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Így mesélünk mi!

Mesék határon innen és túl!
Az Erasmus+ Iskolai, óvodai stratégiai partnerségek Help projekt Mesés
Egészség – Mesélni jó! programjának eredményeként született ez a
mesés gyűjtemény, határon innen és túl. Az egészséges életmódot és a
környezettudatos magatartást népszerűsítő projektünkben kiemelt figyelmet
fordítottunk a gyermekek lelki egészségének védelmére, amelyben a művészeti
eszközöket hívtuk segítségül. Mesés Egészség- mesélni jó! tevékenységünk, célja
az óvodás gyermekek személyiségének fejlesztése a mindennapos mesélés
által, mesefeldolgozások báb-, dramatikus játék, és drámajátékok formájában.
Hisszük, hogy a mese hozzásegíti gyermekeinket a boldog felnőtté váláshoz.
A mese maga az élet, történetekbe foglalva. Boldizsár Ildikó meseterapeuta
szavaival: „A mese hősei folyton mozgásban, “úton” vannak, mert tudják,
hogy nem lehet mindent egy helyen megtalálni. Nem is ott keresik. Mennek,
mendegélnek, és bárhol járnak, tapasztalatokat szereznek, hogy azokat a
maguk hasznára fordítsák”.
Közös ügyünk a jövő nemzedékének, gyermekeinek egészsége, éppen ezért
a szülők és a partnerországok pedagógusainak bevonásával népszerűsítjük
minél sokszínűbben mese programunkat. A könyv érdekessége, hogy a résztvevő
országok óvodásainak, kedvenc meséinek gyűjteménye, amelyekhez az
illusztrációkat a gyermekek készítették képzeletüknek megfelelően.
A mese magával repít, feltölt, gyógyít, érzelmeinket megmozgatja, színesebbé
teszi napjainkat, ezért is meséljünk, mert Mesélni jó!

CSUDATARISZNYA
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke
volt, mint szitán a lyuk. Bizony sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni
adni. Egyszer bánatában a fejszét a vállára tette, s elindult, hogy agyonüsse
az Istent, amiért annyi gyereket adott neki, ennivalót pedig nem ad az
ártatlanoknak. Ahogy megy, mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal.
Ráköszön illendőképpen:

- Szerencsés jó napot, kedves öregapám!
- Adjon isten neked is. Hová mégy, te szegény ember?
- Hová megyek, hm, hm, hm? Megyek az Istent agyonütni! Mert annyi gyereket
adott, hogy nem tudok velük mit kezdeni. Nemcsak hogy pőrén vannak, de még
enni sem tudok nekik adni!
- Ne menj sehová, te szegény ember! Itt van ez a tarisznya, neked adom. Eredj
szépen haza, és mondjad neki: Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
Fogta a szegény ember a tarisznyát, megköszönte az öreg koldus jóságát, és
elindult hazafelé.
Útközben egy kúthoz ért. Letelepedett megpihenni. Gondolta magában:
„Megpróbálom, milyen tarisznyát adott az öreg” - s így szólt a tarisznyához:
- Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
Hát, csodák csodája, annyi enni- és innivaló termett a kútnál, hogy azt sem
tudta, melyikhez fogjon előbb. Mikor jóllakott, a maradékot szépen berakta a
tarisznyába, és elindult hazafelé.
Mikor hazaért, azt mondja a feleségének:
- Hallod, asszony! Annyi a gyermekünk, hogy nem férnek a szobába. Ülj le vélük
az udvaron karéjban, a többit bízd rám!

Mikor már ott ült az egész család, így szólt a tarisznyához:
- Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
A tarisznya jól kitálalt nekik: ettek-ittak torkig.
A szegényemberék nagyon boldogok voltak. Egy napon az ember azt mondja a
feleségének:
- Menj el a királyhoz, hívd el ebédre, ha már elértük, hogy mindenünk van, hisz ő
is komám az egyik gyerek után.

Ment is az asszony, de a kapunál nem akarták beengedni; hiába mondta
szegény feje, hogy fölséges király komájával akar beszélni.
Jelentették a kapuőrök a királynak, hogy egy rongyos cigányasszony áll a
kapuban, és mindenáron vele akar beszélni. Elmegy a király a kapuba, az
asszony mindjárt mondja neki, hogy felséges királyom, így meg úgy, azért jött,
hogy meghívja ebédre. Szörnyűséges haragra gerjedt a király, elzavarta az
asszonyt, még a kutyáját is ráuszította.
Hazamegy nagy búsan a szegény asszony, elpanaszolja az urának, hogyan
bántak vele, a király jóformán meg sem hallgatta, s még a kutyáját is
ráuszította.
- Hej, a mindenségedet, te ügyetlen asszony! - támadt neki az ura. - Menj vissza
a királyhoz, csak annyit mondj neki, hogy én hívatom! Ha nem jön el, a házamnál
nincs többé helye.Visszament szegény asszony a királyhoz, rimánkodott neki:
- Kedves komám! Király atyám! Felséges uram! - mondta, ahogy eszébe jutott.
- Gyere el hozzánk ebédre, ne szégyelld magad, hogy szegények vagyunk! Ha
nem jössz el, megbánod: az uram elcsap a háztól.
- No, hát nem vágom vissza a komámnak a szavát! Üsse kő, holnap elmegyek
ebédre.
A szegény asszony hazament, jelentette az urának, hogy holnap délben jön a
király. A gyerekeket idejében felrakták a padlásra, hogy ne lábatlankodjanak.

Jött is másnap a király!
- Jó napot, komám! Kérésedre megjöttem - köszönt be illendőképpen.
- Köszönöm, komám! Ülj le, foglalj helyet - tessékelte beljebb a szegény ember. Hozd be, asszony, a tarisznyát!
Az asszony behozta, letette az asztalra.
- Uccu, édes tarisznyám - mondja neki a gazda -, add ki a magadét, de olyat és
úgy, hogy a királynak terítesz!
Hát lett is ott olyan teríték, hogy a király sem látott hasonlót. Mindenféle finom
pecsenye, még gyémánttal töltött malac, hurka is nyomtatásul! Álmélkodott a
király, csóválta a fejét, majd leesett a fejéről a korona.

- Édes komám, hogyan tudtál nekem ilyen asztalt teríteni? Nem félsz, hogy
jön valaki, és ellopja tőled a csudatarisznyát? Tudod mit? Add nekem ezt a
tarisznyát, én cserébe küldök neked tíz szekér füstölt disznóhúst, mindennap egy
ökröt, sót, lisztet: szóval mindent, ami a konyhára kell; be is hordatom neked,
csak győzzön a feleséged sütni-főzni! Sőt, ezenkívül felruházom sok csóré
gyermeked; mert igaz-e, nem ér semmit, ha ennivalód van, a gyermekeid pedig
meztelenek?

A szegény ember nem sokat kérette magát: odaadta a királynak a tarisznyát.
A király megtartotta a szavát, a szegény ember boldog volt, mert gyermekei
többé nem csórén szaladgáltak. A király pedig nagyon büszke volt a
tarisznyára. Egy napon kihirdette az országban, hogy mindenki menjen hozzá
ebédre. Üzent a szegény cigánynak is: jöjjön hozzá kályhát fűtögetni, legalább
így neki is le-leszottyan egy s más.
Elfelejtettem mondani, hogy a király hamarost megtagadta ígéretét, s nem
küldött se élelmet, se ruhát a szegény embernek. Mikor az panaszkodni akart,
be se engedték a kapun. Fogta magát, fejszéjét vállára tette, s elindult vissza
az Istenhez. Meg is találta. Elpanaszolta baját:
majd meghalnak a gyermekei éhen, mert nem küld most már se ruhát, se élelmet
a király!
- Sose búsulj - mondta az Isten. - Itt van egy másik tarisznya, ez ugyanúgy
megteszi, mint az első.
Megköszönte a szegény ember, és elindult hazafelé. Mikor a kúthoz ért,
gondolta, kipróbálja a tarisznyát, és így szólt:
- Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
Ahogy ezt kimondta, annyi pálca ugrott ki a tarisznyából, mint égen a csillag,
és mind a szegény cigányt ütötte-verte egész addig, míg kínjában eszébe nem
jutott:

- Uzsgyi, vissza a tarisznyába!
Erre visszamentek a tarisznyába. Így menekült meg szegény feje. De alig tudott
hazamenni. „No, most kipróbálom a családon - gondolta -, vajon igaz-e ennek a
tarisznyának a tudománya.”
Hát igaz volt! A rajkókat is alaposan elverték a pálcák, hiába szaladtak fel a
padlásra.
A szegény ember akkor fogta a tarisznyát, s elindult vele a királyhoz. Éppen
nagy mulatság, eszem-iszom volt ott. A szegény ember beóvakodott, és titokban
kicserélte a két tarisznyát (a régi tarisznyát odaadta a feleségének, vigye
haza). Javában szólt a muzsika. Királyok, hercegek, grófok, bárók asztalhoz
ültek, és várták a terítést.
Akkor a király nagy büszkén kiállt a trónra, megbiztatta tarisznyáját:
- Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
Lett aztán ott haddelhadd! A pálcák kékre-zöldre püfölték a vendégeket: ki
ajtón, ki ablakonát menekült előlük. Már-már a királyra is sor került, amikor a
szegény ember, vagyis a király komája visszaparancsolta a botokat. De azért
csak szégyenben maradt a király. A szegény cigányék még most is élnek, ha
meg nem haltak.

A SELYEMRÉT
Élt egyszer egy király. Ezt a királyt Veres királynak hívták, s volt egy daliás
szép fia. De olyan szép volt, derék, hogy mindenki megcsodálta. Örült is ennek
az édesapja. Amikor a fiú 18 éves lett, látja, hogy az ő édesapja mindig
szomorú. Kedvébe akart járni az apjának. Kijárt a vitézekkel vívni, és mindenkit
legyőzött. Vadászatokon mindig a legveszedelmesebb vadat űzte. De az apja
mégis szomorú maradt.
Elhatározta magában a királyfi, hogy megkérdezi az édesapját, mi az oka
annak a nagy szomorúságának. Úgy is tett.
- Látom fiam, hogy vitéz vagy, mert a legjobb vívókat is legyőzöd, a
legveszedelmesebb vadakat is elejted. De mindennek nem örülhetek, mert
van nekem egy jó barátom, már egy fél éve, hogy kaptam tőle üzenetet. Az
aranyerdő közepében, a selyemréten lakik, de úgy megirigyelte tőle azt a szép
országot egy boszorkány, hogy ezrével küldi rá a katonaságot. Arra kér, hogy
segítsek neki, de látod, én már öreg vagyok, nem tudok odamenni.
- Jól van, édesapám, majd elmegyek én.
- Igen ám fiam, csak nem tudod az utat, nem tudsz odajutni.
- Mindegy édesapám, elindulok. Addig megyek, addig járok, míg a te
barátodra rátalálok.
- Jól van fiam, ha azt határoztad, hát segítsen Isten az utadban!
A fiú rögtön pakolt, s amikor az útravalóval készen volt, azt kérdi tőle az apja:
- Lovat választottál már?
- Igen apám, már a lovász nyergeli is.
- Jól van fiam, jól gondolkoztál, de hallgass énrám! Van az istálló háta megett
egy gödör. Régen abba gyűjtöttük a trágyát. Mióta megöregedtem, nem
vagyok már arra való, hogy lovagoljak. Tudod mit rejtegetek én abban a
gödörben? Az én legénykori paripámat. Ajánlom neked, hogy azzal menj el.
Igaz, hogy meg kell elébb etetni, de nézd meg, ha egyszer jóllakik, úgy fog
kinézni, mint egy csikó.
Kiált is a fiú rögtön a lovásznak:

- János, készíts zabot! Erre megszólal az apja:
- Nem zab kell annak fiam!
- Hát micsoda, édesapám?
- Na bizony mi? Tiszta égő parazsat eszik! Ott van hátul a kertben vagy három
vagon fa. Gyújtsad meg. Mikor parázzsá válik, emeld ki a lovat a gödörből,
vidd oda, mert az most olyan gyenge, hogy még odáig sem tud elmenni!
Meggyújtották a nagy csomó fát. Olyan tüze lett, hogy az egész városban
melegedtek. Mikor izzó parázzsá vált, akkor a királyfi kivitte a lovat a gödörből.
Odacipelte a nagy tűzhöz. Hát halljunk csodát, nekikezdett a ló enni. Mikor mind
megette, még a szőre is tündöklött. Elbámultak a csikósok, de még a királyfi is.
Akkor nézett nagyot, mikor látta, hogy a lónak hat lába van.

Mezei Emma rajza
Amint bámult a királyfi, megszólalt az apja:
- Most édes fiam, menj fel a padlásra! Ott vannak az én régi fegyvereim,
válassz ki magadnak egyet! Ugyan megmondom neked, vannak ott
fényesebbnél fényesebb kardok és fegyverek, de van ott a többi közt, amelyik
olyan rozsdás, hogy úgy néz ki, mintha behintették volna szép piros, csípős
paprikával. Azt ajánlom neked, hogy azt a kardot vedd magadhoz! Le is hozta
a királyfi, próbálgatta kihúzni a pengét a hüvelyből, de sehogy se tudta.

- No édesapám, jól nézek ki evvel a karddal. Nem csak hétszer, hetvenhétszer is
levághatják a fejemet, míg én evvel vágni tudnék.
- Ó fiam, nem úgy kell azt kihúzni! Mondjad neki: Kard, ki a hüvelyből! Alighogy
kimondja a királyfi, egyszerre a kard kirepült. De úgy zúgott a levegő a kard
suhogásától, hogy azt lehetett hinni, valami nagy vihar van.
- Most mit csináljak, apám?
- Most mondjad: Kard, vissza! - Abban a pillanatban a hüvelybe rejtőzött.
- No fiam, így jár ez a kard. De aztán, mikor kiparancsolod, mondjad is neki:
Vágjad kardom!

Dénes Csenge rajza
Megköszönte szépen édesapjának a kardot, lovat. Az öreg királynak kicsordult
a könny a szeméből.
- Hát mért rí édesapám? - kérdi a királyfi.
Feleli az öreg király:
- Sose látlak többé fiam.
- Már hogyne látna édesapám!
Összeölelkeztek, megcsókolták egymást, könnyek közt elbúcsúztak.

Dénes Csemge rajza
Felült a királyfi a hatlábú paripára, s a paripa felreppent a levegőbe. Mintha
szárnya lett volna, úgy vitte a királyfit toronyirányba. Egyszer csak hopp,
megtorpan a ló, ereszkedik lefelé.

Dénes Csenge rajza

Mikor földet ér a lába, elámul a királyfi. Egy olyan szép erdőben volt, hogy
a fák mind aranyból voltak. „Na - gondolja magában -, itt lesz valahol a
selyemrét.” Elindult csak úgy gyalogszerrel, a lovat vezette kantáránál fogva.
Egyszer meglátta a selyemrét szélét. Látta, hogy ott a közepében egy szép
sátor áll. Megkötötte lovát, és elindult a sátor felé. Mikor odaért, benézett, s hát
látja, hogy ott bent a sátor közepében egy őszbe vegyült öregember alszik. De
a sátor egyik sarka el volt függönyözve. Elhúzza a függönyt, hát mit lát ott? Egy
szép aranyágyat, s az ágyban egy leányt, aranyhajjal. Meg sem tudott szólalni
a gyönyörűség láttán.

Mezei Emma rajza
A leány mikor rápillantott, látta milyen délceg ez a királyfi, s ő is rögtön
megszerette.
- Én a tiéd, s te az enyém! Ásó, kapa, és a nagyharang válasszon el egymástól!
– mondta a királylány. De ide hallgass, fáradt lehetsz a hosszú úttól, lépjél ki
innen, s pihenjél le a sátorban! Le is pihent, azonnal el is aludt. Ahogy ő aludt,
az öregember felébredt, látta, hogy egy idegen van a sátorban. Azonnal
kihúzza a kardját, fölemeli, hogy vágja le a nyakát. Mikor éppen suhintani akar,
akkor jut eszébe: „Hisz ennek is kardja van, én is aludtam, mikor a sátorba jött,
ő is megölhetett volna. Nem bántom, majd ha fölébred, megkérdezem tőle,
kicsoda.” Úgy is tett az öreg, leült, és várt, amíg a fiatalember fölébredt. Mikor
megébred, megszólítja:

- Hallod öcsém, felelj a kérdésemre! Ki vagy, és mit keresel itt?
A királyfi felül a fekhelyéről:
- Én, ha nem tévedek, éppen téged kereslek. Az apám küldött, hogy van az
aranyerdő közepében egy selyemrét, s abban lakik az ő barátja.
- Ejnye fiam, te volnál az én barátomnak, a Veres királynak a fia?
- Igen, én vagyok. Azért jöttem, mert az apám üzenetet kapott, hogy te bajban
vagy, de ő már öreg, és engem küldött.
- Jó hogy jöttél fiam, mert már több mint egy éve ostromolnak a boszorkány
katonái. Elhoztad az apád kardját, az én kardomnak a cimboráját? Mert tudd
meg fiam, akármennyi katonát levág a kardom, ötször, vagy tízszer annyi jön
mindig helyette. Látod azt a nagy hegyet? Ott van a vén boszorkány, az ontja
rám a katonaságot. Míg az el nem pusztul, nekem nyugtom soha nem lesz. No de
most már ketten leszünk.
Hogy ezt elmondta, megvacsoráztak, lepihentek. Reggel korán keltek, de
szerencséjük is volt, mert ahogy a nap bújt fel, jöttek a boszorkány katonái. Úgy
jöttek ki a hegyből fogyhatatlanul, mint a víz, mikor nagy forrással jön a földből.
Kirepült a két kard a hüvelyből. Volt is dolguk, aprították a katonákat. Dél felé
kezdtek már ritkulni. Ekkor a Veres királyfi megindult a hegy irányába. Előtte a
kard vágta a katonákat. Mikor ahhoz a lyukhoz ért, ahol a katonák jöttek ki,
úgy gondolta, hogy bemegy, megnézi, mi van ott. Úgy is tett.

Ráduly Bianka rajza

Hát mit látott? Egy nagy tágas térség közepén egy szövőszék. Benne ül egy vén
öregasszony, akkora orra volt, hogy a földet érte, az orcáján pedig több ránc
volt, mint száz asszonynak a szoknyáján. És ez a vén boszorkány valahányszor a
vetélőt átaldobta, mindig egy egész század katona állott elő, s adta ki nekik a
parancsot:
- Előre a selyemrétre! Öljétek meg azt a vén gazembert! De amikor a század
kipottyant, a királyfi kardja suhant egyet, mind a száznak levágta a fejét. A
királyfi pedig odaugrott a vén boszorkányhoz, és már adta is a parancsot a
kardjának:
- Vágjad kardom azt a szövőszéket, vágjad!
- Jaj, csak azt ne! - rikoltotta a vénasszony, de akkor már késő volt, a kard
négybe vágta a szövőszékét.

Benő Mátyás rajza
A boszorkány azon nyomban füstté vált, minden ereje abban a szövőszékben
volt. A barlang is elkezdett recsegni, ropogni. Éppen kiért a királyfi, mikor az
egész hegy úgy széjjelmállott, mintha soha ott sem lett volna.

Nistor Márk rajza
S mi lett a helyén? Egy olyan szép selyemrét, mint az a másik. Mikor ez
megtörtént, az ősz öregember előhívta lányát, s odaállította a királyfi elébe.

Sógor Lilla rajza

Ráduly Bianka rajza
- Nézd fiam, ha szereted, neked adom a lányomat, és vele együtt az egész
királyságomat.
Úgy is történt. Papot hívtak, megesküdtek, a Veres királyt is meghívták. Még
most is a selyemréten élnek, ha meg nem haltak.

Dénes Csenge rajza
A rajzokat a kolozsvári Csemete Református Óvoda Cinege csoport csemetéi
készítették.

Vitéz Győző

A MI csoportunk
meséje

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kerek erdő. Ott éldegélt a hős Vitéz
Győző. Egy napon, amikor hírét hallotta a szépséges Kincső királykisasszonynak,
elhatározta, hogy útra kél, és megkéri a kezét. El is indult, és vágtatott a nagy
kerek erdőn keresztül. Ahogy lovagolt, egyszerre csak egy nagy verembe esett
a lovával együtt.

Hiába próbálkozott nem sikerült kijutnia a veremből. Vitéz Győző ekkor
segítséget hívott.
Meghallotta ezt a róka.

Odasompolygott a veremhez, de látta, hogy egyedül nem éri el Vitéz Győzőt.
Szaladt akkor az oroszlánhoz: „Kedves oroszlán, gyere, kérlek segíts kihúzni
Vitéz Győzőt a veremből”. Az oroszlán tudta, hogy a vitéz mindig segített
a bajba jutott állatoknak, így szeretett volna ő is viszonozni neki a jóságát.
Akárhogyan igyekeztek is, ketten sem tudtak segíteni. Mentek, mentek,
mendegéltek, míg találkoztak a medvével.

A medve is rögtön útnak eredt, hogy kihúzzák Vitéz Győzőt a veremből, de a
verem olyan mély volt, hogy még így sem tudták elérni a derék vitézt.

Ekkor találkoztak a kutyával,

és végül a macskával. A medve megfogta az oroszlánt, az oroszlán a rókát, a
róka a kutyát, és a macska már elérte Vitéz Győzőt. Az állatok segítségével
kiszabadult a vitéz. Megköszönte a barátai segítségét, és tovább indult,

hogy elérjen a palotába, ahol Kincső királykisasszony élt. A nagy úton
azonban beesteledett, amikor Győző egy házhoz ért. Öreg néni nyitott ajtót,
aki szívesen látta a vendéget. Megkérdezte, hogy merre tart a vitéz, amire
ő elmesélte, hogy a királykisasszony kezét szeretné megkérni. Az öreg néni
megkínálta vacsorával, és lefektette éjszakára. Az öregasszony azonban nem
volt más, mint Eufrozina, a gonosz boszorkány, akinek igencsak megtetszett
a vitéz. Nem is akarta elengedni többet, így varázsigét mondott: „ Hókuszpókusz akrakadabra, engem szeress holnapra!”. Reggel, amikor a nap felkelt
Vitéz Győző olyan szeretettel nézett a boszorkányra, mint a szerelmetes
királykisasszonyra. Minden nap kiment az erdőbe virágot szedni, amit
Eufrozinának a boszorkánynak adott. Egyszer, amint a virágokat gyűjtögette,
találkozott egy öreg emberrel, aki azt kérdezte tőle: „Hová, hová vitéz
legény?”. Vitéz Győző így szólt: „Virágot szedegetek az én drága Eufrozina
boszorkányomnak.” Látta az öreg, ennek a fele se tréfa, a gonosz boszorkány
elvarázsolta Vitéz Győzőt. Elment akkor a Hiszipiszimiszi törpéhez.

Elmesélte neki, hogy Vitéz Győzőt elvarázsolták, és kérte segítsen rajta. Ekkor
azt mondta Hiszipiszimiszi törpe: „ Hiszi a piszi, én vagyok a miszi!”
Az öregember azonban olyan szépen kérte, hogy a törpe elment vele. Amikor
találkozott Győzővel, már tudta, hogy segítenie kell. Azt mondta akkor:
„Hókusz-pókusz akrakadabra Kincső királykisasszonyt szeresd holnapra!”.
Vitéz Győző ekkor megdörzsölte a szemét, és megköszönte a segítségüket.
Felnyargalta a paripáját, és meg sem állt a palotáig. A kapuban már várta a
hoppmester.

Elvezette Vitéz Győzőt Zakariás királyhoz, Arankához a királynőhöz,

akik szívesen feleségül adták a vitézhez egyetlen szépséges leányukat Kincső
királykisasszonyt.

Olyan lakodalmat csaptak, hogy az állatok is velük mulattak, reggeltől estig,
azután meg holnap délig.

Farkastanya
magyar népmese

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperencián is túl, volt egy tojás. Ez a tojás
megindult világra. Görgött, görgött, egyszer előtalált egy rucát. Azt kérdi tőle
a ruca: - Hova mégy, tojás koma? – Megyek világgá. – Én is megyek, menjünk
együtt.

Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast. – Hova mentek, ruca koma? –
Megyünk világgá. – Én is megyek, menjünk együtt.
Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt. – Hova mentek, kakas
koma? – Megyünk világgá. Én is megyek, menjünk együtt.
Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy rákot. – Hova mentek, tű koma?
– Megyünk világgá. – Én is megyek, menjünk együtt.
Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre pedig egy ökröt.
Mentek aztán mendegéltek, egyszer rájuk esteledett. Ott volt egy kis ház, abba
bementek. Ki-ki lefeküdt a maga helyére. A tojás belefeküdt a tüzes hamuba.
A ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére. A rák belemászott egy dézsa
vízbe. A tű a törölközőbe szúródott belé. A ló lefeküdt a ház közepébe, az ökör
meg a pitvarba. Egyszer jön ám haza a tizenkét farkas, akiké a kis ház volt.
A legöregebb már messziről elkezdett kiabálni: - Phü-phü, de idegen szagot
érzek, ki mer bemenni?! Volt köztük egy hányaveti, az azt mondta, hogy ő
bemegy, ha ezer ördög van is odabent, nem fél ő semmitől. Be is ment.

Hogy az övék volt a ház, egészen tudta a dörgést, mi hol áll. Legelőször is a
kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd mécset gyújt, de a kakas meg a
ruca elkezdtek lármázni; akkor belenyúlt a hamuba, hogy majd parazsat keres,
de a tojás elpukkant; szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rák csípte meg
ollójával;

Azután szaladt a törülközőhöz, ott meg a tű szúrta meg; nagy ijedten a ház
közepére ugrik, ott a ló rúgja oldalba; amint szalad kifelé, az ökör is nekiesett,
felkapta a szarvára, az udvar közepére lökte.

Erre elkezdett ordítani, mint a fába esett féreg; szaladt a többi farkashoz.

- Jaj, fussunk, fussunk! Égszakadás, földindulás! Valamennyi ördög mind odabent
van! Nyúlok a hamuba, meglőnek puskával. Szaladok dézsához, megvágnak
ollóval. Kapkodok kendőhöz, banya szúr tűjével. Futok ajtó mellé, kilöknek
lapáttal. Szaladok pitvarba, vesznek vasvillára! Egy kiált: Hep-hep-hep!
Más ordít: Add feljebb! Akkor nagyot estem, bezzeg jaj volt nekem! Akkor
nekiindultak, még most is szaladnak, ha meg nem álltak.

KOPÁCSI MESE

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy tó, a Kopácsi tó. Abban volt két
kisgyerek, egy kislány és egy kisfiú. Ők ketten ikertestvérek voltak. A lánynak
olyan volt a haja, mint a fűzfa, a fiúnak meg mint a buzogány.

Egyik este kimentek a tóhoz játszani és találkoztak egy tündérrel. A tündértől
azt kérték, hogy legyenek igazi gyerekek, mert elvarázsolta őket egy gonosz
boszorkány.

Azt mondta a tündér teljesíti a kívánságukat egy feltétellel. Három próbát ki
kell állniuk. Ezeket a próbákat három este kell teljesíteni.

Első próba: 130 halpikkelyt kell összegyűjteni.

Második próba: akkora hálót kell csinálniuk, ami egész Kopácsot átéri.

Harmadik próba: 18-szor körbe kell úszni a Szakadást.

Az első este kimentek a Szakadásra, de nem volt nekik hálójuk, így kézzel kellett
megfogniuk a halakat, de nem sikerült nekik. Arra sétált egy kis halászgyerek,
megsajnálta őket és segített nekik.
A hálójával kifogták a halakat és összegyűjtöttek 130 halpikkelyt.

Másnap este sikerült teljesíteniük a második próbát is, mert a kis halászgyerek
megint eljött hozzájuk, és hozott magával egy kislányt is. Ők ketten addig
beszélgettek, míg megkötötték a hálót, amit utána rádobtak Kopács falura.

A tündér éppen a faluban volt, próbált kimenni, de beleakadt a hálóba.
Elkezdett kiabálni, hogy engedjék ki, mert sikerült a második próbát is
teljesíteniük.

Harmadik este ismét jött a kis halászlegény a Szakadáshoz, 18 gyerek
kíséretében. Összebarátkoztak és mind egyszer körbe úszták a Szakadást.
Ezt látta a tündér is és visszavarázsolta az ikertestvéreket igazi gyerekké.

Itt a vége, fuss el véle!
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