A varázslatos gyümölcskert

Egyszer egy nyári reggelen a varázslatos gyümölcskertben éppen hogy csak ébredezni
kezdtek az ottani élőlények. Hamarosan nagy nevetés hallatszott előröl. Zsóka és Peti voltak
azok, akik ennyire kacagtak játék közbe.
Ki Zsóka és Peti? Hát nagypapi és nagymami unokái.
Zsóka megkérdezi nagymamitól:
 Nagymami hátra mehetünk a kertbe Petivel?
 Hát persze, de ha már a kertben vagytok, szedjetek gyümölcsöket is.
 Milyen gyümölcsöket szedjünk?  kérdezte Peti
 Hát azt rátok bízom, barangoljátok be az egészet, fedezzétek fel!
A gyerekek megfogták a kis kosarat és hátra mentek a kertbe. Amint oda értek leesett az álluk
a látványtól.
 Nézd Peti milyen szép nagymami és nagypapi kertje!
 Látom, gyere, nézzünk körül! Zsóka mennyi szép termésű gyümölcs van itt.  kiáltotta Peti
 Igen látom. Nézd azt a sok bokrot és fát roskadoznak a sok gyümölcstől!
A gyerekek boldogan szaladgáltak a kertben, felfedezve annak minden zegét és zugát. A nap
melegen sütött, a madárkák énekeltek a tücskök és kabócák pedig ciripeltek.
 Gyere, Zsóka szedjük össze a gyümölcsöket, amiket nagymami kért!  kiáltott fel Peti
 Nézd Peti ott egy szép cseresznyefa!
 És mennyi cseresznye van rajta!
 Gyere szedjük le azokat a cseresznyéket amik nem rohadnak és nem kukacosak.
 Nézd Zsóka megtaláltam az epret!
 Én pedig a meggyfát!
 Szedjünk mindből!
 A barackot és a szedret se felejtsük el!  kiáltott Peti

Hamarosan megjöttek a nagyszülők. Megkérdezték a kis unokáikat, hogy szedteke
gyümölcsöket.
 Persze!  válaszolt a két lurkó.
 Na ha így van, akkor menjünk ebédelni!  szólt nagypapi
 És a gyümölcsöket is hozzátok!  mondta nagymami
Zsókának és Petinek több sem kellett szaladtak is ahogy csak a lábuk bírta. Peti megkérdezte
nagyapját, hogy mi lesz az ebéd.
 Hát nagymami gyümölcslevese.
 Imádom a gyümölcslevest!  kiáltott fel Zsóka
 Én is szeretem!  a mondta Peti
Hamarosan beértek a házba és a nagyi nekiállt a levesnek. Kis idő múlva és asztalhoz is ültek.
A gyerekeknek különösen jólesett a finom étel, hisz a hozzávalókat ő maguk szedték meg a
kertben.
Az étkezés után Petiéknek nem volt kedve aludni és megkérdezték a nagyszülőket
segíthetneke kertészkedni.
 Hát persze drágáim, de előbb bekenlek titeket naptejjel, mert odakint nagyon meleg van! –
és a nagymama már vette is elő a krémet
 No ezeket a szalmakalapokat se felejtsétek el gyerekek! – nagyapó pedig mindegyik gyerek
fejére rátett egy – egy kalapot.
Zsóka és Peti vidám kacagások közt szaladt hátra a kertbe.
 Gyerekek gyertek csak ide! – szólt nagypapi – látjátok azt a sok gazt? Ki kell őket húzni és
utána a talicskába kell dobni őket. Ha pedig ezzel végeztetek, utána segítsetek leszedni a
maradék málnát.
Rendben kurjantották a kis kertészek és már rohantak is, hogy megcsinálják a munkát. A
gazok kihúzkodásával hamar végeztek. A talicskát Peti és nagyapó tolták ki, a lányok pedig
legalább 6 kosárnyi málnát szedtek. Ezen a fantasztikus helyen gyorsan repült az idő,

hamarosan eljött a vacsoráé is. A gyerekek fáradtan mentek be a házba, hiszen egész nap
játszottak és dolgoztak. A 6 kosár málnát szépen berakták a raktárba, majd asztalhoz ültek.
Nagymami gyümölcslevesét az utolsó cseppig elpusztították.
A vacsora után a nagyi lefürdette a két kópét, akik bizony alaposan összemaszatolták magukat
az egész napos hancúrozásban. Zsóka és Peti pizsamába öltöztek és felszaladtak a
hálószobába.
 Jó éjszakát gyerekek! – mondta egyszerre a két nagyszülő.
Az esti puszi után azon nyomban elaludtak. Reggel korán ébredtek, reggelizni sem akartak,
fogat mosni is majd el felejtettek.
 Hová siettek ennyire? – kérdezte nevetve nagymami
 Hát a varázslatos gyümölcskertbe! – válaszolta egyszerre Zsóka és Peti
 Varázslatos? Aztán mitől lenne az? – kérdezte nagypapi.
 Hát a napfénytől, a madárdaltól, a sok mézédes gyülmölcstől, attól hogy veletek lehetünk –
kiáltozták egymás szavába vágva.
Mert mi teszi ezt a gyümölcsöskertet varázslatossá? Hát a szeretet és a vidámság, ami benne
uralkodik. Ettől lesz ez a kert varázslatos.
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