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1. Megldtogatom az ovodat

Egy nap 6ppen a szines 6pit6kockdimat rakosgattam egym 6.sra, amikor Anya bet6-
pett a szobSmba, 6s letilt me116m.

- Fanni - sz6IthozzAm unnep6lyesen -, ma elmegyonk egy nagyon kulonleges
helyre, az 6vod6ba. Ott rnAr vilrnak rink az 6v6 n6nik, 6s megmutatj6k nektink, mi-
Iyen j6t lehet jitszani az ovlban.

Nagyon kivdncsi lettem. Anya megengedte, hogy a legszebb fodros ruh6cskdmat
vegyem fel. Miutin Anya segitett feloltozni, kdzen fogva els6t6ltunk az 6vodAig.

Az 6voda m6r kivtilr6l is viddmnak 6s barits6gosnak ldtszott. Az 6pulet faIilra
vir6gok 6s pillang6k voltak festve. Amikor bel6ptunk az ajtajAn, kicsit szorosabban
fogtam meg Anya kez6t. Ott m6r nagyon sokan voltak, sok-sok kisfiri 6s kisldny, 6s

mindenki az anyukijitvalvagy az apttkiljitvallrkezett. Nem sz6mitottam arra, hogy
ennyien lesznek itt, ezdrtmegszeppenve Anya h6ta mog6 birjtam, 6s csak onnan ku-
kucskdltam ki a gyerekekre.

- Fanni - guggolt le me116m Anya -, h€ ijedj meg! A tobbi kisgyerek is j6tszani
jott. Gyere, keres0nk valami j6 jel.r-kot! Anya bevezetett az egyik csoportszobd.ba,
amelynek ajtajlra egy szdp szines pillang6 volt festve. Itt leultem a sz6nyegre az 6pi-
t6kockdkkal j6tszani. Anya tudta, hogy ez a kedvenc j6t6kom. J6t6k kozben titokban
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n6ha-n6ha korben6zegettem a csoport szobiban, mindentitt kisldnyok 6s kisfink j6t-
szottak bab6kkal, aut6kkal, din6kkal, labdikkal. Amig a gyerekek jdtszottak, addig
az anyukilk 6s apuk6k buszk6n mosolyogva figyett6k 6ket, majd egym6ssal es az 6v6
n6nikkel besz6lgettek.

Ekkor leult mell6m egy n6ni, 6s jiltszani kezdett velem, segitett meg6piteni egy
magas tornyot.

- M5rta 6v6 ndni vagyok - mutatkozottbe a n6ni. - T6ged hogy hivnak?

- Fanni vagyok - vAlaszoltam neki. - Az epit6kocka az egyikkedvenc j6t6kom. Te
is szereted? - k6rdeztem t61e.

- Igen * vilaszolta M6rta n6ni, 6s barits6gosan rdm mosolygott. - Mondd csak,
j6I erzed magad ttt az 6vodiban? -kerdezte t6lem.

B6lintottam, majd elmes6ltem Mirta n6ninek, amit Anydt6l hallottam ,hogy 6sz-
szel minden nap 6voddba fogok j6rni. M6rta n6ni jiltszott m6g egy kicsit velem, majd
kedvesen elkoszont, 6s egy m6sik kisldny mell6 tilt le jiltszani6s beszdlgetni.

Ekkor Anya odajott hozzArn,6s egyutt megn6ztuk a tobbi csoportszobet is, d.e

mindkett6nknek a pillang6s tetszett a legjobban, amit el6szdr l6ttunk. EzutAnelko-
szontunk az 6v6 n6nikt61, 6s elindultunk haza. Nagyon izgalmas nap volt! Mdr alig
v6rtam, hogy otthon mindent elmes6lhessek Apdnak.
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2. Hurua, von ovis jelem!

M6r el is felejtettem az 6vodit, amikor n6hiny h6t mrilva Anya reggeli kozben

megk6rdezte, hogy volna-e kedvem rijra bemenni az oviba. Orommel b6logattam.
Azt hittem, hogy megint jdtszunk egy kicsit, de Anya elmagyar|zta, hogy most csak

az 6v6 n6nikkel fogunk besz6lgetni 6s papirokat toltogetni. Ett6l egy kicsit elszomo-

rodtam, de az6rt egy kis kiv6ncsis6g is volt bennem, hogy vajon most is ott Iesz-e az

a kedves 6v6 n6ni, aki a mfltkor jltszottvelem.
Az 6voda kivulr6l ugyanolyan sz6p volt, mint n6hiiny hete, irjra megcsoddltam a

festett pillang6kat 6s virigokat. Majd bementtink, ahol r,rrilr vArt minket a kedves

M6rta 6v6 n6ni, valamint egy m6sik n6ni is. K6s6bb kideriilt, hogy 6 az 6voda igaz-

gat6 n6nije, Janka n6ni.

M6rta n6ni egy asztalhoz vezetett engem 6s Any6t. Az igazgat6 n6ni orommel
jelentette be, hogy a pillang6s csoportba vettek fel engem, s M6.rta n6ni lesz az 6v6

n6nim. Anya is ugyanannyira ori.ilt ennek, mint 6n.

- Fanni - sz6lthozzirn Mirta n6ni -, kivdlaszthatod, mi legyen a jeled az 6vod6-

ban. Tudod, a jeledetr|rajzolhatod majd az ovis zsikodra, a takar6dra, afogasodon

is rajta lesz, s6t majd a festm6nyeiden is.



M6rta n6ni sok-sok kis kirtydt tett az asztalra, volt koztuk csiga, napocska, hol-
dacska, szivecske, cica, virAg, haj6, alma, cseresznye, eserny6, kisaut6, dob, 6s m6g
hAzik6 is. Nem v6logattam sok6ig, hanem gyorsan felkaptam a vir6got 6br6,zo\okir-
ty5t, 6s magamhoz szoritottam.

- A virdgot szeretn6m! - jelentettem ki. - Nagyon szeretem a virdgokat.

- Rendben, Fanni. Akkor a te ovis jeled avir6,glesz. Es mondd csak, melyik virilg
a kedvenced? - kdrdezte M6rta n6ni.

- H5t a r6zsaszin(, virilg- feleltem.

- At6zsaszinfi? -k6rdezte mosolyogva M6rta n6ni. - Azval6ban nagyon sz6p!
Mirta n6ni felirta apapirjixa,hogy 6n avirilgot v6lasztottam, majd k6rdezett m6g

n6hdny dolgot Anydt6l. Nem 6rtettem, mi6rt 6rdekli Mdrta n6nit, hogy mit szeretek
enni, sokat alszom-e m6g, mi a kedvenc jiit6kom. De nem is nagyon foglalkoztam
vele, mert taldltam az asztalon n6h6ny szines zsirkrltit, szerencs6re volt kozttik 16-
zsaszinfi, is, 6s szdpen kiszineztem a virdgot a kirtyimon.

Mdrta n6ni 6s Janka ndni m6g ndhdny dolgot felirtak a lapjukra, m6g egy kicsit
besz6lgettek Any5val, majd elkoszontek. Mi pedig hazamentunk.

Otthon is a virSgos kdrty6mat szorongattam 6s mindenhova vir5gokat njzoltam.
Amikor Apahazalrt a munk6b6l, 6t is ezzeL fogadtam:

-Yirilglesz ajelem az 6vodilban! - ugrottam Apa nyakiiba.

- De j6! - ortilt velem Ap". - Es r6zsaszin'O az avtritg?

- Persze - b6lintottam nevetve.


