
NYÁRI KALANDOM 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer…a nyári szünet! Amint vége van a sulinak, jó idő 
van, így testvéremmel alig várjuk, hogy elmehessünk kalandozni! 

De nem ma. Ugyanis óriási nyári zápor tombol a faluban. Mi meg csak ülünk a házban, 
kuksolunk. Mondhatom, szép! 

- Mégis, milyen nyár ez? – kérdezi az öcsém, Marci. 
- Hiperszuper! – jegyzem meg gúnyosan. 
- Azért nem is annyira rossz. -  
- Mégis hogy érted ezt? Hónapok óta várok a jó időre, és tessék! Elég az esőből! – 

kiáltottam, aztán kirohantam a teraszra, s ott megismételtem: - Elég az esőből! –  

Azt hittem, nem történik semmi, de tévedtem. Egy utolsó villámot láttam, aztán elállt az 
eső. Gyönyörű szivárvány jelent meg az égbolton. Pár másodpercig mozdulatlanul álltunk, 
aztán:

 

- Hurrá! Induljunk! –  

Hamarosan a réten szaladtunk. Viszont a szivárvány szöget ütött a fejembe. -  

- Figyelj, Marci! Tudod, a szivárvány végén mindig valami kincs vár. -  
- Aha, a mesékben. -   
- Na, kérlek! Nézzük meg! -  
- Rendben, nem bánom. A domb irányába induljunk! -  

Nehéz volt a csúszós, sáros dombon felfelé kapaszkodni. Többször el is estünk. Fél óra 
kínlódás után végre felértünk. A domb másik oldalán patak csordogált, távolabb erdőt 



láttunk. A szivárvány az erdő közepébe mutatott, mint valami jelzőfény. Az öcsém 
megszólalt: 

- Olyan szomjas vagyok! Iszom egy kicsit a patakból. -  
- Marci, ne! – Késő volt. A sok sár miatt belecsúszott a vízbe.  
- Segítség! Segítség! – kiáltozott. 

Odafutottam, de én is beleestem. A patak pedig sodort bennünket egészen az erdőig. Ott 
kis tavacskába torkollott. Kimásztunk a tóból, körbenéztünk. Egy tisztás nyújtózott 
előttünk. De nem közönséges tisztás! Puha mohaszőnyege volt, a fák az eget takarták 
körülötte. A tisztás közepén egy farönkön üstnyi arany állt, s a szivárvány vége éppen oda 
mutatott. Álmélkodtunk  

- Vigyük magunkkal! Akkor soha többé nem kell dolgoznunk majd! –  
- Marci, mi még gyerekek vagyunk! –  
- Akkor is! Kérlek! –  
- De mi van akkor, ha koboldok őrzik vagy óriás, vagy… - 

Marci azonban már a kezében tartotta az üstöt. 

- Hát jó – mondtam - , de mit fognak szólni anyáék? –  
- Elrejtjük előlük – vigyorgott az öcsém. – Különben is, koboldok meg óriások nem 

léteznek. –  

Még ki se mondta, az arannyal teli üst eltűnt! Csupán két fénylő érme maradt Marci 
kezében. 

- Mi a fene? - 
- Fura…   - 
- Ezek után biztos nem leszünk gazdagok! - 
- Tudod, hogy mennyi értéke van az aranynak? Rengeteg! – 
- Biztos vagy benne? –  
- Persze! Menjünk haza! -  

Elindultunk. Felbaktattunk a hegyen, átvágtunk a réten, míg el nem értük a falut. Aztán 
boldogan éltünk, míg anyáék meg nem találták azt a két arany pénzérmét. 
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