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Füzet, könyv és ceruza,
Kezdődik az iskola!
Reggelente rohanunk,
Hogy egész nap tanuljunk!

A tudomány ma még a háton,
S holnap mindet fejbe zárom.
Ahogy telnek napok, hetek,
Én bizony okosabb leszek!

Olyan sok az érdekesség,
Olyan sok az izgalom.
De a sok-sok  tanulás közt,
Játszani tudunk vajon?

Ha ügyes vagy jut rá idő,
Ott vannak a szünetek!
Bújócskázunk, fogócskázunk,
Így lazít egy kisgyerek!

Kezdődik az iskola!
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A vadiúj     

iskolatáska
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Peti első osztályba készült és nagyon vágyott
már iskolába. Anyukája jó előre megvásárolta az iskolatáskát ,

a tolltartót, és a füzeteket. Egész szünidő alatt nagy
becsben tartotta őket. Minden nap átnézte, hogy meg

van – e minden szükséges dolog? Nem akarta, hogy bármi
is hiányozzon. Sorba rakta az újonnan vásárolt

íróasztalán és gyönyörködött bennük.
Ilyen hosszú nyári szünete még eddig soha nem volt! Pedig a

nagymamája még egy igazi aranyhörcsöggel is megajándékozta, amire olyan régen
vágyott. Bár gondoskodó gazdi volt , Bukfenc ( mert így hívták) egy alkalommal,
amikor takarította kis kedvence lakhelyét, kiszabadult és elbújt a szobájában. Két
egész nap telt el, mire megtalálta a kis szabaduló művészt. Akkor is csak azért bújt
elő, mert bármit is rágcsált, semmi sem csillapította az éhségét. Pedig mindent
megkóstolt: elektromos vezetéket, az ágy lábát, a szekrény alját, a szőnyeg sarkát,
Peti nadrágját és még ki tudja mi mindent!
Végre elérkezett az iskola első napja. A nap sugarai
kellemes melegséggel ébresztgették. Gyönyörű szeptemberi
reggel volt! Reggeli után a vadiúj iskolatáskájával a hátán
lelkesen indult az iskolába. Előző este gondosan elrakott
mindent: a tollakat, a füzeteket, a radírt, a színesceruzákat
és még a vonalzót is! Biztos volt benne, hogy semmit sem hagyott itthon.
Nem is volt gond egy darabig.
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Egy idő után azonban valahányszor lépett
egyet kihullt valami a táskából. Először csak egy füzet, aztán

még egy. Azután az uzsonna, majd sorra a színesceruza,
a ceruza, a radír és még a vonalzó is! Fel sem tűnt neki,

hogy egyre könnyebbnek érezte az iskolatáskát. Úgy
gondolta biztosan olyan nagy fiú lett tegnap óta, hogy ez
a súly már nem is jelent gondot!

Amikor végre az új osztályában volt és tanítónéni arra kérte őket, hogy
vegyenek elő egy füzetet és egy ceruzát, megdöbbenten tapasztalta, hogy a vadiúj
iskolatáskája teljesen üres! Mélyen belenézett , hát az alján egy apró fogakkal rágott
hatalmas lyuk tátongott!
- Bukfenc!- kiáltotta.
- Ez most nem torna óra, Peti!- szólt rá a tanítónéni szigorúan - Elő vennéd te is amit
kértem?
- Sajnálom- válaszolt a kisfiú, miközben lesütötte a szemét - de nekem nincsen.
- Talán otthon hagytál mindent, már az első napon? –
kérdezte szemrehányóan a tanítónéni - Sok évkezdésen túl
vagyok, de ilyen még nem fordult elő az osztályomban!
Peti nagyon elszégyellte magát. Úgy érezte menten a föld
alá süllyed, de még az is jobb lett volna, mint itt állni az osztály
előtt. .. Végül mégis megszólalt:
- Bukfenc tehet róla…



Mesebolygó6

- Ki az a Bukfenc?- nézett rá kíváncsian
tanítónéni.

- A hörcsögöm. Nemrég kiszökött és kirágta a táskámat,
amit csak most vettem észre.

- Na persze!- nevetett hitetlenkedve még mindig - És 
szerinted én ezt az egészet elhiszem?

Amikor ezt mondta mégis közelíteni kezdett a kisfiú 
felé és belenézett a vadiúj iskolatáskába. Hát, amikor 

meglátta a táska alján éktelenkedő hatalmas lyukat, még a szavak is a 
torkán akadtak, annyira meglepődött! Ez a gyerek mégiscsak igazat beszél! Mindjárt 

elszégyellte magát, olyannyira elpirult, hogy nem csak a fülei, de még az orra hegye is 
piros lett!
- Ne haragudj, amiért nem hittem neked!- fordult Peti felé. 
Zavartan megköszörülte a torkát és folytatta:
- Majd én adok neked egy füzetet és egy ceruzát. 
Peti nem haragudott, okos kisfiú volt, nagyon jól tudta néha 
még a felnőttek is tévedhetnek… Neki éppen elég volt, hogy 
tanítónéni és az osztály megbizonyosodott az igazáról.
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-motivációs versike-



Mesebolygó8

Erdő mellett, bokrok alatt,
Egy apró sündisznócska haladt.
Almát talált arrább innen,
És most haza viszi éppen.
Végig arra gondolt amott,
Milyen finom lesz a falat,
Amit vacsorára ehet,
Nem is kér mellé egyebet!

Reggeltől – estig dolgozott:
Kis vackába avart hordott,
Frissen hullott levelekből,
Otthona melegebb lett egyből.
Fel is fér már most a meleg,
Olyan hidegek a szelek!
- Sok az eső, sok a tócsa…-
Morfondíroz sündisznócska.

És amikor eljött az este,
Elnyújtózott mindjárt benne.
S piros almát falatozott…
Nem bánta, hogy úgy dolgozott!
Tedd te is a feladatod,
Mindent elérsz, majd meglátod.
A vágyad mind valóra válhat,
Ha elvégzed a munkádat!
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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! Használj fogselymet!

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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Hol volt, hol nem volt, közelebb mint gondolnád , volt egyszer egy falucska, ahol
csupa diófával volt tele minden kert. Talán ezért is nevezték ezt a falut
Édesdióvölgynek. Nem csak emberek otthona volt ez a hely, itt éltek a diómanók is,
akik felügyelték, minden fa épségét, és élőviláguk gondtalan életét. Itt élt Janó, a
diómanó is, mégpedig a legöregebb diófa odvában, ahol otthonosan
berendezkedett. Szerette a kis vackát, mindent a maga igényei szerint helyezett el a
szobában, s még a hajnali nap fénye is éppen akkor ragyogott be az odú bejáratánál,
amikor ébrednie kellett. Minden reggel első dolga volt bebarangolni a fát széltében,
hosszában, magasságában , s ha megérkezett Koppáncs Ignác segíteni őt
útbaigazítani, hol találhatja meg a legtöbb férget a fa kérgén. Ha sérülést fedezett fel
a törzsén, gyógyító varázsvízzel kente be és másnapra már nyoma sem volt a
problémának. Ezen kívül gondosan őrizte a madárkák fészkét, s ha a csavargó kakukk
odatévedt, hogy kihajítsa Galamb asszonyság fiókáit a fészkükből, varázssípjával el is
ijesztette, de úgy hogy nagy ívben elkerülte azok után ezt a helyet! Képzelhetitek
mennyi szörnyűség történhet azzal a diófával, amelyiket elhagyják a diómanók!
Mert a manók is ráunnak egyszer a „mindig ugyanaz” dolgokra. Amikor évtizedeken
át minden nap ugyanazt csinálják, egyszer csak elkezdenek álmodozni.
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Az álmodozásokból vágyak születnek, amiről aztán azt képzelik, csak akkor lesznek
boldogok, ha valóra váltják őket. Ez történt Janóval is. Unta már a mindennapos
tennivalókat, világot szeretett volna látni. Hiszen soha nem járt még Édesdióvölgyön
kívül, ahol soha nem történik a kakukk üldözésen kívül semmi érdekes. Mennyi kaland
lehet kint a nagyvilágban! Álmodozni kezdett hát, csodás mókázásokról és mire
észrevette, csak egy dologra vágyott: hogy útnak induljon, és elhagyja Édesdióvölgyet.
Úgy tervezte, hogy amikor tele lesz a fa érett terméssel, kiválasztja a legszebb diót és
készít belőle egy csodás dió hajót. Amikor elkészül, az első esővel leereszkedik a
csatornához, vízre teszi és elindul az ismeretlen, de annál kalandosabb nagyvilágba.
Úgy is lett. Amint kész lett a dió hajó, máris esni kezdett. Még a nagy szél sem maradt
el, ami előre segíthette a hajót, a baj csak az volt , hogy nem szerepelt Janó tervében
a hideg, s átázott ruhácskái teljesen megdermesztették végtagjait. A dióhajó azonban
állta a sarat. Ide- oda hánykolódott a vízzel telt árokban s sebesen a csatorna felé
tartott. Olyan gyorsan történt minden, hogy Janó kezdett megijedni. Lehet mégsem
kellett volna megvárni az őszt!- sóhajtotta. Vissza nem forgathatta az időt, így hát
tovább küzdött a hideg szélben, hogy kiegyensúlyozott maradjon a hajó. Félelme
egyre erősödött. Úgy vert a kicsi szíve, hogy majd kiugrott a helyéből.
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Kezdett elmenni a kedve a kalandoktól. Mielőtt lecsúszhatott volna a csatornába,
egy hatalmas undorító leheletű óriás száj vicsorgott rá, miközben tulajdonosa
fenyegetően morgott.
– Szent diófa!-kiáltotta el magát Janó, abban a pillanatban meg volt győződve róla,
hogy ez élete utolsó pillanata. Behunyta hát a szemeit, mert más nem igen jutott
eszébe, s arra gondolt jöjjön aminek jönnie kell... Ám a helyett , hogy az a szörnyű
valami lenyelte volna, valaki hirtelen kiragadta az apró hajóból, és felrepült vele
vissza az öreg, biztonságos diófára. Leszálltak. Janó csak most merte kinyitni a
szemeit.
– Galambasszonyság?- ismerte fel megmentőjét.
– Én bizony! Ez a legkevesebb, amivel megköszönhetem, hogy megmentetted a
fiókáimat az alattomos Kakukk Lújzától. De hova indultál ebben a szörnyű időben?
– Világgá.- felelte Janó rövíden.
– Világgá?- rémüldözött Galambasszonyság- Ránk nem is gondoltál? Mi lenne velünk

nélküled? És a diófával? Az is megtörténhet, hogy nem terem többé rajta egyetlen
dió sem. Akkor pedig az emberek kivágják, és oda lesz a gyönyörű otthonunk!
Janó nagyot sóhajtott. Szégyellte, hogy önző módon csak saját magára gondolt,
pedig hát hol is lehetne ő boldogabb, mint Édesdióvölgyben!
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Galambasszonyság tovább folytatta:
– A nagyvilág tele van veszéllyel egy ilyen apró lényre ezer veszély leselkedhet. A
diófa lombjában biztonságban élhetünk mindannyian, mint egy nagy család.
– Igaza van Galambasszonyság, egy dió manó ne vágyjon többre Édesdióvölgynél!
Ígérem soha többé nem hagyom cserben az otthonomat, a családomat.
– Azt nagyon jól teszed Janó, hiszen mi egymásért vagyunk.- ölelte át a galamb. Így
történt, hogy Janó a diómanó, soha többet nem álmodozott más világokról,
legyőzte kalandvágyát, s továbbra is boldogan élt Édesdióvölgyben, a legöregebb
diófa otthonos odvában, amit annyira szeretett, és ahol nem leselkedett rá
semmilyen veszély...
A legöregebb diófa pedig még nagyon sok évig hozta egészséges terméseit, így
hálálta meg Janó manó mindennapos törődését, s nyújtott otthont nagyon sok
mókusnak és madárkának.
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Őszi szelek zúgnak- búgnak,
Üzennek a bús csellónak.
Tél irányba vágynak s mennek,
Dalolva a fellegeknek.

Őszike a kontyát fonja,
Ő a szép színek bolondja.
Pördül- fordul, szoknyája libben,
Aranysárga lett lám minden!

Gyümölcs érik minden ágon,
Tele van már dézsa, puttony.
Táncolj vígan apró tündér,
Ősz nélkül a tél mit sem ér!

Ő
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Meghökkentő!
Fedezd fel a világ csodáit velünk!

•Egy átlagos felnőtt teste 70%-a vízből áll.

•Egy átlagos nyugati háztartásban 5 perc zuhany-

zással több víz folyik el, mint egy nap alatt egy nyo-

mornegyedben élő teljes vízfelhasználása.

•Maga a víz nem vezeti az áramot, csak a benne lévő szennyeződések.

•A zsiráfok tovább bírják víz nélkül, mint a tevék.

•A Föld felszínét 70-75%-ban víz borítja, melynek hozzávetőlegesen 2,5%-a iható 

víz. Az édesvízkészlet gleccserek és állandó hótakaró formájában található részét 

nem számítva, az édesvíz 98%-a felszín alatti víz, ezért különösen fontos a felszín 

alatti vizek védelme.

•Földünk zárt rendszerként működik, ami azt jelenti, hogy se nem veszít, se nem 

nyer extra anyagokat. Az a víz tehát, ami évmilliókkal ezelőtt is jelen volt bolygónkon, 

ma is itt van.

A víz
H2O
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•A víz szabályozza a föld hőmérsékletét azáltal hogy sok energia kell a felmelege-

déséhez, így a nap nem melegíti fel bolygónkat rövid idő alatt.

•A bolygó édesvizének 90 százaléka az Antarktiszon található.

•Magyarország ivóvízellátásának több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik.

•Kanada rendelkezik a legnagyobb édesvíz tartalékokkal, a források 25%-ával.

•A Föld lakossága nagyjából a vízkészlet 3/10-ét használja.

•A víz az egyetlen elem a Földön amely meg-

található a természetben mind a három halmaz-

állapotában.

•Több, mint 1.5 milliárd ember nem jut tiszta, egész-

séges vízhez a Földön.

A közép-afrikai nők átlagosan 16 órát töltenek el egy 

héten víz gyűjtésére.

•Amerikában átlagosan 500 liter víz a napi felhasználás 

fejenként, hazánkban 110-120 liter.
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Piros az ég November,

Bosszankodhat az ember:

Hideg szeled sebesen,

Száguld át a földeken.

Jön az eső, jön a fagy,

Jaj, de nagyon hideg vagy!

Fönt fekete látomás:

Varjúsereg, károgás.

Lent csak csupasz, kopár táj,

Kérdezem én: - Hol a nyár?
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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-

kenthetőek 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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A jószívű mackó
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Mesés erdő nem csak apró állatok otthona volt. Itt élt például a legszeretnivalóbb maci

a világon. No nem csak azért volt szeretnivaló, mert amúgy is cukin nézett ki, hanem

mert mindent és mindenkit szeretett az egész világon!

Szerette az erdőt, de nem csak úgy egészben, hanem szeretett benne minden egyes

élőlényt: a gombákat, a virágokat, a bokrokat, a fákat, a madárkákat, a mókusokat, a

méhecskéket, a szemtelen legyeket és még az állandóan csúfolódó hatalmas medvéket

is.

De nehogy azt higyjétek, hogy magát nem szerette, hiszen boldog nem lehet olyan

mackó, aki nem szereti ömagát. Csak éppen annyira, amennyire kell, hogy egészséges

lelkü maci legyen. Mindig elégedett volt, valahányszor a víz tükrébe nézett: „ Milyen

jóképű mackó vagyok!- gondolta- És milyen jószívű!” Hát igen az igazi szépségét épp a

szíve ragyogása adta, ami tele volt jósággal és szeretettel.

És ezt nem csak ő érezte így, hanem mindenki aki ismerte. Mert ez a maci nem volt

sem hiú , sem önző, az egész napját arra szánta, hogy másokat segítsen és boldoggá

tegyen. Törődött mindenkivel, és ha segíteni kellett, egy percre sem érezte tehernek.

Épp egy szerencsétlenül járt madárfiókát segített fel a fészkébe, mert szegényke addig

nyüzsgölődött mozgolódott , míg ki nem esett. Az anyukája semmit nem tudott kezdeni

a helyzettel. Mackótól kért segítséget hát.
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- Nézd már a jótevőt!- csúfoldódtak vele most is az állandóan piszkálódó, mérges

nagy medvék- Ahelyett, hogy magával foglalkozna, most is másokkal törődik! Az

ilyen szerencsétlen hülye, biztosan nem éli túl a telet!

Mackó egy percig sem foglalkozott vele, mit mondanak mások. Ő továbbra is csak

szeretett. Esténként, még mesét is olvasott az állatoknak. Ezzel aztán még egy róka

barátot is szerzett, aki hihetetlenül élvezte a pórul járt rókákról szóló meséket.:

- Ha-ha-ha!- nevetett nagyokat rajtuk.

Mackó furcsálta bár a róka viselkedését, de a jókedve őt is még jobbkedvre derítette,

élvezet volt neki olvasni. Nem értette, hogy miért is szereti ezeket a meséket, s

nemhogy dühös lenne, még nevet is rajtuk, holott a saját fajtájáról van szó? De róka

végül elmondta a nagy igazságot:

- Ó hát csak azért, mert tanulok belőlük! Ami nekik a gyengeségük, hibájuk, az

nekem mától az erősségem lesz!

„ Valóban ravasz észjárásúak ezek a rókák!”- gondolta mackó, és tovább olvasott. Volt

azért bőven olyan rókákról is mese, akik a ravaszságukkal mindig nyertek. Nahát ezeket

meg kifejezetten szerette hallgatni. Ilyenkor büszkén kihúzta magát, s csak úgy itta

mackó szavait, mintha az a legfinomabb forrás vize lett volna.



Mesebolygó19



Mesebolygó24

Elérkezett az ősz. Egyre több eső esett, és egyre hidegebbek lettek a szelek. Mackó a

nagy szeretetben és törődésben, valóban megfeledkezett magáról és nem evett

annyit, hogy meleg bundát növesszen, így aztán fázni kezdett. Először csak a lába

fázott, aztán a keze, majd a háta is. Egy reggel arra ébredt, hogy úgy remeg, mint a

kocsonya és a torka úgy fájt, hogy semmit nem bírt lenyelni. Az ereje is elhagyta, még

szerencse, hogy róka mindennap meglátogatta. Amikor látta, hogy kis barátja milyen

beteg, elindult az emberekhez és addig vissza nem tért, amíg egy meleg sálat nem

hozott tőlük. Átnyújtotta mackónak:

- Jobb ötletem nem volt, barátom.- mondta.

- Hálás vagyok ezért is, róka- felelte mackó, de egyre gyengébbnek érezte magát és

lefeküdt.

Akkorra már hiányolni kezdte az erdő összes lakója. Annyira nem vették észre,

mennyit is segített nekik, de mindig ott volt , ha kellett és mindig volt szerető, kedves

szava mindenkihez. Ám most, hogy fel sem bukkant, egyszerre mindenki hiányolni

kezdte.

Mi lehet azzal a drága, szeretnivaló mackóval? – kérdezgették maguktól, s már egy idő

után egymástól is. Róka hamar elújságolta mindenkinek, hogy maci bizony nagyon

beteg, hiszen nem evett eleget ahhoz, hogy téli bundát növesszen magának.
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No lett is nagy nyüzsgés- mozgás az erdőben! Mindenki azon igyekezett, hogy

mackónak élelmet vigyen! A méhek felajánlották az erdőben őrzött legféltettebb

mézlelő helyeiket. Biztosították, hogy nem csípik össze , ehet nyugodtan. A

madarak finom bogyókat hoztak, de mivel több százan is éltek itt, három egész

halommal gyűlt össze belőle! A mókusok diót törtek neki és gyönyörű piros almákat

hoztak a gyümölcsösből. Róka finom gombákat szedett. Volt itt minden, mi szem

szájnak ingere!

A méz hamar elmulasztotta a torokfájást, új erőre kapott, még mozdulnia sem

kellett, temérdek élelemmel ellátták a barátai. Olyan sokat evett, hogy hipp- hopp

felhízta magát télire.

A nagy medvék, most is csak morogni tudtak, amikor látták, úgy irigyelték! Na de

hát ők átmorogták az egész nyarat, barátjuk sem akadt, csak boldogtalanul teltek a

napjaik. Ellenben a mi kis jószívű mackónkkal, aki az év minden egyes napján

boldog tudott lenni, akkor is amikor adott és akkor is amikor kapott!

Ne felejtsd hát el te sem: a „nagyság” nem garancia a boldogságra, ezzel szemben

a jóság mindig az!
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Holló károg öreg fán:
- Kár a nyár, hogy vége már!
Fázok már, de kár már fáj!
Így károg szegény madár.

Kis gerlice ingatag,
Sóhajtozik, majd meg fagy.
Mindent betakar a hó,
Jól jönne egy házikó!

Holló károg:- Kár, de kár!
Táplálékot nem talál.
Hol a nyár, fehér a táj…
Csak károg, majd messze száll.

Kicsi veréb megremeg,
Dideregve szedeget.
Járdán hever egy- két mag,
Sosem volt még boldogabb!

Holló károg öreg fán,
Kicsi Marcell udvarán.
Lám ott van egy házikó,
S benne pedig minden jó!

Holló károg öreg fán
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A 

legszuperebb 

Halloween
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A kisvárosok igenis sok titkot rejtenek, bármerre is indulj el, mindig akad felfedezni való rejtély. Lehet nem is kell messze menned,

lehet az a bizonyos „ titok” éppen ott van a saját osztályodban,talán épp melletted a padban. Lehet, hogy történtek is már körülötted

furcsaságok, apró varázslatok, csak nem akartad észre venni…

Ella külsőleg ugyanolyan kislány volt, mint mindenki más és átlagos iskolába járt. Átlagosak voltak az osztálytársai, a barátai és még a

tanárai is. A külső nem mindig a valóságot mutatja, merthogy ő mégis különbözött a többiektől. Hiszed ha nem azért, mert egy igazi

boszorkány! Nem kell megijedj, nem a gonosz fajtából, ő amolyan jóságos vérvonalú utódként született erre a világra. A

huszonegyedik században már nem nagyon lehet boszorkányokat találni- gondolnánk- de az igazság az, hogy csak azért, mert jól

álcázzák magukat. Ahhoz pedig, hogy jól álcázzák magukat, be kell épüljenek az emberek közé. Hát hogy is tudnának beépülni a

leginkább, ha nem úgy, hogy iskolába járnak?

Ella szerette az iskolát, igaz legtöbbször unalmasnak találta, hiszen ő bármit meg tudott tanulni egy kis varázslattal, csak csettintenie

kellett és máris a fejében volt az aktuális tudnivaló. De olyan sok más dolog történt még a suliban, rengeteg móka és játék! A legjobb

barátnője Bella volt, valahogy mindig egyetértettek mindenben. A felnőttek azt mondanák, hogy egy hullámhosszon voltak. Nemcsak,

hogy ugyanazok a dolgok érdekelték őket, de mindig ugyanahhoz is volt kedvük. Mindketten szerették a lovakat és a cicákat. És még

sorolhatnánk. Ezért is bántotta annyira, hogy nem lehetett teljesen őszinte Bellával és nem mondhatta el neki a titkát. Pedig az igazi

barátságok őszinteségen alapulnak. Azonban a szülei szigorúan megtiltották, egy boszorkánynak pedig illett betartania a szülei

óhaját…

Az idő csak telt, és ő nem mondhatott semmit továbbra sem. Így aztán az év minden napja lelkifurdalással telt, és e miatt nem érezte

magát túl jól. Ráadásul a világ előtt is folyton meg kellett játszania magát. Néha úgy szeretett volna beöltözni boszi ruhába és végig

vágtatni a mindenhovaelröppentő seprűjével a horizonton nappal, de ezt nem tehette, még éjszaka sem…

Kivéve Haloween éjszakáját! Imádta ezt a napot, hiszen ez az a nap, amikor önmaga lehet! Bella is így volt ezzel, szerette a Haloween

estét és még a boszorkányokat is. Úgy hogy úgy döntöttek mindketten boszorkánynak öltöznek.
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Ella még a mindenhovaelröppentő seprűjét is magához vette, a fekete cicája pedig magától követte, hiszen nem is lenne igazi

boszorkányjelmez fekete cica nélkül.

Bella ragyogó szemekkel fogadta otthona ajtajában kis barátnőjét:

- Nahát Ella! Neked még seprűd és cicád is van?!- kérdezte meglepetten- Csak tudnám, hogy tudtad ilyen hatásosan beidomítani,

hogy mindenfele követ?

- Hát van néhány jó trükköm!- válaszolta Ella, rejtélyes mosoly kíséretében.

- Akkor indulunk?- lépett ki az utcára mellé.

- Még szép!- mosolygott és elindultak.

A cukorkagyűjtögetés minden gyerek kedvenc mókája volt ezen az estén. Úton útfélen belebotlottak jelmezbe öltözött gyerekekbe.

Már a lábukat is lejárták, olyan sok helyre bekopogtak és kaptak is édességet bőven! Épp nagyokat nevetgéltek, amikor egy sötét

utcában eléjük állt három csontváz ruhába öltözött nagy gyerek.

- Ide a cukorkákat, vagy ellátjuk a bajotokat!- kiabáltak rájuk.

A két kislány első pillanatban megijedt, a másodikban már csak Bella, hiszen Ella tudta jól, lehetnek ezek a támadók akármilyen

nagyok, ő simán elbánik velük. Nem is gondolkodott sokat, csettintett egyet, s a rossz fiúk azon pillanatban mozdulatlanná váltak.

Bella most nézett nagyot.

- Ülj fel!- szólt rá kis barátnőjére Ella, és a seprűre ült ő maga is.

- De hát mi ez az egész?- kérdezte ijedten Bella.

- Bízz bennem! Ülj fel!



Felült hát , s láss csodát a mindenhovaelröppentő seprű felrepült, fel egészen a háztetők fölé. Akkor aztán Ella csettintett egyet , és a fiúk

újra megmozdultak. Egyikük sem tudta mi történhetett és hova tűnt az a két lány, akiket letámadtak.

A két kis barát már rég fent röpült a fekete cicával együtt, egészen a legmagasabb épület tetejéig mentek. Ott aztán Ella rászólt a

seprűjére, hogy tegye le őket.

- Már rég szerettem volna elmondani neked a titkomat- Kezdte el a mondanivalóját Ella.

- Te boszorkány vagy?

- Hát igen, valami olyasmi.

- De hát ez nagyszerű! Miért nem mondtad el eddig nekem?

- A szüleim kértek meg rá. Nagyon sajnálom. Te sem mondhatod el senkinek, különben el kell költöznünk.

- Ó nem mondom én! Abban biztos lehetsz.-nyugtatta meg Bella.

Még egy kicsit röpködtek a város fölött, aztán Ella óvatosan, hogy mások meg ne lássák leszállt a Bella háza előtt.

- Köszönöm, hogy a barátom vagy. – mondta Bella.

- Én vagyok a szerencsésebb!- ölelte át Ella.

A Haloween este bár lassan a végéhez közeledett, de Ella már nem bánkódott e miatt. A titkok valahogy olyan nehéz terhek, ha az ember

egyedül cipeli őket, azonban ha van kivel megosztani, mindjárt könnyebb, persze csak akkor, ha az a valaki egy igaz ember. Bella igaz

barát volt. Soha nem árulta el kis barátnőjét, amúgy pedig mondanom sem kell, az igazi kalandok még csak most kezdődtek!

30
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Végre itt van Halloween,
A móka mind csak most jön!
Faragtam is egy tököt,
Így éreztem örömöt.

S amikor leszáll az este,
Gyertyát gyújtunk mi is benne!
Ez Halloween éjszakája,
Bagoly szállt a diófánkra.

Huhog innen, huhog onnan,
Nesz hallatszik a bokorban.
Ijedten ver kicsi szíved?
Csak egy cica, ne ijedj meg!



Mesehallgató

Mesi meséjeKatt ide!!
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Mesebolygó rajzpályázatunkra érkeztek Bihardiószegről Szász Emese gyönyörű 
rajzai, amelyhez ígéretem szerint személyre szóló mesét írtam.
Még négy kis művésznek vállalom videója elkészítését teljesen ingyen. Azután a 
videók készítéséből szeretném finanszírozni a mesekönyveim kiadását. Vajon ki 
lesz a következő?

Lejátszás

https://www.mesebolygo.eu/l/csenge-es-selymesmorgo2/
https://www.mesebolygo.eu/l/mesi-meseje/
https://www.mesebolygo.eu/l/csenge-es-selymesmorgo2/
https://www.mesebolygo.eu/l/mesi-meseje/
https://www.mesebolygo.eu/l/mesi-meseje/


A képen látható igencsak egyszerű 

madáretetőhöz a hozzávalók : egy 

műanyagflakon és két fakanál. Arra 

kell ügyelnünk, hogy a kanál 

résznél nagyobb legyen a vágott 

lyuk, mert itt fog a madárkánkhoz 

kihullni az élelem. A téli 

évszakokban nagy segítség lehet 

az apró madarak etetése.
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Erdei   

történet
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Szerbusztok gyerekek!

Új mesét mondok nektek.

Emlékeztek kis mackónkra,

E mese is róla szólna.

- Tobi maci az én nevem,

Kicsi vagyok, s jó a kedvem.

Szeretem a játékokat:

Labdákat és kisautókat.

Ám ha kizöldell az erdő,

S minden madárdaltól csengő,

Szívesebben sétálgatok,

Sok új dolgot találhatok.

Látom én, a szivárvány szép
Eső után, s tiszta az ég.
Lenevet rám a Napocska,
S fülembe cseng egy dalocska.

Minden ösvény új titkot rejt, 
Titkot, amit más elfelejt. 
Hisz én olyan kicsi vagyok,
Számomra még sok a titok.

A titok lehet ismeretlen, 
Amiről nem tudunk csak ketten.
Titok lehet, vagy az álmunk, 
Vagy amit elmond a barátunk.
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Bármi is az , addig titok, 
Amíg másnak el nem mondod. 
Mert ha sokan tudnak róla, 
Titok ugyan, hogyan volna?

A baj az, hogy félt a mamám, 
Az erdőbe nem enged ám! 
A farkastól félt ő engem,
Mert szeret, s én meg is értem.

De a sunyi kíváncsiság, 
Felemészt és rossz útra hág. 
Addig furdal, addig facsar,
Mígnem övé a diadal.

Nem félek én, hiszen látom, 
Itt van velem kis barátom. 
Mond csak Sünikém te tudod, 
Hogy néznek ki a farkasok?

- Nem, de azt mondta a mamám,
Valamennyi veszélyes ám!

- Hiába a farkas és sok faág, 
Engem visz a kíváncsiság!

Elindultak így hát félve, 
Az erdő rengetegjébe. 
Mire egy tisztásra értek, 
Annyira már nem is féltek.
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Hang hallatszott: összenéztek. 
Vajon a hang honnan jöhet?
Megrémülve kukucskáltak, 

Vajon éppen farkast látnak?

-Ez bizony nagy!- súgta Süni-
Mindjárt meg fog minket enni?
Mielőtt választ kaphatott, 
A nagy állat rájuk ugrott!

- Jajj, bocsánat!- sápítozott-
Nem is láttam, hogy itt vagytok. 
Neszt hallottam, megijedtem, 
Csak elbújni igyekeztem.

- Tehát, nem is vagy vadállat? 
Nem eszel meg vacsorának? 
Hanem akkor mond, ki vagy te, 
S miért voltál úgy megijedve?

- Én vagyok a kis őzike, 
Nevem pedig Pöttyös Zsike. 
Elvesztettem ma a mamám,
És nincsen ki vigyázzon rám...

Mikor a folyónál ittunk délben, 
Egy pillangó után futni kezdtem 
Önfeledten, és mire megálltam,
Anyukámat már sehol nem találtam.
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Éhes lettem, legelésztem.
Zajt hallottam, széjjel néztem, 
Attól féltem, hogy a farkas, 
Aki szőrös és hatalmas.

- Te láttad már, mond csak milyen?
-Nem láttam én, bizony, még nem.
Azt beszélik aki látja őtet, 
Az  többé már nem beszélhet!

- Azt hiszem, mi segíthetünk, 
Mert a patak felől jöttünk. 
Visszakísérhetünk oda.
- Az jó, biztos ott vár mama!

Közre fogták Pöttyös Zsikét, 
Letörölték apró könnyét. 
Vigasztalták kedves szóval, 
Kínálgatták minden jóval.

Elindultak vissza végre, 
Egész az erdő szélére,
S ahol véget ért az erdő, 
Egy szőrös állat ugrott elő:

- Hová, hová apróságok, 
És hol van az anyukátok? 
Sandán morgott a hatalmas,
Vajon ez lehet a farkas?
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- Ki vagy te?- kérdezték mindhárman.
-Jó barát- válaszolta ez bátran-
Vendégül látnálak titeket!
Vicsorgott, s gonoszul nevetett.

Tobi maci rosszat érzett, 
Ha ez farkas, ki menti meg? 
De ha barát, ahogy mondja,
Menjünk vissza a vadonba?

Mindig azt mondta a mamám: 
„Idegenbe meg ne bízzál!”
Márpedig ha ő ezt mondta, 
Biztos meg volt rá az oka!

Mondta Kuki, hát fordultak, 
Az erdőből kiindultak.
- Már bíz ' innen el nem mentek, 

Szépen sorban mind megeszlek!

Szegénykék úgy megijedtek, 
Már majdhogynem sírni kezdtek.
Idegennek ne higgyetek, 
Ne feledjétek gyerekek!

A farkas lám közeledett, 
Morgó hangon ijesztgetett. 
Karmait csak úgy hegyezte, 
Fogait meg recsegtette.
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- Tünj el Ordas! Tünj el innen! 
Addig amíg mondom szépen! 
Ordította Brumm a medve,
S a farkast elijesztette.

Meg is ijedt bizonyára, 
Futni kezdett hamarjába! 
Ők pedig jól kinevették,
S brummogónak megköszönték.

Nincs mit, kedves kis rokonom,
jó hogy épp itt a málnásom.
Siessetek gyorsan haza,
Ne aggódjon mackó mama!

Minden jó, ha jó a vége.
A patakhoz értek végre,
Keresgéltek kicsit, vártak,
S őzi mamára találtak.

Aki már- már sokadjára,
Futott a patak partjára,
Az erdőbe, oda- vissza,
Mert gidáját nem találta.

- Egész nap csak sírdogáltam,
Hogy rád sehol nem találtam!
Úgy örült a kicsi lánynak,
Szép vége is lett a mának!

!
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Szent Márton 
legendája
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Valamikor réges- régen,
Élt egy bátor katona.
Ennek a jó katonának,
Volt egy aprócska fia.

Ennek a kicsi fiúnak,
A vágya nem volt titkolt:
Olyan hős akart ő lenni,
Mint az apukája volt.

Napról- napra cseperedett,
S mikorra elég nagy lett,
A római hadseregbe,
Katonának belépett.

Bátorsága a nagyvilágba,
s apjához is eljutott,
A félelmet nem ismerte,
Mikor kardot forgatott!
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Ámde bátorsága mellett,
Jó szíve is híres lett,
Ha valakinek szüksége volt,
Önzetlenül segített.

Szerették is a társai,
Ő volt a legjobb barát.
Közel s távol nem találtak,
Nála különb katonát!

Egy napon a város felé
Lovagolt a hadsereg.
Amikor a hideg kövön
Egy koldust pillantott meg.

Az a szegény úgy remegett,
Mint ki mindjárt meg is fagy.
Már pedig egy jó katona,
Rászorulót el nem hagy!
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Márton most is úgy érezte,
Tennie kell valamit.
Ő innen tovább bíz' nem megy,
Ha mindjárt most nem segít!

Lekapta saját köntösét,
Ketté vágta hirtelen,
S a felét ráterítette.
Hogy a fagytól megvédjen.

Akkor éjjel különös álom
Terítette be az éjt,
Mikorra a holdvilágtól,
Sehol nem volt már sötét.

Mert álmában Jézust látta,
S vállán a fél köpönyeg.
Akkor éjjel megértette,
Az ő útja a szeretet.
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Kilépett a hadseregből,
S nagyon gyorsan papnak állt.
Nem ismert csak jótetteket,
Szolgálatot és hálát.

Segíteni, akin csak lehet,
S erejéből teheti,
Az sem számít ha a rászoruló
Érdemli, nem érdemli?

Ítélkezni nem ember dolga,
Nem is tette sohasem.
Ő inkább csak megbocsájtott,
S tanított szeretetben.

Szerették is az emberek,
Jóságáért a papot,
S neki fizetségként elég volt,
Ha hálás pillantást kapott.
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De hívei többet akartak,
Hogy püspöknek válasszák.
Ám a szegény, kedves Márton,
Jól el bújt, hogy ne lássák!

Nem akart ő sem palotát,
s szolgákat sem ezután,
Mert a püspök eképpen élt,
Akkoriban is, biz ám!

Az egyszerű, szerény élet,
Volt neki a mindene.
S hűen Urát szolgálnia,
ennyi az ő élete.

S képzeljétek mi volt neki,
Akkor nap a rejteke?
A libaól, hol a libák
Gyűltek mindjárt köréje.
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Ám a buta libák szája,
Egyfolytában gágogott,
S így a papnak búvóhelye
Napvilágot láthatott!

Mégis csak ő lett a püspök,
Így szól az igaz mese.
Ő jóságos, szerény maradt,
Nem változott élete.

Azóta is az a mondás,
Ki Márton nap libát nem eszik,
Az bárhogy is igyekezne,
Egész évben éhezik!
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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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