Kedves Kisdiák!
Reméljük, sokat játszottál, kirándultál, pihentél a nyáron. Biztosan
nagyot nôttél, még erôsebb, még ügyesebb lettél. Szeretnénk, ha
kellemesen, jó munkával telne a mostani tanév. Örülnénk, ha szívesen
vennéd a kezedbe ezt a könyvet. Sok kedvet, kíváncsiskodást kívánunk
a történetek, versek olvasásához!
A tankönyv készítôi

A halak bosszúja
Tutajos Lajos és
Úszó Pál
vízre szálltak egy
szál deszkán.
Szerencsét akartak
próbálni,
deszkán hasalva
horgászni.
Billegett-büllögött
a deszka,
markolta, tartotta
Lajoska.
Pál meg a horgot
kezelte:
dobta, rántotta,
emelte.
3
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Nem is lett volna
talán baj,
hogyha nem jön egy
falánk hal,
s mellette még egy
csapatnyi.
Táncolt a dugó,
ropogni
kezdett a bot, és
roppant is,
nyelte is már a
roppant víz.
Mindketten kaptak
utána,
nem is volt gondjuk a
deszkára.
Erre várt csak a
csapat hal:
orral, uszonnyal,
farokkal
tovalopták a
szál deszkát,
s föl-fölugrálva
kacagták,
mint úszik partra
kifosztva
Pali s utána
Lajoska.
(Kányádi Sándor)
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Mese az el-té-vedt kis-veréb-rôl
Egy-szer valami-kor a fészek-ben ki-kel-tek a tojások. Öt pici verébfi-ó-ka csipogott és tátogott a mamája felé. A veréb-mama bol-dog
és büsz-ke volt. Szere-tet-tel csipo-gott vissza, majd meg-e-tet-te
fi-ó-ká-it. Tes-té-vel melegí-tet-te, szár-nya-i-val, csôrével simo-gat-ta
ôket.
HOGYAN GONDOZTA A VERÉBMAMA A FIÓKÁIT?

Amikor már ü-gye-sek, e-rô-sek
lettek a kis-ve-re-bek,
a veréb-mama el-kezd-te ok-tat-ni
ôket. Sokat gyako-rol-ták a repü-lést
is. A fi-ó-kák ü-gye-sek vol-tak,
de az ö-tö-dik veréb volt a leg-bát-rabb és a leg-ü-gye-sebb.
MELYIK FIÓKA VOLT A LEGÜGYESEBB?

Az egyik repülés-lec-ke alatt olyan messzire szállt, hogy sem a mamáját,
sem a test-vé-re-it nem látta többé. Megi-jedt a kis-veréb, a szár-nya
el-fá-radt. Már nem is bír-ta a repülést, csak ug-rált vékony lábacská-in.
MI TÖRTÉNT AZ ÖTÖDIK KISVERÉBBEL?

Addig ug-rált, míg a vad-kacsa fész-ke elé ért.
– Befo-gadsz a fész-ked-be? – kér-dez-te a kis-veréb.
– Befo-gad-lak, háp-háp… – vála-szol-ta a vad-kacsa.
– De én csak úgy beszélek, hogy csip-csirip!
– Akkor nem fogad-lak be a fész-kem-be,
háp-háp… – szólt a vad-kacsa.
MIÉRT NEM FOGADTA BE A VADKACSA A KISVEREBET?

A kis-veréb tovább-ug-rált.
Talál-ko-zott a galamb-bal, és meg-kér-dez-te:
– Meg-me-le-gí-tesz a szár-nyad alatt?
– Meg-me-le-gí-te-lek per-sze, kruuú… buk…
buruk… – tur-bé-kolt a galamb.
5
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2/18/10 6:24:04 PM

– De én csak úgy beszélek, hogy csip-csirip!
– Akkor nem melegí-te-lek meg, kruuú… buk… buruk… – szólt a
galamb.
MIÉRT NEM MELEGÍTETTE MEG A GALAMB A KISVEREBET?

A kis-veréb tovább-ug-rált. Talál-kozott a bagoly-lyal.
– Éhes vagyok, etess meg, kér-lek! – csipog-ta
a kis-veréb.
– Jó szív-vel meg-e-tet-lek, uhuuu – huhogott
a bagoly.
– De én csak úgy beszélek, hogy csip-csirip!
– Akkor nem etet-lek meg, uhuuu – mondta
a bagoly.
MIÉRT NEM ETETTE MEG A BAGOLY A KISVEREBET?

Besö-té-te-dett, hideg lett. A kis-veréb félt, fázott, éhezett. Fáradt volt.
Ug-rált csak ug-rált egyre tovább, pedig már semmit sem látott.
HOGY ÉREZTE MAGÁT A KISVERÉB?

Egyszer csak megállt, mert valami szürke madár-félét vett észre.
MIÉRT ÁLLT MEG A KISVERÉB?

– Ked-ves madár – szólí-tot-ta meg a kis-veréb
a madarat –, befo-gadsz, meg-e-tetsz?
Fáradt fi-ó-ka vagyok, és csak úgy beszélek, hogy
csip-csirip!
– Persze, hogy befo-gad-lak, persze, hogy meg-etet-lek, én vagyok a mamád! Téged keres-te-lek,
hív-ta-lak, csip-csirip!
MIÉRT FOGADTA BE A SZÜRKE MADÁR A KISVEREBET?

Majd a szár-nyá-val, csôrével meg-si-mo-gat-ta kicsi, fáradt fi-ó-ká-ját.
Aztán haza-vit-te a fészekbe, és ott meg-e-tet-te. Az ötödik fióka
odabújt a test-vé-re-i-hez, veréb-mama pedig mele-gí-tet-te ôket regge-lig, és éj-sza-ka egyszer-egyszer szere-tet-tel csipogott hozzájuk.
HOGYAN ALUDTAK A KISVEREBEK?
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Nyár-fa-le-vél
Volt egyszer, hol nem volt, volt egy szegény ember. Egy fia volt meg
egy lánya, János és Krisz-tin-ka. Alig-hogy a gyerekek fel-cse-pe-redtek, meghalt az apjuk.
MI TÖRTÉNT A SZEGÉNY EMBERREL?

Krisz-tin-kát jó emberek vették maguk-hoz. János szol-gál-ni ment el
egy gazdag grófhoz.
MI LETT A GYEREKEKKEL?

Vitte magával Krisz-tin-ka képét, hogy lássa húga arcát a messze idegen-ben.
MIT VITT MAGÁVAL JÁNOS?

A gróf nagyon meg-ked-vel-te a derék, szor-gal-mas legényt. Ész-revet-te, hogy néha egy arc-ké-pet vesz elô,
hosszan nézi, aztán meg-csó-kol-ja.
Meg-kér-dez-te:
– Talán a jegyesed?
– A húgom – felelte János.
– Ha életben is ilyen szép a húgod – mondta a gróf, miután meg-néz-te
a képet –, s olyan jó is, mint amilyen szép, a fele-sé-gem lesz!
MIT MONDOTT A GRÓF?

– Életében még száz-szor-ta szebb – felelte János.
Befo-ga-tott akkor a gróf az aranyos hintóba.
– Te menj el Krisz-tin-ká-ért! – mondta a dajkájának. Útnak indult a
dajka, meg-ke-res-te Krisz-tin-kát, és azt mondta neki:
– Édes-bá-tyád látni kíván, gyere el a gróf úr kas-té-lyába! Ott vár!
KI MENT KRISZTINKÁÉRT?

Vágyódott Krisz-tin-ka édes-báty-ja után, nem sokat gon-dol-ko-dott,
beszállt a hintóba az öreg dajka mellé. Csak egy kiskutyát vitt magával, egyetlen jószágát. Vízbôl mentette ki egyszer. Amikor kihúzta a
folyóból, a szegény kis állat úgy reszketett, mint a nyár-fa-le-vél, s
7
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Krisztinka nyomban elnevezte Nyár-fa-le-vél-nek. Minden-ho-va ment
Krisz-tin-ká-val, s a lány se vált volna meg tôle semmi kincsért.
MIÉRT LETT NYÁRFALEVÉL A KUTYA NEVE?

Bol-do-gan indult útnak Krisz-tin-ka, de a dajka gonosz tervet forralt.
A csendes folyó hídján vezetett át az útjuk. Ott így szólt a dajka
Krisz-tin-ká-hoz:
– Nézd csak, milyen szép arany-ha-lacs-kák
úszkálnak a folyóban! Krisz-tin-ka kihajolt a
hintóból, a gonosz öregasszony pedig csak ezt
várta: kilökte a lányt, egyenest a folyóba!
MIT CSINÁLT A DAJKA?

A kocsis nem vett észre semmit, tovább-haj-tott. A dajka titokban
tulajdon húgát csem-pész-te a hintóba, egy csúf leányt.
KIT CSEMPÉSZETT A HINTÓBA A DAJKA?

Meg-ér-kez-tek a kastélyba, a dajka a gróf elé vezette a rút leányt.
Fátyol takarta a lány arcát. A vén dajka azt mondta a grófnak:
– Foga-dal-mat tett ez a szép-sé-ges hajadon, hogy fél esz-ten-de-ig
nem veti le a fátylát.
MIÉRT NEM LÁTTA A GRÓF A LÁNY ARCÁT?

Kíván-csi volt nagyon a gróf, szerette volna látni. De bízott Jánosban,
aki azt mondta neki, hogy húga életben száz-szor-ta szebb, mint a
képen. Meg-tar-tot-ták hát a lako-dal-mat a dajka húgával.
KIBEN BÍZOTT A GRÓF?

Amikor aztán egy-be-kel-tek, az ifjú asszony már nem húzó-do-zott,
eldobta a fátylát. Megijedt a gróf, mert csúnya volt a menyecske, mint
a borús éjszaka.
MIkor VETTE LE A LÁNY A FÁTYLAT?

Azt hitte, becsapta kedves szolgája, harag-já-ban fogságba vetette.
Hiába kiabált János, hogy ez a lány nem az ô húga.
MI TÖRTÉNT JÁNOSSAL?
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98538D Játékvár 2 Olvasó 2010.indd 8

2/18/10 6:24:05 PM

Az arc-ké-pet a gazdag gróf mindjárt fel is a-kasz-tot-ta a kéménybe.
HOVA KERÜLT KRISZTINKA ARCKÉPE?

Egy éjjel a gróf aj-tón-ál-ló-ja furcsa dolgot látott. Csodá-la-tos szép
leány szaladt a kastély kapujához. Fátyol volt a ruhája, fején koszorú.
Megállt a lány a kastély kapujában, s elkiáltotta magát:
– Nyár-fa-le-vél! Nyár-fa-le-vél!
Odafutott a kutya a szépséges lány mellé, és azt felelte:
– Itt vagyok, kis gazdám, itt vagyok, Krisz-tin-kám!
KIT HÍVOTT A LÁNY?

–
–
–
–
–
–

Hol az én édes-bá-tyám? – kérdezte a lány.
Vasban, láncban, a fogda mélyén!
Hol a képem?
A kéményben lóg.
Hol a dajka húga?
Nyugszik a gróf ágyában.
MIKET KÉRDEZETT A LÁNY?

– Istenem! – sóhajtotta a lány. – Még két éjszaka itt leszek, de ha
nem vált meg senki, elveszek! –mondta, s azzal elszaladt.
MIT MONDOTT A LÁNY?

A gróf ajtón-ál-ló-ja azt hitte, csak álmodott, s nem mert szólni róla
az urának.
MIT GONDOLT AZ AJTÓNÁLLÓ?

A második éjszaka újra megjelent a szép leány, s hajszálra ugyanígy
zajlott. Azt mondta a hajadon:
– Most már csak egy éjszaka van. Ha nem vált meg senki, ott kell
maradnom a vízben.
Aztán elszaladt megint.
Az aj-tón-ál-ló most már tudta, hogy nem álmodott. Tisztán hallotta
a lány szavait. Azonnal jelen-tet-te az urának.
KINEK SZÓLT AZ AJTÓNÁLLÓ?
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Az utolsó éjjel a gróf elbújt a kastély kapuja mellett, s várta a szép
leányt. Nem kellett sokáig várnia, pontban éjfélkor megjelent, és
szólította a kutyát:
– Nyárfalevél! Nyárfalevél!
Odafutott hozzá a kiskutya, s boldogan csóválta a farkát.
– Itt vagyok, kis gazdám, itt vagyok, Krisztinkám!
– Hol van az én édesbátyám?
– Vasban, láncban, a fogda mélyén!
– Hol a képem?
– A kéményben lóg.
– Hol a dajka húga?
– Nyugszik a gróf ágyában!
– Jaj nekem! – sóhajtotta a szép leány. – Ha most sem vált meg senki,
ott kell maradnom a vízben!
Akkor a gróf oda-top-pant, s a karjába zárta a leányt.
MIT CSINÁLT A LÁNY?

Abban a szem-pil-lan-tás-ban lefoszlott a haja-don-ról a fátyol, leesett
a koszorú. A gróf rátekintett, nyomban ráismert az arckép alapján
Krisztinkára.
KI VOLT A LÁNY?

Krisztinka rendre elbeszélte neki, hogyan taszította be a hídról a
dajka a folyóba. Csakhogy nem fúlt vízbe, mert a vízilények karjukra
vették, s befogadták víz alatti birodalmukba.
KIK FOGADTÁK BE KRISZTINKÁT?

Azt kívánták, legyen a társuk, de megengedték, hogy három éjjel
elmehessen a gróf kastélyához. Hogyha egy ember a karjába zárja,
újra itt élhet, de ha nem, vissza kell térnie a vízilények birodalmába.
MIT ENGEDTEK MEG A VÍZILÉNYEK?

Elámult a gróf, most már mindent értett. Kastélyába vezette Krisztinkát.
Bátyját nyomban kiszabadította a fogdából, s magas rangra emelte.
MI TÖRTÉNT JÁNOSSAL?
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A gonosz dajkát meg csúf húgát záratta a helyébe. Aztán lakodalmat
ült Krisztinkával, s boldogan éltek, míg meg nem haltak.

MI TÖRTÉNT A DAJKÁVAL ÉS A HÚGÁVAL?

Bolyongok
Hol van az a kis ház, hol kevesen járnak?
És ahol szeretnek, és csak reám várnak,
És csak reám várnak.
Merrefelé menjek? Balra-e vagy jobbra?
Fönn csillagok vannak, fölnézek azokra,
Fénylô csillagokra.
Merre nincs csillagfény – arra fogok menni,
Ott fognak igazán engemet szeretni,
Igazán szeretni.
(József Attila)
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A hûséges kutya
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tolvaj. Egyszer kinézett magának egy házat, ahova szeretett volna be-o-son-ni. Már napok óta a
ház körül ó-lál-ko-dott. Azt gondolta, majd éjnek idején lopakodik az
udvarba, s onnét a házba olyankor, amikor mindenki alszik.
MIT TERVEZETT A TOLVAJ?

Mindent apróra meghányt-vetett magában; még egy létrát is föl-fe-de-zett a
fészerben; azt majd neki-tá-maszt-ja
a háznak, s ész-re-vét-le-nül fölmászik
a padlásra, azt is kirá-mol-ja. Megy
majd minden, mint a karika-csa-pás
– gondolta elé-ge-det-ten.
HOGYAN KÉSZÜLT A TOLVAJ?

Már csak egy nehéz-ség volt: a kutya.
Volt ugyanis a gazdának egy hatal-mas ház-ôr-zô kutyája, egy jól
meg-ter-mett komon-dor; egész éjszaka ide-oda járt az udvarban,
óránként tízszer, hússzor is elment a kerítés mellett, mindent megszag-lá-szott, minden neszre a fülét hegyezte, s ha valami gyanúsat
talált, el-kez-dett dühösen ugatni.
HOGYAN ÔRIZTE A KUTYA A HÁZAT?

A tolvaj sokat töp-ren-gett rajta, hogyan bán-hat-na el a kutyával.
Tudta, hogy erôvel nem gyôzheti le, s akár-mi-lyen óvatos, akár-milyen fur-fan-gos, ennek a derék jószágnak az éber-sé-gét nem lehet
kiját-sza-ni.
Mit tudott A TOLVAJ?

A tolvaj nem-egy-szer volt már szorult hely-zet-ben, s ilyenkor gyakran
sikerült kivág-ni-a magát valami váratlan aján-dék-kal. Az osto-bá-kat
meg-lep-te a bôke-zû-sé-ge, s amíg csodál-koz-tak vagy ör-ven-deztek, ô ügyesen odébbállt.
HOGYAN SZOKTA KIVÁGNI MAGÁT A TOLVAJ?
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Ilyesmit gondolt most is. Vett egy darab kenyeret, meg-tûz-del-te
szalon-ná-val, aztán amikor leszállt az éjszaka, és el-nyu-go-dott a ház,
minden ablakban ki-a-ludt a vilá-gos-ság, nagy óvatosan be-nyom-ta a
kaput. Reccsent egyet a kapu, s azon nyomban ott termett a komondor. A fur-fan-gos tolvaj ekkor fogta a szalon-ná-val tûzdelt kenyeret,
és odavetette a kutyának.
MIT CSINÁLT A TOLVAJ?

A komon-dor azonban ügyet sem vetett a koncra.
– Ó, te os-to-ba! – mondta a tolvajnak. – Mit gondolsz, ezzel megvesz-te-get-hetsz? Azt hiszed, egy darab ke-nyé-rért meg egy kis
szalon-ná-ért hall-gat-ni fogok, és hagyom, hogy kifoszd a házat, és
meg-ká-ro-sítsd a gazdámat? Azt már nem, barátom! S ha eddig netán
azt hittem volna rólad, hogy tisz-tes-sé-ges szán-dék-kal léptél az
ud-va-runk-ba, kéret-len aján-dé-kod figyel-mez-tet rá, hogy rosszban
sán-ti-kálsz.
MIT MONDOTT A KUTYA?

A tolvajnak ug-rott, s az örülhetett neki, hogy nem kapott többet
két-három harapásnál. Így tanulta meg, hogy az igazi hûséget nem
lehet meg-vá-sá-rol-ni.
MIT TANULT MEG A TOLVAJ?
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A holdvadászok
Hol volt, hol nem volt, volt egy kicsi falu. Ez a falu északon volt, ott,
ahol mindig sok hó esett. Ebben a faluban esz-ki-mók éltek.
HOL VOLT EZ A FALU, KIK ÉLTEK ITT?

Egyik este egy fiatal esz-ki-mó
meg-pil-lan-tott-a a holdat a közeli
hegy fölött.
– De a-la-cso-nyan van az a hold! –
csodál-ko-zott. – Ha ott lennék a
hegyen, meg is tudnám fogni.
Lehoz-hat-nám a faluba.
Az lenne ám az igazi! –
lel-ken-de-zett tovább. – Betenném a kunyhóba, ott lenne mindig a
kezem ügyében. Hosszú téli estéken el-né-ze-get-ném. Az se lenne
gond, ha a mécsbôl kifogyna a fó-ka-zsír, hiszen ez a szép, hold
el-lát-ná a lámpa feladatát. Úgy vilá-gí-ta-na, mint a mécs.
MIN GONDOLKOZOTT A LEGÉNY?

Jószívû volt ez az esz-ki-mó legény. Azt is kigon-dol-ta, hogy nem is
egy-ma-gá-nak tar-ta-ná meg a holdat, hanem az egész falué lenne.
Nagy jég-kuny-hót épí-te-né-nek. Ebbe az egész falu beköl-töz-het-ne.
Itt mindenkinek vilá-gí-ta-na a hold.
HOGYAN VILÁGÍTANA MINDENKINEK A HOLD?

Össze-gyûj-töt-te az összes, szám-ba ve-hetô esz-ki-mó legényt. Mindany-nyi-uk-nak tetszett a pompás ötlet. Nagy csapat-ban, jóked-vû-en,
ének-szó-val in-dul-tak a hegy-csúcs-nak.
MIÉRT MENTEK A HEGYCSÚCSRA A LEGÉNYEK?

Nagy nehezen fent voltak a hegy-csú-cson, de a hold nem volt ott,
elúszott elôttük a levegôben. Fent az ég-bol-ton lebegett, úgy látszott,
hogy nincs messze tôlük, de hiába nyúj-to-gat-ták utána a kezüket.
Egyikük sem tudta meg-fog-ni.
MIÉRT NEM FOGTÁK MEG A HOLDAT?
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Az egyik legény azt mondta:
– Si-es-sünk át, a hold ott van a másik hegy-csú-cson!
Ebbe a többi legény is bele-e-gye-zett. Egyikük sem ment volna szívesen vissza hold nélkül a faluba.
HOVA INDULTAK A LEGÉNYEK?

Elin-dul-tak hát vissza-fe-lé. A völgyben megint fel-néz-tek az égre.
A hold most valóban egy másik hegy leg-ma-ga-sabb csúcsán tündö-költ.
HOL VOLT A HOLD?

Össze-szed-ték magukat, sietve másztak felfelé. De most sem volt
más-képp: a hold megint csak elúszott elôlük.
MIÉRT NEM ÉRTÉK EL A HOLDAT?

Meg-mász-ták az összes hegyet, de a holdat nem
tudták meg-fog-ni. Egy másik legény így szólt:
– Biz-to-san fél tôlünk a hold.
– Ez bizony igaz lehet – mondták a többiek.
Kita-lál-tak egy mézes-má-zos, csalo-ga-tó
költe-ményt, és énekelni kezdték:
Legyél a zse-bünk-ben, kedves hold koma:
Meg-le-pe-tés lesz ott, pompás lakoma!
MIT GONDOLTAK A LEGÉNYEK?

A hold azonban nem ment az eszkimó legények zsebébe, és úgy
látszik, még csak finom lakomát sem kívánt. Minden egyes al-ka-lommal meg-szö-kött elôlük jót kacagva egy-ü-gyû-sé-gü-kön. A legények
végül haza-bal-lag-tak, szégyen-kez-ve, hold nélkül.
HOGYAN MENTEK HAZA A LEGÉNYEK?

Nem épí-tet-ték meg azt a nagy-nagy, pompás jég-kuny-hót sem, amit
el-kép-zel-tek. És bizony azóta is fóka-zsír-ral világítanak. S talán jól
is van ez így. A hold ezután is mind-any-nyi-u-ké. Onnan a magasból
világít min-den-ki-nek.
MIÉRT NEM ÉPÍTETTÉK MEG A JÉGKUNYHÓT?
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A favágó kívánsága
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy favágó. Szor-gal-mas ember
volt, dol-go-zott reggeltôl estig. Egy hideg téli napon is vágta a fát
az erdôben.
MILYEN EMBER VOLT A FAVÁGÓ?

Este felé már ugyancsak elfáradt a nehéz munkától.
– Még ezt kivágom, aztán hazamegyek pihen-ni – gondolta, és nekiru-gasz-ko-dott az utolsó fának. Hát ebbe a fatörzsbe úgy beszorult
a fejszéje, hogy meg se bírta mozdítani. Húzta jobbra, vonta balra,
feszegette, de a fejsze csak nem mozdult.
MI TÖRTÉNT?

Meg-dü-hö-dött a favágó, s úgy ordított, hogy hangos lett tôle az erdô. Amint éppen így zúgolódott,
egyszer csak elôlépett egy töpö-rö-dött, ráncos
képû anyóka, és megkérdezte:
– Mi bajod van édes fiam, miért kiabálsz?
MIT KÉRDEZETT AZ ANYÓKA?

– Ez az átkozott fejsze bele-szo-rult a fatörzsbe, és nem tudom kihúzni,
hogy szakad-na le az ég! – dühön-gött tovább a favágó.
– Miért szidod a fákat meg a fejszédet, hiszen belôlük élsz?! Talán
bizony azt kíván-nád, hogy munka nélkül legyen meg a kenyered?
Rávágta erre a favágó:
– Igenis, hogy éppen azt kívánom magamnak! Azt, hogy ami fához
csak hozzá-é-rek, tüstént dara-bok-ra essen szét!
MIT KÍVÁNT A FAVÁGÓ?

Az anyóka meg-csó-vál-ta a fejét, de aztán rá-bó-lin-tott:
– Jól van, legyen úgy, ahogy kívánod. Én a manók öreganyja vagyok,
és teljesítem kíván-sá-go-dat. Hanem te lásd majd, hogy mennyi örömöd lesz benne!
Azzal visszalépett a vén fa mögé, és eltûnt. A favágó pedig odament
ahhoz a fatörzshöz, amelyikbe a fejszéje szorult, s pró-ba-kép-pen
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óvatosan meg-é-rin-tet-te a kérgét. Hát uramfia, abban a pil-la-nat-ban
négyfelé esett a vastag törzs, a fejsze is kifordult belôle!
MI TÖRTÉNT A FATÖRZZSEL?

Nagyot kacagott a favágó, bele-rú-gott a fejszébe, s vidáman indult
haza. Út-köz-ben mindjárt el is tervezte, hogy vesz magának egy csilinge-lô szánt, egy pár jó lovat, s ezután mindennap csak kiszán-ká-zik az
erdôbe, megérinti a fákat, s rakja is a szánra, és viszi a városba eladni.
MIT TERVEZGETETT A FAVÁGÓ?

Hanem ahogy belépett a házába, s fáradtan
lezöttyent egy székre – a szék reccsent
egyet, s össze-csuk-lott alatta. Amikor
meg fel akarta húzni az otthoni facipôjét –
hát a cipô ketté-ha-sadt a kezében.
MI TÖRTÉNT A SZÉKKEL ÉS A FACIPÔVEL?

Amikor meg benyúlt a szekrénybe tiszta haris-nyá-ért – recsegveropogva összedôlt a szekrény, csupa gyújtós lett belôle.
Megszeppent erre egy kicsit a favágó, no de sebaj – gondolta, s
kihúzta az asztal-fi-ó-kot, hogy elôvegye a kenyeret. Akkor meg az
asztal esett le nyekkenve a négy lábáról.
MIÉRT ESETT SZÉT A SZEKRÉNY ÉS AZ ASZTAL?

Ekkor már csak egy vágya volt: lefeküdni, kipihenni ezt a különös napot
– de az ágy deszkái is szétestek alatta, ô meg neki-gu-rult a gerendá-ból meg deszkából ácsolt falnak, s úgy rádûlt az egész ház, hogy
alig bírt alóla kikec-me-reg-ni. Ilyen-for-mán háza sem volt már.
MI TÖRTÉNT AZ ÁGGYAL ÉS A HÁZZAL?

Kiment az erdôbe, hogy ott háljon, de álmában nekidôlt egy hatalmas
bükkfának, s az is olyan iszonyú ropogással zuhant a földre, hogy a
favágó halálosan megrémült, és így ordított fel:
– De hiszen ne is tudjak én többé másképp fát vágni, mint a fényes
fejszémmel meg a két karom erejével!
MIT KIÁLTOTT A FAVÁGÓ?
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A töpö-rö-dött, ráncos anyóka alig-ha-nem meg-szán-hat-ta. Mert
másnap ott látták a favágót az erdôben, és dolgozott serényen. Az
irtásban döntötte a fákat. Vidáman forgatta a fejszéjét, és fütyö-rész-ve
rakta össze a szét-ha-so-ga-tott tuskókat.

MIT CSINÁLT MÁSNAP A FAVÁGÓ?

A hét napjai
Hétfôn heverünk,
kedden keverünk,
szerdán szedret eszünk,
csütörtökön csürközünk,
pénteken pitét sütünk,
szombaton szappant fôzünk,
vasárnap tisztát veszünk.
(Népköltés)
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