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Tedd a szívedre a kezed, kedves Olvasó: találkoztál már 
olyan mesehőssel, aki egy… illatcsepp? Ugye, hogy nem? 
Néha láthatatlan, de annál inkább illatozó, amikor pedig színe 
mégis van, hát vörös, mert a vörösáfonya illatcseppje. Neve 
is onnan származik: amikor Csér meglátta, azt akarta monda-
ni, hogy „hiszen ez a teremtmény a Vörös Áfonya illatcsepp-
je”, ám nagy igyekezetében a törékeny teremtést, vagyis Fifit 
felszippantotta – hallj oda! –, az megbirizgálta Csér orrát, 
úgyhogy prüszkölnie kellett, s ahelyett, hogy azt mondta vol-
na, hogy az „Áfonya illatcseppje”, mindössze ennyire futotta, 
hogy „Áfi-fi”. Így lett a neve: Fifi. Hasonló kalandban több-
ször is volt része Fifinek. Például beugrott a félelmetes Sza-
kadékba, melyről kiderült, nem is olyan félelmetes. Az Ör-
vény megforgatta, Koncér bekapta. Ám a lényeg mégiscsak 
az, hogy a Darazsaknak az utat Áfonya Anyóhoz megmutatta. 
Ilyen kis illatcseppek lennénk mi magunk is. Elég, ha a sze-
münk behunyjuk, máris szállunk, szállunk, mindeniknek 
megvan a maga Csérje, a maga neve, a maga Koncérja 
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2017. augusztus 19-én kerek születés-
napját ünnepli Gergely Tamás író, 
akinek legutóbbi négy könyve kia-
dónknál jelent meg. Meséinek, rövid 
prózáinak összetéveszthetetlen nyelve 
és hangulata van. Meggyőződésünk, 
hogy nagyobb figyelmet érdemelne az 
irodalmi nyilvánosságban. Születés-
napja alkalmából változatlan alkotó-

erőt, jó egészséget és sok olvasót kívánunk neki. 

Előkészületben  
Tar Károly: Táncház  
című gyerekverses könyvének második bővített kiadása 
Pusztai Péter, Pusztai Georgeta és Mayer Hella  színes 
rajzaival. 

Villámposta 
 
Zöldellő képernyő 
Klikk, klakk: már fényerdő 
Fényerdő klakk és klikk 
Unalmad szétoszlik 
Drótpostán leveled, 
Klikk és klakk: megleled. 
Megleled: klakk és klikk! 
Szomszédból érkezik. 
Világhálón táncol, 
Klikk és klakk: viháncol. 
Viháncol klakk és klikk: 
Képernyőd étkezik 
Barátod üzenget, 
Klikk és klakk: kérelmet. 
Kérelmet? Klakk és klikk: 
Kérése villámlik 
"Játszani gyere már! 
Klakk! És vár már a vár! 
Vár már a nyár, nyomd: klikk! 
Képernyőd aluszik" 
"Jöjj levél-varázsló! 
Most segíts parázsló! 
Varázsló segíts!" Klikk! 
Válaszod nem késik 
"Megyek már, sietek!" 
Szól a gyors üzenet 
"Képernyőm rejtelek.  
Holnap: klikk! Keltelek..” 
 

ÜVEGHEGY 
KIADÓ 


