Az volna jó
gyereknap
Az volna jó gyereknap,
ha a Hold s a kerek Nap
eljönne velem a vidámparkba!
Holdiepres fagyit ennénk,
és hogy szebb legyen az emlék,
összemaszatolnám magam, készakarva.

Futkároznánk, sétálnánk,
a karunkat széttárnánk,
ha egy lufi felénk közeledne.
Hozzáérnénk – eldurranna,
és kapkodnánk jobbra-balra,
mert belőle cukor hullna, énekelve.
Felülnénk a hintára,
és akárki hiába kiabálna,
hogy: „Ne olyan gyorsan!”
Könnyű lennék, mint az árnyék,
s integetve égig szállnék:
„Találkozunk majd a Napban vagy a Holdban!”
Molnár Krisztina rajza
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Miért sós
a tengervíz

Japán mese
Átdolgozta Fazekas László

É

lt réges-régen két testvér. Az idősebb
nagyon gazdag volt, a fiatalabb szegény. Éppen ünnep közelgett, s a fiatalabbnak egy marék rizse sem volt. Elment hát
a bátyjához, hogy egy mérő rizset kérjen kölcsön tőle, de nem kapott. Éppen hazafelé
igyekezett a hegyi ösvényen, amikor egy fehér szakállú aggastyánnal találkozott. Az aggastyán megkérdezte tőle, merre tart, erre ő
elpanaszolta szegénységét is.
Az aggastyán egy kis árpacipót vett elő,
és így szólt:
– Neked adom ezt a cipócskát, talán hasznát veheted. Menj el a kis templom ligetébe, a
templomocska mögött találsz egy barlangot.
Törpék laknak benne. Ezek majd elkérik tőled
a cipót, te csak add oda nekik, de se pénzt, se
aranyat el ne fogadj érte, mondd csak, hogy
a kőmalmocskát kéred.
Minden úgy történt, ahogy a fehér szakállú aggastyán mondta. Mikor a törpék a mal16

mocskát átadták a szegény embernek, így
szóltak:
– Ez a kézimalmocska a legnagyobb kincsünk, de szívesen odaadjuk az árpacipóért.
Ha jobbra forgatod, minden kívánságodat teljesíti, ha balra forgatod, abbahagyja az adományok előteremtését.
A szegény ember hazavitte a malmocskát,
otthon leült a gyékényszőnyegre, háromszor
megforgatta a malmot jobbra, és így szólt:
– Rizset! Rizset! Rizset kívánok!
A malmocskából nagy bőséggel ömlött
a rizs. Akkor aztán balra forgatva megállította, majd újra jobbra forgatta, és kért húst, halat és mindent, amire csak szüksége volt.
Másnap megtanácskozta a feleségével, hogy
rozoga kunyhójuk helyett új házat kérnek a
malmocskától, és hogy remek új lakásukban
lakomát rendeznek, meghívják rokonaikat,
barátaikat. Úgy is történt. Eljött a lakomára
a gazdag testvér is, és nagyon csodálkozott

szilágyi domokos

A sárkány
Hívjátok a
gyerekeket:
sárkányokat
eregetek.
Egyik tarka,
mint a szarka,
annak felhőt
súrol a farka,
viszi a szellő,
viszi-viszi mindet,
egyike-másika
visszatekintget,
hallik, mintha
sárkányszáj:
hív, hogy utána
szállj, szállj, szállj!

Deák katalin rajzai
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A Rendelés menüpont alatt,
a szerkesztőség címén
vagy helyi terjesztőinknél
megrendelhető!

darvay tünde rajza

