
Bacsó Júlia 

Erdőmentő akció 

Egy erdei tisztáson állatok gyülekeztek, mert nagy veszély fenyegette őket. Azt vették észre,             
hogy sárkányok érkeztek az erdőszélre. Zengett az erdő üvöltésüktől, büdös füstszag           
terjengett, mert az irányukból fújt a szél. 

Huhogott a bagoly, és belekezdett a mondókájába: 

- Nekem ez igy nem lesz jó, mert a sárkányok tüzet fognak okádni, mi lesz a kedvenc                
ágacskáimmal? Honnan fogom szemmel tartani a vadászterületemet? Hol lesz az          
odúm, ha felégetnek mindent? 

- Én még csak most érkeztem ide, de nem gondolom, hogy olyan problémás lenne a              
helyzet- válaszolt a fecsegős nyuszika, akinek mindig mindenhez volt         
hozzáfűznivalója. Szerintem lehet beszélni a sárkányokkal valahogy. Én nem merek          
odamenni, mert engem egyből felfalnának, de már tudom, hogy kit küldjünk: a            
medvét, ő mondja el üzenetünket a sárkányoknak. 

- Na és mi lenne az üzenetünk? – kiváncsiskodott a bagoly. 

A medve itt közbevágott. 

- Engem hagyjatok ki ebből a dologból, én nem merek a tűzokádók közelébe menni,             
még a végén meggyújtják a bundámat. 

- Az üzenetünk az lenne, válaszolt nyuszi, hogy a mi bükkerdőnk, és a mellette levő              
fenyves után vannak a hegyek, és ott a szikláknál le tudnának telepedni, vannak             
barlangok is, mert itt a mi kis erdőnk nem elég tágas nekik.  

Belenyerített a ló:  

- Én szívesen odamegyek beszélni velük, de van egy feltételem: kedvenc csemegém az            
alma, szerezzetek nekem egy zsákkal cserébe. 

Másnap oda is ment a ló az erdő szélére. Ott heverészett 3 sárkány a parton. Szóba elegyedett                 
velük a ló, megtudta, hogy a fúria sárkányok támadták meg őket, és előlük menekültek el,               
és új élőhelyet keresnek. Nagyon megtetszett nekik ez az erdő. A ló elmondta, hogy ez az                
erdő nagyon sűrű, nem ilyen nagy állatoknak való, de ismer egy barlangos területet, nem              
is olyan messze, az jó lehet nekik. A sárkány nagyon megköszönte a segítséget, és              
útbaigazítást kért. 

- Menjetek a bükkerdő mentén, a fenyveshez értek, és a végén a szikláknál ered a              
Csillagvirág folyó. Vize bővelkedik halakban, lesz ennivalótok, és utána már ott lesz a             
hegység, ott találtok magatoknak alvóhelyet, kuckót a picinyeiteknek.  

- Nekivágunk -mondta a sárkány. Friss, zöld füves legelőket, és minden jót kívánok            
neked cserébe kedvességedért. 

A ló visszament az erdőbe, megkapta az almát, és hősként ünnepelték az állatok bátorságáért.              
A bagoly látta, kedvenc fáján üldögélve, hogy megindul a sárkánycsapat a hegyek felé.             



Nyuszika és a többiek úgy érezték, hogy ha összefog a társaság, lehet találni megoldást              
még egy ilyen nagy gondra is. 

 


