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A csata

Reggel 7 óra. Alig várom, hogy beérjünk az iskolába. Az első 
óra tesi lesz. Homokvárépítő versenyt játszunk. Fiúk a lányok 
ellen.

Anya is végre, hogy kész és indulhatunk. Amikor beértem a 
suliba észrevettem egy nagyon különös dolgot, mégpedig azt, 
hogy valami iszonyatosan nyomja a vállam, de biztos nem a 
táskám volt olyan nehéz, mert ma péntek, azaz csak a nyelvtant 
kellet hozni. Hátra sandítottam és látom, hogy Nóri a hátamon 
van. Így hát kénytelen voltam becipelni a terembe. Amikor 
belépek, hát láss, csodát Gábor a székemen ugrál. Egyébként 
Gábornak eltört a bal keze. Én meg, erre azt ordítom, hogy 
eltöröm a másikat is, ha nem száll le tüstént. Az viszont 
megvigasztalt, hogy Inez és Petra is megkínáltak engem 
gumicukorral és mézeskaláccsal. Egyébként nagyon finom volt. 
Végre már be is becsengettek. Judit néni is megjött és nyomban 
sorakozót fújt. A sulinknak van egy új játszótere és ott volt a 
versenyünk helyszíne is. A fiú csapat tagjai: Bandi, Jani, Dávid, 
Kiss Attila, Ákos, és Milán. A többi fiú szokás szerint focizott. A 
lány csapat tagjai: Petra, Inez, Patrícia, Nóri és Én. A többi lány 
játékként egymást rángatta le a csúszdáról. A tanító néni fütyült 
egyet a sípjával és megkezdtük a versenyt. A fiúk nagyon erős 
védelmet állítottak fel. Janinak még egy külön helyet is 
csináltak, hogy onnan dobálhasson. A fiúk vára nem volt túl 
díszes, de mint mondtam a védelem nehézbástya volt. Mi 
lányok, persze mint mindig a kinézetet helyeztük előtérbe. A 
várunk két részből is állt. Az egyik ablak a várárok mélyebbik 
oldalára nézett. A másik fő ablak az istálló felé, de persze több 
ablak is volt csak ez a kettő volt a legpompásabb. Így hát ezeket 
az ablakokat neveztük ki fő ablaknak. A kupolákat virágokkal 
dekoráltuk. Még remek kis hidat is tettünk a várárok fölé persze 
az ajtóhoz, hogy azért ki s, be is lehessen járkálni. A hidacskát 
száraz vesszőkből tákoltuk össze, de elég jó lett. Kicsit hosszú 
idő is volt. A fiúknak ez nem tetszett, így hát jól megdobáltak 
minket homokkal. Így hát mi sem hagytuk magunkat, ezért mi is 
kellőképp, visszadobtuk nekik a homokot. Inez pont eltalálta 
Ákost, ebből kifolyólag nagyot nevettünk. Na persze hátra 
fordultunk, hogy ők meg ne tudják, hogy nagyokat kacagunk. 
Nagy kár volt, mert Bandi eltalálta a kedvenc nadrágomat. 
Mégpedig vizes homokkal. Én meg szégyen vagy nem szégyen, 
olyan piros lettem, mint az egyik ceruzám. Ami nagyon, de 
nagyon vörös.  Ők nagyon nagyokat röhögtek. Főleg Jani és 
pont az arcomba. Nagyon zavarba ejtő volt. Azt követően 
Patrícia, aki sosem hagyja magát úgy arcon találta Jánost, hogy 
csak, na. Ezen még a fiúk is nevettek, de ki nem nevetett volna. 
Judit néni nem vette észre a dobálást, mert éppen a Bencét úgy 
eltalálta a labda, hogy még sírt is, pedig ő soha nem sír, vagyis én 
még nem láttam. Eközben a fiúk átrohantak a mi oldalunkra és 
ráugrottak a csodás kis palotánkra. Hát én is iszonyat gyorsan 
átmentem az ő terükre és úgy ráugrottam, mint ahogy a 
trambulinra szoktam.

Végül békét kötöttünk. Amikor Judit néni visszajött mi már a 
mászókán voltunk, és nem látott mást csak két kupac homokot.

Gonda Katinka
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Bözsi és Boldi

A történet úgy kezdődött, hogy élt egyszer a föld kerekén két 
kis miniatűr emberke.

Csak úgy tudnánk megállapítani, hogy fiúk vagy esetleg 
lányok, ha jó közelről, de tényleg közelről megvizsgáljuk őket, 
de nem akármivel ám. Muszáj egy nagyítót is beszerezni hozzá. 
Ezek az emberkék folyton utaztak hol repülőgéppel, hol vonat-

tal, hol hajóval és nem akárhogyan jutottak fel a járművekre, a 
bőröndökbe kapaszkodtak, vagy még akár kabát zsebekben is 
utaztak.  Így jutottak el Magyarországra azon belül is 
Kunhegyesre. Ezen a településen élt két kis lány az anyukájával. 
Anyukájuk mindig korán ment dolgozni, ezért nagymamájuk 
vitte őket óvodába. Az óvodáig árnyas gesztenyefasor vezetett. 
A két kis lány egyszer csak észrevette, hogy egy gesztenye-
falevél egy picit megrezzen, majd lassan és óvatosan elindul, 
pedig a szél egy pirinyót sem fújt. A falevél egyre csak szalad, 
ám a szél feltámad, és a levelet lefúja róluk. A két csöpp kis lény 
megriad. A lánykák kérlelni kezdik mamájukat hadd vihessék 
be az oviba. Mami megengedte, hogy bevigyék. Az óvó néninek 
bemutatták Boldit és Bözsit, mert közben összeismerkedtek. 
Beértek az oviba. Átvették a váltó cipőt. Az óvó néninek 
megakarták, mutatni a két kis Csöpit. Ám, ha veszélyt 
érzékeltek átváltoztak babának. Így hát a kezecskéjükben nem 
volt más csak egy-egy baba. A lányok elcsodálkoztak rajta. Mi 
történhetett? Ezért gyorsan visszadugták a zsebeikbe. Az 
óvodába gyorsan eltelt az idő. Mamájuk ment értük és pontosan 
akkor jutott eszükbe a két új barátjuk. Sajnálatos módon a 
zsebük üres volt. Hova tűnhettek? Eközben Bözsi és Boldi 
vígan heverészik a fűben legjobb barátaikkal, Sün Sárával, 
Csiga Zsigával és Katica Klárival. Majd mikor már az éjszaka 
bekönyököl, az öt jó barát elalszik. Reggelre oly kipihenten, 
frissen és üdén ébrednek, hogy azt tervezgetik, hogy most már 
ez a hely lesz a végleges otthonuk. A lányok sok-sok órákat 
sírtak. Mamájuk megígérte nekik, hogy varr két kis kabátot, és 
majd ha találkoznak, odaadják nekik. Nem telt bele egy-két hét a 
törpék besomfordáltak egy macska ajtón, és egy hatalmas 
házban találták magukat. Ám lakott ott egy csínytevő ikerpár, 
akik észrevették őket, persze babának álcázva.

– Nézd Anyáék gondoltak ránk. – mondta egy vékony hang.
– Ugyan már csak nem képzeled, hogy ők adták? Bizonyosan 

a Nagyi küldte postán. – mondta egy reszelősebb hang.
Bözsi ekkor nagyon megijedt. A gyerekek felvitték őket az 

emeletre. Beültették őket egy piros távirányítós autóba és azzal 
száguldoztatták őket. Az éjszaka csendjében Boldi gondolt 
egyet és behintette a játékokat varázs porral. S a játékok életre 
keltek. Voltak köztük: dinoszauruszok, babák, macik, katonák 
és még sok más játék, akik mind őket istenítették ebben 
pillanatban. Ezt az estét bulizással töltötték, volt a gyerekeknek 
egy barbi medencéjük azt tele engedték vízzel és abban 
pancsoltak, bekapcsoltak egy színesen villogó lámpát is. Teltek 
a napok, hetek, hónapok és Bözsi már kezdte unni, hogy csak 
éjjel kelhetnek életre. Az ikreknek volt egy távirányítós 
helikopterük is, és arra döntött a hős Boldi, hogy az éjszaka 
azzal a különös járművel elhagyják a gyerekszobát. Az akció 
elkezdődött, és sikeresen kikötöttek egy hársfa tetején. Hamar 
reggel lett. A két kislány, akikkel még régen találkoztak, most 
újra itt vannak. Boldi és Bözsi leszállnak a betonra. A két kislány 
felvirul és odanyomja a kezecskéikbe a kabátocskákat.

– Azt hiszem, tetszik nekik- mondta a nagymama.
– Szerintem is- mondta a két kislány kórusban.
– Nekünk most sajnos mennünk kell- mondta Boldi 

szomorúan.
Azzal beszálltak a helikopterbe és elhagyták Kunhegyest. 

Megérkeztek Ferihegyre és felszálltak az első repülőgépre.
Gonda Katinka
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