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A 102 éves fa és a Zöldtündérek
Sosem találjátok ki, hol történt ez az eset, amit most elmesélek Nektek. Nem ám
Meseországban, nem is egy üvegpalotában, sőt nem is egy elvarázsolt kastélyban, hanem a
Büdös-tóra vezető út mentén.
Állt ott egy 102 éves hatalmas fűzfa, de az olyan nagy volt, hogy öten sem tudták átölelni a
törzsét. Lombja pedig hűs árnyékot nyújtott a pihenni vágyóknak. Az emberek elnevezték
Ősöregnek.
Történt egyszer, hogy a királyi hatalmasságok eltervezték, hogy egy gyönyörű kerékpárutat
építenek a tó felé. Csakhogy a 102 éves fa útban volt. Ki kellett vágni! A fák úrnője megsúgta
éjszaka álmában, hogy nagy veszély fenyegeti, az életére törnek. Szegény Ősöreg nagyon
elkeseredett.
- Jaj-jaj, mit csináljak? -sóhajtozott.
Eszébe jutottak a Zöldtündérek. Ők mindig segítettek, a bajba jutott fáknak, bokroknak.
Minden növénynek, volt egy olyan levele, amit ha megrezegtetett, nyomban ott termettek a
segítők. Ősöreg is így tett. A parányi kis tündérkék rögvest oda is repültek, apró, pici
szárnyukkal.
- Mi történt veled, Ősöreg? – kérdezte a három tündér.
- Meg vannak számlálva a napjaim, útban állok a kerékpárosoknak -válaszolta.
A Zöldtündérek: Pitypang, Kankalin, és Jázmin összedugták fejüket, hogy mi tévők legyenek.
Zöld varázspálcáik segítségével bejutottak a királyi tervezőkhöz, és titokban lefényképezték a
tervrajzot. Elvitték Dr. Dróninak, akit segítségül hívtak. Nyomban felszállt Dróni a magasba,
és lefényképezte a terepet. Csodák-csodájára láttak egy olyan kiváló útvonalat, ahová
akadály nélkül lehetne építkezni.
De csak most jön a neheze! A királyi hatalmasságok elé kellett bejutniuk. Ők maguk négyen
Drónival vágtak neki az útnak. Három akadályt kellett legyőzni, azaz három kapun kellett
átmenni.
Az első kaput két vega oroszlán őrizte. Vittek magukkal egy kis zöldségcsipszet, és Jázminnak
eszébe jutott, hogy megetesse a fenevadakat vele. Egy jó nagy marokkal adott mind a
kettőnek, és szabad lett az út előttük.
A második kapunál hét tigrisszúnyog repdesett. Pitypang mindenre felkészülve, még
induláskor beletett a táskájába egy rovarriasztót, ez most jól is jött! Belefújt egyet a
levegőbe, és a szúnyogok eliszkoltak. Így be tudtak menni a második kapun is.
A harmadik kaput egy tizenkét fejű sárkány védte. Itt pedig Kankalin vetette be magát.
Gyönyörű virágaival elkápráztatta a szörny mind a tizenkét fejét. Bejutottak a királyi
tervezőkhöz. Megmutatták az átrajzolt tervet, és okosságuk, eszességük győzött.
Nyomban visszarepültek Ősöreghez, ahol az egész környék zöld ruhában várta őket. Óriási
lett az öröm, amikor a négy hős elmondta a nagy hírt, hogy kedvenc fájuk még jó sokáig élni

fog! A biciklisek sem szenvednek hiányt a fantasztikus időtöltésben, mert a kerékpárút is
elkészül. Így mindenki boldogan fog élni.
Aki nem hiszi, menjen ki a tóra és nézze meg!
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