1. Vándor Tibor: Szüleim mesélték, én követtem el gyermekkoromban: harci feladat, elküldtek a boltba
egy csomag lisztért. Nem találtam sehol sem lisztet, viszont felfedeztem a polcon egy "búzadara"
nevezetű zacskót. Szerintem teljesen logikusan én úgy véltem, hogy ha már búzából készült és
darálták, akkor ő az a bizonyos liszt, csak valamiért ezt nem így írták rá a zacskóra.
Boldogan hazavittem egy zacskó grízt (aznap este tejbegríz volt a vacsora).
2. Görösgal, Óvoda 1983.
-Erzsi néni!!! -Láttunk egy kígyót, ami téli álmot álmodik.
3. Letícia Weöres Sándor versét így mondja: „Szárnyati Géza
ra”
4. Horváth Eszter: Nagyszülők 5 éves unokájukkal gyalogolnak a szőlőhegy felé (kiadós eső után, a sáros
úton). Papa persze gyorsabban halad, mire mama megjegyzi 'Papa gyorsan tud menni, felvette a
hétmérföldes csizmáját', mire az unoka: 'az én csizmám is földes, mégsem tudok olyan gyorsan menni'
5. Halászvári Rózsa: Hat- , meg hároméves kislányaim üldögélnek hátul a kocsiban. Egyszer a kicsi mert
sokat beszéltünk már neki a fogmosás fontosságáról, egyszer csak megszólal. Én már leszoktam az
édességről. Kis idő múlva a nagy elővesz egy tábla csokit, és elkezdi bontogatni. A kicsi odasandít, majd
rövid tétovázás után ezt mondja: Csak erről nem.
6. Horváthné Ferenczfi Katalin: A fül-orr gégész az a néni, akinek egy CD van a fején.
7. Halászvári Rózsa: A hatodik születésnap nagy dolog, tudja ezt az unokám is, mert mikor a nagyapja
rendre utasította, így válaszolt: Nekem te ne beszélj, mert én már hatéves vagyok!
8. Horváthné Ferenczfi Katalin: Ádám egészen picike volt, a szülei autóztak vele valahova. Mondták neki,
hogy mindjárt jön Kiskunlacháza.
Eltelt pár perc, Ádám már nagyon türelmetlen volt.
-Hol van mááár?
-Micsoda?
-Hát a kiskullancs háza?!
9. Zoric Ildikó: Kislányom 4 évesen elkezdett magának férjjelölteket nézegetni. A baj az volt, hogy mind
egytől egyig édesapja barátai voltak. Mondtam neki, hogy ez így nem lesz jó, ők idősek hozzá, és mire
ő felnő nekik már fehér szakálluk lesz, stb. Tanácsoltam, hogy próbáljon meg az oviban körülnézni, ott
majd talál aranyos, kedves férjnek valót. Ez egy pénteki beszélgetés volt, hétfőn megyünk oviba,
öltözőben vagyunk épp, mikor megérkezik egyik kis csoporttársa, apukájával. Hangosan megszólal: Ok,
döntöttem, Dettike apukája lesz a férjem, ő tetszik. Én kissé pironkodva mondom, hogy de ezt
megbeszéltük, miért nem jó így, mire ő: Anya, ne mondd már! Nem te mondtad, hogy az óvodában
nézzek körül??!
10. Ingrid Sjöstrand: Mamának este nincs ideje
Mamának este nincs ideje a gyerekekre,
és papa, õ is rosszul áll idővel,
és a nővérem,
neki aztán semmi ideje taknyos kölykökre.
A könyvtáros néninek
nincs ideje beszélgetni velem,
mert annyian jönnek könyvért.
Csak a részeg, öreg bácsinak
a könyvtár előtt,
annak van ideje beszélgetni a gyerekekkel.
Még jó, hogy a részeg öreg bácsira
nincs ideje senkinek se.
11. Péter:„-Hogyan haltak meg a Juliska néni férjei?”
12. Tamás: „–Kik azok a konflikusok?”
13. Dolgozat 4. osztályos tanuló definíciója:
"A domb olyan, mint egy pukli. Két nagy pukli már dombságot alkot."
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Orsi, te ember vagy?
Mamika, még nagyon sokáig lesz ez az élet?
Zoric Ildikó: Amikor szeretsz valakit, akkor sokat pislogsz, és apró csillagocskák jönnek ki belőled.
Az igaz, hogy a szagok sok szag-molekulából állnak?
Kispisti:-A négerek már a babakocsiban is négerek?
Nagy Ibolya: Gyermeki lódítás: fiam a strandon 5 évesen odaállt egy nagy barackot evő nő elé, és
nézte, nézte, míg az végül odaadta neki a felét. Büszkén mutatta szerzeményét nekem. Kérdeztem,
hogy miért kérte el, nekünk is van barackunk. Azt válaszolta, hogy mert az is a mienk volt, de ő a felét
meghagyta a néninek, aki megehette.
Nagy Ibolya: Olvastam valahol, hogy az egyik nyugati országban több nagyon városlakó óvodás
gyerekek azt hiszi, hogy a tehenek lilák, s amikor megkérdezik tőlük, hogy mi borítja a csirkét, azt
válaszolták, hogy nejlonzacskó.
Nagy Ibolya: Vonaton: nagyon városlakó gyerek lehetett, mert az ablakon kinézve azt mondta a
szüleinek: Anya, itt már lebontották a házakat?
Nagy Ibolya: Megkérdeztem a gyerekeket, ha lehetne, mit kérdeznének a Jóistentől: az 4 éves fiam azt
kérdezte, hogy miért nem eszünk mi is füvet, mint a lovak, mert ha azok szép nagyra nőnek tőle, akkor
biztos, mi sem lennénk ilyen kicsik, a 7 éves lányom pedig, hogy miért nem teremtette nagyobbra a
cseresznyét és a málnát, mert akkor nagyobbat lehetne harapni belőle. Nem forszíroztam tovább a
dolgot.
Nagy Ibolya: Fiamnak van egy nála 3 évvel idősebb nővére, ezért 4 évesen, szomorúan, s félve a
válaszoktól 2 kérdést tett fel: akármennyi répát is eszek, mindig fiú maradok? Válaszoltam, hogy igen,
de fiúnak is biztos jó lenni, kérdezze apukát. Még letörtebben: s akármennyi répát is eszek, mindig 3
évvel fiatalabb leszek az Esztinél? Erre nem tudtam ajánlani senkit.
Nagy Ibolya: A 4 éves lányom a fiamat egy székhez kötözte hálóköntös övvel, s a fiam hangosan visított
1 évesen ez miatt. Amikor kérdőre vontam a lányomat, hogy tehetett ilyet, azt mondta, hogy mert
elhatározta, hogy ők most rabszolgát játszanak, s a rabszolgák tiltakozni szoktak.
Nagy Ibolya: Ügyfelemet hívtam, s egy 9 év körüli gyerek vette fel a kagylót.
Én: "Kovács úrral szeretnék beszélni!"
Ő: " akkor őt hívja!" s letette a kagylót.
Nagy Ibolya: Talán elnézitek nekem, de egy jópofa öregasszony mondta, nem gyerek, miután a buszon
sokáig szöszmötölt a fizetéskor, mert rosszul látott, és sok volt az aprója. Be is szólt neki egy suhanc: ki
kellene találni már valamit, hogy ezek az öregek már ne rontsák itt a levegőt! A nénike frissen s
fiatalosan foghegyről odavetette. Ne aggódjon fiatalember, mire maga megöregszik, kitalálják!
Többen végig mosolyogtunk.
Nagy Ibolya: A buszon hallottam, amikor egy apuka -látva, hogy a rágógumi kipukkadva a fia orrára
ragadt, azt mondta neki: nem emlékszel, az anyu azt mondta, hogy ne fújd olyan nagyra a rágót, mert
az orrodra fog ragadni?
Gyerek: neked is megmondta, hogy ne pisilj a WC mellé, mégis oda pisiltél!
A következő megállónál leszálltak.
Nagy Ibolya: A postán a fiam, amikor a leveleket adtuk fel, jó hangosan köszönt az átvevőnek. Az nem
köszönt vissza. Meg is jegyezte az 5 éves fiam: néni, te nem tudsz köszönni?
Nagy Ibolya: Az Abc-ben tömött kosárral a kezemben még utoljára beletettem egy csomag rágót, majd
a zsebembe nyúltam papír zsebkendőért. A lányom - aki alacsony volt még, s nem mindent látott jól, jó
hangosan figyelmeztetett: anyu, te nem tudod, hogy előbb ki kell fizetni a rágót, aztán a zsebedbe
tenni?
Nagy Ibolya: Amikor X ügyfelemet hívtam, s a gyereke vette fel a telefont, megkérdeztem, hogy otthon
van- e az anyukája. Kisvártatva megszólalt a gyerek: mondta, hogy nincs!
Nagy Ibolya: S amikor fél órán át gondolkodtam egy szórejtvényen, ami így szólt: kas saison ka. A fiam
hétévesen seperc alatt kiolvasta: kassai sonka...

32. Nagy Ibolya: Telefonon kerestem ügyfelemet, s a gyereke azt mondta, hogy nem lehet, mert benn van
a fürdőkádban. Akkor azt mondtam, hogy a feleségével szeretnék beszélni. Erre a gyerek: nem lehet,
mert ő is benn van a fürdőkádban, s ilyenkor nem lehet őket zavarni!
33. Kispisti:- Apa, minden nőnek kövér a cicije?
34. Dávid:-A vulkánok miért romlanak el?
35. Éder Anita: Dzseni:Én vagyok a király, és ülök a roncs székemen.
Rögtön javít:Ülök a troncs székemen!
36. Éder Anita: Anyagias világban élünk. Dzsenike számol: Anya, tudod milyen sok hajam van?
Százezermillió-húúúsz...forint!
37. Zoric Ildikó:Az is jó ebben a topikban, hogy eszembe jutnak a csemetéim eddig le nem jegyzett
aranyköpései. Szonja ovis volt, mikor panelból családi házba költöztünk. Kérdezte tőle óvó nénije, és
hogy tetszik az új ház? Mire ő, hát nem mondom, hogy rossz, de egyszerűen nem értem, hogy lehet,
hogy jutott saját szoba nekem, tesómnak, maminak, akkor apa meg anya hogy nem tudta elérni, hogy
nekik is csináljanak! Már megint közös szobájuk van! Nekik ez előrelépés? Zoric Ildikó
38. Feleségem szoptatás előtt: - Bálint, iszok neked teát!
39. Szabó Andrea: A fiam kicsi kori szavai:ubakó(uborka),papikó(paprika),pamicsodor(paradicsom),
efente(elefánt),kucor(cukor),dőcer(gyógyszer,barákászkök(barátok közt),rideró(híradó). Szabó Andrea
40. Szabó Andrea: Luca 7 éves és arra kért, hogy írjam le neki egy papírra az imi címemet.
Máskor a saját levél címét írta le és kérdezte tőlem: Anya: mi a mi odavezető számunk?(irányító
számunk) Szabó Andrea
41. Az óvodában halkonzerves szendvicset kapnak uzsonnára a gyerekek. Néhányan fanyalognak, mert
nem ismerik ezt az ételt. Motiválom őket a falatozásra.
-Az a kispingvin, akiről meséltem nektek, nagyon szeretné az halat.
Brigi megszólal: -De hogyan bontaná fel a halkonzerves dobozt?
42. Dani:-Ó! Van bolhád!
43. Három év körüli kissrác a siklósi buszon nagymamájának mondja: -Nagyon érdekes ez a busz, de ha
minden fenyőfánál megáll, akkor leszállok.
44. Dani:-Én nem hiszet a Téjapóban, mejt vajati csat beöjtözött. Anyutám nevét údsem tudná
medmondani.
45. Szomszédaink hároméves kislánya, Julika nagyon szeretett volna
kutyát, de a mamája nem engedte. Egyszer, amikor átmentünk hozzájuk
vendégségbe, Julika boldogan újságolta, hogy a mamája azt mondta, fog kapni
kutyát.
Meglepetten kérdeztük:
- Mikor?
Julika büszkén jelentette be:
- Majd ha a disznók repülnek.
46. Péter dédi mamájánál és dédi papájánál nyaralt Szentlőrincen. Lenyűgözték az állatok. Megfigyelte a
szomszédék disznóját. Amikor édesapja érte jött, örömmel újságolta:- Apa! Képzeld láttam egy igazi
vadkant!
47. Húgomtól 6-8 éves korából:Te...egyorrú!
48. Rejtvényt fejt:JNS,az a skót János. Azt hittem kiskótolják az Á meg az o betűt.
49. Akkorát estem, mint egy olajtó-így értette az ól ajtót -Pedig nem is volt ott olaj,nemhogy egy egész
tó,még egy tócsa se!
50. Eszik: Én vagyok a trójai faló!
51. Egy ismerős kisfiú: Kérdezzük tőle egy madár rajzra:Na,milyen állat ez? -Vili!(A Vili,a veréb c.mese óta
Vilit mondott.)
52. Öcsi három éves korában a dohányzó asztalról ugrál a fotelra. Nagypapája aggódva eléje teszi a karját.
Öcsi: - Te vagy a sorompós papa.

53. Én abban a mondókában, ami így kezdődik Pál,Kata,Péter jó reggelt!,azt a részt Szól a kakasunk,az a
nagytarajú,úgy értettem és hangsúlyoztam szól a kakas Unk-mintha Unk lenne a kakas neve. Nem is
értettem,hogy lehet ilyen hülye neve egy kakasnak.
54. Éder Anita: Ma egy kissé idegesebb voltam a kelleténél, Dszenitől rögtön meg is kaptam a kritikát:Anya, ma nem bírok veled!
55. Iskolaérettségi vizsgálaton járt Márk, hat éves óvodás. Másnap az óvodában örömmel mondja: Tegnap volt az érettségim.
56. A 2,5 éves kisfiam szerette volna ha elmondom neki a „Cirmos cica haj” című mondókát: „Anya,
beszéld ki a szádból a cicás mondókát!”
57. Kapuvári Anna Mária: Móni mondta:"Anya, ha nagyobb leszek nekem is kinő majd a fütyim?
Nem, neked a puncid van, és ha nagyobb leszel, majd az is nagyobb lesz!
Jézusom a mamának mekkora lehet?"
58. Bányainé Gyevi Szabó Tímea: Játszótéren kibeszélték a nagyobb gyerekek mit tehet egy nő és egy férfi
egymással az ágyban, a lányom még csak három éves volt, kihallgatta. Este suttogva azt mondta
nekem: Anya ez fúúúj... és ha te is ezt csinálod, akkor te is fúúúúj vagy.
Csak annyit mondtam: Tizenöt év múlva megbeszéljük.
59. R. Péterke délelőtt kilenc órakor az óvoda kapujában ácsorog. -Mit csinálsz itt? -kérdezem tőle. –
Várom, hogy négy éves legyek.
60. Egy viharos napon, a Balaton partján nézegetjük a hullámzó magyar tengert. Szilvike: -Ki az a bolond,
aki ennyire rugdossa a vizet?
61. A kígyó sz hangját automatizáljuk képeket nézegetve logopédia órán.
Panka: -Megyasszony
62. Az egyik ismerősöm 4éves fia múltkor odament az anyjához és azt mondta: anya! Látom, hogy te
csókra vágysz!
63. Zoric Ildikó: Kisfiam elmondja egy észlelését: Képzeljétek, ha én valami savanyút hallok, rögtön ott a
savanyúság az egész testemben! Mire lányom, valami csúcs muris felnőttes arckifejezéssel és
hangsúllyal kioktatja: Azt mi magyarok úgy mondjuk, hogy kiráz a hideg! Zoric Ildikó
64. Bodnár Katalin: December elején, logopédia terápiás órán óvodásokat fejlesztettem.
–Szépen nézzetek tükörbe, figyeljetek rám, és utánozzatok, hogy izmosodjon a nyelvetek a
nyelvtornától. Ilyenkor már a Mikulás figyeli a gyerekeket. A Mikulás mindent lát, szót kell fogadni,
mert csak a jó gyerekeknek hoz majd ajándékot. Réka Megszólalt:
–Te nem tudtad Kati néni, hogy a Mikulás az csak egy legenda?
65. Bodnár Katalin: A kiscsoportban B. Miklóska segítséget igényel a pulóver felvételénél. Véletlenül
összekócolom a haját, amikor segítek neki. Megszólal: -Te! Vigyázz a figurára!
66. Korodi Julianna: Az öcsém kopasz. Az egyik kislány ismerősünk (akkor volt kb. 3 éves), mikor először
meglátta, csak ennyit mondott: te vagy a nincshajú bácsi." Korodi Julianna
67. Vándor Tibor: Régen volt, húsvét, akkoriban természetszerűleg hozzátartozott az ünnephez a
tojásfestés. Általában előre elkészültek a színes kék-piros-zöld tojások, utána kerültek elő a színes
papír, tempera, ragasztó, egyebek.
Zsó akciója volt: valamiért neki a fehér tempera tetszett meg leginkább.
Lógó nyelvvel, végtelen igyekezettel visszafestett egy zöld tojást teljes egészében fehérre... (3-4 éves
lehetett).
68. Bodnár Katalin: A nyári tikkasztó hőségben olvadozik a fagylaltunk. Bence nézegeti, majd megszólal.
-Még szerencse, hogy mi nem olvadhatunk el a nagy melegben, mert olyan a bőrünk.
69. Zoric Ildikó:A nagyobb gyerekek is tudnak ám alakítani. Beteg, lázas kislányom a napokban győzköd,
hogy engedjem el iskolai programjára. Mondtam neki, nem mehetsz el, beteg vagy, még megfertőzöl
másokat, miközben ő bizonygatta, hogy jobban van. Javasoltam, tegyünk egy próbát: vegyen orron át
mély lélegzetet. Persze csak úgy zenget bongott az orra a náthától, mire rákérdeztem, na látod milyen
náthás is vagy! Erre ő: ugyan már anya mindez kis átmeneti műszaki probléma!

70. Skoda Emese: Tegnap mentünk a mamához, korán volt 8 után, a lépcsőház tök csöndes. Kisfiam most
próbálgatja a beszédet/hangokat. Ha kimegyünk a lépcsőházba nagyon szereti hallani a visszhangját
ezért elkezd hangoskodni: hah, hah, hah... De olyan korán volt és tök csönd, mondom neki, hogy még
alszanak a házban és elkezdetem csititgatni: csssss, cssss. Akkor azt kezdte próbálgatni de a csssss nem
visszhangzott olyan jól és visszatért a hah, hah-ra.
71. Vándor Tibor: Legnagyobbik lányom egy évig Ausztriában babysitterkedett, ő mesélte:
A kis Hannah épp a "pelenka-WC használat tanulás" köztes állapotában, szülők elmentek reggel. Ő
ráadott a kicsire egy pelenkát, és átengedte a szomszédba játszani. Valamit tett-vett a konyhában,
Hannah beront, hogy pisilnie kell, rohan a WC felé. Orsi utána, közben mondja neki:
-De Hannah, adtam rád pelenkát!
Mire a kicsi (már bent a WC-ben):
-Ja, akkor jól van!
Boldogan pisilt egyet a még le nem vett pelenkába, és rohant (volna) vissza játszani...
72. Zoric Ildikó: Húsvét előtt kérdezte kisfiam, hogy is van az a dalocska, mikor a nyúl fekszik az
árokparton...Majdnem stimmelt, talán arra gondolt mikor felcserélte az ülést és a füvet, hogy a nyúl
túl van egy jó kis locsolós napon...
73. Antal Dávid: Leánykám 5 és fél éves, és a hajgumit újabban CSAJGUMInak hívja.
74. Ella 7 éves: „Akkor megy férjhez az ember, amikor másvalakit jobban szeret önmagánál. Szerintem ez
nem lehet túl könnyű”
75. „A fiúk nagyszájúbban születnek, mint a lányok. A fiúk belsejében nagy ordítás lakik, aminek ki kell
szabadulnia. A lányok belsejében kis dolgok vannak, nekik elég, ha kicsit nevetnek és futkároznak.”
76. „Az ember a családjának mindig elmondhatja, amit gondol, és soha nem kell attól félnie, hogy valaki
ugyanazt gondolja.”
77. Hanna, 7 éves: „Ha a tanárok is eljárnának dolgozni, a gyerekeknek nem lenne hova menniük.”
78. Matilda, 6 éves: „A fiúk máshogy játszanak, mint a lányok. A fiúk állandóan csiklandozni akarnak. A
lányok többet beszélgetnek, de az nem annyira érdekes.”
79. „Manapság sokkal könnyebb nőnek lenni. Régen máglyán égették el őket.”
80. Ann-Sophie, 6 éves: „Kétféle angyal van, szokványos, és őrangyal. Az őrangyalt ágyúból lövik ki, ezért
kócosabb a hajuk.”
81. Mimi, 8 éves „Még soha nem láttam angyalt, de láttam már fogorvost!”
82. Bodnár Katalin: Irodalom órán Tanár:-Miért van Gárdonyi Géza sírjára írva: „Csak a teste”?
Zsolt:-Mert a fejét levágták a törökök.
83. Törölt felhasználó:-Andi!Az Ákos hozza a húsvéti ot?
-Nem, miért hozná ő?
-Mert azt mondod neki, hogy Nyuszi!
84. Skoda Emese: Óvodai emlékem: A költöző madarakról beszélgettünk. Óvó néni kéri soroljunk fel
költöző madarakat, Zolika nagyon nyújtózkodik, úgy jelentkezik: -Óvó néni kimehetek pisilni?
85. György Beáta: -Anya, mikor lesz megint Forma-1?
-Tavasszal, tudod, amikor jön a nyuszi.
-És a nyuszi meg fogja nyerni?
86. Bodnár Katalin: „Abból, aki jó nevelést kap, jó gyerek lesz. Abból, aki rossz nevelést kap, jó fej.”
87. Bodnár Katalin: „Nagykoromban rendőr leszek, és mindenkit fejbe ütök a gumibotommal, főleg az
öreg, savanyú néniket, akik kiabálnak, ha focizunk.”
88. Anita, 9 éves: - Házasnak, vagy egyedülállónak jobb lenni?
- A lányoknak jobb egyedülállónak lenni, de a fiúknak nem. A fiúknak kell valaki aki takarít utánuk.
89. Derrick, 8 éves: - Honnan tudja egy idegen, hogy valakik házasok? - Szerintem csak kitalálni lehet,
például ha mindketten ugyanazzal a gyerekkel ordítoznak.
90. Emil, 7 éves: És akkor a pap megkérdezi, akarod-e házastársadul azt, aki melletted
áll, vagy valaki mást. Általában nem áll ott senki más, ezért azt válaszoljuk: akarom.

91. Zoric Ildikó: Kedves barátnőm hihetetlen aranyos, cserfes pici lánya állapította meg egy ismerős
kisállatáról: milyen aranyos ez a tengerimatrac!
92. Éder Anita: Tegnap történt:
Én:-Gyere, Dzseni, elmegyünk a szervizbe a fejhallgatóért, elkészült.
Mire ő:- Kinek a fejét kell meghallgatni???
Logikus, nem?
93. Skoda Emese: A gyerekek utánozhatatlanul logikusan tudnak gondolkodni! Az én fiam is kísérletezik az
első szavakkal. Jelenlegi tudománya: hallja valakitől, hogy bumm ő mondja buuu; meglátja a cicánkat
/vagy vakitől hallja cica/ akkor valami olyasmit mond a c,i,sz betűk keverésével amit akár cicának is
lehet hallani. Nagy dolog ez a mi életünkbe.
94. Törölt felhasználó: Amikor a Húgom 3 és fél évesen megkérdezte anyámat: Anya te tehén voltál?
Anyám: Miért gondolod?
Húgom: csak! (azért gondolta, mert tejet ad.. utána mondta)
95. Törölt felhasználó: Én 5 évesen (tél volt) készülődtem oviba és kitaláltam hogy rövidgatyába megyek
anyám kitett az ablakba megmutatta hogy mindenki jól felöltözve megy az utcán. Aztán arra ment 1
futó ember természetesen rövidgatyában. Akkor anyám begurult és majdnem kiment hozzá.
96. Törölt felhasználó: Húgom (5 éves) megkért hogy olvassam föl neki a feladatot: "Sorolj fel természetes
vizeket a környezetedből." Húgom: "Csapvíz"
97. Éder Anita: Egyik reggel így szólt: - Jó, hogy tovább aludhatok, legalább álmos vagyok!
98. Éder Anita: Dzseninek nagyon határozott elképzelése van mindenről: -Nem úgy szoktam, ahogy te! Úgy
szoktam, ahogy akarom!!!
99. Skoda Emese: Kisfiam /januárban volt 1 éves/ épp most szedett szét egy kazettát a látvány a

és a

házicérna esetére emlékeztet Megyek kiszabadítom mielőtt rájön, hogy bajban van.
100. Antal Dávid: Régészeti múzeumban voltam nagyfiammal és a középsővel (9 és 7 évesek).
Ahogy nézegettük az agyagedényeket, meg szerszámokat, azt mondja a nagyobbik:
"Papa, lehet, hogy régen én is ilyen ősember voltam, és egy-két dolgom, szerszámom, vagy korsóm,
vagy poharam itt van kiállítva... De nem is baj, ha az enyém volt, mert most van helyette másik..."

