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Szeretettel ajánlom e mesekönyvet mindazon gyermekeknek és szüleiknek,
akiket az élet olyan helyzetbe sodor, hogy kénytelenek napokat, heteket, vagy
akár hónapokat kórházban tölteni és az azzal járó viszontagságokat
elszenvedni. Én magam megjártam ezt az utat a gyermekeimmel, és bátran
állíthatom, hogy a mese lényegét adó „játék” remekül működik. A harc, a
gyógyszerkatonák, a guruló kutyus, a katicabogarak és a pillangók mind-mind
a segítőink voltak a kórházban vívott küzdelemben, és minden este imába
foglalva kértük a Jóistent, hogy küldjön el hozzánk egy tündérkét, aki vigyáz
a kisfiamra. Tiszta szívvel hittem és hiszem azt, hogy a láthatatlan „őrszem”
ott volt mellettünk és segített nekünk.

Boldog vagyok, hogy e könyv lapjain a tündér életre kelhetett, és bízom
abban, hogy az őt olvasó gyermekek, anyukák és apukák megfelelő támaszt és
biztatást lelnek benne. Lárifári tündérdala nem más, mint egy mantra
(forrás: www.kristálycsakra.eoldal.hu/cikkek/aktuális változások /2011. június):
„Belőlem indul, mi bennem ér véget, átfogom magamban a végtelenséget.”
Hogy ez mit is jelent? A minden felismerését önmagunkban. Azt a lélekből
fakadó belső erőt hívja életre, amely sok-sok nehézségen lendíthet át
bennünket.

A Kezdetek c. fejezetben szereplő gyermekimát az Első imakönyvem
c. könyvből merítettem (Szerk.: Méhes Mária Viktória, Bp., Média Kiadó),
amelyben még sok más, szép verses ima olvasható.

A mesében elhangzó Anya-dalt én találtam ki, és az Ég a város, ég a ház
is c. gyermekdal dallamára szoktam énekelni. A gyerekeim ma is nagyon
szeretik, és gyakran kérik, hogy énekeljem el nekik. Egyszerű, de mégis magába
foglalja azt, ami egy kisgyermek számára talán a legfontosabb: Anya közelségét
és szeretetét.
E gondolatokkal búcsúzom és kívánok minden gyógyulásra vágyó
gyermeknek és szüleinek sok erőt, türelmet és kitartást!

Szeretettel és együtt érző szívvel:
Hosszú Adrienn
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Történt egyszer, hogy Tündérország fénykapujában egy
tündérgyerek ácsorgott. Lárifárinak hívták, akinek a legnagyobb
vágya az volt, hogy megismerhesse az emberek világát. A nagy
tündérek folyton azt mondták neki, hogy ha elérkezik az ideje,
ő is elrepülhet a messzi idegenbe. Amíg azonban még kicsi,
addig a kapun túl nem mehet, mert az nagyon veszélyes egy kis
tündér számára.

Lárifári sokszor álmodozott a titokzatos helyről. Kedvenc
időtöltése az volt, hogy a kapuban nézelődött, és próbálta a
felhőkön túl megpillantani az emberek világát.

Eközben „odaát” éppen tavasz volt. A fák kirügyeztek, a
gyerekek pedig egyre többet játszhattak a szabadban. Így volt ez
abban a városkában is, ahol egy kisfiú szomorúan bámult kifelé
az ablakon, egy piros téglás házból.

A gyermeket Péterkének hívták. Szeretett volna kimenni
az udvarra, de nem lehetett. Napok óta lázas volt, és a Doktor
néni nem tudta őt meggyógyítani. Csak üldögélt az ágyában, és
arra gondolt, milyen jó lenne kint játszani a szomszéd
gyerekekkel, vagy tologatni kishúgát a babakocsiban.

Ahogy teltek a napok, Péterke egyre sápadtabb lett. Szülei
aggódni kezdtek. Végül egy kora reggelen édesapja beültette az
autóba és elvitte egy másik városban lévő gyerekkórházba. A
kicsi tűrte, hogy sokszor megvizsgálják a fehérköpenyes
orvosok. Nem értett semmit abból, amit mondtak, de látta,
hogy apukája egyre jobban kétségbeesik. Végül odajött hozzá
egy szakállas férfi, és így szólt:
– Péterke! Én vagyok a Doktor bácsi. Az a feladatom, hogy
meggyógyítsam a gyerekeket. A vizsgálatoknak köszönhetően
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tudom már, mi a bajod. Egy nagyon komoly betegség támadott
meg, de ne aggódj, én segítek neked legyőzni. Itt, a
gyerekkórházban sokféle csodaszer van, amelyek kikergetik
belőled a bacikat, hogy minél gyorsabban gyógyulhass. Viszont
ez azt is jelenti, hogy sokáig itt kell maradnod velünk a
kórházban.
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A Doktor bácsi megmutatta Péterkének a 3-as szobát. Apa
bepakolt a szekrénybe, a kisfiú pedig leült az ágyra és hangosan
sírni kezdett.

– Hol van Anya? – kérdezte hüppögve.
– Nemsokára ideér. Összepakolja a ruháinkat, és a kishúgoddal
együtt hamarosan megérkezik – válaszolta Apa szomorúan.

A szakállas Doktor bácsi mindennap meglátogatta a gyermeket.
A vizsgálatok, melyeket elvégzett rajta egyáltalán nem fájtak.

A kórházban Nővérkék is voltak, akik mindenben segítettek
az orvosoknak és a gyerekeknek. Az egyikük végigvezette
Péterkét az összes helyiségen. Volt ott konyha, étkező, fürdő,
vizsgáló, néhány betegszoba és egy hosszú folyosó. A falakat
mindenütt szép színes rajzok borították.

Az első napok nehezen teltek. A fiúcska sokat volt
édesapjával, hiányzott neki édesanyja, a kistestvére és az
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otthona. Ám szép lassan megbarátkozott a 3-as szobával, az új
ágyával, a narancsszínű függönnyel, a világoszöld falakkal és a
kicsi mosdóval, ahol minden este megfürödhetett. Nagy
örömére az egyik sarokban ott állt egy tévé, így bármikor tudott
mesét nézni.

Egy napsütéses délutánon megérkezett az édesanyja.
Megígérte Péterkének, hogy innentől kezdve nagyon sokat
fognak együtt játszani a gyerekkórházban.

– Anya, meddig maradunk itt? – kérdezte a kisfiú.
– Sokáig Kincsem – sóhajtott fel az Anyuka.
– Mi az, hogy sokáig?
– A sokáig, az sok-sok itt alvást jelent.
– Azért, hogy meggyógyuljak? – jött az újabb kérdés.
– Igen. És én segítek neked ebben – suttogta Anya.
– Akkor mi együtt gyógyulunk? – gondolkodott hangosan

Péterke.
– Igen.
– A gyógyszerek is segítenek? – érdeklődött tovább.
– Igen. És a Doktor bácsi is.
– És hol van a kistestvérem? – aggodalmaskodott a kisfiú.
– Itt van nem messze a kórháztól. Kerestem a közelben egy
lakást, amit albérletnek hívunk. Ez most az új otthonunk. Zsófi
babára egyszer Apa vigyáz, egyszer én, és Nagymama is segít
nekünk. Amikor a Doktor bácsi kienged a kórházból, te is
megnézheted az albérletet. Jó lesz?
– Anya, te ugye mindig itt leszel velem? – kérdezte Péterke
riadtan.

Az Anyuka szeretettel, ám szomorú arccal ölelte magához
kisfiát. Este, fürdés után így szólt:
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– Tudod, Anyának és Apának nincs ágya a
gyerekkórházban, ezért nem alhatunk itt
veled. Éjszaka a Nővérke vigyáz rád, és
reggel, amikor felébredsz, Apa már itt
is lesz melletted. Rendben van?
– De én nem akarok egyedül
maradni a szobában!
Félek! – válaszolta a kisfiú
remegő hangon, és szipogni
kezdett.
– Nem kell félned! Tudod mit?
Imádkozzunk! Ismerek
egy kedves gyerekimát –
terelte el édesanyja a
figyelmét.
– Rendben – felelte csendesen
Péterke.
– Akkor tegyük össze a
kezünket – mondta Anya és belekezdett:

„Én Istenem, jó Istenem,
lecsukódik már a szemem.
De a tiéd nyitva Atyám,

amíg alszom vigyázz reám.
Ámen.”

– Szép volt - súgta Péterke és csendesen hozzátette:
Most kívánok valamit. Azt kívánom, hogy bárcsak lenne valaki,
aki mindig vigyázna rám a kórházi szobámban! – suttogta, és
szép lassan elaludt.

Édesanyja óvatosan lefektette az ágyba és egy hatalmasat
sóhajtott. Ez a sóhaj akkora volt, olyan erős és óriási, hogy
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Péterke kívánságát messze-messze fújta, fel a magasba, át a
felhőkön, túl a hegyeken, egészen Tündérországig.

Lárifári éppen megint a kapuban nézelődött, amikor a
fohász elsüvített mellette. Repült is gyorsan utána, mert nem
tudta mi az, és nagyon kíváncsi lett.

A kívánság belepottyant a legidősebb Nagytündér ölébe,
aki sosem látott még ilyet, ezért összedugta a fejét a többi
Bölccsel. Tanácskoztak, tanácskoztak, de nem tudták mit
tegyenek. Hosszas megbeszélés után úgy döntöttek, hogy
segítenek a kisfiúnak és küldenek mellé egy tündért.
Gondolkodtak, hogy vajon ki legyen az. Végül odahívták
magukhoz Lárifárit, akihez így szólt a legidősebb Nagytündér:
– Lárifári, fontos küldetést szeretnénk rád bízni. Bár
Tündérország fénykapuját eddig sosem lépte át egyetlen
tündérgyerek sem, mi most mégis úgy döntöttünk, hogy te ezt
megteheted. Tudjuk, hogy erre vágysz. Egy beteg kisfiú
kívánsága repült el hozzánk. Úgy gondoltuk, hogy teljesítjük a
kérését, és elküldünk téged mellé. A feladatod az lesz, hogy
vigyázz rá. Egyedül a kisfiúnak mutathatod meg magadat, a
többi embernek nem. Most menj, készülj fel az utazásra!
– Igenis! Rohanok! – felelte izgatottan Lárifári.

Mélyen meghajolt a Bölcsek előtt, aztán ugrándozva, boldogan
elrepült a levélkunyhójába, hogy összepakoljon a hátizsákjába.
Miután felkészült az útra, az egyik nagy tündér mesélt neki az
emberek világáról és figyelmeztette, hogy legyen nagyon-
nagyon óvatos. Lárifári bólogatott, de közben az esze már
egészen máshol járt. A Bölcsek aggódtak érte, de úgy
gondolták, hogy a sokat fecsegő tündér mosolyt csalhat a kisfiú
arcára. Márpedig egy mosolygós gyerek biztosan gyorsabban
gyógyul, mint egy szomorú.
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Búcsúzkodás után Lárifári felült a nagy szél hátára, átrepült
a felhőkön, túl a magas hegyeken, egészen a gyerekkórházig.
Megállt a 3-as szoba ablakánál és várta, hogy kinyissák. Sokáig
kellett álldogálnia, így nekitámaszkodott az üvegnek és énekelni
kezdte kedvenc dalát:

„Belőlem indul, mi bennem ér véget,
átfogom magamban a végtelenséget! Trallala!”

Péterke a szobában meghallotta az éneket és megkérte
anyukáját, nyissa ki az ablakot. Anya ablakot nyitott és Lárifári
hirtelen bepottyant a szobába és a földre huppant.

– Áú! – nyafogta hangosan.
– Mi volt ez, ki volt ez? – lepődött meg Péterke.
– Én vagyok az, Lárifári! Ki más lenne? – duzzogott a
tündérgyerek.
– Ki az a Lálimáli? – kérdezte a kisfiú.
– Lá-ri-fá-ri! Hát én, én, én, a tündérgyerek! – kiáltotta a fura kis
szerzet a földről.

Aztán fogta magát, feltápászkodott, megigazította szárnyait és
felrepült a kisfiú ölébe.

Péterke kimeresztette a szemeit. Még sosem látott igazi
tündért. Ám nem ijedt meg, mert olyan kedves, vidám arca volt,
tele szeplőkkel, és olyan göndör fürtjei voltak, hogy egyből
elnevette magát, amikor rápillantott. Anyukája mindebből
semmit nem vett észre, épp a játékokat rakosgatta.

– Péterke vagyok – mutatkozott be a kisfiú.
– Lárifári vagyok egyenesen Tündérországból – hajolt meg
mélyen a kis tündér.
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– Te hogy kerülsz ide? – kérdezte Péterke.
− Úgy, hogy iderepültem.

Lárifári részletesen elmesélte, hogyan jutott el hozzá a fiúcska
kívánsága.

– Tudd meg, hogy engem csakis te látsz, és csakis te hallasz.
Mindenki másnak láthatatlan vagyok – fejezte be végül a
mondandóját.
– Az nem baj! Akkor te az én titkom leszel! Csakis az enyém! -
örvendezett Péterke.
– Te miért vagy itt? – kíváncsiskodott a tündérgyerek.
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– Beteg vagyok. Van itt egy szakállas Doktor bácsi, aki azt
mondta, hogy a gyerekkórházban meggyógyítanak engem. Úgy
hallottam, hogy leumicsodám van – mesélte a kisfiú.
– Micsoda? – hökkent meg Lárifári.
– Le-u-mi-cso-da.
– De azért játszani még tudsz, ugye? – kérdezte a tündérgyerek.
– Persze. A leumicsoda és a gyógyulás is játék. Én találtam ki.
Katonás, harcos játék!
Péterke csillogó szemekkel avatta be Lárifárit a háborús
titkokba.
– Mi az a harc? – érdeklődött tovább a tündér.
– A harc az, amikor le kell győznünk valakit. Mi vagyunk a jók,
és az ellenség a rossz. Ebben a háborúban a rossz a leumicsoda,
aminek bacikatonái vannak. Mi a jó oldalon küzdünk, én vagyok
a hadvezér. Nekem is vannak katonáim, ezek pedig a
gyógyszerek.
– Rendben. Jól van! Harcoljunk! – kiáltotta hangosan Lárifári.
– Harcoljunk! – ismételte utána a sápadt gyermek.
A kisfiú nagyon megörült a tündérgyereknek, a tündérgyerek
pedig nagyon megörült a kisfiúnak. Mindkettejük vágya
teljesült. Lárifári eljutott az emberek világába, Péterke pedig
innentől kezdve soha többé nem volt egyedül a 3-as szobában.

A fiúcska hamar elfáradt, anyukája megölelte és lefektette.
Az ágy mellett ott állt egy guruló állvány, amire ráakasztottak
egy piros zacskót. Ebből egy madzag indult Péterke felé, és a
kezénél bebújt a bőre alá. Lárifári nem értette, hogy mi ez a
szerkezet. Megvonta a vállát és úgy döntött, holnap utánajár a
dolognak. Megsimogatta az alvó gyermek haját és halkan
dúdolni kezdte kedvenc dalát:
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„Belőlem indul, mi bennem ér véget,
átfogom magamban a végtelenséget. Trallala!”

Szép lassan Lárifári is lehunyta pilláit, odabújt gyógyuló
barátjához és együtt aludták át az éjszakát.
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Másnap reggel Lárifári kipihenten ébredt. A 3-as szobában már
szólt a tévé és Péterke mesét nézett édesapja öléből.

Amikor észrevette, hogy a kis tündér mocorog, odament
hozzá. Apa tolta utána a guruló állványt. Lárifári elcsodálkozott,
hogy milyen nagy ez a valami. Most egy fehér színű üveg volt
ráakasztva és abból vezetett a madzag Péterke kezébe.
Kíváncsian megkérdezte:

– Mi ez a guruló óriás, és miért jön mindig utánad?
– Úgy hívják, hogy guruló kutyus. Mindig követ engem, mert ez
a dolga. A madzag a póráz, és az köt össze ezzel a hatalmas
játékkutyussal! – mesélte lelkesen a kisfiú.
– Tényleg? De mire jó ez? – kérdezett tovább Lárifári, aki még
sosem látott ilyet Tündérországban.
– Sok mindenre. Ez is a hadseregemhez tartozik. Rá lehet
akasztani a gyógyszerkatonákat. Az orvosság a madzagon át
folyik a kispillangómba – magyarázta Péterke.
– A micsodádba? Kispillangódba? Hol az a pillangó? –
kérdezett újból a tündérgyerek.
– Hát itt a kezemen! Nézd! Látod ezt itt? – mutatott rá a
gyermek, és folytatta: - Olyan, mint egy pillangó! Egy kicsit fáj,
amikor a kezemre száll, sírni
is szoktam, de persze
nem nagyon, mert én
már nagyfiú vagyok!
Azért repült
hozzám, hogy
segítsen meggyógyulni.
A kispillangó is a
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hadseregem katonája. A gyógyszerkatonáknak segít abban,
hogy elkapják a bacikatonákat, amik belém bújtak.
– Értem már. Ez szuper! Van guruló kutyusod és kispillangód.
Nahát, milyen nagy ez a hadsereg! – lelkendezett Lárifári, aki
egyre jobban érezte magát a gyerekkórházban.
– És amit még nem mondtam: a kutyussal gurulni lehet a
folyosón! Majd később megmutatom!

Lárifári nagyon izgatott lett és szeretett volna már a kórtermen
kívül fel-alá suhanni. Éppen akkor lépett be a 3-as szobába a
szakállas Doktor bácsi, hogy megvizsgálja Péterkét. A fiúcska
ügyesen részt vett a teendőkben, így a végén az orvos
megcsiklandozta a pocakját. Ezen a tündér is jóízűen nevetett,
majd berepült a pólója alá, és tovább csiklandozta úgy, hogy a
kicsinek még a könnyei is folytak a sok nevetéstől.

Nemsokára megkezdődött a vizit és hirtelen nagyon
sokan lettek a 3-as szobában. Lárifári érdeklődve körberepült
mindenkit, majd ráült a szakállas Doktor bácsi fejére és onnan
énekelgetett. Péterke ezen olyan jót mulatott, hogy ennek láttán
mindenki elmosolyodott.

Alig mentek ki a fehérköpenyes felnőttek az ajtón,
megjött Anya. A kisfiú boldogan ugrott a karjaiba –
megfeledkezve a guruló kutyusról és a madzagjáról is.
Szerencsére nem történt semmi baj, de azért bejött a szobába
egy Nővérke és a kispillangót fehér puha fáslival bekötötte,
nehogy véletlenül elrepüljön.

Péterke először tiltakozott, arra gondolt, hogy a
kispillangó így nem kap levegőt. De Lárifári belesúgta a fülébe,
hogy ne aggódjon, inkább rajzoljon a fáslira ablakot. A fiúcska
bekötött karját kidíszítette színes ábrákkal. Rajzolt rá két
hatalmas ablakot, majd elégedetten nézte a remekművet.
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Ezután következett a nagy mulatság. Kimentek a
folyosóra, ahol Péterke szaladgálni kezdett, anyukája pedig
loholt utána és tolta a guruló kutyust. Hiába próbálta fékezni,
ő csak futott és futott. Lárifári körülötte repkedett, aztán
kergetőztek és nevettek megállás nélkül.

Egy idő után a Nővérke rászólt, hogy lassítson, mert még
a végén elüt valakit a folyosón. Miután édesanyja utolérte, a
kisfiú felállt a guruló kutyusra, belekapaszkodott és úgy suhant
föl-alá. Menet közben mindenkinek odakiabálta, akivel
találkozott, hogy:

– Nekem is van guruló kutyusom! Én is meggyógyulok! Neked
is van guruló kutyusod! Te is meggyógyulsz!

A folyosót hangos nevetés töltötte be. Később, amikor megunta
a futkosást, felpattant a piros kismotorra és azzal száguldozott
tovább.

Utána következett a tricikli. Lárifári csodálattal bámulta a
járgányokat. Ő még sohasem látott ilyeneket, hiszen a tündérek
repülni szoktak. Felült a kismotor kormányára és onnan
kiabálta, hogy Péterke merre tekerje. A triciklinek meg a
csomagtartóját foglalta el, és kilógatta belőle a lábait.

A nagy játszás után Péterke, Lárifári és Anya visszatértek
a 3-as szobába. A kisfiú nagyon elfáradt és hamar elaludt.
Édesanyja simogatta a haját és énekelte neki az Anya-dalt:

„Anya itt van, Anya szeret,
Anya itt van, Anya szeret,
A- Anya-a-a-a itt va-a-an,
Anya itt van, Anya szeret.”

Lárifári pedig a saját kedvencét dúdolgatta:
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„Belőlem indul, mi bennem ér véget,
átfogom magamban a végtelenséget. Trallala!”

Mire Péterke felébredt, már késő délután volt. Anya megkínálta
mindenféle finom ennivalóval.
– Kérlek, csak egy falatot egyél! – könyörgött neki.
– Nem, nem, nem akarom! – kiabálta dühösen a kisfiú.
– Nem baj, talán később jobb étvágyad lesz – sóhajtott Anya.
– Na, egyél egy falatkát! Akkor anyukádnak biztosan jobb kedve
lesz! – szólalt meg Lárifári.
– Nem vagyok éhes, nem kérek! Kicsit fáj a hasam, és
hányingerem is van. Anya azt mondta, hogy amíg a
gyógyszerkatonák harcolnak, addig ez előfordul. Tűzszünetben
elmúlik. Én megvárom a tűzszünetet és csak azután eszek –
válaszolta a kisfiú kedvetlenül.



– Ha ennél egy falatkát, mutatnék neked egy varázstrükköt! –
suttogta sejtelmesen a tündérgyerek.
– Egy varázstrükköt? Te tudsz varázsolni? Jó rendben, akkor
eszek egy kicsit.

Így aztán Péterke – anyukája legnagyobb örömére – evett
három falatkát, aztán még hármat. Lárifári betartotta az ígéretét.
Magasra lendítette a kezét, és köröket rajzolt a levegőbe.
Egyszer csak apró csillagocskák ragyogtak fel a körökben és
táncolni kezdtek. A kisfiú szájtátva figyelte a színes forgatagot.
Volt ott kék, zöld, lila, rózsaszín, piros, sárga, narancsszínű
csillag. Káprázatos fényük beragyogta a 3-as szobát.

– Ez csodás! Köszönöm szépen! Lehetne még egyszer? –
kérdezte Péterke boldogan.
És Lárifári csak varázsolt és varázsolt, a színek pedig ragyogtak,
a csillagok táncoltak. A tündérgyerek látta a fiúcska boldogságát
és nagyon megörült. Arra gondolt, hogy mindennap meglepi
majd egy újabb mutatvánnyal.

A következő napokban Péterke és Lárifári sokat játszottak a
folyosón. A Főnővér, aki a Nővérkék főnöke volt, úgy
gondolta, hogy többet kellene a szobában pihenni, ezért
többször rászólt, hogy menjen be a 3-as szobába. Csakhogy
Péterke jobban szeretett játszani, mint pihenni. Könyörögve
nézett Apára és a Nővérkékre. Végül a felnőttek megegyeztek
vele, hogy amikor jól érzi magát, annyit maradhat a folyosón,
amennyit csak akar.

A fiúcska napjának nagy részét kedvenc folyosóján,
kedvenc barátjával töltötte, és figyelte, hogy mi minden történik
ott. A szakállas Doktor bácsi ezért elnevezte őt Folyosó Petinek.
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A gyermek nagyon büszke volt új becenevére, és úgy gondolta,
hogy Lárifárinak is kijár a Folyosó Lárifári elnevezés. Így most
már a tündérgyereknek is volt beceneve.

Pár nappal később Péterke belázasodott, és nem mehetett
a folyosóra, feküdnie kellett az ágyában, amíg a náthakatonák
támadása véget ér. Most Apa is és ő is hallgatott a Főnővér
tanácsára, miszerint jobb lenne a szobában maradni, hogy
mások ne kapják el tőle.

Persze a pihenést hamar megunta, de a 3-as szobát akkor
sem hagyhatta el. Apával és Anyával sokat rajzoltak, mesét
olvastak és bújócskáztak a ruhásszekrényben. Lefestették a
kórtermet, mint egy katonai erődöt, ahonnan Péterke
bombázza a bacikatonákat, Lárifári pedig légitámadást indított.

A kisfiú néhány nap múlva jobban lett. Pici szobájában
motorozott körbe-körbe, és egészen addig püfölte az ajtót, amíg
a Főnővér bejött hozzá és így szólt:

– Mars ki innen, mielőtt kiszakad ez az ajtó!
– Hurrá! – kiáltott fel Péterke, miközben kiviharzott a folyosóra.

A kisfiú ismét felállt a guruló kutyusra, és Anya tologatta föl-le
egész délután. Lárifári pedig a gyógyszeres üvegbe kapaszkodva
himbálózott gurulás közben.

Péterke akkor még nem tudta, hogy nemsokára
hazamehet néhány napra. És azt sem tudta, hogy annyira
megszerette a gyerekkórházat, hogy alig akarja majd elhagyni.
Ám előtte még újabb megpróbáltatások vártak rá, amiket
Lárifári segítségével és szülei kitartásával könnyedén átvészelt.
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Egy szép, napsütéses reggelen Anya és Apa együtt mentek be
Péterkéhez a kórházba. A fiú sápadt volt és nyűgös. Az utóbbi
napokban túl sokszor szúrta meg a kispillangó, és a szúrások
helye fájt neki. Anyukája kedvesen így szólt hozzá:

– Ma nagy napunk van. Egy műtét vár rád a kórház nagyobbik
épületében, a sebészeten.
– Mi az a műtét? Fájni fog? – érdeklődött Péterke óvatosan.
– Egyáltalán nem fog fájni, mert a Doktor bácsi elaltat, szépeket
álmodsz, és nem érzel majd semmi rosszat. A műtét egy nagyon
fontos dolog, amivel belülről is meg tudnak téged vizsgálni az
orvosok. És ráadásul kapsz egy nagypillangót!
– Nagypillangót? Miért? – kérdezte a kisfiú.
– Azért, hogy többet ne kelljen megszúrni a bőrödet a
kispillangóval. A műtét alatt iderepül hozzád egy nagypillangó
az erdőből, a mellkasodra, a szíved mellé. Az lesz a dolgunk,
hogy vigyázzunk rá. Varrunk neki egy kicsi táskát, amit a
nyakadba kötünk, és abban őrizzük. Ezután az ő segítségével
kapod a gyógyszerkatonákat. Sőt! Még a katicabogár
számolásban is segít! – magyarázta Anya, és megmutatta
Péterke mellkasán, hogy hová fog kerülni a nagypillangó.

Lárifári végighallgatta a beszélgetést és megakadt a katicabogár
szónál. Hát Péterkének még katicabogarai is vannak? Nagyon
kíváncsi lett.
– Hahó! – súgta.
– Nem érek rá, most fontos dolgokról beszélgetek – suttogta
vissza a kisfiú.
– Jó, de áruld el nekem, hogy mik azok a katicabogarak, amiket
megszámolunk?
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– Még nem meséltem? Nahát! Az nagyon fontos dolog, őket
mindig meg kell számolni. Ha elég sok katicabogaram van,
akkor az azt jelenti, hogy jól vagyok, és nem kell piros zacskós
arcpirosítót kapnom. Ha kevés a katicabogaram, sápadt vagyok,
és arcpirosítót kapok. A katicabogár számolás olyasmi, mint a
kiszámolós játék – magyarázta Péterke Lárifárinak.
– Hát ez fantasztikus!

„Ecc, pecc kimehetsz,
holnapután bejöhetsz,

cérnára, cinegére,
ugorj cica az egérre, fuss!”

– mondta el a tündérgyerek az egyetlen
kiszámolós mondókát, amit ismert.
– Hallottad Anyát? Ma műtétem lesz és kapok

nagypillangót – suttogta ijedt szemekkel a
kisfiú.

– Igen, hallottam. Ne félj, minden rendben
lesz, én is megyek veled a műtétre és segítek,
hogy szépeket álmodj. Jó lesz? – bátorította
Lárifári.

Nemsokára Anya, Apa és Péterke
átsétáltak a gyerekkórház nagyobbik

épületébe, a sebészetre, ahol hosszas
várakozás után a kisfiút

elaltatták. Mire
álmából felébredt,

már odaszállt
szíve mellé a
n a g y p i l l a n g ó .
Anya elmesélte,
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hogy akkor repül vissza az erdőbe, ha már nincs szükség
gyógyszerkatonákra és katicabogár számlálásra.

Péterke nyűgös volt a műtét után, haragudott mindenkire,
még Lárifárira is. Már beesteledett, mire megnyugodott. Anya
elment egy rövid időre, mert Zsófit meg kellett etetnie. A
kisbabára most Nagymama vigyázott, aki gyönyörű, színes
táskákat varrt a nagypillangónak. Amikor Péterke már jobban
érezte magát, felkötöttek egyet a nyakába. A kisfiú büszkén
mesélte Lárifárinak az új küldetését:

– Képzeld Lárifári, ebben a táskámban őrzöm a nagypillangót,
mint egy kincset! Apa azt mondta, hogy ez egy óriási küldetés,
olyan nagyfiús dolog! És a gurulós kutyus pórázát is ehhez
fogják csatolni ezután! Itt folyik ki és be minden, még a
katicabogarak is! Remélem, a hadsereg hamar összebarátkozik
a nagypillangómmal!

A tündérgyerek odarepült Péterke mellkasához és alaposan
megnézte magának ezt az óriási küldetést. Végül nagyon
komolyan így szólt:

– Én itt fogok őrködni. Jó lesz?

És már sétált is fel-alá a levegőben a nagypillangó előtt, mint
egy igazi őrszem.
A műtét utáni napok kicsit nehezen teltek, de Péterke hamar
felerősödött, hisz édesanyja sokat volt mellette a kórházban.
Egyik reggel, amikor rózsaszín ruhában jött, a kisfiú így szólt:

– Anya, milyen szép színű vagy ma!
– Köszönöm Kicsim! Hozzád mindig szép színű ruhában
jövök.
– Tudom. Én pedig ettől vidám leszek – mosolygott a kisfiú.
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− Nagyon szeretlek! – súgta anyukája a fülébe.
Lárifári most érezte először, hogy hiányzik a családja, az illatok
és a csodaszép színek. Tündérországban senki sem viselt sötét
színű ruhát, ott mindenki gyönyörű levél- és virágkelmékbe
öltözött. Mielőtt még azonban elérzékenyülhetett volna,
benyitott a szobába a szakállas Doktor bácsi és azt mondta,
hogy Péterkét négy napra hazaengedi a kórházból. A hír
váratlanul ért mindenkit, Anya szólni sem tudott.

– Hurrá! Szabadság! – rikkantott egy nagyot Lárifári.
– Szabadság? Mi az a szabadság? – kérdezte a kisfiú.
– Hát szabadságra megyünk! A Doktor bácsi kiengedett a
kórházból! Nem hallottad? Ez szabadságot jelent! Szabad
vagy! Hurrá! – lelkesedett tovább a tündérgyerek.
– Hú, ez nagyon izgalmas! Szabadságra megyünk! – ragadt át az
izgalom Péterkére is.

Anya azt sem tudta, hova kapjon örömében.
– Gyorsan összepakolunk, Apa is mindjárt ideér és hazavisz
minket az új lakásba. Most megnézheted az albérletet!
– Éljen, éljen! – örvendezett a gyermek.

Apa hamar megérkezett, de az indulással kicsit várni kellett,
mert Péterke még motorozni akart egyet a folyosón. Szülei
döbbenten néztek egymásra.

– Te ennyire szeretsz kórházban lenni? – kérdezte az édesanya.
– Igen! Nekem jó itt! Hiszen itt gyógyulok! Már nem emlékszel,
Anya? – válaszolta a kisfiú, mintha a világ legtermészetesebb
dolga volna, hogy kórházban lenni jó dolog.

A búcsúmotorozás után a család szabadságra indult Lárifárival.
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Zsófi baba és Nagymama már nagyon várták őket az albérletben.
Péterkének tetszett az új otthon. Anya és Apa rengeteg játékát
elhozták ide a piros téglás házból. A kisfiú örömében megevett
két tányér húslevest, aztán egész nap együtt játszott Lárifárival
meg a kishúgával, aki már tudott hemperegni a földön.

A tündérgyerek úgy döntött, hogy megmutatja magát
Péterke testvérének. Igaz, hogy a bölcs Tanács ezt megtiltotta
neki, de ő úgy gondolta, hogy a szabályok néha azért vannak,
hogy megszegjük őket.

Zsófi baba csak mosolygott rá és kezecskéivel kapkodott
utána. Lárifári neki is varázsolt színes csillagokat a levegőbe. A
kicsi babanyelven gügyögött hozzá, ő pedig visszagügyögött
neki.
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Péterke és a család megbeszélte, hogy amikor a Doktor
bácsi kiengedi őt a kórházból az albérletbe, azt kisszabadságnak
hívják, amikor pedig majd hazamehetnek a piros téglás házba,
azt nagyszabadságnak nevezik. Ez mindenkinek nagyon
tetszett. Lárifári tapsolt örömében, és büszke volt magára,
hiszen az ő ötlete volt a szabadságosdi.

Este, fürdés után Anya elénekelte az Anya-dalt, amit
Péterke és barátja már csukott szemmel hallgatott. A sok
esemény és játék bearanyozta a napjukat és jól elfárasztotta
őket. A gyermek félálomban még elmotyogta, hogy van mellette
egy tündér, aki mindig vigyáz rá, majd boldogan merült álomba
édesanyja karjaiban.

Ettől kezdve a kisfiú egyre többször mehetett
kisszabadságra a gyerekkórházból. Néhány hét múlva pedig a
család hazaindulhatott nagyszabadságra, és végre Péterke
megmutathatta Lárifárinak igazi otthonát, a piros téglás házat.
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– Unatkozom! Nagyon unatkozom! – mondta Lárifári egy
szerda délután a 3-as szobában.

A kórházban semmi érdekes nem történt, a folyosón nem
járkált senki és Péterke csendesen feküdt az ágyában.

– Én nem érzem jól magam! Rosszul vagyok és most nincs
kedvem játszani – válaszolta bágyadtan.
– Ó! Talán körhinta forog a hasadban? Jó lenne, ha kijönne
onnan, ugye? – fecsegett a tündér.
– Nem is tudom – motyogta álmosan a kisfiú.

Egyszer csak kopogást hallottak. Vajon ki lehetett az? Péterke
és Lárifári nem tudta. Kíváncsian néztek az ajtó felé és kiáltották
egyszerre: szabad!

Csodák csodájára, a szobába két bohócdoktor lépett be.
Fehér köpenyük, és piros bohócorruk volt. Csíkos zoknit
húztak, színes nyakkendőt kötöttek, játékos kalapot nyomtak a
fejükbe és még az arcukat is kifestették. Nagyon vidámnak
tűntek.

– Szia! Nem zavarunk? – köszöntötték Péterkét a bohócok.
– Nem zavartok! Gyertek be! Kik vagytok? – kérdezte
felcsillanó szemmel és már el is feledkezett a körhintáról a
hasában.
– Topánka vagyok, ő pedig Rumli. Mi vagyunk a
bohócdoktorok. A mi gyógyszerünk a nevetés. Te tudsz
nevetni? – érdeklődött Topánka, miközben dobbantott egyet a
bohóccipőjével, ami ettől nagyot sípolt.
Péterke meglepődve nézett körbe, mert nem tudta honnan jön
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a hang, majd hangos nevetésben tört ki.
– Hurrá! Tudsz nevetni! Ezért megjutalmazunk! – rikkantották
a bohócok, és jutalmul fújtak neki egy kék lufit, amiből Rumli
egy kardot hajtogatott. Igazi, nagyfiús lufi kardot!
– Köszönöm! – ámuldozott Péterke szájtátva.
– Tudunk ám énekelni is! – incselkedtek a bohócok és a
következő pillanatban Topánka előkapott egy gitárt a kabátja
alól és már énekelték is a Pál, Kata, Pétert.

A dal végén a fiúcska tapsviharban tört ki.

– Még egyszer! Még egyszer! – kiabálta lelkesen.

A bohócdoktorok ismét előadták a nótát. Közben Lárifári, aki
egészen idáig csendben méregette a bohócokat, felugrott
Topánka kalapjának a tetejére, és velük együtt énekelt. Az ő
hangja kicsit hamis volt, így aztán Péterke gurgulázó nevetésben
tört ki és a végén még csuklott is.
– Jaj, nehogy megint körhinta forogjon a hasadban! – aggódott
a tündérgyerek. Gyorsan odarepült Péterke arcához és
simogatni, csitítgatni kezdte. De a fiúcska jókedve
megállíthatatlan volt.

A bohócok buborékfújót húztak elő a zsebükből, és telis-tele
fújták a szobát színes csodagömbökkel, majd búcsút intettek.

– Ne menjetek! Maradjatok még! – kiabálta utánuk a kisfiú.
– Mennünk kell Péterke, mert a többi szobában is szeretnénk
meglátogatni a gyerekeket. Ne szomorkodj, jövő héten újból
eljövünk hozzád! – válaszolták a bohócdoktorok és kimentek.
– Mit szólnál hozzá, ha a falakat átlátszóvá varázsolnám? Így
meg tudnánk nézni, hogy mi történik a többi szobában! –
kérdezte izgatottan Lárifári.
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A kisfiú bólogatott, és a következő pillanatban a tündérgyerek
varázsolni kezdett:

„Csiribú, csiribá, hókuszpókusz!”

Abban a minutában a falak átlátszóvá váltak, így Péterke és
Lárifári láthatták, hogy mit csinálnak a bohócdoktorok a többi
kórteremben.

A gyermek nem is gondolta, hogy a kis tündér ilyen nagy
varázslatokra képes. Csodálkozó szemmel, mosolyogva nézett
rá, aztán pedig szeretettel megölelte őt.

Péterke nagyon örült a bohócdoktoroktól kapott lufi
kardnak és máris belekezdett
egy harcos játékba. Ő volt a

hős, lufi kardos harcos, Anya
pedig a gonosz fekete lovag. Anya

is a kezébe vett egy játék
kardot, és megkezdődött a
nagy csata. A harc után a
kisfiú kiszámolta, hogy

hetet kell még aludni a bohócdoktorok következő látogatásáig.

– Siessünk a lefekvéssel, hogy hamar elfogyjon az a hét alvás!
– mondta izgatottan.
– Mi az, hogy hét? – kérdezte Lárifári.
– A hét, az egy szám. Talán te nem tudsz hétig számolni? Nahát!
Akkor figyelj! Egy, kettő, három, négy, öt, hat és hét! – mutatta
ujjacskáin lelkesen a kisfiú, és megtanította a tündérgyereket
számolni.

Mire édesapja megjött, Péterke már túl volt a fürdésen. Kezébe
nyomta a lufi kardot és elmesélte, hogy kitől kapta. Azt is
elmondta, hogy nem jó, ha forog a körhinta a hasunkban. Ezen
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mindketten nagyot nevettek. Végül beszámolt arról is, hogy
fürdéskor vigyázott a nagypillangóra, nem engedte, hogy a
vízcseppkatonák megtámadják, így teljesen száraz maradt. Apa
büszkén nézett a fiára, majd sürgetően így szólt:

– Bújjunk gyorsan ágyba, mert akkor már csak hatot kell aludni
a bohócdoktorok látogatásáig!

Péterke mormogott valamit, aztán mély álomba merült. Lárifári
sorolta magában a számokat egytől hétig, nehogy elfelejtse őket.
Addig-addig ismételgette, amíg szépen elaludt.

Másnap reggel a szakállas Doktor bácsi megvizsgálta
Péterkét, majd együtt megszámolták a katicabogarakat. Miután
mindent rendben talált, bejelentette, hogy néhány napra
hazamehet az igazi otthonába. Ettől mindenki nagyon boldog
volt. Anya villámgyorsan összepakolt. Most még Péterke sem
akart motorozni a folyosón, mert alig várta, hogy hazaérjen a
piros téglás házba.

A család autóba szállt és elindult. Lárifári felült a kocsi
tetejére, mert utazás közben játszani akart a széllel. Menet
közben énekelni kezdte kedvenc tündérdalát:

„Belőlem indul, mi bennem ér véget,
átfogom magamban a végtelenséget! Trallala!”

Nemsokára megérkeztek a piros téglás házhoz. Az autó
begurult az udvarra, Apa kinyitotta az ajtót, és Péterke szinte
berepült otthonába. Lárifári követte.

– Végre itthon vagyunk! – kiáltotta a kisfiú.

Körbejárta az egész házat, és közben Lárifárinak mindent
megmutatott. Végül kikötöttek a szobájában és játszani kezdtek.
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Evés után Zsófika is csatlakozott hozzájuk.
A tündérgyereknek nagyon tetszett a piros

téglás ház, amelyhez sok szoba, nagy fürdő,
konyha, terasz is tartozott, valamint füves

udvar vette körül. Lárifári még
sosem látott ilyet. Az ő otthona
Tündérországban a fák és bokrok
között volt, ahol a tündérek

levélágyon aludtak a
levélkunyhókban. A kis tündér
imádott csúszdázni a növények

levelein, és ahogy erre
gondolt, kicsit elszomorodott.

Szomorúsága azonban nem
tartott sokáig, mert körülnézett
a piros téglás házban és

megtalálta a világ leghosszabb
csúszdáját. Az emeletről levezető

lépcső mellett egy hosszú korlát volt.
Felpattant rá, nekilendült és egészen
az aljáig csúszott. Közben nagyokat
rikkantott örömében.

– Gyere, nézd! Csúszdázok!

Péterke a lépcső tetejéről figyelte.
Látta, hogy a tündérgyerek nagyon
jól szórakozik. Csúszkálás közben
színes fénycsóvák szóródtak szét

körülötte, olyan volt, mint egy
tűzijáték. A fiúcska csak ámult és

próbálta elkapni a pattogó szikrákat.
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A nap gyorsan véget ért. Anya finom vacsorát főzött, amit
jóízűen megettek és már következett is a fürdés. Zsófika a
babakádban, Péterke a nagy kádban fürdött. A kisfiúnak volt
még egy fontos feladata: be kellett vennie egy pici sárga
tablettát.

– Megkóstolom, de ha rossz ízű, akkor nem nyelem le! –
jelentette ki dacosan.
– Egy gyógyító varázspirula nem lehet rossz ízű – súgta a fülébe
Lárifári, majd csillogó tündérport szórt a gyógyszerre, hogy
biztosan nagyon finom legyen.

Nem is volt vele semmi gond, Péterke könnyedén lenyelte.
Ettől kezdve minden este vidáman vette be a tündérporos
varázspirulát.

Másnap a két jóbarát boldogan ébredt. Játszottak

Zsófikával és a babajátékokkal, aztán kimentek az udvarra, ahol
dalolva tologatták a babakocsiban a kislányt. Az otthon töltött
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napok hamar elrepültek. Mielőtt a család visszaindult volna a
gyerekkórházba, ellenőrző vizsgálatra, még elmentek kirándulni
egy gyönyörű, nagy tó partjára.

Lárifári azelőtt sosem látott ekkora tavat. Felrepült jó
magasra és onnan csodálta. Sajnos Péterke nem fürödhetett a
tóban a nagypillangója miatt, de azért Apa megengedte, hogy
derékig bemenjen a vízbe. Előtte megbeszélték, hogy a
nagypillangót itt is meg kell védeni a vízcseppkatonáktól.

A kirándulás után a család elbúcsúzott a piros téglás
háztól és visszautazott az albérletbe, hiszen Péterkének
kontrollra kellett mennie. Lárifári nem tudta, hogy mi az a
kontroll, ezért kíváncsian várta a másnapot. Kiszámolta, hogy
odáig csak egyet kell aludni. Gyorsan bebújt kis barátja mellé az
ágyba, elszámolt egyig és elaludt.
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Reggeli után Péterke édesanyjával és barátjával elindult a
kórházba. Anya leült a váróban, a fiúcska pedig ismerkedni
kezdett a többi gyerekkel. Lárifári kíváncsian nézegette őket.
Volt közöttük lány és fiú, nagy és kicsi, hajas és haj nélküli,
kékszemű és barnaszemű. Aztán összehasonlította barátját
velük. Neki rövid haja volt, hatalmas kék szemei ragyogtak és
mindig kedvesen mosolygott. Egy kicsit sápadt volt, de a
tündérgyerek megállapította, hogy a többiek is sápadtak.

Nemsokára az orvosi szobából kinézett egy Doktor néni
és szólt Péterkének, hogy ő következik. A kisfiú bement, felült
az ágyra, anyukája levette a pólóját és megkezdődött a vizsgálat.
A Doktor néni meghallgatta a hallóhalló készülékkel, megnézte
a torkát, megcsiklandozta a pocakját. Majd így szólt:

– Péterkém, most megszámoljuk a katicabogaraidat. Melyik
ujjadat bökhetem meg?
– Ezt itt! – mondta csillogó szemekkel a kisfiú, miközben
felemelte a jobb kezét és rámutatott a legducibb ujjára.

Péterke bátran hagyta, hogy a Nővérke megbökje az ujjacskáját
egy tűvel, aztán a szúrás nyomán kibuggyanó katicabogarakat
összegyűjtötték egy pici csőben.

– Készen is vagyunk. Ügyes voltál! Ha elég sok katicabogarad
van, akkor holnap kapsz gyógyszerkatonákat. Kérsz matricát?
– kérdezte a Doktor néni és letett Péterke elé egy nagy zacskót.
– Igen, kérek! Viszek a testvérkémnek is! – mondta boldogan a
kisfiú és nekiállt matricát válogatni.

A vizsgálat alatt Lárifári alaposan körülnézett a rendelőben.
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5. fejezet: Új frizura



Legjobban az a hallgatógép tetszett neki, amit a Doktor néni
használt.
Ujjbökés után Péterke és Anya visszament a váróba. A
tündérgyerek azonban bent maradt és le nem vette a szemét a
hallgatógépről. Végül csatlakozott a többiekhez.

– Nézd, milyen matricáim vannak! – dicsekedett a kisfiú.
– Szépek! Ez volt a kontrollvizsgálat? – érdeklődött Lárifári.
– Igen. Láttad? Meghallgatott a Doktor néni a hallóhallóval!
– Mi az a hallóhalló? – kérdezte a tündérgyerek.
– Hát az a műszer, amivel meg lehet hallgatni, hogy jól veszem-
e a levegőt. Nekem is van játék hallóhallóm. Megvizsgálhatlak
majd vele? – kérdezte Péterke.

– Ez remek ötlet! Mikor?
– Ha visszamegyünk az

albérletbe. Ott van az
orvosi táskám. Lárifári
láttad az ujjbökést? Ugye

milyen bátor voltam? Nem is
sírtam!

– Bizony nem sírtál! Igazi nagyfiú vagy!
– dicsérte meg Péterkét a tündérgyerek.

Közben visszaérkezett a Doktor
néni és elmondta, hogy

Péterkének sok katicabogara
van, így mostantól kezdve egy

minden eddiginél nagyobb
gyógyszerhadsereget fog kapni. Olyan erőset, amilyet még
sosem látott. Aztán egy kis pihenés és szabadság után
következik egy újabb hatalmas gyógyszerhadsereg, összesen
hatszor.
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Péterke az ujjai segítségével elszámolt hatig, mosolyogva
bólintott és nem értette, hogy anyukája miért nem örül, és miért
ráncolta össze a homlokát.

– Anya, rosszul vagy? – kérdezte tőle Péterke.
– Á, dehogy, minden rendben van! Csak túl nagynak tűnik a hat
gyógyszerhadsereg, ezért egy kicsit megijedtem.
– De Anya! A gyógyszerek azért vannak, hogy
meggyógyítsanak, nem azért, hogy bántsanak! Tudod, hiszen
ezt te mondtad nekem! És most egy hatalmas hadsereg fog
harcolni mellettem! – nyugtatta a kisfiú anyukáját.

A vizsgálat után a család sétálni ment egy gyönyörű szép
parkba, fagyit ettek és tologatták Zsófi babakocsiját. Péterke és
Lárifári hintázott, aztán visszatértek az albérletbe. Következett
a kézfertőtlenítés, mint minden séta után. Míg Anya
összepakolt, addig a gyerekek doktorosat játszottak. A kis
tündér újra és újra megvizsgáltatta magát a játék hallóhallóval.

Péterke megkapta az első hatalmas gyógyszerhadsereget.
Szegénynek nagyon sokszor forgott körhinta a hasában és alig
evett valamit. Szülei hiába biztatták. Apa még hamburgert is
hozott neki, jégkrémet és rengeteg finomságot. Lárifári
megpróbált segíteni varázslatokkal, de sajnos most ez sem
segített. Nehéz napok voltak ezek.

Péterke kapott a varázspirula mellé egy új tablettát, ami
sajnos keserű volt. Lárifári hiába szórta meg tündérporral, nem
lett finomabb. A kisfiú nem akarta bevenni a rossz ízű
orvosságot, és a szülei sem tudták beadni neki. Ezért a szakállas
Doktor bácsinak támadt egy ötlete: a keserű gyógyszer helyett
adott neki narancsos szirupot. Ez már ízlett Péterkének és örült,
hogy a sárga varázspirula mellett most már varázsszirupja is van.
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A gyermek néhány nap múlva hazamehetett szabadságra.
Lassan megjött az étvágya, erősebb és vidámabb lett, ismét
szívesen evett húslevest.

Nemsokára következett a második hatalmas
gyógyszerhadsereg. A kisfiú megint a kórházban aludt
Lárifárival.
Egyik reggel Anya azt kérdezte:

– Mit szólnál hozzá, ha délután fodrászosat játszanánk?
– Azt hogy kell? – kíváncsiskodott Péterke.
– Úgy, hogy bejön a Nővérke, hoz magával egy hajnyíró gépet,
és készít neked egy új frizurát. Még nagyfiúsabbat! Sőt,
egyenesen katonásat! A gyógyszerhadsereged biztosan örülne
neki!
– Jó rendben, csak hadd nézzem közben a tévét! – válaszolta
Péterke.

Lárifárinak felcsillant a szeme. Egy új játék! Fodrászosdi!
Katonás frizura! Jaj, de jó! A tündérgyerek alig várta, hogy
délután legyen. Repkedett felalá a szobában, úgy izgult, hogy
nem tudott egy helyben maradni.

Nemsokára bejött a Nővérke a 3-as szobába, hajnyíróval
a kezében. Péterke leült egy kisszékre, megkezdődött a hajvágás,
és hamarosan elkészült az új frizura. Édesanyja felemelte, hogy
megmutassa neki a tükörben a remekművet. A kisfiú hangosan
nevetni kezdett, majd két kezével megpaskolta a fejét. A
Nővérke kopaszra vágta a haját és ez nagyon tetszett neki.
Annyira kacagott, hogy Anya is és Lárifári is elmosolyodott.

Később kimentek a folyosóra guruló kutyusozni, és
Péterke mindenkinek megmutatta az új, katonás frizuráját.
Nagyon büszke volt magára.
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Este megérkezett Apa, megölelte kisfiát és azt súgta a
fülébe, hogy úgy néz ki, mint egy testőr. Péterke nem tudta,
hogy az mi, ezért elmagyarázta neki, hogy a testőrök nagyon
fontos emberek, mert vigyáznak mások életére, mint az
őrangyalok. És azért ilyen a frizurájuk, mert ettől még
erősebbnek tűnnek. A gyermek csak ámult-bámult.
Megbeszélte Lárifárival, hogy ettől a naptól kezdve ő fog rá
vigyázni. A tündér nagyon büszke volt arra, hogy kis barátja
lett a testőre.

Amikor Péterke a hatalmas gyógyszerhadsereg második
küzdelme után hazament az albérletbe, megállapította, hogy
Zsófi babának is pont olyan frizurája van, mint neki. Ezt el is
magyarázta a kishúgának, aki már tudott egyedül ülni és
boldogan mosolygott rá.

Miután egyik hatalmas gyógyszerhadsereget követte a másik,
szép lassacskán Péterke elérkezett a hatodik küzdelem végére.
Közben csak egyetlen egyszer támadták meg a náthakatonák,
amitől lázas lett és kapott bacilus-elkergető gyógyszereket.
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Mire a harcoknak vége lett, már egyedül is tudott lázat és
vérnyomást mérni. Nem is bízta ezt másra: sem anyukája, sem
a Nővérke nem segíthetett neki. Sőt! A száját és a torkát is
egyedül fújta be mentolos sprayvel. Apa nagyon büszke volt rá.
Miután jobban érezte magát, Péterke hazamehetett
nagyszabadságra.

Közben vége lett a nyárnak és beköszöntött az ősz. A
kisfiú és a tündér együtt fedezték fel, hogy ősszel milyen szép
színesek a falevelek, majd pedig kéz a kézben ugrottak bele a
nagy levélkupacokba a piros téglás ház udvarán.
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– Mesélhetek neked Tündérországról? – kérdezte Lárifári a
délutáni pihenés alatt.

Péterke nem tudott elaludni, ezért barátjával fejükre húzták a
takarót és halkan beszélgettek.

– Az jó lenne! Szeretném tudni, hogy milyen az igazi otthonod!
– válaszolta lelkesen a kisfiú.
– Jó, elmesélem. Tudod, Tündérország nagyon messze van
innen. Fel kell emelkedni a magasba, át a felhőkön, túl a
hegyeken, csak repülsz és repülsz, aztán egyszer csak meglátod
a távolban a csillogó fénykaput. Az én hazámban minden
ragyog és színes. A tündérek vigyáznak a természetre, valamint
tudnak beszélgetni a növényekkel és az állatokkal.
Levélkunyhókban laknak és levélből, virágokból készült ruhákat
viselnek. Van egy titkos varázsporuk, aminek a segítségével
tudnak varázsolni és gyógyítani. A tündérek ismernek minden
gyógynövényt és bajaikat azzal orvosolják. Tündérországban
nincs kórház. És azt tudod-e, hogy a nagy tündérek el szoktak
látogatni az emberekhez? De csak az idősebbek! A kisebbek
közül én vagyok az első, aki elrepülhetett az emberek világába,
amikor megérkezett hozzánk a kívánságod – csacsogott
Lárifári.
A kisfiú csendben hallgatta barátját, és közben Tündérországról
álmodozott.

– Varázslatos hely lehet. Boldog vagyok, hogy van egy
tündérbarátom.
– Én pedig boldog vagyok, hogy van egy emberbarátom –
válaszolta Lárifári.
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6. fejezet: Irány a játszószoba!



Pihenés után Péterke, Anya és a kis tündér ismét a
gyerekkórházba indultak gyógyszerkatonáért. Odaérve, a
fiúcska lelkesen nyitotta ki az ajtót, és már éppen belépett volna
a 3-as szobába, amikor a Nővérke így szólt hozzá:

– Péterke, a szakállas Doktor bácsi úgy döntött, hogy átköltözöl
a 4-es szobába. Most már kevesebbet kell itt lenned, ezért
mostantól ott fogsz aludni. De nem ám egyedül! Itt több ágy
van, ezért lesznek szobatársaid is. A 3-as kórtermet pedig
megkapja egy másik gyerek, akinek még sokat kell itt aludnia.
Mit szólsz hozzá?

Péterkének még sosem volt szobatársa. Megvonta a vállát és
bólintott. Anyukájával választottak egy ágyat a 4-es szobában,
lepakolták a táskáját, enni és innivalóját. A fiúcska és a tündér
tüzetesen körülnézett. Társaságuk még nem volt, de a Nővérke
azt mondta, hogy hamarosan megérkezik. A szobában három
ágy helyezkedett el, de nem tartozott hozzá mosdó, ezért
tisztálkodni a közös fürdőben kellett. Péterke hamar
megbarátkozott a 4-es szobával is, és később a lakótársaival is.

Esős, őszi délután köszöntött a gyerekkórházra. Péterke
unatkozott. Úgy érezte, hogy túl sokan vannak körülötte,
minden ágy foglalt volt és mindegyik gyereknek ott volt az
anyukája is. A folyosóra sem volt kedve kimenni. Egyszer csak
Anya így szólt hozzá:

– Tudod mit? Van egy ötletem! Menjünk a játszószobába!
– Hol a játszószoba? – kérdezte kíváncsian Péterke.
– Gyere, megmutatom. Tele van mindenféle játékkal!
– Indulás! – kiáltott Péterke és már ment is kifelé, utána a guruló
kutyus, Anya és Lárifári.
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A tündér elgondolkodott. Hogyhogy ő eddig nem vette észre,
hogy van itt egy játszószoba is? Pedig azt hitte, hogy már
mindent végigrepült, a kórtermeket, a kezelőt, a vizsgálót, a
konyhát, az étkezőt, de valahogy a játszószoba kimaradt.
Péterke és ő nagy izgalommal mentek be.

A kisfiú megállt az ajtóban és azt sem tudta, mihez
kapjon. Rengeteg játék volt ebben a pici szobában. Számítógép,
tévé, mesekönyvek, társas, kirakós, lego, lányos és fiús játékok,
színezők, ceruzák, labdák. Először legózott, aztán kirakózott,
végül színezett.

Lárifári körberepült és talált egy tündéres társasjátékot.
Izgatottan Péterke fülébe súgta:
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– Gyere utánam, mutatnom kell valamit!

A kisfiú utána sietett. Gyorsan kinyitotta a játékot és meglátta
a sok színes rajzot egy mesebeli tündérvilágról.

– Ez majdnem olyan, mint az otthonom! – ámuldozott Lárifári.
– Tényleg? Akkor játsszuk azt, hogy most Tündérországban
vagyunk! – kiáltotta Péterke.
– De honnan tudják az emberek, hogy az ilyen szép? – vakarta
meg a fejét tanácstalanul Lárifári.
– Nem tudom. Talán éjszaka álmodnak róla, aztán lerajzolják.
Legalábbis azt hiszem, de Anyát is megkérdezhetem, ő biztosan
tudja ezt.
Péterke odafordult édesanyjához, aki el is mondott egy mesét
a tündérekről. Lárifári csodálkozva hallgatta. Azután nekiálltak
a társassal játszani, amitől szinte otthon érezte magát. Közben
a kisfiú megéhezett, ezért az étkezőbe motorozott. Anyukája
tolta utána hűséges, guruló kutyusát, és finom szendvicset
készített.

Később visszamentek a játszószobába, ahol már mások is
voltak, és Péterke ismerkedni, barátkozni kezdett a többiekkel.
Lárifári nem akarta megzavarni őket, ezért szép csendben
figyelte, hogyan játszanak az embergyerekek.

Este következett a nagy mulatság a közös fürdőszoba
kádjában. Péterke majdnem elfeledkezett arról, hogy
nagypillangóját meg kell védenie a vízcseppkatonáktól. A
táskája egy kicsit vizes is lett, de nagyobb baj nem történt.

Lefekvés előtt megérkezett Apa. Ma ő altatta Péterkét.
Amikor azt hitte, hogy kisfia már alszik, betakargatta,
megpuszilta és lábujjhegyen kiosont a szobából. Péterke
azonban még ébren volt.

54



– Te vagy a legjobb barátom! – súgta a takaró alatt Lárifárinak.
– Nekem pedig te vagy a legjobb barátom! – suttogta vissza a
tündérgyerek.

Egymásra mosolyogtak és szép lassan elaludtak. Ettől a naptól
kezdve Péterke és Lárifári a legtöbb időt a játszószobában
töltötte. Minden játékot kipróbáltak és nagyon jól érezték
magukat. Még az is előfordult, hogy a szakállas Doktor bácsi ott
tartotta meg a vizitet. Péterke játszás közben szerzett magának
új barátokat, de a legkedvesebb számára továbbra is a kis tündér
maradt.
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Egy hideg, borús decemberi napon leesett az első hó. Hatalmas
hópelyhek szállingóztak és szép lassan beborítottak mindent.
Fehér lepelbe burkolózott az egész világ. Péterke és Lárifári a
kórház ablakából figyelték a havazást.

– Nahát, itt a tél! Minden csupa fehér! – ámuldozott a
tündérgyerek.
– Remélem, Anyáék elvisznek szánkózni! Hú, és nemsokára
Karácsony lesz! – örvendezett a kisfiú.
– Én is szeretek szánkózni! A hóesésben a tündérek nem
tudnak repülni, mert elázik a szárnyuk, ezért télen szánkózni
szoktak. Péterke, mi az a Karácsony?
– A Karácsony a kedvenc ünnepem. Megemlékezünk Jézus
születésnapjáról. Ilyenkor rengeteg finomságot eszünk és
gyönyörű karácsonyfát állítunk, amely alatt számtalan ajándék
bújik meg. Sok-sok meglepetés! Anya azt mondja, hogy ezt a kis
Jézus hozza nekünk, és mindig megkér, hogy én is készítsek
ajándékot neki. Már rengeteg szép rajzzal leptem meg – mesélte
büszkén Péterke.
– És mi az a karácsonyfa? – érdeklődött tovább Lárifári.

Mielőtt a gyermek válaszolhatott volna a kérdésre, egyszer csak
kinyílt a kórházi folyosó hátsó ajtaja. A Nővérkék hatalmas
fenyőfát hoztak be, és a sarokba állították. Egy papírdobozból
pedig sok szép színes dísz került elő.

– Én is segíthetek díszíteni? – kérdezte izgatottan Péterke.
– Hát persze, csak vigyázz a pórázodra és a guruló kutyusodra!
– figyelmeztették.

57

7. fejezet: Karácsony Lárifárival



A kisfiú rakosgatni kezdte a díszeket a fenyőre. Nagyon boldog
volt, hogy ő is részt vehet az előkészületekben. Lárifári pedig
felrepült a fa tetejére, és onnan figyelt. A Nővérke felkapcsolta
az égőket és – a szaloncukrokkal teli – karácsonyfa pompás
színben ragyogott.

– Szóval ez a karácsonyfa? – érdeklődött Lárifári.
– Igen. Hát nem csodálatos?
– Bizony csodálatos! És hol az ajándék? Nem látom sehol! –
nézett körbe a tündérgyerek.
– Nem tudom. Biztos még nem ért ide vele a kis Jézus –
gondolkodott hangosan a kisfiú.

Nem sokkal később Péterke visszament anyukájával a 4-es
szobába. Kicsit elfáradt a nagy munkában, ezért lefeküdt aludni.
Közben a Nővérke akasztott egy piros zacskós arcpirosítót a
guruló kutyusára, és amíg a kisfiú aludt, a nagypillangón át
szépen befolyt a bőre alá. Így már nem is volt olyan sápadt.
Amikor felébredt, nagyon erősnek érezte magát. A folyosóra
lépve rögtön meglátta a sok kis csomagot a karácsonyfa alatt.

– Anya, nézd! Van valami a fa alatt! Gyere, siessünk! – kiáltotta
izgatottan Péterke, és már szaladt is a karácsonyfa felé.
– Azt hiszem, a kis Jézus minden itt gyógyuló gyereknek hozott
ajándékot – állapította meg Anya.
– Milyen rendes! – kiáltott fel a kisfiú.
Gyorsan elvett egy csomagot a fa alól és kibontotta. Egy színes
pörgettyűs játék volt benne.

Hamarosan beesteledett. Péterke megfürdött a közös
fürdőszobában, aztán bebújt az ágyába. Lárifári nem szólt
hozzá semmit. Úgy tűnt, hogy mélyen gondolkodóba esett.
Mintha törte volna a fejét valamin.
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– Baj van? – aggódott barátjáért Péterke.
– Á, nem, csak eszembe jutott valami, de azt most nem
mondhatom el, hogy mi. Titok! – válaszolta sejtelmesen a
tündérgyerek.
– Titok? Milyen titok? Na, mondd el! – kérlelte a kisfiú.
– Majd ha itt az ideje, megtudod! – kacsintott egyet Lárifári.

Másnap reggel, mire Péterke felébredt, apukája már ott ült az
ágy mellett.

– Jó reggelt, Apa! Már itt is vagy?
– Jó reggelt, Kisfiam! Siettem hozzád, hogy elmondjam: egész
éjjel havazott. Ekkora hóban hócsatázni is lehet! – csillant fel
Apa szeme.

– Akkor menjünk! Szeretnék már hógolyózni! –
türelmetlenkedett Péterke.
– Lassan a testtel! Előbb reggelizünk, utána katicabogarakat
számolunk, aztán pedig a Doktor bácsi megmondja, hogy
hazamehetünk-e. Addig rajzolhatnánk a kis Jézusnak. Láttam,
ő már meglepett téged valamivel! – mutatott Apa a pörgettyűs
játékra.

Szerencsére nem kellett sokat várni. Olyan gyorsan
megvizsgálták és megszámolták a katicabogarait, hogy a kisfiú
csak egy képet tudott készíteni, amelyet oda is rakott a
karácsonyfa alá, hogy a kis Jézus biztosan megtalálja. Apa
összepakolt és gyorsan felöltöztek. Péterke egyedül húzta fel
az ötujjas kesztyűjét, majd rápillantva a kezére, nagyot sóhajtott:

– Hiába, én már tényleg nagyfiú vagyok! Ezt is meg tudom csinálni!

Lárifári csendben odaosont a kórház karácsonyfájához és
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gyorsan varázsolt rá néhány színes csillagot, hogy még szebben
ragyogjon. Majd bebújt Péterke kapucnijába, hogy ne ázzanak
meg a szárnyai a hóesésben. A kisfiú kiszaladt az ajtón és
mielőtt hazaindultak volna, belevetette magát a hóba a kórház
udvarán.

Anya már nagyon várta őket. Zsófika kedves gügyögéssel
fogadta testvérét, miközben az ágyba kapaszkodva ácsorgott és
lépegetett. Lárifári kibújt a kapucniból és megcirógatta a
kisbabát.

Délután a család karácsonyfát díszített. Mindenki nagyon
izgatott volt. Zsófinak annyira megtetszett a sok csillogás, hogy
elengedte anyukája kezét és elindult a fa felé teljesen egyedül.
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Tett néhány lépést, majd a földre zuhant.
– Zsófika tud járni! Zsófika tud járni! – kiabált Péterke és
megölelte a földön ülő kishúgát.
– Nahát! Ez ám a karácsonyi ajándék! – kiáltott fel Anya, de
folytatni nem tudta, mert örömében potyogni kezdtek szeméből
a könnyek.
Estefelé Apa fürödni vitte a gyerekeket. Visszatérve nagy
meglepetés várta őket: a karácsonyfa alatt sok-sok színes
ajándék lapult. Péterke és kishúga az izgatottságtól remegve
estek neki a csomagoknak.

A dobozokból rengeteg szép játék került elő. A család
nagy játszásba kezdett, aztán következett az ünnepi vacsora.
Evés után a fiúcska több rajzot is készített.
– Ez a kép kinek készült? – kérdezte Anya egy különálló rajzra
mutatva.
– A legjobb barátomnak, Lárifárinak.
– Ki az a Lárifári?
– A tündérbarátom, aki mindig vigyáz rám – felelte Péterke.
– Értem. Az jó, ha az embernek van egy tündérbarátja
– mosolygott Anya és
megsimogatta kisfia fejét.
Lárifári odasúgta:
– Ezt tényleg nekem
rajzoltad?
– Igen. A karácsonyi
ajándékod. A képen te
vagy és én. Fogjuk
egymás kezét, mint a
legjobb barátok. És még a csillagokat is
lerajzoltam, amiket varázsolni szoktál.
Lárifári meghatódva vette kezébe a rajzot.
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– Tudod Péterke, nekem is van egy ajándékom számodra, de
azt csak akkor adhatom át, amikor a többiek már alszanak.
– Jó. Akkor várunk még!
Anya hamarosan lefektette Zsófikát a kiságyba, mert már ülve
elbóbiskolt a karácsonyfa alatt. Péterke is gyorsan bebújt a
takaró alá és úgy tett, mintha mélyen aludna, hogy minél előbb
kettesben lehessen Lárifárival.

A lakás elcsendesedett. A fiú és a tündér halkan sugdolóztak a
takaró alatt.
– Most én szeretnélek megajándékozni téged. Egy hatalmas
meglepetést találtam ki neked! Készen állsz? – kérdezte huncut
mosollyal Lárifári.
– Igen, készen állok – suttogta remegő hangon Péterke.
– Mit szólnál hozzá, ha repülnénk egyet a levegőben, méghozzá
repülőgép nélkül? Varázslattal!
– Varázslattal repülhetek? Tényleg? – a kisfiú nagyon izgatott lett.
– Csak figyelj! - intett Lárifári.

Ezután a tündérgyerek felrepült a lámpáig, felemelte a kezeit és
elmormogott egy titkos varázsigét. Péterke körül egy fényes
gömb jelent meg, mint egy hatalmas szappanbuborék, amely
körbevette és szép lassan felemelkedett vele egészen a
mennyezetig. Lárifári is bebújt a belsejébe és megfogta a fiúcska
kezét. Egy újabb varázslattal kitárta az ablakot és már kint is
voltak a szobából. Péterkének kikerekedtek a szemei, miközben
erősen szorította tündérbarátját. Felrepültek egészen a felhőkig
és onnan csodálták a város fényeit. Közben együtt énekelték a
kedvenc tündérdalt:

„Belőlem indul, mi bennem ér véget,
átfogom magamban a végtelenséget. Trallala!”
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Ahogy daloltak, bukfencezve forogtak körbe-körbe a
levegőben. A repülés végén a buborék óvatosan visszaszállt a
szobába, majd szétpukkant. A kisfiú az ágyára huppant és
nagyot nevetett. Szorosan megölelte Lárifárit és a fülébe súgta,
hogy mennyire szereti. Néhány pillanat múlva mindketten mély
álomba merültek.

Másnap ismét nagy öröm érte Péterkét. Nagymama és
Nagypapa érkezett meg sok szép ajándékkal és finomsággal.
Zsófi baba kedvenc szórakozása a csomagolópapír tépkedés lett.

A kisfiú arra gondolt, hogy nagyon jó dolog a Karácsony,
mert ilyenkor sok új játékot kap. Idén azonban nem ezeknek
örült a legjobban, hanem annak, hogy egy varázslatos buborék
belsejében együtt repülhetett tündérbarátjával.
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Karácsony után Péterke ismét kontrollra ment a
gyerekkórházba. Lárifári továbbra is rajongott a hallóhalló
készülékért, ezért örömmel tartott barátjával. Ezután elérkezett
Szilveszter napja. A fiúcska megtudta, hogy ez az év utolsó
napja, mert másnap már egy új év kezdődik. Ezt nem igazán
értette, ezért Anya elmagyarázta neki: valami véget ér, és utána
valami új kezdődik.

Szilveszter napján Apa meglepetéssel tért haza az
albérletbe: a gyerekeknek trombitát és világítós fejdíszt hozott.
Péterke egész álló nap a hangszert fújta. Lárifárinak még a feje
is megfájdult a sok trombitaszótól.

Ezután a kisfiú minden nap gyógyszerkatonákat kapott a
gyerekkórházban, egészen január közepéig. Ekkor valami
nagyon fontos dologgal kereste meg őt a szakállas Doktor
bácsi.

– Folyosó Peti! Mondanom kell valamit. Gyere ide!
– hívta magához Péterkét.
A kisfiú kíváncsian odasétált.
– Az a helyzet, hogy olyan jó parancsnoka voltál a
gyógyszerkatonáknak és a hadseregnek, hogy nincs szükséged
több segítségre. A harcnak vége, az ellenség meghátrált.
– Tényleg? Jó parancsnok voltam? – kérdezte ámuldozva
Péterke.
– Bizony ám! Mostantól az a dolgod, hogy mindennap bevedd
a sárga varázspirulát. Az lesz a te őrszemed, aki figyeli, hogy
nincs-e újabb támadás. Reméljük nemsokára lesz elég
katicabogarad, és te gyártasz saját magadnak védőkatonákat,
akik megvédenek a bacikatonák ellen – mondta a szakállas
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Doktor bácsi.
– De én még szeretnék parancsnok lenni! – ráncolta össze a
homlokát a kisfiú.
– Jól van! Ezután a védőkatonák és a katicabogarak
parancsnoka leszel, akiket te hozol létre – felelte a Doktor bácsi.
– Én hozom létre? Hogyan? – jöttek az újabb kérdések.
– Úgy, hogy sokat eszel és iszol, amitől nagyon erős leszel. A
nagyon erősek képesek védőkatonákat és katicabogarakat
létrehozni. Ezek olyan kicsi harcosok, hogy szabad szemmel
nem is láthatóak – világosította fel a Doktor bácsi Péterkét.
– Tényleg? Láthatatlanok? Nahát! – kerekedett ki a
csodálkozástól a gyermek szeme.

Aztán azt gondolta: megnyertem egy nagy csatát! Parancsnok
vagyok! Láthatatlan védőkatonákat gyártok! Juj, de jó!
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– Minden rendben? – érdeklődött a szakállas Doktor bácsi.
– Hát persze! – rikkantotta Péterke és ugrándozni kezdett
örömében.

Ettől a naptól kezdve a kisfiúnak nem volt többé szüksége a
guruló kutyusára. Ezért úgy határozott, hogy átadja egy másik
gyereknek, aki épp akkor került be a gyerekkórházba. Őt
szintén Péternek hívták. A mi Péterkénk azt gondolta, hogy a
másik Peti majd biztosan vigyázni fog az ő guruló kutyusára,
ezért megkérte a Nővérkét, hogy adja oda neki.
Sok-sok katicabogár számolgatás után a szakállas Doktor bácsi
úgy döntött, hogy a fiúcskának nem lesz többé szüksége piros
zacskós arcpirosítóra sem.

– Folyosó Peti, nagyon ügyes vagy! Rengeteg katicabogarad van!
Olyan sok, hogy alig férnek el benned!
Péterke felnevetett. A Doktor bácsi folytatta:
– Ez azt is jelenti, hogy már nincs szükséged a nagypillangóra
sem.
– Visszarepülhet az erdőbe? Jaj, ne, nekem hiányozni fog! –
válaszolta szomorúan a kisfiú.
– De az erdőbe bármikor elmehetsz kirándulni, hogy
meglátogasd! – kapcsolódott be a beszélgetésbe Anya.

Ettől megnyugodott. A nagypillangó ugyanúgy repült vissza az
erdőbe, ahogy idejött: műtéttel. Péterke, Lárifári, Anya és Apa
ismét átmentek a gyerekkórház nagyobbik épületébe, a
sebészetre.

– Szia, nagypillangó, vigyázz magadra! Ne félj, nemsokára
meglátogatlak! – kiáltott fel a kisfiú a műtét előtt. Aztán mély
álomba merült.
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A nagypillangó távozása után ő és családja hazaköltözhetett a
piros téglás házba. Az albérletre nem volt többé szükségük,
ezért attól is el kellett búcsúzni. Péterke sóhajtva csukta be az
ajtót maga mögött, de a következő pillanatban már csak arra
tudott gondolni, hogy hazamehet az igazi otthonába.

Lárifári csendben figyelte a búcsúzást a
gyógyszerkatonáktól, a guruló kutyustól, a nagypillangótól és
az albérlettől. Segített összecsomagolni és készülődni a
hazaútra. A család nagyon izgatott volt.

Az autó szinte repült a piros téglás ház felé, és otthon
megkezdődött a nagy pakolás és rendrakás. Mindenki
sürgölődött, hogy hamar kicsomagoljanak és minden a helyére
kerüljön. Zsófi is lelkesen szórta ki a dobozokból a játékokat a
földre.

– Lárifári segítesz nekem?
Anya megkért, hogy

tegyem a kisautóimat a
polcra. Olyan sok van
belőle! Segíts nekem!
– kérlelte a kisfiú

tündérbarátját.
– Persze, hogy segítek!

Állj egy kicsit arrébb! –
felelte Lárifári.

A következő
pillanatban elmondott

egy varázsigét, mire a
kisautók egytől egyig
felemelkedtek és a

polcra repültek. Utána
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következtek a plüssjátékok. Pikk-pakk, azok is a helyükre
kerültek. Péterke tapsolt örömében. Anya bejött a szobába és
nem győzött ámuldozni, hogy milyen szép rend van.
Este odabújt kisfia mellé az ágyba és így szólt:

– Tudod, most már mindig a saját ágyadban fogsz aludni itt, az
otthonodban.
– Ezután csak nagyszabadság lesz? – gondolkodott hangosan Péterke.
– Igen, csak nagyszabadság.
– És mikor megyünk a gyerekkórházba?
– Azt mondta a szakállas Doktor bácsi, hogy minden héten
szeretne látni téged.
– De én most szeretnék oda menni! Olyan jó a folyosón
játszani! És a játszószobában is! – csattant fel Péterke.
– Tudom. Hamarosan megyünk, de most pihennünk kell. Jó
éjszakát! – felelte Anya.
– Jó éjt! – sóhajtotta a kisfiú.

Péterke a gyerekkórházról álmodott. Álmában Lárifárival
bújócskáztak a folyosón, utána pedig repültek egyik szobából a
másikba. Másnap a kisfiú nyűgösen ébredt.

– Mi bánt? Szomorúnak látom az arcod – kérdezte tőle barátja.
– Egy kicsit hiányzik nekem a gyerekkórház – válaszolta
búslakodva Péterke.
– De ez, a piros téglás ház az igazi otthonod – próbálta
nyugtatni a tündérgyerek.
– Tudom.
– Akkor mi a baj?
– Nem is tudom. Hé, van egy ötletem! Játsszuk azt, hogy a
gyerekkórházban vagyunk! – csillant fel a fiúcska szeme.
Lárifárinak tetszett az ötlet. Így aztán egész délelőtt orvososat
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játszottak. Néhány nap múlva Péterkének kontrollra kellett
mennie. Nagyon boldog volt. Vidáman köszöntötte a
Nővérkéket és a szakállas Doktor bácsit, aki megvizsgálta,
megszámolta a katicabogarait és a védőkatonáit. Az orvos
elégedetten bólintott és megdicsérte a kisfiút:

– Jól van Folyosó Peti, látom erős vagy!

Péterke büszke volt magára. Eközben Lárifári kedvenc
hallóhalló készülékét simogatta és hangosan felsóhajtott:
– Bárcsak nekem is lenne egy ilyen hallóhallóm!
A következő hetekben a kisfiú egyre jobban érezte magát a
piros téglás házban, és egyre kevesebbszer játszott kórházosat.
Az ellenőrző vizsgálat napját mindig nagy izgalommal várta, és
sokáig tartott, mire megszokta, hogy ő már nem a gyerekkórház
lakója.
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Ismét tavasz volt. A virágok kinyíltak és illatosan bólogattak az
áprilisi szélben. A gyerekek hangos kacajjal játszadoztak a
szabadban. Péterke is vidáman bújócskázott a szomszéd
gyerekekkel, kistestvére pedig apró lépésekkel szaladt utána.
Lárifári tudta, hogy lassan el kell búcsúznia. Küldetése lejárt,
hiszen kis barátja már nem volt egyedül a kórházban. Azt is
érezte, hogy nagyon várják őt vissza Tündérországba.
Elhatározta, hogy este, amikor kettesben lesznek Péterkével a
szobájában, megbeszélik a búcsúzást.

Így is történt. Elalvás előtt a kisfiú és a tündérgyerek
összebújtak a takaró alatt.

– Péterke, mondanom kell valamit – szólalt meg Lárifári.
– Igen? És mit?
– Azt, hogy hamarosan el kell búcsúznunk egymástól. Vissza
kell repülnöm Tündérországba.
– Visszarepülni? Az nem lehet! Te a legjobb barátom vagy!
Nem mehetsz el! – kiáltotta Péterke elcsukló hangon.
– Tudod, hogy én tündér vagyok és az otthonom Tündérország.
A családom visszavár engem. A küldetésem addig tartott, amíg
kórházban voltál. Mennem kell – mondta csendesen Lárifári.
– És akkor soha többé nem láthatjuk egymást? – zokogta
Péterke.
– Nem tudom. Talán a nagy tündérek megengedik, hogy néha
meglátogassalak.
Lárifári nagyon szomorú volt. Simogatta Péterkét, aki megállás
nélkül pityergett, egészen addig, amíg álomba nem sírta magát.
Másnap fáradtan ébredtek mindketten. A kisfiú szótlan volt és
lehajtott fejjel ment reggelizni.
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– Mi a baj? – kérdezte Anya.
– Szomorú vagyok. A barátomnak haza kell repülnie
Tündérország-ba. És lehet, hogy soha többé nem látom őt –
búslakodott Péterke.
– Ne sírj, Kicsim. Tudom, a búcsúzás nehéz dolog, de hidd el,
hogy ezután akárhányszor rá gondolsz a tündérbarátodra, ő azt
tudni fogja. Még akkor is, ha nagyon messze lakik innen.
– Tényleg?
– Igen, tényleg. Ha szereted a barátodat, akkor ez így van –
mondta Anya.
– Én szeretem őt – sóhajtotta a kisfiú.

Reggeli után Péterke visszament a szobájába, ahol Lárifári már
várt rá. Együtt készültek fel az indulásra. A tündérgyerek
összepakolta a hátizsákját, és odafordult barátjához.

– Mennem kell – mondta halkan.
– Szeretnék neked adni valamit – szólt hirtelen a kisfiú, majd
előhúzta háta mögül a játék hallóhallóját.
– Ez az enyém?
– Igen. Tudom, hogy a kedvenced. Vidd magaddal, és mindig
gondolj rám, ha ránézel – suttogta Péterke remegő hangon.
– Köszönöm! Tudod, én is hagytam itt neked valamit.
Varázsoltam az ágyad fölé színes csillagokat, amik minden éjjel
világítanak neked – mondta Lárifári.

A két barát megölelte egymást. Péterke odasúgta, hogy
mennyire szereti, és hogy soha nem felejti el. Aztán kinyitotta
az ablakot. Lárifári szipogva vállára vette a hátizsákját és lassan
kirepült a szobából. A kisfiú az ablakhoz futott és onnan
integetett távolodó barátjának.

A tündérgyerek ismét felült a nagy szél hátára, átrepült a
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felhőkön, túl a magas hegyeken. Egyszer csak megpillantotta
Tündérország fénykapuját. Már nagyon várták őt. Amikor
leszállt, megölelték egymást mindannyian, és a nagy tündérek
elárulták, hogy mennyire hiányzott nekik.

Lárifári levélkunyhójába repült. Furcsa volt újból otthon
lenni. Megsimogatta a bútorait, ruháit. Átöltözött, mert indulnia
kellett a bölcs Tanácshoz, amelynek tagjai alig várták, hogy
elmesélje élményeit. Szájtátva hallgatták, hogy mi minden
történt vele és Péterkével a gyerekkórházban.

Estére ünnepséget szerveztek, hogy ezzel kedveskedjenek

75



neki. Sőt! Még kitüntetést is kapott, amiért sikeresen teljesítette
küldetését az emberek világában. Lárifári boldog volt. De
másnap alig várta, hogy Tündérország fénykapujába repüljön,
és onnan nézzen a messzi messzeségbe. Péterkére gondolt, és
tudta, hogy legjobb barátja – a távolból – őrá gondol. Hiányzott
neki a kisfiú.

Így teltek a napok. A nagy tündérek látták, hogy szomorú
és vágyakozik az emberek világa után.

Egyszer, mikor Lárifári megint a kapuban búslakodott,
elsüvített mellette valami. Felkapta a fejét és utána repült. A
valami belepottyant a legidősebb Nagytündér ölébe. A Bölcsek
nem győztek csodálkozni, nem értették, hogyan került
Tündérországba ismét egy embergyerek kívánsága.

Ezúttal egy kislány kívánta azt,
hogy bárcsak soha ne lenne egyedül a
kórházi szobájában. Hosszas
tanakodás után a bölcs Tanács végül
úgy döntött, hogy elküldi Lárifárit a
kislányhoz is. A tündér végtelenül
boldog volt, felkapta a hátizsákját, a
játék hallóhallóját és már készen is állt
az utazásra. Elbúcsúzott otthonától és
repült vissza, az emberek világába.
Közben hangosan kiabálta a szélbe:

„Belőlem indul, mi bennem ér véget,
átfogom magamban a végtelenséget! Trallala!”

Ám mielőtt a kislányhoz repült volna, meglátogatta Péterkét,
aki éppen Zsófikával és egy másik fiúval játszott az udvaron.
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Az új pajtás nemrég költözött az utcába, és pont olyan göndör
haja volt, mint Lárifárinak.

Amikor Péterke meglátta barátját, felugrott a fűből és
széttárta karjait. A tündér belepottyant a nyakába és ölelte,
ahogy csak tudta.

– Hát te hogy kerülsz ide? – kérdezte csodálkozva Péterke.
– Képzeld, újabb küldetést kaptam! Megyek egy kislányhoz a
gyerekkórházba! De előtte úgy gondoltam, meglátogatlak.
Annyira hiányoztál! – mondta izgatottan Lárifári.
– Te is nagyon hiányoztál! De jó, hogy eljöttél!
A két barát egész délután beszélgetett, játszott. Estefelé
Lárifárinak indulnia kellett, hiszen már nagyon várta őt valaki a
gyerekkórházban. Megígérte Péterkének, hogy ahányszor csak
tud, eljön, és meglátogatja. A kisfiú boldog volt. Mielőtt
elbúcsúzott volna barátjától, kezébe nyomott egy kupac színes
rajzot, és így szólt:

– Ez mind a tiéd. Neked rajzoltam, amíg távol voltál. Reméltem,
hogy egyszer odaadhatom!
A rajzokon minden ott volt: a gyerekkórház, Lárifári, Apa,
Anya, Zsófi baba, a szakállas Doktor bácsi, a Nővérkék, a
guruló kutyus, a kispillangó, a nagypillangó, a Péterke körül
repkedő katicabogarak, egy hadseregnyi gyógyszerkatona, a
bohócdoktorok, az albérlet és a piros téglás ház.
Lárifári meghatódottan így szólt:
– Tudtam, hogy nagyon sokat gondolsz rám. Köszönöm a
rajzokat!
– Várni fogok rád! – válaszolta Péterke, miközben barátja lassan
a levegőbe emelkedett.
– Jövök, amikor csak tudok! – kiáltotta vissza a tündér, aztán
hirtelen eltűnt.
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Péterke boldogan feküdt le az ágyába és mosolyogva nézte a
színes csillagokat, amiket Lárifári varázsolt neki a falra.

Így történt meg az a csoda, hogy egy beteg gyermek
összebarátkozott az emberek közé vágyó tündérgyerekkel, és
ettől mindkettejük élete megváltozott. A kisfiú meggyógyult,
Lárifáriból pedig a beteg gyermekek játszótársa, őrzője,
vigyázója lett.
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