
Rónyai Levente Sándor 

 A kívánságzsák  

 
Benő már nagyon izgatott, ugyanis kettő nap múlva lesz a szülinapja. Ráadásul 
mind a 18 rokona eljön hozzá, hogy együtt ünnepeljék vele ezt a napot.  
Benő, mint miden gyerek, nagyon szereti az ajándékokat és a meglepetést.  
- Ó, jaj! Még csak csütörtök van! - még holnap iskolába kell menni. Nem 
szeretem az iskolát, de a barátaimat viszont kedvelem! – Gondolta magában 
Benő, miközben a naptárt nézegette.  

- Benő! Gyere aludni! – kiáltotta anyukája. Kilenc óra.  

- Jól van anya, megyek.  
 

 
 
Hamar elérkezett a szombat reggel, Benő már korán reggel ébren volt. 10 
órakor megjött az első vendég, aki Benő unokatesója volt, Dani.  
- Szia Dani!  

- Szia Benő!  

- How are you? – kérdezte Dani büszkén.  

- Nocsak, már angol órátok is van?  

- Yes. Szóval, hogy vagy Dani?  

- Jól, és Te? -kérdezett vissza az unokatesó.  

- Köszi, Én is. Már nagyon kíváncsi vagyok az ajándékokra.  

- Itt a meglepetésed. – nyújtotta oda Dani Benőnek az ajándékot.  

- Köszönöm. -válaszolta izgatottan.  

- Boldog 9. szülinapot! -  
 
 



Benő egy pici zsákocskát kapott Danitól, tele mindenféle kristályokkal.  
 
- Ó! Köszönöm! Gyönyörűek. – kiáltotta boldogan Benő.  
 

 
 

Időközben megérkezett a többi vendég is. A nagyszülők vidékről és 
Budapestről, és az összes nagybácsi, nagynéni.  
Benő rengeteg ajándékot kapott: egy új Star Wars tolltartót, egy sodoku 
rejtvényfüzetet, könyveket.  
Este, mikor vége lett a szülinapozásnak, Benőt a szülei lefektették aludni, de ő 
csak a Danitól kapott kristályokat tudta nézni.  
Végül azt mondta, hogy bárcsak lenne egy kristálytartó! És abban a 
szempillantásban ott hevert az íróasztalán a kristálytartó.  
- Micsoda?!- azt meg hogy? – csodálkozott tátott szájjal Benő.  
 

Ezután gyorsan belepakolta Benő a kristályokat a tartóba, és feltette a polcra, 
majd visszafeküdt az ágyra.  
- Ez hogy történt meg?- motyogta álmában.  
 

Másnap reggel Benő az egyik könyvet odahelyezte az íróasztalára kinyitva azon 
az oldalon, ahol ki volt tépve egy lap.  
Benő azt mondta: - Bárcsak meglenne ez a lap a könyvben!  
Várt. Nem történt semmi.  
- Várjunk csak! Este, amikor azt mondtam, bárcsak lenne egy kristálytartó, 
akkor a zsák a kezemben volt.  
 

Benő a kezébe vette a zsákot és kívánt: - Bárcsak meglenne ez a lap a 
könyvben!  



S abban a szempillantásban ott termett a lap, benne a könyvben, mintha ki sem 
lett volna tépve.  
- Azta!- mondta Benő az ájulás tájékán. Ez egy kívánságzsák! Bármit kívánok, 
beteljesül, ha a kívánságzsák a kezemben van. Majd a matek házit is 
megcsinálja helyettem. Hahaha!  
 

Na jó, nem akarok buta maradni, úgyhogy azt inkább Én csinálom meg.  
 

 
 

Vége 


