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MI VAGYUNK A FÜRGÉK!
NEM CSAK HOLMI ÜRGÉK!

NEM FÉLÜNK A VESZÉLYTŐL,
FŐLEG NEM AZ ELLENSÉGTŐL!

MINDEGYIK HŐS!
NEM SIRÁNKOZNAK,

DE AZÉRT IMÁDKOZNAK!

Peták Kolos 4.o.

Az élet

Az élet egyszerre

Nehéz és könnyű,
Boldog és szomorú,
Lassú és gyors,
Sötét és világos.
De a legjobb mégis az,
Hogy változatos.

Az életet egyszerre lehet
Élvezni, unni,
Szeretni, utálni,
És nemes egyszerűséggel
Élni.

Az életben egyszerre lehet
Hinni, remélni,
Örülni, sírni,
Félni, hiányolni
És nevetni.

Hisz az élet a tiéd,
Csak a tiéd!
Éld, várd, reméld és köszönd,
Hogy létezel!

Dávid Dalma 7.a
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A nagy találmány

Egyszer 
volt,  hol 
nem volt, 
volt  egy-
szer  há-
rom  fiú. 
Éppen  a 

Tejút mellett laktak egy bolygón. 

- Unalmas itt! – mondta az egyik fiú. 
- Látogassuk meg Fényanyót és az űrsárká-
nyát! – pattant fel a második fiú.
- Majd ebéd után! – tette hozzá az anyuká-
juk,  Vénusz  Viola.  Csak  a  legkisebb  fiú 
nem szólt semmit. Ebéd után útra kelt a két 
nagyobbik fiú, s elúsztak az űrben. A har-
madik fiú így szólt ekkor anyjához:
- Nekem el kellene mennem néhány fontos 
űralkatrészért  a  legújabb  találmányomhoz 
Henrietta nénihez. Vinnék neki egy kis sü-
teményt is, ugyanis nagyon beteg, nem tud 
felkelni  az  ágyából–  közölte  sajnálkozva. 
Anyja  megveregette  a  hátát,  és  becsoma-
golt néhány süteményt.  Elindult hát a fiú, 
de tudta, hogy három próba vár rá a Hol-
don,  csak  akkor  kapja  meg  a  varázslatos 
erővel megáldott alkatrészeket. 

Mikor  megér-
kezett,  bement 
Holdsugár 
Henrietta 
kunyhójába,  és 
már  mondta  is 
az  anyó,  mi  a 
három próba:

- Az a feladatod, hogy megmászd a legma-
gasabb holdsugarat, és elhozd nekem a leg-
fakóbb csillagot. Utána kelj át a Tejúton, s 
fejd meg a legvadabb tehenet, de úgy, hogy 
a többi tehenet fel ne ébreszd, mert külön-
ben úgy elveszel a Tejúton, mintha sosem 
léteztél  volna! Ezek után annyi  a dolgod, 
hogy  ellopd  Fényanyó  sárkányától  az  al-
katrészeket.  Ha  végrehajtottad  a  három 
próbát,  megkapod az alkatrészeket,  és  el-

nyered unokám kezét. Persze adok három 
csodaeszközt:  egy messzire  nyúló sétabo-
tot, egy vödör bort és egy mágnest.

A fiú megköszönte a tárgyakat, s odébbállt. 
Magával  vitt  még néhány süteményt  meg 
egy kis mézet, s meg sem állt a Hold leg-
magasabb sugaráig.  Ott aztán ráfolyatta  a 
mézet a kezére, és úgy mászott föl rá. Esté-
re fel is ért a tetejére, de alig-alig látta azt a 
csillagot,  amiről  Henrietta  néni  beszélt. 
Megfogta  a  botját,  kinyújtotta  a  csillag 
felé, majd elkapta, és a zsebébe tette. Le-
nyalta  a  mézet  a  kezéről,  és  lecsúszott  a 
holdsugárról.  Ment  tovább,  mendegélt, 
amíg meg nem érkezett a Tejúthoz. A tehe-
nek  még  nem  aludtak,  a  fiú  pedig  nem 
akart várni. Oda volt téve nekik két vályú: 
az egyik a nyugodt természetű teheneknek, 
a másik a vad természetű tehénnek, aki ép-
pen elment,  és ez nagy szerencse volt.  A 
fiú bort öntött mindkét vályúba, a két tehén 
ivott az első vályúból, s úgy berúgtak tőle, 
hogy  rögtön  húzták  a  lóbőrt.  Nemsokára 
jött a vad tehén is, majd szomjan halt, így 
hát kiitta az egész vályúját. Ez éppen elég 
volt ahhoz, hogy ő is hanyatt vágódjon, így 
a fiú nyugodtan megfejhette.

A  harmadik  próba  igencsak  nehézkesnek 
ígérkezett, az űrsárkány 
ugyanis  feltűnően  jó 
formában  volt.  A  fiú 
odadobta  elé  sorba  a 
sütiket,  így  elterelte  a 
figyelmét, és a mágnes-
sel pedig magához von-
zotta  az  alkatrészeket. 
Mindezek  után  sikere-
sen visszatért a Holdra, 

és feleségül vette Henrietta néni unokáját. 
Az alkatrészekből pedig megépítette talál-
mányát, az űrbiciklit, és azzal ment felesé-
gével nászútra. Még ma is élnek,  ha meg 
nem haltak!

22


