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ARANYBOLYGÓ
Képzeljétek el gyerekek, volt idő, mikor a mesehősök köztünk jártak.

Volt idő, mikor mumusok éltek az ágyak alatt, beszélni tudó állatok vettek körül minket és dínók
járták a dzsungeleket. Abban az időben sárkányok szántották végig az eget és maskarás hősök jártak
az éjszakában. Abban az időben minden iskola igazgatója varázsló volt, a gyerekeket szellemek és
vámpírok ijesztgették, akiktől a koboldok, robotok és tündérek védték meg őket. A tengereket pedig
sellők, kalózok és vikingek uralták.

Ilyen volt a világ réges-régen. Ezek a lények a gyerekekért éltek, pontosabban a gyerekeknek
köszönhetően.

De egy napon, sajnos a világ megváltozott. Ugyanis képzeljétek el, egy idő után nem született új
gyerek. Senki se jött rá, hogy miért. Évek teltek el így és végül az utolsó gyerek is felnőtté vált.
Hiszen

 

 

 

minden gyermek egyszer felnő. Lassan mindenki elfelejtette és csak humbugnak gondolta az
összes mumust és tündért. Többé nem táplálta őket a gyerekek szeretete és hite.

Ekkor a mesehősök tanácsa úgy határozott, többé nincs szükség rájuk a Földön. Új otthont kell
keresniük, távol anyabolygójuktól, ahol új életet kezdhetnek. És megalkották azt az űrbárkát, melyre
mind felfértek. Ez volt az óriási Csillagjáró Léghajó.

Elmentek hát, nagyon-nagyon messze, fényévekre a Földtől, mikor is találtak egy kedves kis
bolygót, mely csillagokat szégyenítően ragyogott az Univerzum furcsa tengerében. Innentől kezdve,
otthonuk ez a csodás mesebeli planéta volt, mit úgy neveztek: Aranybolygó. Csodálatos hely, tele
csodálatosabbnál-csodálatosabb élőlényekkel, tele varázslattal, bűbájjal és káprázattal.

De halljátok, nem sokkal ezután csoda történt itt a Földön is. Új gyermekek születtek, kikben a
hit és szeretet tisztaszikrája újra felragyogott. És ezt bizony, Aranybolygó népe is tudta. Szerettek
volna visszamenni, találkozni az új gyermekekkel. De arra gondoltak, hogy már Aranybolygó az
otthonuk, nem hagyhatják itt csak úgy. A Csillagjáró

Léghajót se lehet csak úgy uk-muk-fuk használni, hisz rengeteg energiát igényel és csak is akkor
szabad használni, ha minden lakó, közösen utazik rajta. Ugyanakkor kíváncsiak voltak az új fiúkra és
lányokra. Látni szerették volna a a gyerekek mosolyát, pont úgy, mint régen.

Így  feltaláltak  apró-egyszemélyes  léghajókat,  melyekkel  rövid  időre  ide  látogathatnak,  majd



hazatérhetnek.

Ezeket nevezzük ma úgy: álmok és mesék.

 

 

 

 

 



FENYŐ MESE
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer két fenyőfa egy hatalmas hegy tetején. Egy kicsi és egy

nagy, utóbbi majdnem az égig ért. A nagyobbik, a kicsinek volt az apja. A fenyőapa tanítgatta a fiát
mindenfélére. Tanította a természet csodáiról, a filozófiáról és a csillagokról. Este pedig mesélt neki.
Nagyon szerették egymást.

Ám az egyik téli este, egy idegen fütyörészésére lettek figyelmesek. Megrémültek mindketten,
majd azt mondta a fenyő apa a fiának- Fiam, bármit is látsz, bármit is mond ez az idegen, bármi is
történik, meg ne szólalj, mert hatalmas nagy galiba lesz belőle!-

A kicsi fenyő csak bólintott apja intelmére.

A fütyörésző idegen, megérkezett a fákhoz. Mozdulatlanul és szótlanul álltak ott a hegy tetején.
Az idegen egy favágó volt. Nézegette a fákat, körbejárta őket, méregette, tapintotta, megkopogtatta
a két fát. Végül úgy döntött kivágja a nagyobbikat. Beleütött hármat. Aztán még hármat. Végül még
hármat és a fenyőfa csendben eldőlt. A favágó magával vitte fütyörészve, a kisebbik fenyő meg
búsan pityeregni kezdett, hisz ott maradt árván, egyedül, az apja nélkül.

Telt, múlt az idő és a kis fa egyre nagyobb és nagyobb lett. Végül nagyobb lett az apjánál is,
majdhogynem égig ért. És azóta saját facsemetéi lettek. De jaj, a kis fenyő sose bírta elfelejteni az
apját. Ám egy napon, talán a bánat miatt, vagy az apja iránt érzett szeretete miatt, vagy a favágó
iránt érzett gyűlölete miatt, a gyökerei lábakká változtak. Kirántotta őket a talajból, elbúcsúzott a
saját facsemetéitől, majd elindult megkeresni a favágót.Háromnapi vándorlás után, talált valakit.
Egy halászt. A halász, a hajója mellett ácsorgott és ellenőrizte a felszerelését.

- Adjon Isten jó barátom!- köszönt rá jó hangosan a fa. A halász megijedt a fától, azt se tudta,
hogy hova bújjék. - Ne haragudj, kedves halász! Nem akartalak megijeszteni.- mondta a fa. A halász
megnyugodott, mert látta, hogy a fa nem

fogja bántani. Előbújt.

- Te se haragudj rám, amiért ily modortalan voltam, de hát nem látni sok beszélő és mozgó fát
ugye....de mond csak, mi járatban itt kedves fa?

- Egy favágót keresek, azt melyik kivágta édesapámat, mikor még apró facsemete voltam. Tudod-
e hol lehet? - A halász gondolkodott, törte a fejét.

- Ne haragudj kedves fa, de se cimboráim, se rokonaim, se ellenlábasaim között nincs ilyenféle
ember. Favágót biz nem ismerek. De tudod mit? Van nekem nyugaton egy színész barátom! Ő sok
mindenkit ismer, talán ő tud neked

segíteni!- a fa megköszönte a segítséget, elbúcsúzott a halásztól és elindult nyugat felé.

Meg is találta a színészt, aki épp egy új darabot próbált. Egy mondatott mondott el újra és újra
százféleképpen.

- Adjon Isten jó barátom!- köszönt neki is jó hangosan a fa. A színész megijedt a fától, azt se
tudta, hogy hova bújjék. - Ne haragudj, kedves színész! Nem akartalak megijeszteni.- mondta a fa. A
színész megnyugodott, mert látta, hogy a fa nem fogja bántani. Előbújt.

- Te se haragudj rám, amiért ily modortalan voltam, de hát nem látni sok beszélő és mozgó fát



ugye....de mond csak, mi járatban itt kedves fa?

- Egy favágót keresek, azt melyik kivágta édesapámat, mikor még apró facsemete voltam. Tudod-
e hol lehet? - A színész gondolkodott, törte a fejét.

- Ne haragudj kedves fa, de se cimboráim, se rokonaim, se ellenlábasaim között nincs ilyenféle
ember. Favágót biz nem ismerek. De tudod mit? Van nekem keleten egy barátom, a pék! Ő sok
mindenkit  ismer.  Talán  ő  tud  neked  segíteni!-  a  fa  megköszönte  a  segítséget,  elbúcsúzott  a
színésztől és elindult kelet felé.

Ahogy ment,  egyszer csak friss  pékáru illatát  érezte és dudorászást  hallott.  A pék énekelt,
miközben a friss kenyeret, zsömlét és péksüteményt vette ki a kemencéből.

- Adjon Isten jó barátom!- köszönt a péknek jó hangosan a fa. A pék megijedt a fától, azt se tudta,
hogy hova bújjék. - Ne haragudj, kedves pék! Nem akartalak megijeszteni.- mondta a fa. A pék
megnyugodott, mert látta, hogy a fa nem fogja bántani. Előbújt.

- Te se haragudj rám, amiért ily modortalan voltam, de hát nem látni sok beszélő és mozgó fát
ugye....de mond csak, mi járatban itt kedves fa?

- Egy favágót keresek, azt melyik kivágta édesapámat, mikor még apró facsemete voltam. Tudod-
e hol lehet? - A pék, gondolkodott, törte a fejét.

- Ne haragudj kedves fa, de se cimboráim, se rokonaim, se ellenlábasaim között nincs ilyenféle
ember. Favágót biz nem ismerek. Viszont ismerek egy idős nénit, a Százmacskás anyókát. Ott lakik
északon! Ő majd biztos tud neked segíteni! Gyere velem, elkísérlek hozzá!

A pék mutatta az utat a fa pedig követte. Elérkeztek egy házhoz, aminek már az udvara is tele
volt macskákkal. A fa megköszönte a segítséget, majd elbúcsúzott a péktől.

Bement a kis házba, ahol is minden tele volt doromboló macskákkal. Ott voltak az ágyon, az
asztalon, a csilláron és a szekrény tetején. A szoba végén pedig egy hintaszékben ott ücsörgött a
Százmacskás  anyóka.-  Szervusz  kedves  fa.  Mi  szél  hozott  hajlékomba?-  kérdezte  nyájasan  és
kedvesen a nénike.

- Csókolom anyóka, tetszik tudni egy favágót keresek, aki akkor vágta ki édesapámat, mikor még
apró facsemete voltam. Őt keresem- Az idős néni felkuncogott.

- Kit keresel, az bezony nem favágó! Csak akkor télen, elindult megkeresni a legszebb fenyőfát,
hogy kivághassa. Akit te keresel, az bezony egy juhászlegény, aki feleségével és gyerekeivel ott lakik
délen.

A fa megköszönte a segítséget és elbúcsúzott, gyorsan délnek indult. Meglátta a juhász házát.
Megkereste ajtaját, dörömbölt rajta hármat, majd még hármat végül még hármat. A juhász kinyitotta
az ajtót.

- Na te juhászlegény! Most kamatostul megfizeted azt, amit édesapámmal tettél! Mit csináltál
vele, felelj!? A tűzre dobtad, kifaragtad? No megállj csak! Elkenem a szádat!- ám ekkor a juhászt
sírva körülvették a gyerekek. A fenyőnek, mindjárt nem volt akkora hangja, megszeppent a gyerekek
miatt.

- Kedves fa kérlek, hát nem is tudtam, hogy ti nektek vannak érzéseitek! De esküszöm, életemben
egyszer mentem el fát vágni, hogy legyen karácsonyfánk!- a fa meglepődött.



- Mi az a karácsony?- kérdezte.

 

 

 

 

 

 

 

A  juhász  elmagyarázta  töviről  hegyire  mi  az  a  karácsony,  miért  ünneplik  és  hogyan.  Majd
megmutatta azt a képet, mely a fenyő édesapjáról készült. Gyönyörűen fel volt díszítve, csak úgy
csillogott, tündökölt a karácsonyfa azon a képen.- Nos...csakugyan nem tudhattad, hogy mi is érző
lények vagyunk. Az is igaz, hogy édesapám sose volt még ilyen gyönyörű szép. A gyermekeidtől sem
akarlak elvenni, hisz tudom milyen apa nélkül felnőni. No de hallod-e te juhász, még mindig adósom
vagy! Bár már nem akarlak bántani, még mindig haragszom rád, mert atyám nélkül kellett az égig
nőnöm!

- No akkor üljünk le és beszéljük meg, hogyan engesztelhetnélek ki!- mondta a juhász. Azzal le is
ültek egy padra és gondolkodóba estek. De valahányszor mondani akart az egyik egy ötletet, inkább
meggondolta magát és csendben maradt, mert úgy gondolta, a másik biztos butaságnak vallaná a
dolgot.

Három napig ültek és gondolkodtak. Ám hirtelen a fenyőfa elmosolyodott és kacarászni kezdett.
Egyre hangosabban.

- No mi jutott eszedbe?- kérdezte a juhász.

- Gyere velem juhász legény!

Azzal útnak indultak. Elmentek ahhoz a hegyhez, ahol a fenyőfát a két facsemetéje várta. A
juhászt beállította középre, majd kérte, hogy tartsa fent két karját, majd a facsemetéknek súgott
valamit. A juhász nem értett semmit. Egyszer csak a fák, mindenféle díszeket aggattak a juhászra,



hol ide, hol oda. Ekkor értette meg a juhász: ő a világ első karácsony embere. Mikor egész szépen
feldíszítették, a juhász együtt nevetett a fákkal.

- Az én nevem, János- mondta a nevetés után a juhász.

- Az enyém pedig, Ezüst.- válaszolt a fa.

Ezüst megbocsátott Jánosnak, életre szóló cimborák lettek és mai napig boldogan élnek, ha meg
nem haltak.

 

 

 

 



A VÁMPÍR ÉS A TÜNDÉR
Egyszer volt,  hol nem volt,  volt  egyszer egy vámpír.  Olyan volt,  mint a vámpírok többsége.

Külleme erőt és örök ifjúságot sugárzott. Sármos volt, ura volt a fekete mágiának és az árnyéka
önálló életet élt. Csak éjjel merészkedett ki kastélyából, nem volt tükörképe és mások vérét itta,
hogy ő élhessen.

Ám egyik este történt, hogy a vámpír csapdába esett. Egy arra járó parasztfiú mentette meg
életét. - Talán nem tudod ki vagyok?- kérdezte a vámpír.- Dehogynem. Tudom, te vagy a vámpír, kitől
retteg az egész falu. Viszont az életet mindenki megérdemli. És

nem is tudom miért, de én látom benned a jót.- A vámpír ledöbbent, hisz efféle szavakat még nem
hallott egy halandó szájából sem. A gróf, arannyal köszönte meg a parasztfiú fáradalmait. Azonban,
most hogy látta az emberek jobbik arcát is, már nem akart az emberek vérén élősködni. Megfogadta,
hogy ezentúl csakis vadállatok vérét fogja inni, többé nem bántva az embereket.

A vámpír így is tett. Azonban pár hónap után úgy érezte üres az élete. Próbálta művészettel,
mágiával, tudománnyal és játékokkal kitölteni a sötétséget, de semmi se használt. A vámpír sokat
töprengett, hogy mi is hiányzik az életéből. Hiszen mindene megvan. Vagyon, hatalom, örök élet. Mi
mást kívánhat még bárki e Földön?

Aztán rájött, hogy mióta is van ez az üresség az ő szívében. Mióta lemondott az

emberi vérről. Nem is a vér hiányzott neki, nem az íze, vagy az illata. Hanem a vadászat izgalma.
A küzdelem. Ugyanakkor az emberekre már nem tudott prédaként tekinteni és nem is nagyon akarta
megszegni saját magának tett ígéretét. A vámpír gondolkodott, hogy mit tegyen, de semmi ötlete
nem támadt. Egyik teliholdas estén azonban eszébe jutott egy apróság- Ha emberre nem is, más
kétlábon járóra  csak  vadászhatok.  Biztos  akad  valami  teremtmény az  elvarázsolt  erdőben.-  És
elindult a telihold fényénél az árnyékok hercege, hogy új áldozatra találjon.

A vámpír átkutatott minden zugot a mágikus erdőben. Fáról-fára, kőről-kőre, cserjéről-cserjére
járta azt a misztikus helyet. De semmit nem talált. Mikor már épp

feladta volna, egy gyönyörű, lágy dalra lett figyelmes. Követte a hangot, gondolván friss prédára
lel.

Az út végén egy tóra talált, ahol egy fiatal tündér pihent éppen.- Mily kecses, finom falat. Jó lesz
ez vacsorára.- mondta mosollyal a száján az árnyékok királya. Mögé osont, szépen, lassan. Már épp
készült elharapni a torkát, mikor a tündér hirtelen megfordult

és a szemébe nézett.

Ahogy nézte a tündér tiszta kék szemét, az a furcsa sötétség eltűnt a vámpír szívéből és egy fura,
meleg, eddig ismeretlen de jó érzés vette át a helyét. A lány, a puszta tekintetével elbűvölte a
vámpírt, pont úgy ahogy ő a halandó lányokat szokta. - Most meg fogsz harapni?- kérdezte rémülten
a  tündér.-  Nem.  Feltéve,  ha  megosztod  velem  bájos  társaságod.-  mondta  az  árnyékkirály
mosolyogva, a tündér pedig megkönnyebbülten kacagott.

Ahogy beszélgettek, egyre jobban megszerették egymást. A vámpír a kastélyába vitte a szép
tündért és százévente egyszer visszatérnek a tóhoz, ahol találkoztak. Alexander és Nora (mert így
hívták őket) a varázslények között is csodának számítottak. Hisz nem mindennapos párost alkottak



ők ketten. De szerelmük, ellentétben másokéval, erős volt és kitartó. Őszinte és mély.

És mikor eljött az idő, egy fiúk született. Mivel nem tudtak megegyezni, mi legyen a csöppség
neve, mindkettejüktől kapott egy-egy nevet. Így lett a fiú neve: Pán-Péter.

 

 

 

 

 

 



ÉS AZÓTA...
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, egy afrikai törzs. Ennek az afrikai törzsnek, volt egy erős

bajnoka, akit Chikarának hívtak.

Chikara,  mikor  mind halászatban,  vadászatban,  futásban,  célbadobásban és  minden másban
legyőzte az összes barátját és ismerősét a faluban, más törzsek bajnokait hívta ki. De Chikara még
csak méltó ellenfelet sem talált. A többi törzs bajnokait mindenben könnyedén legyőzte.

A nagy szárazág idejére (mely minden évben egyszer volt esedékes) Chikara megismerte és
legyőzte az összes bajnokot.

Boldog volt egyfelől, hisz Ő volt az emberiség megkérdőjelezhetetlen bajnoka. A

legerősebb, leggyorsabb, legtehetségesebb ember a világon.

Ugyanakkor nem volt így már semmi kihívás az életében és ettől szomorú volt. „Jaj, most mit
csináljak?” sopánkodott egy kora reggel. „Az emberek közül mindenkit legyőztem. Az Istenek és
szellemek pedig biztos nem vennének komolyan, és nem fogadnák el a kihívásomat. Mit tegyek, mit,
tegyek, mit tegyek?” Így sopánkodott és közben gondolkozott órákig. Aztán elrepült a feje fölött egy
madár, amitől eszébe jutott valami. „Megvan! Az állatvilág! Hát az állatvilág bajnokait nem hívtam
még ki,

egyetlen egy próbára sem! Hát mire várjak még? Uzsgyi, kihívni őket!” Még aznap este kihívta az
őserdő és a szavanna összes állatát.

 

 

 

 

Az összeset, kivéve egyet, mert azt nem vette komolyan. Ez volt a bolhák bajnoka, Bolha Bubi.

Bolha Bubi barátai sorba jöttek dicsekedni, hogy elmeséljék ki hívta ki őket ilyen-meg olyan
versenyekre. Jött Leo az oroszlánok bajnoka, Kepperfild a kígyó, Longó a gorilla és mindenféle
állatoknak a bajnokai jöttek dicsekedni Bolha Bubihoz.

Bubi csak várt és várt de sem maga Chikara, sem pedig valami hírnökféle nem jött párbajt kérni
tőle. „Ez nincs rendjén!” Pufogott a bolha otthonában. „Én vagyok minden bolhagyerek példaképe!
Én vagyok a bolhák bajnoka! Micsoda arcátlan dolog, hogy

pont  engem  nem  hívott  ki  párbajra  ez  a  Csipava  vagy  mi  a  neve!  Megkeresem  és
megleckéztetem!”.



A kis bolha elindult megkeresni Chikarát. Nem volt nehéz dolga, mivel Chikarának volt egy dobos
barátja, Tam-Tam Dum-Dum, aki mindig dobolt, mikor Chikara legyőzött egy bajnokot és ennek a
dobnak jellegzetes és különleges hangja volt. Így ahonnan hallotta a dobot, arra ugrált a kis bolha.

Bolha Bubi odaért Chikarához. „Hé te óriás!” szólalt meg a kis bolha. Chikara először azt se tudta
hova nézzen. Aztán a földön észrevette Bolha Bubit. „Mit képzelsz magadról, hogy az állatvilág
minden bajnokát kihívod, csak pont engem nem?” Chikara ezen nevetett. „Majd pont te, te tudnál
engem legyőzni, bármiben? Mitugrász! Nesze!” Chikara próbálta eltaposni, de a bolha időben félre
ugrott majd rá Chikara lábára.


