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Kedves Olvasó! 
 

Képzeld el… című iro-

dalmi folyóiratunk ez évi 

második számával je-

lentkezünk, és a Bará-

tok Verslista mindjárt 

egy örömteli hírrel, és 

meglepetéssel szolgál: 

2013 februárjában négy 

kis ázsiai oroszlán szü-

letett a Budapesti Ál-

latkertben. Anyjuk ne-

ve Shirwane, apjuk ne-

ve Basil.  

A kisoroszlánok a következő neveket kapták: 
 

Név leírva kiejtése jelentése ivar névadó 

Surina Szurina „istennő” nőstény Oroszlán Szonja 

Salima Szalima „boldog” nőstény Sári Éva 

Sinha Szína „hős” hím Haumann Péter 

Sachin Szacsin „a lényeg” hím Puskás Péter 

 

Meglepetésünk pedig, hogy a Barátok Verslista az egyik kisoroszlánt - 

Sinhát - örökbe fogadta, és egy éven át a nevelőszülei lehetünk. 

Ez alkalomból A Vizuális Pedagógiai Műhely és a Barátok Verslista pá-

lyázatot írt ki az alábbi témakörben: „Sinha, a hős kisoroszlán”. Róla 

szóló történeteket olvashatnak, amelyek e pályázat keretein belül szü-

lettek, és amelyeknek e kis csöppség a hőse (hiszen a neve is hőst je-

lent). A http://www.allatkertialapitvany.hu/zoo.php?pIdx=8 címen meg-

találhatók az állatkertben lakó állatok adatai, segítségül azoknak is, 

akik hozzánk hasonlóan szeretnének örökbe fogadni állatkerti állatokat. 

Kövessük együtt a kis oroszlánkölykök fejlődését, és olvassák szeretet-

tel írásainkat!  Gősi Vali szerkesztő 

http://www.allatkertialapitvany.hu/zoo.php?pIdx=8
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M. Simon Katalin: Sinha, a hős kisoroszlán 

 
 Shirwane, a szőke nőstény oroszlán, érezte, hogy azon a hideg feb-

ruári napon világra hozza ott, a budapesti állatkertben, a számára kije-

lölt szálláshelyen, élete első királyi sarjait. Basil, a dús sörényű apa, tü-

relmetlenül járt fel és alá a kifutóban addig a pillanatig, amikor jelt ka-

pott, hogy megnézheti nemes ivadékait, de csak tisztes távolságból, 

mert az újszülötteknek és anyjuknak pihenniük kell a fárasztó vajúdás 

után. Négy gyönyörű csöppséget látott pihegni párja mellett: két fiút 

és két lányt. Így elégedetten tért vissza fontos teendőihez, anyjuk 

gondjaira bízva a királyi csemeték nevelését, akik már születésük első 

óráiban rangjuknak és indiai származásuknak megfelelő nevet kaptak: 

Surina, Salina, Sinha és Sachim.  

 Shirwane gyorsan visszakapta erejét, és attól fogva egyre nőtt az a 

vágya, hogy királyi anyateje ne csak testi tápláléka legyen utódainak, 

hanem azzal együtt magukba szívják az indiai ősök jellemvonásait is, azt 

az égi és földi tüzet, amely által állhatatos, igazságos, eszes, éber kirá-

lyokká válhatnak felnőtt korukra.  

Négy ivadéka közül különösképpen Sinha, a nagyobbik fiú, vonta magára 

anyja figyelmét, akin már pár hetes korában észrevette, hogy nem min-

dennapi küldetéssel jött a világra. Neki az istenek különös sorsot szán-

tak, hisz már neve is, Sinha – Hős, azt sugallta, hogy olyan tetteket fog 

véghezvinni, melyek nyomán – nemzedékeken át – emlegetni fogják.  

 Csillagfényes éjszakába merült az állatkert. Szálláshelyeiken az idős 

állatok őshazájukról, a fiatalok a kifutók rácsain túli világról álmodtak.  
 A telihold, míg az oroszlánház magas ablakában álldogált, elnézte, amint 

sugarai simogatják az alvó kisoroszlánok arcát. Sinha mocorgott nyugtalan 

álmában, és anyjának védelmét keresve, közelebb húzódott hozzá. Valóság 

és álom közt vergődve érezte, amint a titokzatos sárga korong fénye az 

ablaküvegen át reá vetül, és mintha vonzaná is maga felé, hogy kiragadva 

testvérei közül, elrepüljön vele egy különös világba. Megborzongott a láto-

más hatására. Felébredt. Szeme a fényes korongot kereste, de az eltűnt 

az ablak keretéből, és helyében millió apró csillag ragyogott. 
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 Sinha életében a következő hónapok tanulással teltek. Egyre ébe-

rebbé váló érzékeivel mind többet és többet észlelt környezetéből. 

Anyja tanácsait követve megtanult különbséget tenni a vakmerőség és a 

bátorság között. Kitartóan gyakorolta a türelmet és az állhatatosságot, 

ez által finomítva öröklött ösztöneit. 
* 

 Egymásba olvadva teltek a hónapok, míg a négyes ikrek életébe ész-

revétlenül beköszöntött az első forró nyár. Egy meleg, augusztusi este 

a testvérek – anyjuk intelme ellenére – úgy döntöttek, hogy az éjszakát 

házuk előtt a kifutóban fogják tölteni. A hold már jó ideje fenn ragyo-

gott az égen, amikor a játéktól elfáradva testvérei álomba merültek. 

Csak Sinha nem bírt elaludni. Míg bámulta a magasban tündöklő kerek 

fényességet, egyszer csak kifinomult hallásával különös hangot észlelt. 

Mintha a távolságon is túlról szólt volna hozzá valaki: légy mindig éber, 

és figyelj az ösztöneidre! Aztán a hang beleveszett az éjszakába. 

 Sürgés-forgásra ébredt, amikor a család többi tagja már javában 

lakmározta a feltálalt reggelit. Ő is csatlakozott hozzájuk, de miközben 

éles fogaival tépte a húsfalatokat, nyugtalansága egyre nőtt. Aznap hi-

ába várták testvérei, hogy részt vegyen közös játékaikban, ő elvonult 

egy távolabbi sarokba, és nem tett egyebet, mint éberen figyelt. 

 Éjszaka torzonborz felhők vonultak az állatpark fölé az égre. Az ál-

latok szálláshelyeiken meghúzódva nyugtalanul aludtak, érezték a vihar 

közeledtét. Csak Sinha maradt továbbra is a helyén a kifutóban, és 

várt. Látta, amint sorra eltűnnek a csillagok az égről, a hold is fedezék-

be vonul, és mindent beborít az áthatolhatatlan éjszaka. Nemsokára 

éles villámok cikáztak ég és föld között, és a dörgések ereje félelmet 

keltett emberben, állatban egyaránt. Megborzongtak a fák, nyögött a 

föld, recsegtek-ropogtak az épületek, amikor egy újabb rettentő csat-

tanás kíséretében az állatkert legmagasabb fájába belecsapott a villám, 

s a lángok szikraesőt szórva törtek az ég felé.  

Sinhát akkor egy számára eddig ismeretlen érzés kerítette hatalmába. 

Megérezte a veszélyt, amely családját és a többi állatot fenyegette. „Csak 

te mentheted meg az állatkert lakóit! Kérj segítséget, és megkapod!” – 

biztatta most egy belső hang, és ő – nem törődve a félelmetes tűzzel – 
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megállt a kert közepén, és arcát az ég felé fordította. Fiatal hangját szár-

nyára kapta a szél, és repült vele esőfelhőkön túl a végtelenbe.  

És egyszer csak többet nem röpködtek a villámok, a dörgések hangja is 

csillapult, s az ég megnyitotta áldást ontó csatornáit. A lezúduló eső meg-

fékezte a tűz terjedését, és nemsokára az utolsó lángok is ellobbantak. 

 Hajnalodott már, amikor az állatgondozók megtalálták Sinhát a le-

égett fa közelében. Bevitték anyja lakosztályába, és ott testvéreihez 

bújva mély álomba merült. Álmában a csillagok körötte ragyogtak, a 

hold arca fényesen mosolygott rá, és e fenséges hangulatban hallotta, 

hogy az állatkert minden élőlénye az ő nevét suttogja: Sinha… Sinha… 

Sinha, a hős kisoroszlán… 

 

M. Simon Katalin: Sinha boldog álma 
Utóirat a Sinha, a hős kisoroszlán című meséhez 

 

Felébred. Se csillag, se hold, 

Csak szokatlan csend körülötte, 

És fény, mely az ablakon át  

Most a napból árad feléje. 
 

Gyomrát mardossa az éhség, 

Ösztöne űzné vadászatra,  

Mikor csorda oson holdas  

Éjjel a hűs vizű forrásra. 
 

Reggelijét tálcán hozzák elébe,  

S míg éles fogával a húst szaggatja, 

Kint a tömeg skandálja nevét, 

Az állatkert hősét látni akarja. 
 

Sinha gyakran érzi, nincsen ez így rendjén, 

Rabságban élni? Ez hozzá oly méltatlan. 

Őseinek földje hívja, csalogatja, 

S ledönti a rácsot boldog álmaiban. 
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Tibold Csenge (11 éves) alkotása [Kovács Margit AMI, Győr] 

 
 

Molnár Szilvia (Aphrodite): Oroszlánék öröme 
 

Oroszlánék öröme 

Régen kívánt kisded-e? 

Oly egyszerű felelet - 

Szívükben a szeretet 

Leírhatatlan lehet: 

Állatbébi született! 

Neve ősi: Sinha szó, 

Férfihős, s nem utolsó, 

Indul ő a csatába, 

Új falatok nyomába. 
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Kühne Katalin: Sinha, a hős kisoroszlán 
 

elbujdosott a fűben védte anyja 

dacolt széllel szárazsággal viharral 

zsákmányt szerzett táplálta fiát Sinhát 

tanította nevelte oroszlánját 

 

vadászat után jóllakva pihentek 

majd hódítottak új területeket 

kölyke felnőtt Shirwane megöregedett 

nem hagyta el a beteget vele ment 

 

vigyázott rá mint gyermekkorában ő 

küzdött az ellenséggel harcolt a hős 

szembeszállt idegen hímekkel bátran 

nevéhez hű maradt vítt a Kaszással 

 

a támadó bénító elemekkel 

szülőanyját ő mégis elvesztette 

hiába minden elment a gyenge 

siratja de tudja vele él lelke 

 

 

Ifj. Domokos Anna: Sinha a hős kisoroszlán kalandja 
Egy teknős megmentése 

 

 Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Teknős család: Mr. & Mrs. Pán-

cél, Páncél Kukucs, Páncél Titi, Páncél Zizi, Páncél Ödön, és a legfiata-

labbik örökbefogadott teknős, Tekergő Puszedli. Ő onnan kapta a nevét, 

hogy IMÁDJA a puszedlit, na meg a tekergést! 

 Ám egyszer történt, hogy Tekergő Puszedli ELTEKERGETT, mert meg-

látott egy puszedlit. Páncél Ödön látta ezt, és a fejét fogta, mert Pu-

szedli már megint eltekergett. De nem szólt senkinek, mert ő nem sze-
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rette Puszedlit, mégpedig azért nem, mert eddig Ő volt a legkisebb a 

családban! Így hát puszedli eltekergett! … 

 Este lett… Tekergő Puszedli még mindig nem került elő… A teknős csa-

lád aggódik… 

 …Másnap reggel Mr. & Mrs. Páncél a környék legjobb nyomozóját hívták 

segítségül: SINHÁT, A HŐS KISOROSZLÁNT!  

 Sinha remek szimatával kiszagolta, merre tekergett Puszedli, és hosz-

szas keresés után megtalálták az eltűnt kisteknőst. 

 Így hát Puszedlit megmentették, akárcsak a mosómedve családból 

Banditát! Sinha újabb kitüntetésben részesült, a Teknős család pedig 

boldogan és nyugodtan élt, míg Tekergő Puszedli újra el nem veszett! 

 

 

Keszy-Harmath Dániel: Sinha, a hős barát 
 

Hatodikos (de lehet, hogy már hetedikes) volt Sinha az oroszlánisko-

lában, amikor a következő kis történet megesett vele. Ugyanaz a szép 

nap ragyogott Sinhára és testvéreire, mint mindig, és Sinha még nem is 

sejtette, hogy más lesz, mint a többi. Mégis, ezen a napon Sinha megis-

merte legjobb barátját.  

Saji első napja volt ez itt. Másik iskolából érkezett, költözés miatt. 

Az igazság az, hogy Saji nem nagyon szerette az előző iskolát, de a vál-

tozástól, s attól, hogy egy új helyen kell majd beilleszkednie, még job-

ban félt. De mindezt nem merte bevallani senkinek. Csak annyiban lehe-

tett sejteni, hogy mi az igazság, hogy félve, topogva, de azért minden 

bátorságát összeszedve jelent meg az első nap. Már tavasz volt, fél-

éves lemaradással kellett fellépnie az osztálytársai előtt. Sinhát éppen 

akkor hozták iskolába testvéreivel együtt, amikor Saji ott toporgott az 

iskola lépcsőjén. 

- Hadd maradjak még egy napot otthon, anyu! – kérlelte Saji édes-

anyját. 

- Nem, Kicsim! Már egy hete itt lakunk az új környéken, ideje, hogy 

új pajtásokat szerezz, és folytasd tanulmányaidat. Nagyfiú vagy már. 
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Saji akármilyen csalódott arccal is nézett anyjára, nem tehetett 

mást, újabb félszeg lépésekkel téblábolt közelebb a bejárathoz. Sinha 

észrevette a vele egykorú oroszlánfiút, és azt is, hogy milyen 

teszetoszán teszi meg az első lépéseket. 

- Ne félj! – szólt neki. – Nem olyan rossz hely ez. Biztos vagyok ben-

ne, hogy sokkal izgalmasabb, mint az előző sulid. Itt már elsőben futjuk 

tesiórán az antilop-tesztköröket, fizikából pedig fakt is van, ahol az 

egyenletesen változó mozgást a gyakorlatban is elsajátíthatjuk (gazel-

laüldözés közben), énekből a hiénakórus ellen versenyzünk, föciből meg 

már a szavannáknál járunk. Úgyhogy hidd el nekem, ez a világ legjobb 

sulija!!! 

- Jajj. A világ… Izé… - válaszolt meghökkenve Saji. 

- A nevem Sinha. 

- Én pedig Saji vagyok. 

- Te is Messina néni osztályába fogsz járni? 

- Azt hiszem, igen. 

- Kicsim – szólalt meg Saji mamája. – Látod, látod. Én megmondtam, 

itt milyen kedves oroszlángyerekek vannak. Nem lesz semmi baj, négyre 

jövök érted. 

- Hát, jól van. 

- Na, gyere! – vette át az irányítást Sinha. – Megmutatom, melyik a 

mi osztálytermünk. – És azzal a lendülettel már bent is ültek az első 

órán. 

Az első nap végére Saji már éppen kezdett feloldódni, amikor a töb-

bi osztálytárs is úgy döntött, közelebbről megnézi az új szerzeményt. 

- Hát, téged meg mi szél hozott? 

- Átiratkoztam. Ne bántsatok, kérlek. 

- Nézd már a kis nyomit! – kezdtek belekötni a goromba kölykök. 

- Hát ennek még mustársárga a sörénye! 

- Fú, tisztára, mint egy lány! 

- Nézd már, micsoda kis szerencsétlen! Ezt előbb felfalom, mint egy 

antilopot! 
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- Elég legyen! – ordított rájuk igazán erélyes oroszlánbőgéssel az 

éppen időben érkező Sinha. – Hát van pofátok? 

- Sinha? – csodálkoztak el a rosszfiúk, hogy Sinha az új fiú védelmé-

re kelt. 

- Igen. Jobb, ha tudjátok, hogy ha Sajival próbálkoztok, velem gyűlik 

meg a bajotok. Nem hagyom, hogy kikezdjétek, és elüldözzétek. Végre 

lehetne már annyi eszetek, hogy elfogadtok mindenkit, aki a falkánkba 

érkezik! 

- De mi nem tudtuk, hogy ő a te barátod! – szabadkoztak. 

- Sinha, miattam igazán nem kell aggódnod. Majd inkább szépen to-

vábbállok – reagált Saji. 

- Ne beszélj ostobaságokat! Itt az ideje, hogy mindenki megtanuljon 

együtt élni a másikkal. Igazam van, Srácok? 

- Hát… izé… ömmm… - hümmögtek megszeppenve az előbb még nagy 

arcú legények. 

- Kérjetek szépen bocsánatot Sajitól! – rivallt rájuk Sinha. 

- Miattam igazán nem kell. 

- Bocsánatot kérünk! – mondták kórusban a bűnbánók. 

- De te is Saji! – fordult váratlanul barátjához Sinha. 

- Én is? 

- Igen, te is. Te is kérj bocsánatot magadtól, amiért így hagytad ma-

gad. És fogadd meg, hogy soha többé nem leszel ilyen kishitű. És kiállsz 

magadért. Mert nem lesz mindig ott valaki, hogy kiálljon érted. Ezt meg 

kell tanulnod. Annak idején énnekem is rá kellett jönnöm, hogy az 

oroszlánok élete nem piskóta, és néha oda kell bőgnünk erélyesen. 

- Már értem – válaszolta Saji. – Akkor hát! – folytatta magabiztosan 

– Jobb, ha megtudjátok, hogy Sinha, az én legjobb barátom, és ő az, aki 

ma megtanított rá, hogy nem packázhattok velem. És az igazság az, 

hogy szerintem inkább legyünk barátok. Már, ha… nincs… ellene… 

kifogá…so…tok… - lett újra félénk Saji, de a végén látta, hogy kis mono-

lógja nem hagyott ellenérzéseket a többiekben. 

- Rendben, legyen szent a béke. 

- Fátylat rá. 
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- Legyünk barátok! 

- Ez a beszéd, fiúk! – szólt mosolyogva Sinha, majd bőgött még egy 

jóízűt, az új barátság örömére, s arra, hogy aznapi hőstettével Sajit is 

ráébresztette valamire… 

 

 

Molnár Szilvia (Aphrodite): Sinha 
 

Selymes szőrén 

Itt-ott pettyek, 

Nagyra növő Istengyermek. 

Hangja édes 

Anarchista, 

Angyalszárnyú 

Hangvitorla. 

Ő idei jövevény, 

Sármos nagymacskalegény. 

 

 

Majorosné Jósvai Éva: A lélekmentő barátság 
 

 Bő tucatnyi évvel ezelőtt még az országos híradókba is belekerült, 

hogy Hóvirágföld, a Hóvirágos-dombság lábánál elterülő városka Állat-

parkot nyitott. A lelkes szervező-igazgató – Pali bácsi – kezdetben csak 

néhány tucat állattal büszkélkedhetett - jelentős részüket a környék-

beli falvak gazdáinál is látni lehetett -, de volt egy gyönyörű, fiatal bar-

namedvéjük, egy struccpárjuk és három kengurujuk is. A szerény állat-

választék azonban mesés természeti környezetben töltötte napjait, a 

városszéli erdőben lakhattak, közel a Hóvirágos-ér nevű folyócska lágy 

kanyarulatához.. 

Ahogy teltek az évek, Pali bácsi és lelkes csapata a városka mindenkori 

vezetésének teljes támogatása mellett fejlesztette az Állatparkot, 

már számos, más kontinensről származó állatuk volt, az üvegfalú me-
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dencében pingvinek úszkáltak. Az Afrika-ház meleg, párás levegőjében 

több szinten éltek kisebb-nagyobb állatok, az egyik medencében még 

egy krokodil is úszkált. 

 A megnyitás évfordulóján mindig nagy ünnepségeket szervezett Pali 

bácsi, a sok játék és vetélkedő mellett a fő programpont kívánságdoboz 

kiürítése volt. A nagy kartondobozba minden látogató bedobta a belépő-

jét, amelynek a hátoldalára odaírta, milyen állatot szeretne még látni az 

Állatparkban. A legtöbb szavazatot kapott állatfajt igyekezett Pali bá-

csi beszerezni a következő ünnepségig, így kerültek ide a pingvinek, a 

Lisztmajmocska-család, sőt a feketepárduc és a szibériai tigris is. Álta-

lában nem ők voltak az első helyezettek, csak dobogósok, mert orosz-

lánt – ami az évek zömében a legtöbb szavazatot kapta–, azt nem sike-

rült Pali bácsinak szereznie.  

Mikor a média világgá kürtölte, hogy a Fővárosi Állatkertben négy ázsiai 

oroszlánkölyök született, Pali bácsi reménykedve sóhajtott fel, talán 

közülük sikerül egyet megszereznie. Meg is mozgatott minden követ 

ennek érdekében, és ígéretet is kapott, hogy egy éven belül a Hóvirág 

Állatparké lehet az egyik kölyök.  

 Pali bácsi nem akarta elkiabálnia az örömhírt, így hónapokig senki más nem 

tudott róla. Már beköszöntött az ősz, mikor jött a hivatalos értesítés, 

hogy Sinha, az egyik fiú-kölyök lesz az övék. Ekkor kitört a teljes öröm, és 

gyorsan nekiláttak a jövevény méltó lakhelyének előkészítéséhez. 

 A szomszédos megyében levő kisváros M. állatkertjének vezetője Pista 

bácsi, Pali bácsi gyerekkori cimborája volt, az állatoknak és az állat-

kertnek hasonlóan szerelmese. Egy késő őszi estén – Sinha érkezéséhez 

már csak pár nap hiányzott – szinte sírva hívta fel öreg cimboráját: 

 - Tűzvész volt az állatkertünkben, több állatunk elpusztult, de a meg-

maradtaknak sem tudunk megfelelő otthont biztosítani, szinte minden 

épületünk és a mellette levő kiserdő is leégett. Helyet kell találnunk 

addig is a megmaradt állatainknak, míg újjá nem építjük a kifutóikat. 

 A hosszú telefonbeszélgetés végén megegyeztek, hogy milyen állatokat 

tud Pali bácsi ideiglenesen befogadni, mikor Pista bácsi előállt a bónusz-

szal: 
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 - Tudom, Palikám, hogy milyen régóta szeretnétek oroszlánt, nálunk ta-

vasszal született három kölyök az afrikai oroszlánoknál, kettő még ná-

lunk van, az egyik a fiú a tiétek lehet... 

A két kisoroszlán kifutója az egyik sarkuknál kapcsolódott össze, így a 

két fiatal állat hamar összebarátkozott, rengeteget beszélgettek, de az 

ismereteik bizony nagyon gyengécskék voltak még saját magukat illetően 

is, így elkezdték erősen figyelni, hogy miről beszélgetnek a látogatók. 

 A rövid, de hideg télben nagyon magányosnak érezték magukat, és csak 

a látogatók vidámsága hozott némi változatosságot életükbe. 

 Még tartott a tél és a zárt kifutó fogsága, mikor egy péntek délután 

csak egyetlen látogató, egy 12 éves kislány, Csenge ácsorgott Sinha 

üvegfala előtt. 

 - Nagyon szép vagy, Sinha, örülök, hogy láthatlak, de sajnállak is, mert 

itt kell élned, és soha nem láthatod meg a rokonaidat a természetben, a 

messze Indiában... 

 Sinha az üvegfal alatt hasalt, ösztönösen reagált Csenge szavaira, mint 

már annyiszor, ha közvetlenül hozzá szóltak a látogatók: 

 - India, az micsoda, én ázsiai oroszlán vagyok! 

 Csenge ijedten rázkódott össze a furcsa artikulációjú, a sajátjáéhoz 

hasonló, de fiús hangtól, gyorsan körbefordult, de a közelben senki nem 

volt, messzebb is csak egy anyuka két kicsi lánnyal: 

 - Ki vagy te és hol bujkálsz? – kérdezte végül halkan és bizonytalanul. 

 - A Sinha nevet adták nekem az emberek, mikor még a szüleimmel és a 

testvéreimmel éltem, itt fekszem az üvegfal másik oldalán... 

 - Teeee!? – kerekedett el Csenge szeme, gyorsan be is hunyta, majd 

hirtelen újranyitotta a szemét, megütögette a halántékát – Te megér-

tetted, amit mondtam!? 

 - Mi megértjük az emberek beszédét, a baj ott van, hogy ők nem érte-

nek meg minket... 

 - Igaz, igaz – bólogatott Csenge. 

 - Te vagy az első, aki beszélget velem, pedig én már olyan sokszor pró-

bálkoztam! Néhányszor sikerült óvodásokkal egy-két mondatot válta-

nom, de az óvó nénik vagy az anyukák azonnal elráncigálták őket, amikor 
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megmondták, hogy beszélgetnek az oroszlánnal. Felnőttel soha nem si-

került szóba elegyednem, pedig többen nagyon kedves dolgokat mond-

tak, viszont nem értették meg, mikor megköszöntem nekik... 

 Egy család közeledett, Sinha elhallgatott, de mikor egy óvodás kislány 

ráköszönt, visszaválaszolt: 

 - Szia, kislány! Én Sinha vagyok. Téged hogyan hívnak? 

 - Gréta a nevem, és négyéves vagyok... majdnem... 

 - Nem kell bemutatkoznod az oroszlánnak kislányom, ő csak egy állat – 

szólt rá az anyukája a kicsi lányra. 

 - De hát ő kérdezte a nevemet! – feleselt Gréta. 

 - Ejnye, kislányom, hogy kérdezhette volna, mikor az állatok nem tud-

nak beszé... 

 - Menjünk már a pingvinekhez, az oroszlán unalmas! – rángatta meg 

anyukája kabátujját a már iskolás Gábor, így a család azonnal el is indult 

a medencék felé. 

 - Látod, erről beszéltem! – sóhajtotta Sinha – De van végre egy ember, 

akivel beszélgetni lehet! 

 Csenge a zárásig maradt, és ha nem volt látogató a közelben, folyama-

tosan beszélgettek. 

Ezután a kislány, ha csak tehette, ellátogatott az Állatparkba, felkere-

sett más állatokat is, megpróbált velük is szóba elegyedni, de egyszer 

sem járt szerencsével. Sinhával viszont órákat beszélgettek, ami lénye-

gében abból állt, hogy az oroszlán kérdezett, ő pedig válaszolt. Sinha 

számtalanszor kérdezett olyasmit, amire Csenge bizony nem tudott 

azonnal megfelelni, de az interneten szinte minden választ megtalált, 

sok témában meg ott volt a biztos információforrás az orvos-

akadémikus nagyapa. Vele és a nagymamával lakott Csenge az óta a feb-

ruár végi ónos esős nap óta, mikor a kislány szülei súlyos autóbalesetet 

szenvedtek. Édesapja nem is élte túl a kamionnal való ütközést, édes-

anyja teljes felépüléséért azóta is folyamatosan küzdenek az orvosok... 

 Ebben az évben hamar jött a tavasz, már márciusban kellemes órákat 

lehetett a szabadban tölteni, így az oroszlánok kényszerű fogsága is 
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megszűnt. Sinha kifutójával szemben két pad is volt, de mégis leginkább 

a külső vaskorlátra támaszkodva bámulták a látogatók az állatot.  

 Csenge – hogy kevésbé legyen feltűnő, hogy állandóan az oroszlánkifutó 

körül lézeng -, vitt magával tankönyvet, és úgy tett, mintha olvasná. Ez-

zel a felolvasással még a Sinhával való beszélgetéseinek jó részét is si-

került álcáznia. 

 A másik oroszlánkölyök is – természetesen – értette Csenge beszédét, 

de a kislány az állatét nem, így – ha szükséges volt - Sinha „tolmácsolt”. 

A szép és enyhe, kevés, de felüdítő esőt hozó április után, május erős 

szárazsággal kezdődött. Május végén, egy pénteki napon azonban meg-

nyíltak az ég csatornái. A Hóvirágos-ér vizén ez aznap még nagyon nem 

látszott meg, de másnap hajnalra az addig áttetsző, tiszta vizű pata-

kocska vize piszkossárga, kavargó folyammá változott, és már nem volt 

neki elég a szépen kikövezett meder. A folyócska közvetlen partján 

nem voltak lakások, csak néhány horgászhely és parkok, sétányok. A 

domb aljában, közvetlenül a part mellett volt az Állatpark és mellette 

két utcácskában néhány ház, egyikük Csenge nagyszüleié. 

 Azon a szombaton Csenge nagyon korán ébredt, emeleti szobája abla-

kából rálátott a Hóvirágos-érre, és kétségbeesve látta meg a medréből 

ki-kicsapó hatalmas víztömeget. 

 - Az állatok! Az oroszlánok! Sinha és Fürge! Az ő kifutójuk a patak ka-

nyarulatában van, őket borítja el leghamarabb a víz! Valamit tennem 

kell! 

 Nagyszülei aludtak – hat óra sem volt még -, Csenge gyorsan bekapott 

két tegnap esti fánkot, felöltözött, esőköpenybe bújt, gumicsizmát hú-

zott, és elindult az Állatpark felé. Elképzelése sem volt róla, hogyan 

segít az állatoknak, de feltétlenül hozzájuk akart jutni. A főbejáraton 

túl, egy bokros résznél kijárt a szép, fakerítés egy deszkája, Csenge 

sokszor itt lógott be az Állatparkba nyitva tartási időn túl, vagy ha nem 

volt pénze belépőre. Mivel itt a parkon belül is bokrok voltak, soha nem 

bukott le. Az eső kitartóan esett, a főbejárat környéke teljesen fel-

ázott, Csenge cuppogott a sárban... 

 - Jön Csenge – fülelt Sinha a nagy tölgy alól, ami a két kifutó sarkán állott. 
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 - Ugyan már – legyintett Fürge – ilyen időben! Különben is korán van 

még a látogatáshoz. Inkább menjünk vissza a házainkba, sok már ez az 

eső – és elindult a barlangja felé. 

 Csenge már csak úgy tudott haladni, hogy folyamatosan kapaszkodott a 

kerítésbe. A patak hirtelen egyre több vizet hozott, a felcsapó hullá-

mok már a kerítés alját nyaldosták. Aztán jött egy még nagyobb hullám, 

a kerítéselem kidőlt, Csenge lába alól kicsúszott a talaj és a víz magával 

ragadta. Nem volt ez egy sebesen rohanó ár, de a kislány gyenge úszó 

volt, csak kapálózott, nem bírt visszavergődni a kerítéshez. Szerencsé-

jére néhány méterrel lejjebb a parton állt egy öreg tölgy, egyik alsó ága 

eléggé lehajlott ahhoz, hogy az egyébként kiváló famászó kislány fel 

tudjon rá kapaszkodni. Miután sikerült egy vastag ágat elérni, segítsé-

get akart hívni, de az esőkabát zsebéből kihúzott mobilból csak a víz 

csöpögött. Hangos zokogás fogta el, nagyszüleinek még üzenetet sem 

hagyott, talán még azt sem tudják, hogy eljött, az erősödő sodrás még 

ezt az öreg fát is kimoshatja a helyéről, vacogott és reszketett nem 

csak az átázott ruha hidegétől, hanem a kétségbeeséstől is... 

 - Csenge itt van a közelben, és sír – rohant a kerítéshez Sinha. Barátja 

barlangja közel volt a sarokhoz -, segítenünk kell neki. 

 - De hát hogyan segítsünk? Be vagyunk ide zárva! 

 Az Állatparkban a hagyományos kerítések csak jelképesek voltak, több 

magasságban kihúzott, feszültség alatt levő drótok védték az állatoktól 

a látogatókat – vagy fordítva? A két állat kifutója között is már csak 

villanypásztor volt, nem drótkerítés. 

 Ebben a pillanatban halk reccsenés hallatszott, és kidőlt egy faoszlop, 

amelyre a két oroszlán közötti drót volt felerősítve. 

 - Te már nem vagy bezárva – kiáltotta vidáman Sinha. Fürge átugrott 

az alacsonnyá vált kerítésen, és elfutottak Sinha barlangjáig. 

 - Most már én is hallom a zokogást, a víz felől jön a hang. De hogy ke-

rült oda a kislány? – fülelt erősen Fürge. 

 Sinha kiszaladt a barlangból, és hátulról felugrott a tetejére, így már 

kényelmesen ellátott a kerítés fölött, és rövid pásztázás után meg is 
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pillantotta az ágon kucorgó kislányt, pedig ebben Csenge világoszöld 

színű esőkabátja nemigen volt segítségére. 

 - Ott ül a parti tölgy ágán. Meg kell mentenünk, teljesen körbezárta a 

víz, a legalsó ágat már majdnem elérte a folyó... A sodrástól bármikor 

kidőlhet az öreg fa... 

 - De hát, hogyan jussunk oda? Mi szárazföldi állatok vagyunk, úszni 

sem tudunk – esett kétségbe Fürge, de Sinha agyában megszületett a 

gondolat. 

 A bejárat közelében, közvetlenül Sinha ketrece előtt kicsiny tavacska 

volt, rajta 6 alacsony peremű ladik, amit a rájuk szerelt evezőkkel irá-

nyítottak a gyerekek. Május lévén az Állatpark dolgozói még nem töl-

tötték fel a tavacskát, de a kis ladikok ott himbálóztak egymáshoz kö-

tözve a kerítésnél, a kiáradt folyó már a tavacskát is kezdte feltölteni. 

 - Ott vannak a ladikok, elkötünk kettőt! – kiáltotta Sinha. 

 - Még ki kell jutnunk a kifutóból is, a villanypásztor nagyon fáj! – so-

pánkodott Fürge. 

 - Kibírsz egy kicsi fájdalmat, hogy megmenthessük Csengét! Ki tudja, 

mikor veszik észre az emberek, hogy ott kuporog a fán és a ha... 

 Ebben a pillanatban hatalmas reccsenéssel kidőlt egy bükk Sinha kifu-

tójában, éppen rá a villanypásztorra. 

 - Bárcsak minden kívánságom ilyen gyorsan teljesülne! 

 A fatörzsön pillanatok alatt kinn voltak a ladikoknál. Alaposan meg-

küszködtek, míg a hasukig érő szennyes árban úgy elrágták a tartóköte-

leket, hogy két, még egy máshoz kötött ladikot rá tudtak lökni az egyre 

magasodó vízre. Nehezen ment az evezés, a mancsuk nem szokott ilyen 

fogáshoz, de kitartóan próbálkoztak, szerencséjükre az ár lassú volt, 

az eső gyenge, így néhány perc alatt odaküzdötték magukat Csenge fája 

alá. Csenge nem akart hinni a szemének, mikor meglátta a két oroszlánt 

a ladikokkal. Arra készült, hogy valamelyik szomszéd majd kimenti, utá-

na meg a nagyi alaposan leteremti, hogy ilyen időben minek mászkál el 

hazulról, most, amikor az anyukája élet és halál között van a kórház-

ban... 
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- Csenge, gyere, mássz le a ladikba! – hívta Sinha, és nyújtotta segítőleg 

a mancsát. Közben Fürge arra ügyelt, hogy nehogy elszakadjon a kötél, 

ami a két ladikot összekötötte és most tartotta is őket a tölgy törzsé-

hez tapadva az ár ellenében. Csenge remegve lemászott, lekuporodott 

Sinha mellé, a két oroszlán pedig – mintha egész életükben mást se csi-

náltak volna – beevezett az Állatpark kidőlt kerítéseleme fölött, majd-

nem Sinha kifutójának kerítése mellett feneklett meg ladik. A kidőlt 

bükkön visszamásztak és bebújtak Sinha barlangjába. Csenge erősen 

reszketett, most már nem a félelemtől és a kétségbeeséstől, hanem a 

hidegtől. 

 - Vesd le a vizes ruháidat Csenge, mert nagyon meg fogsz fázni, majd 

mi Fürgével melegítünk téged, ott beljebb a fű teljesen száraz... 

Csenge nagyszülei hat után már ébren voltak, de – természetesen – nem 

keresték azonnal a kislányt. Már hét óra is elmúlt, mikor a nagymama 

véletlenül észrevette, hogy a fogasról hiányzik Csenge esőkabátja, alóla 

pedig a virágmintás kis gumicsizma. Szólongatták, keresték, hívták a 

mobilját, mire a nagyapának eszébe jutott az Állatpark. Azonnal hívta 

az igazgatót, aki gyerekkori jó barátja volt, de a folyócska túloldalán 

lakott. Az Állatparkhoz vezető kis gyalogos fahidat nagyon megrongálta 

az ár, így Pali bácsi öreg biciklijét bevetve a kilométerrel távolabbi kő-

hídon keresztül igyekezett az Állatparkhoz. Kétségbeesve látták, hogy 

mindenütt áll a víz, a kerítés egy darabja eltűnt, több fa kidőlt, a vil-

lanypásztorok oszlopai kimosva a helyükről. De egyetlen állat sem hi-

ányzott! Némelyek felmásztak, felugrottak házuk tetejére és onnan 

szemlélték az eseményeket, míg mások szinte észre sem vették, hogy 

mi történt.  

 Az idős emberek a bokáig érő sárban nehézkesen haladtak, mikor az 

izgalomtól kivörösödött arccal sietett feléjük az oroszlánok egyik gon-

dozója, Rudi: 

 - Pali bácsi, István bácsi! Ott van benn Csenge Sinha barlangjában! Al-

szanak! 

 Sinha felébredt az örvendezésre és Pali bácsi hangjára, óvatosan meg-

böködte Csenge karját, a kislány felébredt, felkapkodta ruháit és úgy 
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mezítláb szaladt a nagyapjához. A két oroszlán behúzódott a barlang 

legtávolabbi sarkába. 

 Nagyapja alig győzte ölelgetni épségben visszakapott unokáját, először 

a vízhatlan dzsekijét borította rá, majd a kérdéseit. Csenge már majd-

nem elkezdett mesélni, aztán eszébe jutott, hogy nagyapja úgysem hin-

né el, hogy az oroszlánok mentették meg a fáról, így a történetnek ezt 

a részét teljesen kihagyta. Aggódott az állatok épségért, azért ment 

be hozzájuk ilyen korán, de megcsúszott és beleesett a ladikos meden-

cébe, ezért kellett levetnie a vizes ruhát. 

 Rudi, a gondozó ott hallgatózott a közelben, ő sejtette, hogy többről van itt 

szó, de csendben maradt. Másnap, mikor elkezdhették a takarítást, ő találta 

meg a Sinha ketrece közelében megfeneklett két ladikot, a fenekükön és az 

evezőkön furcsa karmolás nyomok voltak, és az egyik deszkái közül kipiszkált 

egy ugyanolyan gombot is, mint amilyen Csenge esőkabátján is volt... 

A két oroszlán életmentő akciója ellenére Csenge nem úszta meg a ka-

landot egy alapos meghűlés nélkül. Egy héttel az ár levonulása után az 

Állatpark már újra fogadta a látogatókat, de a kislányt nagymamája 

csak napokkal később engedte ki a házból. Csenge első útja Sinhához és 

barátjához vezetett: 

 - Sziasztok! Megfáztam egy kicsit a hideg víztől, de most már rendben 

vagyok! – újságolta vidáman, a két oroszlán irányából azonban csak elé-

gedett morgás érkezett, érthető szó nem – Miért nem felelsz, Sinha? 

 Sinha valami vakkantásszerű hangot adott ki, de az semmilyen köszö-

nésre nem hasonlított. 

 - Nagy újságom van a számotokra! Reggel telefonáltak a kórházból, 

hogy holnap anyut hazaengedik! Itt maradunk még a nyárra, de mire 

ősszel kezdődik a suli, anyu már egészséges lesz és visszaköltözhetünk 

a házunkba. Tudom, akkor el kell válnunk, és már csak ritkábban talál-

kozhatunk – majdnem sírósra fordult a hangja -, de a barátságunk 

megmarad... 

 Sinha újra csak halkan morgott valamit, de Csenge megint nem értette 

meg, ám a boldogságtól nem is figyelt rá, hogy nem érti Sinha beszédét. 

Ő azért beszélt Sinhához: 
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 - Anyu meggyógyult! Még nem teljesen, de holnap nagyapa és nagyi el-

hozzák a kórházból ide hozzájuk, mert még pihennie kell. Majd elhozom 

anyut is hozzátok, hogy megismerjétek... A nagyiéknak nem mondtam el 

mindent, de anyunak később majd elmesélem, hogyan mentettetek 

meg... Köszönöm! Mindig a barátaim lesztek... A nyáron sűrűn eljövök, 

meg, ha majd látogatóban leszünk a nagyiéknál... Kár, hogy megjavítot-

ták a kerítést, így már csak látogatási időben jöhetek... 

 Sinha megnyugodva és örömmel, de ugyanakkor fájó szívvel hallgatta 

Csengét: a kislány már nem érti a beszédét... 

Fürge próbálta vigasztalni Sinhát: 

 - Addig megértette a beszédedet, míg szüksége volt rád, míg szüksége 

volt ránk. Az apukája meghalt, anyukája életéért küzdöttek az orvo-

sok... Itt egyedül volt, hiába imádják a nagyszülei és szerzett barátokat 

is az iskolában... Kellett még valaki, akinek mindent elmondhatott, akivel 

őszintén beszélgethetett... Az én beszédemet nem értette, de rajtad 

keresztül én is a barátjának érzem magam, és biztos vagyok benne, 

hogy ő is így gondolja... Visszakapja az édesanyját, a legfontosabbat a 

világon, mi úgyis egy kicsit háttérbe szorulunk... Ne keseredj el, a mi 

barátságunkat nem fogja szétszakítani a távolság sem...  

 

 

Brátán Erzsébet: Oroszlánszív 
 

Mi lakozik egy oroszlán szívében, 

ki ma született meg az állatkertben, 

ki rácsok közül les a külvilágra, 

s esélye sincs a szabad vadságra? 

 

Szelíden szilaj, vérmes ragadozó, 

selymes bundája simogatni való, 

ám szemében ősök titka rejlik, 

s a bőréből soha ki nem bújik… 
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Terecskei Aliz: Sinha – szív 
 

A macskák családjából származom. Ebből kifolyólag a kézírásom 

olyan, mint a macskakaparás. Bevallom, igazából az is. Ha viszont he-

lyesírási versenyre neveznék be (feltétlenül olyanra, ahol a külalak nem 

számít), akkor biztos első lennék. Vagy legalább második. Még szeren-

cse, hogy a rendelkezésemre áll ez a helyes kis számítógép, amin lehet 

szépen és helyesen is írni. Hogy honnan van? Mi, civilizált oroszlánok, 

nem a régimódi firkálással, hanem a modern technika segítségével dol-

gozunk. A számítógépeket Mama szerzi be az állatkerti laboratóriu-

mokból. Szerintem ma is keresik őket, de hiába, nem fogják megtalálni, 

mert kis földalatti üregekbe rejtjük őket, és nagy kövekkel elzárjuk a 

bejáratot. Ez a számítógép-tárolásnak nem túl egyszerű és nem túl nép-

szerű módja. 

Tulajdonképpen még csak kedden születtem, minálunk most vasár-

nap van. Vannak testvéreim is, de róluk nem sok mindent tudok elmon-

dani. Annyit tudok, hogy mindannyian egyszerre születtünk. Azt viszont 

nem tudom, hányan vannak. Folyton szaladgálnak, ugrándoznak, nem le-

het megszámolni őket. Szerintem ők maguk sem tudják, hányan vannak. 

Sajnos, a nevüket sem tudom, mert ha az egyikhez odamegyek, az elug-

rándozik, fut a többiek után. A másik nehézség az, hogy mindegyiknek a 

neve ugyanúgy kezdődik. Ebben az egyben én is hasonlítok hozzájuk. 

Aztán van még nekem Mamám és Papám is. Az ő nevüket már tudom: 

Shirwane és Basil. De nem úgy hívom őket, csak így: Mama, Papa. Nagyon 

könnyen tanulok, ezért a Mamám mindig mutat valami újat. Kedden, mi-

kor születtünk, akkor nem tanított semmit. Szerdán számolni, csütör-

tökön olvasni és írni tanultunk. Pénteken pedig megmutatta, hogyan kell 

használni a számítógépet. Szombaton este azt mondta, menjek, fedez-

zem fel az állatkertet. Hát mentem. Ez tegnap volt, valamikor estefelé, 

de ezt már mondtam.  

Elhatároztam, hogy legelőször a Papámhoz megyek, ő úgyis itt lakik 

a szomszédban. A Mamám ügyesen kinyitotta ketrecünk ajtaját, mi pe-

dig a testvéreimmel kisurrantunk rajta. Egyikük velem akart jönni a Pa-
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pához, úgyhogy együtt mentünk. Útközben megbeszéltük, hogy engem 

Sinhának hívnak, őt pedig Salimának.  

Papának nagyon magas kerítés van a lakása körül, nehogy kiszökjön. 

Azt gondolják, hogy, ha kiszabadul, akkor mindenkit felfal. Na ezt na-

gyon rosszul tudják, mert a Papa még a légynek sem árt. Ezt is megbe-

széltük Salimával.  

A Papánk, Basil mint mindig, most is otthon volt, de ilyenkor este 

nem szunyókál.  

- Sziasztok, gyerekek! – ásított egyet hatalmas szájával. 

Hát ő a Papám! - néztem végig rajta. Egyszerűen óriási. Nagy söré-

nye van meg hatalmas praclija. Ráadásul állandóan ásítozik, sóhajtozik 

és folyton-folyvást csak szundikál. Salima ezen nagyon meglepődött, én 

meg nem. Azért, mert a Mamám elmagyarázta, hogyan élünk mi a vadon-

ban. Azt mesélte, hogy reggel az oroszlánhölgyek elmennek az erdőbe 

vadászni, és addig az oroszlánfiúk alszanak. Mikor az oroszlánlányok 

meghozzák a finom húst estefelé, akkor a többiek felébrednek. Ezt 

meg is mondtam Salimának, mire a Papám nagyon megdicsért, hogy mi-

lyen okos vagyok. Adott is a saját tányérjából húst, én meg megosztoz-

tam Salimával. Ő nagyon aranyos kis oroszlánlány, örülök, hogy a testvé-

rem. A húsért cserébe elmondta, hogy hívják a többi testvérünket: 

Surina és Sachin, tehát három testvérem van. Salima ezt is megmondta, 

de ezt én már kitaláltam. Erre a Papám még jobban megdicsért minket, 

és kaptunk még a tányérjából.  

Aztán el is köszöntünk a Papától, mert Salima meg akarta nézni az 

elefántot. Mint kiderült, többen is voltak, de mi csak kettőt láttunk. Én 

azért egy kicsit sajnálom, hogy az elefántoknak olyan hosszú ormányuk 

van. Lehet, hogy azért nem érzik olyan jól a szagokat, meg hát…na 

mindegy. 

Útközben találkoztunk Surinával, ezért hárman mentünk tovább.  

Ő is nagyon kedves, mint Salima, de egy kicsit más szaga van. Nagyon 

fura. 

Tehát, az elefántok egy nagy, elkerített részen sétálgatnak erre-

arra. Nem túl érdekes. Salima és Surina annál érdekesebbnek találta 
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őket. Elkezdtek csúszdázni szegény elefántok ormányán. Azok meg tűr-

ték. Aztán a lányok addig csúszkáltak, míg a két elefántnak összegaba-

lyodott az ormánya. Megpróbálták kibogozni, de csak annál jobban ösz-

szekuszálták. 

- Jaj, Sinha segíts! – kiáltott Salima rémülten. 

Én egy kicsit elbámészkodtam, de erre felkaptam a fejem. Szegény 

elefántok, ott álltak összecsomózott ormánnyal, s nem bírtak mozdulni. 

- Segítsetek rajtunk! – nyöszörögték. 

Sietve beugrottam a kerítésen. Surina és a Salima bűnbánóan le-

horgasztották a fejüket. Nem sokat teketóriáztam, nekikezdtem a bo-

gozásnak. Nem volt olyan egyszerű, mint ahogy elképzeltem. Próbálkoz-

tam a mancsaimmal, előbb az elsőkkel, majd a hátsókkal, a körmeimmel, 

sőt még a fogaimmal is, de csak nem sikerült. Már kezdtem feladni, mi-

kor hirtelen eszembe jutott valami. Surinának nagyon furcsa szaga és 

színe volt. Amerre járt, útját rózsaszínes mancsnyomok jelezték. Biz-

tos belelépett valamibe, és az ragadt rá az elefántokra.  

- Megvan! – kiáltottam fel hirtelen. 

Elcsentem a mosdóból egy kefét, bevizeztem, és megpróbáltam le-

pucolni vele a ragacsos folyadékot az elefántok ormányáról - majd 

Surináról. Hamarosan sikerrel is jártam.  

Az elefántok nagyon hálásak voltak, amiért segítettem nekik. Azt 

mondták, igazi hős vagyok. Azt is elmondták, hogy az egyiküket 

Ashának, a másikukat Hellának hívják. Aztán tőlük is elköszöntünk, mert 

álmosak voltak. Hogy ezek az elefántok milyen korán elalszanak! 

Ezután Salima és Surina együtt mentek tovább. Ekkor valaki félén-

ken hozzám szólt: 

- U..ugye … te is a… testvérünk vagy? – kérdezte. 

- Hát persze! - vágtam rá gyorsan. 

- Akkor mehetnénk együtt, ugye? 

Csak megvontam a vállam, ő meg jött. Sachinnak hívták, de nem volt 

olyan bátor, mint én. A kis kölyökfókáktól is megijedt, pedig azok igazán 

nem akarták bántani. Velük is nagyon sokat játszottam. A borjúfókák – 
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Soren és Sween – kedvéért még a vízbe is bemerészkedtem, mire a 

mamájuk is megjegyezte, hogy én igazi hős vagyok. 

Aztán a nagy sziklához mentünk, ahol a medvék laknak. Ott él Vali 

is. Ő is egy barnamedve, és nagyon kedves. Sachin ide inkább nem jött 

velem, azt mondta, fél a nagy maciktól. Ő már csak ilyen. Vali elmesélte, 

hogy ő nagyon egyedül van, és jól jönne neki egy barát. Megnyugtattam, 

hogy majd én leszek a társa, akivel játszhat. Nagyon örülök, hogy segít-

hettem neki, mert eddig nem volt barátja.  

A hüllőházba semmiképp nem akartam bemenni (persze, nem azért 

mert féltem, dehogy!), végül mégis megtettem, ugyanis egy kis foltos 

szalamandra szaladgált a bejárat előtt. 

- Szia! – szólítottam meg. – Csak nincs valami baj?  

- De van – mondta szomorúan. – Elvesztem, és nem tudok hazamenni. 

Elgondolkoztam. A foltos szalamandrák a hüllőházban laknak. Jaj! 

Persze, nem féltem. Ügyesen megkerestük Folti vizes lábnyomait, így 

végre kis barátjával, Imennel együtt játszadozhatott. Ők is megje-

gyezték, hogy nagyon nagy hős vagyok.  

Most már nagyon örültem, annak, hogy mindenkinek segítettem, meg 

annak is, hogy én már igazán hős vagyok. Ilyen érzésekkel indultam el az 

állatkert kanyargós körútján.  

Aztán egy olyan helyre értem, ahol még soha nem jártam. 

Egyszercsak furcsa állatokra lettem figyelmes. Csíkok voltak a hátukra 

festve, és ide-oda futkostak. Később megtudtam, hogy csíkos hiénákkal 

volt dolgom. Ketten közülük nagyon figyelemreméltók voltak: Hoggie és 

Hajabi. Azon mesterkedtek, miként szökjenek meg, és afelől is érdek-

lődtek, hogy én hogyan szabadultam ki. Elmondtam nekik, hogy mi, 

oroszlánok rendkívül jól mászunk, és a karmaink is jó erősek. Erre csak 

legyintettek, hogy ők ilyet nem tudnak. Nem is vesződtem velük sokat.  

Még találkoztam egy mosómedvével is, akinek nem véletlenül adták 

a Bandita nevet. Amikor odaértem, épp titokban mosta valakinek a zok-

niját.  

- Jaj, ki vagy te? Ne lábatlankodj itt! – ripakodott rám. – Nem lá-

tod, hogy éppen munkában vagyok?  
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- Dehogynem! Látom, persze, hogy látom – válaszoltam sértődötten. 

– De… én úgy tudtam, hogy a mosómedvék csak az ételüket mossák 

meg….  

- Ostoba kis oroszlán! – sóhajtott Bandita. – Szerinted honnan a 

zebrának a szép, tiszta, csíkos pizsamája? És az ormányosok ormányme-

legítője? Mégis honnan lenne tiszta, ha nem lennék?! 

Inkább nem szóltam, hanem beálltam segíteni. A mosás nagyon 

könnyen ment, Bandita a végén kicsit meg is kedvelt, azt mondta, más-

kor is nyugodtan jöhetek. Azt nem említette, hogy hős vagyok, de azt 

hiszem, azért gondolta.  

Utána már csak egy helyre mentem, oda már nem egyedül, ezúttal 

mind a négyen a zsiráfokhoz vettük az irányt. Végre együtt volt a csa-

pat: Surina, Salima, Sachin és én, Sinha. Meg még valaki: egy zsiráf, aki 

nagyon magányos volt. Természetesen, csak addig, amíg oda nem értünk. 

Nagyon kedves és megértő volt velünk, engedte, hogy felmásszunk a fe-

jére meg, hogy hídnak használjuk a nyakát. (Remélem, azért nem fájt 

neki.) Azt hiszem, a testvéreim után Sandra a legjobb barátom, már-

mint ő, a zsiráf. Nagyon sokat beszélgettünk vele, és azt mondta, hogy 

nagyon gyorsan tanulok, meg hogy nagyon okos vagyok. Nem mondta, 

hogy hős vagyok, de akkor is szeretem, mert nagyon kedves. Még a 

testvéreimnek is hagyta, hogy játszanak rajta.  

Otthon az ágyikómban összeszámoltam, hány barátot szereztem: az 

első Sandra, a második Bandita, a harmadik Folti, a negyedik Vali, az 

ötödik Hella, a hatodik Asha, a hetedik Soren, a nyolcadik Sween, a ki-

lencedik meg a mamájuk. Igen, ez kilenc. Egy híján tíz, ami bosszantó, 

de azért boldog vagyok, és ezentúl a kilenc lesz a kedvenc számom. Ak-

kor azután el is aludtam, és vártam életem első vasárnapját.  

Most is mindjárt elalszom, csak most a hétfőt várom, mert azt még 

soha nem láttam, tudniillik kedden születtem. Ma is meglátogattam a 

barátaimat, és ma is kilencen vannak. Nemrég idejött a Mamám, és 

adott „Jó éjt puszit”, aminek örültem, és azt mondta:  

- Sinha, drágám, igazi hős vagy!  

Most már tényleg elalszom….., aztán hétfő! 
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Németh Dalma (10 éves) és Dalmai Kamilla (10 éves) alkotása  

[Szín-Vonal AMI, Révfülöp] 
 

 
 

Tóth Ivett (8 éves) alkotása [Szín-Vonal AMI, Révfülöp] 
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Gölöncsér Flóra (8 éves) alkotása  

[Szín-Vonal AMI, Monostorapáti] 
 

 
 

Göllönt Janka (8 éves) alkotása [Szín-Vonal AMI, Monostorapáti] 
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Nagy Ágnes (9 éves) és Fekete Júlia (8 éves) alkotása  

[Szín-Vonal AMI, Badacsonytomaj] 
 

 
 

Bolla Szebasztián (8 éves) alkotása [Szín-Vonal AMI, Zalahaláp] 
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Csöregi Flóra (7 éves) alkotása [Kovács Margit AMI, Győr] 
 

 
 

Czverencz Lilla (8 éves) alkotása [Szín-Vonal AMI, Monostorapáti] 
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Kondra Katalin: Sinha mondta 
 

Nénik, bácsik figyelem! 

Most közhírré tétetem: 

én egy kisoroszlán vagyok, 

éppen olyan, mint a nagyok, 

csak egy kicsit lejjebb lakok – 

Közel van nekem a talaj, 

és a fent jó magas. Ajaj! 

 

 

Brátán Erzsébet: Sinha 
 

Sinha, büszke kis oroszlán, 

a ketrecben úgy poroszkál, 

mintha minden övé lenne, 

kinek párja Földön nincsen. 

 

Selymes szőre fénylőn csillog, 

szemeiben dicsfény ragyog, 

nem szegi a kedvét, hogy rab, 

egy nagymacska lelke szabad. 

 

Kalandra vár a hős, bátor, 

kedves arcán huncut vigyor, 

s míg egy ország örül neki, 

ő folyton a prédát lesi. 

 

Mint egy vérmes ragadozó, 

pedig szeme álmodozó, 

kiélezi a körmeit, 

s pofozgatja az övéit. 
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A négy testvér hengergőzik, 

önfeledten kergetőzik, 

mit nekik a ketrec rácsa: 

övék a most, az örök ma. 

 

 

Varga Katalin: Ha nagy leszek, hős leszek 
 

Mi ez a fényesség, mik ezek a szagok, hangok?  

Egyet már tudok, ez tejszag. Finom, édes, tápláló tejecske, Mama adja 

nekem, meg a testvéreimnek is. Érzem őket, itt mocorognak mellettem. 

Már az ő szagukat is megismerem. Ez a bőgés pedig biztosan a Papám.  

Még nem látok, fogaim nincsenek, és csak később fogok lábra állni. 

Olyan jó nyomkodni a Mama emlőit. Sok-sok tejet kell innom, hogy nagy 

és erős legyek. Testvéreim is így gondolják. Mindig megy a harc a jobb 

helyért. 

Már két hete megszülettünk. Kinyíltak a szemeink is. Látlak bennete-

ket. Büszke vagyok rátok, Mama, Papa, testvérkéim. 

Vannak itt idegen szagok is, másfajta állatok.  

Papa ma elmesélte, mi négyen februárban születtünk.  

Ázsiai oroszlánok vagyunk. Büszkén morogta az ő neve: Basil. 

Mamáé: Shirwane. 

Az én nevem: Sinha, ami hőst jelent. 

Másik hím testvérem neve: Sachin, jelentése: lényeg. 

A két lánytestvéremé: Surina, az istennő és Salima, a boldog. 

Ilyen előkelő a mi családunk. 

Papa még azt is mondta, legyek olyan, mint a nevem jelentése.  

Tavaszodik, már hathetesek vagyunk. Ma megmértek minket. Morog-

tunk is rendesen, fújtunk, mint ahogy az egy igazi oroszlánkölykökhöz 

illik. 

Azt mondták, olyanok vagyunk, mint a nagyra nőtt kismacskák. Szabad 

ilyent állítani négy kisoroszlánról? Ez most morgás volt ám. Hallottátok? 

Testvéreim is követik a példámat. Ugye, milyen félelmetesek vagyunk? 
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Köszönjük, hogy örökbe fogadtatok minket. Igaz, vannak szüleink. De 

mostanában az emberek örökbe fogadnak állatokat. Mi most egy Állat-

kertben vagyunk ám. Mondta a Mama. 

Vannak itt tigrisek, leopárdok, elefántok. Hogy tudnak trombitálni! 

Majmok. Na, ők aztán rikácsolnak rendesen. Mindig meg is morgom őket. 

Csak merne idejönni bármelyik is. Jól elkapnám.  

Valamilyen Alpakkák is vannak. No, csak nőjek meg. Zsákmányok lesztek 

ti is. 

Ott messzebb pedig madarak röpködnek. Őket is elkapnám. 

Meséli a Papa, vannak kígyók is. Ha megmarnak valakit, az meg is halhat. 

Ha nagy leszek, nem hagyom, hogy bárkit is bántsanak. Pedig van olyan 

fajta, amelyik ránk is veszélyes.  

De én nem félek, én vagyok Sinha, a hős kisoroszlán. 

Kint szaladgálunk már mi is a kifutóban. Nagy sikerünk van ám!  

Olyan szépen süt a nap. Alszom is egy jót. 

Sinha álma: 

Este van. Itt a vadonban nagyon kell ám vigyázni. Fiatal vagyok még, ke-

vés a tapasztalatom. Az egész család alszik. Én pedig felfedező körútra 

indulok. 

Vagyis csak indulnék. Egy hirtelen villanást látok, s máris itt tekereg 

egy jól fejlett óriáskígyó. Éppen a Mama felé kúszik. Hirtelen hátulról 

ráharapok a nyakára. Nem tud megmarni, erősen fogom. Vigyázok, rám 

ne tekeredjen. Felébred mindenki. Együttes erővel végzünk a kígyóval. 

Aztán rájövök, én mentettem meg a családomat. Sinha, a hős kisorosz-

lán. 

De mi ez? Ahogy felnézek, a testvéreimet látom, meg a szüleimet. Itt 

vannak a látogatók. Semmi vadon, meg kígyó, meg hőstett. Akkor csak 

álmodtam ezt?  

De azt tudom, életben is megtenném ezt. Nagy, erős oroszlán leszek, 

aki senkitől és semmitől sem fél.  

Ugye, büszkék lesztek rám, örökbefogadó gazdáim? Egy kisoroszlán is 

álmodhat szépeket. 
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Torma Zsuzsanna: Sinha, a hős kisoroszlán 
 

Anyja neve Shirwane, apja neve Basil, 

Van még neki három kicsi testvérkéje, 

Nevüket nem törli többé el már radír, 

Bejegyezve vannak anyakönyvecskébe. 
 

Egyik testvér Salima - „Boldog” magyar nyelven, 

A másik Surina, mely „Istennőt” jelent, 

A harmadik testvér Sachin – úgy, mint „Lényeg” 

Lehet, hogy róluk majd készül sok-sok bélyeg. 
 

Ázsiából származnak ők mind a négyen, 

Bár a Budapesti Állatkertben élnek, 

Mert ők itt születtek, ez lesz a hazájuk, 

Itt neveli fel őket az anyukájuk. 
 

Bár a kicsi Sinha nem csinált hőstettet, 

Azon kívül, hogy anyjának megszületett, 

„Noment est omen” – így szól a régi fáma, 

Egyszer majd biztosan büszkék leszünk rája. 
 

Továbbviszi ő is azt a vérvonalat, 

Ami ázsiai őseiből ered, 

S még sok kisoroszlán látja meg a napot, 

Fenntartva az „ázsiai oroszlán” nevet. 

 

 

P. Borbély Katalin: Kaland az udvaron 
  

- Gyere játszani!- pofozta meg bátyját Salima. 

- Na, hagyj aludni! – ásított nagyot Sinha. 

- Ha nem jössz, megyek egyedül. – mondta Salima, és imbolygó léptekkel 

felfedező útra indult az udvaron. 
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Sinha fészkelődött még egy kicsit, de már nem aludt vissza. Szemével 

követte húgát, aki vissza sem nézett, hiszen annyi felfedeznivaló van az 

udvaron. Sinha mégis feltápászkodott „Hova megy ez a lány?” – gondol-

ta, és utána iramodott. 

- Ne menj ilyen messze! – vicsorgott rá, amikor utolérte. – Már alig lát-

szik a mami. 

Anyjuk az árnyékban pihent, kicsit elbóbiskolt. Salima fújt egyet, ez in-

gerelte Sinhát. Addig bosszantotta, míg előbb pofozkodás, később bir-

kózás lett a dologból.  

- Velem kötekszel? – ugrott fel Sinha -, aztán már hemperegtek is 

egyik oldalról a másikra.  

- Hagyd a fülem! – vicsorgott Salima, és ott hagyta a bátyját. 

- A fatörzshöz ne menj! – kapott utána Sinha. De húga addigra eltűnt az 

odvas fa belsejében, amely az udvaron feküdt. Sinha nem ment utána, 

csak idegesen kerülgette a rönköt, várta, hogy Salima előjöjjön. Aztán 

egyszer csak nyüszítést hallott. 

- Auuuuu! Beakadtam! Nem ereszt. Csinálj valamit!  

- Ugye, mondtam! – próbált utána bújni Sinha, de a fatörzs szűk volt és 

sötét. Némi töprengés után nekiiramodott, és óriási vágtába kezdett 

anyáig. 

- Mamiii! Gyere, Salima beszorult – nyüszítette, és orrával megbökte 

anyját. 

Shirwane egyből talpra ugrott, és vad bömböléssel iramodott a fatörzs 

felé. Amikor odaért, mancsával addig toszogatta a kölyköt odabent, 

amíg a bundája nem engedett, és a szőrpamacsa lenem szakadt. Így már 

nem tartotta vissza semmi, és Salima ki tudott bújni. 

- Ugye, mondtam, hogy ne itt játssz! - paskolta meg mancsával a meg-

szeppent kölyköt, miután végignyalogatta, és megbizonyosodott róla, 

hogy nincs semmi baja. 

- Megijedtél, picur? – vicsorgott Sinha. 

Aztán továbbiramodtak, és néhány perc múlva már nyoma sem volt az 

előbbi ijedelemnek. A porfelhőből csak néha bukkant elő egy-egy fü-

lecske vagy farkinca. 
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Kondra Katalin: Kedves Mindenki! 
 

Állatkertben születtem, 

Sinha a becses nevem, 

jelentése hős, 

még nem vagyok nős. 

Ha megnövök, 

akkor tán párom lesz 

egy oroszlány. 

Most még kicsi vagyok, ám 

Shirwane az anyukám, 

Apukám neve Basil, 

Indiából van, nem Brazil. 

Három testvéremmel élek, 

eszem, játszom, és nem félek. 

Bátor vagyok s csacska-bacska, 

alig nagyobb, mint egy macska. 

Hogyha látni szeretnétek, 

Budapesten keressétek 

az Állatkert nevű teret, 

szorítunk nektek is helyet. 

 

 

Kun Magdolna: Sinha, az árva 
 

A sivatagi tájon néma csend honolt, 

álmodott a természet, s álmodott a hold. 

Minden békés volt, minden oly nyugodt, 

csak egy oroszlán volt, ki fel-felzokogott. 
 

Lőtt sebén a vércseppek széles sávot törtek, 

melyek könnyei útjával összeölelkeztek, 

s így a keveredett cseppek mind ráhullottak, 

az oroszlánkölykökre, kik anyjukhoz bújtak. 
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Sinha volt az egyik, kit árvultan hagyott, 

kit nem kínozták halálra a puskapornyomok, 

mert a haldokló, nagy oroszlán testével védte, 

hogy a lángoló tűzgolyó szívét el ne érje. 

 

Gyengébbik kölykét már nem menthette meg, 

mert őt is meglőtték az orvgyilkos kezek, 

de hitte, hogy Sinhára majd jó emberek lelnek, 

s ő tovább viszi érdemét az anya-szeretetnek. 

 

 

Dobrosi Andrea: Lom(b)talanítás 
 

Yaza mindig küldött neki lapot, bármerre járt. Márpedig sokszor és 

sokfelé megfordult. Egy kis cipősdobozban tartotta őket az ágya alatt. 

Nem a legjobb helyen, arra maga is rájött, amikor a papucsa helyett be-

lerúgott. De imádta olvasgatni azokat, mert olyankor eszébe jutott ró-

luk valami, egy emlék. Szívesen nosztalgiázott. 

Yaza a gazdája volt, nagyon szerette. Pedig egy oroszlánnak ritkán van 

ember barátja. De sosem ismeri meg őt, ha a lány nem kérleli olyan erő-

szakosan az apját azon a forró júliusi délelőttön. Szerencsére kérlelte, 

mint egy igazi elkényeztetett hercegnő. Pedig a kis négylábút még so-

sem látta azelőtt, egy telefonhívás alapján döntött. Yaza mindent meg-

kapott, jó helye volt a kastélyban. Kivéve azokat a napokat, mikor útra 

kelt az édesapjával. Mindig felkerestek egy idegen országot, Yaza pedig 

mindig küldött képeslapot. Így Sinha – mint az állatok királya – igencsak 

jólértesült volt. 

Most is a cipősdobozban kotorászott. Nem tudott szabadulni attól a 

naptól, attól a laptól. Sárga szegélyes papírocska, több zsúfolt képkoc-

ka. Kacatlandia. A nagy szerelem. Yaza nemcsak üdvözletét küldte ak-

kor. Segítséget is kért, és ő utánament. Végre láthatta őt. Akkor már 

nem az a kis kölyökoroszlán volt, és a lány is kezdett megkomolyodni. 

Sinha bölcs volt és megfontolt. Együtt cseperedtek fel, de ugyanúgy 
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tudtak egymásnak hiányozni, mint régen. Rohant, alig várta, hogy segít-

hessen. 

- Megismerkedtem egy fiúval – mondta – de ő annyira más, mint én. 

- Mégis, miért? Valami baj van? – és Sinha megsimogatta Yaza szőke 

tincseit. 

- Nincs. Dehogy. Szerelmes vagyok. 

- És nem szeret? 

- De. Sinife és én egymásnak vagyunk teremtve- mondta a lány. 

Ebben a pillanatban Sinha egy kicsit elszontyolodott, mi lesz vele, de 

egy oroszlánt nem láthatnak sírni. Egyébként is Yaza boldogságáról volt 

szó. Kíváncsivá tette ez a Sinife. Majd ő segít, és minden rendbe jön.  

- Mesélj nekem erről a Siniféről – kérte. 

- Tudod Sinha, Kacatlandiában minden olyan más. Mindenki olyan más. Az 

emberek itt nem is makacsok, inkább értetlenek. Csak nézz körül… Itt 

egy kályhacső, ott egy hűtőgépajtó, arra egy rozzant porszívódarab, vagy 

egy zuhanyfej, a nagyanyám kori kávéscsészéről, a floppy lemezről vagy a 

neon zöld neccharisnyáról nem is beszélve. Itt mindent gyűjtenek. Nálunk 

ilyen nincs, mindennek megvan a maga helye. A lomnak is. 

- Ez igaz – és Sinhának eszébe jutott a jó öreg cipősdoboz, amire Yaza 

egy kicsit haragudott, amikor takarított. Mindig útban volt.  – Gyűjtö-

get? 

- Csak viszi tovább a tradíciót. Ahogy az apja, a nagyapja vagy a dédap-

ja tette. És tudod, Sinife igen jómódú, előkelő. A többiek felnéznek rá, 

mint az ország irányítójára. 

- Értem – bólintott négylábú barátja. 

- Most például azt rendelte el, hogy ki kell vágni a fákat. Útban vannak. 

Könyörgök, akadályozd meg, nekem nem megy! – és Yaza arcán remegve 

futott végig egy szégyenlős könnycsepp. 

- Jól van. Megpróbálom – válaszolt Sinha, de még fogalma se volt a kivi-

telezésről. Számolt vele, hogy nagy harc lesz, ha már ide kellett jönnie, 

de volt még egy éjszakája kitalálni a folytatást, hiszen csak másnap ta-

lálkozott Kacatlandia hercegével, Sinifével. Márpedig ő győzelemre szü-

letett. 
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- Hallom Sinife, kivágjátok a fákat – mondta Sinha az asztalnál reggeli 

közben. 

- Igen. Kell a hely. Rend a lelke mindennek. 

Sinha majdnem félrenyelt. Jól hallotta? Rend? Egy darabig néma csend 

volt a teremben, csak a szolgálók serénykedéséből áradt némi nesz. 

Sinha ki akart nézni az ablakon, hogy ne lássák arcán a döbbenetet, de a 

kilátást eltakarta egy rozsdás satupad, mellette egy lánc nélküli láncfű-

résszel. Csak megerősödött benne a gondolat, nehéz menetre számíthat. 

- És mondd, Sinife, nem sajnáljátok azokat a fákat? – kérdezte hirtelen. 

- Sajnálni? Már miért sajnálnám őket? 

- Nem jó az árnyékuk a déli napban?- vetette fel Sinha. 

- Árnyékot ad itt a repedt mosdókagyló vagy a leszakadt szekrényajtó 

is. Minek annyi kacat? Ha kivágom, még annyi mindent készíthetek belő-

le, akár újabb szekrényajtókat, de fűthetek is. 

- Igazad van, értelek. Te csak hasznosítod őket. De nem elég a betege-

ket kivágni? 

- A betegeket? – és Sinife belekortyolt egy nagyot a teájába – Hát nem 

az a legjobb, ha mindenkit meggyógyítunk, törődünk velük? Különben is, 

egy fa nem ellenkezik. Nem tud beszélni. 

Nem tud beszélni… - merengett Sinha. 

- De tud. Nekem elhiheted. Minden fa él, ahogy te vagy én. Azzal, 

hogy kivágod őket, az életüket veszed el. A beszédet. Te nem szoktad 

hallani? 

- Ugyan már – ellenkezett Sinife –, ha a nép tisztel, a fa is tiszteljen. 

Beszéd, beszéd… minek az? Pontosan tudom, mit akarok. Alattvalóim 

követik a parancsaimat, szavak nélkül is. Nem a csacsogás visz előbbre, 

hanem a cselekedet. 

- Bölcs vagy, nagy uram – csend gyűrűzött a hófehér falakra, a szolgálók 

hajlongását csak Yaza szempilla-rebbenési zavarták olykor. 

- Szüreteltél már teacserjét? – folytatta. 

- Már hogy tettem volna, csak nem képzeled? Én herceg vagyok. 

- De. Szeretném elképzelni. Te mondtad, a cselekedeteink visznek 

előbbre. Tégy is úgy. Meg kellett volna hallanod a teacserje könyörgé-
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sét, hiszen a csészét épp most emelted a szádhoz. Hát nem hallottad, 

Sinife? 

- Mire gondolsz? 

- Ott van előtted. Ízlelgeted. Ugye, finom? Egykoron a kis cserjék sza-

badon nyújtogatták leveleiket a nap felé. Fogalmuk se volt róla, hogy el-

jön az idő, amikor megfosztják őket valamitől. Ők szóltak, fáj nekik. 

Nem hallottad? 

- Nem – Sinife arcára kiült a meglepődöttség. Úgy látszott, jó neki. 

Mint egy kisgyereknek, amikor megtalálja kedvenc játékát. Simogatta a 

tudat, hogy itt van valaki – esetében egy kis oroszlán –, aki segíthet ne-

ki e hiányosságban. 

- Sinha, taníts meg hallani a fákat! – mondta. 

- Tényleg szeretnéd? Mert csak akkor működik. Te is kellesz hozzá. Te, 

aki igazából vagy. Le kell vetkőznöd a külsőséget. Olyan az, mint egy kí-

gyó, amelyik rád tekeredik, végül összeroppant. Hagyod? 

- Én? Mikor ennek az országnak az irányítója vagyok? Dehogy! 

- Jól van. Ez az első lépés. Máris közelebb kerültél célodhoz. Másra is 

hallgatsz, nem csak magadra. 

Reggeli után kimentek a kertbe. Yaza már nem tartott velük, a nap hát-

ralevő részét az édesapjával töltötte. Egyébként is ismerte már Sinhát 

annyira, hogy tudja: ő most fölösleges. Gyakran látta beszélni őt a kas-

télyban a tanítókkal, akik hozzá jártak. Másnap pedig mindig megdicsér-

ték, jó jegyet kapott. Az édesapja nem ilyen volt. Hasonlított Sinifére. 

Kicsit fennhordta az orrát, és gyakran leszidta őt. De ő volt az apakép. 

Csak ő volt. Édesanyja, sajnos, már nem volt velük. A család Sinhával 

volt teljes. 

- Tudtad, hogy én a fáknak köszönhetem Yazát? – vetette fel Sinha sé-

ta közben. 

- Nem. Én egy kávéfőzőnek. Figyelmetlen volt, elesett. Rá a lábamra, amikor 

kiszálltam a riksából. De hogyhogy a fáknak? Azokban nem lehet elesni… 

- Elmondom. 

A szomszédos Lombiában történt. Nagyon meleg volt. Égetett a nap, az 

étvágyamat is elvette. Egykedvűen vánszorogtam a vén majomkenyérfa 
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árnyéka alá. Elszenderedtem. De a hőség álmodni sem hagyott. Csak for-

golódtam. – Mesélek neked – szólalt meg ekkor a hűsítő árnyék gazdája. 

- Valóban? Ez nevetséges. A fák nem beszélnek. Főleg nem mesélnek. 

Ne viccelj, napszúrást kellene kapniuk… - kezdte Kacatlandia kényura 

némileg felháborodva. 

- Nem, Sinife. A fák szívósak. Tűzhet rájuk bárhogy a nap, jöhet akár-

milyen vihar, boríthatja hideg hó súlya az águkat. Lehet, nem kiabálnak. 

Igazi alattvalók. Állnak minden sarat. Szelídek, rettenthetetlenek. – De 

folytatom. 

- El tudsz altatni? – kérdeztem a fát. – El – válaszolta, és egyszeriben 

azon kaptam magam, valami hűs szellő, valami égi fuvallat álomra sarkall. 

Ezt mesélte: Egyszer, épp, mikor elállt a vihar, egy csapat mókusmajom 

lepte el ágait. Pedig már épp megkönnyebbült, hogy nem himbálja azokat 

a szél. Aztán, ahogy jöttek, el is mentek sietve. 

- De érdekes… 

- Várj, Sinife. Ne vágj közbe – intette türelemre Sinha az uralkodót, de 

morcos tekintetéből látta, nem tud megbarátkozni a gondolattal, hogy 

most nem ő diktál. 

- Szóval – folytatta az oroszlán –, a fa elmesélte, hogy egy mókusmajom 

véletlenül lemaradt a társaitól. Minden bizonnyal belefeledkezett a já-

tékba. Beszédbe elegyedtek. Einstein – mert ez volt a neve – már nem 

először járt idegen országban. Rajta is otthon érezte magát, de azért 

egy pár könnycsepp kibuggyant a szeme sarkából. Halálfejes majomnak 

csúfolták őket a hazájukban. De itt találkozott egy nagyon szemrevaló, 

kedves kicsi lánnyal, aki csilingelő, szép szavával képes volt megvigasz-

talni őt. „Egy halálfej nem mászik fára, azt se tudja, mi az, hogy banán, 

te pedig mindkettővel tisztában vagy ilyen fiatalon.” Ő volt Yaza, aki 

túltett a szülői intelmen. Valami megfoghatatlanul édes kis teremtés 

volt, akit magához húzott a szíve. Én megmondom neked, hol van a lány, 

te segítesz nekem megtalálni a társaimat – mondta akkor a majom. Mit 

mondta: kérlelte, már-már sírt. 

- Azért ez felháborító. Nálunk minden egyes kacatdomb külön jelölést 

kapott. Ha például meglátsz egy lyukas fürdőkádat, tudod, kihez tarto-

zik, merre vagy – büszkélkedett Sinife, kihúzva magát. 
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- Az nagyon jó. De Einstein egy idegen országban volt akkor, ahogy 

Yaza. Csak eltévedt. Túl kicsi volt még, túl esetlen. A fa felküldte a 

legmagasabb pontra. Lombja tetejéről máris meglátta a többieket – és 

bizony annyira lekötött a történet, hogy csak nem tudtam elaludni. 

- És megmondta, hol van Yaza? – tudakolózott Sinife. 

Sinha örült, hogy gazdája szerelmét is lekötötte ez a kis szóözön. Most 

ő volt a mesélő, nem a vén majomkenyérfa. Figyelt rá. Mint egy tanítóra. 

- Igen – folytatta. A majom szerette volna, ha velük tart, vissza Dél-

Amerikába. De a lány nem akarta egyedül hagyni az édesapját. „Neked 

is van családod, nekem is – nem lehet. És a lány szemébe könnyek szök-

tek. Ilyen volt. Csupaszív. „Cseréljünk telefonszámot” – javasolta. Meg 

is történt. Ez a cetli ott lógott a vén majomkenyérfa legfelső ágán, 

mint egy levél. Egy emlék. Einstein emléke – maga Sinha is elérzéke-

nyült, sörényét piszkálta. 

- És hogy jössz ide te? Hogy találkoztál Yazával? 

- Tudod Sinife, mire a történet véget ért, a nap se tűzött már annyira. 

Az álmom is elszállt, az éhségem is megjött. Feléledt bennem a kíván-

csiság. Gondoltam, a tettek mezejére lépek. Elkértem a telefonszámot, 

amit a mókusmajom otthagyott. A vén majomkenyérfa azt mondta: 

„vidd csak, én úgyse tudok vele menni, idekötnek a gyökereim.” 

- Ilyen önzetlenek a fák? – morfondírozott Sinife. 

- Igen. Meglehetősen – és Sinha visszafordult. Ekkor hajolt oda hozzá 

Sinife. 

- De mondd, hogyhogy hallottad mindezt? 

Sinha sokáig hallgatott. Szinte megmerevedett. De meg nem hátrált.  

- Nagyon nagy volt a csend. A csendben jobban meghallod a beszédet, 

nem? 

- De, persze. Én is gyakran intem csendre a népet. Nem mindig zavarta-

lanok itt a dolgok. Mindenki nagyobb és nagyobb szemétkupacot akar. 

Még mit nem, akkor hová lesz a tekintélyem? 

Tudod mit? Meséld el nekik te is ezt a történetet. Hagyd meg a fákat. 

Meglásd, akkor csendben lesznek. Figyelnek. Tulajdonképpen te magad 

is egy fa vagy. 
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- Én? 

- Igen, Sinife. Vannak gyökereid, családod, és megtaláltad Yazát. Tar-

tasz valahova, egy cél lebeg előtted. Ha szereted a fákat, önmagadat 

szereted. Hidd el, megtalálod a belső csendet, a békét. Szerelmed óha-

ját. Yaza és Sinife óhaját. 

- Igen, nagyon boldog vagyok, hogy ráleltem, erre a kedves lányra. Csu-

pa báj ő. Vonzódom hozzá, pedig más, mint én. Érdekes, mégse taszít. 

Szerelem lenne ez? 

- Te tudod, Sinife. Ha így érzel, minden bizonnyal. Szereted őt, nem? 

- De. Jó vele lenni, félek elengedni… 

- Mert akkor neked fájna – nézett a hercegre Sinha huncutul. 

- De a szeretet nem hagyja, hogy bárki szívét elnyomja a fájdalom. Ha 

pedig kivágod a fákat, Yaza szívébe fájdalom költözik. 

- Sinha, én ezt nem akarom! – kiáltott kétségbeesetten Sinife, és kar-

ját az ég felé nyújtotta.  

- Ó, ti lombok, meséljetek még, hadd érezzem közelebb magamhoz 

Yazát! 

- Alakul ez – gondolta magában a kis oroszlán, és a szüleire gondolt: 

anyjára, Shirwanére és apjára, Basilra, akiknek megígérte: örökké sze-

retni fogja őket. Ha hazamegy, majd felkeresi a majomkenyérfát, fel-

megy a tetejére, és körbenéz. Meg fogja találni őseit, ahogy Einstein is 

rálelt a társaira. 

- Gondolom, nem akarsz egyedül maradni ezzel az érzéssel. Akkor, uccu 

neki! – kacsintott rá Sinha. 

- Hm. Mondasz valamit. Azonnal megkeresem Yazát – jött a gyors, hatá-

rozott válasz. 

Később a lány szinte ragyogott a boldogságtól, amikor Sinha felé szaladt. 

- Meggondolta magát – ujjongott, és átölelte kis barátját. 

- De, ugye, hazajöttök? – vetette közbe megmentője. 

- Ne viccelj. Szemét otthon is van. Kezdetnek ott az a régi vasalódesz-

ka, amit még anyu akart kidobni. Jó, hogy azóta nem volt lomtalanítás. 

Különben is meggyőztem Sinifét, erdő mellett lakunk. Igazán tud be-

szélgetni a fákkal. 
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Sinha könnycseppjei lassan beborították a sárga szegélyű lapot. 

Kacatlandiában minden megváltozott. Ahol először lomőrök, majd lom-

urak voltak, s mindent elborított a lomár, most már mindenki a maga kis 

fácskája alatt mereng a régi szép időkön. Szívükből is kiűzték a kaca-

tot. Sinife lett a példaképük, hiába hagyta el az országot. A hős orosz-

lán szívesen gondolt vissza a történetre nap mint nap, mert Yaza azóta 

is boldog, és ennek a boldogságnak ő is a részese volt. 

 

 
Brátán Erzsébet: Csacska Sinha 

 
Hős oroszlán, csacska macska, 

a kis Sinha lesben áll, 

feneketlen, korgó gyomra 

folyton élelemre vár. 

 

Megnyalja a szája szélét, 

körme-foga, kés-villa, 

meglódul a húsos kondér, 

s elé hullik a manna. 

 

 
Golán Angéla Gabriella: Sinha kalandja 

 

Nagy volt az öröm a szavannában. Megszületett Sinha, a kisoroszlán. 

Családjával reggelente kint heverészett a hűs árnyékban. Délben, ha 

édesanyja unottan fordult oldalára pihenni, hogy energiával töltse fel 

magát az esti vadászathoz, Sinha a testvéreivel játszott. Kedvenc já-

tékai közé tartozott a bújócskázás. S ha nem vették őt észre, orvul 

támadta meg testvéreit, és a farkukba kapott éles fogacskáival. Ha 

testvéreinek netán nem volt kedvük vele játszani, addig szaladt körbe-

körbe, míg vagy sikerült megfognia a saját farkát, vagy szédülten ro-
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gyott a földre. Édesapja néha elülső mancsával megtaszította, hogy 

kordában tartsa Sinhát a hebrencskedéseivel. 

De Sinha tudta, ha néha kicsit durvábban is viselkedik vele az édesapja, 

ő volt minden büszkesége!  

Este, mikor édesanyjuk nővéreivel és nénikéivel vadászni indult, a kis-

oroszlánok a közeli sziklák lábai között lapultak meg. Tudták, nem jó, ha 

egy másik éhes oroszlán észreveszi őket, mert az éhség nagy úr a sza-

vannában! Ilyenkor csendben várták édesanyjuk és a többi nőstény visz-

szatértét. Remélték, hogy sikerrel járt a vadászat, mert bizony, az is 

megesett, hogy az elejtett préda oly kicsiny volt, hogy a gyerekek éhen 

maradtak. 

A felnőtt állatoknak több szükségük volt az eledelre, hiszen az éhség-

től erejüket vesztett oroszlánok nem ejthettek vadat, s bizony, annak 

az lett volna az ára, hogy az egész család éhen vész! 

Csak azt nem tudta pontosan Sinha, hogy hol tartózkodik a vadászat 

alatt az édesapja. Persze, biztos volt benne, hogy neki is dolga akadt a 

hajsza idején. 

Sinha egy okos, értelmes és gyors felfogással megáldott oroszlánfiú 

volt. Nehézségek nélkül sajátította el a felnőttek tanításait, de a türe-

lem és szerénység nem tartozott az erősségei közé. 

Sinha néha a családjával kirándult a szavannában! Ilyenkor találkozott 

más állatgyerekekkel is, akik viháncolva játékra invitálták. Így ismerke-

dett meg egy elefánt, egy zsiráf és egy orrszarvú gyerekkel. Érdekes-

ségképpen együtt játszottak, s nagy nevetés közben őt és testvéreit is 

játékra hívták. Sinha elfintorított orral fordult el tőlük, s míg testvé-

rei egy elegáns fogócskába fogtak más gyerekekkel, félhangosan meg-

jegyezte: 

- Ezek meg mit képzelnek? Egy oroszlán, aki ad magára, sosem játszik 

alárendelt állatokkal. Mégiscsak az oroszlán az állatok királya! Látszik, 

hogy a testvéreim közül senki sem alkalmas arra, hogy nagykorában egy 

oroszláncsapat fejedelme legyen!  

Ezzel még nyelvet is nyújtott a többi gyereknek, és beképzelten édes-

apja után eredt. Édesapja hallotta Sinha szavait, és próbálta vele 
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megértettni, hogy akkor is tisztelni kell más állatokat, ha nem uralomra 

születtek. Egy királynak meg kell becsülnie alattvalóit, hiszen nélkülük 

nem lenne min uralkodnia. S az alattvalók is tisztelni fogják, ha kellő-

képpen bánik velük, ha bölcsek lesznek a tanácsai, és csak akkor vadá-

szik, amikor szüksége van élelemre.  

Egy napon egy zebracsorda keveredett az oroszláncsapat közelébe. 

Nagy volt az izgalom a nőstények között. Nem volt mit megvitatni a va-

dászattal kapcsolatban, csak a kellő pillanatra kellett várni. Mindenki 

ismerte a saját feladatát. Minden egyes csapattag tudta, kinek kell 

odalopakodnia és elrejtőznie a zebrák közelében, és kinek az a felada-

ta, hogy a fűben rejtőzködő oroszlánok felé terelje a kiszemelt zsák-

mányt. 

Amikor elérkezett az idő a vadászatra, Sinha édesanyja figyelemre in-

tette gyermekeit, és maga mögött hagyta őket a jól ismert szikla oltal-

mában. Sinha azonban nem akart meglapulni! Úgy hitte, ő már elég nagy 

ahhoz, hogy a vadászaton részt vegyen. Bár tudta, hogy a hímek a vadá-

szatot általában a nőstényekre hagyják, hiába próbálták visszatartani 

őt a testvérei, Sinha az édesanyja után indult.  

Ahogyan lefelé lopakodott a lejtőn, egyszer csak elvesztette édesany-

ját a szeme elől. Úgy gondolta, hogy ha közelebb kerül a csordához, 

édesanyját is ismét megtalálja. 

Amikor annyira közel volt a zebrákhoz, hogy már nemcsak a szél által 

széthordott szagukat érezte, hanem a talpa alatt a patáik remegését is 

érzékelte, kitört az állatok között a pánik. Sinha talpa alatt a remegés 

földrengéssé változott. A riadt zebrák megindultak a szélrózsa minden 

irányába.  

Sinha a földhöz lapult. A menekülő csorda patáinak az üteme átjárta a 

testét. Az állatok félelme szinte ízlelhető lett a levegőben. Sinhát elfog-

ta az izgalom, de ebbe az izgalomba a saját félelme is belekeveredett. 

Sinha nem hitte volna, hogy ezek a nyugodtan legelésző állatok ilyen ős-

erőt képesek kifejteni. Izgalma egyre inkább átváltott félelemre, s mi-

kor észrevette, hogy a rémült csorda feléje fordult, inába szállt a bá-

torsága! Sinha nem gondolt semmire! Csak szaladni, rohanni a megve-
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szett csorda elől! A szíve hevesen vert, a gyomra összeugrott. Már nem 

is törődött azzal, hogy mi történik a háta mögött, csak futott, futott, 

amíg már minden ereje elhagyta, és aléltan hullott a földre. Körülötte 

forgott a világ, és fülében lüktetett a vére, úgyhogy nem is hallhatta, 

amint a zebracsorda másfelé vette az útját. 

Sinha heves lélegzete lassult, zilálása alábbhagyott. Csak most vette 

észre, hogy a vágta neszeit leváltották a szavanna szokásos hangjai. 

Sinha lassan és óvatosan felemelkedett, és körülnézett a fűben. Semmi. 

A zebracsorda a láthatáron kívülre került. Sinhát ismét elfogta a ret-

tegés! Azt már tudta, hogy a szavanna egy veszélyes hely, s remélte, 

hogy ösztönei segítenek neki hazatalálni. Csakhogy oly sok idő telt el, 

mióta elhagyta a testvéreit, hogy sötétedni kezdett. A szürkületben 

hiénák hangja vált hallhatóvá. Sinha tudta, hogy ez semmi jót nem je-

lent, s igyekezett a hangoktól ellenkező irányba haladni. 

Egész éjszaka ment tovább, s már biztosan tudta, hogy teljesen elve-

szítette az irányt. Az éjszakai hangok nem engedték, hogy megpihen-

jen. Másnap reggel Sinha holtfáradt volt! Újra és újra belebotlott egy 

fűcsomóba. Éhe és szomja is jelentkezni kezdett. Amikor már maga sem 

hitt abban, hogy segítségre talál, egyszer csak megszólította egy hang: 

- Miért lógatod ennyire az orrod? 

Sinha felnézett, vele szemben egy orrszarvúgyerek állt. 

- Mert elvesztettem a csapatomat, és nem tudom, merre kell hazamen-

nem. Nagyon szomjas is vagyok, és félek a sakáloktól - felelte Sinha. 

- Oh, én tudom, hogy hol van a legközelebbi ivóhely, gyere, megmutatom. 

Ezzel elindult előre az orrszarvú, és Sinha követte. 

- Mondd, nem ismerlek én téged valahonnan, olyan ismerősnek tűnik az 

arcod? 

Sinha szégyenkezve válaszolt: 

-  A szavannában játszottál a testvéreimmel, de én úgy gondoltam, hogy 

ez nem illő egy oroszlángyerekhez, és nem vettem részt a játékban! 

- Ej, de buta vagy, te! Nem illő! Ilyet sem hallottam még! Miért ne 

játszhatna egy oroszlán egy orrszarvúval? Egy játékban minden gyerek 

részt vehet, mert nem az a fontos, hogy ki honnan származik és milyen 
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a kinézete, hanem hogy milyen a természete. Persze, egy gyerekkel, aki 

magát többre tartja a másiknál, azzal senki sem játszik szívesen! 

Sinha lesütött szemmel kérdezte: 

- Te egy zsiráf- és egy elefántkölyökkel voltál akkor, most már nem 

játszotok együtt?  

- Oh, dehogynem, csak ilyen korán reggel mindenki azzal van elfoglalva, 

hogy valami harapnivalót keressen magának. Később majd találkozom velük. 

- Harapnivaló? Nekem is majd kilyukad a gyomrom az éhségtől! 

- Gyere, az ivóhelyen biztosan találsz valami harapnivalót is. Ott vannak 

halak, békák, meg néha maradékok, amit a krokodilok otthagytak! Te 

húsevő vagy, nemde? 

- Igen – felelte Sinha –, és te mégis segítesz nekem, és nem félsz, hogy 

bántalak? 

- Miért félnék? Nézd, te fele akkora sem vagy, mint én, és úgy tudom, 

csak azokra az állatokra vadásztok, amelyek betegek és gyengék! A 

mamám elmondta azt is, hogy szükségünk van a szavannában rátok, mert 

ha ti nem irtanátok ki a betegségeket, akkor egy járvány kerekedhetne, 

ami minden más egészséges állatot is beteggé tenné. Azt is elmondta, 

hogy ezért senki sem mérges rátok, mindenkinek megvan a maga dolga a 

szavannában. A növényevő állatok például segítenek a növényeknek, hogy 

terjeszkedni tudjanak, s a madarak is segítenek széthordani a növények 

magvait. A dögevő állatok pedig eltüntetik a romlandó húst, nehogy fer-

tőzés keletkezzen az állatok között! 

- Oh, ezt én nem is tudtam, azt hittem, ti félitek és gyűlölitek a húsevőket. 

- Ez egy butaság! Persze, ha elkezditek a vadászatot, mindenki megijed, 

hiszen senki sem tudja pontosan, hogy kinek mikor jött el az önfeláldo-

zás ideje! Ezért mindenki igyekszik elszelelni, pedig a halál hozzátarto-

zik az élethez, és nélküle nincs élet! De ez most nem fontos, gyere, 

menjünk, az ivóvíznél talán már ott lesznek a barátaim is. Talán ők tud-

nak neked segíteni, hogy megtaláld az otthonodat! 

Aztán nagy léptekkel megindult az orrszarvú az itató irányába. 

A tónál ott volt a zsiráf- és az elefántgyerek is. Nagy csodálkozással 

fogadták, hogy az orrszarvú egy magányos oroszlánnal érkezett, mert 
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tudták, hogy pillanatnyilag nincs oroszláncsapat a környéken. Sinha fel-

idézte az elmúlt órák történéseit. Amíg ivott, és egy partra vetett hal-

ból falatozott, a zsiráf, az elefánt és az orrszarvú tanakodtak, hogyan 

segíthetnének Sinhának hazajutni. Aztán az elefánt nagy kürtölésbe 

kezdett. Nemsokára érkezett a válasz.  

- Északnyugat felé kell mennie Sinhának, arra vannak a nagy sziklák! – 

jelentette ki az elefánt. 

- De én félek, hogy megint eltévedek! – jegyezte meg Sinha. 

- Hát akkor nem marad más hátra, mint hogy elkísérjünk legalább addig, 

amíg meg nem látjuk a sziklákat – jelentette ki az elefánt. – Ha pedig a 

magasba tartom az ormányomat, akkor a csapatod illatát is megérezhe-

tem, így biztosan nem tévedünk el. 

A kis csapat elindult hát a megadott irányba. Az elefánt mindig újra és 

újra a levegőbe emelte az ormányát, nagyot szippantott, s ha nem is 

érezte az oroszláncsapat illatát, nagyot trombitálva tudakolta meg más 

elefántoktól, hogy jó irányba haladnak-e. Az idő gyorsan telt, Sinhának 

lassan megjött a kedve, és viccelődve beszélgetett új barátaival. Ne-

vetgéltek, és délben, amikor a nap a legmagasabban járt, egy nagy ma-

jomkenyérfa árnyékában megpihentek. Egy kicsit még mesélgettek 

egymásnak arról, hogy kinek mi a kedvenc játéka, és hogy ki milyen ka-

landokat élt meg eddigi életében. Azután továbbindultak. 

Így tudta meg Sinha, hogy az elefánt és az orrszarvú az ivóhelyen is-

merkedtek meg egymással, mert mindkét állatfaj szereti a tóparti da-

gonyázást. Ez segít megvédeni a bőrüket a leégéstől és a kiszáradástól, 

de a vastag sárréteg segít a vérszívók csípései ellen is. 

A zsiráfot pedig akkor ismerte meg a két vastagbőrű, amikor áhítozva 

álltak egy baobabfa alatt. A zsiráf látta, hogyan tanakodnak azon, mi-

képpen lehetne az ízletes gyümölcshöz hozzáférni. Ekkor felkínálta a 

segítségét, hiszen hosszú nyakával neki nem jelentett nehézséget le-

csippenteni egyet a sok termésből. 

Azóta barátok lettek, s ha tehették, együtt játszottak a szavanna fü-

vében. Sinha kezdte megérteni, mire jó, ha vannak barátok, akik segíte-

nek egymásnak. 
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Egyszer csak a zsiráf felkiáltott: 

- Már látom a sziklákat. Ott trónol a horizont szélén.  

De még mindig elég messze volt ahhoz, hogy lássák, ott vannak-e Sinha 

rokonai. Sinha örült, hogy nemsokára hazaér, de szégyellte is magát, 

mivel nem hallgatott testvéreire és édesanyja intelmeire. Még két órá-

jukba került, mire olyan közel voltak, hogy mozgást lássanak. Ekkor azt 

is megfigyelhették, hogy oroszlánok indulnak feléjük. 

Sinha megrettent, de nem attól tartott, hogy a családja le fogja szidni, 

hanem attól, hogy új barátait veszély éri. Ezt az érzést nem ismerte 

eddig, mindig csak azt érezte, hogy ő éhes, szomjas vagy fél! 

Aztán széles mosolyra húzta a száját, és megjegyezte csak úgy önmagának: 

- Már értem: ez a barátság!  
 

*** 
 

 
 

Sinha és családja (Fotó: Baranyai Attila)
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GŐSI VALI: KÖNYVAJÁNLÓ 
  

Jártó Róza: Love Net című kötetéhez 
 

„Főleg a magány oldásáról, elsősorban a társkeresésről, annak buktatóiról, 

sikertelenségéről és sikeréről szól a könyvem. A lehetőségről, hogy így 

vagy úgy, de átélhetjük a valahova, a valakihez való tartozás élményét.” – 

vall őszinte, reményteli szavakkal a szerző kisregényének ajánlójában.  

Lebilincselő és hiteles történet, emberi drámák és egyúttal a remény, a 

lehetőségek, az örömök színhelye - pokol és menny is egyúttal – az a so-

kak számára titokzatos, már-már misztikus világ, amelyet megjár az 

ember, ha úgy döntött, hogy semmiképpen nem marad társ nélkül, és 

ehhez az elhatározásához – gyakran utolsó reménysugárként - a virtuá-

lis világ lehetőségeivel (is) élni szeretne. Erről a világról, az internetes 

társkeresésről, az e célból életre hívott közösségi oldalakon zajló biza-

lomról és bizalmatlanságról olvashat őszinte, lenyűgöző, mélyen emberi 

történetet a kedves olvasó, amely a reményteleneknek talán újra fel-

csillantja a reményt: van kiút az égető magányból. 

A kötet a szerző magánkiadásában jelent meg 2013-ban, és PDF-

változatban is elérhető. 

** 

Dezső Ilona Anna: Bolda című kötetéhez 
 

A kisregény főszereplője Bolda, a füvesasszony, aki sámáni képessé-

gekkel és tudással bír, ám emberségből, szeretetből is kiválóra vizsgá-

zik a történetben, amelyben a szerző, Dezső Ilona Anna régi korok va-

rázslatos világába kalauzolja olvasóit, ahol követhetjük egy törzs asz-

szonyait, akik menekülni kényszerülnek lakhelyükről. A Vándorlás során 

- ami évekig tartó küzdelemmel, és szenvedéssel is jár - végül sikerül 

eljutniuk egy olyan helyre, ahol nyugalmat, védelmet találnak. Ám az új 

társadalom felépítése további küzdelmekkel, nehézségekkel, igazi pró-

batételekkel és csalódásokkal is jár. Vándorlásuk során azonban, míg a 

jó végül megküzd a gonosszal, különlegesen szép természeti és igazi 

emberi értékekkel gazdagodhat – a történet szereplőivel együtt – az 

olvasó is. 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fholnapmagazin.hu%2Farticles.php%3Farticle_id%3D14688&ei=xzSuUajwAoWsO5jrgOAI&usg=AFQjCNEQ7OxwVx0OZS54QvOOSevedqhwvw&sig2=p1tgQrPn95EsiHens7K6zQ&bvm=bv.47244034,d.ZWU
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GŐSI VALI: KÖNYVAJÁNLÓ 
  

M. Simon Katalin: Világfa c. kötetéhez 
 

„Nagy szeretettel írok olyan verseket, meséket, amelyekben gyermek, 

szülő és pedagógus egyaránt örömét lelheti” – vallja magáról M. Simon 

Katalin a honlapján. 

A tanító–költőnő Sepsiszentgyörgyön született és él, és különleges ta-

nításait – verseit - több kötet is őrzi. Akihez eljutottak már egyszerű, 

szelíd, tiszta hangon, szóló, természetes költői eszközökkel – képekkel, 

metaforákkal, dallammal és rímekkel ölelkező alkotásai, azok már gaz-

dagabb lélekkel élnek a világban. Világfa című, 2012-ben, az Irodalmi 

Rádió gondozásában megjelent verseskötetét nem csupán a költőnő 

kedves, könnyen érthető és mondható, az embert, a kíváncsi kisgyerme-

ket csodavilágba varázsló versei teszik igazán értékessé, hanem a leg-

egyszerűbb és legtermészetesebb színekkel, formákkal megjelenő bá-

jos illusztrációk, amelyek Balogh Györgyi munkái. 

Szeretettel ajánlom a kötetet minden kedves olvasónak! 

 

M. Simon Katalin: Színek és szavak c. kötetéhez 
 

„Féktelen gondolataidat rendszerbe fegyelmezed, és észre se veszed, 
hogy a nappalok éjszakába olvadnak, miközben tollad nyomán élet szüle-
tik a fehér papíron” – olvasom M. Simon Katalin, költő gondolatait az 

írásról, arról a csodáról, amelyről csak kevesek képesek így vallani.  

M. Simon Katalin Színek és szavak című verseskötete arról tanúskodik, 

hogy ő képes volt élni e lehetőséggel, adománnyal, amely a csírázó gon-

dolatokat úgy érleli meg és önti szavakba, ahogyan csak a lírai lelkek 

képesek: csak költőkben érlelődhetnek meg, és csakis az ő egyedi te-

remtményeikként nyerhetnek versekben életet ilyen tiszta hangok, ké-

pek, ritmusok, mint amelyek e kötetben egy tarka, színes csokorba köt-

ve várják az olvasót.  

M. Simon Katalin újabb, értékes ajándékát, a Színek és szavak című 

verseskötetét Horváth Piroska gazdag szín- és formavilágú illusztrációi 

díszítik, igazi lelki oázisba kalauzolva a kedves olvasót. 
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GŐSI VALI: ALKOTÓI KÖZELKÉP – M. SIMON KATALIN 
 

 

Hálás feladatnak teszek 

eleget, amikor a Barátok 

Verslista felkérésére M. 

Simon Katalint faggatom kü-

lönlegesen szép életútjáról, 

amelynek során az önmagá-

ban is szép és nemes hivatá-

son, a tanítói munkán túl el-

sősorban költészetéről vall. 
„Kell a szó, ha igaz, ha ápol, 

ha éltet...” – olvasom egyik 

irodalmi bemutatkozójának 

szlogenjét, hiszen írásai nemcsak kötetekben, de internetes irodalmi 

portálokon – és ma már digitális könyvváltozatban – is olvashatók.  
- Mikor kezdtél írni? – szegezem neki a kérdést, nem titkolva csodálko-
zásomat költészetének termékenységét illetően.  
Először volt az olvasás. Már zsenge gyermekkoromban minden könyvet 

elolvastam, ami szüleim könyvespolcán létezett. És érdekes módon nem 

a gyermekirodalom, hanem a felnőttek számára írott könyvek izgatták a 

fantáziámat. Néha egy-egy könyvet ki is vettek a kezemből, mert hogy 

az még nem nekem való, de én nem adtam fel, és 12 éves koromban már 

elolvastam a Rebeccát. Jókai Mór romantikája jelentősen meghatározta 

serdülőkoromban az olvasás iránti szenvedélyemet, amely aztán – kü-

lönböző irányokat követve – soha nem lankadt. 
- Mi volt az elsősorban, ami mégis a versek szeretete, a versírás felé 
terelte érdeklődésedet? 
Versekkel az óvodán túl igaziból az iskolában találkoztam. Felfedeztem 

a versben a ritmust, a rímet, a dallamot, és ez számomra különös izgal-

mat jelentett. 
- Mikor született az első versed? Emlékszel még? 
Első versemet, amelyet természetesen Petőfi Itt van az ősz, itt van új-

ra című verse ihletett, negyedik osztályos koromban írtam. Már nem 
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tudom a vers címét, csak arra emlékszem, hogy versem megjelent egy 

akkori újságban, és ez számomra nagy örömet jelentett. 
- A gyermekverseken túl még milyen témákat dolgozol fel szívesen ve-
seidben?  
Idővel jöttek az első szerelem ihlette versek, amelyek aztán eltűntek a 

fiókomból, csak az érzés emléke maradt meg, amely ihlette őket. 
Tanítói munkám idején nagyon sok mondókát írtam, de az igazi ihletet 

az unokáim jelentették számomra.  
Megjelent gyermekvers-köteteim: Ne lobban el, szalmaláng! Torontó, 

1999; Gyí, lovam, lovacskám! Digitális könyv – 2007. 
 

„M. Simon Katalin gyermekekhez írott verseinek ritmusa, dallama és 

gazdag szókincse könnyen szállhat szájról-szájra a gyermekek világá-

ban. Meséinek szereplői viselkedésük, beszédük által példamutatók, 

egyéniségformálók. … A természet oly közel áll a szerző lelkéhez, hogy 

gyakran azonosul vele…” – ajánlja az olvasó figyelmébe a költőnő verseit 

Fekete-Nagy László, különös figyelemmel a legutóbb megjelent Színek 

és szavak című verseskötetére, amelyet Horváth Piroska illusztrált, 

gazdag szín- és formavilággal. 
- További szép alkotómunkát, jó egészséget kívánok a Barátok Verslista 
minden tagja és az olvasók nevében is. 
 

 

*** 

 

M. Simon Katalin írásai elérhetők a következő címen: 

http://katalinmsimon.wordpress.com  
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