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A bátor Nyuszi vitéz és  
Cecília, a sárkánylány 

Király Kristóf 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis nyuszi, aki nyuszi vitéz akart lenni. El is ment a 

királyhoz:  

 Na  mondja a király , ahhoz, hogy nyuszi vitéz lehess, ki kell állnod három próbát! Els  próba: 

Bajuszpödrés  a kisnyúl úgy megpödörte, hogy hetedhét határon nem volt több olyan hegyesre 

pödört bajusz.  

 Második próba: Fülhegyezés  a kisnyúl olyan hegyes fület csinált, hogy még a király is leirigyelte 

azt!  

 A harmadik próba pedig az, hogy keresd meg a sárkányt. 

Elindult a kisnyúl, ment mendegélt, találkozott a rigóval. Kérdi t le, hol van a sárkány. 

 Én azt nem tudom  mondta a rigó  a leveg ben, ahol én járok biztosan nincs. 

 De akkor hol keressem? esett kétségbe a kisnyúl.  

 Kérdezd meg az egeret,  minden lyukban jár, hátha  látta a sárkányt  elment a kisnyúl, 

megkereste az egeret. 

 Kisegér, nem láttad a sárkányt? – kérdezte.  

 Nem láttam, nem tudom, hol lakik, pedig én sok helyen járok – felelte az egérke. A nyulacska 

elszomorodott, fülecskéje teljesen lekonyult a nagy bánatban, hogy lám, mégsem lesz nyuszi 

vitéz bel le, mert nem találja meg azt a fránya sárkányt. Ahogy így szomorkodik, egyszer csak 

kopp, valami koppan a lekonyult füle tövén, aztán kopp, mindjárt egy másik is követte. A nyuszi 

b szen felkapta a fejét, és meglátta egy feje fölötti ágon a kismókust, aki épp t vette célba egy 

mogyoróval  Miért lógatod a füledet? – kérdezte a bánatos nyuszit.  





 Miért, miért? Mert ahhoz, hogy nyuszi vitéz lehessek, meg kell keresnem a sárkányt, de eddig 

még senki sem látta, és mivel nem tudom megtalálni, így nem lehetek nyuszi vitéz. – 

szomorkodott tovább.  

 Hát csak ez a baj? – kérdezte a mókuska  Én véletlenül tudom, hol van, ismerem Cecíliát.  

 Cecíliát? Ki az a Cecília? Én a sárkányt keresem – felelte a nyuszi.  

 Hát  az. Cecília.  a sárkány – mondta a mókus.  

 Sárkány és Cecília? – értetlenkedett tovább a nyuszi – Mintha valami barátok lennétek! Cecília, 

cöh-cöh! – mondta a mókusnak. 

 Hát, azok is vagyunk! – vágta rá mókus – Cecília a barátom.  

 Persze, hiszi a piszi! A sárkányok hatalmasak, félelmetesek és tüzet fújnak! – mondta a kis 

nyuszi. 

 No, nézzük csak. Cecília valóban hatalmas, de nem félelmetes és egyáltalán nem fúj tüzet. Csak 

az orrát, azt viszont elég gyakran, meg sokat tüsszent is, mivel allergiás a virágporra. 

 Allergiás? 

 Az bizony, és ilyenkor nyáron sokat szomorkodik, mert nem tud velem játszani, mivel nem tud 

kijönni a barlangjából, mert akkor rögtön tüsszentenie kell – válaszolt a mókuska. 

 Óóóóóóó, szegény, biztosan nagyon rossz lehet neki!  mondta a nyuszi – Jó lenne valahogy 

segíteni rajta. Gondolkodni kezdett és törte-törte a fejét, mert hát nem lett volna nyuszi vitéz, 

ha nem akart volna rögtön segíteni a bajbajutottakon. Egyszer csak eszébe jutott nyuszi mama, 

az anyukája, aki mindig finom füvecskékb l f zetet szokott neki készíteni, amikor beteg volt. 

Gyorsan felugrott, orrocskájával szimatolni kezdett, és virágtól virágig szaladt, egyikb l-

másikból le-lecsippentett egy-egy darabkát, ezeket egy harangvirág kelyhébe tette, 

harmatcseppet cseppentett rá, majd kijelentette: 

 Készen vagyok. Mehetünk Cecíliához – nézett a mókusra. 





 Rendben! – mondta a mókus és elindult. Nyuszi óvatosan követte, nehogy kicseppenjen a 

titokzatos f zetb l egy csepp is. Gyorsan haladtak a fák között, amikor egy tisztáshoz értek, ahol 

egy barlang állt, amib l folyamatos szipogás és hüppögés hallatszott. 

 Cecília! Cecília, gyere ki! – kiáltott be a mókus. 

 Dehogy megyek!  bömbölte egy hang, és megfújta az orrát. Nyuszi összerezzent a hatalmas 

hangra és majdnem elejtette a kezében tartott kelyhet. 

 Gyere ki Cecília. Itt van egy barátom, aki hozott neked valamit, ami segít rajtad – válaszolta a 

mókus. 

 Ki az, és mit hozott? – kérdezte a sárkány és hallani lehetett, ahogy kifele jön a barlangból. 

Amikor kiért, és nyuszi meglátta a hatalmas zöld sárkányt, majdnem inába szállt a bátorsága. 

Bajusza remegett, füle úgy égnek meredt, hogy a király biztosan elismer en csettintett volna 

láttán. A sárkány hatalmasat tüsszentett.  

 Ha-ha-ha-hapci! – mondta. 

 Egészségedre! – vágta rá gyorsan a nyuszi. 

 Ki vagy te? – kérdezte a sárkány 

 Hallottam, hogy allergiás vagy a virágokra, így készítettem neked valamit, ami segít rajtad, és 

elhoztam neked – mondta a nyuszi, majd minden bátorságát összeszedte és odanyújtotta a 

sárkánynak a f zetet.  A sárkány óvatosan megfogta a parányi kelyhet és felhörpintette. Kicsit 

várt, majd nagyot szippantott a leveg b l, majd elkezdte, hogy „Ha-ha-ha-ha” és bennrekedt a 

tüsszentés és a „ha-ha –ha” hatalmas hahotázásba csapott át! 

 Hurrá! Meggyógyultam! Nem kell tüsszentenem többet! Most már játszhatok én is veletek! 

Nyuszi! Nagyon köszönöm, hogy segítettél rajtam! Mostantól te is a barátom vagy!  mondta a 

sárkány. 



 Azért jöttem ide, hogy megtaláljalak, mivel csak akkor lehetek nyuszi vitéz, ha megkeresem a 

sárkányt  mondta a kisnyúl  Most segíts te énrajtam. Gyere el velem a királyhoz, hogy lássa, 

hogy teljesítettem a harmadik próbatételt is. 

 Hát jó, elmegyek veled  mondta Cecília, a sárkány, és elindultak. 

 Majd útközben figyelj rám, kérlek, össze ne taposs!- kérte a nyuszika. 

 Persze, hogy vigyázok!  mondta a hatalmas sárkány, és a parányi nyuszi után indult. A mókus 

még sokáig integetett nekik. 

 Ahogy a nyuszi király várához közeledtek, a sárkány, mintha egyre kisebb lett volna, a várhoz 

érve, már alig volt nagyobb, mint a nyuszika. Közeledtükre a király kirohant a várból és kiabálni 

kezdett: 

 Cecília, Cecília, drága kislányom!  és abban a pillanatban a sárkány gyönyörűséges nyuszi-

királykisasszonnyá változott, és apja nyakába borult. Mert a sárkány bizony nem volt más, mint 

a nyuszi király elvarázsolt lánya, akit csak egy bátor nyuszi vitéz menthetett meg a varázslattól. 

 Drága fiam! – mondta a király – köszönöm, hogy megmentetted a lányom, mostantól Nyuszi 

vitéz vagy és tiéd a kislányom, Cecília keze. 

 

Hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak, holnap legyenek a ti vendégeitek!  

 

Epilógus:  

 

Azt meg csak remélni tudjuk, hogy a világszép nyuszikirálylány az esküv  után nem változott 

vissza sárkánnyá! (házi sárkánnyá) 

  



Ákos, a kis sárkány 

Kleisz András 

 

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer Sárkányországban egy kis sárkány. Úgy hívták, hogy 

Ákos. Ákos egy visszahúzódó, félénk kis sárkány volt. Nem voltak barátai, mindenki lenézte, csúfolta. 

Ákos elhatározta, hogy változtatni fog ezen. 

Sárkányország szélén állt a Félelem Erdeje, melyben az egyetlen gonosz, fekete sz rű 

egyszarvú élt. A legöregebb sárkányok szerint egy boszorkány elátkozta, hogy csak akkor változzon 

vissza jóvá, ha egy bátor sárkány letöri a szarvát. Sok sárkány megpróbálta már, de egyik sem tért 

vissza. Ezért évek óta nem merészkedett az erd be senki. 

Egyik nap Ákos elrepült az erd  szélére, összeszedte minden bátorságát, és elindult szerencsét 

próbálni. Ment, mendegélt, estére egy kunyhóhoz ért. Bekopogott. Egy nagyon öreg néni nyitott ajtót. 

 Jó estét, öreganyám! 

 Mi járatban erre, ifjú sárkány? – kérdezte az öregasszony. 

 A gonosz egyszarvút keresem, hogy letörjem a szarvát és megtörjem az átkot. 

 Minden este idejön, hogy enni adjak neki. Ma már járt erre, holnap megpróbálhatod legy zni. 

Addig is gyere be, egyél, igyál, pihenj. 

Ákos megköszönte a szíves vendéglátást, és bement a kunyhóba. Másnap reggel az öregasszony azt 

mondta: 

 Van az erd  közepén egy növény, az altatóbársony. A levele bársonyosan puha, piros, a virága 

fehér. Páratlanul jó az illata. Menj el és hozz bel le három szálat. Ha ezt kevered az egyszarvú 

ételébe, nyomban elálmosodik t le, így könnyebb lesz legy zni. 

A kis sárkány megköszönte az útmutatást, elindult az erd  közepére. Már messzir l megérezte a 

páratlan illatot. Majdnem odaért, amikor látta, hogy a virág egy tüskés bozót közepén nyílik. Ha belemegy, 

halálra szurkálják a tövisek. Egyszer csak meglátott egy törpét. 





 Szép jó napot kívánok!  köszöntötte. 

 Neked is, fiam. Mi járatban erre? 

 Szeretnék az altatóbársonyból három szálat, de a töviseken nem tudok átjutni. 

 Ha megfejted három találós kérdésemet, hozok neked három szálat a virágból!  mondta a törpe 

– De ha rosszul válaszolsz, hívom az egyszarvút!  A kis sárkány beleegyezett. A törpe feltette az 

els  kérdést: 

 Sötét ló, alacsony fajta, 

Akárki átlép rajta. Mi az?  A kis sárkány gondolkozott egy ideig, és végül ezt válaszolta: 

 Küszöb! 

 Helyes a válaszod. A második kérdésem: 

Erd ben van a házuk, 

Mindig sok a munkájuk, 

Noha neked támadnak, 

Édessel vigasztalnak. Mi az? 

Ákos gondolkozott, gondolkozott, de nem jutott eszébe a megoldás. Már éppen fel akarta adni, 

amikor arra szállt egy méhecske. 

 Megvan! – kiáltott fel – A méhek! 

 Helyes a megoldásod. A harmadik kérdésem következik – mondta a törpe. 

 Sarokban egy rosta, nem emberkéz fonta. Mi az? 

A kis sárkány törte a fejét, és a végén azt kiáltotta: 

 Pókháló! Megválaszoltam mind a három kérdésedet.  

 Ügyes voltál. Hozom a három szál virágot! 

A törpe bebújt a tövisbokrok közé és egy pár perc múlva visszatért három szál virággal. Odaadta 

ket Ákosnak. 

 Járj szerencsével! 





 Köszönöm!  mondta a kis sárkány és visszaindult a kunyhóhoz. Az öregasszony már várta.  

 Éppen ideje volt, hamarosan itt az egyszarvú. A virágot még a leszedés napján meg kell etetni 

vele, különben nem hat. 

A kis sárkány belekeverte a virágot a szénába, elbújt a kunyhó mögött és várta az egyszarvút, 

aki hamarosan megérkezett. Nekiállt a vacsorának, még be sem fejezte az evést, elálmosodott, és ott 

aludt el a széna mellett. Ákos csak erre várt, egy pillanat alatt letörte az egyszarvú szarvát. A 

boszorkány átka megtört, az egyszarvú sz re kifehéredett, csak a letört szarva maradt fekete. Az 

egyszarvú felébredt, megköszönte Ákosnak, hogy segített rajta, és nekiajándékozta a fekete szarvát, 

hogy bizonyítani tudja bátorságát. 

A kis sárkány megköszönte az öregasszony segítségét és hazaindult. Otthon már várták a 

szülei, mert nem tudták, merre jár. Ákos elmesélte a történetét és megmutatta a fekete szarvat. 

Mindenki csodálkozott, hogy pont  törte le a szarvat. 

Ett l fogva mindenki tisztelte, és neve felkerült a sárkányh sök oszlopára. Boldogan élt, amíg 

meg nem halt.  



Az eltűnt méz nyomában 
Láncz Róbert 

 

 Áh, de jót aludtam! 

Angelos Dragopulos felült az ágyában. A szobájában rendben sorakoztak a tárgyak: a 

plüssállatai, a ruhái és persze a poroltója. Arra az esetre, ha néha valami lángra kap. Angelos ugyanis 

sárkány volt és néha megesett, hogy túl nagyot fújt. 

Ezen a reggelen esett az es  és Angelos kicsit didergett. Kiment a konyhába és csinált 

magának egy teát. Erdei gyümölcsöset ivott mindig, az volt a kedvence. Ezután lement a 

postaládájához, hogy megnézze, kapott-e levelet. Két levél! 

Az egyiket Szájmonszkett l kapta, a másik egy meghívó volt: 

 

Kedves Angelos! 

 

Meghívlak Téged a végzős bálomra. Gyere el feltétlen, mert van valami,  

amiről beszélni szeretnék veled! 

 A helyszín: Liszt Mackó Általános Iskola. 

Az idő: ma 9 órakor. 

 

Üdvözlettel……………………………………………………………………………… 

 

A másik levél ez volt: 

 

miaúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú! szia!!! 

rég nem láttuk egymás, átjönnék délután kettőkor teázni!!! 



üdv, szájmonszket 

utóirat: remélem van otthon sütid     

 

Amikor Angelos elolvasta az els  levelet, hümmögött egyet. A másodiknál vigyorgott.  

Hamarosan 2 óra volt, így aztán Angelos készül dött barátja fogadására. Aztán leült és épp a 

második bögre teáját itta, amikor kopogtak. 3 rövid, 2 hosszú, 3 rövid. Szájmonszket korábban 

érkezett. Ez volt a titkos kopogásuk. A macska leült, várta a teáját és a sütijét. Általában arról szokott 

beszélni, hogyan bosszantja a gazdáját. Most épp az ünnepi pulykát lopta el a konyhából. Angelos jót 

nevetett a történeten, de közben azon gondolkodott, ki küldhette a másik levelet. A meghívó sarka 

letép dött, pont ott, ahol levélíró neve állt.  

Szájmonszket azt javasolta, hogy a kedvenc játékát játsszák: Angelos szappanbuborékokat 

fújt, a macska pedig kipukkasztotta ket. De egyet elvitt magával. Ott volt a kabátzsebében, amikor 

hazament. 

Angelos felvett egy fehér zakót, egy fekete nyakkend t, egy fekete nadrágot, fekete cip t, és 

elindult a bálba.  Útközben továbbra is azon törte a fejét, kit l kaphatta a meghívót, de nem jutott 

semmire. 

Amikor megérkezett, sok plüssmackóval találkozott, mert ebbe az iskolába csak k jártak. 

Odament a pulthoz, és kért egy fagyit. Egy gombócos erdei gyümölcsöset. Ez nem volt meglep . De 

még mindig nem tudta, ki küldte neki a meghívót és várta, hogy az a valaki megérkezzen.  

Lassan a bál véget ért, és minden maci elment. A sárkány is indulni készült, de ekkor 

megszólította egy hang: 

 Még ne menj  Angelos megfordult. Meglátta azt a plüssmacit, akit keresett. 

 Mi a neved? – kérdezte. 

 Gyula. Beszélni szeretnék veled – válaszolta a medve. 

 Rendben. 





 Történt valami, amir l fogalmam sincs, hogy történhetett, pedig én vagyok a legjobb nyomozó 

a plüssmackók között. A segítségedre van szükségem. 

 És mi történt? 

 Eltűnt a Szent Méz. És képtelen vagyok megtalálni. Fogalmam sincs, hol lehet, és hogy ki vitte 

el  Angelos elcsodálkozott. 

 Mi az a Szent Méz?  

 Az a mackóvilág legfinomabb méze, ezért 10 napos korában minden plüssmackó ehet bel le egy 

kiskanállal. És már egy hónapja eltűnt. 

 És miért olyan fontos ez a méz? 

 Mert a plüssmackók ett l lesznek igazán cukik. Minden gyerek szereti a plüssmacikat. 

Mindenkinek van otthon egy kedvence. És ez a Szent Mézt l van.  

 Á, értem! Ha nincs meg a méz, a mackókat már nem fogja akarni annyi gyerek és ki tudja, mi 

történik velük. Hát jó, megkeresem! Cserébe egy évre elegend  erdei gyümölcsös fagyit kérek. 

 Rendben! Ha megtaláltad, vidd egyenesen a múzeumba és küldj nekem egy levelet. A címem: 

Vihar utca 8. 

 Jó, értem. De tudnom kell néhány dolgot. El ször is: honnan tűnt el a méz? 

 A Macimúzeumból, ami a Mák utcában van. 

 Akkor holnap oda megyek el ször. 

Másnap Angelos elment a múzeumba, hogy körülnézzen, hagyott-e valami nyomot a tolvaj. A 

Szent Méz helye egy oszlopon volt, egy üvegkalitkában. De most üres volt. 

Angelos átkutatta a termet. Benézett mindenhová, az ablakpárkányok alá, a szekrények mögé, 

a falak repedéseibe. Az egyik ilyen repedésben talált egy pici papírdarabot. Ez állt rajta: gyere a 

popcorngyárba. 

Angelos elgondolkodott. Vajon van köze ennek a papírdarabnak a Szent Mézhez? Egy próbát 

megér. 





A popcorngyár a város másik végén volt. A legjobb, ha repülve teszi meg oda az utat. 

Kinyitotta az ablakot, elrugaszkodott és felszállt. Körülbelül fél órát repült, házak, emberek, parkok 

és uszodák fölött szállt el, míg végül megérkezett úti céljához. Leszállt a gyár udvarán. A 

popcorngyárban csupa plüssmalac dolgozott. Bement a kapun és azt kérdezte a portástól: 

 Hol találom a f nököt? 

 Kukorica Jancsit? Mostanában mindig bezárkózik az irodájába. Azt mondja, valami nagy terven 

dolgozik. 

Angelos felment a lépcs n és megkereste azt az ajtót, amin ez állt: Kukorica Jancsi, igazgató. 

Bekopogott. Senki nem nyitott ajtót. Még egyszer kopogott. 

 Ki az? – kérdezte egy hang. 

 Angelos Dragopulos vagyok, a nyomozó. Nyissa ki, kérem. Beszélnem kell Önnel. 

Az ajtó kinyílt. Egy plüssmalac állt ott, az orrán szemüveg. Türelmetlenül kérdezte: 

 Mit akar t lem? 

 Bemehetek? Jobb lenne, ha más nem hallaná, amir l beszélünk. 

 Jöjjön. 

Az irodában egy nagy íróasztal állt, tele papírokkal, rajzokkal, térképekkel. Egyetlen dolog 

nem illett a szobába: egy óriási fagyasztóláda állt a sarokban.   

 Min dolgozik? – kérdezte Angelos. 

 Egy új popcorn-íz kifejlesztésén – felelte a malac.    

 Értem. És mit keres itt az a fagyasztóláda? 

 Abban tartom az ebédemet. 

 Megnézhetem? – kérdezte Angelos. 

 NEM! – kiáltotta a plüssmalac és felpattant, hogy elállja a sárkány útját. De Angelos sokkal 

nagyobb és er sebb volt, és könnyedén odébb tolta. Kinyitotta a láda ajtaját és belenézett.  



Egy óriási jégtömb volt benne és a közepén ott volt valami, de nem lehetett látni, mi az.  

Angelos kivette a ládából a jégtömböt és rálehelt. Az óriási tűzcsóva azonnal megolvasztotta a jeget. 

A víz szanaszét folyt a szobában és a földre esett, ami a jégtömbben volt. Egy óriási csupor méz. A 

Szent Méz! 

 Szóval maga lopta el! – kiáltotta Angelos. 

 Nem. Nem én voltam! Az egyik munkásomat küldtem el érte. De az én ötletem volt, igen! – 

válaszolta a plüssmalac. 

 De miért? – kérdezte Angelos. A malac dühösen kiabálni kezdett. 

 Azt akartam, hogy minket szeressenek úgy, ahogy a plüssmacikat! Nem igazság, hogy a macikat 

mindenki szereti, a plüssmalacokat meg senki! Mindig csak a macik! A malacoknak adom az 

összes Szent Mézet és akkor majd mi leszünk a legcukibbak, nem a medvék! Éljenek a 

plüssmalacok! 

Angelos magához vette a csuprot. 

 Ezt nem teheti. A Szent Méz a medvéké. Visszaviszem nekik. 

A plüssmalac kirohant az irodából. 

 Segítség! rség! Mindenki jöjjön azonnal ide! 

De már kés  volt. Angelos kinyitotta az ablakot és elrepült a Szent Mézel. A sárkány leszállt a 

postánál, ahol feladott egy rövid levelet Gyulának. Utána hazament és egész éjjel ébren volt, rizte a 

csuprot. Másnap megérkezett Gyula. 

 Tudtam, hogy meg fogod találni! – lelkendezett. 

Együtt visszavitték a csuprot a múzeumba, aztán elmentek a Mézbarlang fagyizóba, ahol 

Gyula megrendelte a sárkánynak egy évre az erdei gyümölcsös fagyit. Még ma is azt eszik, ha még 

nem fogyott el.    

  



Látod, ha hiszed 
Erskine Angelika 

 

 

Talán az lesz a legjobb, ha bemutatom Zitát és húgát, Zorkát. Zorkát nyolc éves, Zita pedig tíz. 

A két lány hisz a mesékben, a csodákban, a valóságban, az álmokban, a kívánságokban, a 

varázslatban és mindent összevéve a sárkányokban. Hiszen a sárkány mese, csoda, valóság, álom, 

kívánság és varázslat. Ezen kívül az, aminek elképzeli az ember. 

Gondolom azzal, hogy a lányok hisznek a varázslényekben, nem mondok sokat. Ám az már 

szenzációsabb hír lenne, ha ezt a szüleikr l is el lehetne mondani, márpedig nem lehet. Igen, ez 

általában így szokott lenni. Bár a szül k úgy tesznek, mintha igenis hinnének, Zorka és Zita mindig 

is tudtában volt a megdöbbent  igazságnak.  

Egy napon, úgy reggel tíz óra körül, Zorka megkérdezi anyukájukat: 

 Anya, átmehetünk Boróka nénihez? 

 Micsoda? Egyedül?! 

 De Anyu, nem egyedül vagyunk, hanem ketten! Ugyebár egy meg egy az kett , és ha Zita egyenl  

egy gyerek, és Zorka is egyenl  egy gyerek, az annyi, mint két gyerek  humorizál szemtelenül 

Zita. 

 Remélem a matematika lecke írásánál is ilyen vicces hangulatban leszel. Na, jó, menjetek. De 

délre itthon legyetek! 

 Igen, Anya!  felelik a lányok kórusban, és kirohannak az ajtón, miel tt még édesanyjuk 

meggondolná magát. 

Tudniillik egyébként, hogy Boróka néni a szomszédban lakik, egészen pontosan a Bodza utca 

hetes szám alatt. Hatvan, hetven, nyolcvan, de az is lehet, hogy százhúsz éves hölgy, fenékig ér  sz 

hajjal és smaragdzöld szemekkel. Zorka és Zita szülei nincsenek oda a gondolattól, hogy a lányok 





nála játszanak, mert  is, és lakhelye is mindig nagyon titokzatos. Ha elmegy a háza el tt az ember, 

legutoljára jut eszébe, hogy lakik ott valaki. A moha zöld fakerítést egy vörös rózsabokor futja be, 

úgyhogy a kíváncsiskodók csak levelek, tüskék között kukucskálhatnak, de mi inkább nyomjuk le a 

nehéz rézkilincset és lépjünk be a kertbe! Egy k b l rakott ösvényen taposunk, mely kacskaringósan 

végigfut a kerten egy kid lt-bed lt fakunyhóig. Az utacska mellett virágok, terebélyes gyümölcsfák, 

zöldségek n nek. Ha letérünk az útról, és elindulunk, hogy megkeressük a kert végét lezáró kerítést, 

valahogy olyan érzésünk támad, hogy minél tovább megyünk, annál messzebb kerülünk 

célpontunktól. Miel tt még eltévednénk a végtelen kertben, nézzünk be a házba. Ahhoz képest, hogy 

kívülr l alig pár négyzetméternyinek tűnt, belülr l már egész más a helyzet. Rögtön a hatalmas 

konyhában találjuk magunkat, csillogó márvány padlóval. Középen egy lakkozott, kör alakú 

cseresznyefa asztal áll, körülötte hét, hasonló stílusú székkel. Innen nyílik a fürd szoba, egy folyosó, 

ahonnan Boróka néni hálószobáját és a vendégszobát lehet megközelíteni, továbbá a kamra, három 

régimódi polccal, melyek dugig vannak rakva bef ttekkel, lekvárokkal, gyógynövényekkel, 

szörpökkel. A padlásra kívülr l lehet felmenni létrával. Bár az sem kerülheti el a figyelmünket, hogy 

itt egy fél, s t még egy negyed létra sem található. Márpedig a háziasszony éppen most jelent meg, 

kezében egy nagy kosár dióval, aminek a padláson kívül nincs helye máshol. Megpillantja Zitáékat, 

akik szintén most érkeztek.  

 Áh, máris megjöttetek?  szól, pedig senki sem beszélt neki, arról, hogy a lányok meglátogatják, 

hacsaknem gömb alakú medálja, amit a nyakában visel. 

 Diós tészta jó lesz ebédre?  kérdezi, de válaszra nem vár, hanem elsiet két tányérért, a következ  

pillanatban a tészta már az asztalon is van. Ezzel újabb fejtörést okozva nekünk, vajon hogyan 

kerülhetett a tányérokba a diós tészta bármilyen el készület nélkül? Egyáltalán honnan tudja 

Boróka néni, hogy a lányok kedvenc étele? Nos, úgy tűnik, ez örök titok marad, mert a testvérpár 

már el is kezd habzsolni, Boróka néni pedig nem úgy néz ki, mint aki magyarázatot kívánna 

nyújtani a történtekr l. 



Ebéd után a lányok kimennek a kertbe, ahol mindig kisebb-nagyobb meglepetések várnak 

rájuk: például márciusban egy érett gyümölcsökkel teli ribizlibokor, vagy éppen októberben mézédes 

füge. Ma sem kell csalódniuk: ezúttal ropogós cseresznye vár rájuk augusztus végén. 

Azonban gyorsan telik az id ! Egyszer csak Zita ránéz a karórájára: 

 Jujj!  kiáltja  11:45! Anya azt mondta, hogy 12-re otthon kell lennünk! Viszontlátásra!  nem 

tudja befejezni az elköszönést, mert Boróka néni tettetett meglep déssel közbevág: 

 Zitám! Hiszen még csak fél 11 van! 

 De... kezdte Zita, közben ránéz a karórájára: valóban fél 11-et mutat az óra. 

Eközben megjelenik Mia, a vendéglátójuk koromfekete macskája és kényelmesen 

elhelyezkedik Zorka ölében. A cica simogatása közben tekintete az almafacsemete tövéhez vándorol, 

és Zorka meglepetésében felkiált: 

 Nézd Zita! Milyen különleges kövek! 

N vére is szemügyre veszi a fehér, kissé áttetsz , szinte gömb alakú tenyérnyi kavicsokat. 

 Ó, milyen csodálatosan gyönyörűek! Szerinted hazavihetünk egyet?  kérdezi suttogva Zorka. 

 Biztosan!  feleli Zita, és izgatottan zsebre teszi az egyik követ, észre sem veszi, hogy Boróka 

néni mosolyogva figyeli ket az ablakból. 

Mostanra tényleg elérkezett az id  az indulásra, és még így is nagyon remélték a lányok, hogy 

szüleik órája is id utazott. 

 Viszontlátásra Boróka néni!  köszönnek kórusban. Boróka néni a kapuban integet: 

 Szervusztok! Remélem, a szüleitek elviselik a sárkányokat!  smaragd zöld szemei is 

titokzatosan mosolyogtak miközben eltűnt a kapuban.  

A lányok a mondat jelentésén töprengve ballagtak hazafelé. 

 Zita...  szól egyszer csak fojtott hangon a kisebbik testvér  a zsebed! Megmozdult a zsebed! 

 Micsoda?  veszi ki Zita zsebéb l meglepetten a követ. 

 Nézd! Mintha n tt volna! 



 Valóban... te, szerintem ez nem is egy k . 

 Nem hát! Egy tojás! Ó, hát persze! SÁRKÁNYTOJÁS!  fejti meg Boróka néni rejtvényét Zorka. 

 Hmh?  értetlenkedik n vére. 

 Hát nem érted?! Mit is mondott Boróka néni? „Remélem, a szüleitek elviselik a sárkányokat." 

Tehát látta, amikor zsebre teszed a követ, a tojást!  magyarázza izgatottan. 

Most már Zitának is leesett a tantusz. 

 Tényleg! Hát lehetséges volna?! Zorka, van egy sárkányunk!  nevet, de azon nyomban le is 

hervad a mosolya: 

 Már csak a szüleink véleménye jelenthet problémát. 

 Na, igen, vallja be a húga is. És ebben a pillanatban ugyanaz a gondolata támad: megpróbálják 

a lehetetlent, és elhitetik szüleikkel: SÁRKÁNYOK MÁRPEDIG VANNAK! 

 Helló, lányok!  üdvözlik ket szüleik. 

 Sziasztok!  felelik egyszerre, és gyorsan bemennek a közös szobájukba, megvitatni a dolgok 

menetét. A rövid tanácskozás után elhatározzák, hogy beavatják szüleiket. 

 Anyu, Apu, képzeljétek találtunk egy gyönyörű követ, azaz majdnem... 

 Igazán?  hangzik a válasz, mint általában, amikor a szül k nem tudnak mit felelni, csak 

érdekl désükr l akarják biztosítani a gyereküket. 

 És Boróka néni azt mondta, hogy reméli, elviselitek a sárkányokat... 

 Nézd Anyu, ez az a k !  kapcsolódik be Zita is és anyukája orra elé dugta a tojást. 

 Hol, nem látok semmit  értetlenkedik Anyu. 

 De hát a kezében van!  próbálkozik Zorka. De Anya elmosolyodik és Zorka tudja, hogy már 

megint azt hiszi, hogy k csak játszanak, úgyhogy felesleges tovább gy zködniük. Hasonló 

csodára térít  próbálkozásokkal ment el a napjuk további része, haszontalanul. Hamarosan 

eljön az este, a sárkányivadék pedig az ágy alatt kap helyet, nehogy a szül k hitetlen 



vakságukban nekimenjenek. Ezen az éjszakán alig jön álom a lányok szemére. Azon törik a 

fejüket, mit kezdjenek értetlen szüleikkel. 

Éjjel Zita felébred és kimegy a konyhába inni. Egyszer csak egy hangot hall a háta mögül: 

 Zita? Kislányom beszélni akarok veled.  ebb l Zita már tudja, hogy nem valami kívánatos 

dologról lesz szó.  

 Te már nagy kislány vagy és...  „nagy kislány” úgy idegesíti ez a szó; el kellene dönteni végre, 

hogy nagy vagy kicsi. De persze annál jobban nevelt, hogy ezt hangosan kimondja  be kell 

látnod, hogy nem léteznek...  

Zita már nem bírja tovább: 

 Ó, igen! Mégis mit kell, hogy belássak?! Be kell látnom, hogy nem léteznek sárkányok, meg egyéb 

varázslények?! Mert akármit is mondasz, jobb, ha elhiszed, hogy amit mutattunk, az egy valódi 

SÁRKÁNYTOJÁS!!! És ez olyan igaz, mint ahogyan itt állok el tted! 

 Psszt! Neki még nem kell tudnia err l!  suttogja Anya, a gyerekszoba felé tekintve. 

 Ó, igen?!  kiabált még hangosabban Zita  Zooorkaa! 

 Mii?  Zorka álmatag hangja jelzi, hogy Zita elérte a célját, a hangos kiabálással felébresztette 

húgát, aki máris feléjük botorkál a félhomályban. 

 Zorka, Anyucika azt állítja, hogy neked még nem kell tudnod arról, hogy léteznek csodák, hogy 

a csodák igenis valóságosak! 

 Anyátoknak igaza van. Zita ez nem volt szép t led! De elvégre, minél el bb megtudja az ember 

az igazságot, annál jobb  Apa most már kitekint újságja mögül és így igyekszik pontot tenni az 

éjszakai vita végére. De a lányok most már nagyon izgatottak. 

 Úgy tűnik, ti feln ttek már nem hisztek semmit, és nem értitek, hogy a varázslat nem játék! – 

vág közbe indulatosan Zorka. 

 Na, idefigyeljetek – emeli fel hangját és teszi le az újságot Apa – HISZEM, HA LÁTOM! 

 Hát még mindig nem értitek?! – vág vissza mérgesen Zorka – éppen ellenkez leg! 



 LÁTOD, HA HISZED! – fejezi be a mondatot Zita, és a két lány elrobog a szobájukba. 

Másnap reggel igencsak örvendetes eseményre ébrednek a lányok: megreped a tojás, és egy 

gyönyörű, bíborvörös sárkányka kel ki bel le. B re sima és száraz, fogai máris hegyesek, apró fekete 

pikkelyek vannak a feje búbján, hátán, az orrán, a farkán és a szárnyai végén. A lányok úgy döntenek, 

hogy semmibe véve szüleik hozzáállását kiviszik a kertbe játszani, mert a kissárkány nagyon játékos. 

A szül k a gyerekek tegnapi engedetlen viselkedése után kicsit sért döttek, és egész délel tt 

hagyják a lányokat magukban játszani. Viszont Anyának feltűnik, hogy a játéknak egy számára 

láthatatlan harmadik szerepl je is van, közel hajolva Apához megjegyzi: 

 Nézd, egész délel tt valami állatfélével játszhatnak, ha így beleélték magukat a sárkány 

meséjükbe, még a végén behoznak nekem a lakásba valami varánusz félét. Tisztázom velük, hogy 

szó sem lehet gyíkok, békák, kígyók, bogarak, egerek tartásáról! – és el is indul a lányok felé. 

 Lányok! Én nem vagyok hajlandó „sárkányokat” tartani! Inkább kaptok egy kutyust – és ekkor 

megakad a lélegzete: 

 ÖÖÖ…  és nem tud szóhoz jutni, ugyanis abban a pillanatban, amikor k keményen kijelentette, 

hogy nem hajlandó sárkányokat tartani, felfedte magát el tte az újdonsült házi kedvenc. Ott ült 

a lábánál, hatalmas smaragd zöld szemeit rámeresztette, mintha azt kérné, fogadja 

családtagként, legyen jó hozzá, kicsi, árva sárkánykához, ahogyan ezt a szeret  édesanyák 

mindig teszik. 

 Né-né-nézd! Ragadta meg Apa karját, aki a szorítás erejéb l értette, ez megint az a pillanat, 

amikor le kell tenni az újságot. 

 Hű-ha… azt hiszem, bocsánatkéréssel tartozunk – fordult a lányok felé – Egyáltalán mivel 

érdemeltük ki, hogy megláthassunk egy valóságos sárkányt? Mindenesetre egészen kedvesnek 

tűnik. Biztos vagy benne Drágám, hogy nem szeretnél sárkányt tartani? 

 Az igazat megvallva nem egészen… hát jó, lehet róla szó  ami ez esetben azt jelenti, hogy igen, 

csak az anyáknak még mindig nehezére esik kimondani ez ügyben, hogy: IGEN. 



A legédesebb sárkány 

Szigeti Lívia 

 

   Természetesen, mindenki szereti az anyukáját, végig segítik életünket, támogatnak 

minket... Na, szóval sok mindent köszönhetünk nekik, DE nekik is van egy sötét oldaluk. Amit  jobb 

nagy ívben elkerülni, azonban soha nem lehetünk elég óvatosak, és amikor szerencsétlenségünkre 

megidéztük az árnyoldalt, az édesanyánk gesztusai valamilyen okból kifolyólag hasonlítanak egy 

sárkányéra, talán van valami közös génjük…. Na,  mindegy is, hiszen tudjuk, hogy anyukánk nem 

sárkány... VAGY MÉGIS?  Nekem olyan történetem van, amellyel titkolt hitünket még jobban 

meger síthetjük. 

Szép nyári nap volt, mit sem sejtve kikászálódtam az ágyból, és botorkáltam el az ablakomig 

 egy átlagos reggelnek tűnt (persze közel sem volt az), ekkor megpillantottam anyukámat, épp 

nyirbálta a virágokat. Olyan volt, mint minden más nap, de mégis volt benne valami, amit nem 

szoktam meg, valami különös, de nem izgatott annyira, inkább lementem reggelizni, mert már 

majdnem éhen haltam. Lassú, megfontolt léptekkel cammogtam le a lépcs n, mivel a lábaim annyira 

elzsibbadtak, hogy a járás is nehéz feladatnak ígérkezett, mikor leértem, már éreztem a finom omlett 

illatát, amely minden reggel fogadott. Ekkor toppant be az anyukám, vérzett a keze, de nem piros 

volt a vér, hanem valami zöld trutyit láttam rajta.  

 Aszta, tényleg fáradt lehetek! 

 Tessék?  nézett rám értetlenkedve az anyukám. 

 Öhm, semmi, mi történt a kezeddel? 

 Semmiség, csak megvágtam magam miközben ritkítottam az ibolyát  csöngettek, egy rend r 

volt az. 

 Segíthetek?  nézett anyukám rá úgy, hogy szinte szikrát szórt a szeme.  



 A lánya itthon van? 

 Öh, igen, gyere ide kicsim! - kiáltott rám.  Engedelmesen odamentem, és a rend rre néztem. 

 Igen?  kérdeztem gúnyosan.  

 Házkutatási engedéllyel jöttem, van rá bizonyíték, hogy maga ellopott pár dolgot egy kisboltból. 

 KAC-KAC, de ugye tudja, hogy nem április elseje van?  néztem rá szórakozottan. A férfi erre 

nem felelt, csak bement a házba.  

 Hé!  nézett rá az anyukám, aki eddig csöndben figyelte a történteket.  

 Hölgyem, engedélyünk van erre.  

 Engem nem érdekel semmiféle engedély, a lányom azt mondja, hogy nem lopott el semmit, és 

én hiszek neki, s nem törhet csak így ránk! 

Ekkor eszméltem rá, hogy a magas vézna férfi nemcsak szórakozott, ekkor már a torkomban 

dobogott a szívem, holott tudtam, hogy nem loptam el semmit.  

Ekkor eszméletlen dolog történt. 

Nagy villámlás, az ég besötétedett, az áram elment, a plafon meg beszakadt, és minden a feje 

tetejére ált, és ebben a pillanatban apa is betoppant. 

 Mi történt? – kiáltotta, de a nagy dübörgésben és zsivajban semmi sem hallatszott.  

Ijedten néztem, mi történhet, de tenni semmit sem tudtam, a félelemt l szinte minden tagom 

lebénult, lesokkolódtam, szinte már az életem is lepörgött, amikor minden befejez dött, az ég 

kivilágosodott, a dübörgés abbamaradt, és az áram is visszajött… 

Vagy tíz másodpercig csak álltunk és néztünk ki a fejünkb l, amikor azt kérdeztem: 

 Hol van anya?  

Ekkor mindenki körbenézett és t kereste, közben meghallottuk a szirénázást. Sejtettük, hogy 

kint is nagy a baj, de ekkor még mindig anyát féltettem. 

Amikor kimentünk, mindenki egy dolgot vett körbe. El re furakodtam, és ekkor láttam meg a két 

hatalmas lábnyomot, amin óriási karmok voltak. 





 

 Mi lehet ez?  gondolkoztam hangosan, amikor meghallottam egy ijedt n  hangját, ahogy ezt 

mondta egy rend rnek: 

 Egy sárkány volt az! Abból a házból jött ki egy n !  és rámutatott a házunkra.  

 Az anya volt  gondoltam  Vajon miért ment ki? – töprengtem, amikor a n  folytatta: 

 Átváltozott hatalmas lila sárkánnyá! 

Most már csipkedtem magam, hogy keljek fel, de nem történt semmi, már nem bírtam tovább, 

elkezdtem sírni fájdalmasan zokogással. 

Egy idegen helyen ébredtem, dohány- és tintaszag facsarta az orrom, de mégis megnyugodtam, 

mivel abban a hitben keltem fel, hogy ez csupán egy álom volt. 

Egy sz hajú, kócos ember lépett be ekkor, és ült le az íróasztalhoz. Nem szólt hozzám, és én se 

hozzá, amikor kénytelen voltam mégis megszólalni, azt kérdeztem: 

 Hol vagyok?  hangom rekedt volt és fáradt, a fickó szinte már vicsorgó arccal nézett fel a 

papírok közül. 

 A rend rségen  felelte  Most én kérdezek!  tette hozzá gúnyosan.  

 Hol van az anyád?  kérdezte ingerülten.  

 Nem tudom. Néztem bele az öregember szemébe.  

 Hol van az anyád?  már kiáltva mondta.   

 Nem tudom. Üvöltöttem vissza sírva. 

Az ember felállt és kiment a kicsi szobából, amíg  kint maradt, nekem volt id m átgondolni 

az egészet. A n  azt mondta, sárkánnyá változott, akit látott, de az nem lehet. Órákon át csak 

gondolkoztam és gondolkoztam.  

 Na, jó, tegyük fel, hogy anya sárkány, de akkor is, hova mehetett?  

Egy mondat villant át a lány agyán, amit régebben anyukája kérdezett t le: 

 Te hova menekülnél, ha sárkány lennél?  





 Öhh, nem tudom. Te? 

 A Szeml -hegyi-barlangba!  

 Hát persze! De hogyan jussak ki innen?  

Rápillantottam egy picike ablakra, nem sokat tétováztam, fogtam és kiugrottam, velem 

szemben volt egy buszmegálló, gyorsan odarohantam, és felszálltam egy pont akkor érkez  buszra. 

Minden utazó ember más volt, öreg, fiatal, punk, de mindegyik egyformán meglep dne, ha kiderülne, 

hogy az egyik szerettük egy sárkány.  

 Hölgyeim és uraim, a következ  megálló, Pusztaszeri út  mondta egy kellemes n i hang a busz 

hangszórójából. 

 Megérkeztünk!  motyogtam magamban. 

Leszálltam és vettem egy nagy leveg t, amire most nagy szükségem volt, elkezdtem sétálni a nagy 

sötét barlangba, minden léptemnél egyre jobban féltem, de nem anyámtól, hanem attól, hogy nem találom 

meg t. 

Beléptem a nyirkos barlangba, és körbenéztem, már próbált hozzászokni a szemem a sötéthez, 

amikor egy nagy puffanást hallottam.  

 Hahó!  kiáltottam, de nem válaszolt senki, s akkor vettem észre a hatalmas lábnyomokat a 

földön. Elkezdtem a nagy lábnyomok irányába haladni, de egy ponton abbamaradtak, s utánuk 

egy nagy szakadékot pillantottam meg. 

 Anya, itt vagy? - üvöltöttem. 

Megint válasz nélkül maradtam, szomorúan megfordultam, de túl nagy lendületet vettem, és 

beleestem a szakadékba. Csak zuhantam és zuhantam, de egyszer csak valami elkapott, kinyitottam a 

szemem, és egy nagy sárkányháton voltam a leveg ben. El ször meglep dtem, majd megöleltem a 

sárkányhátat, még repültünk egy darabig, majd leszálltunk. 

 Szia, anya!  törtem meg a csendet, de  nem válaszolt. 

 Tudod, én nem félek t led  folytattam. 



Egyszerre nagy világítást és puffanást érzékeltem anya fel l, a szememet vakította a fény, de amikor 

újra kinyitottam, anya állt el ttem emberi formában.  

Nem szóltunk semmit, csak odarohantunk egymáshoz, és szorosan összeölelkeztünk... 

   

 

  



Milyen is egy igazi sárkány? 
Mészáros Anna 

 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit Balázsnak hívtak. Egyszerű pesti 

legényke, történetünk idején éppen ő és háromnegyed éves, nemrég ballagott az oviból, 

szeptembert l már komoly iskolás diák lesz. Szabadidejében szeret focizni, kedvenc étele a kakaós 

csiga és a sárkányos-lovagos meséket szereti a legjobban. 

Történt egyszer egy szép júliusi napon, hogy Balázs kirándulni ment a Mátrába a papájával, a 

mamájával, a keresztszüleivel és a két unokatestvérével, Gerg vel és Lillával. Balázs nagyon izgatott 

volt, amiért igazi nagy hegyek közé mennek, mert azt remélte, a hegycsúcsok között megbújnak 

barlangok is. Ugyanis – köztudott tény  hogy a barlangokban sárkányok, vagy legalábbis medvék 

tanyáznak. Anyukája azonban közölte vele, hogy a Mátrában nincsenek medvék. Vagy, ha vannak is, 

akkor nem arra, amerre k túrázni fognak. H sünk el ször kicsit csalódott volt, ám aztán annál 

lelkesebb, hiszen azt a következtetést vonta le, hogy ezek szerint bármelyik szembe jöv  barlangban 

lakhat tűzokádó fenevad. Persze ez a gondolat t nem félelemmel, hanem izgalommal töltötte el, 

mert amióta az eszét tudja, az az álma, hogy egyszer találkozik egy igazi sárkánnyal. Nem kell, hogy 

egy hatalmas, 12 fejű legyen, elég a 7, vagy akár a 3 fejű is. S t! Egy egészen picike, egyfejű sárkánynak 

is örülne. 

Egy szó, mint száz, borzasztóan izgatott volt, mikor végre útnak indultak. Nagyon tetszettek 

neki a hegyek és a dimbes-dombos táj, de amikor már  szerinte  legalább fél napja meneteltek, és 

még mindig nem látott egyetlen egy barlangot sem – még egy egészen picurkát sem -, akkor kezdett 

alábbhagyni a lelkesedése. „Nemhogy medvék és sárkányok, de még csak barlangok sincsenek a 

Mátrában!” – gondolta csalódottan, és ekkor megfordult a fejében, hogy mi van, ha mégis vannak 

medvék, sárkányok és barlangok is a Mátrában, csak k mennek szándékosan olyan útvonalon, hogy 





elkerüljék mindet? Mert le merte volna fogadni, hogy a mama és a papa félnek a medvékt l és a 

sárkányoktól – így tehát a barlangoktól is , és egy teljes mértékben medve-, sárkány- és 

barlangmentes túrát szerveztek. „A manóba!” – gondolta, ez már rögtön az elején gyanús kellett 

volna, hogy legyen neki. Elhatározta tehát, hogy mikor anyu és apu nem figyelnek majd rá, letér a 

kijelölt ösvényr l. 

Már csak a megfelel  figyelemelterelésre kellett várnia, ami hamarabb bekövetkezett, mint 

remélte. Tízórai id  volt, és mindannyian el vették az ínycsiklandó kakaós csigáikat. A kis Lilla 

azonban, mikor ügyetlen kísérletet tett arra, hogy kicsomagolja, a földre pottyantotta a tízóraiját.  

 Anyúúú a kakajós csigám! – sivalkodott. 

Balázsnak se kellett több. Amíg mindenki Lillácskára figyelt, beosont a bozótba és elindult az 

ösvényhez képest (számításai szerint) Kelet felé. Miel tt túlságosan eltávolodott volna, ráakasztotta 

a sárga es kabátját egy fára, hogy újra visszatalálhasson az ösvényre. Ahogy egyre messzebb hagyta 

maga mögött az utat, nagyobb és sűrűbb bokrok szegélyezték az útját. 

Egyszer csak a távolból keserves sírást hallott. Futni kezdett a hang irányába, és örömére egy 

kis barlangot pillantott meg a hegyoldalban, amib l füst gomolygott kifelé. 

 Sárkánybarlang! – kurjantotta. – Juhé!  

És lássatok csodát! Mikor bekukucskált, tényleg egy igazi, él , hús-vér sárkányt pillantott meg. Bár 

igencsak meglep dött, mert egyáltalán nem így képzelte el az els  találkozását egy igazi sárkánnyal. Még 

csak a barlangját sem ilyennek álmodta meg. Sehol egy deka arany vagy drágak , semmi összerabolt kincs. 

Se túszul ejtett hercegkisasszony, se küzdelemben elesett lovag csontváza. Helyette egy kis tűzhely, egy ágy, 

mellette egy pokróc a földön, egy kis asztal székekkel és rajta váza, tele mezei virágokkal. Maga a „rém” 

nem csak hogy egyfejű volt, mint Süsü, hanem még roppant kicsi is. Bár Balázs tényleg csak egy icipici 

pillanatig volt csalódott emiatt. Ezeknél is furcsább volt a sírás forrása. A zöld lény az egyik széken ült az 

asztalkájánál, két pikkelyes, zöld mancsában valami égett dolgot szorongatott és keservesen zokogott. A 

sárkány sírt. SÍRT a sárkány. Úgy b gött, mint az oviban a lányok szoktak.  



 

Balázs annyira meglep dött, hogy meg sem tudott szólalni. Aztán összeszedte magát és 

megszólította: 

 Ööö … Szia! Miért sírsz? Mi a baj? 

 É-é-én csak… csak tüsszentettem, és m-most és m-most az egy-egyetlen sálam… Nézd! – 

hüppögte, és Balázs felé tartotta az égett valamit. 

 Óóó … Az volt a sálad? 

 Igen. Ráhapciztam és leégett. 

 Jaj! Nagyon sajnálom. Milyen színű volt? 

 P-piros. – Balázs vadul beletúrt a táskájába és el vette a sálját. 

 Tessék. Itt az enyém, neked adom. Ugyan ez sárga, de szerintem az is szép szín. Nekem az a 

kedvenc színem. 

 T-tényleg nekem adod? 

 Persze. Itt van, fogadd el. 

 Köszönöm szépen. Tudod az a sál volt az egyetlen dolog, amit szerintem a mamámtól kaptam. 

Bár abban se vagyok biztos, hogy nekem van mamám. 

 Ugyan, ne butáskodj! Mamája mindenkinek van! 

 Biztos vagy benne? 

 Teljesen. Tuti fix! 

 Sokra megyek vele, ha egyszer elvesztettem – sóhajtotta. 

 Elvesztetted a mamádat? De hogy? 

 Nem tudom. Már nem emlékszem rá. Annyit tudok, hogy én egy sárkány vagyok. Ezt is 

Mirabellától. 

 Ki az a Mirabella? 



 Egy kislány, aki tegnap eltévedt az erd ben és azóta én vigyázok rá.  szedte a virágokat, amik 

a vázában vannak. Azoktól prüszköltem. 

 Értem – mondta Balázs  Biztosan egy királylány  gondolta. 

 És most hol van? 

 Megint virágokat szed. 

 Ó, még be sem mutatkoztam. Balázs vagyok, és öt meg háromnegyed éves. Téged hogy hívnak?  

 Én Kuci vagyok. Mirabella nevezett el így, azel tt sehogy se hívtak. 

 Kuci? Az meg milyen név?  nevetett a fiú. 

 Abból jön, hogy Sárkuci. Mondtam, Mirabella hív így. Az igazi nevemre, amit a mamám adott, 

nem emlékszem. 

 Ja, aha. És mondd csak, Kuci, Mirabella egy királykisasszony? 

 Királykisasszony? Nem tudom, az mit jelent. 

 Hogyhogy nem tudod? Hiszen sárkány vagy! 

 Igen, az vagyok, de nem értem, a kett  hogy függ össze. 

 Hát nem szoktál királylányokat rabolni?  

 Nem... Miért rabolnék bármilyen lányokat?  

 Mert a sárkányok azt szokták csinálni, azért!  

 Tudod, mivel elvesztettem a mamám, és nem ismerek másik sárkányt, ezért nem tudom 

milyenek a sárkányok.  

 Nem tudod, mit szoktak csinálni?  

 Nem. 

 És nem vagy emiatt szomorú? 

 De, az vagyok. Nagyon.  

 Akarod, hogy meséljek neked a sárkányokról?  





 Mert ismersz más sárkányt is?  

 Nem, de sokat olvastam már róluk.  

 Á, értem. Szuper lenne, ha mesélnél. 

És Balázs elmesélte, hogy a sárkányok hercegn ket rabolnak és lovagokat esznek, gonoszak 

és félelmetesek, három, hét vagy tizenkét fejük van, és hatalmas tüzet tudnak okádni és fújni is. Rideg 

és kietlen barlangokban élnek, és kincseket rabolnak. Az ágyuk egy kupac arany és drágak . Aki be 

mer merészkedni a területükre, azt felfalják, vagy szénné égetik. 

Ahogy Kuci ezt hallgatta, egyre jobban és jobban elszomorodott. Mikor h sünk befejezte a 

meséjét így szólt: 

 De Balázs... Én nem akarok se lovagokat enni, se kincseket rabolni, se hercegn ket fogva tartani, 

se falvakat fölégetni. Én senkit sem akarok bántani. ÉN NEM AKAROK SÁRKÁNY LENNI.  

 Jaj, ne beszélj már butaságokat. Te sárkánynak születtél, ugyanúgy, ahogy én embergyereknek.  

 De én nem akarok gonosz lenni. Ilyen akarok maradni, mint most. Jó sárkányok nincsenek? 

Kedves, vendégszeret  sárkányok?  

 Hát... Nem tudom. Az én könyveimben csak gonosz sárkányok voltak, és anyu azokról is azt 

mondta, hogy nem léteznek. De én nem akartam hinni neki és látod, meg is találtalak!  

 Azt mondta, hogy nincsenek is sárkányok?  

 Azt. 

 Én vagyok. Látod, nem?  

 Tudtam, hogy a mama téved. Biztos voltam benne, hogy sárkányok márpedig vannak. 

Ekkor érkezett haza Mirabella. 

 Szia Mira!  köszönt Kuci.  

 Szia Kuci! Jé, hát te meg ki vagy?  

 Szervusz, Mirabella, az én nevem Balázs.  

 Szió Balázs!  



 Mondd csak, te nem vagy hercegn , ugye?  

 Nem – nevetett Mirabella – sajnos, csak egy hat éves kislány vagyok.  

 Nos, ami az igazat illeti, én sem vagyok lovag.  

 Nem feltételeztem, hogy az lennél – kuncogta. 

 Ja... – Balázs kicsit csalódott volt. 

Hirtelen hatalmas szél támadt odakint. 

 Kuci, lehet, hogy ez a mamád! – kiáltotta Balázs.  

 Aladár! Aladár! Kisfiam itt vagy? – egy hatalmas sárkány dugta be az orrát a barlangba. 

 Mama, mama, te vagy az?  

 Kicsikém végre megtaláltalak! Már több, mint egy esztendeje kereslek! Nem tudtam, hogy az 

emberek világában maradtál. Hála az égnek, hogy megvagy!  

 Ezek szerint Kuci igazi neve Aladár – súgta oda Balázs Mirának  

 Tessék mondani, hogy érti a sárkány néni, hogy az emberek világában? Van másik világ is?  

 Persze kicsi fiú. A sárkányok már sok száz éve Álomország tengerpartján élnek. Sosem hallottad?  

 Nem. Nem tudtam.  

 Most pedig végre hazaviszlek, kisfiam. Búcsúzz el a barátaidtól! 

 De mama, én nem akarok sárkány lenni! Balázs szerint minden sárkány gonosz! 

 Ejnye, micsoda butaság! Emberb l is sokféle van, jobbak és rosszabbak, gonoszak vagy 

kedvesek. Ugyanígy a sárkányok között is ezerféle van. A lovagok tartottak minket gonosznak, 

pedig csak nem ismertek bennünket igazán. Ezért költöztünk el.  

 Tényleg? Azta, ezt nem tudtam. Sajnálom, hogy butaságokat mondtam... Ne haragudjatok.  

 Semmi baj  mosolygott Sárkánymama  Nem tudhattad. De nekünk most már indulnunk kell. 

S úgy is történt. 

Hosszas búcsúzkodás után a sárkányok szárnyra kaptak és eltűntek a kék égen. Nem sokkal 

kés bb Balázs szülei is megtalálták t és új barátn jét, hogy épségben haza juttassák Mirát is a 



szüleihez. H sünk nem kicsit kapott ki a történtek miatt, de mégis megérte neki a kaland, hiszen 

összebarátkozott egy igazi sárkánnyal, aki megígérte neki, hogy álmában majd, ha Álomország 

tengerpartjára ér, viszont látják egymást.  

Nos, arról, hogy ez megtörtént-e, már nem tudok én sem. De az az egy biztos, Balázs sosem 

felejti el Kuci búcsúzó szavait: 

 

"Kérlek, sose felejtsd el, hogy sárkányok márpedig vannak!" 

 

  



Sárkányok mindig is lesznek! 

Rechner Rebeka  Rechner Veronika 

 

Sárkányok? Már hogyne léteznének! Ki állította azt, hogy nincsenek? És f ként: mire alapozza 

ezt a téves feltevést? Arra talán, hogy még nem látott egy valódi sárkányt sem? Ostobaság, sárkányok 

igenis vannak, csupán csak nem szeretnek ezzel dicsekedni! Ilyesfajta jószág történetünk 

f szerepl je, Mussz is. Nevét onnan kapta, hogy kedvenc édessége a francia mousse... No, de kezdjük 

a történetünket a legelején! 

Élt egyszer egy h s páncélos, akinek a szívét rabul ejtette a szépséges királylány, Debella bája. 

Bár még sohasem találkoztak egymással személyesen, Debella valósággal megbabonázta t, 

ahányszor csak rágondolt. Így, amikor híre érkezett annak, hogy a királylányt gonosz mostohája 

bezárta egy magas toronyba, h sünk azon nyomban a megmentésére sietett... 

A páncélosnak sok nehézséggel és akadállyal kellett megbirkóznia, mire napnyugtára elérte az 

indákkal körülölelt tornyot, amelyben a szépséges királylány raboskodott. Debella az ablakhoz 

szaladt, és igencsak megörült az érkez nek. 

 Üdvözöllek, bátor lovag! Én Debella királylány vagyok. Mint azt te is látod, bezártak engem ebbe 

a toronyba. Kérlek, szabadíts ki innen, drága vitéz, és meglátod, cserébe megjutalmazlak majd. 

 Érted bármit megtennék, gyönyörű Debellám! 

 Ó, köszönöm kedvességedet, de miel tt bármit is tennél, lehetne egy kérésem? 

 Persze, kérj t lem bármit, gyönyörű Debellám! 

 Levennéd a sisakodat, hogy lássam a megment m arcát? 

 A sisakomat?  torpant meg a páncélos  Sajnos azt nem tehetem meg, gyönyörű Debellám, mert 

szörnyen megfáztam, és tartok attól, hogyha leveszem a sisakot, akkor esetleg te is elkapod majd 

t lem. Tudod, a nátha terjed, mint a... nátha. 



 Kedves megment m, ett l igazán nem kellene tartanod! Én ugyanis itt, több méter magasságban 

biztonságban vagyok a náthád el l. 

 Ez egészen biztos? 

 Igen, teljes mértékben! És most hadd lássam az arcodat! 

 Legyen, ahogy kívánod, gyönyörű Debellám!  A h s páncélos végül engedelmeskedett a 

királylány óhajának, és leemelte a sisakját. A következ  pillanatban egy hatalmas tüsszentés 

rázta meg a környéket, a toronyra felkúszó növények pedig azon nyomban kigyulladtak. Debella 

ijedtében sikoltozni kezdett: 

 Te nem lehetsz az én lovagom! Hiszen te maga vagy a megtestesült gonoszság, egy szörnyeteg, 

egy tűzokádó bestia! Te vagy a SÁRKÁNY! 

 Én nagyon sajnálom, királylány, nem akartam felgyújtani a tornyot! Azonnal megpróbálom 

helyrehozni!  hebegte a páncélos, aki valóban Mussz volt, a völgy sárkánya. 

 A sárkány elszaladt segítséget keresni, hogy minél el bb elolthassák a tüzet. Szerencséjére nem 

messze élt az erd ben egy id s varázsló, aki mestere volt a mások által el idézett problémák 

helyrehozásának, épp csak a saját gondjaival nem tudott megbirkózni soha sem. 

A mágus éppen egy nagy, forrongó üstöt kevert, ami baljós fényeket és orrfacsaró bűzt 

árasztott magából. Közben egy varázsigét mormolt magában: 

"Kígyó lába, varjú foga, 

Szúnyoglárva, hegycsúcs foka, 

Gyenge pille, erős torma, 

Varázsige, lábujjtorna, 

Virágszirom, tehéncsorda, 

Alig bírom  amorf forma! 

Keverem a fakanállal, 

Merítek egy jó nagy tállal" 





Ekkor hirtelen kopogás zavarta meg a különös rituálét. Mussz volt az. Az ajtó túloldaláról 

kiáltozott a mágus segítségéért. 

 Bocsánat, hogy megzavartalak a varázsf zet-készítésben, de sürg sen szükségem lenne a 

képességeidre. 

 Ugyan milyen varázsf zet? Er levest bárki f zhet! 

A sárkány elpanaszolta a toronynál történteket, és arra kérte a varázslót, hogy oltsa el a tüzet, 

miel tt még a királylánynak baja esik. 

 Rendben, fiam, segédkezek, varázsolok tűzre vizet  és a mágus így is tett. Csakhogy nem csupán 

a tornyot, de az egész völgyet elárasztotta vízzel. Így ahhoz, hogy visszajussanak a királylányhoz, 

a mágus kénytelen volt felülni Mussz hátára, és a leveg ben repülve megtenni az utat. 

Visszatértek és mindent úgy találtak a helyén, mint Mussz érkezése el tt, a tűznek hűlt helyét 

látták csak. Ám még egy részlet hiányzott a képr l: Debella! Bizony, a torony üres volt, a királylány 

eltűnt. 

 Elkéstünk! A mostoha biztosan tudomást szerzett arról, hogy meg akarom menteni Debellát, és 

ezért elvitte t innen! Most mitév k legyünk?  kiáltozott Mussz kétségbeesetten  Megvan! Meg 

kell keresnünk a mostohát! Gyerünk tovább varázsló! 

 Megbocsássál, drága lelkem. Miért is kéne veled mennem? 

 Csak a te segítségeddel találhatom meg Debella királylány mostoháját. Ráadásul az úton is 

biztosan jól jön majd id nként a mágusi tehetséged. 

Elindultak, és ahogy mentek, egyszer csak beérkeztek egy erd be. Itt több tíz méter magas, 

sűrű lombú fák n ttek, amelyek gömb alakú lila, sárga foltos gyümölcsöt termettek. Egyedül ezek a 

gyümölcsök tűntek ehet nek az egész erd ben. Ami azt illeti, valójában semmilyen másfajta 

gyümölcs nem termett ezeken kívül. Mivel Mussz és a varázsló már megéheztek, szedtek egy keveset 

bel le, és megették. Alighogy befejezték, hirtelen er teljesen fényleni kezdtek mind a ketten. Ez a 

különös termés különös mellékhatása volt. Az egész nem tartott tovább pár percnél, és aztán h seink 



ismét a régiek voltak. Mivel egyéb furcsaságot nem tapasztaltak, eltettek egy keveset a 

gyümölcsökb l, arra az esetre, ha kés bb is megéheznének. 

Beesteledett, Musszék lepihentek, de másnap kora reggel már folytatták is az útjukat. Egy 

folyót láttak a távolban, és ahogy egyre közeledtek, megpillantottak a parton egy fiatalembert is, aki 

er teljesen meredt a vízre.  

Megkérdezték, kicsoda , és mi járatban van. A fiú így felelt: 

 Hetyke vagyok, a jóképű, elbűvöl , tehetséges, mindenhez ért , okos, gazdag, de legf képpen 

szerény herceg. Apám egyetlen fia, és az örököse. 

 Egy herceg? Mégpedig egy különleges fajta, nem igaz, varázsló?  kérdezte Mussz. 

 Hetyke egyke! 

 Úgy látom, te nem vagy elragadtatva t le. Nem számít. Szóval Hetyke, ha igazi herceg vagy, 

akkor mondd, hol van a táltos paripád? 

Hetyke nem vette le a szemét a víztükörr l, illegette magát, kacsintott, közben észrevette, 

hogy Mussz hozzá beszél. 

 Megismételnéd? Azt hiszem, hogy nem rád, hanem a folyó tükrében olyan szépen mutató 

fiatalemberre figyeltem. 

 Hol a lovad? Minden valódi hercegnek van lova, nem? 

 Nos, igen. Valószínűleg akkor veszíthettem szem el l, amikor megálltunk itt, hogy a folyóban 

megcsodálhassam gyönyörű arcom képmását. Ahogy elnézem, egészen hasonlít, bár az eredeti 

kétség kívül szebb. 

 Mi segíthetünk neked megtalálni a lovadat, ha cserébe te is segítesz nekünk. 

 Miben? 

 Mi is éppenséggel keresünk valakit. 

 Ez egy ajánlat? Azt hiszem az ilyesmi jól áll nekem. Nagyszerű! Beleegyezek! 

 Hogy hívják a lovadat? 



 Perente. Miért ilyen fontos a neve? 

 Mert talán akkor el jön, ha a nevét kiáltjuk. 

 Egészen biztosan, mert Perente egy különleges, intelligens paripa. Bár ez nem meglep , hiszen 

az enyém. Ha bejárnátok az egész világot, akkor sem találkoznátok hozzá hasonlóval. 

Mussz, a varázsló és Hetyke tovább sétáltak az erd ben Perente nevét kiáltozva. Nem sokkal 

kés bb már hallották is a ló patáinak dobogását a távolból. 

 Nocsak, hát tényleg hallgat a nevére! 

 Hetyke! Hetyke! Nevemet el nem felejtem!  hallatszott a távolból. Perente volt az, a beszél  

paripa. Ez volt az  különlegessége. 

 Csakhogy megvagy, Perente!  ujjongott Hetyke. 

 Hetyke herceg, melyek eme szerzetek?  kérdezte a ló odaérvén. 

 k... hát... igazából még be sem mutatkoztak. 

 Ellenfelek? 

 Dehogyis! Velünk vannak mind a ketten. 

 Én Mussz vagyok, a sárkány,  pedig itt a barátom, egy mágus.  szólt Mussz büszkén  Tudod, 

Perente, Debella királylány gonosz mostoháját keressük, a herceged pedig csatlakozott hozzánk, 

cserébe azért, hogy segítettünk neki megtalálni téged. 

 Remek! Rendben, veletek megyek, nemes lelkek. 

Immáron négyen folytatták útjukat. Elöl a mágus varázspálcájával kereste az utat, utána 

Mussz, és mögöttük ült büszkén lován, Perentén, Hetyke herceg. Ahogyan egyre mélyebbre 

merészkedtek az erd ben, egyre sötétebb lett, míg végül már az orruk hegyéig sem láttak. 

 Most hogyan tovább? Nem tudjuk merr l jöttünk, merre menjünk, és azt sem, hogy egyáltalán 

hol vagyunk most!  sopánkodott Hetyke  Fényt kellene gyújtani valahogyan, hogy lássuk az 

utat. Bár Mussz tüze elég világos lenne, az mégis túlságosan kockázatos. Ha véletlenül kigyújt 

egy fát, akkor akár az egész erd  is leéghet. Akkor pedig senki sem láthatná többé a szépséges 



arcomat! 

Ekkor Mussz és a varázsló összenéztek. Hihetetlen ötletük támadt hirtelen. El vették a lila-

sárga gyümölcsöket, amiket korábban találtak, és szétosztották maguk között. A következ  

pillanatban már mind a négyen világítottak, így ismét útra kelhettek. 

Nem tartott sok id be, mire elérkeztek a mostoha házához. Benéztek az ablakon, és látták, 

hogy a mostoha éppen otthon van, és söpör. Se szó, se beszéd, rárontottak, és faggatni kezdték. 

 Hová vitted Debella kisasszonyt?  kezdte Mussz. A mostoha leveg t sem tudott venni, hogy 

válaszolni tudjon, mert a ló folytatta: 

 Ez embertelen tett! Merre lelem, te kegyetlen? 

A mostoha megszólalt: 

 Kik vagytok ti? Mit akartok t lem? Én Debellát... 

 Elraboltad!  vágott közbe Hetyke  az a királylány majdnem olyan szép lehet, mint én, 

bizonyára irigyled t emiatt, gonosz mostoha! Áruld el, hová rejtetted! 

 De én nem... 

 Nem felelsz?!  kiáltotta Perente. 

 Elszámolok tizenegyig, béka leszel lábtól fejig!  fenyeget zött a mágus. Ezután nagy verekedés 

kezd dött, a mostoha azt sem tudta, mihez kezdjen. Nem értette, mir l beszél a felment  sereg... 

Ugyanis egyáltalán nem volt gonosz! S t! Miután a civakodásnak vége lett, elmondta, hogy  

nem is rabolta el Debellát. 

 Ezt miért nem említetted el bb?  kérdezte Mussz. 

 Leginkább azért, mert nem hagytátok, hogy elmondjam. Nem én vagyok gonosz... hanem 

Debella!  

 DEBELLA?!  kiáltotta mindenki meglepetten (kivéve Perente   csak a Debellig jutott el). A 

mostoha ezt követ en elmondta, hogy a királylány valójában egy rossz boszorkány, aki mindent 

utál, kiváltképp a sárkányokat. Bezárta magát egy magas toronyba, és várta, hogy egy er s, bátor 



lovag eljöjjön érte és legy zze a helyi sárkányt, azaz Musszt. 

 Mit javasolsz, már nem is annyira gonosz mostoha, mit tegyünk most?  szólalt meg Mussz. 

 Változtassátok t igazi királylánnyá, hogy ne legyen többé boszorkány!  

 Hogyan csináljuk? 

 Meg kell koronázni egy sárkánytüzet ért koronával. 

H seink megköszönték a tanácsot, és elindultak megkeresni Debellát. 

 Sárkányunk van, de honnan szerezzünk koronát?  tette fel a kérdést Mussz. 

 Felajánlom a sajátomat a jó cél érdekében  hangzott Hetyke herceg válasza. 

 Tényleg lemondanál a koronádról? 

 Ez úgy sem eléggé fényes hozzám, az ékkövei pedig nem illenek a szemem színéhez. Apám majd 

megajándékoz egy újjal, ha hazaérek. 

Mussz letette a koronát a földre, majd fölé hajolt. Óvatosan tüzet akart fújni rá, hogy a 

koronában ne tegyen túl nagy kárt, de ehelyett hirtelen egy nagyot tüsszentett, és kigyújtotta azt. A 

mágus szerencsére id ben eloltotta a tüzet, így a korona épségben maradhatott, mégis érte 

sárkánytűz. H seink továbbmentek, hogy megkeressék Debellát. 

A lány az erd n túlra jutott, ott találtak rá. Debella azonban nem volt egyedül: egy egész 

seregnyi vitéz állt az oldalán. Mindet elvarázsolta a királylány szépsége  vagy éppenséggel a 

boszorkány varázsereje. Készek voltak megküzdeni Musszal, vagy akármilyen más sárkánnyal is 

Debella kérésére. 

 Alighanem harc lesz ebb l, nem ússzuk meg csata nélkül!  rémüldözött a varázsló. 

 Ott van, ott a sárkány! Kapjátok el!  ordított Debella torkaszakadtából. A sereg pedig nyomban 

megindult a parancsra. 

 Túl szép és fiatal vagyok még a halálhoz!  kiáltott Hetyke. 

 De egy igazi hercegnek van kardja!  bíztatta t Mussz. Hetykének eszébe jutott, hogy neki 

valóban van kardja, és milyen remekül is harcol vele. Felugrott hát paripája hátára, és megindult 



az ellenséges sereg felé társaival. A mágus sem volt rest: minden lovagot, aki az útjába került 

süteménnyé változtatott. Kib l csokoládétorta, kib l puding, míg másokból linzer, vagy épp 

habcsók lett. 

Amíg barátai a sereggel voltak elfoglalva, Mussz egyenesen Debella felé vette az irányt, 

kezében a sárkánytüzet ért koronával. Felrepült a leveg be, hogy a lovagok ne érhessék el, és onnan 

figyelte az eseményeket. Közben próbált ügyelni arra is, hogy Debella ne vegye t észre. De sajnos a 

nátha ismét er t vett rajta, és így Mussz újból egy hatalmasat tüsszentett. Erre már Debella is 

felfigyelt és rögtön megakadt a szeme a különösen izzó koronán. 

 A sárkány! Vitézeim, vegyétek el t le azt a koronát! 

 Igenis, gyönyörű Debellánk! 

Ezt követ en a vitézek mind azon voltak, hogy megszerezzék Mussztól a koronát. Szegény 

sárkánynak nyilakat és dárdákat kellett a leveg ben kerülgetnie. Szerencsére nem esett baja. A 

vitézek pedig csakhamar kifogytak minden fegyverb l, amit felé hajíthattak volna. Ekkor azonban 

egymás hátára álltak, és úgy próbálták meg elérni t. Mussz nem akarta bántani ket, ezért nem fújt 

rájuk tüzet. Egy rossz mozdulatot követ en viszont leejtette a sárkánytüzet ért koronát. A korona 

csak zuhant és zuhant. A vitézek természetesen próbálták elkapni, de egyiküknek sem sikerült, 

ahogyan nem sikerült a varázslónak, Hetykének, de még Perentének sem. A korona egy teljesen más 

személy kezében landolt: Debelláéban! H seink úgy érezték, nincs már remény Az egyetlen esély, 

ami a sikerüket garantálta volna, most a gonosz királylány kezében van. Ekkor Debella megszólalt: 

 Lám, lám! Micsoda szép fejdísz! Vajon mi lehetett vele a célotok? Szemlátomást el van 

varázsolva. Csak nem ahhoz kell nektek ilyesmi, hogy legy zzétek Debella seregét? Vagy talán 

magát Debellát? Feltételezem, hogy ez a csillogó korona hatalmas er t ad a visel jének. Aki 

hordja, bizonyosan legy zhetetlen lesz, hiszen másképpen nem lett volna esélyetek ellenem. 

Gondolom, az lett volna a tervetek, hogy a sárkány felveszi ezt, amíg én nem figyelek, és egyetlen 

hatalmas csapással legy zi a seregemet és engem is. A tervetek azonban most kudarcba fullad, 



mert ez a különleges hatalmat adó korona immáron az enyém!  ezzel Debella felhelyezte a fejére 

a fejdíszt, a sárkánytüzet ért koronát, az egyetlen esélyt, ami Musszék sikerét garantálhatja. 

Hirtelen minden vitéz kezdett magához térni. Már nem hatott rájuk a bűbáj. Egyikük sem 

tudta, hogy hogyan került az erd n túlra, és mindegyikük ugyanarra az egy képre emlékezett csak: 

egy toronyba zárt, megment re vágyó, gyönyörű szép királylányra. Arra a szépségre, akivé most vált 

a gonosz boszorkány, Debella, a korona által. És mindezt egy szerény, kedves, szelíd, náthás 

jószágnak köszönhetik, akinek a legjobb barátai egy furcsa mágus, egy hiú királyfi, egy eszperente ló, 

kedvenc édessége pedig a francia mousse... 

Azóta már senki sem vadászik sárkányokra, de a sárkányok is sokkal óvatosabbak, és nem 

sűrűn fedik fel magukat mások el tt. Ennek ellenére sárkányok igenis vannak, és mindig is lesznek. 

  



Én kicsi sárkányom 
Varga Gabriella 

 

 

Ha nekem valaki azel tt a bizonyos nyár el tt kijelenti, hogy a sárkányok létez  állatok, 

egyszerűen kinevettem volna egy „Na ne viccelj már!” felkiáltással. Aztán valahogy másként esett 

meg az az eset… 

Júliust írtunk, a testvéremmel és az unokatesómmal a nagyszüleinknél töltöttük a szünet 

lassú napjait. A testvéremet, Jolcsit, és engem azért küldtek ide a szüleink, mert kijelentették: Mi 

városi bennszülöttek vagyunk, nem érthetjük milyen az élet falun. Persze mi úgy gondoltuk, hogy ez 

nem elég nyomós érv a kipaterolásra, elkezdtük felsorolni az állatokat, amik a farmokon élnek, 

viszont ezzel nem gy ztük meg ket. Az unokatesómnak, Boginak, aki egy kisebb településen él, 

egyszerűen csak „fegyelmet kell tanulnia” és ehhez valószínűleg ideális a nagyszüleink faluja. Így 

hárman néztünk elébe egy nagyon-nagyon hosszú hónapnak. 

 Ilyen lelkülettel tengettük az els  napjainkat, ám Mama és Papa jócskán megelégelték 

viselkedésünket. Azonnal bele is csöppentünk az úgynevezett falusi életbe. Reggeli koránkelés és 

munka. Még szerencse, hogy nincsenek tehenek, azokat biztos nem fejtem volna meg! De 

mindenkinek jutott feladat b ven: zöldség- és gyümölcsszedés, állatok (tyúk, csibe, disznó, kutya, 

macska) etetése, f zés, takarítás. Mit ne mondjak, eléggé fárasztó volt. Szerencsére, vagyis 

szerencsétlenségünkre, akadt pár szabad percünk is. Azért sajnos, mivel hárman, háromféle dologgal 

akartuk eltölteni a szabadid t: Bogi a falut derítette volna fel, Jolcsi pihenni szándékozott, engem 

meg érdekelt a ház minden szeglete. Ez már az els  munkanapunkon szétrobbantotta a 

társaságunkat. Bogi elment a Mester-közre, Jolcsi az árnyékban legyezgette magát, én meg… hát, én 

kerestem a kalandot. 

 



Bementem az egyik pajtaszerűségbe. Az orromat megcsapta a leveg  meleg, poros és dohos, 

állott szaga, amint beléptem. A kett  közül az egyik macska nyugtalanul eszegette az eledelét. 

Megálltam, egy darabig néztem, majd azt vettem észre, hogy a padlásfeljáró-létra valami undorító, 

sárgás-fehéres, bűzös anyagtól nedves. Az a fránya másik macska! Ugyanis a kettesszámú cica 

el szeretettel tréfált meg minket érkezésünkt l kezdve azzal, hogy elcsente a már beszedett tojások 

egyikét, felvitte a padlásra és ott törte össze. Szokás szerint nekünk kellett feltakarítani. Az állatok 

okosak, viszont néha már túlságosan is. Mérgemben rákiáltottam volna a kettesszámúra, arra a 

ravasz állatra, de az egy szempillantást alatt lerohant a padlásfeljáró lépcs n, olyan messzire rohant, 

hogy Bogi is a Mester-közön talált rá. Bár ezúttal nem vontam kérd re a jószágot, mégis, hirtelen 

elszégyelltem magam. Lehet, hogy Bogi, vagy Jolcsi tette oda neki a tojást, tudták, hogy a macska 

játékszernek használta azt. Vonakodva megvizsgáltam az orrfacsaró anyagot, felmentem a padlásra 

is. Jól gondoltam, hogy tojás volt, ám nem tyúktojás, az biztos! 

Csak úgy, a feljáró létrától pár lépésre ott hevert el ttem egy tojás, félig össze is tört. Nem 

hasonlított egy tyúkéhoz, világosabb árnyalatban pompázott. A pajtaszerű épületben kevés fény 

hatolt át a rég nem tisztított ablakokon keresztül, így nem láttam tisztán az él lényt. Nem kiscsibe 

kelt ki, nem az látta meg a gyér napvilágot. Valami hüll . Leginkább egy krokodiléhoz tudnám 

hasonlítani zöld, pikkelyes testét, viszont mintha apró szárnyakat is birtokolt volna. Mérete a 

tenyeremmel egyezett. A lény nagyra nyitotta sötét szemeit, csak bámultunk egymásra. Aztán ijeszt  

kiáltást hallatott, már-már sírásnak hallottam. Nem gondolkoztam azon, hogy miért sírhat  már ha 

sír , egyb l rohantam a fából készült létrán. Mivel az még csúszott a nyálkás cucctól, egy ügyes 

fordulattal megcsúsztam rajta, és egyenesen beleestem a szalmába. Vagy szénába. Városi gyerek 

vagyok, nem értek az ilyenhez. Szóval onnan is villámsebesen kikászálódtam, futottam ki, koszosan, 

szalmaszálakkal a hajamban és átitatva azzal a büdös váladékkal. Tekintetemmel az egyes számú 

macskát kerestem, fogalmam sem volt, mivel kerültem szembe, ám ha már veszélyes, a macskát egye 

meg el ször. Gyorsan kiszaladtam Jolcsihoz, és a már visszatért Bogihoz. Furán néztek rám, de 





inkább nem meséltem az incidensr l. A nap innent l kezdve némán telt. A Mama kérdezett rá 

egyedül, miért vagyok betelítve azzal a förtelmes anyaggal, egészen pontosan így: „Te meg mit 

csináltál? A disznókkal hemperegtél a sárban?” Nevetve érdekl dött, én nem találtam viccesnek. 

Bogival és Jolcsival közös szobámban álmatlanul forgolódtam éjszaka. Meg is jegyezték. És én nem 

bírtam, elmeséltem az egészet. 

 Esetleg egy sárkány az…  feltételeztem. 

 Te meg túl sok Süsüt néztél. Tény, hogy tényleg hüll  lehetett, de talán egy mutáns gyík vagy 

valami. Sárkány? Na, persze  forgatta a szemét Jolcsi. Mikor mi testvérekként gyakran nem 

értünk egyet, szükséges egy harmadik fél. Mindig  dönti el, kinek van igaza. 

 Bogi?  pillantottunk rá várakozóan. 

 Elég kamunak hangzik… De inkább nézzük meg. 

 Hát, jó. Hiszem, ha látom  válaszolta Jolcsi. 

A Mamáék még tévéztek, ajtajuk félig nyitva állt. Halkan elkezdtünk készül dni a kiosonásra. 

Felöltöztünk, majd nagyon-nagyon halkan kinyitottuk az ajtónkat. Ha eljutunk a konyháig, onnan 

már könnyű lesz. Leveg t visszatartva mentünk ki az éjszakába. A macskák az udvaron tébláboltak 

egerek után kutatva.  

A pajtaszerűségben  nevezzünk inkább pajtának, részletkérdés  az a büdös anyag már 

felszáradt, attól még lehetett érezni. Óvatosan felmásztunk a létrán. A tojás nyomai felszívódtak, a 

Lény is eltűnt. 

 Nincs itt semmi  állapította meg Jolcsi. Ekkor a semmib l feltűnt a Lény. Találkozásunk óta 

már vagy ő0 centit n tt, akkora lett, hogy az iskolatáskámban képes lettem volna kényelmesen 

vinni. A szárnyait csapdosta, aranyosnak is lehetett volna nevezni, bár az éjszakában, egy sötét 

pajtában azért elég rémiszt nek hatott. 

 Mi ez?  kiáltott a testvérem. 

 Egy sárkány!  válaszolta szintén remeg  hangon Bogi.  



Az állítólagos sárkány közeledett felénk. 

 Ne legyetek már ennyire beijedve!  próbáltam megnyugtatni ket. Nem igazán sikerült. 

A sárkány játékosan csapdosta a szárnyait, lassan közeledett felénk. 

 Talán csak játszani akar  állapította meg Bogi. Neki vannak kutyái, biztos ért az állatokhoz, így 

ráhagytam, ám közel sem voltam megnyugodva. 

 Ez biztos nem igazi!  jelentette ki Jolcsi szilárdan – Nem lehet igazi. 

Az állat, mintha értette volna a mondatot, morgott egyet és még közelebb jött hozzánk. Mi 

meg a sarokba húzódva igyekeztük védeni magunkat. 

 Na, jó! Én nem fogok itt maradni egész este  szólaltam meg határozottan egy kis id  múlva. 

 Mit akarsz csinálni?  vontak kérd re. 

 Kimentem magunkat. 

Elindultam a sárkány felé. Alig pár lépésre álltunk egymástól, megint azzal a nagy 

ártatlanságot tükröz  tekintetével kerültem szembe. Ekkor lekaptam a szögr l egy régi ostort, 

védekez en magam el tt tartva néztem továbbra is a Lényt. Felém közeledett. Már le is sújtottam 

volna fegyveremmel védekezésképpen, amikor legnagyobb döbbenetemre a sárkány játéknak 

nézhette az ostort, nagyon meg akarta szerezni. Fel-alá ugrált, csakhogy elkaphassa. Ezen rendesen 

meglep dtünk. Ahogy rájöttünk, hogy talán ez a kis Lény nem annyira veszélyes, simogattuk, 

játszottunk vele. Már egy jó ideje kint lehettünk, erre csak akkor eszméltünk rá, mikor meghallottuk 

a kakas kukorékolását. Álmosan visszasiettünk, nehogy gyanúsnak hassunk a kitér nk miatt. 

Kialvatlanságunkkal alaposan megjártunk, amint visszalopakodtunk a szobába, már kelnünk is 

kellett. Megbizonyosodtunk arról, hogy senki sem hall minket és tanácskozásba kezdtünk. 

 Mit csináljunk azzal az Izével?  utalt Bogi a sárkányra. 

 El kéne vinni, nem? Nem szabad meglátniuk!  aggodalmaskodott Jolcsi. 

 És hova vinnénk? 

 Nekem van egy ötletem!  szólaltam meg – Vigyük el a Holland-házba! 



Nem is tudom miért nem jutott eszembe eddig, hogy elvigyük oda. Ugyanis egy holland 

házaspár még évekkel ezel tt vásárolt nyaralót a falu végén, ahova évente egyszer-kétszer 

ideutaznak. Mamáék néha rendbe tették a házat, mikor nem tartózkodtak ott, tehát a kulcs sem 

jelentett problémát. 

 És mi van, ha pont most döntenek úgy, hogy nyaralni jönnek?  Jolcsi gyanakodva nézett rám, 

ám csak féltékenység foghatta el az ötletem miatt. 

 Már júniusban voltak, szóval szerintem kipipálhatták az évente kétszeri nyaralást. 

 És mégis hogyan és mikor vigyük el?  Bogiból csak úgy ömlöttek a kérdések. 

 Megvárjuk a megfelel  alkalmat!  mondtam titokzatosan, bár tervem az még nekem sem akadt 

igazán. 

És a megfelel  alkalom elérkezett! Mama megkért minket, hogy menjünk el a falu egyik kisboltjába, 

mivel néhány hozzávaló hiányzik az ebédhez. Felkaptam a kiürített hátizsákom, és elindultunk a pajta felé. 

Papa a kertben tartózkodott szerencsénkre, így kicsempészhettük az állatot. Nagy nehezen beleraktuk a 

hátizsákba, bármennyire is ellenkezett a sárkány. Mikor a hollandok háza elé értünk, egy darabig álltunk a 

kinyitásra váró kapu el tt. 

 Mi lesz már?!  kérdeztem. Megegyeztünk, hogy egyikünk hozza a kulcsot. Nálam volt a sárkány, 

így ez már nem tartozott az én feladatkörömbe. 

 Nincs nálam a kulcs  szólt Jolcsi. 

 Nálam sincs  felelte Bogi  Akkor most mi legyen? 

 Menjünk be hátulról  találtam ki. 

Végül hátul bemásztunk az alacsony kerítésen. 

A sárkányt betettük az egyik kutyaházba, találtunk kutyakaját és egy vizet is töltöttünk egy 

tálkába. 





 Hamarosan visszajövünk!  ígértük meg neki. Furcsa, megint azt a sírásszerű hangot adta ki, 

egyre elveszettebbnek tűnt. Milliónyi kérdés kavargott bennünk, útközben megosztottuk 

egymással ezeket. 

 Ez a sárkány, vagy mi a csuda, nemrég kelhetett ki a tojásból, ahogy te is említetted. Viszont hol 

az anyja?  fejtegette Bogi. 

 Talán valahogy elszakadtak egymástól  igyekeztem válaszolni, csak ennyire futotta t lem – 

Nem nagyon szerethette, mert akkor már érte jött volna. 

 Nem tudhatod, lehet, hogy keresi  cáfolt meg szokás szerint Jolcsi. 

Mama kérd re vont minket feltűn en hosszú távollétünk miatt. Ki kellett húzni magunkat a 

pácból, így rávágtam: 

 Mama, ez egy kicsi falu, de itt is el lehet tévedni. 

Egy hitetlenked  pillantással egybekötve annyiban hagytuk ezt. 

A nap hosszúra nyúlt, este kisurrantunk, a Holland-házig meg sem álltunk. 

Szerencsétlenségünkre a kulcsról ismét megfeledkeztünk. Bogi talán úgy gondolta, hogy ha reggel 

nem kellett, most sem fog. A holland emberek nagyon szerethetik ezt a kis falut, ugyanis a Holland-

ház szomszédja is történetesen ilyen származásúnak vallhatta magát. Az  kertjén keresztül kellett 

átosonnunk, hogy átmászhassunk a kerítésen.  

Sárkányunkat nem vertük láncra, mégis úgy tűnt, el sem mozdult reggel óta. A kutyakaját és 

a vizet elfogyaszthatta, csodálkoztam is rendesen, hogy ennyivel jóllakott. Mióta itt hagytuk, azóta a 

mérete már egy közepes méretű kutyáéval vetekedett. 

 Na, szia! Jól vagy? Nem féltél? Már itt vagyunk  simogatta Bogi. A sárkány a farkát csóválta, 

örült a viszontlátásnak – Jól viselkedtél? 

 Szerintem nem igazán…  válaszolta Jolcsi – Úgy tűnik, feszegette a határait. 

Mind végignéztünk a besötétedett udvaron. A gyümölcsfákon megcsócsált almák, szilvák és 

barackok, letört ágak, a virágágyás összehempergettnek látszott, a locsolócs n harapás nyomok. A 



legszembetűn bbnek azonban a fészer bizonyult. Az egykor barnás kisház egyik része enyhén 

megfeketedett. 

 Jaj, ne! Megpróbált tüzet okádni!  következtettem. 

 A virágágyásba pedig akkor eshetett, mikor repülni akart  állapította meg Jolcsi. 

 És a gyümölcsfák és a locsolócs ? 

 Éhes maradhatott  feleltem Bogi kérdésére. 

 Ihatott volna a medencéb l is…  jegyezte meg Jolcsi. 

Ekkor egy hatalmas, eget renget  kiáltás és morgás hallatszott. Ezt egy felvillanó fény követte, 

hasonlított a villámláshoz, csak ez vörösesebbnek tűnt, akár a tűz. Az állatkánk szeme hatalmasra 

nyílt, megfejthetetlen érzések tükröz dtek benne. A kissé nehézkessé vált sárkányt fogtuk, betettük 

a hátizsákba és futottuk a kert felé. Senki sem látott meg minket, de a legnagyobb buktatóval  akinek 

történetesen egy személy bizonyult  nem számoltunk. A holland szomszéddal. Lieke, a kert tulaja 

kinézett,  is hallhatta a zajt. Értetlenül bámult ránk, többek között azért is, mivel kés  éjszaka három 

gyerek az  kertjén keresztül mászik át egy kerítésen. És ha ez nem lenne elég, egy 

meghatározhatatlan lénnyel. Csak ennyit kiáltott utánunk: 

 Wat krijgen we nou? 

Nem igazán feleltünk a kérdésére, ami nagyjából azt jelentette, hogy „Mi a csuda?”, szedtük 

az irhánkat. 

A sárkány egész id  alatt nyugtalankodott, síró hangokat produkált. A pajta padlására nem 

vihettük, Papa holnap onnan tervezte lehordani a zsákokat, így biztos meglátná. Ezért bezártuk a rég 

nem használt tyúkólba, de eléggé féltünk, hogy az éjszaka további részében felgyújt valamit. 

Szerencsére megcáfolta az aggodalmunkat, mert rögtön ágyra lelt a sok szalma közt, majd 

nyugtalanul álomba szenderült. Visszalopakodtunk a szobába. 

 Mi lehetett az a nagy zaj?  töprengtem. 

 Ki ne felejtsd a villámlást!  tódította Bogi. 



 Az nem villámlás volt, valami tűzcsóva  okosította Jolcsi. 

 Mindegy, láttátok, hogy viselkedett a sárkány?  tért vissza a tárgyra Bogi. 

 Idegesnek tűnt. De nem félt. 

 Épp ez az. Szinte izgatott lett, mintha tudta volna mi okozta ezt  Bogi jó helyen kutakodott, ez 

még nem fordult meg a fejemben. 

 Ti tudjátok. Mára már elég, aludjunk  zárta le Jolcsi. Hogy tud ilyenkor az alvásra gondolni? 

Hiszen egy rejtély közepén ügyködünk! 

Meglep dtem milyen gyorsan álomba merültünk. Már majdnem teljesen elhallgattattam az 

agyam folyamatosan gondolkozó részét, mikor hirtelen felriadtunk.  Szélzúgás támad, a leveg  lehűlt, 

megmagyarázhatatlan érzés lebegett a leveg ben. Ugyanazt a mennydörg  hangot hallottuk és újabb 

tűzcsóvákat  ahogy Jolcsi nevezte. Kifutottunk az udvarra, egyenesen a sárkányhoz szaladtunk. 

Szinte kitörte a régi tyúkól rozoga ajtaját. Kiengedtük, az egyb l kirohant, jobban mondva, kirepült 

az udvar közepére. Az állatok visszahúzódtak az óljaikba, féltek a lényt l, f leg a csirkék, hogy esetleg 

sült csirkeként végzik. Követtük, ám ekkor valami elképeszt  állt szintén az udvar közepén. 

Ledöbbentünk. A sárkány anyja. Erre onnan jöttünk rá, hogy kiköpött úgy nézett ki, mint a mi 

sárkányunk, akár a nagyobb kiadása. A három méterrel és ő tonnával nagyobb kiadása. A szeme, a 

színe és a pikkelyeik is hasonlítottak. A sárkányunk boldogan futott oda az anyukájához. Nagyon 

megható pillanat lehetett volna, ha nem azon rettegtünk volna, hogy sárkányanyu mikor égeti le a 

hajunkat, gondolván, hogy lenyúltuk a kölykét. Bár az csak bámult minket, majd védelmez n a 

szárnyai alá húzta gyermekét, mint mikor az anya megöleli a gyermekét. Mikor azt hittük a sárkány 

anyja nem szerette a kicsinyét, azért, mert itt hagyta, nagyon tévedtünk. Kereste, képes volt eljönni 

idáig, csakhogy rátaláljon. Hogy mi történt velük, nyilván nem fogjuk megtudni  ez nem is fontos. 

Megéltük a pillanatot, aztán sárkányanyu csapdosott a szárnyával, a kicsi verziója próbálta utánozni 

t. Felszálltak a hajnalodó égboltra. Egy tűzcsóva kísértében, természetesen. A sárkány anyja a fél 

falut le tudta volna égetni ezzel a tűzokádással, viszont semminek nem esett bántódása. A 



sárkányunk, vagyis már nem a miénk, igyekezett elsajátítani a repülést, el sem akart köszönni t lünk, 

élvezte anyukája jelenlétét. De a sárkány anyja visszapillantott ránk nagy szemeivel. Mintha meg 

szerette volna köszönni, hogy vigyáztunk a kölykére, lehet, ezt már csak beleképzeltük. Mindegy.  

Mindig is szerettem volna háziállatot, egy sárkány egész jól jött volna. Meggyújtani a 

kandallót, tüzet okádhatott volna, aztán együtt ettük volna a megsült pillecukrot, esetleg felgyújthatta 

volna a matek dolgozataimat. Most már sosem lesz sárkányom, de így van ez rendjén. Semmi sem 

tart örökké- Szerencsém volt megismerni egy ismeretlen, misztikus állatot, ami végül visszakerült 

ahhoz, akihez vissza kellett kerülnie. Minden a helyére került. 

Pár percig némán álltunk még az udvaron, végül nyugodtan hunyhattuk le a szemünket 

immár a szobánkban.  

Mamáék nem keltettek, szorgos munkánkért kaptunk egy szabad napot. Kés n keltünk, Papa 

már rég elvégezte a házkörüli munkákat. Friss tejet is hozott, Mama ezt töltötte ki nekünk. Papa is 

leült az asztalhoz, mikor Mama elénk rakta a reggelinket. 

 Képzeljétek, találkoztam Liekével  kezdte Papa izgatottan.  

Összenéztünk, mindenképpen érdekelt minket, hogy zajlott e párbeszéd. 

 Valami igazán furákat mondott. Olyanokról zagyvált, hogy éjszaka látott titeket, meg valami 

sárkányt. Tiszta bolondság, nemde? 

 Fura emberek mindenhol vannak  mondtam. 

Mindhárman újra összepillantottunk és kitört bel lünk a nevetés. Ebben a felszabadult 

kacagásban az elmúlt napok öröme, bánata, fáradsága, meglep döttsége és élvezete benne volt. 

Ha nekem az eset után valaki kijelentené, hogy a sárkányok létez  állatok, továbbra is 

kinevetném, de legbelül tudnám, hogy igazat beszél az illet . Magamban mindig hozzátenném: „Ha 

tudnád!” Mindhárman így álltunk ezzel. Bogi, Jolcsi, de még én, Gaca is. Mi tudjuk az igazat, ami 

pedig az volt, hogy sárkányok márpedig léteznek! 

  



Hétfő nélkül nincs élet  
Vízhányó Dorina 

  

 

Egyszer volt, hol nem volt, a hetedhét sziklás hegyeken is túl élt egy sárkánycsalád. A 

sárkánymama épp a hét tojásán üldögélt, várva, hogy megrepedjen a héjuk. A sárkányanyuka nagyon 

izgatott volt, hogy mikor bújnak el  kicsinyei, aztán egy csodálatos hétf i napon végre-valahára az 

egyik tojás mocorogni kezdett, és kidugta fejét egy aprócska sárkány. Innent l kezdve nem volt 

megállás, sorban jöttek a többiek is. A hét minden napján felhasadt egy-egy tojás és egymás után 

bújtak el  a kis sárkányfiókák.   

A sárkánymama a hét csemetéjét a hét napjairól nevezte el aszerint, hogy ki melyik napon 

született. Így az els  sárkányt Hétf nek, a másodikat Keddnek, a harmadikat Szerdának, a negyediket 

Csütörtöknek, az ötödiket Pénteknek, a hatodikat Szombatnak nevezte el, az utoljára érkez  

jövevénynek pedig a Vasárnap nevet adta.   

Telt, múlt az id , a sárkánygyerekek gyorsan n ttek. Hangos zsivajgás árasztotta el a 

barlangot, ahogy a hét poronty kerget zött, játszadozott. Nagyon jó testvérek voltak, nagyon 

szerették egymást. Mindig mindent együtt csináltak mind a heten. Egyszerre ettek, aludtak, együtt 

labdáztak, repkedtek a sziklaszirten. Anyjuk minden este mesélt nekik lefekvés el tt. Ilyenkor a hét 

csöppség összebújva anyjuk köré kuporodott, és úgy hallgatták a mamájuk cseng  hangján szóló 

történeteket.   

Igen ám, de gyorsan eljött a nap, mikor is iskolába mentek. Akadt közöttük szorgalmasabb, 

és volt néhány lustább is. Mint afféle igazi gyerekeknek, a sárkánykölyköknek sem igazán tetszett a 

változás. Néhányukat fárasztotta a tanórai odafigyelés és inkább papírrepül t hajtogattak. Az egyik 

sárkányocska például rettegett, ha felszólították, mert  egy kicsit szégyenl sebb volt, és nem mert 

megszólalni. Többen voltak, akik a házi feladattól kaptak frászt. A korábbi jó testvérek egyre többet 





vitatkoztak. Hol azon kaptak össze, hogy ki mit tud jobban, vagy irigykedtek, hogy miért nem olyan 

jók, mint a másik. Azon is civakodtak, hogy már megint ki tette el a másik tollát, könyvét, és hogy ki 

hagyott rendetlenséget az asztalon. Az is sértette ket, hogy aki gyorsabban tanult, az már rég 

játszhatott, míg a lassabbak még mindig az asztal fölött görnyedtek. Egyre inkább visszasírták a közös 

játékokkal eltöltött napokat. Meg persze nem szerettek korán kelni sem. Egyébként nem értették, 

hogy miért kell egy sárkánynak iskolába járni. Azt gondolták, b ven elég, ha tudnak repülni és tüzet 

okádni. Esetleg egy-egy unalmasabb napon majd rabul ejtenek egy királylányt.  

Ilyen gondolatokkal a fejükben nem csoda, hogy alig várták már a hétvégét. Szombat és 

Vasárnap nagyon büszke volt a nevére, mert ha eljött az  napjuk, akkor ismét csak a 

barlangbújócskáé és a kincsvadászaté volt a f szerep. Szabadon repkedtek, toronyugró versenyeket 

rendeztek, este pedig a szabad ég alatt a közösen gyújtott tábortűz mellett üldögéltek és mályvacukrot 

sütögettek. Ilyenkor ismét nagyon boldogok voltak.  

Mindannyian úgy látták, hogy minden bajukról a hétköznapok tehetnek. A vasárnap este 

egyre inkább nyavalygással telt. A sárkányfiókák nem szerették, ha véget ér a hétvége, és ismét 

elkezd dik egy-egy új hét. Mivel minden hét a hétf i nappal kezd dik, gyorsan kiforralták, hogy 

mindenr l a hétf  tehet. Ezért ahogy teltek a hetek, hónapok, egyre többet gúnyolták Hétf  nevű 

testvérüket.   

 Mert mindenr l Te tehetsz! – zúgolódtak a pimasz sárkányok.   

 Hétf  csak bajt hoz a fejünkre! – mondták egyetért en.  

 Miattad kell suliba menni! – kiáltotta felháborodva Szombat.  

 Jobb lenne, ha Hétf t elűznénk, és akkor nem kezd dne el a következ  hét! – hangzott feldúlva 

Vasárnaptól.   

Addig mérgesedett el a helyzet, hogy a gyerekek szegény Hétf t teljesen kiközösítették. Senki 

nem beszélt már vele, nem akartak még a létezésér l sem tudni, mindig messzir l elkerülték. Szegény 



Hétf  jobbnak látta, ha világgá megy. Azt gondolta, hogy testvérei sokkal boldogabbak lennének 

nélküle.   

Így hát egyik éjjel, mikor a többiek már mélyen aludtak, fogta magát, és nekivágott a 

nagyvilágnak. Felrepült a legmagasabb szikla peremére, melyen egy sűrű, sötét erd  állt. Szomorúan 

cikázott a fák fölött. Mikor pedig már apró szárnyai nem bírták szíve nehéz súlyát, gyalog folytatta 

útját. Lógó orral addig ment, mendegélt, míg az erd  közepén egy tisztásra nem ért. A rétet fű 

borította, mely finoman simogatta fáradt talpát. Mivel már nagyon álmos volt, leheveredett. 

Összegömbölyödve olyan volt, mint egy nagy, piros fonalgombolyag. Barna foltjai szinte beleolvadtak 

a fák árnyékába. Halkan szuszogott és arcán egy hatalmas könnycsepp ült. Fejét lehajtotta, kis kezeit 

feje alá helyezte. Ártatlan, búzavirágkék szemein keresztül szomorúan bámult a nagyvilágba. Piciny 

szárnyait magához szorította, lábát a hasához húzta és szép lassan álomba szenderült.   

Eközben a sárkánykunyhó fölött szép komótosan felvirradt a nap, és a hat sárkányfióka lassan 

nyitogatni kezdte szemeit. Ahogy készül dtek, ki mosakodott, ki öltözködött, egyre inkább 

hiányérzetük támadt. Aztán ahogy a reggeliz asztalhoz ültek, azonnal észrevették, hogy eggyel 

kevesebben vannak. Gyorsan körülnéztek, ki is hiányzik.  

 Na, végre, eltűnt Hétf ! – hangzott fellengz sen az egyik testvért l.  

 De jó, nem lesz új hét, ezután már örökre hétvége marad! Nincs többé suli! – ujjongott a másik.  

 Nincs többé korán kelés! – mondta álmosan a harmadik.  

Rohantak azonnal anyjukhoz újságolni a hatalmas hírt, hogy micsoda jó dolog is történt. 

Anyjuk maga köré gyűjtötte kicsinyeit és bársonyos hangján kezdett bele mondókájába.  

 Tehát azzal, hogy eltűnt Hétf , nem kezd dik új hét?  

A sárkánykölykök heves bólogatással, nagy örömködés közepette helyeseltek anyjuk 

kérdésére.   

 Így van!  



 De hát akkor mi lesz a keddel, szerdával és az összes többi nappal? Azok se jönnek el? – kérdezte 

furfangosan a sárkánymama, majd pedig így folytatta  Persze, tudom, jó lesz, ha nem lesz 

iskola. Gondolom, az osztálytársak sem fognak hiányozni. Nem lesz többet Mocsártavi 

osztálykirándulás, Martha kisasszony, a felfedezéstanár, akit annyira szerettek,  majd 

szemöldökét ráncolva, magányosan sóhajtozik a tanári asztalnál. A vicces Tornácos tanár úr 

pedig összeszedi batyuját és elmegy vár rnek a szomszéd erd  tornyába. Na, és persze az sem 

baj, ha nem ücsörgünk többet a barlang el tt összebújva, ásítozva a reggeli kakaóval a 

kezünkben suli el tt. Nem lesz reggeli ölelés, hiszen most már mindig délig alszunk. Vajon, ha 

nem olvasunk, mi történik a könyvekkel, mesékkel? Jaj, mi lesz a Húsvét hétf vel? Az nem lehet, 

hogy minden eltűnjön! Lehet, hogy ezentúl majd keddel kezd dik a hét, ezért majd szegény 

Keddet is elűzzük itthonról?   

Kedd megszeppenve húzta be fülét, farkát. A kis sárkányok fejében valami furcsa gondolat 

kezdett el motoszkálni. Csatát vívtak bennük a jó és rossz emlékek. De anyjuk tovább folytatta.  

 Tudjátok, a hétf i napnak nincs könnyű dolga.  az els  mindig a héten, senki nem szereti, pedig 

nem tehet semmir l. Pont ugyanolyan, mint az összes többi nap. S t!  Kedd, például te az els  

ingatag lépéseidet hétf n tetted meg. Szerda, te is tudod, akkor döntötted el, hogy híres fest  

leszel, mikor a szülinapi tortádba beletapicskoltál és csokis kézlenyomatokkal díszítetted ki a 

falat. Milyen fontos hétf i nap volt az számodra, ugye? Csütörtök, emlékszel az els  

szavalóversenyedre? Hatalmas sikert arattál, állva tapsolt a közönség, és te dagadó büszkeséggel 

ugrándoztál egész nap. Azon a hétf n az egész osztály téged ünnepelt. Ugye, jó érzés volt? Ahogy 

Péntek élete els  gólját is egy hétf i focimeccsen szerezte, mellyel a csapat megnyerte a 

bajnokságot. Nézd csak, a kupa azóta is ott van az ágyad fölötti polcon!  Na és ti, Szombat és 

Vasárnap, emlékeztek a Lávakövi táborra, hogy mennyire vártátok? Olyan sok felejthetetlen 

élménnyel tértetek vissza! Kitaláltátok már? Igen, az is hétf n kezd dött. De álljunk csak meg 





egy pillanatra! Mi lesz Lujza nénikétekkel, aki minden hétf n meglátogat minket és cukorkákat 

hoz nektek? Már sosem látjuk többé?    

Egy kis szünet után lassan, szomorú hangon suttogta:  

 Valamint Hétf  volt a legbátrabb, aki els ként bújt ki a tojásból. t tarthattam el ször 

karjaimban és most nincs közöttünk...  

 

A gyerekek lesütött szemmel ültek anyjuk el tt. Néma csönd lepte el a szobát. A kis 

csintalanokban élénken éltek azok az élmények, melyekr l mamájuk mesélt. Ezek jó érzéssel 

töltötték el ket, s igazából a hetedik testvérük is egyre inkább hiányzott nekik.  

 Menjünk, keressük meg Hétf t és hozzuk haza! – kiáltottak fel szinte egyszerre a sárkányok és 

lázas izgalommal repkedtek a barlangban anyjuk fölött.  

A fűben hever , elhagyatott kis sárkány mikor felébredt, azt látta, hogy testvérei egymásba 

karolva körülötte ülnek. Megdörzsölte álmos szemeit, nem tudta, hogy amit lát, még álom-e vagy 

valóság.  

 Bocsánat, hogy elkergettünk – mondta lesütött szemmel a hat sárkány.  

 Nélküled semmi sem izgalmas. Te vagy a legbátrabb, az els  a sorban. Gyere vissza hozzánk, 

szükségünk van rád! – mondták egyszerre a testvérek.  

Hétf  természetesen azonnal megbocsátott és azóta is nagyon büszke a nevére. Nagy 

bukfencezés tört ki a mez n, hangos kacagástól visszhangzott az egész erd . A sárkánymama széles 

mosollyal, elégedetten nézte gyermekeit.  

Mindannyian tudjuk, hogy vannak nehéz pillanatok. Ha nehézségekbe ütközik, olykor bizony 

még a sárkány is megriad. Kitartással és közös er vel azonban minden akadály leküzdhet . Új 

élmények és kihívások nélkül mit sem ér az élet.  



Ett l a naptól kezdve a sárkánykölyköket hétf n reggel nem egy, hanem két öleléssel 

bocsátotta útjukra anyjuk, hogy minél több er t adjon át gyermekeinek, és hogy minél tovább 

kitartson az anyai szeretet.  

Kedves Meseolvasók! 

A hétf i nap olyan, mint a sárkány. Lehet t le félni, de közben imádnivaló is tud lenni. Ha 

valakinek elege lesz a hétf kb l, idézze fel magában a jó emlékeket, amiket ez a nap már ajándékozott 

neki! 


