
Repüljünk vissza most 'kilencvennyolcba,
Mikor két könyvtáros: Molli és Gitta
Karavánja megállt Józsefvárosban.

Molli kipattant: Én maradnék. Hogyha
Van olyan hely, ami tényleg otthonos,

A nyolcban szívesen leszek én őshonos!

MESESÉTA 1. ÁLLOMÁS Következő állomás: 
Leonardo da Vinci közi játszótér

Ü D V
 

J ó z s e f v á r o s b a n !



Az egész kerület aggódva figyelte: 
A két könyvtároslányt vajon most mi lelte.

De Gitta egy nap keltében-jártában
 - Itt valahol a Leonardo utcában - 

Egy kóbor cicának kezdett el lelkizni,
Aki biz' nem tudta, ki volt a Da Vinci.

Nem kellett több, mint egy tengerzöld képeskönyv:
Az első olvasó pikk-pakk így összejött.

MESESÉTA 2. ÁLLOMÁS Következő állomás: 
Jázmin utcai játszótér



Pár nappal később a Jázmin utcában
Nagypapák akadtak Molliék útjába.
Nem kellett őket sokáig froclizni:

Boldogan kezdett el mind könyvet olvasni.
Meg is született az első új haiku:

Címe csak ennyi: a nyolckeres Winettou.

MESESÉTA 3. ÁLLOMÁS Következő állomás: 
Losonci téri játszótér



MESESÉTA 4. ÁLLOMÁS

Az meg itt történt a Losonci téren,
hogy a parkba befutott huszonnégy véreb.
De nem ám harcolni, vagy egymást harapni.

Könyv kellett! Címe: Szmöre, a ravaszdi.
De Gitta rájuk szólt: nincs ilyen könyv, hagyják.

Új mese írásba kezdtek hát a falkák.

Következő állomás: 
Kálvária téri játszótér



MESESÉTA 5. ÁLLOMÁS
A galambok itt a Kálvária téren

Merültek el Lázár Ervin új könyvében.
Molliék híre elterjedt a nyolcban:

Öreg és fiatal, csoszogva vagy gyorsan;
Egymáson taposott patás és nem patás,

Mind tudni akarta: mi az az olvasás!

Következő állomás: 
Mátyás téri játszótér



MESESÉTA 6. ÁLLOMÁS

Ezután jött csak az igazi döbbenet:
Olvastak vad és szép, jó és rossz könyveket.

Olvastak alváshoz, evéshez, iváshoz;
Olvastak virághoz, bokorhoz, fűszálhoz.
Csodálta a város a különös nyolckert:

Itt mindenki ismerte a kis Harry Pottert!

Következő állomás: 
Német utcai játszótér



Ha más kerületből valaki betévedt,
A sok olvasótól rendszerint elképedt.

Rumini, Gombos Jim -  a szerző szinte mindegy,
Az sem elvárás, hogy várjon egy üveghegy.

Nem kell elmenni, amíg a malac túr:
Elég egy mesékben otthonos művészúr.

VAGY HÖLGY!

MESESÉTA 7. ÁLLOMÁS Következő állomás: 
Gutenberg téri játszótér



MESESÉTA 8. ÁLLOMÁS

Leszel-e olvasó, te kerületlakó?
Olyané is, ami reggelig játszható?
Meséé, ami a szívünket átható?

Mondható, rendhagyó, megható, megkapó?
Főhőse marslakó vagy akár fáraó?
- A közös meséink ereje áradó!

A meseséta végére értél


