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Képeslapok, köszönőlevelek  
gyerekeknek és felnőtteknek

Beszélgessünk gyermekeinkkel, hogy milyen fontos, hogy 
ki tudjuk fejezni az érzéseinket. A háláról és a kedvességről 

beszélgetve vessük fel, hogy érdemes akár képeslappal 
vagy levéllel tudatnunk másokkal, hogy gondolunk rájuk. 
Szerezzünk örömet nagymamának és nagypapának vagy 
bárki másnak, aki megajándékozta a gyermekünket, vagy 

kedves volt hozzá – tanítsuk meg a gyermekünknek, 
milyen kedves gesztus köszönőlevelet küldeni.

https://www.lira.hu/sarinyuszi
Erről az oldalról tudjátok letölteni  

Sári nyuszi képeslapjait.
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Sajnos véget ért a vakáció. A délelőtti nagyszünetben Selyemtappancs Sári és 
barátai kedvenc helyükön gyűltek össze. Sári hallgatta, ahogy a többiek a nyá-
ri élményeikkel és közelgő kalandjaikkal dicsekednek, amikor Mókus Miklós 
egyszerre tollseprűvé borzolta a farkincáját. 

– Na ide hallgassatok! Én idén ősszel lombházat fogok építeni apukámmal! Apuká-
mé az állam legnagyobb építési vállalata, szóval ennél hatalmasabb, ennél szuperebb 
lombház nem is lesz az egész világon!

Ehhez Sári többi barátjának is volt egy-két szava: 
– Az én apukám jobb lombházat tud építeni, mint a tied! – mondta Vidra Viktor. 
– Az én apukám olyat épít, amiben több szoba is van, és még ráadásul terasz is – 

dicsekedett Cickány Simon. 
– Az én lombházam viszont akkor is jobb lesz – hencegett Miklós. – Mert az 

enyémben lesznek igazi bútorok is! 
Selyemtappancs Sári csendben hallgatta őket, csak pamacsos farkincája izgett- 

mozgott. 
– Mondjátok csak, miért nem rendezünk egy lombházépítő versenyt? Mindenki 

épít egy lombházat, aztán szavazással eldöntjük, kié a legjobb.
Erre az összes barátja izgatott ugrándozásba, szárnycsapkodásba, farkcsóválásba 

kezdett. 
– Micsoda pompás ötlet! – lelkendeztek. 
– De azért kellenének szabályok is, nem? – kérdezte Sári legjobb barátnője, Macs-

kanyérc Molli. 
Sári felcsapta tapsifülét. A táskájában mindig hordott egy kis noteszt, a füle mögött 

pedig egy ceruzát. Ezeket most előkapta, és három szabályt javasolt. 
– Első szabály: a házat november negyedik csütörtökéig, hálaadás napjáig kell befe-

jezni. Második szabály: az építésben mindenkinek segíthet az apukája vagy akárki más. 
Harmadik szabály: a hálaadásnapi szünet utáni első szombaton mindannyian találko-
zunk, és szavazunk a lombházakról. Amelyik a legtöbb szavazatot kapja, az a győztes!

Mindenki beleegyezett a szabályokba – még Mókus Miklós is. 
Azonban furán nézett Sárira. 
– Sári, te is építeni fogsz egy lombházat? – kérdezte.
– Hát persze! – felelte a nyuszilány. 
Miklós erre nevetésben tört ki. 
– Mégis hogyan? Neked még apukád sincsen, aki segíthetne. Itt most valódi épít-

kezésről van szó, és egyedül semmi esélyed. 
– Valamit majd csak kieszelek – mondta Sári. – Te csak törődj a saját lombházad-

dal, Miklós! 
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Tanítás után a legtöbb gyerek hazament, és nekiállt deszkákat és más építőanya-
gokat gyűjteni a lombházához, nem úgy Sári. Mikor hazaért a nyúlüreghez és végig-
ugrált a fő alagúton, első útja az öccse, Samu szobájába vezetett. Samu sajnos beteg 
volt, új vesére és hamarosan operációra volt szüksége, csak addig Sári anyukájának 
össze kellett gyűjtenie a pénzt a gyógyíttatására. 

– Idehallgass, Samu – mondta Sári. – Nagy meglepetésen dolgozom ám! Vacsorá-
nál majd mesélek is róla, csak előbb még kutakodnom kell egy kicsit a könyvtárban. 

Samu egyből felült az ágyban; hegyezni kezdte tapsifülét is.
– A mindenit, Sári! Alig várom, hogy beavass a titokba! 
Az édesanyjuk is bejött Samu szobájába, és megpuszilta Sárit. 
– Szia, Sári, látom, megjöttél az iskolából. Csak nem valami meglepetésről volt szó? 
– De bizony! – mondta izgalmában ide-oda ugrándozva Sári. – De még nem 

akarok sok mindent elárulni, előbb ki kell eszelnem a nagy tervemet!
Anya mosolygott.
– Ez az én Sárim, mindig mer nagyot álmodni. Alig várom, hogy részletesen 

beszámolj erről a meglepetésről és a tervedről! 
Sári kedvenc helyére, a könyvtárba ment, ahol az egész délutánt kutatással töl-

tötte. A könyvekből mindent kikeresett, amire szüksége lehet, hogy övé legyen a 
legszuperebb lombház, és szorgosan jegyzetelt, míg végre készen állt a terve. Sári 
felpattant a székről, és boldogan körbeugrándozott a könyvtárban. Aztán szapora 
ugrásokkal hazaindult, hogy vacsoránál mindenbe beavassa Samut és az anyukáját. 
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Két hete vette kezdetét a verseny, és mindenki keményen dolgozott a lomb-
házán,  kivéve Sárit. Egy délután a többi állatgyerekkel együtt elmentek Mikló-
sékhoz, hogy megnézzék, hogy halad a lombházzal. Mindannyian tudták, hogy 
őt nehéz lesz le körözni. Miklós éppen deszkákat adogatott az apukájának, aki 
helyükre szögelte őket. 

– Na szevasztok – mondta Miklós büszkén. – Jöttetek megnézni, hogy kell 
igazi lombházat építeni? 

Miklós mindenkinek megmutatta a képet, amit az apukája rajzolt arról, hogy 
fest majd a lombház, ha elkészült. 

Mindenki tátott szájjal bámult. Büdi Beni idegességében elkezdte rágni a kör-
mét. 

– Én sose leszek képes ilyen jó kis házat építeni – rázta a fejét szomorúan. 
– Viktor, felőletek jön ez a nagy ricsaj? – kérdezte Macskanyérc Molli. Vidra 

Viktorék Miklósék szomszédjában laktak, és mindenki hallotta a hátsó kertjük-
ből kiszűrődő kiabálást és hangos puffanásokat. 

– Apukámat meg a bátyáimat halljátok, a lombházamon dolgoznak – mondta 
Viktor. – Gyertek, nézzétek csak meg!

Épp amikor mindenki odaért Viktorék kertjébe, hangos kiáltást hallottak, és 
égszakadás-földindulás, valami lezuhant. Vidra úr ült egy fa alatt a sárban, körü-
lötte mindenfelé letört faágak és deszkák hevertek. 

– Apu! Mi történt? – kiáltotta Viktor. 
– Letört az a nagy ág – felelte Vidra úr. – Még szerencse, hogy ilyen jó puha 

sárba érkeztem!
Miklós hangosan kacagott. 
– És én még a te házad miatt aggódtam, Viktor! Ó, hát ezt a versenyt aztán 

igazán gyerekjáték lesz megnyerni.
Ezt hallva Vidra úr láthatóan dühbe gurult. 
– Rá se ránts, Viktor, majd megépítjük a lombházat egy strapabíróbb fán!
Miklós nagy kacagva tért vissza a saját kertjükbe, és a többiek is hazaindultak. 

Sári egyenesen Samu szobájába ment, és töviről hegyire elmesélte neki, milyen 
lombháza lesz Miklósnak. 

– Tyűha, Sári! Miklós lombháza úgy tűnik, csodás lesz! – mondta Samu. 
– Biztos vagy benne, hogy le tudod győzni? Te még hozzá sem fogtál a sajátod-
hoz.

– Ne aggódj, Samu. Valami igazán óriási dolgot eszeltem ki. Majd meglátod! 
– Azzal gondosan betakargatta az öccsét. – Bárcsak ne kellene holnap kórházba 
menned! Nagyon jól jönne a segítséged!
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