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 LÁM ETELKA 
  

A tenger igazgyöngyei 

 

Olívia szorongó érzésekkel indult a tengerpart felé. Vele volt 

hű társa, a Morzsi kutyus is. Már a nap is lemenőben volt, csak 

egy-két centiméterre lebegett a víz felett. A leány mezítláb, 

könnyű fehér ruhában kezdett futni a víz felé. Gyönyörű érzés 

volt minden alkalommal érezni a homokot, selymes simogató 

érzés volt, ahogy besüllyedt a lába, és elérte a tengerpart szé-

lét. Körbenézett: sehol egy hajó. 

A fivérei korán reggel mentek ki a tengerre, gyöngyhalászok 

voltak. Nehéz mesterség ez: mikor lemerülnek a víz alá, csak a 

lélegzetüket tartják vissza több percig, ki kell bírni a víz alatt. 

A kagylókat fel kell hozni a tenger mélyéről, és mikor szét-

nyitják őket, ott ragyognak bennük a gyöngyök. A lány, mikor 

végre megpillantotta a kis halászcsónakot – igen, ők azok! –, 

nagy kő esett le a szívéről. Morzsi is ugatva üdvözölte a fiúkat, 

amikor a partra értek. Sajnos, kevés eredménnyel jártak ma, 

holnap folytatni kell a kemény munkát. 

Nagy bajban voltak, volt még egy kishúguk, akit egy gonosz 

varázslónő tartott fogva. Csak akkor engedi szabadon, ha 

megkapja érte a tizenkét darab gyöngyöt. De ezeknek mind 

egyforma nagyságúnak kell lennük. Már csak két nap volt hát-

ra a határidőig. Ha nem tudják teljesíteni a kérést, akkor örök-

re ott marad a kishúguk. És még két gyöngyöt elő kell terem-

teniük. Nagyon aggódtak, és nehezen tudtak elaludni. 

Olívia is úgy érezte, hogy nem bír elaludni, bár nagyon késő 

volt, éjfél is elmúlt már. Hirtelen meghallotta, hogy a kutya 

ugat. Felkelt az ágyból, és kinyitotta a dobozt, amiben a gyön-

gyöket tartotta. A holdfény bevilágított a hálószobába, és ek-

kor hirtelen ösztönösen megforgatta a gyűrűt az ujján, amit a 

nagyanyjától örökölt. A gyöngyök fényárban úsztak, és moz-

gásba lendültek, szinte kiugrottak a ládikából. Olívia megértet-

te, hogy milyen kincs van az ö birtokában, és már tudta, hogy 

hogyan mentheti meg a húgát. 
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Másnap a két fivér kihajózott a tengerre, és beugrottak a víz-

be, lemerültek a tenger mélyére. Nem telt el sok idő, és sok 

kagylót találtak, amelyekben szebbnél szebb gyöngyök vol-

tak. Délutánra már boldogan értek haza a temérdek zsák-

mánnyal. Olívia berakta a gyöngyöket a dobozba, aminek 

nem volt teteje, mert nem akarta befedni. Azt akarta, hogy a 

gyöngyök táncra perdüljenek és útra kelljenek, és legyen bő-

ven helyük a mozgásra. Ezután a testvérek együtt indultak el 

a varázslónőhöz. 

A gonosz hölgy már várta őket, és igen örült a gyöngyöknek. 

Rögtön el is vette tőlük az egészet, és azt mondta nekik, most 

menjenek haza, és majd elereszti a lányt. De esze ágában sem 

volt ezt megtenni. Olívia is sejtette ezt. Amikor elhagyták a 

varázslónő házát, Olívia hazaküldte fivéreit, ő és a kutya pe-

dig a ház közelében maradt, elrejtőzve. Ekkor a leány meg-

forgatta a gyűrűjét, mire a gyöngyök hihetetlen vakító fényt 

kezdtek sugározni, és kigurultak a dobozból. Erre a gonosz 

varázslónő megvakult az erős fénytől, és nem látott semmit. 

Morzsi kutya is megjelent, lenyomta a kilincset, és már bent 

is volt a szobában.  

Mivel a szaglása jól működött, már tudta, hogy hol van a 

kislány elrejtve. Amikor Olívia megjelent az ajtóban, a kutya 

megmutatta azt a szobát, ahol a kishúguk tartózkodott. Itt csak 

a kulcsot kellett elfordítani, már bent is voltak, és boldogan 

ölelték meg egymást. Mielőtt elhagyták a házat, összeszedték 

a gyöngyöket, és magukkal vitték. A gonosz varázslónő ri-

mánkodott, hogy ne hagyják itt egyedül vakon, de senki nem 

hallgatta meg siránkozását. Ezek után hazamentek, a fivérek 

nagyon örültek, hogy újra együtt a család. Másnap reggel 

együtt kisétáltak a tengerpartra, ahol a Morzsi kutyus vígan 

csaholt és futkározott. Olívia elővette a gyöngyöket a ládiká-

ból, majd legurította őket a homokba. A nap sugarai és a szere-

tet fénye bearanyozták az egész homokos tengerpartot. 
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Napocska 

 

 Nap Anyácska szorosan ölelte, majd elengedte a kis Napocs-

kát. Szeretettel becézgette, és minden nap tudással tanítgatta. 

Napocska sokat kérdezett a körülötte lévő csillagokról és az 

egész mindenségről. Szemeit nagyra nyitotta, és mindennap 

felfedezett újabb csodákat az űrben. 

 A csillagok csodálatos fényeket bocsátottak ki, és nagyon 

messze voltak. Nap Anyácska megmutatta Napocskának a 

bolygóit és a holdakat. Látod, Napocska, mindennap melegítem 

őket a fénysugaraimmal, vigyázni kell, hogy meg ne égessem 

őket. Vannak bolygók, amik távol vannak tőlem, de igyekszem 

oda is küldeni meleget, hogy ne fázzanak. Napocska sokat ta-

nult, gyorsan növekedett, és már szép nagy nap lett belőle. Kez-

dett eltávolodni Anyácskától. Mindketten szomorúak lettek. 

Anyácska megpróbálta vigasztalni Napocskát, az ö kincsét. Fáj-

dalmát nem mutatta ki, de azt hitte, a szíve megszakad. El kell 

válnunk egymástól, Napocska. Te is nagy feladatokat kaptál a 

Teremtőtől. Bekerülsz a nagy forgatagba, és születnek bolygók, 

amikre te fogsz vigyázni, és életet adsz nekik a napsugaraiddal 

és szereteteddel. Én mindig látni foglak, ne félj, Napocska, és 

útjára bocsátotta egyetlen kincsét, a gyermekét. 

Napocska nagyon félt, hogyan tudja majd teljesíteni ezt a nagy 

feladatot. De nem telt el sok idő, mikor a napszél elkezdett 

működni. Nini! Hamarosan apró bolygókat észlelt maga körül. 

Elkezdte szórni a sugarait, hogy mindenki kapjon meleget, és 

elinduljon az élet, ahol csak lehetséges. Félve és óvatosan 

küldte a világosságot és a sok meleget a bolygókra. Nagyon 

szerette őket, körbevette, ölelte és becézte bolygóit, felkutatta 

a legsötétebb helyeket, hogy az ö sugarai is odaérjenek. 

 

Tudta, hogy előbb vagy utóbb, valahol az egyik bolygón élet 

lesz. Anyácska sokat mesélt erről. Mindig figyelte a bolygók 

színét és a változásokat. Mindegyik bolygó más színű és nagy-

ságú volt. Történt egyszer, hogy az egyik bolygón kékes szín és 

felhők jelentek meg. Napocska szíve megremegett, és úgy érez-
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te, jó munkát végzett. Nagy erőt érzett magában, hiszen egy élet 

van kialakulóban. Nagy öröm érte, és boldogan, féltő szeretettel 

szórta sugarait a kék bolygóra. Felnézett messzire, Anyácskára, 

elküldött egy boldog napsugarat, és látta, hogy az anyja is küld 

viszont egy gyönyörű, szikrázó fénynyalábot, ezek útközben ta-

lálkoztak, és most összefonódnak, nagy szeretetben. 

 

 

Az opálgyűrűk titkos ereje 

 

Melinda és Linda, az ikrek, éppen a gyermekkórházban voltak. 

A kicsik örömmel fogadták őket. A lányok bohócruhába öltöz-

tek és kifestették az arcukat, mókáztak, és próbálták felvidítani 

a kis betegeket. Teo, a kutyájuk most is velük volt, aki minden 

gyereknél nagy sikert aratott. A kutyának nagy türelme volt, 

lefeküdt a padlóra, hempergett, és a nagy szemeivel pásztázta 

a gyerekhadat. Így rövid idő alatt meghódította a gyerekek 

szívét. Elég jól sikerült ez a nap is, sok nevetéssel fűszerezve. 

Mindegyik kislány és kisfiú kapott ajándékot, ezt mókásan 

megoldották: volt egy nagy zsák tele játékkal. A gyerekeknek 

be kellett hunyni a szemüket, benyúlni a kezükkel a zsákba, és 

kihúzni egy ajándékot. Ez volt a csúcspont, mindenki boldog 

volt. Ezek után búcsúzás következett, és Teót mindegyik gye-

rek megsimogatta.  

 

Melinda és Linda is elköszöntek, ezután kezdtek összepakolni. 

Melindát hirtelen rossz érzés fogta el, és ránézett az opálgyű-

rűre, aminek varázsereje volt. Már sokszor megsegítette őket 

ez az ékszer. Most is az ujján ragyogott, és furcsa jeleket vett 

észre. Az opálkő színe változott, hol világoskék, hol sötétkék 

színű volt. Hívta Lindát is, hogy nézze meg. Igen, mindketten 

úgy gondolták, hogy nagy baj van a családban. Mivel csak egy 

nagynénijük volt, Anna, csak ő jöhetett számításba, akinél egy 

másik opálgyűrű volt, s feltételezték, hogy bajban van. Elbú-

csúztak a gyerekektől, és elindultak Annához. A gyűrű egyre 

gyorsabban változtatta a színét, Melinda és Linda beültek a 
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kocsiba, és szinte száguldásba kezdtek. Egy óra múlva odaér-

tek Anna házához. Síri csend fogadta őket. 

Előre küldték Teót, a kutyát, hogy feltérképezze a terepet. Teo 

halkan vakkantott a kert mélyéből. Linda és Melinda bementek 

a kertbe, a kapu nyitva volt. A ház ajtaja is ki volt tárva, ezen 

igen csodálkoztak. Anna nénivel együtt lakott két kis törpe is. 

Egy testvérpár, Lali és Lili árvák voltak, és a néni nevelte fel 

őket. Ők vajon hol lehetnek? Hiába kiáltották a nevüket, senki 

sem válaszolt. 

Teo végigszaglászta a helyiségeket, majd megállt az egyik 

szoba előtt, és hangosan ugatott. A két leány odafutott, az ajtó 

zárva volt. Linda megforgatta a gyűrűt az ujján, és már ki is 

nyílt az ajtó. Bent a szobában rátaláltak a két törpére. Lali és 

Lili meg voltak kötözve, és az ágyon feküdtek. Nagy szemeik 

tágra nyíltak, meg voltak rémülve, de amint meglátták a két 

lányt és Teót, megnyugodtak. Hamar kioldozták őket, és Lali 

kezdte mesélni, hogy mi történt. A szomszéd házban egy gaz-

dag úr lakik, a neve Karvaly. Meg akarja venni Anna házát és 

a telket. A néni nem akarja eladni. Ez már régóta húzódó ügy. 

Tegnap újra megjelent Karvaly, és jött vele két ember is. Mi-

kor Anna néni újra nemet mondott a ház eladásra, a két isme-

retlen ember megragadta Lalit és Lilit, mert ők is a szobában 

voltak. Megkötözték őket, bevitték az egyik szobába, és rájuk 

zárták az ajtót. Annyit tudnak még, hogy Anna próbálta hasz-

nálni az opálgyűrűjét, de Karvaly megelőzte, és elvette tőle. 

Tovább nem tudják a történetet, csak sejtik, hogy a néni Kar-

valy házában lehet. 

Hamarosan mind a négyen eldöntötték, hogy átmennek a 

szomszédba, és kifürkészik, hogy Anna ott van-e. A két lány 

előre küldte Lalit és Lilit a kutyával. Találtak a szomszéd kerí-

tésnél egy kis rést, ahol be tudtak mászni, elöl Teo ment. Tud-

ták, hogy a kutya rögtön jelzi, ha idegen közeledik, de Teo 

csak halkan morgott, és lapítva kúszott előre. A kertben nem 

volt senki így egészen a ház közelébe értek. Lili és Lali elbúj-

tak az egyik ablak közelében egy bokorba. 
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Teót visszaküldték a lányokhoz, így ők is végigosontak a ker-

ten, és minden ablakon benéztek. Mind a három férfit a kony-

hában látták, éppen vacsoráztak. Linda meglátta a másik opál-

gyűrűt a konyhaasztalon. A lány megkönnyebbült, mert tudta: 

így mindkét gyűrűt tudja majd használni. Előre mentek a bejá-

rati ajtóhoz, a gyűrűt forgatva kinyílt az ajtó, és bent voltak a 

házban. Teo újra elkezdte a nyomozást. Megérezte Anna illa-

tát, és mutatta az irányt, az emeleten, a legutolsó szobánál 

megállt. Halkan kinyitották az ajtót, és bent ült egy széken 

Anna néni. Nem értették, miért nem mozdul meg, majd mikor 

körbenéztek, mindannyian ledermedtek. Ott ült Annával 

szembe egy fekete párduc, sárga szemei villogtak. Félelmetes-

nek tűnt. Linda egy pillanat alatt üvegfalat húzott a párduc kö-

rül a gyűrűvel. Így nem tudott támadásba lendülni a nagy-

macska. Anna néni, mikor felocsúdott a meglepetésből, boldo-

gan nyugtázta, hogy most már itt a felmentő sereg, és haza 

mehet. Gyorsan elmesélte, hogy mi történt, nagy vonalakban 

ugyanazt, amit már a két törpe is elmondott.  

A párduc egyre idegesebb lett, ezért Linda és Melinda gyorsan 

közölte a két törpével, hogy menjenek be a konyhába, és lop-

ják el a másik opálgyűrűt, de gyorsan kell cselekedni, mert 

nem bírják sokáig tartani az üvegfalat egy gyűrűvel, és Teo is 

velük megy. 

Lali, Lili és a kutya gyorsan elértek a konyháig. A férfiak és a 

házigazda még mindig az asztalnál ültek, és beszélgettek. Lili 

csúszva elérte az asztalt, majd alámászott, és sikerült elvenni a 

gyűrűt a Karvaly tányérja mellől. Majd gyors ütemben próbált 

elillanni. Sajnos, meglátták, de a kutya berohant a helyiségbe, 

és sakkban tartotta a három férfit: vicsorította a fogát, és han-

gosan ugatott. Lili és Lali el tudott menekülni, és szaladtak, 

ahogy a lábuk bírta. Elérték a szobát, ahol a hölgyek voltak. 

Most már nem kellett tovább félni, és Teo is megérkezett.  

A másik opálgyűrűvel lezárták a konyha felőli részt. Amikor 

megérkeztek a férfiak, szinte kővé meredtek a látványtól. Lát-

tak két egyforma lányt, tekintetük haragos volt, de gyönyörűek 

voltak. Karvaly és a két embere nem tudtak közelebb menni a 
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lányokhoz az üvegfal miatt. Majd előbukkant a két törpe, és 

Anna nénivel szemben a leopárd, akit egy üvegfal választott el 

a többiektől. Teo szinte átrohant az üvegfalon, de ők nem tud-

tak átmenni. A leopárd nagyon feszülten figyelte az esemé-

nyeket, de nem csinált semmit, mozdulatlanul ült. 

Ekkor Melinda odaszólt Karvalynak, hogy békén el akarnak 

menni, Anna nénivel együtt. Karvaly megértette, hogy nincs 

esélye, itt nem ö diktál, hanem a lányok. A kezével intett, hogy 

mehetnek, és azt mondta, hogy nem fogja háborgatni többet 

Anna nénit. Az üvegfal leomlott az állat és a konyha felől. 

Karvaly parancsára a leopárdot kivitték a férfiak a szobából, 

Karvaly bent maradt a szobában. Bűnbánóan lehajtotta a fejét, 

majd bocsánatot kért Anna nénitől és a két törpétől. 

 

Ezek után Melinda és Linda vezetésével elhagyták a házat. 

Leo zárta a sort, végig követte szemével az egész menetet kife-

lé. Hamarosan hazaértek, és Anna néni nagyon boldog volt, 

hogy a lányok megmentették. Közölte velük, hogy a másik 

opálgyűrűt is megkapják. Lali és Lili boldogan futkároztak a 

házban Teóval. Az ikrek éppen indulóban voltak hazafelé, mi-

kor meglátták Karvalyt. Egy kis adományt hozott a gyermek-

kórház részére. Alig hittek a szemüknek, hát, néha vannak 

meglepetések… 

 

 

Nyuszika és Cirmoska kalandjai 

 

Nyuszika, a kisnyuszi és Cirmoska, a kiscica kiszöktek a köze-

li erdőbe, és ott találkoztak Nyuszika testvérével, a Tapsifüles-

sel. Nyuszika körbeugrálta az erdei tisztást, és Cirmoska is föl-

leugrált a fákról. Nagyon vidámak voltak. 

Úgy gondolták, hogy játszanak egy kicsit. Jól is ment minden 

addig, míg Tapsifüles hirtelen meg nem hallotta, hogy valaki 

sírdogál a közelben. Mind a hárman abba az irányba futottak, 

ahonnan a sírás jött, és megláttak egy őzikét. Egy mély gödör-

be esett, és az egyik lába megsérült. Ott volt egy kis mókus a 
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fa tetején, és mindent látott. Éppen a földimogyoróját eszegette.  

Cirmoska teljesen megrémült, hogy most mit tegyenek, vala-

kinek szólni kellene. A mókus mellett megjelent egy szép fe-

keterigó, mintha tudta volna, hogy segíteni kell. Gyönyörűen 

elkezdett fütyülni, mire a többi rigó is rákezdte az erdőben. Er-

re megjelentek a többi állatok is: a szarvasok, mókusok, rókák, 

farkasok és a többi őzikék is és rémülten figyelték a fejlemé-

nyeket.  

Az egész olyan gyönyörű volt, mintha a kerek erdő és annak 

összes lakói együtt szurkolnának a csapdába esett őzikéért.  

A rigófüttyre hamarosan felfigyeltek a tündérek, és érezték, 

hogy valami baj van az erdőben. A tündérek belefújtak a va-

rázssípjukba, és jöttek a gólyák, sasok, hattyúk és a többi ma-

darak is. Ők mutatták az irányt az erdőbe a tündéreknek. 

Gyorsan repültek, hogy mielőbb segítsenek a bajba jutottnak. 

És nem telt el sok idő, máris odaértek.  

 

A tündérek lementek az őzikéért a mély gödörbe, és gyengé-

den kiemelték. Az őzike bágyadtan nézett a nagy szemeivel,  

egyszersmind meg is köszönte a segítséget. Nyuszika, 

Cirmoska és Tapsifüles is elindultak vissza az erdőből hazafe-

lé. A tündérek pedig hozták az őzikét, mivel ápolásra szorult. 

A cica és a nyuszik gazdija már várta őket, és nagy lett az 

öröm, mire hazaértek. A gazdinak a tündérek elmeséltek min-

dent. Az őzike hamarosan felgyógyult, és visszamehetett az 

erdőbe. Cirmoska, Nyuszika és a Tapsifüles vidáman ugrált 

körbe az erdőben, mikor meglátogatták az őzikét. 
 

 

Négy sorban  

 

Ezüst könnycseppek gurulnak le 

a lelkemen, némán, senki nem látja. 

Csak maga a hatalmas teremtő, aki  

átöleli az egész gyönyörű világot. 
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Mit gondolsz? 

 

Mit gondolsz, mit látsz és érzel 

ebben a rohanó világban? 

Szereted-e a természetet? 

Öleld át a fákat, és simogasd meg a bársonyos faleveleket, 

amik erőt adnak e szépséges bolygónak. 

Majd rád terül és beborít sűrű lombjaival az erdő, 

és elbódít a vadrózsák illata. 

A fák és a virágok ezernyi színben pompáznak. 

A madárkák éneke megbabonáz, 

ha leülsz a réten, és hallgatod a koncertjüket. 

Látod-e az állatok lelkét? 

Amint rohannak, félnek, remegnek, szívük hevesen dobog, 

és elbújnak az orvvadászok elől, akik megölik a védteleneket. 

Néztél már állatok szemébe? 

Őszinte, tiszta tekintet, akárcsak az újszülött gyermeké. 

Tudsz-e szeretni, ölelni embert és állatot?  

Töröld ki szívedből a gúnyt, irigységet, megvetést és kapzsiságot. 

Áraszd szét szívedben a fényt és a szeretetet. 

 

 

A szeretet 

  

Virágba borul a természet, 

csilingelő harangvirágok hajladoznak, 

suttognak felém kedvesen. 

A madarak vidáman csicseregnek, 

repkednek, és lábam előtt ugrálnak,  

fel-le szállnak az erdő sűrűjében. 

Szinte kérés-körbe zárnak,  

nem félnek tőlem, próbálnak vidítani. 

Csacsogásuk megérinti sajgó szívemet, 

és valahonnan egy ismerős érzés tör elő, 

amely bearanyozza az eget, a földet: 

ez az őszinte szeretet. 


