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Őszi hála

Találj ki!?

Kinézek az ablakon,

falevél egy nagy halom. 

Már a földet takarja.

A szél összekavarja. 

Sötétben is fúj a szél,

hosszú lába földig ér.

Eresz alatt kopogtat,

ne hajolj ki, megfoghat!

Véget ért a nyár, magá-
val vitte a meleget, a for-
ró napsütést, a lágy sze-

let, a strandot, a hűsítő vizet. 
Beköszöntött az ősz, mutogatja 
megannyi arcát, fújdogálja szél-
nótáját és lassacskán festege-
ti a még zölden maradt faleve-
leket. Színes palettájáról má-
zolja a gyümölcsöket, zöldsé-
geket kékre, pirosra, sárgára. 
Megkondította az iskolák csen-
gőjét, tanulásra hívta az iskolá-
sok apraja nagyját. Összeszede-
gette a tipegő óvodásokat, hogy 
azok reggelente nagy igyeke-
zettel lépkedjenek, ama csodá-
latos mesevilágba, ami minden 
nap várja őket a napközik fa-
lai között.

A ráérős reggelek egyszer-
re csak átváltoztak, rohanás-
tól, pörgéstől zsibongnak az ut-
cák, mindenki lót-fut, hogy idő-
ben az adott helyen legyen. Az-
tán megnyugszik a város, meg-
pihen, mindenki a helyére ke-
rül. Nap nap után, hét hét után, 
és így telik el az év. De ha meg-
állunk egy percre, lelassítjuk az 
idő gyorsan pörgő kerekét, és 
rácsodálkozunk az őszre, a szí-
neire, az illatára, akkor hálásak 
lehetünk, hogy megadatott ne-
künk az év egyik legsokszínűbb 
évszaka. Szeptember utolsó va-
sárnapján az egyház is megem-
lékezik ezen évszak gazdagsá-
gáról, az őszi hálaadás ünne-
pén a hívek őszinte hálájukat 

fejezik ki a Jóistennek, hogy az 
éves munkájuknak betakarít-
hatják gyümölcsét, hogy erőt és 
egészséget adott az ég a munka 
elvégzéséhez. A termények pi-
acra, pincékbe, kamrákba, pol-
cokra kerülnek, hogy télen jó 
eleségként szolgáljanak majd. 
És hogy kerül a kerti manó al-
mája a polcra? A nyári szün-
idő után olvassátok szeretettel 
a gyerekoldal hasábjain!

Piros alma, de kerek,
kóstoljuk meg, gyerekek!
Ugye édes, ugye jó?
Nekünk hozta Ősz-anyó.

Az alma meg a kerti manó
Hajnalban vadlibák húztak 

el a kert fölött. Alacso-
nyan repültek, s hát lát-

ták, hogy az almafán egy alma 
búslakodik árválkodik egyes-
egyedül. Teljesen zöld volt.
— Hát te még itt vagy?! — kiál-
tottak rá. — Nem tudod talán, 
hogy mögöttünk hószárnyakon 
közelít a félelmetes, hideg tél? 
Egy-kettő, bújj a kamrába!
Szegény alma nagyon megré-
mült, és ijedtében még jobban 
elzöldült. Mitévő legyen? Hi-
szen ment volna ő szívesen a 
kamrában, de nem szedték le, 
mivel olyan halvány az orcája. 
— Szél, szél, lökj le, kérlek, a 
földre! — könyörgött. A szél 
jól szemügyre vette az almát. 
— Nem vagy még elég piros 
— dörmögte — , de hát sem-
mi közöm hozzá. Ha úgy kí-
vánod,  le löklek a  fö ldre.
Jó nagyot fújt, és megrázta az 
almafát. Az alma lepottyant, 
és hosszan gurult a fűben. Épp 

arra ment a kerti manó. Pók-
hálóból volt a zekéje, nagy, ke-
rek szalmakalapot viselt a fe-
jén. Megbotlott az almában.
— Hát te mit keresel itt? — 
kiáltotta. — Nem tudod ta-
lán, hogy a vadlibák mögött 
hószárnyakon közelít a félel-
metes, hideg tél? Bármely pil-
lanatban beronthat a kert-
be. Gyorsan bújj a kamrába!
— Bújnék én örömest — mond-
ta az alma —, de nem tehe-
tem. Nincs még pír az orcá-
mon, nem akarnak befogadni.
— Hát ezen igazán köny-
nyű  seg í ten i  !  — kaca-
gott fel vidáman a kerti ma-
nó. — Várj csak egy cseppet!
Száraz fűszálakból  fürgén 
ecsetet kötött, arany napsu-
garakat olvasztott egy ket-
tétört mákfejbe, jól elkever-
te frissen szedett hajnali har-
mattal, s gyönyörű, kicsat-
tanó pirospozsgásra festette 
a sápadt alma pufók orcáját.

— Köszönöm, köszönöm! — há-
lálkodott az alma, és felderült.
Hevert a szép piros alma 
a fűben. Gyerekek jöt-
tek a kertbe, észrevet-
ték, odaszaladtak.
— Nézzétek, mi-
lyen gyönyörű al-
ma! Gyorsan fel-
kapták, vitték a 
kamrába, szé-
pen beillesz-
tették a töb-
bi alma kö-
zé, a polc-
ra, s hát egy 
se volt oly 
szép, ő volt 
mind közt a 
legnagyobb, 
legkövé-
rebb, legpi-
rosabb, leg-
gyönyörűbb!
Vidáman kuk-
solt a polcon. Jö-
het már a tél!

Gyümölcs vagyok, édes vagyok,
ha megértem piros vagyok.
Télen jól elrejt a kamra,
mi is volnék, ha nem ...

Sünilabda, zöld a színe.
Ősszel pottyan le a fűbe.
Benne barna golyó lapul,
nagyot pattan, hogyha gurul. 

Folt hátán folt,
Tű benne sose volt,
Bízzák a kecskére,
Nem lesz meg estére.

Idres-bodros az anyja,
Szép szemű a lánya,
Ezereszű a veje...

Zöld burokba születtem,
mikor aztán nagy lettem,
a zöld burok kifeslett,
és az úrfi kiesett.

Tavasszal a földbe teszik, 
késő ősszel előveszik,
ember elébe teszik.

(alma) (vadgesztenye) (káposzta)

(szőlő) (dió) (krumpli)
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