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Ezüst fénnyel festett éjben,
Hó telített meseréten,
Ahol minden csendes, és szép,
Egy magányos egérke élt.

Szeretett egyedül élni,
Nem szokott semmitől félni,
Ámde mikor jött az ünnep,
Minden olyan szomorú lett…

Arra vágyott, bárcsak lenne:
Nagy családja! S mind eljönne,
Vendégségbe karácsonyra.
Akkor nem is lenne gondja!



4

De családja messze sincsen,
S csak bánkódott szegény csendben…
Ámde akkor az ablakán,
Bekukkintott a napsugár.

Kis szobája úgy ragyogott,
S a fény új ötletet hozott!
Hiszen van két jó barátja,
Meg kell hívni őket már ma!

Elővett két papírlapot,
Készített rájuk szép rajzot.
Ráírta jó nagy betűkkel:
MEGHíVLAK NAGY SZERETETTEL!
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Mókus Márton a fán lakott,
Jönnie nem okozott gondot.
Közel lakott Sün Sanyi is,
Meghívta hát ezért őt is.

Azután postára tette,
Mindjárt jobb is lett a kedve.
Olyannyira lelkesedett:
Takarított, serénykedett.

Főzött s sütött finom bejglit,
Elővette a régi verklit,
Mit a nagyapjától kapott.
Zenét szívesen hallgatott.
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S akkor eljött a karácsony,
Megérkezett Mókus Márton!
Sün Sanyi is besündörgött,
S az ünneplés elkezdődött!

Jót beszéltek, falatoztak,
Egérnek ajándékot hoztak.
S míg játszott a régi verklin,
Nem is bánkódott már semmin!

„ Bár lehet nincsen rokonom,
De van két igaz barátom!”
Gondolta a kisegérke.
S így jött el a mesém vége.



A rénszarvasok egész évben,
Szorgalmasan edzenek.
Hogy, ha eljön a karácsony,
Jó formában legyenek.

Hogy nézne ki, ha nem bírnák,
Végig járni az utat?
Gyerek ott ajándék nélkül,
Bizony egy sem maradhat!

A jó azért, merthogy jó volt,
A rossz azért, hogy jó legyen.
Jósággal lehet tanítani
A jóra az életben.

S a legjobb erre, mi más lenne,
Hogyha nem az ünnepek.
Szeressétek mindig egymást,
Az életben gyerekek!
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Azon a napon, amikor lehullott az első hó a falu apraja nagyja kint serénykedett: az
apukák havat lapátoltak, a gyerekek hóembert készítettek. Minden télen az első hóhullás
volt a legszebb esemény. Készültek is sorra a hóemberek!

Peti is meggyúrta az első hógolyót. Anyu lépett ki az udvarra mosolyogva:
- Tudtad- e kicsim, hogy most tartod a kezedben a hóember szívét? A hóember szíve

ott dobban először, az első hógolyóban, amit a kezedbe veszel. Hiszen
ilyenkor a legboldogabbak, mert érzik, hogy te is boldog vagy amikor
születnek. Mikor apró kezek formázzák, neki az az igazi boldogság!

Hóemberkének csak ennyi jutott, hogy megérezze mi a szeretet
és a törődés. Izgatottan várja, hogy elkészítsd.

Peti úgy érezte felelős a hóemberért. Nem okozhat csalódást.
Ezért szorgalmasan nekilátott és gurítani kezdte a hóban az

elkészült hógolyót. A hógolyó egyre csak nőtt és nőtt,
mígnem olyan nehéz lett, hogy gurítani sem bírta. Azután
meggyúrt még egyet. Ezt már nem készítette túl nagyra,
hiszen fel kellett tennie az előzőre és a második
golyó mindig kisebb az elsőnél. A harmadik pedig a feje.
- Nahát ez csodaszép lett!- mondta elismerően Apu.
- Szükség lesz répára és gombokra- mondta Anyu is, és
besietett a házba.

Nemsokára hozta is amire szükség volt. Peti
szépen kirakta a szemeit, a száját,és kezének két száraz
ágat hozott.



Mesebolygó10

- De Anyu, ha van szíve a hóembernek, talán fázni is tud?
- Hát egy szép sapkát adhatunk rá a biztonság kedvéért.

Így aztán adtak rá egy szép sapit. Már Peti is nyugodtan ment
be a meleg házba. Azon az éjszakán dermesztően hideg volt, a
hótündérek mégis vidáman kergetőztek, a szálingózó hópelyhek 

között. Hóemberke olyan szépre sikeredett, hogy amikor meglátták, 
nem győztek benne gyönyörködni.
- Már már olyan, mintha élne- mondta az egyikük.
- Hát akkor miért nem hagyjuk élni, legalább ma este?- kérdezte a 
másik- Karácsony van, hadd legyen egy boldog éjszakája neki is!

Azzal életrekeltő bűbájt szórtak rá , varázspálcájukkal köröket 
rajzoltak és a piros sapkás hóember életre kelt! Meglepetten meg-
rázkódott , pislogott kettőt és felnevetett:
- Hurrá! Élek! Élek!- a tündérekre nézett – Köszönöm! Köszönöm!
- De csak a ma éjszaka a tiéd- mondták!
- Ó, semmi baj! – csúszkált ide- oda boldogan- A legtöbbünknek ennyi sem jut!
A tündérek viszont örültek Hóemberke boldogságának, ettől ők is még boldogabbak 
lettek. Hóemberke azt sem tudta mihez kezdjen, de csak azért, mert annyi mindent 
szeretett volna átélni ezen az egy éjszakán egyszerre! Ugatásra lett figyelmes:
- Szia kis haver!- nézett a lábánál csaholó kiskutyára- szeretsz játszani?
- Vak- vak!- csaholta Peti kiskutyája farokcsóválva, ami azt jelentette, hogy igen!
Azzal nekiláttak futkorászni, hóban csúszni, hóban mászni. Hóemberke még 
hóangyalt is  készített nagy nevetés közepette!
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Karácsony este Peti mindig izgatott volt. A hóember készítésben nagyon elfáradt, 
pedig alig várta már az ajándékokat. Anyu ünnepi vacsorát varázsolt, s az asztal 
roskadozott a finomságoktól. De ő állandóan Hóemberkére gondolt.
- Anyu, a hóemberek sosem kapnak ajándékot karácsonykor?- kérdezte.
- Talán nekik az az ajándék, amikor hull a hó- mondta. Mi másra lenne szüksége 
egy hóembernek, ha nem hidegre és hóra?
Petit nem nyugtatta meg Anyu válasza. Szegény Hóemberke! Hiszen ha szíve van,
biztosan nagyon szomorú, hogy sosem kap ajándékot… Miért is érné be a 
hópelyhekkel? És akkor elhatározta, amikor anyu és apu elalszik meg fogja 
ajándékozni Hóemberkét. Egy puha, meleg sálnak, biztosan örülne! Gondolta. Így 
aztán elvonult a szobájába és becsomagolta a kedvenc sálját. Azzal a kis asztalra 
tette és visszament a szüleihez, akik már izgatottan várták, hogy kibontsa az 
ajándékokat.
Peti egy igazi villanyvasútot kapott. Nagyon régen vágyott már rá, és most végre
meg is kapta! Izgatottan állították össze Apuval és ki is próbálták. Csodás volt!
Azután mindenki lepihent. Peti is elvonult a szobájába. Kinézett az ablakon. 
Mintha Hóemberke Buksival szaladgált volna az udvaron… Meglepődött. Lehet,
hogy Hóemberke életre kelt? Nem ijedt meg, inkább hevesen dobogni kezdett
a szíve, annyira megörült! Kilopózott hát a házból és odament hozzájuk.
- Szia Hóemberke!- köszöntötte.
- Szia ! Te vagy a kisfiú , akinek köszönhetem, hogy vagyok?
- Igen- felelte Peti.
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- Hát, akkor köszönöm szépen még egyszer, hogy megszülethettem!
- Nagyon szívesen- mosolygott a kisfiú.- Azért jöttem, hogy boldog karácsonyt kívánjak
neked,és odaadjam az ajándékodat!
- Nahát! Igazi ajándékot hoztál nekem?
- Úgy bizony!- azzal elővette és átnyújtotta a szépen becsomagolt sálat.
Hóemberke még sosem kapott ajándékot, de olyan jó érzés volt! És legalább annyira jól-
esett ajándékozni Petinek is. 
- Köszönöm Peti!- mondta a Hóember, s még egy pillanatra a könnyek is a szemébe szök-
tek, amit a kisfiú csak azért nem vette észre, mert a dermesztő hidegben, azonnal meg 
is fagytak. 
Ámde azok a könnyek tele voltak boldogsággal! Hóemberkének nagyon tetszett a puha sál,
No nem azért, mert fázott, hanem mert olyan kellemes és bársonypuha volt, mint a 
szeretet. Szerinte, ha a szeretet anyagba lehetne formálni, az éppen ilyen finom
Érintésű, bársonypuha anyag lenne.

Akkor éjjel nagyon sokat játszottak. Még a szánkó is előkerült a garázsból. A hó
pedig olyan nagy szemekben hullott, mintha az is kimondottan a kedvükre szeretett
volna tenni. Hóemberke végre élhetett és annyit játszhatott, amennyit csak akart
kis barátjával Petivel. S bár amikor a felkelő nap látszani kezdett a horizonton
el kellett búcsúzniuk, nem voltak szomorúak, hiszen ilyen csodaszép kará-
csonya nem igen volt még soha senkinek!
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Hóemberke még sokáig ott állt az udvaron mozdulatlanul mosolyogva, a boldogság csak
úgy ragyogott az arcán!  Peti ahányszor  ránézett, mindig újra élte a karácsonyt és nagyon 
örült, hiszen ő már tudta , hogy a  hóembereknek is van szívük és akkor a legboldogabbak, 
ha szeretik őket. 
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A kutya az ember legjobb barátja! A régi mondás igaz, hiszen minden kutya imádja és

nagyra tartja a gazdiját. Nem minden kutyus olyan szerencsés ám, hogy szerető gazdit talál.

Vannak, akik hamar megunják a gondozásukat, s mert az eféléknek a szívükben is túl kevés

a szeretet, olykor úgy döntenek, hogy megszabadulnak tőlük.

Ádáz gyönyörűszép kutya volt. Mint mindegyik kutyus, ő is nagyon örült, hogy végre van

Gazdija, akihez ragaszkodhat. Gazdája azonban nem igazán szerette, sőt kifejezetten idegesí-

tette, amikor ő hízelegni próbált. Volt, hogy még enni is elfelejtett adni neki.

A kutyák nagyon tudnak ám szeretni így Ádáz sem haragudott a gazdájára, próbált neki

kedveskedni. Még a farkát is kergette , hogy hátha megnevetteti őt, pedig az már olyan

törpe kutya dolog… Hiába. A gazdija, csak durván arráb lökte a lábával és kész.

Ádáz egyre szomorúbb lett, s már az étel sem akart lecsúszni a torkán, nem is érdekelte. Csak

feküdt, s nézett szomorúan maga elé, nagyokat sóhajtozva.

A kutyák semmiben nem másak nálunk embereknél, éppen úgy, mint mi igénylik a szeretetet

és a törődést. Viszonzásul pedig sokkal több szeretetet adnak, mint bárki más emberi lény a

világon. Szeretet nélkül azonban valahogy elfogy az életerejük.
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Egy napon aztán a gazdája berakta az autója csomagtartójába és elhajtott jó messzire az 

otthonuktól, s egy távoli erdő mellett, ahol sem házak, sem pedig emberek nem voltak,

kirakta.  Ádáz már nagyon gyenge volt, nem igazán értette mi történik, csak azt látta, hogy 

az a kerekes szerkezet elindul és ő hiába fut nem bírja utolérni….

Néhány kilómétert azért próbált haladni, de csakhamar fel kellett adnia, mivel az ereje 

teljesen elfogyott.  Kezdte megérteni, hogy elhagyták. Nem is tudta mi a rosszabb: a gazdá-

val élni szeretet nélkül, vagy szabadon élelem nélkül? Akkor éjszaka az anyukájával álmodott,

aki amíg kicsi kutya volt, sokat mesélt neki arról, hogy a világon nagyon sok szerető gaz-

di van, és egy napon ő is talál majd egyet. Mintha így akart volna üzenni , hogy ne adja 

fel. Hinnie kellett benne.

Egy biztos az ösztönei azt súgták, ideje összeszednie magát, s az önsajnálat helyett inkább 

lásson neki új terveket szőni.  Jó ideje hozzá szokott már az éhezéshez, csak éppen túlélnie 

kellett. Szerencsére talált egy- két elpusztult madárkát, amit fanyalogva ugyan, de megevett. 

Néha farkasok maradékára bukkant, de ilyenkor nagyon óvatosnak kellett lennie, nehogy 

visszajöjjenek azok, akik elejtették a zsákmányt. Így vándorolt napokat az erdőben, s az egyet-

len célja az volt, hogy eljusson az emberekhez. 
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Egy napon aztán történt valami.  Az avart lepő hóban egy nyulat próbált elejteni a róka. 

Nem sok híjja volt, hogy elkapja, de Ádáz aki jó barátságban volt a macskákkal el nem 

tudta volna viselni, hogy a róka elpusztítsa ezt a selymes szőrű cuki lényt. Ezért aztán

fenyegetően ugatni kezdett és ijesztően vicsorgott rá. A róka ugyan nem találkozott még 

sosem kutyával, bár hírből nagyon jól ismerte őket, hiszen miattuk nem ment az emberlakta                 

falvak közelébe. Erre itt kell találkoznia eggyel, a vadon köze-

pén! Meg is ijedt, s olyan iramban gondolta meg 

magát, hogy ha lemérhették volna a futássebes-

ségét, hamar kiderül  , hogy gyorsabban fut

amikor menekül, mint amikor vadászik!

A nyuszi remegve bújt el a legközelebbi bokorba, bár látta,

hogy Ádáz megmentette az életét, nem igazán mert bízni benne.

- Gyere elő nyulacska!- szólalt meg Ádáz- Láthatod, hogy nem 

bántalak.
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Nyuszi bátortalanul bújt elő :
- Köszönöm szépen, hogy megmentetted az életemet!- mondta még mindig remegve.
- Szívesen tettem- felelte Ádáz.
- Te milyen állat vagy? A farkasra hasonlítasz, de nem vadászol– nézett rá nagy 
szemekkel még mindig.
- Én kutya vagyok.

- Ti nem az emberekkel éltek?

- Többnyire, de sokan közülünk kóborolnak, mert a gazdájuk magukra hagyták őket. Én
is feleslegessé váltam, ezért kötöttem ki itt. A gazdám messzire elhozott, úgy gondolom
azért, hogy ne találjak haza. 
- És most mit teszel?
- Nem adom fel. Valahol biztosan vár rám egy szerető gazdi. Csak az a gond nem tudom 
merre találhatok embereket.
- Hát ebben én tudok neked segíteni! Nyáron a nagynénémnél voltam látogatóban, és hát
hogy is mondjam, ő sokat járt az emberek veteményeskertjébe finomságokért. Így aztán 
nem kell egyebet tennünk, mint elmenni hozzá!
- Jaj, hát az nagyszerű lenne nyuszi!
- Csak gyere utánam!
Azzal el is indult a két jó barát. A nyuszi gyorsan haladt, egy idő után már nem is fáztak, a fu-
tás felmelegítette őket. 
Ádáz egyre lelkesebb lett, hiszen végre remélhette, hogy közelebb kerülhet az álmához.
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Két egész nap mentek míg megérkeztek Nyuszi nagynénjéhez. Az ő segítségével vég-

re Ádáz megláthatta a messze pislákoló apró házak fényeit. A szíve csak úgy zakatolt a

boldogságtól.

- Maradj még ma éjjel, pihenj velünk!- kérte Nyuszi.

De Ádáz alig várta, hogy újra embereket lásson, annyira bízott benne, hogy valahol

várnak rá.

- Mindent köszönök, de mennem kell!- mondta, s

s azzal futni kezdett, olyan gyorsan, ahogyan csak bírt.

Akkorra már mindenfelé a karácsonyra készülődtek.

Az utcák ünnepi fényekben ragyogtak, a kémé-

nyekből szürke csíkok kanyarogtak a magasba.

Ádáznak eszébe jutott, milyen jó is volt a meleg

szobában pihenni, amíg otthona volt. Az utcákat lefa-

gyott hó fedte, de olyan dermesztő hideg volt, hogy kutya

létére is fázott.
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Hiába sietett, mert embert ugyan nem látott ilyenkor már az utcán, csak a barátságtalan

házőrzők ugattak vadul, amint meglátták:

- Ejnye testvéreim,- morgott vissza rájuk- nem azért jöttem, hogy elfoglaljam a helyeteket.

Hej, de kegyetlen érzés is kivert kutyának lenni! Ha tudnátok , kedvesebbek lennétek ti is!

De sajnos ezek a házőrzők nem tanultak semmit az empátiáról, számukra minden idegen 

eb betolakodónak számított.

Amikor végre egy ember kilépett a házból, az is durván elkergette, s még valami kőfélét 

hajított utána… Egy idő után fel is adta. Egy rutafa bokorba húzódott be, s végül elaludt. 

Álmában ismét az anyukáját látta, aki így szólt hozzá:

- Hazaértél, kincsem! – s mosolygott.

A hangjára kinyitotta a szemeit, de anyukája helyett egy kislány arca nézett vissza rá. 

- Szia kutyus!- üdvözölte- Talán nincsen gazdád?

Ádáz mindjárt zavartan kihúzta magát, szép egyenesen leült és barátságos tekintettel né-

zett rá. 

- Biztosan éhes vagy- folytatta a kislány, s mindjárt elővette az uzsonnáját, majd a felét odaadta.
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Ádáz óvatosan enni kezdett. Nagyon éhes volt, de nem a-

karta megijeszteni a kislányt. Végre valaki szeretettel fordult

felé, nem volt ennél jobb érzés az egész világon! 

- Ma van az utolsó nap az iskolában- folytatta az apró ember-

később visszajövök érted. Ne menj el, kérlek.

Ádáz értette a kisember minden szavát, s hogy jelezze leült.

- Hát jó. Viszlát!- köszönt el. 

Már majdnem besötétedett, amikor végre megjelent. De 

nem egyedül jött, hanem az apukájával.

- Ő az Apu. Őt szeretném karácsonyra.

- De kicsim, nem jobb lenne egy kölyök-

kutya?

- Nem Apu. Nézd, ő jó kutya. Egész 

nap itt várt rám hűségesen. Biztosan

nincsen gazdája.
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Dorka apukája állatorvos volt, semmiképpen nem hagyta volna őt kóborolni tovább.

Kerített akart neki egy menhelyet. De a kislányának nem tudott nemet mondani.

- Gyere velünk kis haver!- szólt hozzá, s megnézte a nyakában lévő nyakörvet, melyen ott

állt a neve- Ádáz. Milyen szép neved van, és különleges! Vajon ki tette ezt veled? Sajnos

még mindig kevesen ültetnek csippet a kutyájukba, így lehetetlen megtalálni a felelőtlen 

gazdákat is… Egy kis fürdés, féregtelenítés és már játszhatsz is az új gazdiddal!

Ádáz boldogan követte őket, jól esett neki a kedves emberi szó, s okos kutya lévén mind-

járt tudta, hogy jobb helyre nem is tévedhetett volna. 

Hát, ha a kutyáknak vannak őrangyalaik, az övé most nagyon jó munkát végzett. 

Nem is volt a jó dolgának párja az egész világon! Dorka nagyon szerette,  reggeltől – estig

játszottak mindenféle nagyszerű dolgot! Újra bent pihenhetett a meleg szobában a piros,

meleg tűz mellett, amitől amúgy nagyon félt, de amíg ott volt bezárva abba a csuda do-

bozba, kárt nem okozhatott…

Ha van kutyusod, ne feledj el te sem törődni vele, és szeretni őt. A kutyáknak is éppen

annyira kell a törődés és a szeretet, amennyire nekünk.
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Manó meló
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Télapónál egész évben,

Sok- sok manó serénykedik.

Így amit kér minden gyerek,

Ők biztosan elkészítik.

Négy óránként van csak szünet,

Akkor pedig gyorsan esznek.

Nincs idejük semmi másra,

Jó, ha így is készen lesznek.

Száz kis manó ujja között,

Készül a sok színes játék.

Arrább páran csomagolnak,

Sült galambra egy sem vár még!

A többiek sorban hordják,

A Télapó szánkójára.

Hogy karácsony éjszakáján,

Ne utazzon el hiába.

Így van erre egész évben,

Nem kell ezen csodálkozni.

Sok manó dolgozik azért,

Hogy  tudjon ajándékozni.
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Meghökkentő!
Fedezd fel a világ csodáit velünk!

A pingvinek
A pingvinek a legismertebb és legkedveltebb madarak a

világon, és a legegyedibbek is. A világon 18 pingvinfajta

él. Míg egyes fajták jól megélnek, 13 fajta populációi

csökkenő tendenciát mutatnak.

Pingvinek csak a déli féltekén találhatók. Míg a

legtöbben az Antarktisszal asszociálják a pingvineket,

sokkal elterjedtebb pingvin-populációkat találhatunk

Dél-Amerikában, Dél-Afrikában, Ausztráliában és Új-

Zélandon is. A legészakibb pingvinfaj a galápagoszi

pingvin, mely egész évben az Egyenlítő környékén él.

A pingvinek már évmilliókkal ezelőtt elvesztették

képességüket a repülésre, de úszólábszerű szárnyaik és
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áramvonalas testük remek úszókká teszik őket. Ők a leggyorsabban úszó és legmélyebbre

merülő madárfaj. Úszás közben a pingvinek a víz felszínére ugranak, ezt a gyakorlatot

bukdácsolásnak nevezik. Ettől apró buborékokból álló réteg képződik tollazatukon, amely

csökkenti a súrlódást, ez lehetővé teszi a 32 km/h úszási sebesség elérését.

Fehér hasuk és fekete hátuk remek védelmet nyújt a pingvineknek a vízben, mert sem

alulról, sem felülről nem látszanak, tollazatuk két színe remekül álcázza őket.

A pingvinek húsevők, így élelmüket a tengerből vadásszák. Fajtól függően, különféle

tengeri állatokat esznek: halakat, tintahalat, garnélát és

egyéb rákféléket.

A pingvinek sokkal jobban látnak a víz alatt, mint

a parton. Ez nagy előnyt jelent a víz alatti vadászatnál,

remekül látnak még homályos, vagy zavaros vízben is.

A sárga szemű pingvineket tartják a legritkább fajnak,

számuk alig éri el az 5000 példányt. Csak

Új-Zéland délkeleti partjai mentén és a környező

szigeteken élnek.
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A császárpingvinek a legnagyobbak a pingvinfajták közül, súlyuk elérheti a 40 kg-ot is. 

A kék pingvinek a legkisebbek, súlyuk csupán 1 kg. A pingvinek társas madarak, több 

tízezer fős kolóniákban élnek. Évezredek óta ugyanazokon a helyeken fészkelnek, és a 

kolóniák száma több millió. A császárpingvinek és a királypingvinek nem építenek 

fészket. Ehelyett a pingvinpár egyik tagja hordja az egyetlen tojást a lábain, az ott levő 

bőrredőbe burkolva. A császárpingvineknél a hím költi ki a tojást, télen, két hónapig evés 

nélkül, amíg a nőstény a tengeren van. Ez idő alatt a hím feléli zsírtartalékait, elveszítve 

így testsúlyának csaknem felét. Amikor, röviddel a csibék kikelése után, a nőstények 

visszatérnek, a hímek gyorsan átadják nekik a szülői feladatokat. Fajtától függően, a 

vadon élő pingvinek 15-20 évig élnek. Ez idő alatt életük 75 százalékát a tengeren töltik.

A pingvineknek sok természetes ellensége van, életterüktől függően: leopárdfókák, 

oroszlánfókák, kardszárnyú delfinek, kígyók, cápák, és rókák. A szennyezés is fenyegetést 

jelent a pingvinekre nézve, az olaj- és más szennyeződések, valamint a globális 

felmelegedés megváltoztatja a pingvinek élelmiszerforrásainak eloszlását. És ne 

feledkezzünk meg az orvvadászokról sem. 
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Itt van a tél, munkálkodik:

Faggyal mindenen átsiklik.

Elbújnak a kisállatok,

Kint már senki nem kóborog.

Hegytetőn és völgy ölében,

Hópehely ring enyhe szélben.

Vígan terül valamennyi,

Nem szegi kedvüket semmi.

A lankákat mind befedi,

A fákat zúzmarával lepi.

Talpunk alatt recseg a hó,

Nemsokára jön Télapó!

Hamar eljön lám az este,

Ragyog minden a holdfénybe.

Tündérföld, ha fagyos lenne,

Ilyen lenne a szépsége.

S csodaszánon, fent az égen,

Közeledik jókedvében,

A jó, öreg Télapó,

S úgy kiabál: Hó, ha, Hó!!
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Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy madárka, aki egy napon arra eszmélt, hogy 

eltűnt az anyukája. Nagyon kicsike volt még, kizárólag az anyai gondoskodást ismerte. Csak

annyi történt, hogy hiába várta haza , nem jött többé. Még egy nap el telt valahogy, de a 

második napon már nagyon kétségbeesett lett és ami még ennél is elviselhetetlenebb volt, 

a begye úgy követelőzött, hogy még a szomszéd fán fészkelő cinege is meghallotta. Mivel még 

a kismadaraknak fogalmuk sincs az élet veszélyeiről, nem tudott mire gondolni mi is történhe-

tett az anyukájával, mert igazából nagyon sok veszély fenyegeti szegénykéket, gondoljunk csak

a héjára… És akkor megszólaltak az ösztönei, amelyek arra késztették, hogy elinduljon élelem 

után. De mivel még repülni sem tanult azelőtt, nagyon félt.  „ Meg kell próbálnom!”  gondolta 

és felállt a fészek szélére, ahonnan mindjárt el is rugaszkodott. Látta , hogy más madarak sem 

tesznek egyebet, csak csapkodnak a szárnyaikkal, hát csapkodott ő is. Eleinte elég idétlenül 

kapálózott, de amint ráérzett a repülés lényegére, máris magabiztosan szelte a levegőt! 

- Repülök! Repülök!- kiáltozta boldogan.

- Még jó, hogy repülsz, madár vagy!- kiáltottak oda néhányan a madárnemzetségből, akik

nem érthették miért is örül ennyire? A nagy örvendezésben ismét a begyecskéje zavarta

meg, ami hiába próbált mozgolódni nem volt mit zúzni, őrölni. 
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Egyszer csak az egyik fán megpillantott egy hernyót. Mosolygós egy teremtvény volt,

s bár a nyál is gyűlni kezdett a szájában, mindjárt ráérzett, hogy jó falat lenne, valahogy

nem volt szíve megenni. Ráadásul a kedves arcú állatka meg is szólalt:

- Ne egyél meg madárka! Ha meghagyod az életemet, megígérem a legjobb barátod leszek.

Nemsokára énnekem is szárnyaim lesznek, és akkor együtt játszhatunk a levegőben!

Az árva madárka nagyon örült a javaslatnak. Ha már nincs 

anyukája , legalább lesz egy igazi barátja!

- De először még be kell gubóznom, meg kell várnod míg újra

megszületek.

- Van elég időm!Csak azt mond meg , ha nem eszlek meg téged, 

akkor, hogy maradok életben, míg újjászületel?

- Nézd ott a fák között, finom bogyók vannak! Szerintem kezdet-

nek az is megteszi!

A madárka odanézett, a bokor csordultig volt ízletes

bogyókkal. Gyorsan odarepült. Úgy tele ette magát, 

mozdulni sem bírt!
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A fészkéhez már nem talált vissza, olyan messzire elkóborolt. Kukac barátja mellett húzta meg 

magát éjszakára, aki egyre jobban sürgött- forgott, készítette a helyet a gubójának.

- Csak találj vissza mindig hozzám!- mondta – Most megtanulhattad, hogy figyelned kell

az utat, amerre jársz. Haza csak úgy találsz, vagy egész életedben kóbor madár maradsz!

Hiányzott is nagyon a pihe puha fészek, ami anyukája meleg tollával volt kibélelve, de már nem 

volt mit tenni.

- Kell kerítenem valakit, aki megtanít fészket készíteni!

- Csak keresd baglyot, neki mindig akad egy- két jó tanácsa!

Másnap reggel el is indult megkeresni baglyot, aki nem  kellett sokat

törje a fejét, máris tudott jótanáccsal szolgálni:

- Óh hát a madarak nem járnak fészekrakó iskolába! Hanem, amikor 

elég nagyok lesznek      és a belső órájuk jelez, hogy szülők lehetnek, 

megvilágosul előttük  a fészekrakó tudomány! 

Akkor aztán már tudnak is fészket készíteni.

- De hát én még kicsi vagyok, addig

míg megnövök, laknom kell valahol!
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- Van még egy lehetőség, ha nem félsz az emberektől- folytatta bagoly.

- Nem igazán tudom kik azok az emberek- felelte a madárka.

- Hát ők szoktak a madaraknak házat építeni!

- Nahát! 

- Méghozzá olyat, ami megvéd az esőtől is!

- Hát az nagyszerű lenne! Csak mond meg, hol találom azokat az embereket?

- Bármerre is indulj előbb- utóbb találkozni fogsz velük, csak légy kitartó! Egy biztos: az erdő-

ből kifelé kell haladnod. Amikor a fákon kívül más fura magas építményeket látsz, ott élnek ők!

Az árva kismadár végre célt látott maga előtt. De azt jól az eszébe véste, hogy megjegyezze

az utat, mindenképpen vissza akart jönni a barátjáért. Elbúcsúztak hát és elindult.

Maga sem tudta már hány napja repült, míg egyszerre fura építményeket kezdett látni. Az u-

takon még furább valamik izegtek- mozogtak, amik elég félelmetes hanggal suhantak el egy-

más mellett. Ijesztő volt ez a hangzavar, de nem adhatta fel! Tovább repült hát.

Tibi alig várta már az iskolában ezt a napot, végre kedvére barkácsolhat! Ma ugyanis 

a tanítóbácsi megtanítja őket madárházikót készíteni! Már a fát is kinézte az udvaron, ahová 

kihelyezi.Szorgos- dolgos apró ujjacskái között ügyesen alakult az apró ház, ahogyan követte
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Gábor bácsi utasításait:

- Ha figyelmesen és türelemmel azt teszitek amit mondok, csodás lesz a végeredmény!-

mondta. És igaza volt! Valóban meseszépre sikeredett a házikó. Hogy fog neki örülni egy

madárka!

- De ne felejtsetek élelmet szórni az etetőrészbe!

Hát , hogy is felejtette volna el ! Amint hazaért máris a fához rohant,

és ráakasztotta a házikót.

- Olyan szép vagy!- nézte ámulattal az

eredményt. Azután finom magvakat szórt

az etetőjébe. Az árva madárka fáradtan, és

nagyon éhesen érkezett az emberek falujába.

S akkor megpillantotta Tibi kis madárházikóját,

tele finom, kövér magvakkal! Az ösztönei azt

súgták,hogy ez lehet az, amiről bagoly

mesélt! Ezt csakis ember készíthette! Odarepült és óvatosan falatozni

kezdett. Tibi az ablakból nézte és nagyon örült, amikor felfedezte, hogy máris beköltözött egy
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madárka! Anyu szerint, ha szívvel készítünk valamit, annak biztosan meg lesz az eredménye!

Attól kezdve nem tett egyebet, csak időnként magvakat szórt az etetőbe, hogy mindig el

legyen látva az ő kis madárkája.

Az árva madárka pedig visszament a barátjáért, végülis már ő volt a családja. A kis zöld hernyó-

ból gyönyörű színes pillangó született, akivel átmókázták az egész nyarat! 

Így történt, hogy az árva madárka is megtalálta a maga harmóniáját a mi kis világunkban.

S így van ez mindig, előbb-utóbb az életben          is mindig visszaáll az egyensúly, csak egy kicsit 

másképp…
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Úgy történt, hogy Télanyónak
A főztje mindig remek volt.
S minden nap finom étellel
Lepte meg a Télapót.

Télapó meg mi tagadás,
Enni nagyon szeretett.
Így hízott az ételektől
És hízott, ha nevetett!

Mire eljött a december,
Úgy meg nőtt a pocakja.
Bármennyire igyekezett,
Nem ért át a nadrágja!

Ráadásul az ajándék
Kiosztása elakadt.
Mert Télapó menet közben
A kéménybe beragadt!

Táltos mindjárt előkapta,
a mindent tudó telefont,
s kirakta a világhálón:
hogy „akadt egy apró gond.”

Ilyen selfit nem látott még
A világon senki se:
Táltos mellett ott virított
A Télapó feneke!



Mesehallgató

Az erdő karácsonyaKatt ide!!
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Ki gondolná mennyi varázslat történik az erdőben, amikor megérkezik a tél? 
Télkirálynő és Széltündér igyekszik hóval borítani a tájat, hogy a karácsonyt illő 
módon, hófehér díszben fogadhassák. Idén a nyuszik választhatják ki a legszebb 
fenyőfát, amit majd gyönyörűen feldíszítenek. De, hogy még mi mindent rejteget 
az erdő, és hogyan ünnepelnek az állatok, megtudhatod, ha végig hallgatod a 
mesémet.

Lejátszás

https://www.mesebolygo.eu/l/csenge-es-selymesmorgo2/
https://www.mesebolygo.eu/l/az-erdo-karacsonya2/
https://www.mesebolygo.eu/l/csenge-es-selymesmorgo2/
https://www.mesebolygo.eu/l/az-erdo-karacsonya2/
https://www.mesebolygo.eu/l/mesi-meseje/
https://www.mesebolygo.eu/l/az-erdo-karacsonya2/
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Napsütésben úszik Mackófalva, 
Vidám is így minden maci napja. 
Mosolygósan simogat a szél,
De jó, hogy még jó messze a tél!

Tobi Sünivel játszik a réten, 
Ha jól látom labdáznak ők éppen. 
Kicsi macink, mintha meg is állna:
Valamit a felhők között látna.

Postagalamb repül fenn az égen, 
Vajon kinek visz levelet éppen? 
Tuki madárhoz megyen, úgy látom.
Gyere kövessük őt, kis barátom!

Futni kezdtek bizony azon nyomban, 
Majdnem el is estek egy vakondban, 
De aztán csak keresztül ugrották,
S mindjárt megtalálták Tuki fáját.

-Mond csak ki írt, Tuki madár?
-Egy kis rokon, aki rám vár. 
Ahol ő él, mindig tél van, 
Járhat örökké bundában.
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Egy pingvin ő, neve Pimpi, 
Nem szeret egyedül lenni. 
Ezért, mikor jön az ünnep, 
Vendégségbe hozzá megyek.

-Nincs is annál unalmasabb, 
Várni, míg a hó elolvad... 
Hát még ha el sem olvadna, 
Hideg ráz a gondolatra!

-Hidd el szép a tél a Földön:
A Mikulás is ilyenkor jön.

Még szebb mikor jön Karácsony, 
Színes lámpák az utcákon...

Szilveszter egy újabb ünnep, 
Bulival várják az új évet, 
És farsangkor maskarában 
Táncolunk a jelmezbálban!

Felsóhajtott Tobi maci:
-Télen alszik minden maci: 
Nincs Mikulás, nincs Karácsony, 
S egy medve sincs jelmezbálon?

- A tél hosszú s nagyon hideg, 
Hó fedi az élelmedet. 
Szundikál az egész erdő, 
Míg a tavasz napja eljő...
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Mivel mély álomban egy maci sem éhes, 
Meleg bundátok a hidegre sem kényes.
Nem kell mást tennetek, csak jókat durmolni,
Így tudjátok a telet átvészelni.

Azzal Tuki elcsomagolt, 
Hamarosan útnak indult. 
Pakolt: sapkát, sálat, bundát, 
No meg egy régi bőrcsizmát,

Ami még az apjáé volt, 
Elöl- hátul csupa folt volt. 
De jó az még bizonyára! 
Elszállt, s hűlt helye utána.

Tobi maci leült akkor, 
Fejére pottyant egy érett vackor.
Elő pattant egy jó ötlet,
Látván a földön a levelet:

-Tudom már, hogy mit tegyünk!
Postán csomagot küldünk, 
Pimpinek a címére,
S mi utazunk majd benne!
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Úgy látszott, hogy jó a tervük, 
Jobb is lett mindjárt a kedvük.
Éljenek le egy életet,
Hogy nem ismerik az ünnepeket?

Hosszú napok teltek így el, 
Tuki repült gőzerővel,
Mígnem egy havas hajnalra 

Odaért a déli sarkra.

Jégtáblák, és jegeskunyhó,
Ennyi volt szemmel látható.

Jeges itt a sarki nyár is, 
Megtalálta Pimpit máris.

Isten hozott, Tuki bácsi, 
De jó téged újra látni! 
Összeölelkeztek forrón,
Nagy öröm egy rég várt rokon.

Csengettek. -Vajon ki lehet? 
Nem vártam már több vendéget. 
Az ajtóban egy nagy csomag,
De ajándéknak igen csak nagy...

- Nahát ezt tényleg én kaptam, 
Nyissuk hát ki gyorsan, gyorsan!
Kiabálta izgatottan,
És lám ki lépett ki onnan?
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-Tobi, Süni ti lennétek?
Mondhatom jól megleptetek!
- Semmi baj nincs Tuki bácsi, 
Velünk fognak vacsorázni.

Pimpi már- már majdnem dalolt, 
Ilyen boldog még sosem volt. 
Nem magányos már az ünnep, 
Hisz újabb két barátra lelt.

Másnap szánversenyre mentek, 
A Mikulás ellen nem nyertek.
Hiszen ő a bajnok régen, 
Nyíl sebesen száll az égen!

A Mikulás jó ellenfél ám, 
Mert ajándék nélkül sosem jár.
Jó sok ajándékot kaptak,
S mellé nagyon jól mulattak.

Később egy fenyőfát vettek,
Amit fel is díszítettek.

Tele csokival aggatva 
Ragyogott a karácsonyfa.

Tuki mézeskalácsot sütött,
Süni a tűzre egy fát lökött, 

Kuki pedig végig dalolt,
Ily szép ünnepük még sosem volt.
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Milyen szép a sarki réten 
Siklani a vastag jégen!
Hóembert is építettek, 

Orrának egy répát tettek

Olyan jó itt minden móka, 
Csak a hideg, az ne volna! 
Süni folyton csak didergett,
Pedig bundát, pulcsit felvett.

Tobi maci is belátta, 
Ez bíz' nem az ő égtája.
- Jöhet Mikulás, Karácsony, 
Hazamennénk már, belátom!

Jó volt itt a vendéglátás, 
Köszönjük is Pimpi pajtás. 
Szeretettel viszont várunk, 
Ha nyaralnál , kis barátunk!

Felültek hát, nemsokára, 
A Mikulás szánkójára-
S míg kettőt gondoltak volna, 
Hazaértek, otthonukba.

-Jaj, te huncut, kis csavargó, 
Kalandvágyó, kicsi mackó!-
Ölelte át, mackó mama-
S boldog volt, hogy nincsen baja.

Egy aprócskát fülön csípte, 
Hogy ezt meg ne ismételje.
Ennyi mese elég mára, 
Bújjatok a puha ágyba...
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Szeretsz rajzolni?

Küld el nekem a mesebolygo@gmail.com e- mail címre,
A legszebb rajzokhoz mesét vagy verset írok és
felkerülnek a Mesebolygó weboldalára, vagy a
lapozgatónk külön rovatába!

Miről? 
Bármiről!

Weboldal
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Mese a békakirályról
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Élt valamikor régen egy elvarázsolt királyfi, a mesés kristálytó birodalmában,

amely a tündérek kedvenc pihenőhelye is volt, épp szépségének köszönhetően.

Talán mondanom sem kell, hogy ez a csodálatosan szép kristálytó valamikor

gyönyörű kristálypalotaként állt, s a benne élő halak, csigák, vízi pókok, vízi bolhák,

békák pedig mindenféle udvarnépek voltak. Ebből aztán mindjárt ki is találtátok,

hogy a királyfi mi mássá változott volna, ha nem békakirállyá? Valamikor egy

gonosz varázsló varázsolta el őket, egészen addig, amíg egy királylány szájon nem

csókolja rút béka alakjában…

Tudom, sokat hallottátok már ezt a mesét, de az enyém mégis minden más

történettől különbözik. No de maradjunk történetünk kezdetén.

A kristálytó semmi másban nem különbözött a valamikori kristálypalotától, hiszen

lakói olyan régen el voltak már varázsolva, szinte már el is felejtették, hogy ez

valójában gond lenne. Ugyanúgy éltek, szerettek, vitatkoztak, vagy éppen

mulattak, mint régen. Néha, amikor mégis visszaemlékeztek, úgy érezték, hogy

emberi létezésük valójában csak álom volt.
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- Olyan gyönyörű itt minden Szinderella!- mondta a békakirály végig

nyújtózva egy tündérrózsa levelén, átérezve a nap meleg sugarainak simogatását.

- Valóban gyönyörű!- felelte a kis tündérlány – ezért is jövök ide mindennap. No

és persze azért, mert veled lehet a legjobbat mókázni és nevetni!

Szinderella komolyan gondolta, amit mondott, s merthogy a békakirály sem akart csalódást

okozni, mindjárt felpattant s kergetőzni kezdtek a tündérrózsák között. A kis tündér nevetése

betöltötte a tó felszínét, elhallatszott egészen a ó mélyéig s még azt is meggyógyította,

aki épp valamiért betegeskedett…

- Megvagy!- ölelte át a békakirály amint utolérte, majd nevetve huppantak le egymás mellé.

- Te vagy a legjobb barátom- mondta Szinderella.

- Nekem pedig te!

- Talán, ha nem varázsol el az a gonosz varázsló, soha nem ismerlek meg…

- Na igen, az nagy veszteség lett volna!- élcelődött kicsit a béka.- Minden rosszban van

valami jó, mondják az emberek.

- Sosem gondolsz rá, nem vágysz vissza az emberek világába?
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- Sokáig bánkódtam. De az önsajnálat nem vezet sehova. Elfogadtam a mostani

életemet, és végre tudok örülni minden napnak! Hát nem erről kell szóljon az élet?

- De igen! Mi másról? Örülni minden napnak, gyönyörködni a szépben, és szeretni

egymást!- mosolygott- Ám, ha mégis vágynál az előző életedre, én segíthetek neked.

- Nem lesz rá szükség! Én boldog vagyok itt Veled!

A kis tündér nagyon boldog volt, jól estek neki a békakirály szavai. Túlságosan szerette…

Igazából félt tőle, hogy emberként mindenről más véleménye lenne…

Akkor éjjel a békakirály különös álmot látott. Újra a kristálypalotában ült a trónján és

más királyok sorakoztak előtte, drágakövekkel teli ládákkal, ajándékokkal, a kegyeiért

esedezve. Ez annyira felemelő érzés volt! Rég érezte már. Mindjárt megfertőzte a

hatalomvágy, ez a kegyetlen, önző, emberi érzelem, s attól kezdve egyébre sem tudott

gondolni, csak a volt királyságára és a temérdek kincsre. Már hiába ült ki sütkérezni a

tündérrózsa leveleire, s hiába jött játszani Szinderella is, semmi nem vidította fel. Csak

ült és bámult szomorúan maga elé, annyira emésztette a vágy.

Végül elmesélte az álmát a tündérnek, aki nem igazán értette, hogyan változhatott meg

bármi a béka érzéseiben egyik napról a másikra.
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De mivel tudta, hogy ő tud segíteni, és mert mindennél jobban szerette, bármennyire

fájt a döntése, elhatározta, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy

valóra váljon a vágya.

Bár a szíve csak úgy sajgott, amiért a béka király nem szerette őt úgy, ahogyan ő,

semmit sem változtatott a döntésén. Sokkal jobban fájt a békakirály bánata annál! Ezért

aztán elindult egy királylányt keresni, aki majd feloldja a varázslatot. Még maga sem

tudta hány napon át repült, míg megérkezett Klementina királykisasszony palotájához.

Amikor először meglátta a hercegnő épp a szolgáival ordítozott:

- Nem meg mondtam, hogy a piros masnit kérem?!! Hogy nem lehet ezt megérteni??

- De felség…-szabadkozott szerencsétlen szolgálólány.

- Semmi de!! Még egy hiba és a fejedet vétetem!

Szegény szolgalány fülig pirult, behúzta a nyakát s igyekezett továbbra is minden

szeszélyének eleget tenni. Hát ez nem épp egy kellemes teremtmény- állapította meg

Szinderella, de éppenséggel a célnak megfelel. Ezért amikor a hercegnő egyedül maradt

hipp- hopp előtte termett. A királykisasszony majdnem elájult, amikor meglátta.
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- - Nahát! Egy tündér?

- Én is üdvözöllek!- felelte cinikusan a kis tündérlány.

- Még sosem láttam hozzád foghatót!

- Ha megjegyezhetem én sem olyat, mint te - felelte Szinderella.- Gondolom,

szeretnél egy igazán gazdag férjet magadnak, hiszen ez minden királylány álma?

- Csak erre vágyom!

- Hallodtál- e a kincset rejtő kristálytóról?

- Most ugratsz? A legendáján nőttem fel! De senki nem tudja hol, merre lehet?

- Nos én tudom! És hajlandó vagyok megmutatni, amennyiben megcsókolod a

békakirályt!

- A kincsért bármire hajlandó vagyok!- felelte csillogó szemekkel a királylány- Azt

sem bánom, ha egy varangy felesége kell legyek!

- Hát jó , akkor reggel indulhatunk.

A kis tündérlány ígéretéhez hűen megmutatta az utat a tóhoz, de ami ezután

következett, már nem akarta látni. Mély levegővétel után, anélkül, hogy elbúcsúzott
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volna, tovább állt.A királykisasszony alig várta, hogy megkaparintsa a kincset,

máris a kristálytó partjához futott és elkiáltotta magát:

- Gyere elő békakirály!

A békakirály mindjárt látta, hogy egy igazi hercegnő szólítja, csak úgy repesett az

örömtől! Milyen sokat is várt rá! Amilyen gyorsan csak tudott, odaugrott a hercegnő

nyitott tenyerébe. Klementína próbált ugyan kedves arcot vágni, de mire a béka ajka

az ő ajkaihoz ért, rémes grimaszt vágott, csak úgy fintorgott amikor megcsókolta! És

abban a pillanatban megtörtént a csoda! Hatalmas szélvihar, zűrzavar és kiváltképp

változás kerekedett. A kristálytó gyönyörű kristálypalotává változott, a benne élő

állatok pedig mind díszes ruhájú udvarnéppé! A tó melletti sással lepett mocsáros

terület, gyönyörű rózsákkal és liliomokkal terített , mesebeli kertté változott! De a

legnagyobb meglepetés mégis a daliás herceg megjelenése volt a hercegnő számára.

Hát mégsem egy varangyhoz kell hozzámenjen!

A herceg boldogan csókolta meg újra a szépséges királykisasszonyt, s máris készülődni

kezdtek az eskvőre. Egy királyi esküvő azonban nem gyerekjáték, legalább egy hétig
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tartanak az előkészületek. Zalán herceg, merthogy ez volt a békakirály emberi neve,

egyelőre egyébre sem tudott, gondolni, mint a szépséges arájára és a beteljesült

vágyára: a gazdagságára és a hatalomra, amit most visszakapott! Ezzel hasonlóan

volt Klementina is, mert ő is egyfolytában csak a kincsre tudott csak gondolni, amit

nem is tagadott:

- Megmutatnád a kincses kamrát, kedvesem? Tudnom kell, mi mindene van a

jövendőbelimnek!

Zalánt egy kicsit zavarta a lány kérése, no de üsse kő, megmutatta neki. Alig telt egy

nap s már a hercegnő arról beszélt , hogy melyik királyságot kell elsőként

megtámadni, és behódoltatni. Mindeközben reggeltől- estig üvöltözött

mindenkivel, akik az esküvői előkészületeket végezték, nem győztek kedvére tenni,

s ha próbáltak is, nem tudtak. A végén Zalán herceg feje majd szét robbant, kezdett

rosszul lenni ettől az egész helyzettől, nem is beszélve a házasságról! „Még hogy

hatalom!- gondolta- Egy ilyen nő mellett nekem kell behódolni! „

És akkor eszébe jutottak a Szinderellával töltött csodás, nyugalmas légyottjai a

tündérrózsák között…. Mennyire hiányzott!
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Elérkezett a nagy nap. Az a nap, amikor már Zalán herceg tudta, hogy mit akar, vagyis

hogy mit nem akar. Ezért Klementina eléállt , még mielőtt az oltárhoz léptek volna:

- Sajnálom Klementina, ha újra béka leszek, akkor sem vehetlek el. De kárpótlásul

neked adom az összes kincsemet, mégiscsak neked köszönhetem , hogy elmúlt a

varázslat!

A hercegnő próbálta ugyan eljátszani , hogy elájul, de nem igazán hitte el neki senki.

A kincs hallatán csillogni kezdett a szeme, s élettel telibb kinézete lett , mint valaha!

De hát mi is történt ezidő alatt a mi kis Szinderellánkkal?

Hát ő hiába érkezett haza Tündérföldre, reggeltől – estig csak könnyezett, sírdogált,

hogy már a királynő szíve is megesett rajta:

- De hát mit szeretnél, kedvesem?- kérdezte tőle.

- Csak a közelében lenni… ha szolgáló ként, akkor szolgáló ként…

- Lemondanál az örök életedről?

- Mit ér az örök élet nélküle? – hulltak továbbra is a könnyei.
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- Legyen hát ahogyan akarod- mondta a királynő és megérintette a varázspálcájával.

Abban a pillanatban Szinderellának eltűntek a szárnyai, nőni kezdett a teste,

igazi emberré változott!

- Menj hát, és élj úgy, ahogyan jobb neked!

Azzal elindult vissza a tóhoz. Csakhogy már ott nem a tó várta, hanem egy gyönyörű

kristálypalota, ahova be sem engedték. Mivel megélhetést kellett keresnie, beállt a

virággyűjtők közzé. Mindenki a herceg esküvőjére készült… A palota díszitéséhez

rengeteg virágot rendeltek, ráadásul olyan érzéke volt a virágcsokrok készítéséhez, hogy

rábízták a mennyasszonyi csokor készítését.

- Ha elkészültél, vidd is oda a mennyasszonynak!- utasította a fő virágkötő mester.

Bár nagyon félt, hogy összefut a herceggel, nem tehetett mást, azt kellett tennie amit

rábíztak. Éppen akkor lépett be , amikor a herceg közölte a döntését Klementinával, igaz

ő semmit nem hallott a beszélgetésből. Szinderella nem igazán nézett széjjel, lesütött

fejjel lépett a királykisasszony elé és nyújtotta át a csokrot:

- Engedelmével- mondta.
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Zalán herceg volt az, akinek nagyon ismerős lett a leányzó, meg is akadt a szeme rajta

abban a pillanatban, s valahol a szíve mélyén fura melegséget érzett:

- Szinderella?- tette fel a kérdést. A neve hallatán már a leány is felnézett, egyenesen a

királyfi szemeibe. Csak a szemeit ismerte fel, de mi tagadás tetszett neki a látvány úgy

egyébként is! Igazán daliás herceg lett a békakirályból.

- Békakirály?- kérdezett vissza a lány.

Klementinának kezdett nem tetszeni a helyzet:

- Nos engem hidegen hagy mi van köztetek, csak add ide a kincsemet, és már itt sem

vagyok!- mondta gőgösen.

A herceg hamar utasítást adott az embereinek, hogy teljesítsék a hercegnő kívánságát, és

azután már nem is érdekelte más, csakis Szinderella. Boldogan ölelte át és forgott vele, míg

már el is szédült. Jó volt hallani újra a lány csilingelő nevetését, gyógyított az még most is,

még , ha nem is volt már tündér!

- Hogy, hogy ember vagy? – nézte ragyogó szemekkel Zalán herceg.
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- Le mondtam a halhatatlanságról. Melletted a helyem, nekem már csak veled van

boldogságom- felelte. – No és neked nem fog hiányozni a temérdek kincs? Mihez kezd

egy szegény királyfi?

- Sosem voltam gazdagabb!- felelte a herceg- Te vagy az én kincsem, drága szerelmem!

Hát így történt, hogy a békakirály mégsem azé lett, aki megcsókolta. De azért őt sem

kellett félteni! Volt egy aranyos aranyhala a királyi akváriumban, aki csak arra várt, hogy

gazdaggá tegye az ő szeretett gazdiját. Bizony, nem mindig előnytelen egy tó királyának

lenni…
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