
„Finy Petra kicsit másképp használja a szavakat, mint szoktuk, ettől aztán a sza-
vak is kicsit másképp használják a világot, mint ahogy szokták. Ettől aztán ki-
csit megbillen a világ, pontosan úgy, mint a hinta vagy a repülő, és rögtön az 
égbe is repülünk vele. [...] Olyan felnőttről van itt szó, aki anyanyelvi szinten be-
szél gyerekül.”

(Lackfi János)

„Finy Petra remek arányérzékkel adagolja a maiságot (a lámpa, a radiátor, az óvo-
dai bunyó teljes természetességgel Rafael világának részei), a meseséget (hiszen 
Lámpalány meséiben tündérfióka, sárkánykölyök és óriásfiú is az álomra várnak), 
és beéri egyetlen egy szóalkotással, amely mégis önmagában képes arra, hogy 
Lámpalányként ragyogjon: Rafael tudja, hogy a mama sem tudott a papa nélkül 
aludni, amikor elutazott „a konferenciás tengeren is túlra.”

(Tamás Zsuzsa)

Író, költő. „Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy majdnem-legkisebbik lány. 
Úgy hívták, hogy Petra, ami azt jelenti kőszikla, de mindenki csak Kavicsnak 
becézte. Hiszen a gyerek kőszikla pont olyan, mint egy kavics.
Kavicsnak kék szeme volt, és úgy tudott vele nézni, mintha történeteket mesél-
ne. Ha szomorú volt, búboszorkányok suhantak át szivárványhártyáján, és apró 
vödrökből könnyekkel locsolták tele a szemét. Ha jókedvűen mosolygott, akkor 
pedig kacajkoboldok telepedtek a fogaira, és kis kalapácsokkal ütögették a zo-
máncot, hogy a nevetése csilingelő legyen. 
Kavics élvezte, hogy a mese átszövi a mindennapjait. És egyáltalán nem lepő-
dött meg, ha varázslatos dolgok estek meg vele.
Nem csodálkozott például, ha a réten kószálva felvett egy katicabogarat, és kö-
zelebbről megvizsgálva kiderült, hogy az egyik szárnyán két pötty van, a má-
sikon meg öt. Amikor pedig felemelt egy másik piros bogarat, annak az egyik 
szárnyán öt pötty volt, a másikon pedig egy sem. Nem furcsállotta, hiszen tud-
ta, hogy a dominókaticáknál ez már csak így van. Ily módon tudnak egymással 
a legkönnyebben dominózni.
Az is természetes volt számára, hogy nyáron a fák gyökerei azért lógnak ki job-

ban a földből, mert melegük van. Ugyanúgy, ahogy hőségben az ember is kidugja a lábujját a takaró alól. Sőt azon sem lepő-
dött meg, amikor egyszer az egyik fát látta, ahogy megvakarja a kisgyökerét. Egy kicsit ugyan ügyetlen volt a dologban, de 
utána lehetett hallani egy kéjes hangot, ami azt jelezte, nagyon jól esett neki.
Kavics azt gondolta, hogy a minket körülvevő világ mesés csodáit mindenki látja. De amikor elkezdett beszélni ezekről a 
káprázatos lényekről, a legtöbb ember úgy hallgatta, mint aki még soha sem látott ilyet.
A kislány úgy érezte, hogy a meséire szüksége van a felnőtteknek és a gyerekeknek. Elhatározta hát, hogy meseíró lesz, és pa-
pírra veti az összes csodát, amivel ő nap mint nap találkozik, és ami a többiek számára láthatatlan.
Abban bízott, hogy ha sok történetet ír varázslatos és fantasztikus dolgokról, egy idő után eltűnnek a búboszorkányok a vöd-
reikkel az emberek szivárványhártyáiról. Vagy legalábbis nem a szemeket öntözik majd állandóan, hanem mondjuk a kerte-
ket. A kerti törpéknek úgyis olyan a sok a teendője mostanában. Igazán rájuk férne egy kis segítség a kertészkedésben.”

Rufusz Rafael ma éjjel azért forgolódik álmatlanul, mert 
kíváncsi.

Rémesen kíváncsi arra, hogy vajon azalatt, amíg ő itt a kis-
ágyban kénytelen tölteni az időt, szülei vajon mit csinálhat-
nak? Hogy nem alszanak, az egyszer biztos. De arról sejtelme 
sincs, hogy mivel is foglalkoznak pontosan. Márpedig ő ad-
dig nem tud elaludni.

Felkapcsolja tehát kis-
lámpáját, amely hipp-
hopp Lámpalánnyá vál-
tozik, és megkérdezi tőle, 
hogy tud-e olyan mesét, 
mely megoldást kínál az 
ő gondjára. Lámpalány 
fényesen rámosolyog Ru-
fusz Rafaelre, mert vé-
letlenül ismer egyet. És 
volframszál-hangján ne-
kikezd egy történetnek.

„Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy királykislány. 
Arany haja lobogott, piros ajka ragyogott, barna szeme villo-
gott. Szépsége még a tündéreket is elsápasztotta.

Ám egy napon sötét karikák jelentek meg a szemei alatt. 
Nem volt ennek más oka, mint hogy a gyönyörű szép ki-
rálykislány ébren hánykolódott éjjelenként az ágyában. 
Nem tudott másra gondolni lefekvéskor, csak arra, hogy va-
jon királyi szülei mivel foglalatoskodnak, miután őt betet-
ték aranyágyacskájába. Ez a bizonytalanság most is gyötörte. 
Porcukorfehér ujjacskáit idegesen ropogtatta, tejbegrízfehér 
lábacskáit pedig még idegesebben lóbálgatta.

Ekkor berepült ablakán egy gyémántbagoly, és megszó-
lította:

– Ej, te gyönyörű királykislány, mégis mi bánt téged?
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Aranyvackor-díj, Naphegy-különdíj, 2009.

– Jaj, gyémántbagoly, nagy az én bajom. Olyan erős kíván-
csiság tör rám esténként, hogy majd belehalok. Azt szeretném 
tudni, hogy vajon mivel foglalatoskodnak az én királyi szüle-
im, amíg én alszom.

– Ha csak ez a gondod, hát ezen könnyen segíthetünk. Át-
repülök az ablakukhoz, és meglesem őket – azzal a gyémánt-
bagoly széttárta csillogó szárnyköpenyét, és eltűnt.

Másnap éjjel megint meglátogatta a gyönyörű királykis-
lányt. Az már alig fért a bőrébe, annyira szerette volna halla-
ni, hogy mit tudott meg.

– Csodálkozni fogsz, de bizony akkor is elmesélem, hogy 
mit láttam tegnap éjjel királyi szüleid ablakában. Épp vacso-
ráztak, de nem is akárhogyan! Palacsintát pörgettek a fejük 
felett, és a kakaóba buborékot fújtak, és a sok hab beterítette 
az egész asztalt. Aztán az ágyon ugrándoztak, olyan hevesen, 
hogy fejükkel majdnem kiszakították a drága bársonybalda-

chin tetejét. Végül a koronájukkal játszottak célbadobósdit 
egészen éjfélig. Majd hullafáradtan dőltek be az ágyukba, 
anélkül, hogy eszükbe jutott volna fogat mosni. Hiszed, nem 
hiszed, minden így történt.

A gyönyörű királykislány először egy kicsit csodálkozott, 
aztán megnyugodott. Végül is királyi szüleinek fárasztó lehet 
az egész napos szülősködés, és rájuk fér egy kis kikapcsolódás 
esténként. Mindig komolynak és felnőttnek lenni igen kime-
rítő lehet, úgy vélte. Magára húzta ezüst takaróját, megigazí-
totta arany párnácskáját, és mosolyogva elaludt.

Itt a vége, mire mész véle?”
Lámpalány elhallgat, és kérdőn néz Rufusz Rafaelre. A 

kisfiú percekig gondolkozik magában. Nehezen hiszi, hogy 
az ő szülei is ilyesmi gyerekséggel töltik az időt, míg ő alszik. 
Ám hosszas töprengés után mégiscsak elfogadja, hogy ez le-
het a helyzet náluk is. Hiszen tegnap is bajszot fújtak ma-
guknak a borotvahabból, amikor kiment hozzájuk reggel a 
fürdőszobába.

Lámpalány meséi
Mese a királylányról, aki nem tudott aludni, mert kíváncsi volt
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Kedvenc étel: camambert sajtKedvenc ital: bodzaszörp
Kedvenc édesség: nutellás palacsintaKedvenc szín: rózsaszín
Kedvenc játék: üveggolyó
Kedvenc állat: bálna
Kedvenc növény: pipacs
Kedvenc könyv: MicimackóKedvenc dal: Erdő szélén házikó

Az ovi-ügy,
 ill. Levente Tani, Pagony, 2009
Gréta garbója. Versek óvodásokról,
 ill. Holló Anna, Naphegy, 2009
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juk a kert
gy kis segítség a kertészkedésben.”
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