
Dzsó megbánja, hogy felébreszti Csipkerózsikát 

(Gulácsy Lajos: Varázsló kertje c. műve kapcsán) 

 

Miután Csipkerózsika örökre elaludt az 1800-as években, senki sem számított arra, 

hogy varázslat történik.  

2016-ot írunk, és Dzsó egy elhagyatott hétvégi háznak a kertjébe téved. Kicsit furának 

talál mindent, de körülnéz. Mit lát? Csipkerózsikát széken ülve. Mivel szépnek találja, úgy 

gondolja, felébreszti. Rózsika örömében a nyakába ugrik. Dzsó kap az alkalmon, hogy hazaviszi 

a porséjával, de Rózsika ijedten kérdezi, hogy fogják ezt a lovat húzni. Dzsó lakásán 

összkomfort és modernség. A fiú talál egy miniruhát gondolván Rózsikát átöltözteti , de ő 

csalódottan  felkiált: „Úristen, milyen világban élünk, hogy így kell spórolni az anyagot!“ 

Egyszer csak Dzsó arra lesz figyelmes, hogy Rózsika sikítozik, ütögeti a TV-t. Mondván a nőt 

betették a dobozba és ott ugrál, kiabál, nem bír kijönni. Közben csak Shakira koncertje volt. 

Amíg csinál valami kaját, Dzsó megkínálja Rózsikát egy kis rágcsálni valóval, csipsszel. Rózsika 

nagy örömmel ropogtatja. Kicsit fura volt neki, meg az is, hogy a kutya szemezik vele. Hát 

persze, mivel a kutyakaját fogta. Evés után a fiú bepakol a mosogatógépbe, Rózsika pedig azon 

izgul, nem fog-e megfulladni a szolga, amíg mosogat ott bent, ha be lesz csukva az ajtó. A 

kávéfőzőgép darálójától majdnem elájul, olyan fekete és túl gyorsan forog: nem lehet 

megállapítani, hogy hány órát mutat. Megcsörren a mobil, és  Rózsika elszörnyűlködik: „Milyen 

diétát tartanak ezek a mostani nők, hogy beleférnek ebbe a lapos mütyürbe!?“ Dzsó szerint 

meg kellene fürödnie, de hogy folyhat a falból termálvíz, és miért van azon a csövön kánarózsa, 

kérdezgeti Rózsika. Fogat mos fogkefével, de nem érti, mit mosnak a WC-kefével. Rózsika már 

olyan fáradt ettől  a modern világtól, Dzsó pedig tőle, hogy bulizás helyett inkább aludni 

mennek. A fiú megkéri, oltsa el a villanyt, ő szótfogad: fújja és fújja, hát sehogy se tudja elfújni 

a villanyt. „Úristen - kiált Dzsó -, ez kibírhatatlan!“ Kimegy a konyhába, fog egy doboz altatót, 

és beleteszi a kólába. Megitatja Rózsikánkkal. Visszaviszi az elhagyatott kertbe. Hazaérve 

lefekszik, és azonnal álomba merül ő is. 

Reggel ébredés után azon tűnődik: álom volt-e vagy valóság, de miután meglátja 

Rózsika hosszú ruháját, már tudja, hogy varázslat történt. 

 

 


