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Mire lehetj6 a rendrak6s?
a rendrakds 6rome

- Hiiha, mekkora rendetlensdg van ebben a kis hdzik6ban! - ldpett be Molri
€desanyja a kerti fakuck6ba. szeg6ny babik szanasz6t hevertek 

" ftild.i.r, a leg6k
magdnyosan kukucskriltak ki a kis asztalka al6l, a szines ceruz|kpedig hegyetdr6tten
fekiidtek a padl6n. Molli elsz6gyellte magdt, 6s csendben -.giritraloti anya hita
m6gott. * szerintem ezek a jdtdkok megdrdemeln€k, hogy sz6pen a helyiitre rakjuk
6ket. Mit gondolsz, kicsim, tartunk egy k6zos rendrak6 J6lutrint? - morolygott any"
a kisldnyra.

Molli_b6lintott 6s anydval hozzilittak a munkdhoz, Elkezdtdk az 6sszes j6t6kot
egyes6vel elrendezni, minden btbira,Ieg6ra, ceruzira 6s kirak6darabra kiiLlon figyel-
pet yelgelve. Ahogy haladtak el6re, 6s kezdett ilrjra otthonos hangulatot 6lteni a i<is-
hdz, Molli kezdte magdt egyre jobban €rezni. Egy 6riba is beletelt,-mire minden j6t6k
a m6lt6 helyere keriiLlt, de a munka v4gezt€veIj6les6 6rz6ssel csiicsiiltek le a padl6ra.

- Ary*, ,szuper ritlet volt, hogy rendet raktunk, olyan j6l 6rzem most magam
- szusszanr fel Molli. - Teljesen megrijult a kuck6m! Most, hogy a jdt6kok a sajiihe-
lyut 0" vfuiilk,hogy iira jirsszamveliik, olyan tiszta lett az eg€szhazik6,6s nagyobb
lett a hely is.

- Igen, egyetdrtek veled, drdgdm! Nekem is mindig j6 €rzts, mikor a rendetlen-
s6gb6l egyszer csak rendet vardzsolunk!

Or6mmel a sziviikben kacsintottak iissze, megfogtdk egymds kez6t, 6s mosollyal a
szdjukon indultak be a konyh:iba inni egy forr6, finom kaka6t.



Megszereftik? Szereljiik meg I

az egyiltt szerelds oriime

- Apa! Nem miikodik a tivirinyit6s aut6m, szerintem lemeri.ilt benne az elem,
kdrlek, segitsl - szaladt oda Korn6l apithoz.

- Lemeriilt az elem? Ha segitesz nekem, akkor egyiitt pikkpakk megjavitjuk -
mondta apa.

- Persze, szivesen segitek! - vilaszolta Korn6l, 6s mdr szaladt is a csavarhfz6k€sz-
letdrt 6s az elemekdrt a kamrdba. Szerencsdre apa mindig mindent a helyere rak, ez€rr

kcinnyen 6s gyorsan megtaldlt mindent a kisfiir. Majd leiiltek egymds melld a nappali
sz6nyeg4,re, 6s elkezd6dijtt a kozos szerel€s.

- Korn€liusz - bectzte apa a kisfidt -, k6rlek, most vedd el6 a legkisebb csavar-

hirz6t, 6s csavarozd ki azokat a pici csavarokat.

- Ok6, apa, megvan!

-J6, 
akkor tedd a pici csavarokat a csavarhriz6 doboziba, hogy meglegyenek, 6s

vedd ki az elemeket, majd tegydl bele irjakat - biztatta kedvesen apa.

- Airl Nem birom kivenni 6ket, apa, ldgyszi segitsl - kdrte Korndl.

- Rendbenl N€zd csak, pr6bdld meg igy! Litod, mdr ki is csusszantak az elemek.

P6r perc alatt ki is cser6lt€k az elemeket, ds Korn6l 6jra tudott aut6zni. Apa 6ppen

a csavarhdz6kdszletet rakta el a hely6re, mikor kisfia megsz6lalt:

- Nagyon j6, hogy megint miik<idik az att6m, de tudod minek 6riiltjk a legjob-
ban? Annak, hogy egyiitt szereltiik meg. Imddok veled egyi.itt megcsindlni dolgokat!

- Nekem is mindig oriimet okoz, ha egyiitt, kozosen javitunk meg valamit -
mondta apa, mikozben megsimogatta kisfia fejdr 6s rdkacsintott.



Te cicAd, 6n cicAm, mi cic6nk
a tanulds orome

- Ezt neked rajzoltam ma az oviban - mutarotr egy krikszkrakszot L6na any:inak.

- Rha! csak a pontositds v6gett, eldrulod, hogy mit is dbrizol pontosan ez a rajz?

- Anya, hdt nem Litod? Ez egy cica- felelt kicsit felhriborodva L6na.

- Egy cica? Na, n€zzik meg alaposabban! Hol van a feje? - k6rdezte anya.

- Irt van, ez meg itt a k6t ldba, a fiile, 6s a farkincdja - mutarra a kisidny.

_ Q' igen' mir lltom. Nekem tetszik. Rdirom a mai ddtumot, hogy mindig tud-
juk, mikor k6szitetted, 6s kitessziik a faIra, j6? Utlna pedig mit sz6ln"ril, ha megmu-
tatnim, hogy 6n hogyan rajzolok cicit? Hd"tha lenn. ked,r.d azt is megtanulni.

- ]l r;tlet, anyal Szeretndm lltni ate cicarajzodat - kivdncsiskodot-t 
" 

kisl:iny.

- En rigy szoktam cicdt rajzolni, hogy el6szor egy 8-as szdmot irokapapirra, igy
ni_- mutatta anya, miutin papirt 6s ceruzat vett el6. - A feje lesz a 8-as t.,ij., 

" 
po-

cakja pedig az alja. ut6.na mlr csak rajzolok neki kett6 fiilet, orrot ds persze bajszot,
mert egy cicdnak az fiagyon fontos, valamint k6t kis felkc;rt a mancsinak, kett6t pe-
dig a ldbrinak. Es_a legv6g6n egy j6 hosszd farkincdt * magyarizta anya.

- 
De j6 lettl En is kipr6bllom - vette kez6be L6na leklsen a cerrzit,ds lerajzolta

6lete eddigi legszebb ciclLjir.

- L6na, ez csodaszlp lett. Kitessziik a faha ezt is, j6?

- 
Nagyon oriikjk, anya, hogy megtanitottdl cicln rqzolnrr. Holnap az oviban

megmutatom mindenkinek ezt a ,,nyolcasb6l cicrit" triikkot. Biztosan nekik is orri-
met fog okozni, hogy ul dolgot tanulnak.
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A udrua u6rt leudl
a vd gyod d s b etelj es il I dsd n e k o rijm e

Sdrit nagyon elszomoritotta, hogy neki sosem hozott semmit a postls bdcsi.

- Hogy lehet az, hogy nektek 61land6an van valami a postal{dd.ban, de rd.m nem
gondol soha senki? - kdrdezte szomordan apit.

- Kicsim, nektink sem kedvess6gb6l ktildenek levelet. Azokban a gyakran 6rkez6
fehdr borit6kokban szdmhk 6s csekkek vannak, amiket be kell fizetniink az6rt, hogy
legyen itthon d"ram, hogy vildgitani tudjunk, gaz, hogy t6len ne flazunk, illewe viz,
hogy minden este tisztdra mossuk magunkat - magyarizta apa.

De Siri csak ingatta a fej& apa szavait hallva, magdban pedig ezt gondolta: ,,H:itha
csak nem tudjdk, hol lakom." Ezdrt megkdrte a sziileit, hogy irjrik ki az 6 nev€t is a
postaldddra. Anya pedig ezt mdg aznap ki is irta.

Egyik reggel Sdri 6pp az udvaron labdlzott, amikor a postis bdcsi megillt a hd.zuk
el6tt, 6s itadta a leveleket anyinak. A sok feh6r borit6k kozott volt egy r6zsaszin is.

-Tess6k, 
Sdri, ezt a levelet neked krildtdk - nyhjtotta it a r6zsaszin borit6kot

mosolyogva anya.

A kisl:iny izgatottan nyitotta ki a boritdkot, amiben egy rortit 6s lufikat ibrlLzol6
rajz volt, valamint pdr betii, azt azonban m€g nem tudta elolvasni. Azonban a rqz
alap.irin azonnal tudta, hogy ez egy sziilinapi meghiv6.

- %laki meghivott a sziilinapi bulij:iba! - lelkendezett Sd.ri.

- 
Igen, kicsim, .t val6ban egy sziilet6snapi meghiv6. A h6w6g6n lesz az ovistir-

sad, Laura hat6ves. 6 hi..ott meg t6ged 
^rsitiir^.

.s:iri rjromt6l csillog6 szemmel cilelte magdhoz 6lete els6 level6t, 6s m6g nagyon
sokdig rigy vigyiLzott rd, mint egy igazi kincsre.



{u. q k6ngu
azolvasds 6rome

Dominik hetedik sziilet6snapjdn izgatottan bontotta ki a gondosan becsomagolt
ajdnddkokat. Mivel szerette az a'rt6kat, volt az ajrind6kok kiiz6tt aut6s puzzle, kisa-
ut6 6s egy aut6 formdjir persely is. A legutols6 csomagban ery versenyaut6kr6l sz6l6
konyv bilrjt meg. Dominik azonban ennek az utols6 ajdnddknak nem ririilt.

- Nem szerettem volna kdnyvet kapni - mondta. - A kdnyveknek nincs semmi
6rtelmiik. Csak arra j6k, hogy alagutat dpitsek bel6ltik, ami alatt dtgurulnak az aut6k.

- Ertem. Sz6val szerinted ebben a kdnyvben nincs semmi 6rdekes, ugye? - kdr-
dezte apa,6s belelapozott a kdnyvbe.

- Persze, hogy nincsl - vonta meg a vdlldt Domi.
Apa kiizben a kdnyvet ntzegette, ds olyan hangokat adott ki olvasd.s k<izben, hogy

,,riii' meg,,deid', k6s6bb pedig: ,,Ez igen! De 6rdekesl Eztm€g6n sem tudtam." Domi
homlokit rdncolva figyelte apa reakci6it, majd egyre kivdncsibb lett.

- Mi az 6rdekes? Mi az, amit m€g te sem tudtril? Megn6zhetem 6n is? - k6rte visz-
sza a kdnyvet, majd 6 is belelapozott. -J6! Apa, ezt a konyvet akkora betrikkel irtdk,
mint amilyen az olvas6kiinyviinkben is van. Pont el tudom olvasni. De j6l - csillant
fel a kisfiri szeme, amikor a k6nyvben taldlhat6 fot6kr6l a betiilre tdvedt a tekintete.

Leiilt egy sarokba, olvasgatni kezdett, is hamarosan ugyanazokat a hangokat adta
ki, mint el6bb apa: "irdii' meg "66t' , majd mikor az els6 oldal a\ira lrt "Ez igent"

- Na, t6nyleg csak alagirt6pit€sre j6k a kiinyvek? - kdrdezte t6le apa.

- Nem volt igazam. Ez a kdnyv tele van drdekessdgekkel. Most ismertem fel az

olvasis rir6mdt. Koszoniim ezt a \agyszetti ajdnd6kot! - ijlelte meg apdt Dominik.
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Az elsci mozifllrrr
az elsS mozizds oriime

Anya megigdrte Kldrinak, hogy ha iigyesen viselkedik az tves fogorvosi vizsgila-
ton, akkor uti.na elviszi 6t egy kiiliinleges helyre. Kliri nagyon izgult, hogy mi lehet
ez a kiil6nleges hely, ez6rt val6ban nagyon iigyesen 6s bdtran viselkedett a fogorvos
bicsin6l. Miutdn kij6ttek a rendel6b6l, beiiltek a kocsiba, 6s anya elvezetett egy 6ridsi
bevdsdrl6kiizpontba.

- Anya,6n nem ide szerettem volna jiinni, itt nincs semmi izgalmas. Most nem
szeretndk vdsirolni - kdmpicsorodott el Kldri.

- Nem vdsirolni jiittiink. Felmegyiink a legfels6 emelerre. Ott van az a kiilonle-
ges hely, amit emlitettem.

Felmentek az emeletre, orr anya sorba dllt egy kicsit, addig Kliri megndzegerre a
sok szines plakdtot, amit a falakon taldlt.

- Gyere, ide kell bemenniink - mutatorr anya egy nyitott ajt6s szobdra.
Egy 6ridsi, siitdt terembe mentek be, ahol rengeteg sz6k volt, 6s kiiz€pen egy ha-

talmas fehdr leped6. Kldri sosem ldtott m6g ilyet. Megkerest6k a helyiiket, €s nem is
kellett sokat vd.rni, elkezd6dott a kisliny kedvenc hercegn6s mesefilmj€nek a vetit6se.
Kl6ri risszecsap ta a kez6r. 6r6mdben.

-Ezt a mes6t ismerem! Ezt szoktuk est6nk6nr olvasnil - sdgta anya ftil6be, 6s

6ri6si mosollyal az arcin n1ztev€$gaz eg6sz mes€t. A mozifilm v6g6n d.tdlelte any,6t.

- Kdszondm sz6pen, hogy elhoztdl mozibal Hatalmas dlm6ny volt!

_- Nekem is nagy <irrimet okozott az els6 kri,z6s mozizdsunk - kapta anya karjaiba
a kisldnydt, 6s rnelegsdg tciltotte el szivdt, hogy meglepetdsdvel ekkoia 6rrimtjt tudott
kisliny:inak szerezni.



Enekkar
az dneklds orome

D6ri az rij iskoliban megtudta, hogy van 6nekkar. Mivel nagyon szeretett 6nekel-
ni, vitgyakozva n€zte, ahogy az osztdll'tdrsai mennek a pr6bikra. Egyre er6sebben
6rezte, hogy nagyon sz€retne a tobbiekkel egyiitt 6nekelni. Egyik nap D6ri osszeszed-

te minden bdtorslgdt, €s odament az €nekkart vezet6 Marg6 n6nihez.

- Marg6 n6ni! - kezdte feldnken. - Nagyon szeretndk bekeriilni az €nekkarba.

- Semmi akadilya, D6rika! Holnap a pr6ba el6tt meghallgatom a hangod, j6?

- vd"laszolta Marg6 n6ni.
D6ri eg6sz d6lutrin izgatott volt, mdg este is alig birt elaludni. Md.snap mfu j6val a

pr6ba el6tt meg6rkezett a teremhez, 6s ott vdrta Marg6 ndnit. A tanit6 n6ni megk6r-
te, hogy dnekeljen el k6t dalt.

- Nagyon iigyes vagy! - dics6rte meg Marg6 n€ni, miutdn el6nekelte a kisldny a

dalokat. -Ugy lrzem, hogyvan helyed az dnekkarban, szoprlnt fogsz dnekelni.
D6ri nagyon oriilt, hogy bekenilt az 6nekkarba. Nem is gondolta, hogy ilyen nagy

6lm6ny lesz a tobbiekkel egyiitt, egy igazi k6rusban dnekelni. Amikor a pr6bin az

els6 6nek felcsendiilt, €s 6 egyiitt 6nekelhetert a tobbiekkel, bizserget6 €rz1.st €rzetta
b6r6n. Ddiutrin, mikor apa 6rte ment, ordmmdmorban rijsdgolta el:

- Apa! Felvettek az 6nekkarba, most mdr 6n is egyiitt dnekelhetek a tobbiekkell
Apa biiszk€n simogatta meg a kisllny fe;et. D6ri eg6sz ddlutdn azokat a dalokat

6nekelgette, melyeket a p16bin tanult, /rgy €rezte, szinte szdrnyalni tudna orom6ben.
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a biciklizes iirome

Borinak volt egy piros biciklije , de az ut6bbi id6ben mir nem szererem vele menni.
Tiil hangos volt, ahogy a p6tkerekek ide-oda billegtek, 6s lassabban is tudott menni,
mint a tcibbiek. Apa sejtette, mi€rt szomoni Bori, ez6.rt egy nap igy sz6lthozzi:

- Gyere, Borikdm, leszereljtik a biciklidr6l azokat a zajos p6tkerekeket.

- Jaj., ne, irgy nem tudok menni! - ellenkezett Bori.

- 
Dehogynem, majd segitek! - mondta apa.

Miutin apa leszerelte a p6tkerekeket, kimentek az utcira.

- 
Bori, te csak hajtsd a biciklit, ahogy szoktad, dn majd tartom.

- 
El fogok esni! - ellenkezett Bori.

- Nem fogsz! lnduljunk csal< el! - bizrarra apa.
Bori f6lve rilt fel a biciklire. Ere.te, hogy apa rarrja, de nagyon f6lt. Ahogy azLLtca

v6g6re 6rtek, a kisllny el is feiejtette, hogy apa tartja.

- Most forduljunk visszal - javasolta apa.

Mivel apa lltta, hogy iigyesen tartja magit a kisldny, 6varosan elengedte a biciklit,
ds szaladt Bori mogott. Nem akarta megijeszteni, csak mikor a hintk el6tt megdllt,
akkor mondta el Borinak, hogy 6 elengedte a biciklit. Bori ezt el sem merte hinni.

- 
Indulj el, addig megtartalak, 6s utdna szdp lassan el foglak engedni * mondta

aPa:

Ugy is tcirt6nt. Bori 6szrevette, amikor apa elengedte, de ment tovdbb. El sem hit-
te. Hatdrtalan oromot €rzert,hogy 6 egyedril tud k6t ker6ken biciklizni. Most mir a
tesw6reit is utol tudta 6rni, csak rigy suhant a biciklij6vel oromdben.
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