
 

FEKETE ÁGNES 

ÖREG TÖLGYEK 

MESÉI 
  



5 

Bevezetés 

gyszer volt, hol nem volt, messze-messze az emberek 
lakta vidéktől, ott, ahol béke és nyugalom honolt, volt 

egyszer egy nagy kerek erdő. 
Hatalmas öreg tölgyfák álltak benne, melyeknek lombjai 

közt madarak fészkeltek és nevelték fiókáikat, odvaikban pedig 
rovarok és rágcsálók élték vidám kis életüket. A szilárd óriások 
barátságosan ölelték körbe az erdő közepén megbúvó tisztást. 

A napsütötte pázsiton vadvirágok százai nyíltak, színpompás 
szőnyeggé változtatva a rétet. Pillangók kergetőztek a nyári 
napsütésben, s pár percre leszálltak egy-egy növényre megpi-
hentetni fáradt szárnyaikat. 

Volt az erdő mellett egy kicsike tó is, ám az sem volt lakat-
lan. Apró halaknak, megannyi növénynek és vízimadárnak 
adott otthont, s mikor beköszöntött a nyár, a nagy melegben 
ide jártak hűsölni az erdőlakók is. 

Az állatkák a legkisebbtől a legnagyobbig mind barátok vol-
tak. Életük minden kis mozzanatát végigkísérték az erdei fák, a 
réti virágok, és a tavacska hullámai. 
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Otthon, édes otthon 

z öreg tölgyfák erdejében a tél már maga mögött hagyta 
fagyos, zord napjait. Már nem esett a hó és nem is fagyott 

meg a föld. Egyre enyhébb idők jöttek, mindenütt nedves volt 
a talaj, s csak idő kérdése volt, hogy éledezni kezdjenek a nö-
vények. 

Azon a napon, mikor előbújtak az első zsenge fűszálak, 
mindenki lázas készülődésbe kezdett a kertjében. Beköszöntött 
a tavasz. 

 
Azon a bizonyos napon, messze-messze Afrikában is volt 

valami a levegőben. 
Gáspár és Gizi, a gólyapár még ősszel érkeztek átmeneti 

otthonukba. Míg télen az öreg tölgyesben kemény tél uralko-
dott, Afrikában tombolt a nyár. Még csak pirkadt, mikor Gás-
pár izgatottan ébresztette Gizit: 

– Otthon már közeledik a tavasz! Érzem a levegőben. Ha-
marosan indulhatunk. 

Párja álmosan ásított a nagy gólyafészek mélyén, s csak fél-
álomban válaszolt: 

– Ma nem kell menned a rétre, tegnap elég bogarat hoztál. 
Gáspár megkocogtatta csőrével Gizi fejét: 
– Ébredj! Nem a rétről beszéltem, nemsokára hazamehe-

tünk! 
Gizi szeme nyomban kipattant, s izgatottan emelkedett föl: 
– Azt mondtad, hogy haza? 

A
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– Bizony! – bólintott Gáspár. – Úgy érzem, még néhány nap 
és útra kelhetünk. 

– Tudod – mondta a gólyalány és emelgetni kezdte elgém-
beredett szárnyait. –, szeretem ezt a fészket, tágas és jó erős. 
De az otthoni mégiscsak más. Azt mi magunk építettük. 

– Sokkal szebb az a vidék és ott vannak a barátaink is. Biz-
tosan várnak már minket. 

Gizi elkezdte átgondolni a teendőket: 
– Felváltva menjünk vadászni. Amíg én elvagyok, te csak 

pihenj. Én pedig majd alszom mialatt te távol vagy. Szedjük 
össze minden erőnket. Hosszú út vár ránk. 

Ahogy megállapodtak, úgy töltötték az elkövetkező hetet, 
mígnem elérkezett az idő. A szél is épp jó irányból fújt, az is 
segíteni fogja majd őket a repülésben. 

Gáspár és Gizi hajnalban átmentek a szomszéd faluba elkö-
szönni az ott telelő gólyapártól, akikkel időközben összebarát-
koztak. 

– Mi is hamarosan útra kelünk – mondták a szomszédok. – 
Vigyázzatok magatokra az úton! Ősszel találkozunk. 

– A viszont látásra – integettek Gáspárék, majd elvitorláztak 
a fészkük felé. Ott Gizi gyorsan rendet rakott, majd mindket-
ten kiálltak az ágak szélére. 

– Készen állsz? – kérdezte Gáspár. 
Gizi szótlanul bólintott, majd mindketten elrugaszkodtak, s 

a levegőbe emelkedtek. 
Csodálatos érzés volt tudni, hogy néhány hét múlva újra az 

öreg tölgyesben lesznek. Elég táplálékot vettek magukhoz a 
közelmúltban, s mindketten jó erőben voltak. Gyorsan halad-
tak, a légáramlatok csak úgy röpítették őket. Sorra hagyták 
maguk mögött a településeket. 
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Gyorsan sarkon fordult, s izgatottan mesélte mit látott: 
– Egy hajó van nem messze tőlünk! Csak addig bírd ki, míg 

odaérünk, s azon megpihensz majd. 
Gizi szemében felcsillant a remény. Nemsokára szilárd talaj 

lesz a lába alatt. Kicsit erőre kapott a hírtől, s biztosította Gás-
párt: 

– Kibírom! Megígérem, hogy kibírom addig. 
Egyre csökkent a távolság a két gólya és a hajó között. Már 

Gizi is jól látta megmentőjét. S ahogy egészen közel értek, azt 
is láthatták, hogy miféle hajót talált Gáspár. Nem akármilyen 
ladik volt. Egy halászhajó horgonyzott a tenger kellős köze-
pén! 

 
– Uram! – szólította meg a hajó kapitányát az egyik matróz. 

– Két gólya készül leszállni hátul a hajón. 
A kapitány hátranézett az ablakból, s látta, amint a két fáradt 

madár lassan megközelíti a fedélzetet. 


