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− Látod azt a zsákot ott a lovam mellett? – mutatott a ló felé a felséges úr.
− Látom – bólintott a néne.
− Könyvekkel van tele. Nyakig vagyok a gondban a könyvek miatt. A ki-

rályné hallani sem akar róluk. Csak úgy fortyog a dühtől. El kell tüntetnem 
minden egyes példányt a palotából. Mindet. Azért indultam útnak, hogy 
helyet keressek valahol a gyűjteményemnek.

− Hát, akkor épp jó helyen jársz – mondta a néne.
− Ne viccelj velem, Ólafűteb Alábrob, avagy Betűfaló Borbála – húzta 

össze szemöldökét a felséges úr.
− Nem szoktam. Gyere velem – intett az anyóka, és megindult az erdő 

irányába.
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A király kikötötte a lovát, hátára vette a zsák könyvet és szó nélkül követ-
ni kezdte a bibircsókos nénét. 

Nem kellett sok, és meg is érkeztek egy pipacsokkal borított tisztásra. Kö-
zepén egy kunyhó állt, körbekerített kis kerttel.

− Megérkeztünk! – fordult a király felé a néne, és kinyitotta a kiskaput −, 
itt lakom. Kerülj beljebb!

A király tétovázott: be is akart menni, meg nem is. Letette a zsákot, 
és óvatosan kitárta az apró deszkaajtót. Belépett, majd száját tátva ezt 
mondta:

− Azt a könyvbogarát neki! Hát ez meg miféle hely? Kívülről kunyhó, be-
lülről meg, meg...? Te valóban boszorka vagy, néne!

A király nem győzött álmélkodni. A kunyhó kívülről roskadozó, behor-
padt falú, apró ablakos, kicsi épületnek látszott, bent pedig tágas volt, és 
megszámlálhatatlan szobájú, hosszú, cikcakkos folyosókkal keresztezett. 
A falak mentén bükkfaágakból polcok álltak, rajtuk könyvek sorakoztak, 
katonás sorrendben. A polcok mellett mohapárnákkal kibélelt hintaszékek 
voltak, a mennyezeten pedig gömb alakú lámpák.

A király a polcokhoz lépett.
− Te boszorka, honnan a csudából szereztél ennyi izgalmas könyvet ma-

gadnak?
− Cserebere, varázslat, királyom! – felelte a néne.
A felséges úr kezdeti csodálkozása határtalan örömmé változott. Hango-

san olvasgatta a polcokon elhelyezett feliratokat:
− Jó szíveknek való könyvek, harcos lelkeknek ajánlott, szerelemre fakasz-

tó olvasmányok, beszédkészséget javító, bátorságot növelő, kedvességet csí-
ráztató, irigységet tompító, csalódást csillapító, jó cselekedetet elősegítő, tü-
relmet kicsikaró, szeretetet ápolgató, ismereteket elültető könyvek. Hm, te 
néne, ez a gyűjtemény még az én gyűjteményemet is lepipálja!
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tátotta a száját, meresztette is a szemét, mert el sem akarta hinni, amit látott. 
Fenn a magasban, az ágakon, a királyi város lakói üldögéltek. 

− Hát megvagytok! Hát, ipiapacs! Sunyi népség! – ugrándozott örven-
dezve.

− Megmondtam, hogy ülj a másik ágra – kiáltotta mérgesen a magasból 
az udvari pék felesége.

− Én meg megmondtam, hogy te ülj a másik ágra! Miattad estem le – or-
dította vissza Katapán.

− No, ezennel vége – mászott le sietve az udvari főhadvezér –, tessék szé-
pen óvatosan lekászálódni.

No, több sem kellett az udvar népének! Örvendeztek, hogy nem kell to-
vább a magasban meghúzniuk magukat. A király nem tudta abbahagyni a 
nevetést, egyenként ölelgette keblére a leérkező alattvalóit. 

− A királyné, a királyné hol van? – fordult izgatottan a főhadvezér felé a 
felséges úr. 

− Hát hol lennék? Fent a fán, csak beakadt a rokolyám – kiáltotta a ma-
gasból a királyné.

− Hogy te fenn egy fán? Mióta tudsz te fára mászni? Várj, kedvesem, se-
gítek – szólt a király, és azonnal a fa alatt termett, hogy a királynét lesegítse.

− A fiaim, a fiaim hol vannak? – nyújtotta a kezét a király a királyné felé, 
és leemelte az ágról.

− Itt vagyunk, apámuram – szóltak a kiskirályfik, és egyszerre leugrottak 
királyapjuk mellé.

− Jaj, hát ti is – veregette vállon gyermekeit őfelsége.
− Hát, ha megvagyunk mind – paskolta nadrágjáról a port az udvari jegy-

ző −, mehetünk is.
− Hohohó, senki sehova! Egy tapodtat sem! Előbb magyarázatot kérek! – 

toppantott a király.
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− Ki tiltotta meg? Álljon elém, de azonnal!
− Hát felséged!
− Vagy úgy! – sunnyogott orra alatt a király. – A tiltást feloldom. Szóval, 

mi ez az illat?
− Spenót, felséges úr! – vakargatta fülcimpáját a jegyző.
A sárkánybömböléstől alig lehetett hallani valamit. A palota is néha be-

le-belerázkódott a nagy sírásba. A király a jegyző felé intett, hogy lépjen kö-
zelebb.

− Khm, SPENÓÓÓÓÓTFŐZELÉK! A bömbölő sárkánynak visszük – 
ordította megfeszülve a jegyző.

− Jaj, hát persze! Hát spenót a sárkánynak! Ne felejtsetek el tükörtojást is 
sütni hozzá! 

Összenézett a jegyző és az írnok. Nem tudták hova tenni a királyt. Már 
nem jár hét lakat a spenót szó kimondásáért?

Ezalatt az udvarban szították a tüzet, főzték a spenótot, sütötték a tükör-
tojásokat. Amikor elkészültek, lovaskocsikra pakoltak és felhurcolkodtak a 
Csúzli-hegy tetejére. A három bátor dalia bekiáltotta a barlangba:

− Sárkány, itt a spenótfőzelék! Gyere, lakmározz kedvedre!
Nem kellett kétszer mondani, a háromfejű sárkány kicsörtetett izibe, és 

már habzsolta is a spenótfőzeléket tükörtojással.
− Egyre zöldebb a fejem! – motyogta az első feje.
− Egyre izmosabb a jókedvem! – vigyorgott a második feje.
− Egyre halkabb a szipogásom! – kiáltotta a harmadik feje.
Ámult is a királyné, s vele együtt a spenótvivő udvari sereg. Sosem lát-

tak még háromfejű, spenótevő zöld sárkányt. És jaj, mintha valaki ott la-
pulna a barlang északi bejáratánál! Lássuk csak közelebbről, ki az! Meg-
csillant egy korona, meglibbent egy palást. Csak nem? Csak nem a király 
ólálkodik arrafelé?
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és tisztelettudóan meghajolt. Intett az őt kísérő csapat tagjainak, és kisietett 
a trónteremből.

A király sóhajtozva bámult a követ után. Letette kezéből a Horka Bors 
hozta királyi papirost, és így szólt:

− Azt hiszem, eljött az ideje a változásnak! Főjegyző, hozd azonnal a nagy 
szabálykönyvet, és ródd fel a 25. fejezet első szabálya helyére: Mától kezdve 
mindent kékre kell festetni! Nincs más szín csak a kék, a kék, a kék, pont!

 A birodalmi főfőségek nem szóltak, nem moccantak, üvegesen bámul-
tak maguk elé.

− Felséges királyom, hogy te milyen vicces vagy ma! Tetszik! – csattintott 
egyet a király felé az udvari bolond.

– Nem viccelek – folytatta szigorúan a király.
És nem viccelt. Másnaptól kezdve kékre festették a házakat, kerítéseket. 

Eltűnt a világítótorony térdzokni-derűje is. A felséges úr elégedett volt az új 
kék birodalom látványával, az alattvalók fájdalmára. Kék ruhában jártak, 
kék sütit majszoltak, kék fedelű könyveket olvasgattak. Az ünnepségeken 
nem rengtek, zengtek a jókedvtől, és már a királyi lobogóra se bírtak ránéz-
ni. Így ment ez hosszú heteken, hosszú hónapokon át. 

Volt a királynak egy kilencévesforma leánykája, úgy hívták, hogy Doda. 
Egy barna selyemhajú, kék szemű, pirosalma-arcú, izgága kicsi lány. Reg-
gelente, ahogy kiugrott az ágyából, az ablakához rohant, hogy megcsodál-
ja a térdzokni-derűs világítótornyot. Nem értette, hogy egyszeriben mi-
ért tűnt el a térdzokni-derű, és mostantól miért tehet csak kék pántlikát 
a hajába. 

Egy lusta kora hajnalon újra az ablakához lépett, hátha végre visszakö-
szön neki a világítótorony csíkossága, de csalódnia kellett. Lehajtott fejjel 
bandukolt vissza az ágyához. Először csak musszogott, mint egy apró nyúl-
gyerek, aztán hüppögött, aztán már záporoztak is a könnyei. Az ágyterítőjére 
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