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BALÁZS ATTILA

Egy fura dromedár útja 
a boldogság kapujáig és azon is túlra

(szír	tevehajcsár	meséje	magyar	feldolgozásban)

Úgy	kezdődik,	hogy	hol	volt,	hol	nem	volt,	na,	mi	volt,	
na,	ki	volt?	Üveghegyeken	és	homokdűnéken	 túl,	kerek	
erdő	 szélén	 élt	 egy	 favágó,	 aki	 favágásból	 tengette	 éle-
tét,	pergette	kis	mézét,	élte	életét.	Pengette	lantját,	amikor	
ráért,	hogy	a	közönségét,	főleg	a	magányos	asszonykáját	
szórakoztassa,	nehogy	annak	eszébe	jusson	valami	egyéb	
csacskaság.	Egyik	napon,	amikor	kiment	az	erdőbe	ez	a	
derék	férfiú,	belebotlott	egy	akkora	böhöm	(bazi)	farönk-
be,	 amit	 nem	 tudott	 volna	 egyedül	 hazavinni,	 ezért	 hát	
kissé	 eltanácstalanodott.	Nézett	 jobbra,	nézett	balra,	vé-
gül	egyenest	egy	kérődző	tevét	pillantott	meg.	Tekintetük	
kérdőn	találkozott.	Válaszul	gyorsan	befogta	az	állatot,	a	
hátára	szuszakolta	a	rönköt,	majd	elindultak	a	piacra	fát	
árulni.	

Gyorsan	túladtak	rajta,	majd	hazamentek.	Otthon	a	fa-
vágó	elszállásolta	a	tevét	a	másik	szobában,	adott	neki	egy	
kis	árpát	abból,	amit	a	felesége	főzött	vacsorára,	megtap-
sikolta	a	segítőtárs	fejét,	s	megköszönte	jóságát.

Reggel	láss	csodát:	a	púpos	teve	egy	valódi	aranytojást	
tojt.	A	favágó	álla	ettől	leesett	(alig	találta	meg	a	padlón).	
Röpke	habozás	után	elrejtette	a	tojást	egy	ládába,	majd	ki-
mentek	dolgozni	az	erdőbe.	De	akár	nem	is	kellett	volna,	
mert	 a	kétpúpú	 szerencsemalac	vagy	 tyúk:	másnap	 reg-
gelre	is	produkált	egy	szakasztott	ugyanolyan	tojást,	meg	
másnap	is,	meg	másnap.	Is.

Azért	csak	kijártak	favágni,	a	szokás	ereje	és	hatalma	
szerint.

Egyszer	 aztán	 egy	 kiköpötten	 ugyanolyannak	 induló	
napon,	amilyen	a	másik,	nagy	mozgolódás	támadt	a	vá-
sártéren.	Jöttek	a	király	emberei,	és	minden	férfiút	kipen-
derítettek	 onnan,	 mondván,	 a	 királykisasszony	 szeretne	
picit	körülnézni	a	bazárban,	ezért	jobban	teszik,	ha	tüstént	
odébbállnak,	 s	bírják	cérnával.	Különben	ki	 lesznek	he-
rélve.	No,	nem	is	akadt	hőzöngő.	Mindenki	úgy	tett,	mint	
akinek	épp	sürgős	dolga	van	máshol,	hiszen	szerette	a	fe-
jét	a	nyaka	végén,	amazt	meg	amott	viselni.	

Egyedül	a	teve	maradt	a	téren.	Mondani	se	kell,	amint	
megpillantotta	a	kisasszonyt,	akinek	hófehér	arcáról,	két	
remek	ívű	szemöldökéről,	picit	kancsal,	kíváncsi	két	sze-
me	elől	a	rakoncátlan	szellő	egy	pillanatra	ellebbentette	a	
fátylat,	halálosan	beléje	szeretett.	Betege	lett	a	dolognak	
olyannyira,	hogy	odahaza	csaknem	elepedt.	Nem	kellett	
neki	 se	 víz,	 se	 árpa,	 de	 még	 egy	 kis	 cimetes-citromos	
kockacukor	sem.	Nem	akart	többé	rönköt	cipelni,	nem	be-
szélve	arról,	hogy	teljesen	meddővé	vált	az	aranytojások	
dolgában.	

Fürjtojásnyit	se	tojt	többé.	De	verébtojásnyit,	sőt	han-
gyatojásnyit	sem.	Pofája	egészségtelen	színűvé	vált,	púp-
ja	behorpadt,	úgy	lötyögött	a	hátán	–	mit	volt	mit	tenni?	
Nyugaton	tanult	állatorvos	se	tudott	volna	rajt’	segíteni.	

Hiába	szívott	egy	kis	vidító	pipát,	 tömte	meg	duplán	
a	favágó,	kétségbeesett.	Sötét,	gyötrő	képek	szállták	meg	
a	füstfelhőben,	mint	valami	károgó	madársereg.	Teljesen	
kimerítette	az	aggodalom.	Nem	maradt	szemernyi	 józan	
ereje	se,	úgy	tántorgott	maga	is	szegény,	ezért	a	feleségé-
re	hagyta,	vezesse	egy	kicsit	körbe	az	állatot	a	 levegőn,	
hátha	majd	a	séta	jót	 tesz	neki.	Jól	kiszellentgeti	magát,	
ha	 felfújódott.	A	 feleség	 nem	 is	 volt	 rest,	 tűzről	 pattant	
asszonyka,	fogta	a	tevét,	s	elindultak	keresztül	a	városon,	
ki	a	mezőre.	Ám	nem	jutottak	odáig,	mert	a	barom	állatja	

megbokrosodott	a	díszes	királyi	kastély	előtt,	egy	lépést	
se	volt	hajlandó	tovább	tenni.	

Talán	még	ma	is	ott	állnak,	ha	meg	nem	halnak.	
Ha	az	asszony	türelmetlenül	meg	nem	kérdi,	mégis	mi-

féle	nyavalya	lelt	téged	a	magasságos	Allah	bánatára…?!	
A	 teve	 nem	volt	 rest,	 ha	 óriási	 sóhajjal	 is,	 de	 érthetően	
válaszolt:	 hogy	hát	 az	 a	 bánat,	 amitől	 a	 szíve	 szakad,	 s	
amitől	tovább	nem	tud	hasznos	lenni,	az,	hogy	annyira	be-
lezúgott	a	gyönyörű	királylányba,	hogy	olyan	az	ezeregy	
éjszaka	meséiben	sincs.	Legalábbis	ő	nem	olvasta.	Egy-
szerűen	nem	tud	másra	figyelni.	A	lelke	hasad,	mint	a	pál-
ma	dühödt	villám	csapásától,	testileg	is	fáj	neki.	Füstölög	
és	bűzlik	minden.	–		Most	biz’	rajta	segítsen	valaki!	Mert	
ő	nem	tud	magán	segíteni.

Ezt	 követően	 valahogy	 hazaporoszkáltak,	 ahol	 a	 nő	
mindjárt	elmondta	az	urának	a	súlyos	helyzetet.

Na,	most	került	csak	bajba	a	férfi,	mert	hát	jótett	helyé-
ben	jót	várj,	és	ezzel	a	jóval,	bezzeg,	tartozott	a	szerelmes	
tevéjének.	Meg	a	feleségének	is,	aki	biz’	nagyon	megked-
velte	az	aranytojást,	miután	a	 férjeura	megmutatta	neki,	
s	nem	tudta	elképzelni	–	még	pár	darab	ilyesmi	nélkül	–	
a	békés	és	biztos	 jövőt.	Ezért	hát	a	szegény	favágó	vett	
egy	utolsónak	vélt	fürdőt,	mert	fityinget	sem	adott	volna	
a	maradék	életéért,	felöltözött	az	ünneplő	ruhájába,	s	a	ki-
rály	színe	elé	járult.	Ott,	miután	előhozakodott	azzal,	hogy	
a	 királylány	kezét	 jött	megkérni	 a	 saját	 tevéje	 nevében,	
Őfelségét	szinte	úgy	kellett	fellocsolni.	–	Annyira	megle-
pődött,	hogy	köpni-nyelni	nem	tudott,	s	valószínűleg	ez	
mentette	meg	a	favágó	életét.

Meg	az,	hogy	a	király	egyik	miniszteri	rangú	tanácsosa	
azon	a	véleményen	volt,	hogy	ez	a	ki	tudja,	honnan	szalaj-
tott	futóbolondja	még	jó	lesz	az	uralkodó	szórakoztatásá-
ra.	Hasznos	lesz	a	király	kedélyének	feljavítására,	akit	im-
már	aggasztón	gondterheltté	tett	egy	akkora,	a	sok	gazság,	
álnokság,	korrupció	fertőjébe	nyakig	süllyedt	birodalom	
irányítása,	amilyen	az	övéké.	Ezért	azt	súgta	Őfelsége	fü-
lébe,	hogy	találjon	ki	három	lehetetlen	feladatot	a	favágó-
nak.	Csakis	a	fővesztés	terhe	alatt,	aztán	jót	mulathatnak.	

Ha	azokat	teljesíti	szegény	páriája,	övé	a	királykisasz-
szony,	viheti	a	tevéjének,	de	hát	az	úgyis	elképzelhetetlen.	

Őfelsége	arca	felragyogott,	és	máris	törni	kezdte	a	fejét	
az	első	feladaton,	szemlátomást	kipirulván	a	játék	izgal-
mában	 és	 örömében.	 (Mission impossible 1.) Azt ötölte 
ki,	hogy	márpedig	hozzon	a	favágó	egy	olyan	tál	szőlőt,	
amelyből	egész	udvara	csemegézhet,	ám	az	sose	ürüljön	
ki.	Különben	dudálhat	a	 tevéje	seggébe,	elveszejti	mind	
őt,	mind	azt	a	vacak,	hülye	barmát.	Utóbbi	szőréből	kesz-
tyűt-sálat	csináltat,	az	biztos.	Amennyiben	viszont	sikerül	
olyan	termékre	lelnie,	amely	megfelel	az	említett	követel-
ménynek,	hát	viheti	a	lányt	a	dromedárjának.

A	favágó	minden	reménye	szertefoszlott,	alig	botorkált	
ki	a	kastélyból.	Otthon	elmesélte	a	történteket	a	púpos	te-
vének,	aki	rezdületlen	pókerarccal	csak	ennyit	mondott:	

–	Sose	aggódj,	kenyeres,	reggelre	minden	jóra	fordul,	
meglátod.

Reggelre	aztán	ott	ragyogott	egy	aranytál	a	szunyókáló	
teve	mellett,	 rajta	 temérdek	harmatos	 szőlővel.	Szegény	
emberünk	 –	 bár	megfordult	 a	 fejében,	 hogy	 jobb	 lenne	
megtartani	–	fogta	a	tálat,	s	elvitte	a	királynak.	A	kastély	
apraja-nagyja	degeszre	tömte	magát	szőlővel.	Már	fogták	



193

a	hasukat,	már	egymásnak	kellett	adogatniuk	a	mosdó	ki-
lincsét,	le	is	hányva	azt,	de	a	tál	biza’	úgy	nézett	ki,	mintha	
egyetlen	szem	se	hiányozna	onnan	őbelőle.	

Csúfondárosan	mosolygott	ki	a	rakásból	számtalan	és	
számlálatlan	szőlőszem.

Kissé	 ideges	 lett	Őfelsége,	ám	erre	egy	másik	pokoli	
ötlete támadt. (Mission impossible 2.) Holnapra	kerítsen	
a	 favágó	 egy	 akkora	 vörös	 szőnyeget,	 amely	 elég	 nagy	
ahhoz,	hogy	beteregessék	vele	a	kastély	összes	szobáját,	
továbbá	a	város	össz’	hepehupás	utcáját.	

Nosza,	ezt	is	továbbította	a	favágó	a	tevének,	az	meg	
csak	ennyit	mondott,	ezúttal	levakarhatatlannak	tűnő	mo-
sollyal:	

–	Sose	aggódj,	kenyeres,	reggelre	minden	jóra	fordul,	
meglátod.

Reggelre	ott	volt	a	békésen	böfögő	jószág	mellett,	aki	
nem	úgy	nézett	ki,	mintha	álló	éjjel	vadul	szőtt	volna,	a	
világ	 legszebb	szőnyege,	amely	végtelen	göngyölegként	
viselkedett.	Még	a	szomszéd	birodalmat	is	be	lehetett	vol-
na	teríteni	vele.	A	földet	körbe,	meg	az	utat	a	Holdra,	meg	
annál	is	messzebb:	a	tejutat,	a	csillagokat.	Ráadásul	olyan	
anyagból	volt,	hogy	meg	se	pörkölődött	volna.

Nem	tudott	eléggé	nagyot	nézni	 se	király,	 se	minisz-
ter,	miközben	mindnyájukon	nyugtalanság	lett	úrrá.	Még	
mit	találjanak	ki?!	Visszavonultak	tanácskozni.	(Mission 
impossible 3.)	Azt	 sütötték	 ki,	 hogy	 a	 szegény	 favágó	
egyetlen	 éj	 leforgása	 alatt	 teremtsen	 egy	 üres	 telket	 a	
szomszédba,	 s	 arra	 építsen	 akkora	 felhőkarcolót,	 amely	
csakugyan	a	felhőket	karcolja,	és	minden	aranyból	legyen	
benne.	

Még	a	lift	is.
Na,	ez	aztán	csakugyan	megrémítette	szegény	favágót,	

ám	a	teve	most	is	csak	legyintett:	
–	Sose	aggódj,	kenyeres,	reggelre	minden	jóra	fordul,	

meglátod.	Mondtam	már,	hogy	mindez	semmiség	a	valódi	
bajhoz	képest.

Azzal	ő	maga	a	fal	felé	fordult,	s	máris	horkolt,	míg	a	
szerencsétlen	ember	nem	bírt	aludni.	Egész	éjjel	rángat-
ta	az	orrát,	s	járt	a	lába	a	takaró	alatt,	mintha	biciklizne.	
Bosszantotta	vele	a	 feleségét	 is	kakasszóig.	Ám	felesle-
ges	 volt	 az	 aggodalma:	 reggelre	 ott	 volt	 a	 telek,	 rajta	 a	
felhőkarcoló,	amelyik	csakugyan	az	eget	súrolta.	Még	a	
klotyóknak	is	aranyból	volt	minden	fogantyújuk,	miként	
a	 liftes	 legényke	mandzsettagombja.	Meg	a	spanyol	fla-
menco	gitárosból	lett	portás	két	ragyogó	szemfoga,	ahogy	
a	hangszerének	húrjai	is.	

A	király	minderre,	mondhatni:	letört,	mint	a	bili	füle.	
Nyomasztó	valósággá	vált	számára	minden,	ami	csu-

pán	ártatlan	viccnek	indult.	Rosszkedvén	nem	segített	az	
sem,	hogy	a	miniszterét	sötét,	levegőtlen	tömlöc	mélyére	
vettette	a	kilátásba	helyezett	botozással,	kerékbetöréssel,	
akasztással	 együtt.	 Bajba	 került	 csakugyan,	 mit	 tegyen	
szegény	feje,	hiszen	akkor	és	ott	még	számított:	igaz	em-
bernek	 vagy	 átkozott,	 pimasz,	 hazug	 fráternek	 nézi-e	 a	
saját	népe?

Végül	úgy	döntött,	adott	szavához	tartja	magát,	a	favá-
gó	viheti	a	lányt,	hiába	siránkozik	is	utóbbi.	Mert	tegyük	
a	 kezünket	 a	 szívünkre,	 mégse	 egy	 leányálom	 látszott	
beteljesülni	itt.	Szerencsére	mindig	vannak	csodák	a	föl-
dön.	Ugyanis	az	esküvőt	követő	nászéjszakán	kerek	e	vi-
lág	legszebb,	legcsábítóbb,	legsziporkázóbb	humorú,	sok	
nyelven	beszélő,	 több	hangszeren	játszó,	egészen	helyre	
kis	verseket	költő	daliájaként	jelent	meg	előtte	a	teve,	s	a	
királykisasszony	fülig	szerelmes	lett	a	férjébe.	

Ó,	nem	bánt	már	semmit!	Csak	éppen	nem	értette,	pe-
dig	nem	is	volt	butácska.	Ezért	hát	hogy	voltaképpen	mi-
ről	is	van	itt	szó	nagyban,	megkérdezte,	azt	a	két	kis	cse-
resznye	ajkát	kerekítve	a	csipkés-baldachinos	nászágyon,	
fejét	urának	széles	mellkasán	pihentetve.	

Persze,	mondani	se	kell,	eleve	valami	boszorkányságot	
gyanított.

Úgy	 van,	 válaszolta	 az	 ifjú	 férfiszépséggé	 változott	
teve.	 Boszorka	 van	 az	 ügyben.	 Egy	 átkozott	 szipirtyó!	
Egy	riherongy!	Vén	büdös	k…	(Ezt	a	részt	a	mesemondó	
tevehajcsár	ennél	 sokkalta	 jobban	kidolgozta,	kicifrázta,	
körbedíszítette,	elkerekítette,	de	tovább	a	kedves	képzele-
tetekre	bízzuk,	gyerekek!)	

Tevévé	varázsolta	ez	a	rongy	boszorka,	aki	a	föld	alatt	
lakik	–	vallotta	hát	az	újdonsült	férj	–,	egyben	figyelmez-
tette	a	feleségét,	hogy	soha	semmi	szín	alatt	nem	szabad	
elmondania	senkinek,	különben	neki	örökre	el	kell	tűnnie	
az	életéből.	Mintha	kiradírozták	volna.	Pont	úgy.	Mintha	
sosem	létezett	volna.	Gőzölgő	teveszart	nem	ér	utána	az	
egész.

Telt-múlt	az	idő,	boldogan	éltek	hétpecsétes,	tizennyolc	
kulcsra	 zárt	 titkukkal,	míg	meg	 nem	 jelentek	 az	 ameri-
kaiak.	Akkor	ismét	kitört	a	háború.	Pontosabban:	kitört	az	
már	a	jó	ég	tudja,	mikor,	de	most	föllángolt,	mintha	olaj	
került	volna	a	tűzre.	Mindenkinek	hadba	kellett	vonulnia,	
beleértve	a	királyi	család	férfi	tagjait	is.	

A	 teve	úgy	érezte,	neki	 is	védenie	kell	a	hazát,	 ezért	
imigyen	szólt	asszonyához:		

–	Figyelj,	szívem,	éjszakánként	harcolni	fogok	a	mus-
társzín	katonaingemben,	azonban	neked	erről	hallgatnod	
kell,	mint	a	sír.	Értem?	

–	Értem	–	bólintott	a	nő.
Így	 is	 lett.	Rövidesen	 úgy	 esett,	 hogy	 egyik	 éjszaka,	

amikor	a	felhők	eltakarták	a	Holdat,	az	ellenfél	álnok	csat-
lósai	vakmerően	a	király	sátráig	merészkedtek,	egyedül	a	
teve-ember	állati	ébersége	és	önfeláldozó	bátorsága	men-
tette	meg	az	uralkodót	a	haláltól.	Közben	megsebesült	a	
karján	a	félelmet	nem	ismerő	katona,	mire	a	király	hálásan	
bekötözte	a	saját	címeres	kendőjével,	aztán	útjára	bocsá-
totta	a	hőst,	aki	hazament.

Történt	aztán	egy	szép	napon,	hogy	a	kissé	 lobbané-
kony	feleségének	az	izgága,	rosszmájú	nővére	becsmérel-
ni	kezdte	húgát,	mondván,	hogy	a	nehéz	időkben	minden-
kinek	 legénynek	 kell	 lennie	 a	 gáton,	 szívestül-lelkestül,	
kardostul-fegyverestül,	 persze,	 érti,	 hogy	 ezt	 nem	 teheti	
meg	 egy	közönséges	 bolhás-tetves,	 tetejébe	púpos	 teve.	
Dühbe	gurult	erre	a	teve	asszonya.	Nagyot	dobbantott	a	
kis	formás	piskótalábával,	és	kiröppent	a	száján	az,	ami-
nek	nem	kellett	volna	a	mustárszín	katonaingről,	a	sebe-
sülésről,	a	király	címeres	kendőjéről.	

–	Ott	van,	ni,	az	ing,	meg	lehet	nézni!	
Mire	 mérge	 elpárolgott,	 semmit	 nem	 lehetett	 immá-

ron	visszaszívni,	hiába	sírta	el	magát.	És	zokogott	tovább	
azért	is,	mert	ott,	ahol	az	imént	még	a	teveférj	állt	az	udva-
ron,	csak	egy	nagyobbacska	setét	kupac	gőzölgött.	(Tény-
leg.)	És	egy	kis	 lengedező	 teveszőr	maradt	még	csupán	
emlékbe	a	drótkerítésen.	

Nagy	szomorúság	lett	ettől	úrrá	a	házon.	A	kastélyról	
lekerült	a	fehér,	s	felkerült	a	fekete	lobogó.	A	király	lánya	
elapasztotta	könnyeit,	kupicányi	se	maradt,	de	bánata	csak	
nagyobb	lett,	majd’	meghasadt	a	kis	szíve.	

Már	árnyéka	sem	volt	önmagának,	úgy	botorkált	a	fo-
lyosókon,	mint	valami	szellem,	s	csak	jajongott,	jajongott,	
hogy	ő	mit	tett,	s	mivel	tehetné	jóvá.	Közel	a	tébolyhoz	
folyvást	a	férjét	szólongatta.	

Bár	 igazából	sosem	volt	megbékülve	ezzel	a	 tevével,	
igyekezett	is	távol	tartani	a	gondolataitól,	a	király,	látván	
leánya	 szerencsétlenségét,	 úgy	döntött,	 tennie	kell	 vala-
mit.	Nosza,	összehívta	tanácsosait,	azt	a	bebörtönzött	mi-
nisztert	 is	 felhozatta	 a	 tömlöcből,	 leszedette	 a	golyóbist	
a	 lábáról,	 s	 összeültek	 meghányni-vetni	 a	 dolgot.	 Épp	
az	utóbbinak	támadt	az	az	ötlete,	építtessen	az	uralkodó	
a	város	közepén	egy	jókora	gőzfürdőt,	szolgáljon	annak	
egyik	 fele	 a	 férfiaknak,	másik	 fele	 a	 nőknek.	 Senkinek	
se	kelljen	oda	belépőt	fizetnie,	ám	mielőtt	nekivetkőzne,	
el	kell	mondania	valami	érdekes	történetet.	Valamit,	ami	
vele	történt.	Hátha	így	majd	előjön	bármi,	ami	az	eltűnt	
nyomára	vezethet.
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Nincs	más	hátra,	mint	előre.	Lehet,	hogy	akad	a	kon-
kolyban	akár	egy	szem	búza.

Nosza,	 így	 is	 lett.	 Felépült	 a	 gőzfürdő,	 jártak	 oda	 az	
emberek,	mesélték	is	a	meséiket,	ám	hasztalan.	Egyik	sem	
szolgált	használható	adattal.	A	sorra	kerülő	napig,	amikor	
is	egy	szegény	özvegyasszony	érkezett	a	fürdőbe	a	kis	ba-
tyujával,	benne	a	papucsával,	 törülközőjével,	szappanjá-
val,	köntösével.	Meg	mindennel,	ami	kell.	

Tiszta,	ropogós	ruhájával.
Elsőre	 ő	 sem	 bizonyult	 hasznosnak,	 ugyanis	 semmi	

érdekeset	 nem	 tudott	mondani.	 Le	 is	 tett	 a	 fürdőzésről,	
sarkonfordult,	elindult	haza.	Ám	mivel	ritkán	ment	be	a	
városba,	hát	elbámészkodott	egy	kicsit	(ő	is)	a	kirakatok	
előtt.	Többet	a	kelleténél,	mert	mire	észbe	kapott,	ijedel-
mére	bezárták	a	város	kapuit.	Pénze	nem	volt	 szállásra,	
mit	volt	mit	tennie,	meghúzódott	a	ligetben.	Ám	nehogy	
holmi	 duhaj,	 elszabadult	 férfitársaság	 rája	 bukkanjon,	
felmászott	egy	terebélyes	fára,	elbújt	a	lombozatban,	úgy	
várta	a	hajnalt.	Még	pisilni	se	mert	lemenni.

Ott	szunyókált	az	ágak	között,	amikor	is	éjféltájt	a	fától	
nem	messze	furcsa	morajlással	megnyílt	a	föld,	s	egy	gyö-
nyörűséges	 fiatalember	 –	 szebbet	 nem	 látott	 soha	 ez	 az	
özvegy	–	kapaszkodott	ki	a	felszínre.	Három	almát	húzott	
elő	kebeléből,	panaszosan	ismételgetve:	

–	Egyik	alma	a	fekete	galambnak,	másik	alma	a	fehér-
nek,	harmadik	az	én	édes	bóbitás	madaramnak,	aki	elárult	
engem.

Aztán	megtépte	mellén	az	inget,	s	úgy	sírt	hajnalhasad-
táig,	hogy	azt	rémes	volt	hallgatni.	Amikor	a	nap	felkelt,	a	
boldogtalan	ifjú	eltűnt	a	hasadékban.	Utána	összezárult	a	
föld,	legapróbb	árulkodó	nyomát	sem	hagyva	annak,	hogy	
arrafele	valaha	is	megnyílt	volna.	Az	ámuló	özvegy	pedig	
lemászott	a	rejtekéből,	s	mikor	eljött	az	ideje,	visszasietett	
a	fürdőbe.	

Úgy	érezte,	meglelte	a	belépőjét.	Akár	éves	bérlet	for-
májában.

A	furcsa	történet	csakhamar	a	király	fülébe	jutott,	kis-
vártatva	 a	 királylányéba	 is,	 akiknek	 az	 özvegyasszony	
megmutatta	azt	a	jókora,	göcsörtös	olajfát,	amelynek	le-
velei	között	az	előző	éjszaka	menedéket	talált.	Így	aztán	
nem	csak	ingyen	gőzölt-fürdött,	még	szépen	meg	is	jutal-
mazták.	Boldogan	mehetett	hát	haza	a	nő,	Őfelsége	pedig	
gyorsan	körülvetette	a	környéket	a	legképzettebb	marco-
na	titkosrendőreivel,	hogy	ott	egy	szúnyog	sem	hegedül-
hette	 át	magát,	 s	 amikor	 esteledett,	maga	 szuszakodott-
tuszakodott	fel	a	lányával	az	őket	eltakaró	lombkoronába.

Éjféltájt,	 amikor	 a	 vej/férj	 előjött,	 a	 lány	 párducként	
vetette	rá	magát	azzal	az	eltökéltséggel,	hogy	élete	árán	
sem	engedi	el.	

–	Miért	hagytál	el?	–	kérdezte	zokogva.	
–	Gonosz	mostohám	elvarázsolt,	ugyebár	–	magyarázta	

a	fiatalember,	amikor	magához	tért	a	meglepetéstől	–,	te-
vét	csinált	belőlem,	hogy	ne	lehessek	másé.	Továbbá	arra	
ítélt	az	átkozottja,	hogy	örökre	vele	maradjak	a	föld	alatt,	
ha	idefenn	egy	nő	elárul.	Márpedig	te	elárultál,	egyetle-
nem,	tubicám.

Tubica	 a	 könnyek	 özönében	 ígérte	meg,	 hogy	 többé	
semmi	szín	alatt	nem	fordulhat	elő	ilyesmi,	mérget	lehet	
rája	venni.	Elébb	harapja	el	a	nyelvét,	ha	korbácsolnák	is,	
vagy	mit	tudja	ő,	mit	tesznek	vele.	Egy	élete,	egy	halála,	
soha	többé	nem	akar	megválni	az	urától.	Nincs	értelme	a	
szerelme	nélkül	élni,	 inkább	kiveti	magát	a	palota	abla-
kán,	eret	vág,	folyónak	megy	–	vagy	mi	van	még?

Meghatódott	 erre	 az	 ifjú	 férj,	 azon	nyomban	megbo-

csátotta	neki	a	könnyelmű	fecsegést,	s	magával	vitte	a	föld	
alá.	(A	lombok	közt	szunyókáló	király	későn	kapott	ész-
be.)	Amikor	a	mostoha	boszorka	meglátta	a	királylányt,	az	
úgy	tett,	mintha	ő	lenne	ott	az	új	takarítónő.	Serényen	fúj-
dogálta	a	szekrény	tetejét,	mire	a	boszorkány	gazdasszony	
a	kezébe	nyomott	egy	gyöngyökkel	díszített	porolót,	hogy	
azzal	végezze	a	munkát.	Gonoszul	sziszegvén,	mint	az	ás-
piskígyó,	hogy	azokból	a	golóbisokból,	midőn	ő	visszatér,	
egy	szemnek	se	szabad	hiányoznia.

Mondani	 se	 kell,	 amint	 elment,	 a	 porolóból	 hullani	
kezdtek	a	gyöngyszemek,	gurultak-pattogtak	szerte,	hogy	
nem	 lehetett	 összeszedni	 őket.	 Teli	 lett	 velük	 a	 szoba.	
Búnak	adta	a	fejét	 ismét	a	királylány,	ám	akkor	bejött	a	
szobába	 a	 teve,	 mind	 fölszippantotta	 a	 gyöngyöt,	 mint	
valami	porszívó,	s	visszafújta	őket	a	helyükre.	Ravaszul	
kacsintott,	majd	elment.	Erre	a	boszorkány	némber	másik	
feladatot	talált	ki:	vigyen	át	a	cseléd	egy	jókora	ládát	az	
ő	húgához.	

Annak	ott	a	helye.
Cipelte,	cipelte	szegény	királykisasszony.	Csak	nem	bír-

ta,	elejtette.	A	láda	kinyílt,	és	egy	csapat	makogó,	vicsorí-
tó	makimajom	szaladt	belőle	világgá,	hogy	bottal	üthetted	
a	nyomukat.	Erre	megint	megjelent	a	 teve,	 résen	 lehetett,	
gyorsan	 utolérte	 és	 visszaterelte	 a	 majmokat	 a	 dobozba.	
Erre	azonban	gyanút	fogott	a	gonosz	boszorka,	hogy	a	mos-
tohafia,	 aki	 varázslatokban	 sokat	 tanult	 tőle,	 szerelmes	 a	
cselédlányba,	ezért	kijelentette,	férjhez	megy	hozzá.	A	fo-
gadott	fiához,	ezt	rég	elhatározta,	nincs	mese.	

Ráadásul	a	cselédlánynak	táncolnia	kell	őszinte	örömé-
ben	abban	a	lagziban.	Mire	kétségbeesett	szegény	király-
lány,	férje	azonban	ezt	súgta	a	fülébe:	

–	Ne	csüggedj,	angyalom.	Elég	volt	ebből	a	szerencsét-
lenkedésből,	mindjárt	itt	a	boldog	vége,	fuss	el	véle.	Csak	
azt	 kell	 mondanod,	 te	 lámpástáncot	 akarsz	 járni,	 ezért	
majd	adjanak	egyet	a	kezedbe.

Így	 is	 lett,	 a	 tánc	 előtt	 kapott	 egy	 petróleumlámpát,	
aztán	azzal	 lejtett.	Amikor	egészen	közel	ért	az	esküvői	
főasztalhoz,	férje	felugrott,	kikapta	a	kezéből	a	lámpást,	s	
a	boszorkához	vágta.	Robbant	az,	mint	a	napalm,	s	a	mos-
toha	perceken	belül	a	lángok	martalékává	lett.	

Velőtrázó	sikolya	még	visszhangzott	egy	 ideig,	aztán	
csend	követte.	

Fellélegezhettek,	ugyanis	a	gonosz	mostoha	után	csak	
egy	marék	hamu	maradt,	azt	is	felkapta	és	elvitte	az	Ópe-
rencián	is	túlra	a	boldogan	felkerekedő	szél.

A	királynak	az	őrség	jelentette	rövidesen,	hogy	valami	
nagyon	 is	 szemrevaló	 fiatalemberrel	 visszatért	 a	 lánya.	
Úgy	megörült	erre	az	apa,	hogy	kettesével	vette	a	lépcső-
fokokat	 lefele,	 a	királyi	kapu	 fele,	hogy	a	 jövevényeket	
megölelhesse. 

Majd	a	nyakát	szegte.	
Boldogsága	megduplázódott,	amikor	veje	a	címeres	ki-

rályi	kendőt	is	elővette,	mindenkinek	felmutatta,	hát	úgy	
határozott,	 csapnak	 egy	második,	 az	 elsőnél	 is	 hetedhét	
országra	szólóbb	lakodalmat,	aztán	boldogan	élnek,	míg	
meg	 nem	halnak.	Amíg	 a	 világ	 össze	 nem	dől	 vagy	 az	
oázisok	ki	nem	száradnak,	mint	a	napon	 felejtett	vödör.	
Addig	is	lesz	több	tevekosárnyi	unoka.

–	És	így	is	lett	–	fejezte	be	meséjét	a	hajcsár,	miközben	
köpött	egyet	jobbra,	utána	balra.	–	Dögöljön	meg	a	tevém	
négy	lábbal	az	égnek,	ha	mindez	nem	igaz.

Nézünk	jobbra,	nézünk	balra	behúzott	nyakkal.	De	nincs	 
olyan,	akinek	nem	tetszett,	ugye?




