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Nyári Zápor

Ella, Bella, Józsi, Isti,

Gyertek gyorsan, mind csúszdázni!

Frissítő a nyári zápor,

Nagyra vágyva leszel bátor!

Józsi, Isti, Ella, Bella,

Nem gond már a kánikula!

Ide szökött néhány felhő,

Érkezik a nyári eső!

Meleg esőt szór ránk az ég,

A játszó téren nincs ijedség.

Varázslatos ilyenkor nyáron,

Csúszdázni a szivárványon!
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A varázsfuvola
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Egyszer volt, hol nem volt, egy messzi, csendes erdőben élt Ravaszdi a róka. Ez a róka

annyira lusta volt, hogy még ravaszkodni sem szívesen vette a fáradságot. Mozgás

nélkül el is éldegélt volna, de a gyomra követelőzött minden reggel! Lehet ugyan nagy

úr a lustaság, de az éhség bíz’ még nála is nagyobb! Ilyenkor mégis rávette magát, s

vadászni indult.

Egy ideig bejárt a faluba, a házi aprónép ész híján hamar a fogai között kötött ki. Ám

az emberek sem tűrték sokáig a dolgot, s olyan vérebeket szereztek házőrzőnek, hogy

elég volt látni őket, mindjárt remegni kezdett a lába! Csöpp eszű szárnyasnép akadt az

erdőben is néhány, ravaszkodott nekik kicsit, mire azok valósággal tálcán kínálták

magukat. Amikor aztán mégis sikerült jóllaknia, végig terült kotorékjában, s aludt míg

az éhség fel nem ébresztette.

Ezen a csodálatos reggelen igen rossz kedvűen ébredt. Legszívesebben délig aludt

volna, de ezektől az apró madaraktól, hamar megéhezett. Indulnia kellett élelem után.
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− Nem jól van ez így!- morfondírozott- Kellemesebb megoldást kell keresnem!

Az erdő mélyére indult. Egyelőre kacsa tojást keresgélt, hiszen azt volt a

legkönnyebb megszerezni, végül is el sem tud szaladni előle, s nem kell futkorászni

a kedvéért! Egy lusta rókának ínyére van az efféle élelem szerzés. Egyszer csak egy

sziklalépcsőbe botlott. Jobban szemügyre vette. A tetején egy ajtó állt, a semmi

közepén lebegett, csak úgy. Furdalni kezdte a kíváncsiság. Felment hát a lépcsőn

egészen az ajtóig. Félni kezdett.

Összeszorult gyomorral, benyitott.

− Mi lehet ez?- szólalt meg- És hová vezet?

Senki nem válaszolt. A túloldalon éjszaka volt: egy erdő az éjszaka sötétjében…

Alig nézett szét, máris előtte termett egy másik róka:

− Üdvözöllek testvérem!- mondta- Örülök, hogy idetaláltál, reméltem, hogy egy nap

eljössz és megmentesz engem.
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− De hát mi ez a hely?

− Ez egy veletek párhuzamos világ- folytatta az idegen – csak éppen itt máshogy

alakultak a dolgok, mint felétek.

− Egyedül élsz itt?

− Igen, és állandó sötétségben. Mióta minden állat elpusztult, a Nap sem hajlandó

felkelni. Az egész az erdő haragja miatt van, mint ahogy az is, ha átmennék a

világodba, ott helyben meghalnék.

− Hogyan pusztultak el az állatok?

− Hát megettem őket!- nevetett.

− A farkasokat és a medvéket is?

− Úgy bizony!- húzta ki magát büszkén.

Most ámult el csak igazán Ravaszdi:



Mesebolygó7

− És azt, hogy csináltad?

− Hát van nekem egy varázsfuvolám. Ez a fuvola megszelídít és kezesbáránnyá tesz

mindenkit, aki meghallja a muzsikáját!

− Az nagyon jó lehet! Még élelem után sem kell járnod! Épp ilyen dologra vágytam

én is!

− Márpedig csak ezen a napon tudod használni, míg nyitva van a bűvös ajtó! A te

világodban csak ma tud hatni az állatokra.

− Mit kell tennem?

− Menj és csald át ide az erdő összes állatát. Akkor aztán dőzsölhetünk, míg világ a

világ, mozdulnunk sem kell érte!

Tetszett Ravaszdinak az ötlet, varázslattal eddig ugyan nem találkozott, de mit

veszíthetne? Ha itt kell élnie, hát legyen! A kotorékban is sötét van, mégis otthon

érzi magát!
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Fogta hát a fuvolát és hazament. Ott aztán fuvolázni kezdett. Hát lássatok csodát, azon

mód követte mindenféle állat! Ő meg csak vezette őket, egyenesen az ajtó felé.

Szegénykék nem is sejtették mi vár rájuk a bűvös ajtó túloldalán! Igen ám, de abban a

pillanatban Ravaszdi egy apró szikladarabban megbotlott, elesett s kezéből kihullott a

varázsfuvola, ami azon nyomban ezer darabra hullott!

Mindjárt magukhoz tértek az állatok, a farkas és a medve nem sokat teketóriázott, utána

eredtek a rókának! Bánhatta Ravaszdi, hogy lusta volt, futni is alig bírt, amikor

menekülőre fogta! Utol is érték, de nem bántották, csak tépkedték kicsit. Utána olyan

messze elkergették, hogy vissza sem talált soha többé!

Azóta is mondják, hamarabb utolérik a lusta rókát, mint a sánta kutyát!

A bűvös ajtó elenyészett, amint a varázsfuvola eltört, mintha soha nem is lett volna. Az

erdő állatai pedig attól kezdve zavartalanul élhették mindennapjaikat.
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Neked mi az első dolgod reggel?

Amilyen a reggeled, olyan lesz a napod- mondják. Ezért nagyon fontos, hogy a lehető 

legjobb kedvvel kezdj neki minden napnak!

1. Az első dolog a reggeli. 

Soha ne hagyd ki! Nagyon fontos, hogy feltöltődj energiával. Még a tanulás is jobban 

megy tele pocival!

2. Moss fogat!

A fogaink egészsége csakis rajtunk múlik. A legjobb

minden étkezés után megmosni, de reggel és este min-

denképpen!

3. Öltözködés.

Egy nagy gyerek már önállóan öltözik.

Sokat segíthetsz az anyukádnak, vagy

a papádnak, ha segítség nélkül felöltözöl.

4. Fésülködés. A jó megjelenéshez elengedhetetlen a jól fésült haj. 
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Súrold jobbról- balra hát!

A fogakat így mossák.

Aztán balról- jobbra is,

Nehogy csalj te kis hamis!

Most a fogak tetejét,

Csak oldalról nem elég!

S jön a le- fel mozdulat,

Úgy ragyog majd a fogad!

Dörzsöld át a nyelvedet,

Így lesz jó leheleted!

Gargarizálj, öblíts most,

Ragyog a szád kis okos!

Fogmosós



Leónárdó és az új lakó

Mesebolygó11
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Élt egyszer egy oroszlán, akit Leónárdónak hívtak. Hihetet-

lennek tűnhet, de Leónárdó a mókusokkal barátkozott. No nem 

azért, mert Afrika tele lenne mókusokkal, hanem azért mert ő 

egy állatkertben élt. S ebben az állatkertben a fákon, egy egész mókus 

család lakott.

Most nyilván megfogalmazódik benned az a kérdés, hogy nem-e volt 

veszélyes rájuk? Azt kell mondanom, hogy nem, egyáltalán nem. 

Kapott elég élelmet a gondozóitól, így aztán nem érezte szükségét a vadászatnak.     

Amúgy is a mókusok nélkül magányosnak érezné magát, hiszen kölyök kora óta ők az 

egyetlen társasága. Velük volt egy család. Olykor már kezdte magát mókusnak érezni. 

Néha még úgy is viselkedett…

Na jó, azért nem kezdett el mogyorót enni, bár egyszer megpróbálta, de úgy megharapta a 

nyelvét, hogy egy életre elment a kedve tőle! 
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!

Volt ideje megtanulni az emberek nyelvét, de az ő hangszálai 

egészen máshogy működtek, s a szája formája sem tudott hangokat 

formálni, hogy az emberek megérthessék. Az emberi nyelv 

egyszerűen alkati kérdés volt, erre rá kellett jönnie. Nem mér-

gelődött sokat rajta, amúgy sem akart kitűnni a fajtájából, elég volt , ha ő érthette 

mit beszélnek. Többször kihallgatta őket. Először csak azért, hogy megtudja mi 

lesz a reggeli. Aztán azért, hogy megtudja mi lesz az ebéd. Végül azért, hogy 

megtudja mi lesz a vacsora… De egy szép napon mást is meghallott. Mégpedig azt, 

hogy egy lány oroszlánt fognak mellé költöztetni. 

Nagyon izgatott lett. Egyrészt, mert még soha nem látott másik oroszlánt. Másrészt, mert a 

lányok egészen mások lehetnek, mint a fiúk…

- Ne izgulj már ennyire!- szólt rá Feri mókus- Nem olyan gáz egy lány! Csak nyávogósak

és gyengék.
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-De hát az oroszlánok nem nyávognak!- nézett Feri mókusra 

felháborodottan Leónárdó.

- Nem is szó szerint értettem! Csak kényeskednek, és így elérik, 

hogy úgy bánj velük, mint a hímes tojással!

- De hát én még egy igazi tojással sem tudok bánni, nem hogy hímessel!

- Jaj Leónárdó, te mindent szó szerint veszel! A lényeg, hogy ne veszítsd el a 

fejed!-kiáltott most türelmetlenül Tibi mókus.

- A fejemet? Elveszíthetem?- nézett rájuk rémülten az oroszlán.

A mókusok látták, hogy nem hogy megnyugtatnák, még jobban megrémítik szegényt. 

Igy aztán inkább elhallgattak.

Elérkezett a nagy nap. A gondozók beköltöztették Leonkát. Leónárdó ámulva nézte, hiszen 

annyira szép volt, hogy nem talált szavakat. 

- Szia!- üdvözölte Leonka.

14
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Leónárdó csak habogott, még az sem jutott eszébe, hogyan is 

üdvözölje. A mókusok jutottak eszébe. Látta már Tibit és Ferit udvarolni, 

hát ő is úgy tett ahogyan ők: a szájába vett egy mogyorót és szíve 

hölgye elé tette:

- Nahát!- nevetett Leonka- Nagyon kedves tőled, de én nem szeretem a mogyorót! 

De azt sem hiszem el, hogy te igen!

- Én sem szeretem- sütötte le szégyenletében a fejét.- Ne haragudj!

- Semmi baj!- mondta a lányoroszlán mosolyogva- elég, ha kedves leszel. Nem 

vágyom többre.

Leónárdónak nagy kő esett le a szívéről. Na ezt sem kell persze szó szerint érteni. 

Ez csak annyit tesz, hogy nagyon megkönnyebbült.

- Az jó, szeretek kedves lenni!- mondta.

Attól a naptól kezdve, ők voltak az állatkert legboldogabb szerelmes párja. Hiszen hogyan 

is ne lehetne boldog két jó szívű. kedves oroszlán?



Mesebolygó16

Meghökkentő!
Fedezd fel a világ csodáit velünk!

Tudtad- e, hogy a Föld a Nap körül

nagyon nagy (100.000 km/ h) sebességgel kering? 

És vajon mi miért nem érzékelünk ebből semmit?

A Földünk nem csak a Nap, hanem a saját tengelye körül is forog.  Kép-

zelj el egy labdát, amit megpörgetsz az ujjadon. Egy teljes forgást, egy 

nap alatt tesz így meg, ezért váltakoznak az éjszakák és nappalok. 

De vajon mennyi idő alatt kerüli meg a Napot? 365 nap alatt, ami egy év. Nem szabályos a pá-

lyája, hol közelebb ( legközelebb: december 22-én ), és hol távolabb ( legtávolabb:június 22-én)
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van a Naptól. Így az év folyamán különbözőképpen érik a Föld felszínét a napsugarak.

Ezért alakult ki nálunk a négy évszak: tavasz, nyár, ősz és tél. 

Két dolog miatt nem érzékeljük ezeket a mozgásokat:

- Az egyik, mert van egy csodálatos egyensúlyérzékelő szervünk 

a fülünkben, ami segít megőrizni az egyensúlyunkat, s 

csak a változásokra érzékeny.

- A másik, mert a Föld mozgása egyenletes és nem 

változik. Így semmit nem veszünk észre belőle. 

A Hold a Földdel együtt a Nap körül kering.

Amikor a Hold belép a Föld teljes árnyékába, akkor 

beszélünk napfogyatkozásról.
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Beteg a Föld, oly szomorú,

Arcán derű nincs, csak ború.

Bánatos az állatvilág,

S hervadozik minden virág.

Az életfa hajladozik,

Amíg él, ő reménykedik.

Hinni akar az emberben,

Hiszen neki nincs más kiben.

Talán tesz majd, hogy segítsen,

Talán nincs még veszve minden...

Látod? Olyan szép a világ!

Meggyógyulna, ha megóvnánk.

Beteg a Föld
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Hogyan óvjuk meg a Földet?

Ha hiszed, ha nem nagyon sokat tehetsz a Földért te is! 

Nem nagy dolgokról van szó, elég ha a közvetlen környezetedet óvod: nem szemetelsz az utcán, 

vagy otthon segítesz a szüleidnek szelektíven gyűjteni a hulladékot. Az újrahasznosítással csök-

kenthetők a szeméthalmok, és a füst ami a megsemmisítésükkor keletkezik.

Óvhatod másképpen is a környezetet mégpedig, ha nem rombolsz sem fákat, sem épületeket! 

Neked is jobb egy szép környezetben felnőni, s ha nincsen rombolás a felújítás helyett fejlesztés-

re, tehát új dolgok létrehozására fordíthatják a közpénzeket. 
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Az utolsó ovis nyár Katika nagycsoportos volt, és imádott

óvodába járni. Szerette az óvó néniket,

a társait, akikkel önfeledten játszottak

reggeltől- estig. Úgy gondolta jobb

helyet ki sem találhattak volna a

gyerekeknek, ennyi játék és

szórakozás sehol máshol nincsen!

Azonban egyre közeledett az utolsó

nap. Máskor örült a nyári vakációnak,

de most, hogy soha többé nem jöhet

vissza az óvodába, nagyon rosszul

érezte magát.

Az iskola valahogy ijesztőnek tűnt.

Óvó néni szerint ott nem lesz ennyi

játék, és órákon meg sem lehet
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szólalni, csak ha kérdeznek! Ez nagyon nem tetszett neki. Sosem szerette a szabályokat.

Igaz, az óvodában is volt néhány, de azokat könnyű volt betartani.

Majd azokat is megszokod Kincsem- mondta az anyukája- Mindenki túl esik ezen!

De Katika nem akart ezen túlesni! Még Mircit sem viheti oda magával! Az óvodában őt

is beengedték! Ott legalább állatszeretetben nem volt hiány. Mirci mindenhová követte:

a barátnőjéhez, a játszótérre, de még fagyizni is. Ő volt a legjobb barátja. El sem tudta

képzelni nélküle a napot.

- Pedig olyan jó játszani!- sóhajtott Katika, ugye szerinted is Mirci?

Úgy érezte a fagyi sokszor megoldást jelentett a problémákra, bár az is lehet, hogy nem

a fagyi, hanem a fagylalt árus bácsi, ezért úgy döntött most is megeszik egy finom,

hűsítő fagylaltot. Jó volt beszélgetni az öreggel, mindenre volt valami jó tanácsa, hát ma

is elpanaszolta minden baját:

- A szabályokra szükség van kislány- mondta az öreg- Képzeld el, ha az emberek nem

tudnának viselkedni, micsoda zűrzavarban élnénk! A szabályok a mi érdekünkben
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vannak, hogy ne okozzunk gondot egymásnak. Ha jól bele gondolsz otthon is vannak

szabályok!

- Ez igaz!- mondta a kislány.- Időben haza menni, evés előtt kezet mosni például…

- Úgy ám! És minden azért, hogy neked vagy a szüleidnek ne legyen kellemetlensége,

vagy baja.

- És az iskolában milyen szabályok vannak?- nézett rá kíváncsian Katika.

- Például türelmesen végig kell ülni az órákat, nem szabad rágózni, rombolni és

egymást bántani. A legtöbbet már ismered az óvodából.

- Nem is tűnik olyan szörnyűnek!- mondta megkönnyebbülve Katika. És már valóban

nem érezte olyan szörnyűnek. A fagylaltárus szerint az iskolában csodálatos dolgokról

fog majd tanulni. Úgy lesz okos és nagy lány. Erre szükség van, hogy felnőtté váljon.

Mire a fagylalt elfogyott, már bánata sem maradt.

- Köszönöm fagylaltárus bácsi! – majd elköszönt, és haza indult.

- Vigyázz magadra kislány, és ne aggódj! Az iskola egy igazi nagy kaland!

22
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Katika megnyugodva ment haza kis barátjával, s már biztos volt benne, hogy Mirci is el

lesz nélküle. Végül is olyan sokat alszanak a macskák, majd addig alszik, míg ő az

iskolába lesz. Így aztán többé miatta sem aggódott.

Boldogan mókázták át az utolsó ovis nyarat.
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Pitypang Panni
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Egyszer volt, hol nem volt,

Az mit senki sem gondolt:

Túl időn, s a messzeségen,

Pitypang termő csodaréten,

Hol történnek még csodák,

Ott találsz egy tündérlányt.

Pitypang Panni apró volt,

Pitypang szirmokon táncolt.

Általában nevetett,

Hiszen mindent szeretett!

Szerette, ha süt a nap,

S pitypangok virágoznak.
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Számára a legszebb látvány,

Ha megjelent a szivárvány.

Szerette az éjszakát,

A Hold összes csillagát:

Felrepült ő boldogon,

S lecsúszott a tejúton!

Túl időn, s a messzeségen,

Pitypang termő csodaréten,

Lám történnek egyebek,

Mik elveszik a kedvedet.

Így járt Panni is ezzel,

Hiába volt szép reggel.



Olyan nagy volt ez a rét:

Elvesztette a kedvét...

Ámde akkor, hirtelen,

Túl a bárányfellegen,

Feltűnt ismét a látvány:

Az ezer színű szivárvány!

Lásd történnek még csodák,

Kedve újból rátalált!

Ismét mindent szeretett,

S önfeledten nevetett!!

Mesebolygó
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Méhecske szerelem
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Messze az aranyló réten,

Két méhecske repül szépen.

Döngicsélnek játszadozva,

Elmerülnek vágyaikba.

Körülöttük illatfelhő,

Virágokból nektár erdő.

Kis mennyország kicsi méhnek,

Ők itt boldogságban élnek.

Velük ring a búza mező,

A dallamuk elbűvölő.

Napra forog Napraforgó,

Együtt szeretni így oly jó!

Boldogságban, nyáridőben,

Napsütésben, kellemesen.

Életük egy mesés álom,

Szél dúdolta lágy trillárom...



Mesehallgató

Hévízi álom

Hévíz csodálatos hely, aki egyszer idelátogat, egészen biztosan beleszeret, ebbe a

varázslatos világba. Ez bizony egy garantáltan gondűző hely! De vajon miért?

Egy kis család nyaralásáról szól ez a kedves kis mese, amelyből az is kiderül milyen rejtett

csodáknak köszönhető a tó gyógyító ereje.

Katt ide!!
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https://www.mesebolygo.eu/l/csenge-es-selymesmorgo2/
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A nyáron Hévízen jártam,

Sok szép tavirózsát láttam.

Egész nap csak lubickoltunk,

Gondra, bajra nem gondoltunk.

Nevettünk a kistesómmal,

Kínáltak ott minden jóval.

Ahányszor csak rá gondolok,

Újra s újra visszavágyok!

A nyáron Hévízen jártam,

Élő zenekart is láttam!

S a legjobb volt a szálloda:

Finom vacsi, s az ágy puha!

Sosem láttam ennyi szépet,

Rajzoltam róla egy képet.

Nézd meg jól, s hidd el nekem,

Csudajó a wellnessen!

Hévízi vakáció
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Szabadtéri játékok

A nyár rengeteg lehetőséget kínál szabadtéri szórakozásra.

Ha teheted te se ülj a számítógép 

előtt egész nap, hanem

menj ki és fedezd fel mennyire 

szórakoztató a természetben 

játszani! Hogy egészséges maradj

szükséged van a mozgásra, s ha ügyes

vagy, még a szüleidet is ráveszed egy kis mókára!
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Teri és a Meseíró



Mesebolygó

Teri, a manólány, az erdei manók nemzetségéből való volt, a Rengeteg erdő mélyén élt

egy csodás manó faluban. Meg kell mondjam, úgy általában kevés manólány született, de

ez még nem volt ok arra, hogy a meseírók ne írjanak róluk. Ha egy mese manóról szólt,

az csakis fiú lehetett! Teri sokat bosszankodott e miatt. A gyerekek biztosan azt hiszik

manólányok nem is léteznek! Éppen ezért elhatározta, hogy elindul megkeresni a

Meseírót, és megkéri írjon a manólányokról is mesét. Elbúcsúzott hát szüleitől, akik

kétségbeesetten ölelgették, hátha mégis meggondolná magát. Annyira féltették! De Terit

nem lehetett eltántorítani tervétől. Az emberek világába nem volt nehéz eljutni, a

manóknak megvolt hozzá a módszerük. Egyszerűen csak lecsúsztak a szivárvány kék

csíkján, mint egy óriáscsúszdán, s meg is érkeztek. Teri nem volt buta manólány. Mielőtt

útnak indult, minden könyvet elolvasott a meseírókról és a gyerekekről, amit csak meg

tudott szerezni Manóföldön. Így hát azt is tudta, hogy a könyvtárban tud a

leghatékonyabban nyomozni utánuk. Széjjel nézett hát, hova is csöppenhetett, s

megállapította, hogy ez egy kisváros lehet. Jól gondolta.
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Gyerekekkel találkozott a hátukon iskola táskával, akik az iskolabuszra vártak.

Felmászott az egyik hátára, aki gyanútlanul szépen elvitte az iskolába. Minden

manógyerek tudta, hogy a manóiskolák mindegyikének van egy könyvtára. Így volt

ez az embereknél is. Keresni kezdte. Nem panaszkodhatott: nagyon jól alakultak a

dolgai, hamar megtalálta, s nemsokára a könyvtár poros könyvei között bóklászott,

mesekönyveket keresgélve. Talált is több százat! De a meseírókról semmit sem írtak

ezek a könyvek! A nemtudommilyensokadik könyv után kezdett kétségbeesni.

Annyira belefeledkezett a kutatásba, hogy észre sem vette a fehér szakállú embert, aki

egy kerek okulárén át, egészen közelről figyelte:

– Keresel valamit?- kérdezte. Teri összerezzent s ijedten hátrált egy könyv

menedékébe, amire ez volt írva:

„ Az ezeregyéjszaka meséi”

Minden szavát értette, de nem mert válaszolni. A fehér szakállú tovább beszélt:
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– Szívesen segítek neked,- s mosolygott. A mosoly minden világban jót jelentett,

kezdett megnyugodni a manólány is.

– Igen- válaszolta röviden.

– Tőlem nem kell félned. A könyvtáros vagyok, már nagyon sok éve. Sok mindent

megtapasztaltam már ezek között a könyvek között. - Közelebb hajolt és suttogni

kezdett – és nem egy csodát láttam... Elmondod, mit keresel?

– A Meseíró címét- habogott még kicsit – a Meseíróval szeretnék találkozni!

– Nahát! Akkor nagyon jó helyre jöttél! Képzeld, ebben a városkában éppen él egy

meseíró!

Ha akarod műszak után elviszlek hozzá. Én is arra lakom. Az nagyon jó!- gondolta

Teri, s bólintott. Tetszett neki ez az öreg, barátságos ember, aki bárki is jött, azt

mindig mosollyal fogadta a bajusza alatt. A „ műszak”- amiről fogalma sem volt mit

jelent, nagyon hamar eltelt.
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Akkor aztán Teri helyet foglalt a mellénye zsebében és útnak indultak. Annyira

izgatott volt! Alig várta, hogy találkozzon a Meseíróval! És akkor megérkeztek.

– Itt el kell váljunk- szólalt meg az öreg, mosolygós könyvtáros.- Itt lakik. Légy

óvatos! Egy ilyen kicsike teremtményre ezer veszély leselkedhet ezen a helyen!

Teri megfogadta a könyvtáros tanácsát, elbúcsúztak, s óvatosan belopózott a házba.

A nappaliban két kisgyerek játszott a villanyvasúttal, ami elég ijesztőnek tűnt egy

manólánynak. Mégis összeszedte minden bátorságát és a vasútállomásra futott.

Sokat tanultak a manóiskolában a gyerekekről, éppen ezért nagyon jól tudta, hogy

sokkal „befogadóbbak”, mint a felnőttek. Ez talán azért van így, mert még hisznek

a mesékben. Ezért is merte megszólítani őket, odakiabált:

– Sziasztok! A gyerekek nem ijedtek meg. Elcsodálkoztak ugyan egy pillanatra, de

tényleg befogadóak voltak.

– Szia!- köszönt vissza a kislány- Te ki vagy?
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– Teri vagyok, a manólány.

– Én Lili vagyok- nyújtotta oda a kezét a kislány bemutatkozásképpen, de a manólány

olyan picike volt, hogy az ujjacskáját tudta csak megfogni. Kezet ráztak.

- Nagyon örülök, hogy megismerhetlek, segíthetünk valamiben?

– Igen!- jött a felelet- A Meseírót keresem.

– Akkor nagyon jó helyen jársz, édesanya Meseíró!- felelte a kisfiú- Az én nevem Tomi,

örülök, hogy megismerhetlek! Ők is kezet ráztak.

– Miért keresed őt?- érdeklődött Lili.

– Szeretném megkérni, hogy írjon a manólányokról is mesét. Annyira bosszantó nekünk

manólányoknak, hogy rólunk egy mese sem szól! Mi lesz így velünk? A gyerekek azt

hiszik nem is létezünk!

– Milyen igaz!- sóhajtott fel Tomi.

– Majd mi segítünk! Amint hazajön édesanya, megkérjük írjon mesét egy manólányról!
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mondta Lili- Szerintem csak megijedne, ha te kérnéd meg rá.

– Valóban jobb, ha csak mi beszélünk vele!- bólintott rá Tomi is.

– Kérdezhetek valamit?- szólalt meg Teri.

– Igen- válaszolta a két gyerek egyszerre.

– Mondjátok csak, milyen a Meseíró gyerekeinek lenni?

– Hát szuper!- kiáltott fel Lili- Rólunk szólnak a legjobb meséi! Én már annyi

kalandot átéltem, és tündérek között is jártam!

– Én pedig gonosz kalózokkal harcoltam, akárcsak Pán Péter! De idegen lényekkel

is találkoztam!

– Csodás lehet mesehősnek lenni!- ámult el a manólány.

– Az bizony,- mondták a gyerekek- de ma te leszel a mesehős, megígérjük!

Nemsokára megérkezett édesanya. Jellemzően nem tudott nemet mondani

gyermekei kérésére, akik ma mindenáron egy manólányról szerettek volna mesét

hallani.
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Teri a mozdony mögül leste, azt hitte a meseírók sokkal nagyobbak és

varázslatosabbak, hiszen úgy bántak a betűkkel, ahogy csak akartak! A Meseíró

akkor leült és mire beesteledett, megírta a mesét a kalandvágyó manólányról,

lefekvéskor pedig elmesélte nekik.

Teri Lili mellett lapult és boldogan hallgatta a csodálatos történetet. Valóban jó

érzés mesehősnek lenni!- gondolta. Mintha igaz lett volna minden egyes kaland,

ami a mesében történt...

Akkor este igazi csodát élt át, s tudta soha nem felejti el. Mese után elbúcsúzott

a gyerekektől, a vörösbegy hátára pattant és haza repült Manóföldre.
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Gyümölcs dal

Barack vagyok, csuda finom,

Napsugárban fürdöm, úszom!

Édes, lédús gyümölcs vagyok,

Rostban gazdag. Így gurulok!

Citrom vagyok, nevem Tádé,

Készülhet a limonádé!

Szereti azt felnőtt, s gyerek,

Ismer mindenki engemet!

Úgy nő nagyra a gyerek,

Ha sok gyümölcsöt ehet!

Arcocskája úgy ragyog,

A gyümölcs evők boldogok!
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Szőlő vagyok, nevem Ernő,

Levelem mind, mind esernyő!

Eső, s napfény nem árt nekem,

Így lesz finom szőlőszemem!

Zöld Béla vagyok, az alma,

Jó vagyok dzsembe s aszalva!

Kiváltképp almástésztába,

A gyerekek asztalára!

Úgy nő nagyra a gyerek,

Ha sok gyümölcsöt ehet!

Arcocskája úgy ragyog,

A gyümölcs evők boldogok!
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Nagymamák tuti receptje,

A lekvárhoz Szilva Bence!

Szilvalekvár felsőfokon,

Ha kérek még ne vedd zokon!

Ikertestvér a cseresznye,

Enikő és az Eszterke:

Az orcájuk csudi piros,

Egyikük sem aprólékos!

Úgy nő nagyra a gyerek,

Ha sok gyümölcsöt ehet!

Arcocskája úgy ragyog,

A gyümölcs evők boldogok!
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Körte Ferkó édes, mézes,

Szépségére igen kényes!

Lehet éppen ezért fényes,

Megenni őt egészséges!

Eper Gréta kicsit szeplős,

Bár úgy mondják, azért tetszős!

Vele nem megy jól a fogyi,

Mert túl jó az epres süti!

Úgy nő nagyra a gyerek,

Ha sok gyümölcsöt ehet!

Arcocskája úgy ragyog,

A gyümölcs evők boldogok!
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Nézd csak azt a csíkost! Innye!

Az bizony a görögdinnye!

Jól meghízott szegény pára,

Jöhet máris a konyhára!

Úgy nő nagyra a gyerek,

Ha sok gyümölcsöt ehet!

Arcocskája úgy ragyog,

A gyümölcs evők boldogok!

Azért, hogy mindig légy vidám,

Legyen otthon gyümölcsös tál!

Egészséges úgy leszel,

Ha sok gyümölcsöt eszel!
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Szeretsz rajzolni? 

Küld el nekem a mesebolygo@gmail.com e- mail címre, A 
legszebb rajzokhoz mesét vagy verset írok és felkerülnek    
a Mesebolygó weboldalára, vagy a lapozgatónk külön 
rovatába!

Miről? 
Bármiről!

Weboldal
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A medencében jó a móka,

Kell nekünk az ugra- bugra!

Jól jön néhány gumi állat,

Amin mindenki ugrálhat.

Nevetés és vízi csúszda,

Hengergőzünk a homokba!

Nyáron van a legtöbb móka,

Szükség van pár jó barátra!

Akikkel aztán pancsolunk,

S önfeledten szórakozunk.

Míg a Nap fent jár az égen,

Játszani sosem lesz szégyen!

Pancsolós
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Könyvrendelés A képre kattintva

Sokan szeretik a mókás verses meséket.
Kicsi Pákó kalandjai nem csak 
szórakoztatóak, de tanulságosak is. A 
hét kedves kis mese kellemes 
szórakozás a hét minden egyes napjára. 
A könyv ára: 1500 ft.
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