
tóth ÁgnES versei

télanyó

Ha a jégen hanyatt esem, 
kinevetnek engem.
Ettől a nagy nevetéstől
odafagy a kedvem.
Ha a ködbe kapaszkodnék, 
fel tudnék tán állni,
de ilyenkor jobb’ szeretnék 
magam köddé válni. 

Szürke szendereg
köd gomolyagában.

Fekete pipál 
kémények hasában.

Fehér felragyog
fényes havazásban. 

A jégen téli 
színek

Fehér gyöngyből varr nyakéket
Télanyó a fákra.
Deret, ködöt, hó-fagylaltot
készít uzsonnára. 
Ha elfárad, hajnaltájban 
ködben szaunázik.
Ereszünkről tör jégcsapot, 
azon furulyázik. 
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T él lett. Vastag hótakaró borította a föl-
det. Az erdei állatok éheztek és fáztak.
Mit tett a kis sün? Tüzet rakott. Sütni 

való tököt vett elő. A tököt felvágta, magvait 
kikaparta, húsát kis darabokra vágta. A tök-
darabokat megsütötte. A tökmagot megpör-
költe.

Mit tett ezután a kis sün? Hócipőt húzott, 
bundát öltött, és a fejét bekötötte a kockás 
sáljával. Az illatozó sülttök-darabokat tálcára 
rakta, és kiült az odúja elé.

– Itt a finom, forró, mézízű eledel! – rikkan-
totta.

A vidám kínálgatásra odasereglettek az 
állatok: a róka, a farkas, a vadkan és a két fia, 
az őz, a borz és a nyúl.

A hangos sürgés-forgásra felébredt bar-
langjában Medve Pál.

– Brumma, brumma! Mi lehet ez? – indult 
a lakomázók felé.

Hű, de megörült a jó ételnek! Hat darabot 
falt fel belőle. Mikor vége lett a lakomának, 
örömében meghívta magához a kis sünt téli 
vendégnek.

A kis sün beköltözött Medve Pálhoz.
Pipázgattak, dominóztak, és hozzá pör-

költ tökmagot rágtak.

téli lakoma
vARgA kAtALin

FAzAkAS iLdikó rajzai
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FoRRó ÁgnES rajzai

Mikor odavitték a szamarát, Palkó letérde-
pelt a király elé, s elkezdte mondani: 

– Kegyelmezz árva fejemnek, királyom, 
mert igazán ártatlan vagyok!

Hogy a szamár meghallotta, mit mond 
Palkó, az is letérdelt s elmondta: 

– Kegyelmezz árva fejemnek, királyom, 
mert igazán ártatlan vagyok. 

A király nagyot nevetett rá, Palkót szaba-
don bocsátotta, és a szamarával együtt ott 
tartotta udvari bolondnak.
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A Rendelés menüpont alatt, 
a szerkesztőség címén 
vagy helyi terjesztőinknél 
megrendelhető!

dARvAy tünde rajza
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