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öziasztok! Hahó! Hallali! 
Az én nevem Holló Lali, 
Sárga csőríí madár vagyok, 
sálam pöttyös, színem lila, 

Jugy szép könyvtárban lakom, 
sosem bánt az unalom: 
itt mindenki sokat olvas, 
nagy nálunk a forgalom. 



A gyerekek jönnek-mennek, 
csak csendesen beszélgetnek, 
nézegetik a könyveket, 
olvasnivalót keresnek. 
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- -Cz nem játszótér, te kicsi! 
Itt nem fiitkorászhatsz, bocsi. 
Ne bújj be az asztal alá! 
Ne told, mert a könyv nem kocsi! 
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Jvirakóssal 
leül most a baba szépen, 
még a nyelvét is kidugja 
nagy-nagy igyekezetében 
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JTL gyerekek jól mulatnak: Ozámolj velem: hány gyerek ül: 
olvasgamak, válogatnak, 
és ha kicsit elfáradtak, 
van asztal is, rajzolhatnak. 

Melyik gyerek ül egyedül? 
Mutasd meg, hogy melyik rajzol, 



JVLennyi kedves, kócos kölyök! 
Sokszor odaülök velük 
felolvasni és mesélni, 
ha nem érnek rá a szülők. 

M ost is velük ülök éppen 
a könyvkupac közepében, 
de jaj, sajnos nem olvasok -
azt is megmondom, hogy mért nem. 



1 öttyös könyvemért kesergek, 
ami elbújt, eltekergett 
biztos szeret bújócskázni! 
Ki tudja, hogy merre lehet r 
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hol a könyvem, holló-könyvem? 
Ki lesz az, ki megtalálja, 
kinek kell majd megköszönjem? 
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.önyvtaros néni, segítsen 
mert a könyvem sehol sincsen! 
Ezzel szoktam elaludni, 
ez a legkedvesebb kincsem. 

polc tetején, asztal alatt 
mindhiába keresgéli. 



I t t sincs... ott sincs... nagy a gondom... 
Hova bújt el, meg nem mondom! 
Szép rendben állnak a könyvek 
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ie is keresd most velem, 
ha segítesz, meglelem. 
Nézd a képet, hátha látod! 
Na, kezdhetjük? Figyelem! 
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Ozámold meg a könyveket, 
de nem kell az összesét: 
hány sárga van és hány pöttyös ? 
Számold csak, majd segítek! 

Két pöttyös és három sárga -
ügyes! Most csak az van hátra 
hogy a harmadik pöttyösét 
valaki - hopp! - megtalálja. 
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Az az ötödik az enyém, 
de lassanként fogy a remény 
aki mégis megtalálja, 
azé lesz a főnyeremény! 

1 ényleg látod? Gyorsan, gyorsan, 
mutasd még egyszer, hogy hol van! 
De jó! Megvan a pöttyös könyv, 
itt volt a játéksarokban! 



JC/Z a kedvenc hollós mesém, 
a rajzokon itt vagyok én -
látod, ahogy ott ücsörgök 
egy nagy könyvkupac közepén? 

xxrcom többé nem fancsali. 
hurrá, hahó és hallali! 
Köszönöm, hogy megtaláltad! 
Nézd: a címe Holló Lali! 
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