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ELŐSZÓ 

A kortárs irodalomnak, és költészetnek létezi egy olyan 

olvasórétege, melynek tagjai – még – nem tudnak – természe-

tes esetben – olvasni. Akik a jelen napjait játékkal, kikapcsoló-

dással töltik, mégpedig úgy, hogy észre sem veszik, de fejlőd-

nek, tanulnak… A kisgyermekkor, az az időszak minden em-

ber életében, amikor a legrövidebb idő alatt legfontosabb tudá-

sokra tesznek szert. Kezdetben megtanulnak mászni, járni, 

beszélni, és/majd lassan képesek lesznek magukat ellátni; ők az 

óvodások. Naiv és ösztönös nyitottsággal, kíváncsisággal, tiszta 

és önzetlen viselkedéssel, valamint képességgel az álmodozás-

ra… 

Az óvodában az óvodapedagógusok, és otthon a szülők is 

gyakran olvasnak a gyermekeknek meséket. A mesék olyan 

világba viszik el a kicsiket, ahol megtanulhatják az élettel járó 

nehézségeket, és örömöket, mialatt a lelkük napról-napra és 

egyre jobban szívja magába az értelmet, s amiből aztán az – 

önállóságuk és – önképük lesz… 

Ki ne hallott volna a Magyar Népmesékről, vagy a mára 

már egyre nagyobb világrészen terjedő Disney-mesékről? Me-

sékről, a realitást ellentétesen megjelenítő, ugyanakkor titkolva 
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KISMACI ÁLMA 

Lám, ahogy az idő múlik, 

a kis maci növöget, 

kis kobakban szépen, lassan 

nagy terveket szövöget. 

 

Elindul a hajógyárba, 

találni, egy oly’ csodát, 

mi, majd átviszi tengeren, 

s megláthatja Afrikát. 

 

Megkér ott egy hajóácsot, 

segítsen már őneki, 

hogy a hajó stabil legyen, 

másképp a víz elnyeli. 

 

– Készítsen egy olyan hajót, 

amiről rég álmodom, 

s mivel egy kicsi időre 

de családdal távozom. 
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– Elkészítem én azt néked, 

ám segítség kell nekem, 

hogy időben elkészüljön, 

s olyanra, mint tervezted. 

 

Megtörténik az egyezség, 

a kis maci távozik, 

munka közben – folyton-folyvást – 

családjáról álmodik. 

 

S házasságról, szerelemről, 

gyermekekről, boldogon; 

kisfiúról és kislányról… 

úton, parton, bokrokon. 

 

Minden álom azért álom, 

hogy valóság lehessen, 

teljesülhet, látható lesz… 

– Maci, álmod ne vesszen! 
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Így fedezték fel Afrikát 

ám idejük elfogyott, 

csomagolni kezdtek lassan, 

közben könnyük potyogott… 

 

Este szálltak a hajóra; 

„Sajnos haza kell mennünk. 

Afrika, köszönjük, pápá, 

szépséged nem felejtünk!” 

 

Útjuk eltelt, elfáradtak… 

– Ti is? Feküdni kéne; 

mosdás, ágyba, aludjatok 

jó éjt, mesémnek vége. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tetszett ez a macikaland? Rajzold le a következő oldalon. ☺ 


