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1. Eltűnt az erdőm...



 

Akár hiszed akár nem, kis barátom, még egy erdő is eltűnhet szőrén-szálán, egyik napról a
másikra. Én sem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet, de jó nagyot tévedtem!

Nekem igazán csinos kis erdőm volt, ott laktam. Öreg fák meg fiatalok, bokrok, virágok, gombák,
madarak... ahogy az kell. Még kezdő tündér koromban kaptam ezt a helyet, és tisztességesen gondját
viseltem. Igaz, az utóbbi időben kicsit elkényelmesedtem, de azért rendben mentek a dolgok egészen
addig a fránya reggelig.

A jó kis megszokott madárcsicsergés helyett gyanús zajra ébredtem. Lehunytam a szemem, újra
kinyitottam, de a dübörgés nemhogy abbamaradt volna, egyre hangosabb lett. Kikászálódtam az
ágyból és mentem ajtót nyitni, hogy megnézzem, honnan ez a lárma? Vagyis csak nyitottam volna az
ajtót, de valami vagy valaki kívülről rajta állt. Itt jegyzem meg, az tévedés, hogy mi erdőtündérek
faodvakban meg bokrokban, vagy tudom is én mikben lakunk. Tisztességes házikónk van a föld alatt.
Persze kívülről egyáltalán nem lehet észrevenni mert rejtekajtaja van. Na, az teljesen beolvad a
környezetbe, így néhanap előfordul, hogy mikor ki akarunk menni, nem nyílik az ajtó, mert valaki



mondjuk ráült. De ez a kis kényelmetlenség igazán nem számít,

 

 

ha arra gondolok, a rejtekajtó milyen biztonságos. Különben több is van belőle egy házikón, az
enyémen például három. Mentem is a következőhöz. Az kinyílt, bár ne nyílt volna! Nem volt öröm,
amit láttam.

A  fák,  bokrok  letarolva,  a  virágok  letaposva,  tönkretéve.  Mindenhol  emberek  kiabáltak,
csapkodtak, kidöntöttek mindent, ami az útjukba került... Hú! Nagyon ijesztő volt. Becsaptam az
ajtót,  leroskadtam az ágyamra, csak ültem, ültem, vártam, mi fog történni.  Már jócskán benne
jártunk a délutánban, mikor újra ki mertem dugni az orrom. Az emberek eltűntek és – nem hittem a
szememnek – velük együtt ELTŰNT AZ ERDŐM IS!

Persze, persze egy erdőtündér erdő nélkül vajmi keveset ér, tudom én azt nagyon jól. De erdőt



szerezni a mai világban nem megy pikpakk. Az összes erdőt a Nagy Központi Erdőtárban tartják
számon,  ott  lehet  utánanézni,  van-e  olyan közöttük,  ahol  tündért  keresnek.  Ez  maradt  minden
reményem... Nyakamba kaptam a lábam és szét se nézve, a tőlem telhető leggyorsabban – nem
vagyok egy vándorsólyom – nyargaltam a hivatalba.

A „minden reményemet” AktaManó, az erdőtár vezetője kíméletlenül szertefoszlatta.

– Hova gondolsz, Manka (Manka a nevem), szabad erdőt mostanában? Ripsz-ropsz tűnnek el az
erdők, újakat meg nem telepít senki! Akkora a lista várakozó tündérekből, hogy a következő száz
évben sem kerülsz sorra.

– Akkor mihez kezdhetnék? Csak akad valami... Egy park, liget, mező vagy csalitos...

– Sehol semmi, sajnálom. Minden foglalt. Hacsak....

– Hacsak mi?

– Manka, gondoltál már arra, hogy házi tündér legyél?

– Mi? Egy nyavalyás pormacska?

– Nem pormacska, házi tündér! Manapság nagyon megbecsült állás! Mióta kevesebb az erdő, sok
tündér  helyezkedik  el  így.  És  tényleg  csak  akkor  kap  egy  házikó  tündért,  ha  a  benne  lakók
megérdemlik. Ahol az emberek teljesen veszélytelenek.

– De a fák, a bokrok, a madarak…

– Kertes házról hallottál már? No, a kerthez is jár a „fák, bokrok, madarak” csatolmány.

– Nem tetszik ez nekem!

– Ha tetszik, ha nem, ez van, Manka. Menj haza, igyál egy ribizliszörpöt, nyugodj meg, gondold át.
De ne sokat totojázz, azt mondom, mert jó házi tündérnek való hely is egyre kevesebb van.



 

 

Az emberek kezdenek nagyon elkutyulódni és a rendesebbje is kert nélküli dobozokba költözik, az
ég tudja, miért. Szóval határozd el magad minél előbb! Különben sem való már neked a „vadregény”.

– Ezt meg hogy érted?

– Mintha kicsit gömbölydedebb lennél, mint mikor utoljára láttalak.

– No ne szemtelenkedj! Megyek, átgondolom, holnapra eldöntöm. Addig is rakjad félre a legjobb
helyet, de a legjobbat!

– Persze, persze! Nagyon sajnálom, Manka, ami veled történt, de hidd el, ez nem ritka mostanság.
Bár tudom, ez nem vigasztal.



2. Akta ajánlata

 

Hazabandukoltam – ha lehet,  még letörtebben.  Megvolt  a véleményem az emberekről.  Igaz,
közelről nem ismertem egyet sem, de nem is vágytam rá. Volt ugyan egy kis falu az erdőm szélén, de
az ottaniak – ezer szerencse – nem nagyon voltak oda az erdei kiruccanásokért. Az emberek, akikkel
találkoztam, lármásak voltak, nem vigyáztak semmire és senkire, letépkedték a virágokat, eltaposták
vagy  begyűjtötték  a  bogárkákat,  összekaristolták  a  fák  kérgét,  eldobálták  a  szemetet  és  ránk
szabadították a kutyáikat. Most meg elpusztították az egész erdőt. Ezek közé költözzem? Ezt még
Akta se gondolhatja komolyan! A hátam is borsódzott az ötlettől.


