CSEH KATALIN

Színező
Mélázgat
már az ősz,
kémleli az eget,
felhő-akvarellbe
mártja az ecsetet:

Vajon mire készül
lábujjhegyre állva?
Szederkéket kever
kankalinsárgába.

pingálja a fákat
tarkára, vörösre,
barnára.

Színez szakadatlan,
tűnő nyárnak háttal,
aztán iramodik,
versenyt fut a vággyal.

MOLNÁR KRISZTINA rajza
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LÁSZLÓ NOÉMI

Felfordulás

H

ol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
udvar. Ennek az udvarnak a végében
állt egy göcsörtös cseresznyefa. Annak az árnyékában élt Hangya mama tíz
gyermekével. Egy kristálytiszta szeptemberi
reggelen iszonyatos felfordulásra virradt
a hangyacsalád.
– Nem találom a fehér zoknim! – pattogott
Szexta.
– Ami a szennyeskosárban volt, azt mind
kimostam – mondta a konyhából Hangya
mama. – Ha a fiókban nincs, akkor pont ott
van, ahová tetted!
– Ki nyelte le a cipőkefét? – érdeklődött
Prímusz. – Ilyen poros csukával nem lehet
a házból kimenni.
– Fogalmam sincs – mondta Nónusz. –
Lehet, hogy Szeptimusz ráült. Láttam, amikor
egy könyvvel bemászott a cipőszekrénybe.
– Naná, hogy bemásztam – szólt Szeptimusz a cipőszekrényből –, nincs egy nyugodt
percem ebben a bolondokházában!
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– Mama, mama, nem akarok befont hajat
– szipogott Decima. – Szekunda miért mehet
lobogó hajjal és én nem?
– Azért – mondta Terca –, mert Szekunda
már rég nem lóg fejjel lefelé a csúszdalétra
harmadik fokáról a játszótéren!
– Amíg nem lobog a hajam, nem megyek
sehova! – toppantott Decima.
– Mama, azonnal mondd meg, ez az ing
kié? – bődült el Kvartusz. – Kvintusz azt
mondja, ez az övé, de akkor mit keres az én
szekrényemben?
– Aki nem tudja, mi van a szekrényében,
az ne okoskodjék – mondta Hangya mama
a fürdőszobából –, akinek pedig más szekrényében lakik a holmija, az ne akadékoskodjon!
– Leszakadt a kantáros szoknyámról
a gomb – sikoltott Oktáva. – Nem találom
a varródobozt. Leesik rólam a szoknya, ha
így indulok el!

Kukucsi nyomoz
Madárhatározó

Sok hasonló madár közül
honnan tudjuk, melyik mi?
Íme, itt az útmutató,
meg lehet hát tanulni!

Fényben kéken-zölden
csillámlik a farka,
persze csakis akkor,
ha madarunk szarka.
Teste máshol fehér-fekete,
bár a szarka nem is remete.
Fekete arc körül
szürke: ez a csóka.
Sötét madarat
határozni jó móka!

Kösd össze a madarak rajzát a hozzájuk
illő szövegrésszel!
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A Rendelés menüpont alatt,
a szerkesztőség címén
vagy helyi terjesztőinknél
megrendelhető!

darvay tünde rajza

