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Nem akarok vacsorázni!

Anita megrángatta Anya ruháját:
- Anya, éhes vagyok!
Anya abban a pillanatban fejezte be a vacsora elkészítését, és moso-

lyogva fordult Anitához, együtt ültek az asztalhoz. Anita azonban ahogy 
meglátta a vacsorára készült szendvicset, hangosan nyafogni kezdett:

- Neeem akaroook paprikát enni! Nem szeretem a paprikát! Szedd le róla!
Anya leszedte a paprikadarabokat a kenyérről. Anita azonban tovább nyafogott: 
- Neeem akaroook uborkát enni! Az uborkát sem szeretem! Szedjük le róla azt is!
Anya fejcsóválva levette az uborkakarikákat is a kenyérről. Anita azonban továbbra sem hagyta abba a 

nyafogást:
- Neeem akaroook szalámit és sajtot sem enni! 
- De Anita, ha leszedjük a kenyérről a szalámit és a sajtot is, akkor csak üres kenyér marad – mondta Anya.
- Akkor is szedjük le, nem szeretem! – erősködött Anita.
Anya leszedte a kenyérről a szalámi szeletet és a sajt darabkát is. Anita tányérján már csak egy üres kenyérke 

ácsorgott magányosan.
- Neeem akaroook vacsorázni! Már nem vagyok éhes! – folytatta tovább Anita a duzzogást.
Ekkor azonban meglepő dolog történt: a kenyérről lepakolt szalámi szelet, sajt darabkák, uborkakarikák és 

paprikadarabkák táncra perdültek, és illegve-billegve, forogva és pörögve visszatáncoltak a kenyérkére. Anita 
meglepettségében azonnal abbahagyta a duzzogást, tátott szájjal figyelte, hogy mi történik. A tányérján egy 
kedvesen mosolygó szendvics jelent meg. A nagy kerek szalámi szeletből lett a szendvics arca, az uborkakari-
kákból lett a mosolygós száj, a sajtdarabkákból pedig a vidám szemek. Egy kis paprikadarab alkotta az orrot, 
kettő a füleket, a többi pedig a hajat.

- Na, így már szeretsz? – kérdezte a mosolygó szendvics Anitát.
Anita bólogatott, majd vidáman megette a vacsoráját.
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Nem akarok sapkát felvenni! 

Egy őszi délután Áron és Anya sétához készülődtek.
- Az őszi sapkádat is kikészítettem – szólt Anya a cipőjét húzva. – Tu-

dod, amit tegnap vettünk neked.
- Nem, a nyári baseball sapkámat akarom felvenni – ellenkezett Áron.

Anya a fejét csóválta, majd Áron elé guggolt, és magyarázni kezdte, hogy 
már nincs olyan jó idő, mint nyáron, a baseball sapkában fázni fog a feje és a 

füle. Már őszi sapkát kell hordani. 
- Neeem akarooom az őszi sapkát felvenni! – kezdett toporzékolni Áron. – A nyári sapkát akarom, és kész.
Anya próbálkozott meggyőzni a kisfiát, de Áron hajthatatlan volt, nagyot dobbantott a lábával, összefűzte 

a karjait maga előtt, s mindehhez nagyon durcás képet vágott, és egyre hangosabban ismételgette:
- Neeem akarooom az őszi sapkát felvenni!! Neeem akarooom!
Egy idő után Anya ráhagyta a dolgot, beletette a kabátzsebébe Áron őszi sapkáját, és elindultak sétálni. 

Amint kiértek az utcára, a napocska elbújt egy csúnya szürke felhő mögé. Áron felnézett a felhőre, s majdnem 
megbotlott, annyira megakadt a szeme a felhőn. A felhő ugyanis kárörvendően vigyorgott Áron felé.

Ahogy tovább sétáltak, Áron nyári sapkáját lefújta a szél a fejéről. Áron utána kapott, és visszatette a fejére, 
de a szél megint lefújta, aztán újra és újra. Amikor Áron már negyedszer szaladt a sapkájáért, egy mély hangot 
hallott a feje fölül:

- Még most sem kell az őszi sapka? Nem fázik még a fejecskéd, nem vacog még a fülecskéd? 
Áron felnézett, és a csúnya szürke felhőt látta a feje fölött, ahogy 

újra egy hatalmasat fúj. A sötét felhő nagyobb lett, és annyira elta-
karta a napocskát, hogy annak már a sugarai sem látszódtak 
ki a felhő mögül. Áron fázni kezdett, a fülei 
egy pillanat alatt pirosak lettek a hidegtől.

- Még most sem akarod az őszi sapkát? 
Tudok még nagyobb szelet is fújni! – készülő-
dött a csúnya felhő egy újabb fújásra.

- Anya, az a csúnya felhő bánt! 
Egyre hidegebb szelet akar fújni rám! 
Hol az őszi sapkám? Fel szeretném venni.

Anya elővette kabátzsebéből az őszi sapkát, 
és odaadta Áronnak. 

- Így már sokkal jobb, már nem is fázik 
a fejem és füleim sem! – bújt Anyához Áron.

- Így már nekem is tetszik! – fújta a szél 
Áron fülébe sokkal csendesebben, mint az 
előbb, és már nem is bántotta Áron sapkáját.

Áron felnézett a felhőre, ami már egyálta-
lán nem volt csúnya szürke, hanem fehér, 
ami áteresztette a napsugarakat is. 
Áron mosolyogni kezdett, s a napocska 
és a felhő visszamosolyogtak rá.




