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Nyárutó – őszelő
Szeptember

gyerekkuckó



Fekete Vince
Reggel… 

Van egy pityegő órám, ami
általában
reggel szokott pityegni.
Általában hétkor pityeg.
Ilyenkor kelünk.
Ilyenkor kelünk,
ha fel tudnánk kelni.
Ilyenkor leszállok inkább
az ágyamból, és kikapcsolom,
hogy ne pityegjen tovább.

És visszafekszem.

Ladik Katalin
Az én táskám 

Az én táskámba minden belefér. 
Az én táskámba belefér három narancs, 
két szék, egy szem földieper, sok füzet, 
öt ablak, 
egy labda, Bandi sapkája, 
az eperfagylalt, amit Bandi vett nekem, 
az én táskámba belefér még 
három csillag, 
amit holnap teszek bele.

Egyed Emese
Ébredező 

Egy szó nem szó,
két szó már barátság,
három szó a szentháromság;
négy szó a négy évszak,
öt szó az öt ujjam,
hat szó féltucat szó,
hét szó hét királylány,
hét nyelven beszélő sárkány!

Nyolc szó két ló lába,
kilenc szó egy híján tíz;

tíz szó tíz köröm között,
álom s ébrenlét között.

Fekete Vince
Anyukám ébreszt

Minket anyukám ébreszt
vagy apukám.
Sok-sok puszit kapunk,
hogy tényleg
felébredjünk.
Néha hangosak is
velünk, amikor már
fél nyolc, és még
mindig az ágyban vagyunk.

Ilyenkor el szoktam késni
az iskolából.
Tesómnak könnyű,
mert ő az oviból még
fél kilenckor sem késik el.

Markó Béla 
Van-e ilyen iskola? 

Apa menne
apa-iskolába,
anya meg az
anya-iskolába,
de apának
nem fér a padba
a lába,
nem jár az
apa-iskolába,

anyának sem fér a
padba a lába,
ő sem jár
anya-iskolába,
kicsi a pad és
nehéz a lecke,
nem lelik
örömük
benne.
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László Noémi 
Ne másszak folyton 
a szilvafára; ne feleseljek; főként 
ne teli szájjal; és nagyon remélik, 
hogy a szobába most jöttem be 
sáros cipővel utoljára. 

A széken üljek egyenes háttal: 
nem vagyok macska, sem majom. 
A dobolást azonnal hagyjam abba. 
Fogjam fel végre: anya és apa ideges. 
Mert tengernyi dolga van még, azért. 

És ne csikorgassam a fogam, mert 
kiszaladnak a világból. Mikor javulok 
végre meg, leszek normális kisgyerek, 
mint Sanci, vagy Anna? 

Katasztrófa, hogy engem 
soha nem hagyhatnak 
nyugodt szívvel magamra.

László Noémi 
Mindig van valami 
nagy feladat. Leszaladni az ezer métert, 
fejben szorozni, átúszni a medencét 
keresztben, víz alatt; vállalni a hibát, 
főleg, ha nincs rá mentség. 

Mindig van valami, amit nem értek, 
kihagyok, elsietek, összetépek. Elég 
megerőltető ezek után szépen, egyenes 
háttal kacagni a képen, hogy lássák: 

vidám vagyok és egészséges, 
mint a makk. Mert a gyerekek 
olyan boldogak.

Weöres Sándor
Faiskola 

Rég úgy képzeltem a faiskolát,
hogy fatanárhoz jár sok fadiák.

Fapadsorokban ülnek valahányan,
akár egy közönséges iskolában,

de fatízpercben igazi helyett
esznek fakolbászt, isznak fatejet.

Fafiúk robognak fafolyosón,
s fakislányok tárgyalnak kuncogón

és el nem árulnák fatitkukat,
bármily kiváncsi a fafiuhad.

De ha faestén fölkel a fahold,
a favant felcseréli a favolt,

mert azt álmodják, többé sose fák,
csupa valódi, hús-vér kisdiák.
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Lackfi János
Felhőevő Dorottya 

Reggel iskolába menet
felhőt szedek, eszegetek.

Ködnek hívják, ül vastagon
az utcákon, az ágakon.

Mindenütt porzik, mint a por,
bolyhos, mint a vattacukor.

Hozzá mindenfélét falok:
sok köddel meszelt ablakot,

ködös fákat, ködös tetőt
és ködös madáretetőt,

ködkrumplipürével rakott
villanydrótot szopogatok,

hozzá még elropogtatok
sok ropi-villanyoszlopot:

mire pár házat lenyelek,
a hasam majdnem kireped.

Szerencsére épp annyi hely
marad bennem, amennyi kell,

és belém fér az iskolás
reggeli: kakaó, kalács.

Tóth Krisztina
Agyatlan vers 

Elvesztettem a tornazsákomat,
a kulcsomat, a pulóveremet.
Sapkából, sálból már sokat,
mert ennyit megjegyezni nem lehet. 

Kérte anyu, hogy tartsam fejben,
de a fejem is pont elhagytam.
Az öltözőben felejtettem,
a szekrényemben. Vagy nem abban?

Az agyam ott maradt a polcon,
innen erednek a hiányok.
Nem agyalhatok ezen folyton,
csókolom, jó napot kívánok.

Vörös István
Suli hava

Suli hava? Már most? Nana!
A nyár nem ér véget soha.
Nem kezdődhet a tanítás,
lesz még fürdés, van megoldás.
Legalábbis kell, hogy legyen,
nem csöngettek, nincsen ilyen.
Az iskolát beszüntették,
járjanak oda az ürgék,
a mókusok meg a kutyák,
fáknak nyissunk faiskolát.
Tanuljon az egész világ!
Csak még én ne! A nyár bevált.
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Zágoni Balázs
Nemtudós mese 

Anya nem tudja, hogy a kabát arra való, hogy felváltva ráüljünk, 
és a kapucnitól fogva végig húzzuk egymást a lakáson.

És azt sem tudja, hogy a nadrágot, bugyit és harisnyát egy-
szerre kell levenni. Minek külön-külön, amikor úgyis mind-
egyiket újra fel kell venni?

És azt sem tudja, hogy a földimogyoró arra való, hogy ki-
öntsük az egészet az asztalra, és megtanuljunk vele számolni. 

És azt sem tudja, hogy a rendrakás unalmas dolog, és nem 
gyereknek való.

És azt sem tudja, hogy a kezünk arra való, hogy megtöröljük az 
orrunkat. A ruhánk meg arra, hogy megtöröljük a kezünket.

És azt sem tudja, hogy ha nagyok leszünk, pont olyanok akarunk lenni, mint ő!
Apa nem tudja, hogy magyar ember evés közben megbeszél. 
És azt sem tudja, hogy a kanál arra való, hogy ebédkor doboljunk vele az asztalon és 

a tányéron. Az asztalon jól dobban, a tányéron jól csörren!
És azt sem tudja, hogy a sapkája arra való, hogy gesztenyét gyűjtsünk belé.
És azt sem tudja, hogy nem szabad az embert elrángatni a járda széléről, ha épp  

a szegélyköveken lépeget, mert akkor elromlik a számolás, és soha nem fogjuk megtudni, 
hogy pontosan hány szegélykő van az ovitól hazáig.

És azt sem tudja, hogy amikor oviba viszi Dorkát és Hannát, és utána elmegy, akkor 
addig kell integetnie, amíg kimegy a kapun, és nem szabad hamarabb abbahagynia. 

És azt sem tudja, hogy a sírás nem mindig baj. Da ha néha nem hagyják az embert 
nyugodtan sírni, az már baj.

És azt sem tudja, hogy ha felnövünk, feleségül megyünk hozzá. Mind a ketten!

Nógrádi Gábor–Nógrádi Gergely
A másik felet is meg kell hallgatni 

Anyámnak potyogtak a könnyei. Naná, hiszen azzal a szöveggel kezdődött a szülői 
értekezlet, hogy „kiraboltam” egy osztálytársamat.

–  Felháborító, amit a Nógrádi gyerek művel! –  hadonászott magából kikelve egy 
marcona külsejű apuka. – Legutóbb is fogta magát, és megette a kislányom ebédjét. 
Egyszerűen bezabálta a csirkecombot, ami Fatimának járt volna.

–  Micsoda egy csapás az ilyen kölyök! – sápítoztak a szülők. – Micsoda szerencsétlenség!
Anyám szegény majd elsüllyedt szégyenében. 
Szót kért az az asszony is, aki minduntalan hibát keresett bennem, ezúttal pedig egye-

nesen börtönbe csukatott volna, csak mert úgy hallotta, elloptam a lánya radírját.
–  Az ilyenekből lesz a társadalom szemete – jelentette ki nyersen és ingerülten. 

– Szánom és megvetem magukat, Nógrádi asszony, amiért egy újabb tolvajt adnak az 
országnak! Ha tudni akarja: azt az illatos radírt, amit a maga kölyke elvett az én kis Adél-
kámtól, egyenesen Amerikából küldte a nagynéném, úgyhogy nem fogja ám tudni csak 
úgy beszerezni a sarki papírboltban!

Erre persze megint mindenki nekiesett anyámnak. Szegény némán és alázatosan tűrte 
a szitkokat. Az osztályfőnök hallgatott. Megrémítette a túlerő, a plafonig csapó ellen-
szenv. Később ki is ment a teremből, bizonyára elege lett a felajzott szülők szitkozódá-
sából. 

Talán még hosszú percekig hömpölygött volna ez a haraghullám egy nyolcéves kisfiú 
ellen, ha nem kopogtat be az ajtón az én drága Gabi nénim, kedvenc tanárom, és nem 
kér egy perc figyelmet. 

–  Elnézést, kedves szülők, az imént összefutottam a folyosón az osztályfőnök kollégával, 
és említette, hogy milyen indulatokat keltenek a kis Nógrádi Gergő viselt dolgai…

–  Csodálkozik? Az egy sátánfajzat!... Ki vele az osztályból! Ki vele az iskolából! – hal-
latszottak mindenfelől a szülők kiáltásai.

–  Egy pillanat, ha volnának kedvesek meghallgatni…  –  próbálkozott újra Gabi néni. 
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– Szóval, a helyzet az, hogy mindkét esetben én voltam az ügyeletes pedagógus. Fatimát 
megkérdeztem, hogy kéri-e a csirkecombját, mire azt felelte, hogy nem, mert fáj a hasa. 
Erre felajánlottam az ételt a többieknek, de csak Gergő jelentkezett a combért. Így 
kapta meg ő Fatima adagját. Ami pedig Adél radírját illeti: nem tudom, asszonyom, hogy  
a kislányuk mit mondott odahaza, de a radírt én vettem el Adéltól, mert folyton játszott 
vele, és nem figyelt. Tessék, itt van!

Azzal elővette köpenye zsebéből a rózsaszínű radírt.
A szülők megkukultak. Laposan sandítottak maguk elé, úgy hallgatták anyám szipogását.
Azóta eltelt harminc év.
Néhány hónapja, anyám unszolására, meglátogattuk Gabi nénit. Ma már idős asszony, 

de harminc év múltán is pontosan fel tudta idézni a csirkecomb és a radír történetét.
–  Emlékszem, mennyire sírtál ott, a többi szülő gyűrűjében, Juditka – fordult anyám-

hoz, és megérintette a kezét. – Pedig csupán annyit kellett volna mondanod: „Kedves 
szülőtársak, ha nem bánják, szeretnék beszélni a kisfiammal, és csak utána ítélkezni! Sze-
rintem a másik felet is meg kell hallgatni!”

Miklya Luzsányi Mónika
Csodás játék 

Áron bánatosan kullogott be a házba. A ruhája csuromvizes volt, a lába tiszta sár. Az 
anyja összecsapta a kezét:

– Kisfiam, hogy nézel ki? Mit csináltál?
– Semmit – válaszolta morcosan Áron –, csak játszottam.
– De mit?
– Csodásat.
– Hát az tényleg csodás, ahogy most kinézel – szólt epésen 
az anyja –, de mégis, hogy lettél ilyen mocskos?

– Mondom: csodásat játszottam. Tudod, itt tanít Jézus a 
környékünkön. Azt beszélik, nagy csodákat tesz. Hát én is 
megpróbálkoztam néhánnyal. Csak nem igazán sikerült – 

válaszolta az anyjának szomorúan a kisfiú.
Tényleg így volt. Áron egész nap azzal próbálkozott, hogy 

ő is tegyen valamilyen csodát. 
Ugyanis kisbárányok születtek nemrég. Az egyiknek volt 

egy fekete csillag a homlokán. Áron el is nevezete Csillagnak. 
De sajnos Csillag kicsi volt és gyenge. Szopni sem tudott, így ma reggelre meghalt. Áron 
nagyon elszomorodott. Aztán eszébe jutott Jézus. Hogy a múlt héten itt járt Kapernaum-
ban, és feltámasztotta a  zsinagógai elöljáró, Jairus lányát. Már Támárt, a vén siratóasszonyt 
is kihívták, amikor megjelent a Mester. Azonnal rászólt Támárra:

– Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik.
Persze mindenki kinevette Jézust, de ő nem foglalkozott velük. Bement a szobába,  

a kezébe vette a lány kezét, és azt mondta:
– Talitha kúmi! Leányka, neked mondom, kelj fel!
És Jairus lánya feltámadt!
„Ha Jézusnak sikerült, nekem miért ne menne?” – kérdezte magától Áron, és gyorsan 

a kezébe vette a halott kisbárány lábát. De hiába mondta, hogy „talitha kúmi”, aztán meg 
azt: „bárányka, neked mondom, kelj fel”, Csillag meg sem mozdult.

 „Talán valami kisebbel kellene kezdenem” – gondolkodott Áron. Azonnal elő is kerített 
néhány korsót, és teletöltötte vízzel. Jó, nem kőedények voltak, és nem tizenkettő, mint 
Kánában, a menyegzőn, ahol Jézus borrá változtatta a vizet. Áron azt gondolta, elsőre ez is 
megteszi. De nem tette meg. Hiába próbálkozott, sehogyan sem akart a víz borrá változni. 

Aztán újabb ötlete támadt. Közel volt a tengerpart, ismerte minden zegzugát. Tudta, 
hogy Jézus is errefelé járt a vízen. Hát ő is megpróbálta. Nem sikerült. Csak csupa víz lett 
a ruhája, meg jól összesározta magát.

Amikor beszámolt az anyjának, az alig tudta visszatartani a nevetését.
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– Te kis bolond! – borzolta meg a fiú csapzott haját. – Ilyen csodákra az ember nem 
képes. Csak Jézus, mert ő Isten fia. 

– Isten fia? Tényleg? Akkor… ő Messiás? – kerekedett nagyra Áron szeme. A Messi-
ásról sokat hallott már. Évszázadok óta várták. Tudta, hogy szűztől fog születni, és hogy 
sok csodát tesz majd. És valóban! Már Jézus születését is csodák övezték. Angyal közölte 
a hírt Máriával, születését angyalok sokasága ünnepelte, napkeleti bölcsek látogatták meg 
a gyermeket, királyként tisztelve őt. Felnőttként pedig annyi csodát tett, hogy számon se 
lehet tartani.

– Tényleg Jézus a Messiás? – kérdezte hát lelkesen Áron.
Az anyja bólintott. Ettől kezdve a fiú egyfolytában azzal nyúzta, hogy menjenek el Jé-

zushoz. Látni akarja a Messiást! És egy napon, amikor Jézus a környéken tanított, az anya 
kézen fogta a fiát, és elment Jézushoz. Nagy volt a tömeg, mindenki a Mestert akarta látni. 
De Áron anyját nem kellett félteni:

– Engedjetek! – kiáltotta. – A Mesterhez megyek, hogy megáldja a fiamat! Tegye rá a 
kezét, és imádkozzon érte!

– Ha a te gyerekedet megáldja, áldja meg az én lányomat is! – csatlakozott hozzá egy 
másik nő, aki egy csecsemőt tartott a kezében. 

Jó néhányan összeverődtek, anyák a gyermekeikkel, akik mind Jézus áldását szerették 
volna kérni. A tömeg előreengedte őket. Ám a tanítványok morcosan néztek az asszo-
nyokra:

– Ne zavarjátok a Mestert ilyen ostobaságokkal!
Jézus felkapta a fejét a szóra. Haragosan nézett a tanítványaira: 
– Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké 

az Isten országa.
Széttárta a karját, és a gyerekek mind odafutottak hozzá. Jézus átölelte és kezét rájuk 

téve megáldotta őket. Áron úgy érezte, valami eddig ismeretlen, mennyei szeretet veszi 
körül. Ami mindig vele lesz, míg világ a világ.

VIlágteremtő 
csodafa
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