
Fazekas Géza 

 

Mese a kis Hódról. 

 

A Gemenci erdő mélyén, élt egy Hód család. 

A kis Hódok folyton lesték, a jó Hód papát 

Figyelték, hogy erősíti a hódvárukat. 

Úgy dolgozott, hogy azt nézni, szinte ámulat. 

 

A legnagyobb Hód fiúcska, egyszer így kiált: 

– Megnézem, hogy a Tiszánál, milyen a világ! 

Öreg harcsa az iszapban úgy mesélte el: 

„– Csodás világ járja ottan, azt biz’ látni, kell!” 

 

Elköszönt hát a szülőktől s nyomban útra kelt. 

Jó egy évbe is beletelt, amíg oda lelt. 

Sok-sok kalandba volt része mire oda ért. 

De nem adta volna fel Ő soha, semmiért! 

 

Tisza partján ugrándozva, kíváncsiskodott. 

Hódék várát hol találom? Itt, avagy amott? 

Válaszolni neki bizony, senki sem tudott. 

Mert az olyan hódvárakról, senki nem hallott. 

 

Kérdezett Ő csukát, pontyot, no meg keszeget. 

De hód várra, bizony senki nem emlékezett. 

Kérdezett egy öreg harcsát, egy iszaplakót. 

– Amikor Ön kisgyermek volt, lakott-e itt hód? 

 

Bizony mondta a vén harcsa: – Tán’ a 

nagyapám. 

Járhatott még kisgyerekként egyszer hódtanyán. 

A folyónak rég’ kanyargós, volt itt a medre. 

Lakott akkor úgy mesélik, sok hód is benne. 

 

De már nincs meg a sok kanyar, sem a tó világ. 

Száraz minden, megváltozott nagyon a világ! 

A legnagyobb tavat itten, róluk nevezték. 

Az emberek a Tiszától azt rég elvették! 

 

Nem találsz már, te kicsi Hód, sehol kanyargót. 

Elűztek már innen régen, minden hód lakót! 

Úgy hallottam, arra fentebb, van egy jó nagy tó. 

Nekem bizony utam állja, az a duzzasztó! 

 

Oda menjél kicsi hódom, ott tán lesz még hely! 

Arra, hogy a jövő évig biztos áttelelj. 

Megköszönte a tanácsot illően a Hód. 

Útnak indult még az éjjel, vezette a hold. 

 

 

 

 

 

Eljutott a Tisza-tóig. De ott nem talált 

Se eleven, se elhagyott, üres hódtanyát! 

Nem éltek ott hódgyerekek, se jó cimborák! 

Kietlen volt a számára ez a nagyvilág. 

 

Árván kezdte a hódvárát építgetni Ő. 

Nem volt sehol, egyetlen egy kedves segítő. 

Észre vették a hódvárat, ám az emberek. 

Attól kezdve figyelte Őt sok-sok kisgyerek. 

 

Ámultak, hogy hód költözött a közelükbe. 

Ha figyelték, répa, zöldség volt a zsebükbe. 

Leraktak a part oldalba, sok jó falatot. 

Örültek, amikor ettől a Hód jóllakott. 

 

A felnőttek is bizony, nagyon megsajnálták. 

Gondolkodtak, hogy segítsék meg a kis árvát! 

Tavasszal, hogy a természet már zöldbe borult. 

Tó partjára tartálykocsi lassan legurult. 

 

Míg a vízbe engedték a sok kicsi halat. 

Ketrecet is leemeltek csendben ez alatt. 

Egy kis hódlányt engedtek ki szépen belőle. 

A hódfiú nagy boldogan szaladt elébe! 

 

Lubickolva úsztak mélyen, be a Tiszába. 

Hancúrozva másztak bele a szép hódvárba. 

Örültek a gyerekek is vígan tapsolva. 

Tetszett bizony mindenkinek a Hód párocska. 

 

Szorgalmasan építgettek, foguk csattogott. 

Nyár végére a kis váruk megnagyobbodott. 

Új tavaszra mire a fű szépen nagyra nőtt. 

Hód gyerekek köszöntötték az érdeklődőt. 

 

Öröm volt már nézegetni az öreg Tiszát, 

Ahogy óvta, dédelgette újabb lakóját. 

A természet óvja-védi minden fűszálát. 

Óvjátok és szeressétek Ti is a Tiszát! 

 

 


