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Egyszer volt, hol nem volt, történt egyszer egy városkában, egy pici házban, ahol egy kisfiú 
lakott.

Éjszakánként, amikor már jó mélyen aludt, a feje felett különös élet kezdődött el. Zizegtek, 
csattogtak, csörögtek, csengtek-bongtak a játékpolc lakói. A hercegnő baba kényesen fordult 
el, amikor rábámult az ólomkatona, a pöttyös labda vidáman pattogott, a bohóc ütemesen 
verte kisdobját, a plüssnyuszi pedig riadtan bújt el a vörös róka ravasz képe elől. 

– Ssss! – fütyült a kisvonat.
– Tütütütü! – jelzett a kisautó is.
De nem jött válasz. Megismételték a jeleket, ekkor a mélyből egy gyenge brummogás érke-

zett. Rögtön tudták, hogy baj van, mert mackó barátjuk a kisfiú karjaiban feküdt.
– Mit tegyünk? – tanakodtak. Szinte egyszerre néztek a nyuszira.
– Nem bánom! – vont vállat a nyúl, aki örült, hogy aznap éjszaka is megmenekül a róka 

karmaitól. Vidáman szökdécselt lefelé, a pihe-puha párnán óvatosan lecsúszott az alvó gyer-
mek kezeihez. Lefejtette az ölelő ujjacskákat a mackó testéről, mire az morgással jelezte: in-
dulhatunk! 

Az ágy előtt találkoztak, majd halkan, nehogy kis gazdájukat felébresszék, végigosontak a 
szőnyegen. Ügyesen kikerülték a szúrós kaktuszt, és mert jól ismerték ezt a terepet, hamar az 
ajtóhoz értek. Ahogy máskor is szokták, mackó került legalulra, a kisvonat a vállára, a kisautó 
pedig felgördült a rakomány tetejére. Mackó nyögdécselt egy párat, aztán ügyesen felállt. A 
kilincs engedett, a világ újra feltárult előttük.

A kisvonat és az autó már tudták, hogy nem érdemes a mackóval vitatkozniuk azon, hogy 
merre menjenek, mert ő éhes gyomorral úgysem vág neki semmilyen kalandnak. 

Már messziről hallották, hogy zaj szűrődik ki a konyhából, ezért kicsit félve kukucskál-

A veszekedés



4 5

tak be a résre nyitott ajtón. A fakanál és a palacsintasütő hangoskodott a legjobban, mert 
nem tudtak megegyezni, hogy diótortát vagy túrós palacsintát készítsenek-e a kisfiú másnapi 
születésnapjára. Régóta civakodhattak, mert a tojáshab már egészen összeesett mérgében. A 
kockacukrok békítően mosolyogtak, amikor mackó ártatlan képpel megkérdezte az ajtóból:

– Miért nem alszotok végre, mi ez a ricsaj idekinn? – kérdezte a bundás.
Igazukat bizonygatva mindketten nekiestek kiabáltak, ordítoztak.
– Legyen mind a kettő! – határozott a vitát félbeszakítva mackó. Erre mindketten elszé-

gyellték magukat, és azt kezdték bizonygatni, hogy erre már ők is gondoltak, de egyikük sem 
akart engedni igazából. 

A bölcs bíró persze megkapta a jutalmát, mert aznap nemcsak a mézes csuprot, hanem a 
diókrémes tányért is kinyalhatta. A kisvonat és a kisautó pedig elosztotta egymás közt a legel-
sőként elkészült túrós palacsintát. Jóllakva és elégedetten indulhattak tovább.

Bár a fenséges vacsora után az ajtó macskakijárója kicsit szűknek bizonyult, muszáj volt 
sietniük, hogy le ne maradjanak a virágok aznapi bajnokságáról. A kertben a kardvirágok 
mérték össze először az erejüket ezen az estén. A nézőtér tele volt már, de a sarkantyú- és kö-
römvirágok között nekik is tudtak helyet szorítani. 

– Naa, ne lökdössön! – nyafogott a nebáncsvirág egy békára, de úgysem figyelt rá senki, 
mert megkezdődött a viadal. 

A fehér kardvirág sajnos csúfosan kikapott a pirostól, de a lila alaposan elagyabugyálta a 
beképzelt pirosat, s a nézőtér ujjongott örömében.

– Ezt a győzelmet sosem fogom elfelejteni! – lelkendezett a nefelejcs és kedvesen rámosoly-
gott a mackóra. Ő elpirult, és zavarában egy hang sem jött ki a torkán.

A rózsák aznap a birkózóbajnokságukat tartották, s a tearózsa biztos fölénnyel nyert. A fu-
tórózsát sajnos kizárták a versenyből, mert védekezésként rengeteg tövissel borította be magát. 
A szarvasbogár volt a verseny főbírája, s kérlelhetetlenül utasította el a reklamálókat.

– Menjünk vissza, mielőtt még ezek is hajba kapnak! – javasolta a kisvonat. 
A kisautó is erősen ásítozott, ezért a három jó barát hazaindult.
A lépcső tetején, a bejáratnál, furcsa hangokra lettek figyelmesek:
– Én vagyok a legöregebb!
– Én vagyok a legvastagabb!
– De engem jobban szeretnek!
– Már megint egy veszekedés? – vakarta meg maci a kobakját.

A nappaliba érve különös látvány fogadta őket: egy lexikon, egy mesekönyv és egy recept-
könyv egymás szavába vágva vitatkozott. Az lehetett a vita tárgya, hogy közülük kire van na-
gyobb szükség. Mackó, a kisvonat és a kisautó csak legyintettek erre az ostobaságra, és lábujjhe-
gyen lopództak tovább a helyükre.

Mackó komótosan felmászott a kisfiú mellé. Óvatosan átaraszolt a takarón, és bebújt a jó 
meleg ujjacskák közé. Nyuszika is visszaugrált a helyére, és mire a kisvonat és a kisautó felért, 
már cinkosan mosolygott rájuk a fészkéből.

Hamarosan békében aludtak el mindannyian, és közben arra gondoltak, hogy milyen fe-
lesleges dolog a veszekedés.

Írta: Zsebő Barbara – 14 éves korában
Rajz: Pató Nóra –  7 éves korában

Tündérfalucska
Lilly picike tündér volt. Alig volt nagyobb egy gyufásdoboznál, és a szárnya állandóan 

csillogott. Rózsaszínes, aranyló fényt bocsátott ki, olyan erőset, hogy akkor is lehetett tudni, 
hogy merre jár, ha éppen teljesen sötét, holdfény nélküli éjszaka volt. Persze az ő világában ez 
teljesen természetes dolognak számított. 

Lilly egy kis faluban lakott, a többi, hozzá hasonlóan apró tündérrel együtt. Ez a falu csak 
akkora volt, mint egy kabát, ha leterítjük a fűre. Benne a házikók pedig akkorák, mint egy-
egy tányérka. 

A tündérek nagyon szerettek itt lakni, talán azért is, mert a falunak volt egy különleges 
tulajdonsága: az emberek szeme előtt egy pillanat alatt láthatatlanná tudott válni. 

Ez a varázslatos képesség felesleges volt, hiszen az emberek nem nagyon veszik észre a cso-
dálatos dolgokat.

Írta: Sokvári Sára – 12 éves korában
Rajz: Gombkötő Molnár Csenge – 9 éves korában
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Kavicsmese

Egyszer volt egy kis kavics, aki az erdőben éldegélt. Egy magas hegyen lakott, ahol óriási 
fenyők élnek, és két kis patak ered. Ezt az erdőt úgy hívják, hogy Fekete-erdő. Azért ez a neve, 
mert éjjel nagyon sötét van, feketék a fák, az árnyékok és a felhők. 

Egyik este a barátja, egy kis nyuszi, mesélt neki egy történetet, amit régen az anyukájától 
hallott. A történet csillagokról szólt, akik nem az égen ragyognak, hanem a tengerben élnek. 
A kavics ezután nagyon vágyakozott a tengerbe, hogy lásson olyan csillagot, ami nem az égen 
ragyog, hanem a vízben él, de  nem tudta, hogyan juthat el oda. 

A nyuszimama, aki nagyon okos volt, azt tanácsolta neki, hogy ugorjon bele a patakba, 
ami a közelben csörgedezik, az majd elviszi a tengerhez. Azt is elmondta, hogy nagyon hosszú 
lesz az útja a hegyek, fák és más kavicsok között. Akkor érkezik a tengerhez, ha lemerül a víz 
fenekére, és nem édes lesz a víz, hanem sós. A kis kavics így elindult, sodródva a patakkal. 
A patakból egy idő múlva folyó lett, széles és mély, és Dunának hívták. A Duna pedig vitte-
vitte…

Elérkezett egy nagyon szép partra, ez egy sziget volt a Dunában, ahol tündérek laktak, s   a 
helyet Aranykertnek hívták.  A virágok, a bokrok, a gyümölcsök a fákon aranyból voltak. Itt 
lakott Tündér Ilona is, ő volt a tündérek királynője, s a tündérek a hajnali fényben táncoltak. 
A kis kavicsot kifogták a vízből és játszottak vele, dobálták egymásnak és énekeltek. Amikor 
megunták a játékot, az egyik tündér, egy barna hajú, visszadobta őt a vízbe. Jó utat kívánt neki 
és kacagott. Vitte tovább a víz a kis kavicsot, de nemsokára elérkezett egy hínáros részre, és 
ott elakadt. Csak feküdt szomorúan, és vágyakozott a tengeri csillagok után. Arra úszott egy 
halacska, bekapta, s a kis kavics úszott tovább a hal pocakjában. Nemsokára arra repült egy 
éhes sirály. Szép, fehér tollú, sárga csőrű sirály volt, aki fentről meglátta a fényes halacskát, le-
csapott a vízbe, és kikapta onnan hegyes csőrével. Elvitte a zsákmányt, majd jóízűen megette. 
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Amikor a hal elfogyott, a sirály kiköpte a kavicsot, az pedig úszott tovább a folyóban a tenger 
felé. A víz vitte, vitte, és közben simára és fényesre koptatta.

Nagy sokára elérkezett egy városba. Látott hidakat, hajókat, nagy házakat. Olyan magasak 
voltak a házak, mint az otthonában a fenyők. Kevés madarat vett észre, de annál több autót. 
Nem békák kuruttyoltak a parton, hanem sok szemét hevert a köveken. Megpihent a hosszú 
út után. Sok kavics között feküdt ő is. Arra járt egy kislány, a haja szőkés, úgy hívták: Csenge. 
Meglátta a kavicsot, s felvette, mert gyönyörű volt, szebb, mint a többi. Földobálta, nézegette, 
aztán visszadobta a vízbe. Újra úszott a kavics a tenger felé, végül sok-sok nap után megér-
kezett. Ámult-bámult. Látott színes halakat, rákokat és tengeri csillagokat. Ezek a csillagok 
gyönyörűek voltak, színesek, kicsik, nagyok. Neki a legjobban egy rózsaszín csillag tetszett.  
Mesélt neki az erdőről, ahol két kis patak született és egy nagy folyó lett belőlük. A csillagok-
ról, akiket éjszaka az erdőben, az égen látott. A tengeri csillag pedig elárulta neki, hogy ezt a 
helyet, ahová érkezett, Fekete-tengernek hívják. 

A kis kavics azt gondolta, hogy az erdőt, ahonnan jött, és a tengert azért nevezik ugyanúgy, 
mert a Duna, mint egy nagy fonál, összeköti őket. A kis kavics azóta is boldogan él a tenger-
ben, ahová olyan nagyon vágyakozott...

Írta: Vécsey Csenge Anna – 7 éves korában
Rajz: László Flóra – 13 éves korában
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Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy Emma nevű kislány. Kedvenc játéka a pillan-
gókergetés volt. Az iskolában nagyon sokan szerették, mert mindenkinek segített és mindig 
jókedvű volt.

Egy napon hazafelé tartott az iskolából, s a finom lekváros fánkon járt az esze, amit anyu-
kája reggel sütött. Ekkor azonban rászállt egy pillangó a vállára. A lepke szivárvány színű volt, 
olyan szépséges, amilyet még soha nem látott. A kislány meg akarta fogni, de a pillangó egyre 
magasabbra repült. Szaladt a lepke után Emma, nem is tudta, hogy milyen messze van már 
az otthonától. Mikor sötét lett, csak akkor vette észre, hogy nagy bajban van. Bánatában sírva 
fakadt. Egyszer csak a pillangó hangjára lett figyelmes. Először megijedt, nem akart hinni a 
fülének, de annyira magányos és szomorú volt, hogy mégis szóba állt a repkedővel.

- Miért kergettél engem, kislány? – kérdezte a pillangó.
- Mert a kedvenc játékom a pillangókergetés, de nem akartalak bántani. – szepegte Emma.
- Nagyon megijesztettél, de most már látom, hogy jólelkű kislány vagy. Elárulom neked, 

én egy tündér vagyok, és keresem a vidámságot a Földön. Azért szálltam a válladra, mert ben-
ned nagyon sok öröm van, és szerettem volna átadni belőle másoknak.

- Hogy lehet ezt átadni a többi embernek? – kérdezte Emma kíváncsian.
- Ha rámosolyogsz valakire, annak vidámságvirág nyílik a szívében. Ezt a virágot ápolni 

kell, mert csak akkor nő, ha tovább adjuk a vidámságot úgy, ahogy mi is kaptuk.
A kislány örült, hogy ilyen virágot rejt a szívében, és alig várta, hogy másnap mindenkinek 

adjon belőle.
Mikor hajnalodott, a pillangó búcsúképpen adott Emmának egy lepkés nyakláncot, aztán 

elrepült és eltűnt a felhők között. A kislány a fényben már tudta a hazafelé vezető utat, szinte 
repült a boldogságtól.

Emma egész életében sok vidámságvirágot adott másoknak, és sok-sok évvel később, ami-
kor meghalt, ő maga is pillangótündér lett...

Írta: Patakfalvy Csenge és Polgár Réka – 12 éves korában 
Rajz:  Bocsi Brigitta – 12 éves korában

A vidámság pillangója
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A kék cinegék

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy-nagy erdő. Ebben a hatalmas erdőben 
cinegék, az erdő széli mezőn pedig varjak éltek.

Egyszer a cinegék csapatából eltűnt egy madárfészek. A kék cinegék a varjakra gyanakod-
tak, ezért, kimerészkedve az erdőből így határoztak:

– Támadjuk meg a varjakat, és szerezzük vissza az ellopott fészket!
– Jó, de hogyan? – kérdezte az egyik, a legfiatalabb.
– Hát … megdobálhatnánk őket szederbogyóval. – mondta a másik.
A váratlan támadástól a varjak nagyon meglepődtek. Összedugták a fejüket, aztán vissza-

dobálták a cinegéket vadmeggyel. Rengeteg cinegét találtak el a meggybombák, ami nagyon 
fájt az apró lényeknek, akik hanyatt-homlok menekültek. Egy bátor madárka azonban ottma-
radt és összeszedte a még ép bogyókat. A cinegék lélegzetüket visszafojtva figyelték társukat, 
és nem értették, hogy mire kellenek neki azok a bogyók. 

Egyszer csak a bátor cinege elkezdte hajigálni az összegyűjtött golyókat, amelyek közül 
szinte mindegyik eltalált egy-egy varjút. Erre a többi cinege is felbátorodott és bekapcsolódott 
a lövöldözésbe.

Amíg folyt a bogyócsata, észre sem vették, hogy egy héja röppent az ágra, s cinegékre fájt 
a csőre. Amikorra észbe kaptak, addigra az életük forgott kockán. Az egyik cinege beszorult 
egy farönk alá, és a héja vészjóslóan ott keringett fölötte. Az egyik varjú azonban odaröppent, 
hogy elterelje a héja figyelmét. Eközben a bajbajutott madárka mamája kiszabadította a fiát, 
és hálás cinkehangon jelezte a varjúnak, hogy fiókája már biztonságban van. Ettől kezdve a 
cinegék és a varjak barátok lettek. Azóta is jóban-rosszban együtt vannak, és sosem bántják 
egymást. Itt a vége, szállj fel véle!

Írta: László Flóra – 13 éves
Rajz:  Farkas Kinga – 12 éves korában
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A törpék ajándéka

Mindaz, amit elmesélek nektek, egy nagyon különös történet.
Egyszer volt, hol nem volt, élt a földön egy szegény fiú. Nem volt szép ingecskéje, kala-

pocskája, a lábán sem hordott semmit, mindig mezítláb volt. Mikor elérkezett az iskolába 
járás ideje, összetanakodott a család. Honnan vegyenek neki csizmát? Mivel nem volt egy 
garasuk sem, elhatározták, hogy nem engedik a fiút iskolába. 

Mikor megtudta ezt a csöppnyi gyermek, nagyon nekibúsult. Hogy szülei ne lássák a 
könnyeit, kiment az erdőbe, leült egy fa tövébe. Alig telt el egy röpke idő, váratlan zajra lett 
figyelmes: a fűszálak közül aprócska lények hangját hallotta. Bő nadrágos, hosszú szakállas, 
virgonc kis törpék néztek rá csodálkozó tekintettel.

– Miért sírsz, kis barátunk? – kérdezte az egyikőjük.
– Nincs csizmám, amiben iskolába járhatnék – mondta a fiú.
– Egyet se búsulj! Varázsolunk mi neked lábbelit!
Abban a szempillantásban egy pár bőrcsizma termett a kisfiú előtt. Nagyon megörült a 

szegény legényke. A kis törpék pedig már el is tűntek, csak a fűszálak zizegése jelezte útjukat.
Azóta a fiú szép csizmában jár iskolába, de minden nap kimegy az erdőbe, hogy az erdő 

lakóinak hálából mesét olvasson.

Írta: Zelles Sára – 12 éves korában
Rajz: Bognár Rebeka – 12 éves korában
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A haszontalan papucs

Egyszer, nagyon régen, amikor az emberek még nem ismerték a papucsot, élt egy pap 
Ucson. Ez a pap olyan lusta volt, hogy éppen elmondta a misét, már ment is haza, hogy leül-
jön az ágyára, és ott töltse az idejét édes semmittevéssel.

Egyszer úgy gondolta, hogy levágja a cipője hátulját, így azért sem kell lehajolnia, hogy 
a cipőjét felvegye, hanem csak belebújik, és már mehet is. Nagyon örült, hogy ezentúl ilyen 
könnyű dolga lesz. 

Viszont egy nap reggel, amikor felkelt, és még kába volt, kacsalábra vette a lábbelijét, ezért 
amikor lement a borospincébe, elbotlott, és ráesett az egyik korsójára, ami széttört. Erre a pap 
nagyon megharagudott és ezt mondta: 

– Haszontalan cipő! – és kidobta a szemétdombra. 
A cipő is megharagudott, és ezt gondolta magában: 
– Engem így megcsonkítanak, és ráadásul ki is dobnak? Hát jó, elmegyek világgá! – és 

nyomban elindult. 
Hamarosan beleesett egy folyóba, onnan egy tóba került, ahonnan kifogta egy halász. A 

halász nagyon mérges lett, mert azt hitte, hogy legalább egy csukát vagy egy pontyot fogott, 
és helyette egy vacak, megcsonkított cipő hevert a hálójában.

– Haszontalan cipő! – mondta és eldobta. 
Egy kereskedő, aki éppen arra járt, megtalálta és betette az árui közé. Mikor már mindent 

megvettek, csak a cipőt nem, nagyon mérges lett, és ezt mondta:
– Haszontalan cipő! – és ő is elhajította. 
Aztán megtalálta egy kislány meg egy kisfiú, akik hazavitték a szüleiknek. Az apukájuk 

nem örült neki, mert használhatatlan ócskaságnak nézett ki a lábbeli. Ezért ő is ezt mondta: 
– Haszontalan cipő! – és kidobta az ablakon. 
Ezután egy macskacsalád találta meg, sokat játszadoztak vele, s a megrágott cipő végül fel-
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került a palota konyhájába. Még aznap este történt, hogy a király ordított a szolgáival, hogy 
rögtön hozzák ide a cipőjét, mert sürgős dolga van. A szolgák fejvesztve, lázasan rohangáltak 
a palotában, de sehol sem találták a lábbelit. Ekkor az egyik szobalánynak eszébe jutott, hogy 
a konyhában van egy cipőszerűség. Felvitte a királynak, hogy gyorsan menjen oda, ahova 
még a király is gyalog jár. A király, hipp-hopp beleugrott, és már rohant is. Amikor visszajött, 
elmesélte, hogy milyen kényelmes és hasznos cipő került a lábára. Kijelentette, hogy mindig 
ilyen cipővel szeretne az árnyékszékre menni. Megparancsolta hát a szolgáknak, hogy azonnal 
keressék meg azt az embert, aki feltalálta, mert szeretné, ha készítene még jó sokat belőle. A 
szolgák mentek, mendegéltek, kerestek, keresgéltek, de nem találtak senkit, aki ilyen cipőt 
készíthetne. Az egész országot átkutatták, de eredményre nem jutottak. Már az utolsó falu 
utolsó házánál voltak Ucson, s amikor beléptek, egy cipőtelen papra leltek. Megkérdezték: 

– Tisztelendő úr! Miért nincsen cipője?
– Azért, mert megcsonkítottam, aztán megharagudtam rá, és kidobtam.
– Jaj uram! Maga kell nekünk! A király hívatja! Tudja, nagyon megtetszett neki az a cipő! 

Jöjjön, már nagyon várja!
A szolgák és a pap elindultak a palotába. A király nagyon megörült neki, s kérte, hogy 

készítsen ebből a lábbeliből neki nagyon sokat! De a pap siránkozni kezdett:
– Jaj, király uram, nekem erre nincs időm! Örülök, ha a miséket el tudom mondani!
A pap végül javasolta, hogy kérje meg a királyi cipészeket, és már távozni is akart. De a 

király megállította, és szólt a szolgáknak, hogy jutalmazzák meg azzal, amit csak kér. A pap 
ennek nagyon megörült, és kért hét korsó tokaji szőlőbort, amit az ágya szélén üldögélve kor-
tyolgathat. Meg is kapta. Ám még egy dolog hiányzott. Hogyan nevezzék el a furcsa lábbelit?

A király úgy rendelkezett, hogy mivel élt egy pap Ucson, legyen a neve papucs. Azóta ter-
jedt el a világon ez a különleges, kényelmes lábbeli.

Írta: Nagy Eszter – 12 éves
Rajz: Szabó Rita – 14 éves korában

Tormáspuszta

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, akinek országában annyi torma termett, 
hogy elnevezték Tormás királynak. Nagyon gazdag volt, mert minden ember tőle vette a tor-
mát. Csak egy baja volt, hogy nem volt fia, aki örökölheti az országot, ha egy napon meghal. 
Egyszer aztán, amikor nagy búsan a tormái közt sétált, megjelent a Torma Szelleme. Így szólt 
hozzá:

– Tormás király, születik majd egy fiad, de csak azzal a feltétellel, ha Tormás hercegnek 
fogod elnevezni.

A király nagyon megörült. Pár hónapra rá meg is született a trónörökös. El is nevezte úgy,        
ahogy a szellem azt kérte. Így már nyugodt volt, hogy van, aki örökölheti a trónt. A kisfiú 
szépen növekedett, napról napra erősebb lett. Egyszer csak odaállott az apja elé: 

– Édesapám, már felcseperedtem, hadd menjek el szerencsét próbálni!
Tormás király nem akarta elengedni a fiát, de az addig könyörgött, hogy nem volt mit 

tennie. 
A fiú a három legjobb vitézével még aznap elindult. Mentek, mentek, mendegéltek és 

végül egy erdő széléhez értek, ami mellett hatalmas pusztaság terült el. Ott megálltak, sátrat 
vertek és lefeküdtek. A herceg nem tudott elaludni, ezért kiment egy kis levegőt szippantani. 
Egyszer csak a sötétből előugrott egy medve és rátámadt. A királyfi elszökkent, előkapta a 
pisztolyát, s gyorsan rálőtt a medvére. Az állatot a golyó nagyon feldühítette, s mancsával úgy 
megütötte a királyfit, hogy az menten elájult. Mikor fölébredt, egy díszes szobában találta 
magát, az ágya mellett az egyik hű vitéze állt. Elmesélte neki, hogy miután a herceg elájult, 
ők hárman végeztek a medvével. Most pedig a szomszéd királynál vannak, aki vendégül látja 
őket. 

A király ebédre várta a legényeket, s az asztalnál így szólt a herceghez:
– Nem tudom, hogy igaz-e, amit mondasz, hogy te vagy a Tormás herceg, de én kitaláltam 

valamit. Ha megeszel egy hordó tormát úgy, hogy közben nem könnyezel, akkor elhiszem, 
hogy te vagy az. 
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Elétettek egy nagy adag tormát. A királyfinak ez meg se kottyant, úgy ette, mint más a 
cukrot. A király látta, hogy tényleg ő a Tormás herceg, és arra kérte, hogy maradjon nála még 
egy ideig. A királynak volt egy lánya, akit Mustármag királykisasszonynak hívtak. Tormás her-
ceg pár hét alatt teljesen beleszeretett. Feleségül is kérte a királytól, és ő rögvest beleegyezett 
a házasságba. Tormás herceg hazavitte a királylányt, és otthon nagy lakodalmat csaptak. Apja 
és anyja nagyon örült, hogy újra láthatják egy szem fiukat. Boldogan éltek, amíg meg nem 
haltak.

A helybéliek, Tormás herceg halála után a pusztát, ahol megküzdött a medvével, a tisz-
teletére elnevezték Tormás-pusztának. Ezért hívják ma is a Csepreg határán fekvő települést 
Tormáspusztának, s azt is mondják az ott élők, hogy Árpád ükunokája volt Tormás herceg. 

Írta: Hegyi Domonkos Péter – 14 éves korában 
Rajz:  Horváth Tímea – 11 éves korában

Nemzetem esete

Egyszer leledzett, egyszer nem leledzett egy nemzet, mely nem lelt helyet semerre. Teker-
gett, tengett-lengett, ment s ment eleget. 

Eme nemzet meglesett embertelen hegyes hegyeket. Nemzetnek neves fejedelme felment e 
hegyekre, szertelesett, s szeme elkerekedett e terjedelmes medence felett: sejtelmes rengetegek, 
kedves csermelyek, mely helyen kellemes szelecske lengett, s kerekded meggy- s cseresznye-
szemekre leltek.  Ez megtetszett e fejedelemnek. E fejedelem s nemzete, (mely nemzetem), 
leereszkedett egy keskeny helyen Verecke mellett, s bement e hegyekkel keretezett mederbe, 
mely egy medence.
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Letelepedtek e kedves elrejtett helyre, s berendezkedtek rendesen. Lett nem egy megye, 
s neves telepek: Debrecen, Szentendre, Eger, Pest, Szeged; s lettek szerzetesrendek: Bene-
dek-rend s ferencesek; termesztettek retket, szedret, meggyet, epret, s neveltek neves s becses 
egyedeket. 

Egy fekete rengetegben ered egy csermely, mely egyre terjedelmesebb lesz, keresztbe megy 
telepeken, Szentendre s Pest mellett, egybekel rengeteg csermellyel, s belemegy egy nevezetes, 
nedves mederbe, melynek neve Fekete-tenger. Debrecenben, Szegeden, s Pesten neves egye-
temek leledzenek, melyekben emberek eszet fennek. Nemzetem egy neves gyermeke, Erkel 
Ferenc, szerzett egy zeneremeket, melyet emberek serege e jelenben esedezve zenghet.

Nem felejthetem el Benedek Eleket sem, mert lejegyzett rengeteg meseelemet, s terjesztette 
gyermekeknek ezeket.

Teltek s elteltek ezer s ezer hetek, nemzetem egy veszedelmekkel kergetett nemzet lett: 
megverte egy nemzet ellenszenves fenegyerekekkel, ezek elvettek rengeteg tehenet, meg gye-
rekeket. Eger veszedelme s feketeleves, ezer Mehemed bekebelezte, de nemzetem rettenthetet-
len serege elkergette e szemtelen ebeket.  

Nem telt rengetegbe, s kegyetlen SS-eket verve s kergetve betelepedett veres Szergejek 
serege. Ezek elmentek, de rengeteget vettek el: embereket temetve, rettenetesen szenvedve 
embertelen eszme terjedt el. 

Nemzetemet e jelenben segedelmeddel megmentheted: fend eszed, s nemzeted felemelke-
dett, lelkes gyermeke lehetsz. 

Írta és rajzolta: Tárkányi Laura – 14 éves korában
Eme esetet Elek neje s „E.” elemezte s egyengette,  

mely emberek e helyen nevelnek.
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A kisöcsém

Keze kettő, füle kettő,
Éveinek száma kettő.
Aranyosan fut és játszik, 
Fürdőkádban vitorlázik.

Inta, inta sokszor mondja,
S repül kacagva a magasba.
Ha egyszer száját sírásra görbíti,
Megvigasztalja őt a Túró Rudi.

Motoros lesz, vagy focista, 
A cipőkanál nála puska.
Sapka helyett mondja kokó,
Isten áldjon, kicsi Dodó!

Írta: Fekete Rozália  
– 9 éves korában
Rajz: Horváth Borbála
– 8 éves korában

A kutya

Megy a kutya az utcán,
Csóválja a farkát.
Egy kis idő múltán,
Nyalogatja talpát.

Belelépett szegény
Egy nagy rozsdás szögbe,
De ő kemény legény,
S tovább sétál körbe.

Hazaindul lassan
Várja már gazdája,
Otthon be is pattan
Puha kis vackába.

Írta: Nagy Viktória Mária 
– 9 éves korában
Rajz: Hegyi Lili
– 8 éves korában
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A Lúdas Matyi folytatása

Lúdas Matyi Döbrögi harmadszori elnáspángolása után, hazatért otthonába. Meglepetten 
látta, hogy senki sincs a házukban. Nézte, nézte a szobát, keresett, kutatott, tekintett balra és 
jobbra, de anyját csak nem lelte. Úgy gondolta, hogy valamelyik vásárban van, így elindult, 
hogy felkutassa. 

 Ment hát faluról falura, vásárról vásárra, hogy megkeresse édesanyját. Három esztendeig 
járt  kelt, de hiába kutatta, csak nem találta, ezért újra hazatért a falujába. Hát ott kit lelt meg? 
Nem az anyját, hanem Döbrögi uraságot! Deresedett már a haja, biz’ már nem volt olyan kö-
vér sem, egyre szálasodott, és jóságos tekintettel meredt Döbrögre, amit évek hosszú sora alatt 
igencsak felvirágoztatott. Mikor észrevette Matyit, a fiú nagy meglepetésére megkönnyebbült 
mosoly suhant át az arcán.

– Hál’ Istennek, csakhogy itt vagy! – mondta Döbrögi derengő emlékekkel a szemében. 
– Segíts nekem! Egyetlen fiam teljesen ellustult, tunya, pénzsóvár, kapzsi és gőgös lett. Arra 
kérlek, tedd meg vele, amit velem is tettél: pálcával tanítsd a jóra!

– Megteszem én szívesen, ha szépen kéri! Csak nekem se essen bajom!
– Nem lesz bajod, csak tedd meg!
Így is lett. Matyi apja kérésére háromszor elnáspángolta ifjabb Döbrögi Máté László Fe-

renc Taksonyt. Matyi „közbenjárásának” köszönhetően Máté méltó örököse lett a Döbrögi-
birtoknak.  Az apa három nagy szántóföldnyi területet adott hálából Matyinak, így került jó 
viszonyba régi ellenségével, Döbrögivel.

Ámde Matyi még mindig nem találta az anyját. Egyik nap csúnyán összepiszkolta kapálás 
közben az ingét, ezért lement a ház mosókonyhájába. Mit láttak szemei? Anyja ott mosta a 
ruhákat, mellette pedig egy gyönyörű, sudár, barna hajú, égő szemű leányka állt. 
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– Hát hol volt eddig, édesanyám? Se égen, se földön nem leltem kendet.
– A komámnál leltem otthonra, mert miután vándorútra mentél, nehéz lett az élet egye-

dül. Tegnap tértem vissza, mikor hírét vettem jövetelednek. – válaszolt az anyja tiszta mosoly-
lyal, és szeretettel átölelték egymást. 

 Matyi élete felhőtlenül boldog lett. Rövid idő múltán összeházasodott a barna szemű 
lánnyal, sok gyermekük született, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.

Itt a vége, lúdtoll szálljon el véle!

Írta: Bíró Gabriella – 12 éves korában 
Rajz:  Kovács Sára – 10 éves korában

Az állatkert falai mögött

Újra zsivajgást hallok. Már megint mi ez a zaj? Nem igaz, hogy itt már nyugtom se lehet! 
Kinyitottam a szemem. A hatalmas üvegen keresztül embereket látok. Egyre többen tömö-
rülnek a látványosság köré. Mit néznek már megint? Nem láttak még gepárdot? Nyugodtan 
lecsuktam szemem és tudomást se vettem az engem bámulókról.

   Egy zaklatott hang keltett fel álmomból. Egy gyerek sírása, nem, inkább nyafogása volt 
az. Legszívesebben jól ráijesztettem volna mérgemben. Hirtelen mintha egy másik élőlényt 
pillantottam volna meg a tömegben. Egy ketrecben tolták végig az emberek között. Mindenki 
odafordult és a szerencsétlen állatot figyelte. Egy pillanatra összeért a tekintetünk. Egy gepárd 
szeme csillant fel. Kába, gyönyörű zöld szemével szüntelenül nézett, míg el nem tűnt a követ-
kező ketrec mögött. Mintha hívni akart volna. Hallottam is a hangját: Erre! Egy jobb helyre 
megyek, kövess hát! Szomorúan pillantottam a kék égre. Hogy mehetnék? Innen nem lehet 
kiszabadulni! Akkor a szemem megakadt egy befelé növő ágon. Ha el tudnám érni…! Für-
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késztem az ágra vezető utat, és hirtelen megláttam egy rudat, mely éppen a fához támaszko-
dott. Felugrottam rá, onnan át az ágra, ki az üvegen, ki a börtönből. Sikerült! Szabad vagyok! 
De hová vitték a zöldszeműt? A nap egyik sugara megcsillant a fémen. Futni kezdtem felé. Az 
emberek sikítva ugrottak félre az útból. A ketrecet berakták egy helikopterbe, és már készül-
tek a felszálláshoz. El kell érnem! Elrugaszkodtam, és máris bent termettem. A csukódó ajtó 
megütötte a fejemet, elkábultam. Mikor kinyílott újra, a Nap tűző fényére ébredtem. Még 
nem tértem magamhoz, de a következő pillanatban megláttam magam körül a szavannát. 
Álmomban már láttam ezt a helyet! A helikopter már felszállt, a zöldszemű gepárddal ott fe-
küdtünk a semmi közepén. Feltápászkodtunk és futni kezdtünk. A friss levegőben vadállatok 
szaga csapta meg az orrunkat. Szabadok lettünk! Nincs többé bezártság! 

  Akkor valami furcsa hang ütötte meg fülemet. Mintha embereké lett volna. Ijedten körül-
néztem. A puszta kezdett eltűnni körülöttem. Egy-két pillanat múlva bent találtam magam az 
üvegfalak mögött. Felugrottam, és riadtan néztem körbe, majd szomorúan feküdtem vissza. 
Csak álom volt!  Mindig be leszek zárva! Sose leszek szabad, csak az álmaimban! Szememből 
kicsordult egy könnycsepp, ezért ismét lehunytam, hátha újra álomba merülök.

Írta: Beregi Orsolya – 14 éves korában
Rajz: Szauder Anna – 12 éves korában
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Volt egyszer egy szegény ember és annak három fia. Egyszer a király kihirdette, hogy egy 
sárkány elrabolta a lányát. Aki visszahozza, annak adja őt feleségül és hozzá a fele királyságát. 
Palkó, a legkisebb fiú, elindult, hogy szerencsét próbáljon. 

Ment, mendegélt és találkozott egy öregemberrel. Az apóka inni szeretett volna, de fájós 
derékkal nem tudott lehajolni a forráshoz. Palkó segített rajta, és inni adott neki. Az öreg 
megköszönte és azt mondta: No, fiam, segítettél rajtam, ezért én is segítek neked. Ha bajba 
kerülsz, csak fújd meg a hüvelykujjad! Nagy sokára odaért a fiú egy tengerhez. Látja ám, hogy 
annak a közepén, egy szigeten alszik a keresett sárkány. Ráfújt a hüvelykujjára, és rögvest ott 
termett az öregember. Azt mondta: Fiam, szerezz egy falevelet! Palkó úgy is tett, az öreg pe-
dig átváltoztatta azt csónakká, és adott a fiúnak hozzá egy aranykardot. A szigetre érve Palkó 
nyomban előrántotta a kardot, és levágta a sárkány mind a hét fejét. Hazavitte a királylányt az 
apjához, és hét országra szóló lakodalmat csaptak. Aki nem hiszi, járjon utána...

Írta: Kovács Gábor – 12 éves korában
Rajz: Válik Maja – 8 éves korában

A szegény ember  
legkisebb fia
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Sanda Szem, a detektív

 Sanda Szem, a magándetektív, éppen szokásos napi biciklikörútján járt, amikor egy igen 
szokatlan dolgot vett észre. Az Aranyláz ékszerüzlet kirakatablaka sötéten és üresen tátongott 
fél hat után öt perccel, holott általában csak kilenckor zárnak. 

– Milyen furcsa – gondolta. Odakormányozta kerékpárját, letámasztotta a fal mellé, és 
bement. Odabent sötét volt, hát lámpát gyújtott. Szörnyű látvány tárult a szeme elé…

Az ékszeres állványok széttörve hevertek a földön. Az értéktelen ékszerek köröskörül szét-
szórva mindenütt. A falióra összetörve a padlón, a fal megrepedezett. Szem a pult mögött, a 
földön, egy eszméletlenül heverő embert talált. Az úr az eladó és egyben a tulajdonos is volt, a 
neve Bajszos Béla. Detektívünk a mellékhelyiségbe sietett, a felmosóvödröt megtöltötte vízzel, 
majd visszament, és a vizet az eladó arcába zúdította. Erre az prüszkölve, köhögve, zihálva 
felült, és levegő után kapkodott. Szem felsegítette, és kérdezgetni kezdte.

– Három borzalmas alak… átugrottak a pulton, sáros volt a talpuk… egy nagy bőrzsákba 
szedték össze az ékszereket… a dohánytartóval fejbe kólintottak… – mesélte a sértett.

Szem magára hagyta a fejét dörzsölgető, még félig kábult ékszerárust, és elindult, hogy fel-
mérje a terepet, és megvizsgálja a nyomokat. Várjunk csak! Sáros talppal ugrották át a pultot! 
Ez az! A pulthoz rohant, és figyelmesen megnézte. Egy lábnyom díszelgett rajta.

Első látásra nem volt rajta semmi különös. Olyan volt, mint minden közönséges cipő talp-
nyoma… ám másodjára azt is észre lehetett venni, hogy a talpnyom szélén egy kígyó rajzolata 
tekereg! Akárkik is voltak a tolvajok, ezt nem ússzák meg szárazon! Szem egy papírlapot vett 
elő, és óvatosan ráfektette a lábnyomra. Mikor felemelte a lapot, halványan ugyan, de ott 
díszelgett rajta egy cipő talpának a lenyomata. – Pompás! – gondolta magában. Óvatosan 
a zsebébe csúsztatta a kincset érő bizonyítékot, és sietve távozott, magára hagyva a romokat 
takarító eladót.

   Ezután telefonon értesítette főnökét a rablásról, majd a bankba hajtott, mert pénzt szere-
tett volna felvenni. Amint belépett, örömmel vette észre, hogy a pultnál csak egyetlen ember 
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álldogál. Rövid, szőke haj, hosszú nyak. A férfi szembeszökően magas volt, és hosszú, barna 
bőrkabátot viselt.

Sanda Szem indult volna, ha nem vette volna észre a banki alkalmazottal pusmogó alak 
lábán a cipőt. Jobban mondva a cipő talpát… Emberünk a padlótól megbillentve tartotta az 
egyik lábát, így akinek elég éles volt a szeme – na és ki mondhatná, hogy detektívünknek nem 
volt az –, láthatta a cipője talpán végigsikló kígyó mintázatát…

Szem fejében megfogant sok gondolat: Vajon ki lehet ez, és mit keres itt? Lehetséges volna, 
hogy ő rabolta ki az üzletet pár társával? Az eladó szerint legalábbis hárman voltak… 

Felnézett, és megint csak volt oka a csodálkozásra. Az alkalmazott három hatalmas köteg-
nyi pénzt nyújtott át az idegennek. Szem jogosan találta az esetet igen furcsának, hisz a férfi 
cseppet sem úgy festett, mint egy gazdag úr, de még úgy sem, mint egy gazdag úr megbízottja. 
Na és az a cipő… lehet, hogy emberünk egy rabló, és az üzlet után rögtön idesietett, mielőtt 
a rendőrség észrevette volna, hogy mi történt? 

Szem sietve körbenézett, de nem volt ott rajta kívül más, aki tanúja lehetett volna az eset-
nek. Gyorsan egy másik ablakhoz sietett, kivette a pénzét, majd hazament, mielőtt túlságosan 
felhívta volna magára a bűnöző – most már nyilvánvaló, hogy az – figyelmét.

Otthon leült a fotelba, és tovább töprengett a látottakon: Vajon lehetséges, hogy az a fickó 
a bankhoz tartozik? Végül is, elképzelhető, hiszen akkor nem adott volna ki pénzt. De vajon 
miért rabolta ki az üzletet, ha pénzt kap? És miért kapta a pénzt? A bank adta volna, amiért 
kirabolta az üzletet? Ez nem stimmel. A banknak ez csak akkor haszon, ha az illető az éksze-
reket odaadta a banknak, vagy… vagy nem tudom… de… ez nem is olyan lehetetlen! Még 
szereznem kell néhány bizonyítékot!

Másnap reggel Szem ismét biciklire pattant – ezúttal nem egészségügyi okokból –, és el-
tekert a közelben lévő kávéházba. Amint benyitott, az egyik asztalnál meglátta az ékszerüzlet 
eladóját. Leült mellé, és rendelt.

– Jó napot! – köszönt, mire az ékszerész ráemelte szomorú tekintetét, majd ismét a kávé-
jába bámult.

– Bezártam a boltot. – A hangja olyan halk volt, hogy Szemnek közelebb kellett hajolnia, 
hogy mindent megértsen.  – Bezártam. Óriási a károm. Ráadásul ma kora reggel egy másik 
ékszerüzletet is kiraboltak, úgyhogy elment a kedvem mindentől. – Az üres csészét visszatette 
a csészealjra, majd újra lehajtotta a fejét, és nem szólt semmit. Szóval ma megint a bankban 
találom az egyiküket. – gondolta Szem, de hangosan csak ennyit mondott:

– Azt elhiszem. És ezúttal némi részvét is érződhetett a hangjában, mert az ékszerész egy 
fokkal vidámabban válaszolgatott Szem további kérdéseire.  Emlékszik már valamire? – fag-
gatózott tovább a detektív. 

– Igen. Arra emlékszem, hogy mindhárman barna bőrkabátot viseltek. 
– Végre van egy értékesebb ismertetőjel, mint a cipőtalp. 
– Értem. Másra nem emlékszik?
– Nem. Sajnos nem. Csak arra, hogy erőszakosak voltak, és ékszereket akartak. De hát 

melyik rabló kér meg kedvesen arra, hogy legyek szíves megengedni, hadd rabolja ki a bolto-
mat…?

– Hát persze… Azért köszönöm az információkat! Szem felállt az asztaltól, és távozóban 
még hallotta az ékszerész sóhajtását: Viszlát!

A detektív, amint kiért a kávézóból, felpattant kerékpárjára, és egyenesen a bankba hajtott. 
Amikor belépett, két férfit látott a pultnál, akik, miközben türelmetlenül várakoztak az 

alkalmazottra, halkan beszélgettek. Az egyik a tegnap látott szőke, magas alak, a másik biztos 
a társa. Alig egy fejjel volt alacsonyabb a szőkénél. Fekete hajú, zöld szemű. Mindkettőn barna 
bőrkabát. Úgy látszik, a bűnözőket nem hatja meg a forró, nyári időjárás…

Szem közelebb sompolygott hozzájuk, és megbújt a pult mellett álldogáló fikusz mögött, 
hogy hallja, mit beszélnek. Csak néhány mondatfoszlányt tudott kivenni a fekete hajú mor-
gásából:

– … megint kevesebbet adott, mint amit megbeszéltünk.  
– … azzal mentegette magát, hogy túl keveset hoztunk.
– Kevés? – hördült fel a szőke hajú. – Ebből a pénzből nemcsak a csődöt kerülhetik el, 

hanem még egy szállodát is építhetnek, vagy mit tudom én…!
– Nem akar rendesen fizetni, ennyi az egész!
Ekkor visszatért az alkalmazott.
– Tessék, uraim.
– ENNYI? – kiáltott fel a fekete hajú fickó. – Ezzel akarod kiszúrni a szemünket?
– Nincs több. – felelte kurtán az alkalmazott, faképnél hagyta a két férfit, és sietősen távo-

zott. Senki sem szereti, ha szitává lövik, ez tény…
Szem árnyékként követte a bosszúsan távozó gazfickókat, akik a város nyomornegyedébe 

tartottak. Ott megálltak, körbenéztek, majd bezörögtek egy betört ablakú ház recsegő, ápolat-
lan ajtaján. A harmadik cinkos nyitott ajtót. Társaival ellentétben ő tagbaszakadt, vastagnyakú 
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ember volt. Vörös, pufók arcához színtelen, szürke haj társult, ami nem éppen jó megjelenést 
kölcsönzött neki. Szájából ráadásul még egy cigarettacsikk is kilógott… BRR… Szem meg-
borzongott a látványától…

– Megkaptátok?- kérdezte reszelős basszushangon.
– Meg, de nem a teljes összeget.
A három fickó jelentőségteljesen egymásra nézett, arcukon gonosz eltökéltség látszott. 

Szem nem hallotta pontosan, mit mondott a cigis, de mintha valami olyasmit hallott volna, 
hogy „bunyó”…

– Beeresztenél végre? – kérdezte kissé ingerülten a szőke égimeszelő, mire a szürkés egérha-
jú félreállt, majd becsukta társai mögött az ajtót.

A tolvajok még tovább folytatták a beszélgetést, de odabent, így Szem nem hallott sem-
mit. Várt, hátha kijönnek, vagy elmennek valahová, de semmi nem történt. Az égvilágon 
semmi. Gyorsan vetett egy pillantást a koszos és néhány helyen behorpadt, no meg csúnyán 
összegraffitizett utcatáblára, hogy szerezzen némi információt a helyről, ahol a tolvaj trió la-
kik.

Abroncs u. 21.
Ez állt a rajta, bár Szem alig tudta a kosztól kibetűzni.
Ekkor a sarkon egy bicikli fordult be, alig hagyva időt hősünknek, hogy beugorjon a sar-

kon álló szemetes konténerbe, és néhány adag banánhéj, műanyag szatyor, rozsdás konzerv-
doboz és egy rettenetesen csúnya, végtagjaitól megszabadított plüssmackó társaságában ülve 
hallgassa a fejleményeket.

A bicikli nyergében egy húszéves forma, szeplős fiú ült, és láthatólag nem fűlött a foga eh-
hez a kis kiruccanáshoz. Befordult a sarkon, és anélkül, hogy tudta volna, nem egyedül van, 
becsöngetett az Abroncs u. 21-be. A fekete hajú illető nyitott ajtót.

– Na, mi van?- mordult rá nem a legkedvesebben a fiúra.
– A bankból küldtek. A főnök üzeni, hogy keveset hoztatok, és menjetek újra rabolni az 

egyik közeli ékszerüzletbe.
– Nem elég, hogy keveset fizet, még dupla munkát is kér? – ordította a fekete hajú olyan 

hangosan, hogy lehetetlen volt nem meghallani még a szomszéd utcában is, hát még egy 
visszhangos kukában…

– Sajnálom, uram. Ezt a főnökkel beszélje meg! – hadarta leplezetlen remegéssel a hangjá-
ban a szőke gyerek, azzal gyorsan elhajtott, mielőtt a bűnöző még jobban begurul.

Miután kirázta ruhájából a nemkívánatos cserépdarabokat és ételmaradékokat, valamint a 
rendkívül vendégszerető csonka plüssállatot lefejtette a nyakáról, Szem fejében végre összeáll-
tak a mozaikdarabok.

Tehát a bank bérli ezt a három fickót, hogy ékszerüzleteket raboljon. Ugyan nem értek 
ehhez, de le merném fogadni, hogy az ékszerek értéke megközelíti az egymilliót, ha nem 
többet… Aztán a sikeres akció után a rablók leadják a banknak a zsákmányt, és megkapják 
a fizetést, ami sokkal kevesebb, mint az ékszerek értéke. Így mindketten jól járnak: a rablók 
pénzhez jutnak, és a lopott ékszereknek a rendőrség már hűlt helyét leli, ha egyáltalán sikerül 
a bűnözők nyomára bukkanni. A bank pedig a legkisebb lelkiismeret-furdalás nélkül mond-
hatja a magáénak az ékszereket… Ez világos. Mindez pedig azért történik, hogy a bank ne 
menjen csődbe. Összeállt a kép!

Szem felhívta a főnökét, és értesítette a helyzetről. 
Már este nyolc volt, mire a papírmunkákkal végeztek, és a bankigazgató és a három rabló 

kezén kattant a bilincs. Szem főnöke végre derűs hangulatban bocsáthatta haza detektívjét. 
Szem kerékpárra pattant, és a sikeres megoldás felett érzett örömében még biciklizett egy ke-
veset. Útba ejtette az Aranyláz ékszerüzlet épületét is. – Milyen kár, hogy bezárt. – gondolta. 
Nehéz lesz Béla barátomnak új állást találnia. Ám legnagyobb meglepetésére az üzlet kiraka-
tából fényáradat világított az utcára. – Mi a manó? – gondolta Szem, és arra kormányozta 
kerékpárját.

Az üzlet ajtajában megjelent a tulajdonos.
– Mi történt? – kérdezte Szem, felocsúdva a csodálkozásból.
– Újra kinyitottam! Képzeld! Rettenetes elkeseredésemben pókerezni és rulettezni kezd-

tem, gondolván, mit is veszíthetek. És csak nyertem, és nyertem, és nyertem! Ebből a pénzből 
pedig újra kinyitottam! Hát nem fantasztikus?

Az eladó boldogan nevetgélt, és beljebb tessékelte vendégét. Odabent Szem és a boldog 
ékszerész  vidám csevegés közben fogyasztott el egy csésze forró feketét...

  
Írta: Maier Melinda – 14 éves korában
Rajz: Szabó Johanna – 10 éves korában
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Tizenöt krajcár nem túl sok, de mekkora érték, 
ha pont ennyi hiányzik. 

Tizenöt év, kimondva soknak tűnik, a va-
lóságban azonban oly gyorsan eltelt a gyerekek 
nevelésével, okításával, a temérdek program-
mal, a szívszorító pillanatokkal, az örömökkel 
és azzal, hogy megannyi nemzedéket láttunk 
elindulni az úton... 

Az elmúlt évek során sok-sok diákunk ra-
gadott tollat, hogy írjon: mesét, mondát, verset 
vagy krimit. Az összegyűlt közel ötven írásból 
most, a jubileumhoz illően, tizenötöt válasz-
tottunk. Érdekességük, hogy a szerzők a legki-
sebbektől a legnagyobbakig alkotó kedvvel meg-
áldottak, sokszínűek és egyediek. Nagy öröm 
megélni, hogy fantázia- és ötletgazdag tanítvá-
nyokat nevelhetünk iskolánkban. Ők azok, akik 
merik őszintén megmutatni magukat, akiknek 
van mondanivalójuk társaik számára. Annak 
ellenére, hogy műveik kezdeti próbálgatások, 
mégis szárnyalni képesek, és olvasván őket, ma-
gukkal ragadóak.  Az „antológia” írásai hol fi-
lozofikusak, hol megindítóan kedves hangulatú-
ak, hol szórakoztatóan szellemesek vagy éppen 
rejtélyesen izgalmasak. 

Szeretettel ajánljuk ezt a kis könyvet minden 
olyan gyermeknek és felnőttnek, aki képes bele-
feledkezni az olvasás varázslatába... 

Erika néni és Ildikó néni
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