
Mese a körök városáról 
 
 
A 6. b. osztály kirándulni ment a hegyekbe. Elindultak a térképen jelölt ösvényen. Szép volt 
az idő, az erdő rengeteg látnivalót rejtett, így aztán észre sem vették, hogy eltévedtek. Mire 
feleszméltek már azt sem tudták hol vannak, pedig igyekezniük kellett, mert sötétedni kezdett. 
– Most mi tévők legyünk? – kérdezte Zsuzsi. 
– Feltétlenül találnunk kell éjszakai szállást! – válaszolta Kálmán bácsi. – Peti, te jól tudsz 
fára mászni, nézz körül, hátha észreveszel valamit! 
Peti felmászott a legközelebbi egyenes fára, és körbe tekintett. Szerencsére észrevette, hogy 
nem túl messze fények világítanak. El is indultak, gondolták, ahol fény van, ott csak tudnak 
valami éjszakai szállást biztosítani. Nem sokára egy városhoz érkeztek. Magas fal vette körül, 
a falnak a felső részén különböző méretű körívek kapcsolódtak egymáshoz. A városkapu egy 
nagy körlapra emlékeztetett, mintha egy óriási körző segítségével rajzolták volna meg. 
Bementek a városba, ahol egy széles utcán gyorsan bejutottak a középpontba, ami egy kör 
alakú tér volt, s a házakon minden vonal egy körvonal része volt. Ezen igen csak 
elcsodálkoztak, ilyen városban még nem jártak. 
–Milyen érdekes hely ez! De hol vannak az emberek? Nem lakik itt senki? – kérdezgették 
egymástól, hiszen útjuk során egy teremtett lélekkel sem találkoztak. Elhatározták, hogy 
felderítik a terepet. Észrevették, hogy a térből sugár irányban indulnak ki az utcák. Kálmán 
bácsi javaslatára kisebb csoportokba rendeződtek, majd minden csoport elindult egy-egy 
utcán. Nemsokára mindenki visszatért felderítő útjáról, és elmesélték egymásnak, mit láttak. 
– A mi utcánkban találtunk egy cukrászdát, de be volt zárva, pedig finomabbnál finomabb 
torták kínálták magukat a kirakatban, és minden torta körcikkekre volt vágva. 
Gondolhatjátok, hogy megkóstoltuk volna! – mesélte Viki. 
– Mi nem találtunk mást csak egy parkot. – folytatja Kinga. Körbe jártuk, először egy 
félkörív, majd egy szakasz mentén haladtunk. 
– Akkor az a park körszelet alakú! – kiáltott fel Tomi. – Ezek szerint nemcsak görbe vonal 
akad ebben a városban! 
– Úgy látszik, nem lakik ebben a városban senki, hiszen mi sem találkoztunk egyetlen 
emberrel sem! – mondta Dóri. 
– Furcsa, hogy ennyire kihalt a város, hiszen minden olyan szép, tiszta, nem tűnik 
elhanyagoltnak. Ráadásul felfedeztünk egy gyönyörű virágágyást, teli szebbnél szebb 
virágokkal, melyek szín szerint voltak elkülönítve. Minden szín egy-egy körgyűrűt alkotott. 
– mesélte Tamara. 
– Feltűnt nektek is, hogy az utcák csak félkörlapokkal vannak kikövezve? – kérdezte Márk? 
– Odanézzetek! – kiáltott fel Gabi, és a tér közepére mutatott. Hirtelen mindannyian 
odanéztek, ugyanis halk zúgással egy hatalmas gömb emelkedett ki a földből, majd lassan 
megállt, és kettévált. A felső félgömb felemelkedett, és a levegőben lebegett. Az egész 
osztály odasereglett, és ámulva látták, hogy az alsó félgömb tetejét alkotó félkört több szakasz 
osztja részekre, melyek között volt egy, amely áthaladt a középponton. Ez az átmérő hirtelen 
megnyílt, és csak úgy özönlöttek ki az emberek a nyíláson. A többi húr pedig különböző 
színben kezdett fényleni. Mire a gyerekek felocsúdtak, már körbe is vették őket az emberek, 
akik boldogan nevetve mesélték el, hogy hála a gyerekeknek, megtört az átok, amely a 
gömbbe zárta őket. Történt ugyanis, hogy a városba tévedt Érintő, a gonosz varázsló, 
segédjével, Szelővel. Érintő nem bírta elviselni az egyenes vonal látványát, ezért megátkozta 
a várost, s az emberek mindaddig nem szabadulhattak börtönükből, amíg valaki a városba 
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Most nem téved, és kimond legalább tíz olyan szót, ami kapcsolatos a körrel, vagy a gömbbel. 
végre ez megtörtént, nincs hatalma többé Érintőnek a város felett. Természetesen minden 
épület visszakapta eredeti formáját. 
Hálából egy fantasztikus ünnepséget rendeztek a gyerekeknek, majd másnap megmutatták a 
hazavezető utat. Bőségesen ellátták őket élelemmel, nehogy hazáig megéhezzenek. 
A gyerekek még hosszú idő múlva is sokat meséltek erről a kalandjukról. 
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