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Vers

Táncol a sárga
Nyekereg a kék
Brummog a barna
Megered az ég.
Vicsorog a rozsdás
Lobog a piros
Fenyeget a fekete
Kikap, aki rossz.

(Szilágyi Domokos: Liliompalota)



138 SzocIáLIS, éLetvIteLI éS környezetI kompetencIák tanULÓI

Az égszínkék Virág

Volt egyszer, hol nem volt, volt egy pásztorfiú, aki a király kecskéit legeltette. Minden kecs-
kének színezüst volt a szarva, s olyan kényesen lépkedtek, mintha muzsikaszóra táncot 
járnának. 
Jancsi, a pásztorfiú minden reggel kihajtotta őket a virágos rétre, fel a hegyoldalra, s csak 
este jöttek le onnét.
Egy szép napon, amint a nyájat őrizgette, valami keserves mekegést hall. Felugrik, megy a 
hang után, hát egy fekete kis kecskegida fekszik ott a fűben törött lábbal. De nem a király 
nyájából való volt, nem volt ezüstszarva, hanem a homlokán kis fehér csillag ragyogott. 
Jancsi felvette a gidát, bekötözte a lábát, ápolta, míg meg nem gyógyult, s azontúl együtt 
legeltette a többivel. De a kis csillagos gida el nem mozdult a fiú mellől, mindig vele járt.
Történt egyszer, hogy a király házasodni akart volna. Volt neki egy öreg dajkája, gonosz, 
csúf boszorkány, s annak volt egy leánya, lusta, semmirevaló teremtés. De nagyon szere-
tett volna királyné lenni, aranytányérból enni, aranyruhába öltözni.
Azért az öreg boszorkány azt tanácsolta a királynak:
– Uram, királyom, hirdettesd ki, hogy aki a legédesebb kalácsot süti, a legvékonyabb sely-
met szövi, s a legszebb virágot neveli, az lesz a feleséged, az lesz a királyné. 
A király hallgatott öreg dajkája szavára. 
Nosza, ahány lány csak volt az országban, mind nekiállott dagasztani, sütni, fonni, szőni 
s virágot ültetni. 
Csak a boszorkány lánya nem csinált semmit. Helyette az anyja kevergetett, kotyvasztott, 
tett-vett boszorkánymódra.
Három napot tűzött ki a király, első nap a kalácsokat nézi meg, második nap a selymeket, 
harmadnap a virágokat, s negyedik nap mindjárt meg is tartják a lakodalmat.
Szerette volna a pásztorfiú is megnézni a sokadalmat, de hát neki csak ki kellett menni a 
kecskékkel a rétre. 
Amint ott ül, egyszer csak sóhajtást hall.
– Ki sóhajt itt? – kérdi.
– Bizony csak én – felel a kis csillagos kecskegida. – Segíthetnél rajtam édes gazdám. Rázd 
meg csak a jobb szarvamat.
A pásztorfiú megrázta, s hát olyan csengés-bongás támadt, mintha ezer ezüstharang csi-
lingelne. S lám mindenfelől ezer meg ezer méhecske szállott elő a csengettyűszóra, min-
denik mézet hozott, virágporral, harmattal keverték, s egy-kettőre olyan kalácsot sütöttek, 
amilyent még a tündérkirály sem eszik. 
– Most fogd ezt a kalácsot, kis gazdám, s vidd el a királyhoz. De el ne áruld, ki küldött, 
akárhogy kérdi is!
Szaladt a pásztorfiú, éppen jókor érkezett. A király már minden kalácsot megkóstolt, s a 
boszorkány leányáé ízlett neki a legjobban. De bizony, amit a kecske küldött, még annál 
is jobb volt.
– Ki sütötte ezt fiam? – kérdezte a király.
– Majd megmondja ő maga – felelt a fiú.
Másnap megint tódult a sok nép a királyi udvarba, s a pásztorfiú kihajtotta nyáját, s leült a 
fűbe. De nem sokáig ült, hát csak felsóhajt a kis kecske.
– Segítsek-e rajtad pajtás? – kérdi a fiú.
– Segíts, ki gazdám, rázd meg a bal szarvamat.
Megrázta, s a csengetésre ezer meg ezer pók ereszkedett le. Egyszeribe olyan selymet szőt-
tek, amilyet még emberi szem nem látott.
Szaladt vele a fiú, persze, hogy ez még a boszorkány selyménél is szebb volt. De most sem 
árulta el, ki küldte.
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Harmadik nap virágos mezőhöz hasonlított a király udvara, annyi virágot hoztak. 
De legszebb mégiscsak az az égszínkék virág volt, amit a kis kecske hozott le egy égig érő 
szikláról. Szebb volt még a boszorkány tűzpiros virágánál is. 
De az csak nem szólt. Annál többet beszélt a boszorkány.
– Uram király, boszorkányság van a dologban, hidd el! – mondta a királynak. – De én segí-
tek rajtad. Ha eljön, aki a pásztort küldte, ne hagyd megszólalni, üsd le a kardoddal a fejét, 
akkor nem lesz hatalma rajtad.
A király megfogadta, hogy úgy fog tenni.
Másnap reggel csak beállít a pásztor a kis fekete kecskével.
– Uram király, itt hozom, aki engem háromszor is hozzád küldött.
A király egyet sem szólt, felkapta a kardját, s leütötte véle a kis kecske fejét. Hát abba a 
percben egy szépséges, aranyhajú leány állott előtte. Elmondta, hogy a szomszéd ország 
királyának a leánya, gonoszul elvarázsolták, s most szabadulhatott csak meg.
No, a király el is vette feleségül, a pásztorfiút megtették hercegnek, a gonosz boszorkány 
meg mérgében seprűre kapott, s a lusta leányával együtt ellovagoltak.
  

(A Világszép mesék gyűjteményből)




