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A HÓCSALÁD

-  Tetszik a hóemberem, öcsi?
-  Tetszik. De ilyet én is tudok építeni.
-  Azt megnézem!
-  Meg is nézheted! Ez lesz a teste, ez a feje. 
Jaj, túl magas nekem! Most mit csináljak? 
Megvan!
-  Hol tartasz, öcsi?
-  Kész vagyok! A te hóembered hógyerekeket 
kapott tőlem. Látod, hogy örül?





A NAGYKABÁT

-  Elkészültél, hóember. Szép vagy.
-  Megdobálhatom?
-  Nem, nem, bátyus, ne rontsd el!
Hiába beszélek?! Ne búsulj, hóember, 
hozok neked egy nagy kabátot.
-  Milyen kövér lettél! így könnyebben 
eltalállak. Jujj, visszadobál! Segítség! Öcsi!
-  Kukucs! Itt vagyok! Hógolyózzunk tovább!
-  Most már nincs kedvem az egészhez.





ÖCSITÉVÉ

-  Tetszik ez a pingvines mese. Kár, hogy 
már vége van.
-  Most aztán alvás! Te még kicsi vagy, 
ágyban a helyed!
-  De én még nézni akarom a tévét!
-  Nem engedem.
-  Akkor csinálok tévét saját magamnak... 
Kedves nézőink, újabb mese következik.
-  Mi ez a furcsa zaj? Meg kell néznem! 
Nahát! Az öcsitévé műsora sokkal jobb,





A HÓFEHÉR MACI

-  Bátyus, látom, Mikulást festesz.
-  Tetszik?
-  Jaj, összekented a fehér macimat! Nézd, 
mit csináltál!
-  Hát... elég furán néz ki... De ne szomorkodj! 
Van egy ötletem. Látod ezt a képet?
-  Értem! Átfestjük a mackómat.
-  Öcsi, gyönyörű a pandád! Ilyen senkinek sincs!
-  Kérjetek ti is a Mikulástól!





HÓBABA

-  Milyen szép hóbabát gyúrtál itt kint!
De most gyere aludni, későre jár!
-  Hideg lehet az erkélyen! Behozlak, 
mert megfázol.
-  Jaj, jaj bátyus, nézd, csurom víz lett 
a párnám.
-  Te kis buta! A hóbaba elolvad a szobában. 
Ő csak a hideget szereti. Fektessük le kint, 
az erkélyen. így ni!
-  Jó éjt! Reggel találkozunk!





KARÁCSONY

-  Öcsi, tetszik neked ez az óriás majom?
-  Örülök a kutyának és az oroszlánnak is,
de ez a majom a legmókásabb. Szia, megyünk 
aludni.
-  Üljetek szépen az ágyamra! Milyen sokan 
vagytok! Ajaj, én már el sem férek...
-  Öcskös, a földön alszol? Most mit csináljak? 
Gyere majom! Te tartod az összes játékot! 
így ni! Most már nyugodtan alhatsz, öcsi.





BABAKOCSI

-  Szállók, mint a szélvész! Csudajó ez 
a görkori!
-  Az én kocsim lassúbb, de erősebb.
-  Szia, Annabella! Játszol velem?
Beteszem a babámat a tiéd mellé.
-  Mit képzelsz! Tűnj el innen!
-  Láttuk, mi történt, Réka. Ne szomorkodj, 
gyere velünk!
-  Tedd a babádat a kocsimba, és már 
repülünk is! Annabella, te itt maradsz!





FARSANG

-  Jó a jelmezünk! Senki nem ismer ránk. 
Menjünk be!
-  Ott egy egér! El kell kapnom! ...
Te vagy az, Lili?
-  Szia! Tudod mit? Cseréljünk fejet, 
úgy táncoljunk.
-  Gyere, öcsém, késő van. Indulunk haza.
-  Nem, nem, én nem akarok.
-  Akkor viszlek. Öltözz! Hát te Lili vagy??? 
Bo-bocsánat... De akkor hol van az öcsém?
-  Cin-cin, itt vagyok, csak egérré változtam.





HÚSVÉT

-  Fogadjunk, öcsi, hogy én kapok több tojást!
-  Szia, Kriszta! Zöld erdőben jártam, kék ibolyát 
láttam, el akart hervadni. Szabad-e locsolni?
-  Szabad! Szabad!
-  Szia Móni! Zöld erdőben jártam, kék ibolyát ...
-  Locsold meg a macimat, meg a babáimat is! 
Mindegyiket!
-  Öcskös! Hány lány volt odabenn? Te győztél!





BEVÁSÁRLÁS

-  Gyere öcsi, hozd a kosaradat! Indulunk haza!
-  Nem hírom! Nem akarom! Utálom!
-  Kiborítottál mindent? Most mi legyen? 
Megvan! Csak néhány faág kell hozzá...
-  Mit csinálsz a krumpliból? Zsiráfot, macit? 
Ez nagyon érdekes. Segítek. Nem is olyan 
nehéz ez a kosár.





HORGÁSZBOTOK

-  Gyere, öcsi, fogjunk halat!
-  Hú, mindig ilyen sokat kell várni?
Sehol semmi. Én is megpróbálom. Ez az ág 
jó lesz botnak.
-  Öcsi, ezzel a vacakkal akarsz horgászni?
-  Nézd, mozog! Már fogtam is egy halacskát.
-  Cseréljünk botot! Úgy látszik, a tied jobb.
-  Hoppá! Itt egy óriási hal! Látod? Nem a boton 
múlik, bátyus, hanem az ügyességen.





A PIROS VÖDÖR

-  Szép, új vödröt kaptam, de unatkozom. 
Megszórom bátyust homokkal. Ne olvasson 
mindig!
-  Mit csinálsz, te buta! Ide azzal a vödörrel!
-  Add vissza! Az enyém!
-  Jól figyelj! Megtöltöm nedves homokkal,
és megfordítom. Itt egy bástya. Építsd tovább 
a várat!
-  Ez nagyon jó játék!
-  Végre nyugodtan olvashatok tovább...





HOMOKVITORLÁS

-  Menj innen, Anna! Te nem szállhatsz be 
a homokvitorlásunkba. Lányoknak tilos!
-  Pukkadjatok meg! Hazamegyek.
-  Ez a bot az árboc. De honnan szerzünk 
vitorlát?
-  Bízd rám, bátyus! Hé, Anna, állj meg!
Ne haragudj ránk! Nélküled nem tudjuk 
befejezni a homokvitorlást.
-  Ügyes voltál, Öcsi. Csudajó a vitorlánk. 
Már bele is kapott a szél. És még utasunk 
is van.





ISKOLATÁSKÁK

-  Szegény iskolások, alig bírják el
a nehéz táskát. Gyere, bátyus, tedd 
a dömperemre a tiédet!
-  Mi is rátesszük, ha megengeded.
-  Jó, jó, de jaj... szétesett a dömperem!
-  Nézd, bátyus, a pincében találtam 
sok-sok kereket. Felszereljük a táskákra, 
és akkor...
-  Gurulnak a nehéz táskák, és megjavult 
a dömper is!





A PIROS LUFI

-  Boldog névnapot, öcsi! Ez a lufi az 
ajándékom.
-  Köszönöm! Milyen piros és gömbölyű! 
Feldobom, elkapom, felrúgom. Kapd el, 
kutyuskám! Jaj, kipukkasztottad! Nézd, 
bátyus, mi lett az ajándékodból!
-  Ne sírj! Máris kitaláltam valami jobbat.
-  Szappanbuborék?
-  Az bizony! Ha egy kipukkad, fújhatsz 
mindjárt tíz másikat!





JÁTÉKDÉLUTÁN

-  Olvasd el nekem a hirdetést, bátyus!
-  „Ma játékdélután lesz. Hozd be a 
legkedvesebb játékodat!” Szaladjunk haza! 
Segítesz válogatni?
-  Hát persze! Melyiket viszed be? Az elefántot? 
A focit? Vagy a macit, vagy ezt a zöld autót?
-  Nem tudok választani. El sem megyek.
De... most hirtelen eszembe jutott valami.
-  Látod, bátyus, én vagyok a te legkedvesebb 
játékod.





TÖRPEHÁZIKÓ

-  Kicsitörpe, óriástörpe bent lakik
a törpeházikóban. Ez a legjobb játék!
-  Sziasztok. Nem sakkozunk?
-  Most már elég! Most törpéset játszunk, 
nem sakkozást!
-  Akkor én el is megyek.
-  Semmi baj, várj! Csak öltözzünk be 
mindannyian törpének!
-  Hurrá, sakkbajnokság a törpeházikóban! 
Hoztam nektek törpenarancsot. Kinek adhatok 
mandarint?





M Z  ÉPÍTŐKOCKÁK

-  Öcsi, építek egy várat. Te csináld meg 
a zászlót a tetejére!
-  Készen vagyok. Tessék!
-  Te ügyetlen! Összedöntötted a váramat.
-  Mire való a ragasztó?! Nézd, újra áll a vár! 
Össze se dől.
-  Nem hiszem el. Most meg a kockákat tetted 
tönkre.
-  Semmi haj, bátyus. Ez nem is vár, hanem 
egy fotel.
-  Egész kényelmes. Akkor most fotelból nézzük 
a süniket.





ÚJSAPKÁK

-  Az enyém is bojtos, a tied is bojtos.
-  Hé, ereszd el a sapkámat!
-  Semmi baja nem lesz. Ne mérgelődj!
-  Te jó ég! Mekkora lett! így nem tudom 
hordani!
-  Ne sírj, odaadom az enyémet.
-  Nem kérem, én a sajátomat akarom!
-  És ha turbánt csinálok belőle? Vagy 
kapucnit?
-  Nem, nem. Öcsibátyó sál legyen belőle!
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Réges-régi gyerekújságokban bukkantunk rá öcsi és bá
tyó történeteire. Úgy gondoljuk, a helyzet azóta nem so
kat változott.
Igaz, akkor még nem volt számítógép, mobiltelefon, 
MP3-as lejátszó, de a mai öcsik és bátyók ugyanannyit 
civakodnak, mint a régiek. De szerencsére éppen ugyan
annyiszor ki is békülnek.
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