
 

Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy nagyon pici, de annál gyönyörűbb 

város, ezt a várost úgy hívták, hogy Fantáziaváros. 

Nagyon sok kisállat és gyerek lakott Fantázia városban. Ez a város mindig 

nagyon vidám és hangos város volt, sok színes virág lepte el az összes füves 

részt és nagyon sok elfoglaltságot nyújtott ez a város a lakóinak. Például több 

játszótér is volt a városba a kisebbeknek, rengeteg hinta, libikóka, homokozó és 

mászóka volt.  A nagyobbakról se feledkeztek meg, nekik sportpályák és padok 

voltak fenntartva gyönyörű kilátással. Ezen a gyönyörű helyen lakott Panna is. 

Panna egy 10 éves szőke hajú kék szemű kislány volt, aki imádott kint a 

szabadba játszani a legjobb barátjával Marcival. 

Marcinak barna haj és barna szeme volt, ugyanúgy, mint Panna 10 

éves volt. Legjobb barátok voltak és még szomszédok is. 

 



A két gyerek minden nap együtt jött haza az iskolából és egy finom ebéd után 

estig kint játszottak együtt, így ment ez mióta csak az eszüket tudják. Panna 

anyukája imádott virágokat ültetni, mint Fantáziavárosban mindenki, nem volt 

olyan ház, ahol ne lett volna legalább egy kisebb virágos kert. 

Marci elhívta fagylaltót enni Pannát a városba, mivel, hogy tudni illik nagyon 

szép meleg tavaszi időnk volt. Panna nagyon szerettet itt lakni mivel minden 

színes volt, boldog és mindenki kedves volt a másikkal. A két gyerkőcnek a 

kedvenc évszaka épp a tavasz volt, mivel nyáron mindketten sokat nyaralnak a 

mamájuknál és ilyenkor nem látják egymást amig ott vannak, viszont tavasszal 

nagyon sokat lehetnek kint a szabadba mivel későn sötétedig és nagyon jó idő is 

van. 

Marci ki találta, hogy a kertükbe piknikezzenek ma délután mert épp uzsonna 

idő volt, Pannának nagyon tetszett az ötlet és haza is szaladt az anyukájához el 

kéredzkedni és néhány finomságot kérni a piknikhez. Megbeszélték, hogy Panna 

viszi az innivalót valami nassolni valót és gyümölcsöt, Marci pedig a pokrócot 

amint tudnak ülni a szendvicseket és ő is visz gyümölcsöt. 

Eljött a piknik ideje Marci már a leterített pokróccal várta Pannát, volt ott 

minden jó, ami szem szájnak ingere. Épp, hogy el kezdek falatozni eleredt az 

eső, gyorsan összepakoltak és haza szaladtak. 

Panna nagyon csalódott volt, hogy nem tudták befejezni a pikniket és nem 

tudtak tovább játszani, de Panna anyukája megnyugtatta Pannát, hogy majd 

holnap befejezhetik, hisz nem eshet az eső örökké. Szomorúan lefeküdt a 

kislány aludni. 



Másnap reggel Panna kedve nem fordult jobbra mivel még mindig esett az eső, 

ilyen időben se játszani nem lehet kint a szabadban se piknikezni. Egyik 

szomszéd se volt kint a kertben nem ültettek, a kicsik nem mentek a játszótérre 

és a nagyok se mentek se a padhoz beszélgetni se a sportpályára sportolni. 

 

Panna várt és várt és várt, de egésznap esett az eső, egy héten keresztül csak 

esett az eső, Panna nagyon szomorú volt, hogy egy hete nem tudtak kint játszani 

és el is kezdte itatni az egereket az anyukájának. Panna anyukája nagyon derű 

látó volt és elmesélt Pannának egy mesét, hogy az eső nem rossz dolog, hisz a 

nővényeknek nagyon jó és a természetnek is és egyszer úgyis ki fog sütni a nap 

és újra mehetnek játszani, sportolni a szabad. A kislányt már az anyukája 

mondai valója se terítette jobb kedvre.  



Másnap reggel mikor Panna fel ébredt már ki se nézett az ablakon, pedig elállt 

az eső és gyönyörűen sütött a nap, fel száradt kint minden a sok eső után, mintha 

nem is esett volna egy percet sem. Panna anyukája ki hívta Pannát a kertbe, 

Panna ezt furcsálta is hiszen esik az eső, de ki ment anyukája kérésére, és mintha 

az anyukája ki tervelte volna egy csodás családi piknikkel lepték meg a kislányt, 

ahol Marci és a családja is részt vett, a két fiatal nagyon örült a másiknak és 

mintha csak tegnap kellett volna befejezniük a pikniket ugyan ott folytatták. 

A Város megint vidám lett, mint az eső előtt, néhány szomszéd ültetett a kicsik siettek a 

játszótérre, a nagyobbak indultak a sportpályára. Mindenki boldog volt, Panna meg boldogan 

jegyezte meg anyukája mondani valóját, hogy semmi rossz nem tart örökké. 

  



Képeket készítette: Frigyesi Dorka Kitti  

   BGSZC Budai technikum 12.DK tanulója 

 


