Kis Nikol: Misi, a kis gőzös

Egyszer volt hol nem volt meseország egy kicsi szigetén egy félreeső vakvágányon
álldogált Misi a kis gőzös.Évek óta nem működött már el is feledkeztek róla mert itt bizony
mindig nagy volt a sűrgés forgás.A többi mozdonynak megvolt a maga feladata: Maya és
Bobi az odalátogatókat szállította bemutatva nekik meseország csodálatos világát. Piri és
Bomba tehervonatok voltak ők látták el a mindennapi feladatokat a szigeten.Muki volt a
segítő.Aki bajba került nyugodtan fordulhatott hozzá .Misi mindig vágyakozva figyelte a
többieket és arról álmodozott, hogy egyszer még ő is zakatolhat majd.Épp olyan szívesen
vitte volna a gyerekeket mint a terheket-az állatok ellátásához szükséges szerszámokat,
ételeket.
Egy szép napsütéses reggelen történt egyszer, hogy Maya a személyvonat egy csapat
gyereket szállított amikor az egyik közeli állomáson Lili elkóborolt a többiektől és
barangolása közben rátalált Misire.Nagyon megtetszett neki a kis gőzös hamar össze is
barátkoztak.Misi elmesélte történetét és azt is elmondta, hogy arról álmodozik, hogy
egyszer még ő is zakatolhat és fontos feladatokat láthat el.
Késöbb amikor rátaláltak végre Lilire minden gyerek Misi köré gyűlt és ámúlva csodálták a
kis gőzöst mert ő volt az egyeten gőzös ezen a kis szigeten.
Az állomás vezetője bizony nagyon meglepődött Misi népszerűségén és másnap már el is
kezdték felújítani.
Pár héttel késöbb Misi már boldogan zakatolt és mivel olyan sok tennivaló akadt volt,
hogy személyvagonokat kapott és gyerekeket vitt végig a szigeten de olyan is, hogy
tehervagonokat kapcsoltak rá mert épp ott volt rá a legnagyobb szükség.
A kis vonatok nagyon megszerették Misit mert az ő segítségével már sokkal rövidebbek
lettek a mozdonyok napjai és ezért nagyon hálásak voltak neki. Lili ezután sokszor
meglátogatta barátját és mindig boldogan pöfögtek együtt végig a szigeten.nMisi pedig
még ma is vidáman zakatol és boldog, hogy ezzel egy régi álma vált valóra....
Öleld meg te is Misit; Szép álmokat!
A mese a „Cseppke Álommesék 2017” pályázatra beküldött egyik pályamű.

