ez a kis pelenkás
Bálint, az Apa öccse.
Nahát, ki képzelte volna, hogy Bálint is volt
pelenkás – gondolta Barni.
– Milyen jó nekik – mondta Barni, miközben tovább bámulta a fényképet –, õk ketten
vannak!
– Ne búsulj, hamarosan ti hárman lesztek –
mondta Olgi mama.
Aztán hazaérkezett Anya és Apa. Anya sírt.
Apa lógatta a fejét, és nem hozott filmet a doktor nénitõl. Azt magyarázta Olgi mamának,
hogy az egyik baba nagyon jól nõ, de elveszi a
táplálékot a másiktól. Ezért a másik nem nõ,
és nem biztos, hogy megmarad.
Olgi mama azt mondta, hogy nem kell mindig a legrosszabbra gondolni, és Anyának sokat kell pihennie és gyümölcsöket ennie.
Barni odabújt Anyához, és a hasát simogatta. Aztán elkezdett suttogni:
– Te melyik vagy? Alszol? Nem alszol, mert
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érzem, hogy rugdosódsz. Te az a baba vagy,
aki sokat eszik? Akkor elnevezlek Daginak, jó?
Aztán óvatosan átmászott Anya hasán a másik oldalra, és ott is sugdosódott:
– Szia. Te vagy az, aki nem kapsz elég ennivalót? Szia, Kicsi. Miért nem válaszolsz? Alszol? Akkor aludj csak.
Barni visszamászott Anya hasának az
innensõ oldalára.
– Akkor tényleg te vagy Dagi! A másik testvérünk olyan gyenge, hogy csak alszik, és
nem tud válaszolni. Te kis falánk, miért veszed
el Kicsitõl az ennivalót? Így nem fog megnõni.
És nem fog megszületni. És nem lesz ikertestvéred. És nekem se lesz, csak egy. És meglátod, te is nagyon szomorú leszel...
Erre már majdnem elkezdett sírni. Anya
megsimogatta Barni fejét.
– Kicsim, a dagi baba – ahogy te nevezed –
nem úgy veszi el az ételt a másiktól, mint te
szoktad az utolsó tésztát a tálról, amikor csak
magadra gondolsz. Te is láttad a múltkori filmen, hogy mindketten a köldökzsinóron ke-

resztül kapják az ennivalót. Egyik baba többet
eszik, a másik kevesebbet. Ez van...
Barni kicsit gondolkozott, mert nem egészen értette, hogy mi van. Most akkor elveszi
Dagi az ételt Kicsitõl, vagy sem? Majd megint
odabújt Anya hasának az innensõ oldalához:
– Szia, Dagi, kitaláltam valamit! Nézd meg
a Kicsi köldökzsinórját, mert szerintem összebogozódott, és azért nem kap elég ennivalót.
Kérlek szépen, bogozd ki, jó? Ha kibogozod,
akkor nagyon ügyes vagy, és miután megszületsz, nagyon sokat fogom engedni, hogy játssz
a favonatommal, jó? És adok neked egy kockát a csokirészembõl. Sõt, két kockát!
Nem tudjuk, mi történhetett akkor Anya
hasában. De három hét múlva, amikor újból a
doktor nénihez mentek, este vidáman jöttek
haza.
– Képzeld, Barni, Kicsi utolérte a növésben
Dagit! Nincs semmi baj!
Barni ugrált örömében, aztán odabújt Anya
hasának az innensõ oldalához.
– Ügyes vagy, Dagi! Én is betartom az ígé-

retemet. Most kezdem.
És Anyának adott két kockát a csokiadagjából. Anya csodálkozott, de Barni unszolására
megette.
Aztán Barni megint Dagihoz bújt.
– Megkaptad a csokit? Két kockát küldtem,
mert megígértem. Az mind a tied.
Aztán gondolkodott még egy kicsit, és megint Anya hasához hajolt.
– De tudod, azért az volna a jó, ha az egyiket mégis odaadnád Kicsinek!

UNIPAN HELGA rajzai
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ka
A b é ka
vándorlása

Egyszer azt
gondolta a béka,
hogy elmegy
kirándulni.

Ágnes,
Ír ta Demeter
ely
Kézdivásárh
NES rajzai
KESZEG ÁG

Ment, mendegélt. Hirtelen
nagy zápor támadt. Futott
a béka, hátha szállást kap
éjszakára.
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Fényt látott. Bement
a házba, és egy
kisegeret talált ott.
– Kérlek,
kisegér, adj
szállást
éjszakára!

– Nem jó itt a
szállás! Itt lakik
a macska, éles
ám a karma!

Szaladt tovább a béka,
és új odút talált.
Ki lakott ott? Egy
mókus.

– Nem jó itt a szállás!
Itt lakik a kutya,
megugat, õ nem jó
barát.

– Kérlek, csibe,
adj szállást
éjszakára!

– Kérlek,
mókuska,
adj szállást!

– Ne maradj
itt, mert itt lakik
a kakaska, és
megvág!

Tovább ment a
béka, talált egy
házat, és a házban
egy csibét.
– Milyen
buta vagyok! Szomorkodom, pedig
már nem is hull
a zápor!

– Meddig üljek a
záporban?

Hirtelen szétnézett. Hát látja,
hogy nem hull
már az esõ.
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Javában folyik a tanév:
kiscsoportos és elsõs barátaim is kezdenek hozzászokni az ovihoz, iskolához: már
egyet se láttam, aki elpityeredett volna, amikor édesanyja
elbúcsúzott tõle az ovi, az iskola kapujában. Az oviban
beindult a játék, az iskolában
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Siklódy Fruzsina, Csíkszereda

a TANULÁS. Így, nagybetûvel – mert ez a ti legfontosabb dolgotok, munkátok, feladatotok. És tanultok is szorgalmasan. Igaz?
Egyébként minden felnõtt
ezt mondja nektek – és igaza is van. Én se mondok
egyebet, csak épp megtoldom valamivel: azért egy kis
szórakozásra, ha szép idõ járja, akkor még kirándulásra is
idõt kell szakítanotok, mert a
gyermekembernek még sokat kell levegõn lennie. Az
én öreg barátom bizony –
jó 70 évvel ezelõtt – októberben el-eljárogatott gombászni például, mert ilyenkor nõ a lila pereszke és a
lila tönkû pereszke, elõbbi
az erdõkön, utóbbi a tisztásokon. Azért emlegetem
csak ezt a két fajta gombát,

Papp Norbert, Dés

mert mind a kettõ nagyon finom, számtalan elkészítési
módja van, és nem lehet õket
összetéveszteni semmiféle
mérges gombával. No, de ezzel hagyjuk is a gombaféléket, mindössze arra kérlek
benneteket, ha valamelyiketek édesanyja finom ebédet
fõzött volna pereszkébõl, az
írja meg nekem, mert az én
öreg barátom annyit emlegeti a jó gombaételeket, hogy
néha magam is megkívánom. No, ha így van, mon-

E lapszám támogatói:

Szabó Beatrix, Árpád

Vágd ki a bélyeget,
és ragaszd a gyûjtõlapra!



dom, akkor kívánják
meg az én kedves barátaim, a Szivárvány olvasói is.
Szabadidõtökben bizonyára fogócskáztok,
labdáztok. De lám, már
megint mordul bele az
öreg a levelembe, azt
kérdi, vajon az én kedves barátaim tudnak-e csürközni?
Hát bûzfutózni szoktak-e? Vagy ezek a régi játékok már
mind kimentek „divatból”? Írjátok meg nekem, mivel töltitek szabad idõtöket, ha már végeztetek a tanulnivalóval.
Bizonyára nektek is feltûnt, hogy a nappalok egyre
rövidülnek, az esték pedig nyúlnak, és ez így lesz tova Karácsonyig. Hiszem, hogy ha könyvhöz juttok, el is olvassátok a szép késõ õszi, téli estéken. Megkérnélek, ha

valami igen jót-kedveset olvastok, azt osszátok meg velem is,
számoljatok be olvasmányaitokról leveletekben. Jó?
Melyhez hasonló jókat,
CSIPIKE
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Manócska már régóta mondogatta, hogy ki kéne festeni
a lakást, de még soha nem került rá sor. Egyszer, amikor
Manócska elment gyertyát vásárolni a Tökinda térre, Mazsolának eszébe jutott, hogy amíg Manócska megjön, addig
õ szépen elvégzi a festést.
– Kérek festéket Fülöpkétõl – gondolta magában.
Át is ballagott Nyúlékhoz,
elkérte a festékesbödönt,
és amikor elbúcsúzott, többször is megígérte Nyúl bácsinak, hogy nem festékezi
össze magát.
Mazsola boldogan szaladt
haza festeni. De hogy, hogy
nem, nem sikerült betartania az ígéretét. Mire MaKelemen Réka, Csíkkarcfalva
nócska hazajött, minden festékes volt: a televízió, a fotel, a kanapé, a kemence, a cseresznye,
az ablak, az ajtó és végül Mazsola.
Manócska belépett az ajtón, meglátta a felfordulást, a fejéhez
kapott, aztán összecsapta a tenyerét és azt mondta:
– Mit rendeztél itt, Mazsola?!
Szász Szilárd,
– Csak azt szerettem volna, hogy örülj – szomorkodott a kismalac.
Csíkszentdomokos
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Demény Ágota, Kolozsvár

A szabadkai III. C osztály
macska-meséi:

Az én macskámat Gyúrónak hívják. Tavaly született a garázsban. A bundája fekete, a szeme zöld.
Szívesen vadászik lepkékre. Titokban néha beengedem a szobámba is.
Papp Iván

Vettünk egy házat
macskával együtt. HirteAntal Botond,
len négy macskánk lett. A
Csíkszentimre
legkedvesebb számomra
közülük Cirmi. Csíkos. Szeret a gombolyaggal
játszani, és tetõrõl tetõre ugrálni. Mindig a lábam elé
hozta az egeret. Nagyon szerettük egymást, csak
Tóth Johanna
sajnos elveszett.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
erdõ, abban az erdõben egy fa, a fának egy
ága. Azon az ágon egy madárcsalád lakott.
Egyszer arra tévedt egy kislány. Úgy
döntött, hogy elviszi õket, és majd otthon
nézegeti a madárcsaládot. Bele is tette õket
egy kalitkába. Amikor megmutatta a szüleinek, nem engedték, hogy bevigye, mert
õk tudták, hogy azok a madarak mit éreznek. Ha bezárnánk téged, megértenéd, milyen csúnya dolgot mûveltél. A kislány
visszavitte a madarakat az erdõbe.
Kiss Dalma, Szatmárnémeti

Van egy Kormos macskám, a nyáron kaptam a nenámtól. Szeret velem játszani, én meg vele incselkedni cérnával vagy madzaggal. Biztos egeret is fogott
Sziveri Dániel
már, csak én nem láttam.
Forgács Péter, Margitta
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Ra jz–
ü zen et
Ambrus Cecília,
Gyimesközéplok

Fülöp Adrienn,
Érmihályfalva
Menyhárt Attila,
Ülke
Bokor Bence,
Székelyhíd

Muzsnai Szabolcs,
Székelykakasd

