
Geml Maja: Az elfelejtett kívánság 

 

Mia vagyok. Tavaly, Szilveszter napján, amikor lefeküdtem aludni, eljött 

hozzám az Újesztendő Tündére. Persze nem vagyok biztos benne, hogy így hívják, de 

mivel Szilveszter éjjelén találkoztam vele, így neveztem el. Gyönyörű szép, hosszú, 

göndör lila haja volt, ami leért a lába alá. Szépséges zöld ruháján csillagok és 

tűzijátékok díszelegtek. Ékkövekkel telerakott magas sarkú cipő volt a lábán. Mély kék 

szeme szinte világított a sötétben. Érdekes, percegő hangok kísérték a jöttét. Rám 

mosolygott és lilára rúzsozott ajkaival azt mondta, bármit kívánhatok. 

Elmélkedtem, gondolkodtam és azt mondtam, hogy másnapig ki fogom találni. 

A Tündér bólintott, csettintett egyet és eltűnt. Ott maradtam az ágyamban és erősen 

gondolkodtam azon, hogy mit kérjek a Tündértől. Talán örök életet? Az nagyon jó 

lenne... Vagy szárnyakat? Tudnék repülni mindenfelé, akár a Mennyországba is vagy 

oda, ahol a Tündér lakik. Tán ha varázsló lehetnék!? Igen, az lenne jó! Akkor tudnék 

magamnak szárnyat és talán örök életet is varázsolni! Gyorsan felírtam egy papírra, 

hogy el ne felejtsem: A TÜNDÉRTŐL AZT KÉREM, HOGY VARÁZSLÓ 

LEHESSEK! Utána gyorsan visszafeküdtem az ágyamba és elaludtam. Biztos nagyon 

mélyen aludtam, mert nem ébredtem fel se arra, amikor csörgött az ébresztőórám, se 

arra, amikor Anyukám simogatva ébresztgetett. Végül a szüleimnek elege lett abból, 

hogy nem ébredek fel semmire, ezért jó hangosra állították a rádiót. Ettől minden álom 

kiment a szememből. 

- Mi?! Mi történt? Hol vagyok? - Ez utóbbit valójában csak azért kérdeztem, mert egy 

filmben ezt hallottam. Anyukám rám szólt, hogy ne hadarjak annyira. Aztán ránéztem 

az órára és rájöttem, hogy vége a szabadságnak és ma már iskola van. Ajjaj-jaj -jaj! 

Már 8 óra 3 perc van! Már elkezdődött a matek óra és ma van a témazáró nagy doga!!! 

Gyorsan bepakoltam a táskámba, most a reggeli szendvicsemet is abba tettem. Indulás 

előtt nem mostam fogat, nem is fésülködtem, így nem csoda, hogy az osztályban kócos 

pulibohóc lett a nevem. Az új nevet Ákostól kaptam, az osztályomba járó legbutább 

gyerektől, aki mindig ilyen bolond neveket talált ki nekem. Voltam már Mia-Miau meg, 

Kócos-Loboncos is. 

  Ma viszont egyáltalán nem érdekelt a gúnyolódás, mert csak arra tudtam 

gondolni, hogy este elmondhatom a kívánságomat. Annyira izgatott voltam a Tündér 

miatt, hogy mindent részletesen elmondtam mindenkinek, akit ismerek. Senki nem hitte 

el, amit meséltem, de mindjárt azt is elmondom, hogy ez miért volt jó. 

Végre eljött az este! Most fogok kívánni! Már csak fél óra lefekvésig, jaj, de 

izgatott vagyok! Minden esti rutint gyorsan megcsináltam és ágyba bújtam. Végre 

egyedül vagyok!  

- Gyere Tündér, gyere gyorsan!!! - suttogtam. Lehunytam a szememet és máris 

meghallottam azt az érdekes zajt, amit akkor is hallottam, amikor először jött. Azt a 



furcsa, percegő hangot, ami csilingeléssel keveredett össze. Nagyon jó volt hallani. És 

egyszer csak megjelent egy téridőbuborékban a Tündér. Nagyon más volt a ruhája, mint 

korábban. Először azt hittem, hogy egy másik tündér jött el hozzám, később viszont 

ráismertem az arcvonásaira és biztos lettem benne, hogy ő az én tündérem. 

- Szia Mia! A hetvenes években voltam, megnéztem, hogy nézett ki az utcátok és a 

házatok. 

- És hogy? 

- Sehogy. 

- Hogy-hogy sehogy? 

- Akkor még nem is volt itt utca. 

- Értem. Amúgy szia Tündérem! Akkor azért ilyen fura a ruházatod!? 

- Fura? Inkább érdekes és szép! Be kellett olvadnom a környezetbe. Eldöntötted már, 

hogy mit akarsz kívánni? 

- Igen. Hát hogyne! 

- Mit? 

- Azt, hogy varázsló lehessek! 

- Jó. Akkor kezdjünk neki. De ugye nem szóltál senkinek rólam? Se a kívánságodról? 

- De, mindenkinek elmondtam, hogy létezel. De nem hitték el. Viszont a kívánságomat 

nem mondtam el senkinek. 

- Hallgass! Nem megmondtam, hogy hallgass rólam!? 

- Nem, nem mondtad meg. 

- Jaj, hogy lehettem ilyen felelőtlen! Senki sem tudhat rólam, se Újesztendő országról! 

- Bocsánat, nem tudtam. 

- Semmi baj, nem tudhattad, de most hozzuk helyre a hibát. 

- Hogyan? Mit tegyek?- kérdeztem meglehetősen kíváncsian. 

- Csináld azt, amit mondok. Nekem most el kell mennem Újesztendő országba, mert ott 

van a felejtőpor. Azt kell majd megetetned vagy itatnod azokkal, akiknek meséltél 

rólam. Amíg visszaérek, próbálj meg nem elaludni! 

- Rendben! Szia Tündér!      

Akkor megint megjelent az a téridőbuborék,  amit érkezésekor is láttam. A 

Tündér beleröppent és kecsesen eltűnt. Eltelt egy-két óra és megint ott volt a buborék a 

Tündérrel. 

- Szia Tündér!- mondtam karikás szemmel. 

- Helló Mia. Itt van a felejtőpor. -és átnyújtott egy türkizkék üvegecskét. Nagyon 

fáradtnak tűnsz! 

- Jó. Remek! Tudom...- és egy nagyot ásítottam.  

- Lepd meg a szüleidet egy reggeli teával vagy kávéval. Amit jobban szeretnek. 

- Rendben! Teázni szoktak. 

- Rakd bele ezt a cukor kinézetű felejtőpor sűrítményt. 



-      A tea íze meg fog változni? 

- Nem tudom, én még nem kóstoltam. Viszont azt tudom, hogy ha nem hígítják fel, 

akkor mindent kitöröl az emlékezetből. Egy szóval nagyon erős a hatása hígítás nélkül. 

Itt hagyom estére, holnap újra eljövök fél nyolc előtt és elmondom, hogyan kell 

használni. 

Amikor a Tündér elment, úgy éreztem, hogy az éjjeliszekrényen, ahová ő rakta 

a felejtőport, nem lesz biztonságban, ezért magam mellé húztam az ágyba. Arra nem 

gondoltam, hogy este forgolódni fogok... Történt, ami történt, alvás közben lelöktem a 

felejtőport, az üvegcse leesett és összetört. A nagy csörömpölésre nemcsak én, de a 

szüleim is felébredtek. Átszaladtak és megkérdezték, mi történt. Próbáltam menteni a 

helyzetet és azt mondtam, hogy a kis váza tört össze, amit Icutól, a barátnőmtől kaptam. 

- Jaj, mit tegyek?- kérdeztem magamtól kétségbeesve, miután a szüleim kimentek. 

Hagyjam, hogy a Tündér holnap eljöjjön és meglássa, hogy eltört az üvegcse!? Nem, 

azt nem tehetem. Az rémes lenne. Így kimásztam az ágyamból, kimentem a konyhába 

és a hűtő ajtajából kivettem a pillanatragasztót. A szobám padlójáról összeszedtem a 

csuprocska szilánkjait és a  zseblámpa fényénél megpróbáltam összeragasztani. Pár 

icipici hézag maradt, de azokat is betömtem ragasztóval. Így a kis türkizkék üvegecske 

ismét majdnem tökéletes lett. Már csak a felejtőpor hiányzott belőle. Hogyan lehetne 

visszarakni? Óvatosan felsöpörtem a tenyeremre, de akkor jött a baj! Hirtelen 

tüsszentenem kellett! Szokás szerint az arcom elé kaptam a kezemet, csakhogy abban 

most felejtőpor is volt! A tüsszentéssel felszívtam egy jó adagot a porból! Mamma Mia. 

Mit tettem?  

- Jaj, mi történt velem? -akartam mondani, de akárhogy próbálkoztam, nem sikerült 

kimondom. Annyi jött ki a számon, hogy:  

- Ni pörjpémpt pepem? 

- Nim pöjfémtp pejem? 

A nagy koncentrációjú felejtőpor hatni kezdett és elfelejtettem, hogyan kell 

beszélni. A szüleim kétségbeesve szaladtak velem a doktorhoz. Kaptam többféle 

infúziót, tablettát, szirupot. Pár óra múlva ismét normálisan tudtam beszélni, de nagyon 

össze voltam zavarodva. Úgy éreztem, van valami nagyon fontos dolog,  de egyszerűen 

nem jutott eszembe, mi lehet az. 

Azóta sem értem, miért írtam fel egy papírra ezt: A TÜNDÉRTŐL AZT 

KÉREM, HOGY VARÁZSLÓ LEHESSEK! 

 


