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1. korcsoport (alsós tanulók)       2021-es kötet. 213.o. 

 

A liba, a béka, a nagyember és a többi 

 „…Sosem felejtek el egy meleg nyári reggelt, amikor kapálni mentünk nagyanyámmal a 

kukoricaföldre. Barnára sült erős lábszárát figyeltem, ahogy ütemesen lépkedett előttem. Vállán a két 

kapát vitte, hátán a nyakába kötött batyut. Mezítláb volt, mégsem kapkodta talpát a felforrósodott, 

porral borított úton. Bezzeg én! Nagyokat szökdécseltem, közben sivalkodtam, mint az újévi malac…„ 

 

2. korcsoport (felsős tanulók) 2021-es kötet. 95.o. 

 

A Barboncás dűlő múltidéző kincsei 

„… A következő dombocska már nem ilyen barátságos! Magasabb, itt-ott nagy kövek állítanak meg. 

Körül nézek pihenésképpen. Távol már csak matchbox méretű az autónk. Még messzebbről az országút 

mormoló zaja kúszik fel hozzám. Nicsak! Ott egy horgásztó csillan a távolban. Kattintok pár fotót…” 

 

 

3. korcsoport (18-33 év)           2021-es kötet. 305.o. 

 

Dorka mesék 
Antitézis 

„Mindent ért, de nem beszél. Azaz nem érthet mindent, mert mi sem értünk egy csomó dolgot, 

például a gyermekek gondolkodását. (A felnőttekét sem mindig, de itt kettőn áll a vásár.) Szép nyári 

délután különös esemény készülődött a kertben és a kerten kívül is. Édesapa elment repülni, 

pontosabban repülőgépvezetői oktatási gyakorlatra. Ígérete szerint majd x óra y perc körül igyekszik 

egy kört tenni a házunk fölött, menjünk le és nézzük meg. .. ” 

 

4. korcsoport (33 év felettiek)            2021-es kötet 350.o. 

 

A lepkés tarisznya! 

 

„…Sírva mosta Anyu a sáros kis tarisznyát, amit a két dolgos kezével készített napokig, hogy örömet 

szerezzen én meg nagyon megbántottam. Tudom, hogy megbocsátott, azt is tudom, hogy neki sokkal 

jobban fájt, mint nekem, hogy nem tud egy táskát megvenni, de akkor olyan világban éltünk. Azért 

később én is megszoktam meg a többi gyerek is, hogy minden reggel egy tarka lepkés tarisznyát 

viszek táska helyett a vállamon, különösen miután Apu egy este azzal jött haza a munkából, hogy ez 

egy varázs tarisznya és miután belenyúlt egy félig pölyhös kisbaglyot húzott elő belőle.” 


