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Ab ból már sok bot rány szár ma zott, hogy va la ki nek szép
sze me van. De ilyes fé le per pat var ról, ami Var ga Jul csa
sze me mi att ke re ke dett, ál lí tom, még a leg öre geb bek sem
hal lot tak.
Mert Var ga Jul csát, ha ne tán nem tud ná va la ki,
Vi rág sze mû nek ne ve zik. Azért, mert gyö nyö -
rû sé ges, kék sze me van. Nos hát eb bõl lett a
had del hadd. Mert egy szép na pon a Kar csú Si -
sak vi rág nem átal lot ta azt mon da ni:
– Sem mi két ség, Var ga Jul csa sze me olyan,
mint én!
Ami igaz, igaz, a Kar csú Si sak vi rág igen szép,
sen ki sze mé nek nem vál na szé gye né re, ha rá
ha son lí ta na. Nem is lett vol na baj eb bõl a ki je len tés bõl,
ha nem hall ja meg né hány má sik vi rág.
A Für tös Gyön gyi ke fel is csat tant mind járt:
– Még hogy olyan, mint te! Jobb, ha el hall gatsz a sá pa -
tag szí ned del. Var ga Jul csa sze me ép pen olyan, mint én!
Na, lett er re ri a da lom, ze ne bo na.
Ri kol to zott a Ta va szi Csil lag vi rág, hogy már pe dig csak is
õtõ le köl csö nöz te a szí nét Jul csa sze me.
Az Ibo lya a ha sát fog ta ne vet té ben.
– Még hogy azt képzelitek… hehe… és én?
Az Er dei Gyöngy kö les er re le li láz ta az Ibo lyát.
– Nem is kék vagy, li la – mond ta dü hö sen.
– Ha én li la va gyok, ak kor Jul csa sze me is li la. Ve gyé tek
tu do má sul! – ki a bál ta az Ibo lya.
Er re az tán elõ pat tant a Bú za vi rág is.
– Ti mer tek ezen vi tat koz ni?! Néz ze tek meg en gem!
Még sze ren cse, hogy nem tud tak egy más hoz kö ze lebb
men ni, mert biz tos haj ba kap tak vol na. Kü lö nö sen ak kor,
ami kor a Kö zön sé ges Gu bó vi rág is be le szólt a vi tá ba.

En nek az tán ne ki es tek mind a ha tan:
– Te mersz köz be szól ni? Hi szen még a ne ved is kö zön -
sé ges!
Ak ko ra volt a ri csaj, hogy a szun di ká ló fü vek mind fel -
éb red tek.

Hát mond ha tom nek tek, nincs an nál csú -
nyább, mint ami kor vi rá gok ve sze ked nek.
Gon dol hat já tok, ki tett itt igaz sá got. Ter mé -
sze te sen Mikkamakka. Ép pen ar ra járt (majd -
nem min dig ar ra jár, amer re kell), és fel ki -
ál tott:
– Te úr is ten, szín vak let tem!
A vi rá gok el hall gat tak. Egy szer re kér dez ték:
– Szín vak? Mi ért?
– Reg gel, ami kor er re jár tam – mond ta

Mikkamakka –, vi lá go san lát tam, hogy ezen a he lyen hét
kék vi rág vi rít.
– Per sze – mond ták a vi rá gok –, és?
– Most meg hét vö rö set lá tok.
Hopp, egy más ra néz tek a vi rá gok! Hát bi zony nem
Mikkamakka volt szín vak, ha nem õk vö rö söd tek ki a mé -
reg tõl. Gyor san vis  sza ké kül tek hát, és elõ ad ták az ügyet
Mikkamakkának.
– Ó – mond ta Mikkamakka –, de ok ton di ak vagy tok! Ez
a leg egy sze rûbb a vi lá gon. Var ga Jul csa sze me hét fõn
Kar csú Si sak vi rág, ked den Für tös Gyön gyi ke, szer dán
Ta va szi Csil lag vi rág, csü tör tö kön Ibo lya, pén te ken Er dei
Gyöngy kö les, szom ba ton Bú za vi rág, va sár nap meg Kö -
zön sé ges Gu bó vi rág. – (Azért mond ta a gu bó vi rá got va -
sár nap ra, mert ti tok ban az tet szett ne ki leg job ban.) - És
köz ben per sze – foly tat ta Mikkamakka – Var ga Jul csa
sze me egész hé ten szebb, mint ti he ten együtt vé ve.
Eb ben meg is nyu god tak a vi rá gok, és az óta is bol do gan
kék el le nek, vi rí ta nak.
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