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Kincsőnek,

Rékának,

Flórának,

Évának



Ez a mesegyűjtemény szépen csengő, avagy beszédes nevek ihlette
verses meséket tartalmaz. A mesék elsősorban a nevek jelentéséből
kiinduló, de attól elszakadó, tovább szőtt kis történetek illetve jel-
lemzések az adott neveket viselő szereplőkről, akik egymás testvérei.
A történetek laza szállal kötődnek egymáshoz, de önálló egységet
alkotnak.

A kötetben szereplő huszonegy név szubjektív szempontok alapján
lett összeválogatva. A nevek egy része önmagát jelenti, egy részük
pedig olyan sokatmondó, különleges jelentéssel rendelkezik, ami
nem közismert. Van olyan név is, amihez legenda vagy népszokás
fűződik, ott ez adja a történet alapját, de az esetek többségében a
mese az író egyéni elképzelése szerint alakul a mese belső törvényei
alapján.

A szereplők a nevükben hordozzák a sorsukat, és a nevük jelentésé-
nek megfelelően viselkednek. Egy-egy szereplő vágyódik valami
után, valamelyikük útra kel, hogy elérje célját, vagy beteljesítse kül-
detését. Egyes szereplők szerelembe esnek, mások pedig segítséget



és vigaszt nyújtanak azoknak, akiknek szüksége van rá. A szereplő-
ket összefűzi az egymás iránti szeretet, a testvéri kötelék.

A könyv ajánlható iskolás gyermekek, vagy a nevek, esetleg saját ne-
vük jelentése iránt érdeklődő, és a verses meséket kedvelő felnőttek,
illetve névadás előtt álló leendő szülők számára.



Hol volt, hol nem volt,

a világ hajnalán,

huszonegy nemes

lelkű kisleány.

Szelíd kedvességük

áradt a világra,

szépségüket csodálta

mindenki, ki látta.

Tiszta lelkük arcukon

tündökölt lágyan,

békéjük és jóságuk



szemük mosolyában.

Testvérek voltak,

egymást megbecsülték,

a másikat tisztelték

és őszintén szerették.

Mindegyikük nevében

rejtette a sorsát,

életútjuk nevükben

és önmagukban hordták.



Írisznek hívták,

mely szivárványt jelent,

Írisz pompás színű,

és szivárványt teremt.

A görög mitológiában

a sok isten hírvivője,

a színes szivárványnak

pedig istennője.

A földet összeköti

az égi végtelennel,

ahogy összefűzi



a múltat a jelennel.

Írisznek hívták,

mint a kis virágot,

amely beragyogja

a kerek nagyvilágot.

Nőszirom vagy szivárvány

ugyanazt jelenti,

Írisz életedet

mindig színesíti.

Pompás és sokszínű,

mint a szivárvány,

vagy mint a nőszirom

virágzás után.

Hisz a nőszirom is

oly egyedülálló,

hosszan és számtalan



színben kivirágzó.

Aranysárga, barack,

kéklő, rózsaszín,

oly sok színes árnyalat,

oly sok pompás szín.

Ilyen volt Íriszünk,

sokoldalú, színes,

egyszerre volt pajkos,

okos, merész, nemes.

Érdekes, izgalmas,

színes egyéniség,

testvérei ezért

becsülték, szerették.

Bármely mozzanatból

történetet szőhet,

ez a képessége



is vonzotta őket.

Meséi mindig

izgalmasak voltak,

fordulatos, érdekes

kalandokról szóltak.

Eredetisége oly

módon hatott rájuk,

hogy kiszélesítette

addigi világuk.

Szereplői lettek

egy színes történetnek,

melyben minden vágyat,

érzést kiélhettek.

Színesebb, élőbb lett

egész környezetük,

Írisz gazdagabbá



tette az életük.
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