
Gerencsér Anna, Ágoston Anna: A kalandor múmiácska 

 

A kalandor múmiácska 

elunta a múzeumot, 

dülledt szemmel, becsavarva, 

a tárlóban így gondolkodott: 

 

Ha eljön majd a záróra, 

kimehet az utcára, 

hisz olyan régen nem járt ott, 

megnézi, mi változott. 

 

De olyan lassan telt az idő, 

alig bírta kivárni ő. 

A múzeum végre bezárt, 

múmiácskánk csak erre várt. 

 

Mikor mindenki elhagyta a termet, 

hősünk a tárlóból kikecmergett. 

Felkelt, egy kicsit várt, 

majd úgy futott! Meg sem állt. 

 

Ahogy kilépett az utcára, 

tátva maradt a szája: 

-Színes boltok, kirakatok! 

Jesszus, mindjárt elájulok! 

 

Mikor egy üzletbe benézett, 

Sok vásárlót megrémisztett. 

Múmiánk csak töprenghetett: 

-Hová futnak az emberek? 

 

Lement hát a föld alá, 

hátha ott jobb sors vár rá. 

-Jé, ott egy föld alatti busz! 

Már úgy is kifogyott belőlem a szusz. 

 

Felszállt hát a metróra, 

ekkor éppen elmúlt egy óra. 

Gondolták az emberek: 

-Miért van jelmezben a gyerek? 

 

Múmiánknak nagy morgás 

jött a hasa tájáról, 

úgy döntött inkább 

leszáll a metróról. 



Kellőképpen megéhezett, 

de meglátott egy éttermet. 

-Ide szívesen bemegyek, 

és finomat ebédelek! 

 

A pincérre majdnem rájött a szívroham. 

-Ö…Mit parancsol, kedves uram? 

-Egy fél szelet rántott marhát, 

s hozzá tojásos galuskát. 

 

Mikor a jelmezes az egészet megette, 

még mosolyogva hozzátette: 

-Mondjon még nekem valami szépet! 

Harapok egy kis finom desszertet! 

 

-Van itt gesztenyepüré, van somlói, 

van még palacsinta, meg egy kis fagyi- 

rettegte a pincér ezeket sorolta. 

-Kérek egy kis fagyit!- mondta a múmia 

 

Mikor a pincér a rendelést felvette, 

rohant a konyhába félve, sietve. 

-Magát meg mi lelte, csak nem babonás? 

-Nem, de egy múmia az asztalnál vacsoráz’! 

 

Ekkor egy gondolat villant múmiánk agyába, 

késztetést érezve ránézett az órára. 

Nézte, és sietve kiment az utcára, 

de megbotlott egy tábla lábába! 

 

A táblán volt egy plakát, 

ezen meglátta saját magát. 

-Kiállítás? Múzeum? 

Hát ez az én otthonom! 

 

A kis múmiánk ezeket gondolta, 

s közben szélsebesen futott haza. 

Mikor hazaért, visszabújt a tárlóba. 

El is szendergett….mosolyogva. 


