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� Csehy Flóra

A háromlevelû lóhere

Egyszer kint az udvaron sétálgattam, és találtam egy háromlevelű ló-
herét . Nagyon megörültem, ezért megmutattam anyukámnak . Anya így 
szólt:

– Lilla, te nem tudod, hogy csak a négylevelű lóhere hoz szerencsét?
Minden csak megszokás kérdése, gondoltam, és elhatároztam, hogy 

örülni fogok a háromlevelű lóherének is!

Állatkert, ahol nem volt semmi

Üdvözöljük Önöket a világ leghíresebb állatkertjében! 
Mielőtt elkezdik fölfedezni az állatok világát, el kell mondanunk né-

hány fontos hírt: Sajnos, a medve a büfében tartózkodik, szóval, ne keres-
sék a helyén! Mint tudják, a tarajos sül éjszakai állat, ezért csak éjjel látha-
tó, de akkorra mi már zárva vagyunk! A pingvinek az antarktiszi részle-
günkön vannak, de ha ott se találják őket, az nem a mi hibánk, hanem az 
antarktisziak veszítették el őket! A rinocéroszunk bőre túl durva lett, ezért 
kozmetikushoz küldtük! A bűzös borz túl sok illatosítót kapott, ezért bó-
dultan fekszik az odújában! A zsiráfunk az interneten összejött egy fiú-
val, és nem volt szívünk, hogy ezt a szerelmet megakadályozzuk! Az ele-
fántnak összegabalyodott az ormánya, ezért kezelésen van . A hőség mi-
att a jegesmedvénk beköltözött a hűtőbe, és nem hajlandó előjönni! A kí-
gyónk túl unalmas állat volt, egész nap nem csinált semmit, ezért meg-
szabadultunk tőle! A strucc megirigyelte a fészeklakókat, felköltözött egy 
magas fára, innen, sajnos, nem látható! A tigrisünk túl csíkos, ez csak ösz-
szezavarná Önöket! 

Maradt még pár szúnyogunk, legyünk, kullancsunk, varjúnk, vere-
bünk, de őket szükségtelennek tartottuk bezárni . Jó szórakozást!
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A köpködõ hûtõ

Volt egyszer egy hűtő . Amikor a gyerekek reggeliztek, csak kitalálták, 
mit akarnak enni, és a hűtő máris kiköpte nekik .

– Kérünk tejet!
Máris előttük volt a tej .
– Kérünk sonkát!
Máris előttük volt a sonka .
Egyszer aztán megunta ezt a hűtő, és így szólt:
– Mindig csak ti esztek! Ebből elég! Most én fallak föl titeket! – kitá-

totta a száját, és hamm, bekapta a gyerekeket!
A hűtőben rettenetes hideg volt, brrrrr, dideregtek, fáztak .
Ekkor érkezett haza az anyukájuk . – Hol vagytok, gyerekek? – kérdez-

te, mert sehol se látta őket .
– Hűtő-bűtő, adjál ennem! – kiáltotta a nő .
– Dehogy adok, hamm, bekaplak!
– Még hogy engem! – mondta dühösen az anya . Gyorsan kihúzta a 

konnektorból a hűtő dugóját . A hűtő kiolvadt, a gyerekek kiszabadultak .

A kiihatatlan málnaszörp

A piros pöttyös bögrében volt egy kevés málnaszörpös víz . Egy lány, 
legyen a neve, mondjuk, Aranka, ivott belőle egy keveset . És a bögréje 
máris csordultig telt szörppel . 

–  Jaj! – sikoltott fel a kislány . Hívta az anyukáját, de ő csak mosoly-
gott egyet, aztán elment . Aztán az apját hívta, de az apja nevetve csak any-
nyit mondott: „Ilyen butaságot!” A testvére csak beszélt, beszélt, Aranka 
szóhoz se jutott . 

– Senki se hisz nekem! – mondta a lány, aki meg sohasem hazudott, 
és még több málnaszörpöt ivott . A bögrében olyan sok lett a málnaszörp, 
hogy már bele se fért, lassan egész tó lett belőle a szoba közepén .

Aranka kissé megrémült, majd így szólt: – Én megmondtam, ezt a 
málnaszörpöt lehetetlen kiinni!  Anyja, apja és a testvére is megrökönyöd-
ve nézték a habzó tavat . Be kellett látniuk, hogy ez egyszer alaposan mel-
léfogtak . Aranka sohasem hazudik .
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Tenger a kádban

Peti és Tomi egy tengerparti nyaralásra vágyakozott, de mivel apuká-
juk sohasem költött volna erre, az anyukájuk pedig csak piperézte magát, 
esélyük se volt rá .

Elhatározták, hogy csinálnak maguknak tengert . A kád olyan, mint 
egy hatalmas tenger: csak fantázia kérdése . Peti sót hozott, mert a tenger 
vize sós, Tomi tintát, mert a tenger vize kék .

Szerencsére az apjuk elment hazulról, és nem tudott semmiről . Teleen-
gedték a kádat vízzel, a víz a nyakukig ért . Peti beleszórta a sót, Tomi be-
leöntötte a tintát . Hatalmasat lubickoltak . Amikor kijöttek napozni és ki-
tettek két széket az erkélyre, menő napszemüveget tettek fel .

Két hétig sem tudták lesikálni magukról a tintát, a tenger varázslatos 
színét .

Úgy hívták őket: a tenger gyermekei .

A kottafejû nõ lánya

Egy nő, miután felébredt, belenézett a tükörbe . „Jaj, velem meg mi tör-
tént?” – szerette volna mondani, de csak annyi jött ki a száján, hogy: „cééé- 
éééééééééééééééééééééééééééééééééééé” .

Gondolta, leviszi a szemetet . A szomszédja ámuldozva nézte a kottafe-
jű asszonyt: „Magával meg mi történt?” És a nő így szólt: „cééééééééééééé-
éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé!!!!”

Megérkezett a férje . A feleség örömében így szólt hozzá: „céééééé- 
éééééééééééééééééé!” Mire a férj: „Fiiiiiiiiiiisz .” Ezután szép lassan vissza-
olvadtak a kottába . Amikor hazajött a lányuk, furulyázni akart . Kinyitot-
ta a kottás füzetét . Lefogta a c-t, belefújt a hangszerbe, és így szólt: „Anya, 
te vagy az?” Lefogta a fisz-t, majd így szólt: „Szia, apa!” Kicsit játszott: fisz 
cé, fisz cé, cé, cé, cé . Aztán szép lassan, szinte gyöngéden becsukta a kot-
tát, és soha többé nem akart furulyázni .


