
A zűrzavar 

 

   Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy palota, abban a palotában élt egy pici tündér, akit 

Evelinnek hívtak. Pár méterre, állt egy öreg kunyhó, amiben én laktam. Engem Emmának 

hívnak.  

   Szépen lassan közeledett a tél, s vele együtt a karácsony is. Szerettem volna egy szép 

karácsonyfát díszíteni, de ahogy vettem le a polcról a gömbökkel zsúfolt dobozt, úgy azzal a 

lendülettel leestem a székről. Én nem sérültem meg, igen ám de a szebbnél szebb színben 

pompázó gömbök ezer darabra hullottak. Sajnos újakat nem tudtam volna venni, mert már 

bezártak a boltok úgyhogy, arra gondoltam, hogy elmegyek jó barátomhoz,Evelinhez, hátha 

tudna kölcsönbe adni.  

Amikor elmondtam neki, hogy mi történt odaát ,akkor kérdőn nézett rám, mert tudni illik (én is 

csak most tudtam meg), hogy, a tündérek nem ismerik ezt a szokást, a karácsony szónak 

a  jelentésével sincsenek tisztában.  

Tehát neki sem volt, ezért azt találta ki, hogy varázsolni fog gömböket. De lám kifogyott a 

varázspálcája. 

Útnak eredtünk, mentünk erdőn, vízen át, s pár óra alatt el is értük a Varázs barlangját, amiben 

van egy kristály, amit hozzákell érinteni a pálcához s az feltöltődik. Bementünk és a tündér 

elővette a varázslámpáját, hogy többet lássunk. Ahogy bementünk ,úgy nagy zaj csapta meg a 

fülünket,látjuk ám ,hogy egy dühös méh sereg közeledik. Ijedtünkben nem tudtuk hová 

szaladjunk, s nem volt más megoldás ott maradtunk a helyünkön. Láttuk, hogy nem tehetünk 

semmit. A méhek csak úgy jöttek, mint a fenevadak, megállíthatatlanoknak tűntek. A 

méhkiralynő megcsípte a tündér kezét. Pillanatok alatt feldaggadt a keze. Feltöltöttem a pálcát 

, és hívtuk a Doktor úrat. A gyerekorvos gyorsan meggyógyította Evelinnek a kezét. 

Megköszöntük és elindultunk hazafelé.  

      Amikor hazaértünk varázsolt nekem gömböket, díszeket a a karácsonyfára s  elbúcsúztunk. 

Visszamentem az öreg kunyhómba és elkezdem feldíszíteni az ünnepi fámat.  

Nagyon jól éreztem magam ebben a kis zűrzavarban!  
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