


Tündértitkok

Varázslatos találkozás

Suhajda Klaudia

2019

Underground Kiadó

www.undergroundkiado.hu

Minden jog fenntartva!

Illusztrálta: Katona Hanga

 

 

 

 



I. A legszebb tulipán
Péntek. Az utolsó nap a tavaszi szünet előtt. És egy utolsó nehéz óra, a matematika. Szerencsére

csak pár perc volt már kicsengetésig.

– Házi feladat a matematika gyakorló füzetben a 25. oldal 3–as feladata lesz. A tavaszi szünet
után ellenőrizni fogjuk – mondta határozottan a tanár néni, mielőtt kicsengettek. Emma gyorsan
bekarikázta a feladat számát, becsukta a gyakorlót és már el is rejtette a táska mélyébe. A csengőszó
után felvette  a  kabátkáját,  a  táskáját  a  hátára  vette,  gyorsan elköszönt  a  tanár  nénitől  és  az
osztálytársaitól. Fénysebesen szaladt végig az iskola folyosóján, át az udvaron a biciklitárolóig és
már tekert is hazafelé. Izgatottan várta, hogy hazaérjen, hiszen a kert végében árválkodó tulipán
már nagyon várta Emma gondoskodását. Körülbelül 5 perc alatt haza is ért, betolta a garázsba a
biciklit, majd a szobájában kipakolt az iskolatáskájából. Már indult volna a kert felé, amikor valami
hirtelen megállította. Ez a valami pedig az édesanyja, Helga hangja volt:

– Szia kicsim! Megjöttél? Milyen volt a suli? Kaptatok leckét?

„Ennél több kérdést egyszerre fel sem lehetett volna tenni”– gondolta Emma, de készségesen
válaszolt:

– Szia anya! Igen megjöttem, a biciklit a garázsba tettem.

– Jól van, ügyes vagy! És lecke van?

– Igen van, matekból, majd a szünet után ellenőrizzük a tanár nénivel.

– Nagyszerű! Szeretnéd, ha segítenék?

– Köszönöm, nem kell,  könnyű feladat,  csak szorzás van benne,  majd a suli  előtti  vasárnap
megcsinálom. – Emma hangja elhalkult, mert tudta, hogy édesanyjának nem fog tetszeni a válasz. És
ez így is volt.

–  Emma!  Sokkal  egyszerűbb lenne,  ha  most  megoldanád a  házit,  nem? És  aztán  az  egész
szünetben nyugodt leszel, hogy már nincs feladatod a sulira.

– De a tulipánom! – dacolt Emma.

– A tulipánod várhat még egy kicsit. Az előbb azt mondtad, hogy könnyű a feladat, akkor gyorsan
végzel is vele – bíztatta anyja Emmát, aki csalódottan, de belátta, hogy így tényleg jobban fog telni a
tavaszi szünet.

–  Rendben  –  kezdte  Emma  szófogadóan  –  gyorsan  megírom  a  házit,  és  aztán  megyek  a
tulipánomhoz.

–  Oké  kincsem!  –  mosolygott  Emma  anyukája  puszit  nyomva  a  kislány  homlokára.  –Én  a
konyhában leszek, uzsonnát készítek neked.

Emma gyorsan hozzáfogott a matek házihoz, és kis idő elteltével be is fejezte azt. Mikor bement
az uzsonnáért a konyhába, édesanyja meglepődve kérdezte:

– Már készen is vagy?



– Igen, majd leellenőrzöd nekem?– kérdezte Emma büszkén.

– Hát persze kicsim!– mosolyodott el az anyuka.

Emma gyorsan levett  egy szendvicset  az uzsonnás tálról,  és  a  kert  irányába indult.  Mire a
tulipánhoz ért, a szendvics el is fogyott s Emma nagy mosollyal köszönt a hervadt, gyengécske kis
virágnak.

– Szia tulipán! Nagyon siettem hozzád, szomjas vagy? Tessék, itt van egy kis vizecske! – Emma
már nyúlt is a kis locsolókannáért, és öntözte szeretett tulipánját. – Én tudom, hogy te leszel a
legszebb virág az egész kertben! Pedig jó sok virágunk van, és mindegyik nagyon szép, de hidd el, te
leszel  a  legeslegszebb –  bíztatta  Emma jókedvűen a  kis  virágot.  Nem is  kellett  sok  idő  a  kis
tulipánnak, elég volt  pár nap és valóban a kert legszebb, legerősebb virága lett.  Erős,  hosszú,
élénkzöld szára magabiztosan tartotta piros, a szélei felé fehéredő szirmait. Emma nem is lehetett
volna ennél büszkébb és boldogabb. Édesanyja és édesapja, András is csodálkozva kérdezgették
Emmát, hogy mit csinált a virággal, hogy a haldokló növényből ilyen életerős tulipán lett. Emma erre
mindig csak annyit  felelt:  –  Nagyon szerettem! Valóban,  Emma nagyon– nagyon szerette a kis
virágot, és ennek a törődésnek meg is született a jutalma, igaz, kicsit másként, mint ahogyan azt
Emma először gondolta.



II. Csak álmodom?
Elérkezett a hétfő, a tavaszi szünet nagy része még hátra volt, de Emma szüleinek dolgozni

kellett. Helga a városi kórházban volt ápolónő, Andrásnak pedig állatorvosi rendelője volt a város
szélén.  Így Emma nagyszülei,  Misi  papa és Jutka mama vigyáztak a kislányra.  Miután ők is  a
híres–neves tulipán csodájára jártak, Jutka mama hozzálátott az ebédhez, Misi papa pedig rejtvényt
fejtett a teraszon. Emma a kertben játszott, és gondosan ügyelt a tulipánra, fél szemét mindig a
hálás virágon tartotta.

S milyen szerencse, hogy így tett, hiszen ha nem figyelmes, nem vette volna észre, hogy egy apró
élőlény mocorog a tulipán levelei alatt. Gyorsan odasietett és tágra nyílt szemekkel bámulta azt a
csodálatos teremtményt, aki az ő tulipánjára igyekezett felmászni. Alaposan megfigyelte a csöppség
küllemét:  pici,  barna  cipellője  volt,  világoszöld  harisnyája  és  piros  ruhácskája,  melynek
terebélyesedő  szoknyáján  fehér  fodrok  díszelegtek.  Nagyon csinos  kis  leányka  volt.  De  nem a
ruházata volt a legmeglepőbb. Hosszú, gesztenyebarna haja ugyanis két hatalmas, csillogó szárny
között tündökölt. Fülei pirinyók és kerekek voltak. A pici kobak tetején pedig még egy virágkoszorú
is  csücsült,  tele szebbnél  szebb,  apró tulipánokkal.  Emma többször is  megdörgölte szemeit,  és
egyszer meg is csípte a saját kezét, mert azt hitte, álmodik. Pedig nem álmodott. Amikor a kis
tünemény feljutott arra a hozzá képest hatalmas levélre, megtámaszkodott a nagy tulipán szárán,
Emma felé fordult és kedvesen így szólt:

– Szia! Te vagy Emma, ugye?– Emma még kerekebb szemekkel nézett, szóhoz sem jutott, csak
lassan bólogatni kezdett.

– Nagyszerű!– folytatta az apróság. –Én Tia vagyok, egy varázstündér. Gondolom erre már rájöttél
– mosolygott Tia, miközben a szárnyaira mutatott.

– Azt hiszem – felelte halkan, határozatlanul Emma.

– Ne félj,  én nem foglak bántani – nyugtatgatta Tia a megszeppent kislányt. De nem is volt
meglepő  Emma  reakciója,  hiszen  nem  minden  nap  lát  az  ember  varázstündéreket  előtűnni  a
semmiből.

–  Tudom –  folytatta  a  tündér  –,  hogy  sok  kérdés  kavarog  a  fejedben,  de  én  készségesen
megválaszolom mindet. Ráérek, hiszen innentől kezdve én a te varázstündéred vagyok – fejezte be
határozottan.

–Ő… azt hiszem ez valami tévedés – kezdte Emma, még mindig zavartan. – Én nem rendeltem
semmilyen tündért, a Jézuska már tavaly meghozta az ajándékom, a Télapó pedig még jó sokáig nem
jön – mondta bizonytalanul, mert fogalma sem volt arról, hogy mégis hogyan került oda az a valami,
ami tündérnek nevezi magát.

– Semmi baj, Emma. Én nem egy játéktündér vagyok – bizonygatta Tia. – Én igazi tündér vagyok.


