
Berecz Boglárka: Egy elvarázsolt mese 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Annak az embernek volt három fia 

és egy lánya. Egy szép nyári napon eljött a lánynak a születésnapja és az apa valami 

különlegessel szerette volna meglepni. A lány takarított és főzött és közben eszébe jutott, hogy 

még gyerekkorában járt egy különleges fánál. Az apa arra gondolt, hogy oda viszi a lányát. 

Amint leszállt a hold és feljött a nap, az apa felkeltette a gyermekeit és útnak indultak.  

Ahogy odaértek a fához, az apa szeme szája tátva maradt olyan gyönyörű lett a hosszú évek 

alatt a fa. A fán csengők voltak, amik csodásan szóltak, ha rájuk fújt a szél. A legkülönösebb 

mégis az volt a fában, hogy volt hét karja, és azon levelek helyett zsákok voltak, tele 

álomporral. Az apa leszakított egy zsákocskát és leánya kezébe nyomta, majd így szólt: 

- Lányom! Ezt csak akkor szórd a párnádra, ha már nem leszek köztetek.  

Eltelt pár esztendő és az apa már nem volt közöttük. A lány szomorkodott minden nap, míg 

egy reggel eszébe jutott, hogy egyszer régen a születésnapjára kapott egy port, ami nem 

közönséges por, hanem álompor. Kitúrta a ládájából és rászórta a párnájára. A bátyjai meg 

csak nézték mit csinál a lány. Odamentek és megkérdik tőle: 

- Húgocskánk mit csinálsz? 

- Óh Bátyáim! Emlékeztek, hogy annak idején mit kaptam születésnapomra 

édesapánktól? 

- Én igen. Egy álomport. 

- Ott a pont bátyus. Okos vagy. – mondta neki a lány. 

Mikor ismét feljött a hold, a lány elaludt és azt álmodta, hogy édesapjuk visszajött. Mikor 

felkelt látja ám, hogy apukája ott ül mellette. Elkezdett sírni, majd örömében nyakába ugrott. 

 Édesapja kiküldte az erdőbe gyümölcsöt szedni. A lány szót is fogadott, felöltözött és útnak 

indult. Útközben találkozott egy királyfival, akinek nagyon megtetszett. Kicsit később elmentek 

beszélgetni és a királyfi meghívta magához. Miután megebédeltek a királyfi eljegyezte a lányt, 

aki ugyan nagyon meglepődött, de azért igent mondott.  

Pár esztendővel később hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak, ahová meghívták a 

testvéreit és az édesapját is, aki az álompornak köszönhetően ott is tudott lenni lánya csodás 

lakodalmán.  


