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Hol volt, hol nem volt, a messzi Gombóc-
hegyen is túl, két arasszal még odébb,
khm, khm, khm, egy icipicit mégiscsak

visszább, élt egyszer egy pipacsképû ázsiai
boglárka. A legszebb volt valamennyi boglárka
közül, de ezt õ nem tudhatta. Fogalma sem
volt arról, hogy a kerek nagyvilágon léteznek
még rajta kívül boglárkák. Így hát, boldogan
élt, piros bóbitáját minden délelõtt megfür-
dette a nap sugaraiban, s csilingelõ virághan-
gon nevetett, ha a szél
megcsiklandozta áttetszõ,
törékeny szirmait.

A pompás virágszõnyeg,
ahol a kis boglárka haj-
ladozott, betakarta a ker-
tet. Vidám méhecskék jár-
tak oda, s nektárgyûjtés
közben érdekes történe-
teket meséltek.  

– Boglárka, kisboglár! –
szólongatta Zümzi a kis pi-
pacsképût. 

– Ne ilyen hangosan, ál-
mos vagyok még! – szólt a
kisvirág, és lerázta magáról
a harmatcseppeket.

– Jó hírt hoztam, boglár-
ka! – zümmögte Zümzi, és
belehuppant a sárga tulipán
tágas kelyhébe.

– Nekem? – fordult kíván-
csian Zümzi felé a boglárka. –
Mondd gyorsan, már nem is va-
gyok álmos.

– Testvéreim azt mesélték, hogy a
végeláthatatlan nagy mezõkön túl van-
nak kertek, ahol különös nevû, szere-
tetreméltó virágok élnek! – lelkende-
zett Zümzi, s közben szárnyával a tuli-
pán szirmait csiklandozta.

– Kicsi Zümzi, itt is élnek különös
nevû, szeretetre méltó virágok: a két-
színû tulipán, a tigrisliliom, a gyöngyi-
ke, a nagy szívvirág, a japán nõszi-
rom... – mosolygott a boglárka.

– De... de... de... – hebegte-habogta
Zümzi –, ezek a messze földön nyíló vi-
rágok a te testvérkéid!

– Zümzi, nekem nincsenek rokona-

im! Én vagyok az egyetlen boglárka a kerek vi-
lágon – magyarázta a boglárka.

– Á dehogy! Sokféle boglárka nyílik ott: a ré-
ti boglárka, a közönséges zergeboglár, a sisak-
viráglevelû boglárka is – gyõzködte Zümzi a
kis pipacsképût. – Kérdezd csak meg a szelet!

– Szél, szél mesélnél? Messzi kertek tág
ölében, selymes rétek közepében virulnak-e
más boglárkák? – érdeklõdött ide-oda ringa-
tózva az ázsiai boglárka.

– Háááát, kilenc he-
gyen átsuhantammmm,
erdõk fáit táncoltattamm-
mm, messze kertek szõ-
nyegébennnn sok boglár-
kát cirógattammmm – su-
sogta a szél.

A kis ázsiai boglárka el-
pityeregte magát. Azon-

nal indulni akart, hogy
testvérkéit felkutassa, de a
kert szorító talaja nem
engedte. Ekkor egy csil-
lagszemû virágtündér lé-
pett ki a rózsabokrok mö-
gül, s így biztatta:

– Kedves kisboglár, ne
keseregj! Nyomban szellõ-

vé varázsollak. Vigyen utad
messzire, boglártestvérkék fele.

A szél jól ismerte az utat. Ké-
zen fogta a szellõvé varázsolt boglárkát,
s már gurultak is az égen. A bárány-
felhõk igencsak elcsodálkoztak ekkora

sietség láttán. Jól összebújtak, nehogy õket
is magukkal sodorják messzire.

Három éjjel, három nap utazott a széllel pi-
pacsképû, mígnem egy margaréta alakú kert
fölött álltak meg, épp a boglárkák ágyásánál.
Szellõ-boglárka örömében levegõkarjával át-
ölelte testvéreit, s a boglárkák táncolni kezd-
tek az ölelésben.

– Megtaláltalak titeket! – suttogta szellõ-
boglár. – Most már nem válunk el egymás-
tól.

Virágtündér sem késlekedett soká.
Boglárkát szellõbõl visszaváltoztatta vi-
rággá. A pipacsképû azóta ott nevetgél
Péter bácsi kertjében a sisakviráglevelû
boglárkák mellett. 
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