
Napsugárka 
 

Mesélő egy bagoly, bemutatkozik: 

Dr. Bagoly Dénes vagyok, foglalkozásomat tekintve újságíró, egy környezetvédelmi lap 

főszerkesztője. Nap-mint- nap olyan hírekkel foglalkozunk, ami felborzolja a kedélyeket. Az 

előző számunkban például lelepleztük, a nagy környezetszennyező Róka Rudit, aki illegálisan 

lerakta a konyhai hulladékát az erdei forrás közelében! Következő számunkban praktikus 

tanácsokat adunk mélyen tisztelt olvasóinknak, hogy hogyan csökkenthetik minimálisra az 

erdei háztartásokban a felhasznált energiát! Először is nézzük csak, mi is az az energia! Erről 

egy mese jut eszembe, amit sokat huhogott drága jó nagyanyám a meghitt családi 

bagolyfészekben. Milyen szép is volt! / Lassan röpköd egy kicsit/ 

 

Zene 

 

 

Mesélő:  

Volt egyszer egy öreg király, annak három szép lánya. Butácska is volt, nem csak öreg, ezért 

nem bírta már az ország ügyes-bajos dolgait intézni. Elhatározta hát, hogy annak a lányának 

adja az országát, aki a legrátermettebb, legokosabb. Hívatta is tüstént őket! 

 

Király: 

Gyertek, csak gyertek galambocskáim, mondjátok csak el nekem szépen sorban, hogy mi kell  

ahhoz, hogy egy ország jól működjön, gazdag legyen, hogy tele legyen a kincstár? 

 

Legnagyobb királylány: 

Hát sok-sok pénz édesapám! 

 

Király: 

Úgy, úgy.. 

 

Udvari bolond: 

Jó is az! 

 

Középső királylány: 

Sok-sok szolga, meg napszámos édesapám! 

 

Király: 

Kell is az. 

 

Udvari bolond: 

Nem ártana az uraknak se a munka! Nem lenne a hasukon annyi hurka! 

 

Király: 

Elhallgass te! Téged senki se kérdezett! 

Hanem te mit mondasz, Napsugárka? 

 

Napugárka: 

Legyen elég energia! Akkor gazdag ország leszünk, és …. 

 

Király: 



Mi? /kiabálva/ Mit hord össze-vissza ez a szerencsétlen lány? Azt se tudom mi az!  

Azért taníttattalak, okíttattalak, hogy ilyen haszontalanságokat fecsegj itt összevissza?! 

Látni sem akarlak többé! Takarodj a palotából, de még az országból is! 

 

Udvari bolond: 

De királyuram! 

 

Király: 

Nincs kegyelem!  

 

Udvari bolond: 

Energia nagy-nagy kincs! Megtudjuk, majd ha nincs! 

 

Mesélő: 

Nagy haragra gerjedt a király. Még másnap sem mert a közelébe menni senki. A szeme szikrát 

szórt, hangjától a falak megrepedtek. 

Napsugárka meg a sírástól nem látva hónapokig bolyongott hegyen-völgyön keresztül, míg 

nem egy sűrű erdőbe nem tévedt. Ott elnyomta az álom, nem is ébredt fel hét nap és hét éjjel. 

Az állatok mind csodájára jártak. Hagyták aludni, látták rajta, hogy már jó ideje nem evett, és 

nem pihent. 

De mást is megéreztek az állatok. 

 

Nyuszi: 

Halkan legyünk nehogy felébresszük! Milyen fáradt, és milyen szomorú. Milyen jóságos 

arcocska. 

 

Mókus: 

Csakugyan! Nem olyan az arca, mint a vadászoknak! Ő nem tudná bántani az állatokat! Se 

olyan csapdát állítani, mint ami a te lábadat is megsértette. 

   

/ Elbújnak/ 

 

Napsugárka: 

Hol vagyok? 

 

Nyuszi: 

Az erdőben! 

 

Napsugárka: 

Olyan szomjas vagyok, hogy már képzelődöm. Mintha beszédet hallottam volna. 

 

Nyuszi: 

Hoztam neked vizet a forrásból! 

 

Napsugárka: 

Köszönöm! Én meg meggyógyítom a sérült lábadat.  

 

VADÁSZKÜRT HANG 

 

Nyuszi: 



Meneküljünk! Micsoda gyásznap, megkezdődött az udvari vadászat!  

 

Napsugárka: 

Ne féljetek! Titeket senki sem bánt! 

 

Vadász: 

Hallja király úrfi? Minket senki sem bánt! 

 

 

Deli Hungária: 

De én foglak, ha még egyszer megfújod a vadászkürtöt. Nem vadászatra jöttünk, hanem 

keresünk alkalmas helyet, hová majd felállítjuk a szélkerekeket! 

 

Napsugárka: 

Kik vagytok? És miféle szélkerekeket akartok? 

 

Deli Hungária: 

Deli Hungária vagyok, és az udvari környezetvédőim tanácsára átváltunk a tiszta 

szélenergiára! De te mit keresel itt, egyedül az erdőben? 

 

Napsugárka: 

Apám, Burkus király elzavart, mert…. 

 

Mesélő: 

És elmesélte Napsugárka, de töviről hegyire hogyan is került ő ebbe az erdőbe Mire 

hazaértek, egymásba szerettek. Egy évre rá esküvőt terveztek. 

 

Deli Hungária: 

No! Majd megleckéztetem az apádat! 

Hoppmester! 

 

Hopp: 

Parancsára! 

 

Deli Hungária: 

Készítsétek elő a lakodalmat! Hívjátok meg a szomszédos öreg királyt is! 

 

Hopp: 

Parancsára! 

 

Deli Hungária: 

Várjál! A lényeget még nem mondtam! Mond meg az udvari fűtőnek, nem fűtheti be a 

palotát! A szakács nem süthet, főzhet, nyersen tálalja az ételeket! 

És sehol, de sehol nem kapcsolhatjátok fel a villanyt! 

Megértetted? Ismételd el! 

 

Hopp: 

Megmondom az udvari fűtőnek, hogy nyersen és sötétben tálalja fel a szakácsot! És 

meghívom az öreg királyt az esküvőmre! 

 



Deli Hungária: 

No, arra én is elmegyek! 

Szóval: meghívod az öreg királyt …….. 

 

Mesélő: 

Eljött a nagy nap. Volt sürgés-forgás a palotában. Vendégek hada sereglett. Szolgálók lesték a 

vendégek kívánságát, és mindenki cinkosan mosolygott. Egyszer csak, mikor már jól 

besötétedett, és nem látta a boros kupáját az öreg király, kifakadt. 

 

Király: 

Milyen ország ez, ahol a vendéget hideg és nyers étellel kínálják! A sötétben fel sem 

kapcsolják a villany! Még a menyasszonyt se láttam. Olyan hideg van, hogy lefagy a híres 

nagyra nőtt fülem. 

 

AZ UDVARI BOLOND HANGOSAN NEVET! 

 

Deli Hungária: 

Fenséges uram! Csak kedvébe akartunk járni kegyelmednek. Úgy hallottuk, hogy az energiát 

nem tartja túl sokra felséged. Hát tudja meg, hogy energia nélkül ott, a híresen szép 

palotájában nem lennének olyan szép és gondtalan napjai. 

 

Király: 

Ej-ej, nincsenek már szép napjaim! 

Otthon maradt két lányom, és csak a pazarlást látom. Kiürítették már a kincstáram. 

Az ablakokat kitárják, felfűtik mind a száz szobát. Pazarolják a na …  mondjátok már! 

 

Udvari bolond: 

Az energiát!  /üvölti/ 

 

Király: 

Ne ijesztgess! 

Csak azt sajnálom, hogy buta fejjel elzavartam legkedvesebb lányomat Kicsi-kicsi 

Napsugárkámat. Azóta se jön a szememre álom. 

 

Napsugárka: 

Egy cseppet se búsuljon édesapám! Mától minden más lesz! Mert meglátja, ha jól 

gazdálkodunk az energiával… 

 

Udvari bolond: 

Tele lesz a kincstár! Tele lesz a kincstár! /ugrándozik/ Boldogságban élhetünk, meglesz 

mindig mindenünk! 

 

 

 

Mindenki hangosan nevet, közben: ZENE 

 

VÉGE 

 


