Száva csanád

Minden-a-gyerekeké nap

M

a gyereknap van? – kérdezte Zola.
– Igen, gyereknap van, ráadásul
ezt írja a városházán: Egy napra
minden a gyerekeké! – Vagyis ma
minden a miénk! – kiáltotta Bélu.
És valóban, színes betűkkel ez állt a városháza oldalán lógó, hosszú banneren.
– Akkor rajta, legyen valóban miénk a város – kiáltott Zola, és azonnal felugrott egy
buszra, amelyik az orra előtt állt meg, pedig
nem is volt ott megálló. Nem tudta, valójában
mibe kezd bele, de belekezdett. A buszt gyerek-buszsofőr vezette, és csak gyerekek utaz-

tak rajta. Hipp-hopp az iskolához értek. A homlokzaton azt írta: SULI.
Az osztályban kiderült, hogy az órát gyerek-tanító tartja, vagyis nem olyasvalaki, aki
gyerekeket tanít, hanem aki maga is gyerek.
Pista volt az, akit egyes tanítók a leggyengébb
tanulónak gondoltak. Jól elboldogult új, gyerek-tanítói szerepében. Most épp a katedrán
ült és fájdalmas komolysággal nézegette telefonját. Az osztálytársak, pontosabban a diákok tevékenységét elemezte.
– Józsi, ehetnéd nagyobb étvággyal a szalámis szendvicset! Koppány, majszolhatnád
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Forró ágnes rajza

cseh katalin

Forgatag
Mosolyog a bazsarózsa:
víg szellő haját borzolja.
Csillagvirág, kék vagy lila,
fehér is lehet a szirma.
Gyöngyvirág és gyöngycserje,
alkonyatkor gyöngycsere.
Hamuvirág, tüneményes,
virága sárga füzéres.
Kankalin meg jácint,
lásd, egyik sem nyápic.
Lázvirág, skarlátvörös
lázban égsz, majd elköszönsz.
Madárhúr és mályva,
hajnal selyemsála.
Oroszlánszáj, iszalag,
álom iszkol, elszalad.
Pipavirág falra kúszik,
öblös boldogságban úszik.
Sellővirág dús virága,
levelei mint a dárda.
Táskavirág, liláskék:
pillangóknak menedék.
Tölcsérvirág, fehér kála,
leng rajta a félhold fátyla.
Zergevirág, élénk sárga:
besurransz egy pöttöm vágyba…
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A canterville-i
kísértet

10. rész

OSCAR WILDE elbeszélését átdolgozta
László Noémi, illusztrálta Vass József

Néhány nap múlva a kísértetnek pompás
temetést rendeztek. A gyászhintót négy
fekete ló húzta. A menet éjfélkor ért ki a
temetőbe. Amikor a kísértet vörös bársonnyal letakart koporsóját a sírba leeresztették, a felhők mögül kibújt a hold, és
ezüst fénnyel árasztotta el a vidéket. Látjátok, milyen bűbájos a végső nyugalom,
mondta két rosszcsont öccsének Virginia.
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A Rendelés menüpont alatt,
a szerkesztőség címén
vagy helyi terjesztőinknél
megrendelhető!

darvay tünde rajza

