
Szabó Zsófia: A tündérlány álma 

 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy tündérlány, akit Lilinek hívtak. 

Egy nap, amikor elérkezett az este, Lili már nagyon fáradt volt. Megvacsorázott, 

megmosakodott, felvette a pizsamáját és gyorsan elaludt. 

Felébredt, de nem otthon volt, hanem Álomországban. Szép hely volt. 

Nézzünk kicsit körbe – gondolta magában. Egyszer csak a szél egy papírlapot fújt a 

lába elé. Lili felvette és látta, hogy egy levél az. De nem akármilyen levél volt, hanem 

egy szülinapi meghívó, amiben ez állt: 

 

Kedves Lili! 

Sok szeretettel meghívlak a szülinapi zsúromra. Ebéd után várlak a hétkarú fánál. Ne 

hozz ajándékot, elég, hogyha eljössz! 

Szeretettel várlak: Süni 

 

Lili nagyon örült a meghívásnak, de nem szeretett volna üres kézzel menni. 

Gondolkodott-gondolkodott, egyszer csak felkiáltott: Megvan! 

- Adok Süninek egy almát és egy jó nagy kupac falevelet! – mondta és nekilátott 

összegyűjteni a leveleket. Keresett egy zsákot, abba szedte a faleveleket, 

nehogy elszórja őket az úton.  Mire összeszedte a kupacnyi levelet, már indulnia 

kellett. 

Útközben egy tó partján haladt el, ahol meglátott egy szép tavirózsát. 

- Elviszem ezt is Süninek – mondta és a levelek mellé a virágot is a zsákba rakta. 

Ahogyan mendegélt az úton, összetalálkozott egy rókakölyökkel. 

- Szia! Hogy hívnak kis róka? – kérdezte Lili. 

- A nevem Samu, és te ki vagy? – kérdezett vissza a róka. 

- Engem Lilinek hívnak, és egy tündér vagyok – válaszolt a lány. A hétkarú fához 

tartok Süni szülinapi zsúrjára. Te is oda mész? – kérdezte Lili a rókától. 

- Igen, pont oda tartok. – bólintott Samu. 

- Akkor hát menjünk együtt! – mondta Lili, és indult is tovább az úton. 

- Samu, te mit viszel Süninek? – kérdezte a lány a rókától. 

- Én egy körtét és egy kis lámpást adok Süninek, mert a körte a kedvenc eledele, 

a lámpás pedig jó szolgálatot tehet bármikor. – válaszolt Samu. És te Lili, te mit 

adsz Süninek a születésnapjára? – kérdezte a rókakölyök. 

- Egy almát, mert tudom, hogy azt is nagyon szereti, egy kupac falevelet és egy 

tavirózsát. Illatos lesz tőle a háza. – mondta Lili. 

Ezek mind nagyon jó ajándékok! – egyezett meg a tündérlány és a rókakölyök. 

Annyira belemerültek a beszélgetésbe, hogy közben már oda is értek a hétkarú 

fához. 

- Gyere, keressük meg Sünit! – szólt Lili Samunak. De Samu már észre is vette 

a kis sündisznót, aki éppen a zsúrra készülődött. 

 

 



Amikor meglátta Lilit és Samut odaszaladt hozzájuk és így szólt:  

- Jaj, de örülök, hogy eljöttetek! Látom mégis hoztatok ajándékot, pedig nem 

kellett volna! A legnagyobb ajándék nekem az, ha eljönnek a barátaim és velem 

ünnepelnek. 

Süni nagyon készült a születésnapra. Érett málnából málnaszörpöt készített és apró 

falatokat tett az asztalra a vendégeknek. A szülinapra meghívást kapott még Rózi a 

borz, Miska a mókus és Dani a medve is. A tortát Miska hozta, ő maga sütötte a télire 

eltett diókból. 

Miután megérkeztek a vendégek, mind leültek az asztalhoz, Miskát kivéve. Süni 

a barátaihoz fordult. - De hát hová lett Miska? 

A mókus ekkor jelent meg a tortával a kezében. Süni nagyon megörült, amikor 

meglátta a tortát, amit kilenc gyertya díszített. A barátok ámulva nézték a csodaszép 

süteményt. Miska letette a tortát az asztal közepére és a sünre nézett. 

- Háromra fújd el a gyertyákat Süni! – mondta a mókus. 

A sün picit gondolkodott, majd így szólt: - Fújjuk el a gyertyákat együtt! 

A barátok ezután mind együtt fújták el a gyertyákat és egyszerre kiáltották: Boldog 

születésnapot Süni! 

Lili, Samu, Rózi és Dani átadták ajándékaikat, aminek Süni nagyon örült, de 

legjobban Lili ajándéka tetszett neki. A torta elfogyasztása után a barátok bújócskáztak 

és fogócskáztak a hétkarú fa melletti réten, és ahogy beesteledett, fáradtan értek 

vissza Süni házához. Búcsút vettek egymástól és mindenki elindult haza. Süni a Lilitől 

kapott levelekből ágyacskát készített magának és álomra hajtotta a fejét. Úgy érezte, 

ő a világ legboldogabb sündisznója. 

Lili álmát egy csörgés szakította félbe. Kinyitotta a szemét, de nem tudta 

eldönteni, hogy még álmodik, vagy ez a valóság. Ránézett az órájára és látta, hogy 

már reggel van.  Felült az ágyában és mosolyogva gondolt vissza csodaszép álmára. 

 

 

 

 


