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Ez mÈg nem mese

Barni egy igazi nÈgyÈves kolozsv·ri

kisfi˙. Pont olyan igazi, mint Ti. A becs¸letes neve Barnab·s, de most mÈg
kicsi, sehogy sem illene r· a Barnab·s nÈv. Majd ha megnı, bajusza lesz,
netal·n szak·lla is, lesz felesÈge Ès gyerekei, Ès autÛt fog vezetni (de ink·bb
mozdonyt), akkor majd Barnab·snak fogj·k nevezni. Egyelıre azonban
Ûvod·ba j·r, Ès nagycsoportos. Igaz, ı a legkisebb nagycsoportos az egÈsz
Ûvod·ban.
’ az Èn fiam. Amikor az elsı mesÈt Ìrtam, mÈg nem volt h·romÈves. Mire ez a kˆnyv megjelenik, m·r betˆlti az ˆtˆt is. Mire elolvass·tok, az is lehet, hogy Barni m·r iskol·ba fog j·rni.
A legtˆbb mesÈt akkor Ìrtam, amikor Barnival tˆrtÈnt valami Èrdekes. Õgy
majdnem minden mesÈnek van egy kis igazs·g-magva. Azt·n, ha jÛ napom
volt, Ès Meset¸ndÈr megl·togatott, ez a mag sz·rba szˆkkent, kivir·gzott Ès
termett egy Barni-mesÈt.
Barni is szereti a Barni-mesÈket. Egyszer, mikor Ûvod·ba indult, az ajtÛban h·trafordult, Ès nagyon komolyan megszÛlÌtott:
ñ Apa, amÌg hazajˆvˆk, Ìrj·l egy Barni-mesÈt. JÛ?
ñ JÛ ñ mondtam. …s szÛt is fogadtam.
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A legtˆbb Barni-mesÈben olyan dolgok tˆrtÈnnek, amik minden bizonnyal
veletek is megtˆrtÈntek, mÈgha egy kicsit m·skÈppen is, mint Barnival. Biztos vagyok benne, hogy tal·lkoztatok m·r cic·val Ès kuty·val, hogy prÛb·ltatok m·r egyed¸l v·s·rolni a boltban, hogy tanultatok biciklizni, hogy tÈlen szoktatok sz·nkÛzni, Ès hogy utaztatok vonaton (b·r lehet, hogy nem
mozdonyon, ahogyan Barni!). Lehet, hogy j·rtatok m·r Budapesten, l·ttatok m·r metrÛt, Ès lehet, hogy voltatok m·r a tengeren is. Biztos ti is nagyon
szeretnÈtek tal·lkozni az angyallal (Barninak m·r siker¸lt!). …s tal·lkoztok
a kˆnyvben Barni egÈszen rendkÌv¸li kalandjaival is: ugyanis ı megismerte
a CsodaporszÌvÛt, a Nagyrav·gyÛ Kisfˆldalattit, Ès lett egy saj·t beszÈlı autÛbusza is, a Barnibusz. Sıt, egyik reggel igazi kir·lyfikÈnt Èbredt!
Mivel Barni is, mint a legtˆbb gyerek, este lefekvÈskor szokott mesÈt
hallgatni, kezdıdjˆn ez a kˆnyv is egy rˆvid mesÈvel arrÛl, hogyan szokott
tˆrtÈnni BarniÈkn·l a lefekvÈs.
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Barni Ès a lefekvÈs

Barni szeretett szÈpeket ·lmodni, csak

lefek¸dni nem szeretett. Azt gondolta, butas·g aludni, amikor az ember
ehelyett pÈld·ul j·tszhatna.
…ppen ezÈrt kÈzzel-l·bbal tiltakozott az ellen, hogy ·gyba b˙jjon, mÈg
akkor is, ha m·r ·sÌtozott a f·radts·gtÛl. Õgy azt·n a lefekvÈs mindig nagyon
hossz˙ra sikeredett.
Vacsora ut·n pizsam·ba kellett volna ˆltˆztetni Barnit, ha Barni ezt hagyta volna. De Barni ink·bb kisurrant az Anya ˆlÈbıl, Ès ugr·ndozni kezdett
az ·gyon.
Ez ut·n Barninak be kellett volna vennie az esti vitamin-cseppeket, de
Barni ink·bb ˆsszeszorÌtotta a sz·j·t.
Ez ut·n Any·nak meg kellett volna mosnia Barni fog·t, de Barni ink·bb
elvette a fogkefÈt, Ès egyed¸l akart fogat mosni.
Ez ut·n Barninak a kis·gyba kellett volna m·sznia, de Barni ink·bb az
·gy al· m·szott, Ès nem akart onnan kijˆnni.
Ez ut·n Barninak egy mesÈt kellett volna meghallgatnia, amivel nem is
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volt semmi baj. Ut·na viszont meg kellett volna elÈgednie egy mesÈvel, de
Barni ˙jabbat akart.
Ez ut·n Barninak dˆntenie kellett volna, hogy Macival vagy Malack·val
akar aludni, de Barni ink·bb behordott az ·gy·ba nyolc kisautÛt, kÈt traktort Ès egy vonatot.
Ez ut·n Barninak Ènekelnie kellett volna Ap·val Ès Any·val, de Barni ink·bb kiab·lt.
Ez ut·n im·dkoznia kellett volna, de Barni vagy nem akarta elkezdeni,
vagy nem akarta abbahagyni az im·dkoz·st.
Ez ut·n hallgatnia kellett volna, Ès becsukni a szemÈt, de Barni elkezdett
kiab·lni:
ñ Szomjas vagyok!
Ez ut·n be kellett volna fordulnia Ès aludnia, de Barni megint kiab·lni
kezdett:
ñ Anya, fogjad a kezem!
Ez ut·n Barninak mÈg ki kellett volna tal·lnia valamit, csak hogy ne kelljen aludnia, de akkor jˆtt az ¡lomt¸ndÈr, megpuszilta a homlok·t, Ès Barni
azonnal elaludt.
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