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A Meseverzum élete
Hol  volt,  hol  nem  volt  egyszer  egy  csodálatos  és  végtelen

Meseverzum, mely olyan határtalan volt, hogy egyetlen élő sem
tudta,  hol  kezdődik  s  hol  a  vége.  Ebben  a  tüneményes
Meseverzumban minden Mese külön bolygón keringett  az óriás
aranysárga és forrón perzselő Solar körül.

Lakóik boldog békességben, saját törvényeik szerint éldegélték
az életüket, de megismerkedtek más planéták szokásaival is.

Meseverzum szerte az a szokás járta, hogy a bolygó Falmilisei
az éppen felcseperedő ifjaknak bemutatták más planéták életét.
Abból  tanulhattak,  okulhattak,  vagy  példát  vehettek  a  saját
elkövetkezendő  életükre.  Hogy  éppen  kit,  melyik  égitestre
vezényeltek, azt a mindenkori Familis döntötte el, aki jól ismerte az
általa  kiválasztott  tanítványokat.  Egy-egy  bolygón  kilenc-kilenc
Familis tevékenykedett, közülük is az egyik, s mindig a legidősebb
volt  a  fő-fő  Familis.  Ezt  a  címet  akkor  érdemelte  ki,  amikor  a
legfelső szintre jutott. Amikor már 999 tanítványa volt, avagy az
egész  életét,  melyet  a  hivatásával  kellett  töltenie,  a  tanításnak
szentelte,  akkor  pihenhetett  meg.  Illetve  a  Fő  Familisek
figyelemmel kísérték a kilenc aktív Familis tevékenységét. Avagy
ők irányították a planétát, mint Familis Consilium, mert ők már
szinte  mindent  tudtak  az  ott,  és  sok  más  planétán  folyó  élet
csínjáról-bínjáról.

A kicsiket kilencéves korukig a szüleik nevelték és csak utána
kerültek  a  Mester  keze  alá,  aki  kilenc  évig  kilenc  különböző
planétára  kalauzolta  el  őket.  Az  első  hely  mindig  a  discipulus
egyéni érdeklődéséhez igazodott, a további nyolc pedig az elsőben
szerzett tapasztalatoktól függött…

Sosem volt két egyforma tanítás, de tanulás sem…



A kis Szomniátor
Meseverzum Callidus nevű planétáján éldegélt Szomniátor, aki

már kora gyermekkorában arról  vált  híressé,  hogy álmodozásai
során olyan történeteket talált ki, amilyenről a szülei, de még a
bolygó lakói sohasem hallottak. Ezért is nevezték Szomniátornak,
ami annyit tesz, Álmodozó. Szemei bölcsen ragyogtak, mindig más
volt, mint a többi hozzá hasonló gyermek, szülei kezdettől fogva
tudták, hogy különleges küldetéssel érkezett, de hogy milyennel,
az csupán a kilencévnyi tanulás után dőlhetett el.

Az édesanyja az egész bolygón a legkedvesebb, a leg szeretetre
méltóbb hominem volt, ezért nevezték Diligesnek, azaz szeretetnek.
Csupa nagybetűvel. Mindenki imádta, nemcsak a családja.

Diliges  egész  életében  igyekezett  felkészíteni  egy  szem
fiacskáját a tanulás időszakára, különös tekintettel az utolsó kilenc
otthon töltött nap alatt.

–  Kicsikém, drágám, édes kis  Szomniátor.  Kilenc nap múlva
nagy fordulatot vesz az életed, itt az idő, hogy a Familis keze alá
kerülj!

– Édesanya, ezt biztosan nem lehet megúszni? Miért nem te
tanítasz  tovább  engem,  pont  úgy,  ahogy  eddig?  Nem  akarok
elszakadni  tőled!

– Kicsikém… én is így érzek, de nekem nincs hatalmamban az,
amit Scientificus megtehet, nem vihetlek el más bolygókra, s nem
tehetem meg azt, hogy átélhesd, amit az ott élők… Egyszóval ez
kizárólag a Familis hatáskörébe tartozik. – simogatta meg a kicsi
fejét.

– Jaj, de kilenc évig tart! – nyafogott Szomniátor.



-  Igen, de meglátod, olyan gyorsan elszalad, hogy észre sem
veszed,  és  amikor  hazajössz,  felnőtt  hominem  leszel.  Magad
dönthetsz a további sorsodról! Ha akarsz, itt maradhatsz, vagy új
családot alapítasz, esetleg más planétára költözöl, de azt tudom,
hogy különleges küldetésed van…

- Különleges küldetésem? Mindig ezt mondod!

– Igen, mert így érzem…

- Ez is kiderül a kilenc év alatt?

– Természetesen, ott dől el minden élő sorsa.

– És olyan nincs, hogy nem?

Diliges mosolyogva megsimította az arcát.

- Nincs. Hidd el, olyan nincs. A Familis profi, ő együtt érez a
tanítvánnyal és arra terelgeti, amerre mennie kell. Ha te is végzel,
meglátod,  kiderül,  milyen  lesz  a  további  életed.  A  szüleid
elfogadják a döntésedet, boldogok lesznek, akárcsak eddig voltak,
mert nevelhettek, szerethetnek Téged. Ilyen a vitam… - hajolt meg
a fia előtt Diliges.

– És aki nem akarja, hogy így legyen, aki most dönt úgy, hogy
inkább az  édesanyjával  marad,  s  nem érdeklik  semmilyen  más
planéták? – firtatta a kicsi.

–  A  Calliduson  ez  az  élet  rendje,  s  aki  még  lélekként  ezt
elvállalta, annak így kell tennie. Ez a törvény!

– És aki kihúzza magát a törvény alól?

– Az nem méltó ara, hogy a Calliduson éljen! Aki kihúzza agát a
törvény alól, egy nagyon távoli, még a tanulás alacsony fokán lévő
bolygóra  kerül.  De  biztosíthatlak,  ide  csak  azok  jöhetnek,  akik
biztosan  méltóak  a  Callidushoz!  Minden  planétán  uralkodik
egyfajta szint, amire az ott élőknek el kell  jutnia, hiszen éppen



azért születtek oda. Senki sem kerülheti el a sorsát, de mint már
mondtam, a tanulási  időszak olyan gyorsan eltelik,  szinte észre
sem veszed…

– Anya, te is így voltál ezzel?

– Igen, mindenki így van vele, senki sem akar elszakadni az
édesanyjától, a biztos ponttól…

- Miért?

– Mert picit félünk attól, ami ismeretlen, de az ismeretlen csak
addig az, amíg meg nem ismerkedünk vele. Én is féltem, de kár
volt, mert a számos érdekes érzés annyira lekötötte a figyelmemet,
hogy pillanatoknak sem tűnt az a kilenc év! Tudod, a mesterek
érzik, ki lesz a tanítványuk, Scientificus pedig, a fő-fő Familis téged
választott  és  ez  nagyon nagy megtiszteltetés!  Ilyen keveseknek
adatik meg, de akinek igen, arra valóban különleges sors vár. Légy
méltó hozzá, sose feledd, mit tanultál tőlem és apádtól, viselkedj
rendesen!

– De kilenc év… - kényeskedve nézett az anyjára.

Ám ragyogó szemmel, mert a különleges sorsot ő is érezte, csak
azt  nem tudta,  mi  lehet  az.  Kíváncsian  várta,  hogy  kiderüljön,
szívébe költözött egy boldog bizsergés.

– Igen, tudom… - adott neki egy puszit az édesanyja.

– És addig te mit fogsz csinálni?

–  Addig felnevelem a kishúgodat,  aki  akkor születik,  amikor
távozol a mesteredhez…

- S nem találkozhatom vele?

– De igen, aznap, amikor elmész és aznap, amikor hazajössz és
ő megy el… s akkor nap születik a következő gyermek…



- Ez nagyon érdekes, és meddig lesz ez így?

– Ameddig bevállaltam…

- Erről még sosem meséltél… meddig vállaltad?

- Kilenc utód nevelését bízta rám a Sors. Te voltál az első…

- Megtisztelő… köszönöm! – hajolt meg az édesanyja előtt.

– Magadnak köszönd, te választottál engem!

- Jobbat nem is választhattam volna! – azzal átölelte és egy jó
darabig olyan szorosan tapadt hozzá, mint aki sohasem akar tőle
elszakadni.

Akkor hallotta meg a kishúga szívverését.

– Érzem őt… - simogatta meg az édesanyja pocakját.

– Igen és mindig is érezni fogod, veled lesz ő is…

-  Jó  érzés…  -  hangolódott  rá,  hogy  még  jobban  érezze  a
testvérét.

- Még egy nagyon megtisztelő feladat jár ezzel… mármint, hogy
te vagy az elsőszülött…

- Micsoda? – csillant fel a fiú szeme.

– A húgodnak te adhatsz nevet! – kacsintott huncutul.

–  Drága  édesanya,  biztosíthatlak,  méltó  névvel  ajándékozom
meg a kishúgom!

- Biztos vagyok benne! – kacagta - Különben az elsőszülöttnek
kivételes képessége van arra, hogy ráérezzen, milyen név illik a
kisebbekre!

– Minden elsőszülöttnek?



– Igen! Egy nagycsalád egyébként is különleges kapcsolatban
áll egymással. A távolság nem számít, sem a tér, sem az idő… A
szeretet  velünk együtt  él,  benne rezeg a sejtjeinkben,  mi mind
egyek vagyunk.

- Nem fogok neked hiányozni?

– Nem fogsz hiányozni, mert a részem vagy, a szívemben élsz és
lélekben  mindig  veled  leszek!  Örvend  a  szívem,  hogy  utamon
együtt  mehettem  Veled!  Tudom,  hogy  létezel,  s  ez  mindennél
többet ér nekem! – mutatott a szívére.

Szomniátor egy könnycseppet törölt  le az arcáról  és nagyon
értelmesen az édesanyja szemébe nézett:

- Készen állok!



Scientificus
Szomniátor  egyre  felfokozottabb  állapotban,  izgatottan

várakozott.  Sokféle  újdonság elé  nézett,  testvére  születik,  azon
kívül a tanulás útjára lép a mestere elé. Bár távol az édesanyjától,
de lélekben mégis vele együtt és a családjával. Biztosra vette, hogy
a  kicsi  ugyanolyan  boldog  éveket  tölthet  a  családban,  mint  ő,
mégsem irigykedett, mert tudta, hogy neki is jó lesz, sőt minden
úgy történik, ahogyan történnie kell.

Kilenc  nap  múlva  kora  hajnalban  megérkezett  a  kislány.
Szívének  minden  szeretetével  üdvözölte  és  torkában  dobogó
szívvel  annyit  mondott:

- Köszöntelek a Calliduson, a legjobb helyre, a legjobb családba
érkeztél! Legyen a neved Felicitas!

Azután elbúcsúzott s az édesapja kíséretében felkerekedtek a
nagy útra.

Hosszasan gyalogoltak, beszélgettek az élet nagy kérdéseiről,
amíg a Nagy Hegy tetején álló fehér márvány palotához nem értek.
Rögvest be is kopogtattak a cirádás nagykapun. Nem kellett sokáig
várakozniuk,  mert  az  tüstént  feltárult  előttük.  Scientificus  a
végtelenül  kedves,  szeretetre  méltó  fehér  hajú,  ősz  szakállú
hominem szélesre  tárt  karral  fogadta  őket.  Szomniátor  minden
kétsége  eloszlott,  abban  a  pillanatban  rájött,  hogy  ismeri  a
mesterét, hisz mintha addig is minden percben benne élt volna…
Illendően köszöntötték egymást,  majd a részletek megbeszélése
után már nyugodtabb szívvel bocsátotta útjára az édesapját.

Azzal a nappal megkezdődött a tanulási Sectio…

Sientificus segédje megmutatta a szálláshelyét.



– Erre parancsoljon Szomniátor uram. Itt lesz a szállása.

– Köszönöm szépen. – felelte és körülnézett.

Megállapította, a helyiség tökéletes mása a saját szobájának,
így azonnal otthon érezte magát. Még az sem tűnt fel neki, hogy
uramnak  szólították  és  magázták.  Pedig,  ha  észrevette  volna,
elgondolkodhatott  volna,  hogy miért…

A  nap  hátralévő  része  az  övé  volt,  még  egyszer,  utoljára,
kedvére álmodozhatott, mint gyermek.

A segítők másnap reggel Sientificus elé kísérték. Két kedves
kinézetű,  de  szinte  teljesen egyforma generosum érkezett  érte,
illedelmesen kérték fel:

- Uram, parancsoljon Scientificus Fő Familis színe elé járulni.

Közben  mélyen  meghajoltak  előtte.  Szomniátor  boldogan
teljesítette a kérést. Ő ment elől, a két generosum pedig tisztes
távolból követte. A hosszú, fehér folyosó végén egy hatalmas fehér
márványterembe léptek, amelynek az egész mennyezete átlátszó
teleszkóp anyagból készült,  s a Meseverzum különböző planétái
tűntek elő rajta. Sientificus középen ült és jóságosan nézett ifjú
tanítványára.

– Üdvözletem mester! – köszönt az ifjú.

– Üdvözletem, tanítvány! – mosolygott a tanító – Érzem, amit
érzel… ne aggódj! Annyira érdekes lesz, hogy az idő múlását észre
sem veszed. Itt, ebben a teremben, egy nap egy év… vagyis kilenc
nap telik el, és te kilenc évvel leszel idősebb…

- De miért kell annyira sietni, miért nem élhetem le teljesen a
kilenc évemet?

– Leéled… csupán egy napnak fogod érezni,  de kalandokban
bőven lesz részed, azt garantálom!



– Köszönöm…

- Látod a Meseverzum bolygóit?

– Igen, csodaszépek! – áradozott.

– Az elsőt nagyon körültekintően kell kiválasztani, mert attól
függ a többi, illetve az egész jövőd! Nézz fel és mutass rá egyre!

Szomniátor  ámuldozva  bámulta  az  elé  táruló  csodát.  A
meseplanéták lassan forogtak körbe a pályájukon, úgy tűnt, mintha
éppen  körülöttük  keringenének.  Nem  győzött  bennük
gyönyörködni.

Sientificus türelmesen kivárta, melyiket választja.

– Ott! Az tetszik a legjobban! – mutatta csillogó szemmel.

– Rendben, örülök, hogy jól választottál, én is pontosan arra
gondoltam!

– Az melyik mesebolygó és hogyan láthatom?

– Az a sárkányok bolygója, de más népek is élnek rajta.

– Hogy jutunk oda?

- Ha a megfelelőt kiválasztottuk, beülünk egy időkapszulába, és
fölé  repülünk,  hogy  mindent  jól  láthassunk,  akárcsak  egy
színházban,  de  valójában  beleolvadunk  a  környezetbe,  eggyé
válunk vele, egyszerre leszünk az összes szereplő, ezt szavakkal
nehéz  elmondani,  de  majd  megérzed…  Azt  is  mondhatnám,
páholyból figyeljük az előadást, legyen az múlt, jelen, vagy jövő,
hiszen  minden  itt  van  egyszerre.  Mindig  az  tűnik  elő,  az  a
legcsábítóbb,  amelyik  a  tanítvány  számára  a  legélhetőbb,
leghasznosabb. A történetet egy mesélő mondja el, mi hallgatjuk,
és  beleéljük  magunkat  valakinek,  vagy  mindegyiknek  a
szerepébe… valójában mi magunk leszünk az egész mese…



– Fantasztikus! Szeretem a meséket, édesanyám minden este
mesélt nekem! – tapsikolt Szomniátor.

– Akkor gyere! – intett Sientificus és elindult.

A  fehér  márványteremből  nyílt  egy  kis  ajtó,  melyen túl  egy
fényes  gömb  alakú  szobába  jutottak.  Az  if jú  tel jesen
megfeledkezett az addigi aggodalmairól, annyi élmény érte, hogy a
csodálattól ide-oda kapkodta a fejét.

A gömbszoba közepén egy minden felé forgó aranyló fényes
szerkezet állt, mely akkor pihent meg, amikor beléptek. A suhogó
hang azonban még pár percig hallatszott. Aztán feltárult egy ajtó,
és legördült eléjük egy lépcső. Akkor lett figyelmes arra, hogy a
gömbalak csigára hasonlít és itt-ott átlátszó. Felsétáltak a lépcsőn
és  helyet  foglaltak  a  két  személy  részére  berendezett
időkapszulában.

– Kezdődhet a mese! – intett Sientificus.

A szerkezet finom surranó hangot adva beindult, és pár pillanat
múlva a falai teljesen eltűntek, már benne éltek a mesében…

A sárkányok bolygóján…





Mézeske kalandjai a
sárkányokkal
Egyszer volt…

Egyszer volt, hol nem volt Tiszán innen, Dunán túl, valamikor
régen, a vadregényes Rengeteg erdő kellős közepén volt egyszer
egy csodálatos mackó barlang, melyet Tündöklő Zúgnak neveztek.
Abban a barlangban éldegélt egy különleges maci család, Morcos
Márton,  a  folyton  morgolódó  medvepapa  feleségével,  Mosolygó
Mártival, és két kicsi bocsukkal, Mézeskével, és Mocorgóval.

Morcos Márton nagydarab,  mogorva,  szigorú medve hírében
állt, barna bundáján a szőrszálak is katonás rendben sorakoztak.
Mindenben, és mindenkiben folyton a rosszat kereste,  senkiben
sem bízott meg, mindig mérges, haragos álarcot öltött, nem voltak
barátai, életét a munkájának szentelte, egy cél vezérelte, dolgozni,
dolgozni  és  dolgozni.  Mindent,  sőt  az  egész  életét  ennek  az
egyetlen célnak rendelte alá, különös csoda volt életében, amikor
egy szép napon megismerhette Mosolygós Mártit, aki mindenkivel
kedvesen beszélgetett, szívesen segített, szeretette a társait, őt is
viszont szerette minden földi élőlény, mackók, a madarak, a fák, a
füvek,  a  természet,  az  erdő  összes  állatát  barátjának  tudhatta.
Márti az erdei mackó óvodában dolgozott, imádta a gyerekeket.
Naphosszat  a  pici  csemetéket  nevelte,  szerette,  ölelgette,
puszilgatta. Féltékeny is lett erre Morcos Mártontól született két
saját bocsa Mocorgó és Mézecske, főleg akkoriban, amikor még ők
is óvodások voltak.

Mocorgó egy izgő-  mozgó minden lében kanál  szófogadatlan
kismedve  lévén  a  két,  viszonylag  nyugodtabb  medveszülőt



rendszerint  kikészítette  idegileg,  alig  győztek  futkározni  utána,
megmenteni a folyton veszélybe kerülő kicsinyüket.  Alig várták,
hogy egy kicsit megnőjön, megkomolyodjon, hátha akkor nem lesz
vele annyi gond. Ám az ő esetében is igaznak bizonyult az az állítás,
hogy  kisgyerek  kis  gond,  nagy  gyerek  nagy  gond.  Ahogyan
növekedett, egyre több borsot tört mindenki orra alá, bár mindezt
kizárólag azért tette, hogy rá figyeljenek, így akarta kivívni, hogy
vele foglalkozzanak,  őt  szeressék,  vele törődjenek,  még az sem
érdekelte, ha mindezért megbüntették.

Mézecske rendkívüli  módon kedvelte  az édességet,  rengeteg
kalandba keveredett torkossága miatt, ám egy napon ő is nagylány
lett,  már  nem  a  kisiskolába,  hanem  a  Nagymackó  gimnázium
végzős osztályába járt. Akkoriban történt, ami megtörtént, és az
sokkal  nagyobb  riadalmat  okozott  a  családnak,  mint  Mocorgó
egész  életében.

Az addig nyugodt, csendes, szerény, jó tanuló macilányról szól
az alábbi történet, melyet az idősödő Pipás Papa mesélt el nekem a
hideg téli napok előtt, mielőtt téli álomra hajtották mackó fejüket.

A nagy út előtt
Történt  egyszer  valami  nagyon  fura  eset,  az  Óperenciás

tengeren, és a nagy Üveghegyen is túl, ahol a kurta farkú kismalac
túr, egy hatalmas, zordon zord sárkánybirodalomban. Ott éldegélt
Lánglovag  sárkánykirály  a  feleségével,  Házi  sárkánnyal  és  a
tizenkét  nem  hagyományos  formájú  sárkányfiával.  A
sárkánykirályság rettegett ura egy verőfényes nyári napon színe
elé rendelte fiait. Félelmetes, kampós fogai veszélyesen álltak ki
tűzokádó  hét  fejéből.  Koromfekete  vastag  karmai  tiszteletet
parancsoltak alattvalói körében, ráncos, zöld bőrét sötét töredezett
szőrszálak díszítették, és jó vastag páncéldarabok hasították félbe
a  hátán  húzódó  rücskös  bőrét.  Ám még  ennek  a  zordon  zord



királynak is megvoltak a saját gondjai,  bajai.  Naphosszat búnak
hajtott fejjel azon elmélkedett, hol rontotta el az életét, miért pont
ott él, ahol él, miért pont ő a sárkánykirály, miért éppen abban a
birodalomban,  miért  éppen  Házi  Sárkányt  vette  feleségül?  A
kérdések feszítővasként hasogatták belülről  a fejét,  és sohasem
találta meg rájuk a válaszokat. Éppen eleget szidta magát eddig is,
hiszen a házassága sem úgy sikerült, mint azt tervezte, hát még mi
lett a gyerekeiből? Mélabúsan horgasztotta le mind a hét fejét,
magába roskadtan emlékezett vissza életének eme fordulópontjára.

Hajdanában danában, amikor megismerte azt a kedves kis 12
fejű  sárkánylányt,  a  szomszédos  uradalom sárkány  császárának
legkisebbik gyermekét, még ifjú szívvel, fiatalos hévvel vetette bele
magát az életek életébe. Neki is volt 13 testvére, akiknek szintén
hét  gyönyörű  fej  koronázta  a  testét.  Nem szégyenkezhetett  az
apjuk, aki a környék legnagyobb királya volt akkoriban. Amikor
megöregedett,  megnősítette  a  fiait,  és  az  országát  igazságosan
felosztotta  közöttük.  A  14  sárkány  királyfi  a  szélrózsa  minden
irányába  szétszéledt,  hogy  menyasszonyt  keressen  magának.
Lángszóró király büszkén nézegette a hozott asszonynak valókat,
kinek  hét,  kinek  tizenkét,  kinek  három  feje  volt,  de  mégis
elmondhatta,  hogy  megfeleltek  az  akkori  kényes  sárkány
igényeknek. Ő is, igen ő is, Lánglovag is egy gyönyörű arát hozott
akkor magának, a 12 fejű Házi Sárkányt, akiről nem sokat tudott,
de megtetszett neki a méltóságteljes tartása, határozottsága, és a
szépsége. Mára már megbánta, de nem volt mit tennie. Amikor
egyszerre megtartották a világraszóló tüzes lakodalmat, hetedhét
ország  lángokban  állt,  füstölgött  hónapokig.  Ropta  a  táncot  a
birodalom apraja, nagyja, ifja, és vénje, minden fodrot, és minden
lelógó függönyt porrá égettek széles jókedvükben. Folyt a lé,  a
dínom- dánom, még a sárkánykutyák is malacpecsenyét falatoztak.
Micsoda öröm, mekkora büszkeség töltötte be akkor mindannyi
hatalmas  fekete  sárkányszívét!  Hol  van  most  ez  a  boldogság,
kérdezgette magától, amikor az asszony nem hallotta. Mivé lett az



akkori öröm? Szertefoszlott minden álom…

A világraszóló sárkánynász után, természetesen sorra születtek
a kis sárkányok. A legidősebb fivérének minden gyermeke hétfejű
lett, a következőnek tizenkét fejű, az utána következőnek szintén
hétfejű,  és  a  többinek  is  mind  egységesen  egyforma  gyerekei
születtek. Legalábbis, a fejük száma mindegyiknek ugyanannyi volt,
mit  számítottak  ahhoz  képest  a  hétköznapi  élet  ezernyi  apró
gondjai?

- De jaj, én mit vétettem? – hullottak forró könnycseppjei ráncos
zöld bőrén lefelé. Nálam mi történt? – siránkozott - Mit vétettem,
mit tettem rosszul?

-  Miért  siránkozik  kelmed  már  megint?  –  roppant  rá  az
időközben valódi  házisárkánnyá vált  asszonya,  amint  belépett  a
terembe.

-  Jaj,  hogyne  siránkoznék,  nézzen  rá  a  gyerekeinkre!  –
nyavalygott  tovább.

- Mi baja a gyerekeinkkel? – förmedt rá csípőre tett kézzel a
tizenkét fejű asszony.

- Hát ön komolyan nem látja, amit én?

- Mit kellene látnom? – nézett végig ő is a tizenkét sárkányfiú
fényképén, amelyek ott lógtak sorban a falon, az ura éppen azokat
nézegette.

- A fejüket, a fejüket… - záporoztak a könnyei.

- Ne bömböljön már nekem, maga anyámasszony katonája, még
elúsztatja a palotánkat, és akkor hol fogunk lakni?

- De a fejük, a fejük… - mutogatott a karmaival.

-  Mi  van  a  fejükkel?  Teljesen  normális  fejük  van!  –
értetlenkedett  Házi  Sárkány.



-  Ezt  nem  hiszem  el,  asszony!  Komolyan  nem  lát  semmi
kivetnivalót?

- Nem! – jelentette ki határozottan.

-  De  az  egyiknek  tizenkét  feje  van,  a  másiknak  hét,  a
harmadiknak  négy,  a  negyediknek  huszonnégy,  az  ötödiknek,
annak a kis szerencsétlennek már harminckettő! Jaj… - csuklott el
a hangja.

-  Nem  értem,  miért  probléma  ez?  –  villámlott  az  asszony
huszonnégy szeme.

- A testvéreim gyerekeinek mindegyiknek ugyanannyi feje van…
– próbálkozott a király.

-  Igen?  Nem  mindegy,  kinek  hány  feje  van?  A  sárkány  az
sárkány, akármennyi a feje! És az is marad örökre! – tette még
hozzá vészjóslóan.

- Igen, de egy családban ennyi féle, fajta…

- Csak nem azt akarja mondani, hogy nem az ön gyerekei? –
tajtékzott mind a tizenkét szájával.

-  Nem… nem… azt  nem merném… -  hunyászkodott  meg  a
félelmetes sárkánykirály.

- Na, azért! Nem is ajánlom, különben megszabadítom mind a
hét fejétől! – fenyegetőzött az asszony.

- Miért pont az én családom ilyen?

- A sárkány nem válogathatja meg a rokonait, csak a barátait! –
duzzogott az asszony.

- Na, de a gyerekeit…

-  A  gyerekeit!  A  gyerekeit?  Mit  akar  ebből  kihozni?  A



gyerekeket sem tudhatjuk előre, hogy éppen milyet kapunk! Ez van!
Ezt kell szeretni! – toppantott a lábaival.

- Na és a legkisebbik, a tizenkettedik? – mutatott a kicsire.

- Ne hozzon ki a sodromból, mert nagyon megbánja! – üvöltötte
lángoló szemekkel. - Mi a baj a kicsikémmel? Süvöltse gyorsabban,
mert nem állok jót magamért!

- Csak három feje van, és olyan kis satnya…

- Csenevész a lelkem, de majd megnő ő is, mint a többi! Nézze
őket, milyen délceg daliák lettek! – büszkélkedett.

- Hát…

- Mit akar tőlük éppen ma?

- Beszélgetni, mint apa a fiaival, mint király a fiaival…

- Ah! Értem, szóval maga apának érzi magát? Jaj, de jó, és még
királynak is? – úgy hahotázott, hogy zengett tőle a palota minden
ablaka, rettentő nagy rezgő pocakját fogta közben, és még tüzet is
okádott annyira elfeledkezett magáról.

- Már megint kigyulladtak a függönyök! – morgott a férje.



- Hahaha! Bruhahaha! Zsebkendőt! – fuldoklott tovább széles
jókedvében, miközben záporoztak a könnyei.

- Már lángol mindegyik… - vetette közbe félénken a király.

-  Jól  van,  majd  jön  a  szolgálólány  és  eloltja!  –  harsogott  a
sárkány lady, és elindult kifelé tovább fuldokolva a nevetéstől, a
sok  szemét  törölgetve.  -  Na,  megyek,  mert  ezt  a  beszélgetést
biztosan nem bírnám ki vihogás nélkül! Még aláásnám az összes
apai szigorát! – és úgy távozott, hogy vérmes kacajától zengett az
egész folyosó.

- Csoda, hogy nincs tekintélyem a fiaim előtt? – morgott az úr
magában, de hangosan még nem merte kimondani.

- Ezt hallottam! – fordult vissza az asszony mérgesen.

- Bocsánat… - juhászodott meg a sárkány ismét.

- Tudja, mit mondok? A tiszteletet saját magának kell kivívnia,
nem nekem, ne tőlem várja! Azt mindenkinek ki kell érdemelnie!
Megértette? Egyébként mindenki azt kapja, amit megérdemel! Ezt
már hallotta? – mutogatott felé az ujjaival.

- Igen… de…

- Semmi de! A tisztelet annak jár, aki meg is érdemli, aki maga
is úgy viselkedik! A tetteivel  vívhatja ki  saját magának, közben
viszont kell tisztelnie azt, akitől mindezt elvárja! A tisztelet egy
tükör, azt látjuk benne, amit mi mutatunk! – tajtékzott, majd végre
tényleg távozni látszott.

- Igen… igen, értem…- lapított a király.

- Ha így élünk, a tisztelet saját magától megérkezik! – fordult
sarkon a sárkányasszony, aki ebben a pillanatban egészen bölcsnek
tűnt a férje szemében.

- Igaza van… a tiszteletet nekem kellett volna kivívnom saját



magamnak, de nem most, hanem jó időben, a kezdet kezdetén!
Hagytam a fejeimre nőni ezt a tizenkét fejű házisárkányt, aki igazi
zsarnokká vált az évek alatt! Én pedig hagytam magam elnyomni!
De kár… de kár… de már késő, túl késő!

Tétován elnézte, amint olyan határozott léptekkel vonult le a
hadszíntérről, mint egy mindent tudó győztes hadvezér. Pedig csak
egy nő, egy egyszerű sárkánykirálynő. Lánglovag sokszor irigyelte
a határozottságát, a bölcsességét, a bátorságát, a szókimondását,
és azt a tulajdonságát, hogy szinte mindig tudta, mit kell tennie,
sőt  minden  vitában  felülkerekedett,  mert  csípőből  megvolt  a
válasza. A király előbb alaposan meg akarta fontolni, mit feleljen,
így  folyton  alul  maradt  a  szócsatákban.  Kényes  kérdésekben
szégyenszemre  minduntalan  az  asszonya  döntött,  mindemellett
bizony az ország ügyeiben is, olyankor csodálkozott rajta igazán,
elképesztő józan önmérsékletet tudott tanúsítani, ha éppen arról
volt  szó.  Lánglovag félt  is  attól,  hogy a háta mögött mindezért
sárkánypapucsnak fogja csúfolni a népe.

„Mi értelme az életemnek, ha nem kapok semmi tiszteletet? –
siránkozott. – Még ez az egy asszony is így kinevet, folyton legyőz,
biztosan azért, mert sokkal több feje van!” - sorakoztak ismét a
könnycseppek szemei sarkában, amikor az asszonya már tisztes
távolságba került, de legalábbis hallótávolságon kívül.

- Uram, megjöttek a fiai! – jelentette a szolgálólány.

-  Kérem,  küldje  be  őket!  –  bólintott  komótosan,  felocsúdva
gondolataiból.

- Rendben! – hajolt meg a lány, majd kitárta a hatalmas ajtót, a
fiúk mind felsorakoztak az apjuk előtt.

A szolgálólány eközben leöntötte egy vödör vízzel az addigra
leégett függönyök még itt - ott parázsló hamvait. Megszokta már
ezt, hiszen naponta előfordult, csak azt az egyet nem értette, miért



kell mindig új függönyt feltennie, ha folyton leégetik. Fölösleges
pazarlásnak  tartotta,  bár  megfordult  a  fejében,  így  legalább  a
függönykészítőknek van állandóan munkájuk. Eztán meghajolt és
halkan  távozott  a  teremből,  gondolta,  majd  később  visszajön
feltakarítani  a  romokat.

- Kedves fiaim! – nézett végig az igencsak vegyes társaságon a
király, miközben ismét elgondolkodott.

- Nos, azért kérettelek benneteket a színem elé, mert itt az idő,
hogy  mindannyian  megnősüljetek,  ahogyan  az  minden  rendes
sárkány királyságban szokás! – karmaival végigkaparta mind a hét
fejét,  mert  ismét  túl  cifrának,  nem  hagyományosnak  tűntek
szemében a gyerekei, ahányan voltak, annyifelé dőltek, feszengtek,
a fejük is ide - oda imbolygott a nyakukon, körmeik össze - vissza
kanyarodtak a lábaik végén.

- Micsoda szedett-vedett társaság! – fortyant fel - Nos… hát,
akkor  kezdjük  is…  Kaptok  egy  évet,  hogy  mindannyian
menyasszonyt hozzatok a házhoz! Mához egy évre megtartjuk a
világra szóló  sárkánylakodalmat!  Addigra mindenki  itt  legyen a
feleségnek valóval! Aki nem érkezik meg időben, az kimarad az
örökségből!  –  bólintott  határozottan,  mire  a  sárkány  fiak
felmordultak.

- De édesapám…

-  Semmi  de!  Döntöttem!  Most  az  egyszer  nem  tűrök
ellentmondást!  –  rázta  hét  fejét.

- Ne feledjétek, csak az kap örökséget, aki megnősül!

- Igenis édesapánk… - nyögtek a sárkány ifjak zúgolódva.

- Amit kértek az útra, azt megkapjátok! Szeretnék végre rendes
sárkánycsaládot! Méltó feleségeket hozzatok! Elmehettek! – intett
határozottan, fújt egy kis tüzet a mondanivalója nyomatékosítására.



-  Rendben  van…  -  hajtották  le  a  fejüket,  és  gondterhelten
távoztak a szobából.

-  Honnan  akasszak  le  egy  menyasszonyt  ilyen  hirtelen?  –
duzzogott  a  legidősebb.

- És én? – csillogott a kicsi háromfejű Tüzeske hat szeme.

- Ó! Ha én azt tudnám! – rázta fejeit a harminckét fejű bátyja.

- Nézz rám! Ennyi fejjel kinek fogok kelleni? – panaszolta.

- Legalább neked van miből választani! Mindig irigyeltem azt a
sok szép fejedet! Igazán adhattál volna belőle egy párat! – nézett
fel bátyjára csodálattal.

- Ha az ilyen egyszerű lenne…

- Az sem jó, ha csak három fejem van! Engem például mindig
ezért nevettek ki! – jutott eszébe.

- Pedig három fejjel is lehet valaki okos is… szép is…

- Harminckettővel is… - vágta rá azonnal a kicsi.

- Igen, de mégis… Tudom, de én meg téged irigyeltelek! Főleg
esténként… el tudod képzelni, hány órába tellett, mire megmostam
mind a harminckét fogsoromat?

- Hú! A mindenit! Erre sosem gondoltam! – kacagott fel Tüzeske.

- Na, látod, jó is van abban, ha kevesebb a fejed!

- Akkor én téged irigyellek, te meg engem! – nevetett a három
fejével egyszerre, miközben megfogta még a pocakját is.

- A sárkány fiának soha semmi sem jó, mindig a másik kincse
kellene, azt hiszi a másik jó, jobb, szebb, vagy neki jobb az élete! –
vetette közbe Kilenc, akit azért neveztek így, mert kilencediknek
született a családba, és pontosan kilenc feje lett.



- Pedig nincsen annak a bőrében! – folytatta Hamu, a másik
háromfejű.

- Hát, nincs, tényleg nincs! – bólintott egyszerre Tüzeske, és
Túlzás,  aki  azért  kapta ezt  a nevet,  mert  túl  soknak találták a
harminckét fejét.

- Igen, és most itt állunk, megkaptuk a parancsot, mehetünk
világnak,  de  hol  van  már  ezen  a  földön  ennyi  sárkánylány?  –
zúgolódott Szilaj, a legidősebb.

-  Honnan  szerzünk  menyasszonyt  magunknak?  –  duzzogott
Fortyogi,  a  hetedik.

- Szörnyű! Amikor már kihaló félben vannak a sárkányok… -
hitetlenkedett Kényeske, a tízedik születésű hatfejű.

-  Minden király  mindig  fiút  akar,  csodálkoznak,  ha  nem jut
feleség annak a temérdek fiúnak? – fújtatott Fújtati,  a második
hétfejű.

-  A  lányokat  nem nézik  semmibe… -  dörmögött  Dühöngő,  a
harmadik, akinek csak négy feje volt.

- Így van, ez az élet rendje! – ültek össze mind a tizenketten.

-  Most  mi  legyen,  mihez  kezdjünk?  Merre  menjünk?  –
kérdezgették  egymástól.

-  Azt  javaslom,  mindenki  induljon  másik  irányba!  –  mondta
Szilaj.

- Menjünk együtt! – javasolta Tűzevő, a hatodik.

-  Szerintem  megijednek  tőlünk,  ha  mindannyian  egyszerre
repülünk az égen, még a végén ránk uszítják a hadsereget! – szólt
közbe Reménység, a negyediknek született huszonnégy fejű.

- Ebben lehet valami… - töprengtek, tanakodtak tovább.



-  Akkor  induljunk  együtt,  és  az  országunk  határánál  majd
elválunk  egymástól.  Ott  fogunk  sorsot  húzunk,  hogy  ki  merre
menjen!

- Ez jó ötlet! – örültek meg, ebben meg is egyeztek.

Aznap  este  búbánatosan  hajtották  álomra  rengeteg  fejüket,
sűrű,  sötét  gondok  nyomasztották  őket.  Mindenki  azon
morfondírozott,  hogyan  tud  majd  asszonyt  találni,  ki  az,  aki
hajlandó  lesz  felségül  menni  egy  sárkányhoz,  főleg,  ha
sárkánylányt is alig lehetett találni. A lányok akkoriban már olyan
ritkán teremtek, mint a fehér hollók…

Erről jutott eszükbe a tojásevő banya, aki kizárólag a nőnemű
tojásokat  rabolta  el,  mégpedig  egy  olyan  hétköznapi  ok  miatt,
miszerint azzal szépítgette ezeréves, rémesen rücskös bőrét. Ha
egy sárkánymama fészket rakott, ő rögvest ott termett, szép szóval
kicsalogatta onnan, ha kellett, bűbájjal, vagy varázslattal, és egy
óvatlan pillanatban már vitte is a tojásokat.  Sohasem jöttek rá,
melyik pillanatban lopta el, mikor, és hogyan. Otthon aztán feltörte,
és egy kis sárkányfű olajjal elkeverte, majd vastagon bekente a
lógó,  ráncos  bőrét,  utána  gyógynövényekből  készített  fürdővel
fejezte be a szépítkezést. Valóban szebb lett a bőre, ezért később
krémeket készített a tojásokból, valamint az étrendjébe is bevette,
reggelente jóízűen falatozta a sárkány tükörtojást. Végül már az
egész sárkánybirodalom összes nőnemű tojása nála kötött ki. Az
utóbbi tíz évben egyáltalán nem születtek lányok. Ki tudja, miért
éppen a nőnemű tojásokra bukott a banya? Ez volt a sárkányok
legnagyobb bánata, a külvilág elől gondosan elrejtett, féltve őrzött
titka.  A  királyoktól  kezdve  a  szolga  sárkányokig  mindenkinek
eszébe jutott, bizony nemcsak a fiúkat kell tisztelni, mert ha nem
lesznek  asszonyok,  nem  lesznek  tojások  sem,  és  akkor
kipusztulhatnak a sárkányok, igen, még a fiúk is. A legnagyobb
királyok hatalmas vagyonokat ígértek annak, aki megmenti őket a
banyától,  de  senki  sárkány  fiának  nem  sikerült  eddig,  sőt



másoknak sem, akik próbálkoztak, emberek, királyok, királyfiak,
állatok,  tündérek,  manók,  boszorkányok,  nem  tudtak
megszabadulni  a  gondjuktól,  és  a  banyától  sem.  Rengetegen
otthagyták  a  fogukat,  a  szerencsésebbeket  kővé,  vagy  valami
félelmetes  dologgá  változtatta  a  banya  varázslata.  Kevéske
reményük maradt, bár minden király megkísérelte megmenteni a
birodalmát, mondjuk ki bátran, sikertelenül. Az a hír járta, hogy
csak  egyetlen  egy  földi  élőlény  tudja  a  módját  annak,  hogyan
szabadulhatnának meg tőle.  Hej,  ha  az  ezeréves  Minimunyókot
megtalálták volna, az életük is felhőtlenebb lett volna…

„Ha  nem  lenne  tojásevő  banya,  újra  születhetnének
lánysárkányok,  és  nem  halna  ki  a  sárkányság!”

Ilyen előzményekkel hátuk mögött a fiúk álmatlanul forgolódtak,
morgolódtak, a sok tűzokádástól már minden függönyt felégettek,
mégsem tudtak megnyugodni.

- Vajon mi lesz velünk, ha útra kelünk, hol találunk asszonynak
valót, a tojásevő banya átka mikor szűnhet meg, ki találhat rá a
Minimunyókra?

- Egyáltalán, ki az a Minimunyók, ki tudhatja, él e valahol széles
e világban, vagy mese az egész?

- Minimunyók! Sárkánybirodalom megmentője! Kérünk téged,
fedd fel magad előttünk!

- Sárkányok istene! Segíts rátalálnunk! – imádkoztak folyton.

Ilyen, és ehhez hasonló tépelődésektől döngött a palota egész
éjszaka,  aki  a  közelébe  merészkedett  volna,  rémes  hörgéseket,
hatalmas  füstfelhőket,  kisebb  lángcsóvákat,  és  dörgő
mormogásokat  hallott  volna,  miközben  a  kupolák  néhol
megemelkedtek  az  erőteljes  hangrobbanástól.

Jókor reggel aztán az összes ifjú feldagadt szemekkel állt az



udvaron,  akár  egy  szedett-vedett  hadsereg.  A  hosszú,  és
fáradtságos  kaland  elé  nézőknek  induláskor  minden  kincs
rendelkezésére állt. Vittek a hátukon elég aranyat, jó pár napra
elegendő élelmet, a többit meg majd megszerzik út közben. Ám
most  itt  volt  a  búcsú  ideje.  A  szülők  lelkükre  kötötték,  hogy
asszony  nélkül  nem  jöhetnek  haza,  ha  kell,  akkor  nyugodtan
rabolhatnak  is,  egy  sárkánnyal  úgyis  ritka  kevesen  mernek
szembeszállni.  Házi  Sárkány  egészen  meghatódott,  sötét
sárkányszíve szőrös torkában dobogott,  sohasem gondolta,  hogy
eljöhet még ez a nap is,  amikor az összes fiától  egyszerre kell
búcsút vennie, ráadásul egy teljes esztendőig. Mindegyik fiának
adott  egy-  egy  keszkenőt,  amibe  saját  kezűleg  hímezte  bele  a
monogramját,  így  ha  bármikor  elanyátlanodnának  a  zord
vadidegenben,  csak  elő  kell  venniük,  és  lélekben  máris  az
édesanyjuk mellett érezhetik magukat. A fiúk fájó szívvel rejtették
el a kincset a tarisznyájukba.

A sok jó tanáccsal ellátott csapat végre levegőbe emelkedett,
majd  felröppenéskor  még egy-  egy  sárkány  könnycseppet  ejtve
elindultak  a  világkörüli  háztűznézőre.  A  lehulló  könnycseppek
kristályokká változtak, melyeket Házi Sárkány összegyűjtött egy-
egy arany szelencébe, abból tudhatta meg, a fiai jól vannak-e.

- Ha a kristálykönnycsepp fényesen visszaveri a fényt, minden
rendben  van!  Ha  elszürkül,  az  azt  jelenti,  bajba  került  a
tulajdonosa. Ha pedig elolvad, és szétfolyik, mint egy vízcsepp, az a
gazdája halálát jelenti. - tudták meg az udvari varázslótól.

A varázsló kész terveket dolgozott ki, kit hogyan lehetne akkor
megmenteni, ha bajba kerülne az út során.

Egy teljes évig ezek a kristálycseppek lettek a Sárkány lady
legféltettebb  kincsei,  és  egyben  a  legfőbb  feladta,  hogy  a
varázslónővel  közösen  minden  nap  megnézze,  a  fiaival  minden
rendben van-e.



A  sárkánykirály  kőkemény  arcokat  vágva  nézte  végig  fiai
távozását,  de  belül  igencsak sajgott  fekete  szíve.

A  mélabús  csapat  szomorúan  szelte  az  eget  egészen  a
sárkánybirodalom  határáig.  Meg  sem  szólaltak  az  úton,  ott
azonban leszálltak, és még egyszer meghányták vetették a dolgot.
Egymást túlkiabálva licitálták túl a másik mondanivalóját, hátha a
sajátjuk a jobb ötlet. Nem tudtak dűlőre jutni, valójában húzták az
időt, míg végül győzött Túlzás ötlete.

Egy fáról letörtek 12 ágat, egy kisebb körben elrendezték, mint
az óramutatóját, és ráírták az irányokat. Túlzás, a harminckét fejű
testvér beletette az ágakat Fortyogi, a tizenkét fejű öccse tizenkét
szájába,  miközben  a  többiek  hátat  fordítottak.  Amikor
visszafordultak, mindenki húzott egy-egy pálcát, ami megmaradt,
azt meg ketten elosztották. Ilyen módon, ha kissé körülményesen is,
de  minden  sárkány  megkapta  az  új  irányt,  melyet  igencsak
szomorúan vettek tudomásul. Reménytelen csillogással szemeikben,
szótlanul  tekintgettek egymásra,  de  már  nem volt  mit  tenniük.
Nem tudtak újabb dolgot kitalálni az időhúzásra, indulniuk kellett.
Egy kört alkottak, kifelé fordulva, megfogták egymás lábát, még
egyszer  kétségbeesetten  felnéztek  a  kék  levegőégre,  majd  egy
mély  sóhajtással  mindannyian  elrugaszkodtak  a  földtől.  Lassan,
lassan  távolodtak,  közben  oldalra,  és  hátra  is  nézegettek,
kíváncsiak voltak, vajon a másik valóban elrepül, netán félelmében
visszakotródik  a  családi  fészekbe…  Mindannyian  haladtak  az
útjukon,  ki  tudhatta  akkor  még,  milyen kalandok várnak rájuk,
milyen  veszélyek,  vagy  örömök  leselkednek  az  ismeretlenben
menyasszonyt  kereső  sárkányfiúkra?

Mézecske és a sárkány
Tüzeske majdnem egy kerek esztendeig keresett, kutatott, de az

égvilágon  sehol  sem  talált  magának  asszonynak  valót.  Közben



rengeteg jónál jobb, vagy éppen rosszabbnál rosszabb eseményt
átélt,  egyetlen  egy  sárkánylány  sem  akadt  útjába,  sőt
sárkányoknak még az írmagját sem találta arra, amerre járt, pedig
mindenféle, számára ismeretlen embereket, állatokat, varázslatos
lényeket ismert meg. Visszagondolt, mennyi-mennyi kalandja volt
ez idő alatt,  és mit tanult meg, menet közben tétován elkezdte
számolgatni a karmain:

„Szolgáltam egy öreg boszorkánynál inasként, a vén banyától
alaposan kitanultam a tűzzel való bánásmódot, és néhány egyszerű
trükköt,  amivel  majd  jól  elkápráztatom  otthon  a  családomat!
Lássuk csak, dolgoztam egy kapzsi kocsmárosnál is felszolgálóként,
ott megismerkedtem a pénz használatával,  a takarékoskodást is
eltanultam, utána kidobó legényként talpaltam a manó kaszinóban,
ahol  elsajátítottam  a  biztonságőr  munka  fortélyait.  Utoljára
börtönőr voltam egy ideig azon a rettegett börtön szigeten, ahol
még  a  madár  sem járt,  de  még  az  elítéltek  között  sem akadt
asszonynak való. Minden kalandra kizárólag ezért az egy célért
vállalkoztam, mégsem találtam senkit! Ó! Remélem, nem én leszek
az  egyedüli,  aki  asszony  nélkül  tér  haza!  Szégyent  hozok  a
családomra,  sajnos…” –  tépelődött  hazafelé  bandukolva.

Amikor már teljesen lemondott arról, hogy ő is találhat valakit,
akkor  vetődött  el  egy  csodaszép  péntek  délután  a  Kerek  erdő
szélére. Éppen oda, ahol Mézeske csemegézett a pirosló bogyóktól
roskadozó málnabokron. Tüzeske a bokor túlsó végéről figyelte egy
fa  mögül  a  gömbölyded  macilányt,  aki  annyira  belemerült  az
evésbe,  nem vette  észre  a  rá  leselkedő  háromfejűt.  A  sárkány
egészen elolvadt a gyönyörűségtől, amikor megpillantotta hurkás
kis nyakát, domború csípőjét, és kerekded pocakját.

„Mámorító,  álomba  ringató,  ahogyan  falatozza  a  csábítóan
vöröslő,  édes  málnaszemeket!  -  gondolta.

Ilyet még sohasem látott azelőtt.



„Csodaszép a bundája,  milyen aranyos gömbölyű, mosolygós,
kedves, lenyűgöző. Vajon milyen fajta állat lehet? Nem érdekes,
neki tetszik!” - kuncogta mosolyogva.

Alig bírta visszafogni magát, hogy véletlenül se okádjon tüzet a
belőle  feltörő  gyönyörtől,  attól  félt,  elijeszti,  ezért  lapulevéllel
betapasztotta a szájait, és tágra nyílt szemekkel bámulta tovább a
levelek  közül  elé  táruló  meseszép  látványt.  Lélegzetvisszafojtva
várta, mi fog történni. A macilány önmagán kívül semmivel sem
törődött,  egymás után tolta  befelé  az  édes  gyümölcsöt,  közben
elégedetten nyalogatta a szája szélét.

Tüzeske  minél  tovább  leste,  annál  jobban  megtetszett  neki,
egészen addig bámulta, amíg fülig beleszeretett. Azon tanakodott
magában, hogyan közelíthetné meg, nehogy elrémítse.

„Ha  hirtelen  rárontok,  akkor  biztosan  sírva  elrohan…
Tapasztaltam már ilyet számtalanszor… Ha tüzet okádok, akkor
megijed, mit tegyek, hogyan hódítsam meg ennek a kedves lánynak
a szívét? - tanakodott.

- Mézeske! – hallatszott a távolból egy kiáltás.

- Itt vagyok! – felelt teli szájjal a macilány.

- Gyere, megyünk haza! – hallotta ismét, az anyamedve kiáltását.

- Jó, megyek, édesanyám! – nyelte le az utolsó falatokat.



„Ó! Mézeske! Drága szép csillagom, de gyönyörű neved van!
Illik a Tüzeskéhez!” – mosolygott a sárkányfi, éppen csak egy kis
tűzet  sikerült  okádnia,  amit  azonnal  el  is  taposott,  így  a  lány
szerencsére nem vette észre.

Mézeske azonnal elindult az édesanyja felé, Tüzeske óvatosan, a
lehető leghalkabban, tisztes távolból követte. A macik a kicsi Kerek
erdőből  a  Rengeteg  erdőbe  bandukoltak  át,  vidám  nevetgélés
közben, egyenesen a barlangjuk felé. A sárkány megbújt egy odvas
fa árnyékában, onnan leste az alkalmas pillanatot, amikor előbújik
ismét  újdonsült  szerelme.  Annyira  vágyott  arra,  hogy  ő  is
megnősülhessen,  és  legyen  egy  saját  országa,  már  az  sem
érdekelte,  ha  nem sárkány lesz  a  felesége.  Azon gondolkodott,
hogy  a  testvérei  minden  bizonnyal  már  otthon  vannak  a
legcsodálatosabb  asszonyokkal  oldalukon,  az  is  meglehet,  hogy
kizárólag őrá várnak…

„Ó! Vajon mi lehet a többi tizeneggyel?” - tépelődött.

Tanakodás közben beesteledett,  a macik nyugovóra tértek, a
sárkány pedig leheveredett  a megfigyelő állásába,  és szerelmes
gondolatokat szövögetve elnyomta az álom.

Szombat  reggel  a  maci  család  ételgyűjtő  körútra  indult,
Mézeske makacskodott,  sehogyan sem akart  velük menni.  Arra
hivatkozott, hogy végtelenül elfáradt. A szülei nem értették, ugyan
miben  fáradthatott  el,  de  hát  nem  vitatkoztak,  örültek,  ha  a
hiperaktív  Mocorgót  rá  tudták  szedni  egy  kis  közös  munkára.
Hárman mentek mézet gyűjteni, Mézeske duzzogva otthon maradt
egyedül.

Amikor  azonban  a  családja  tisztes  távolba  ért,  előbújt  az
odújából. Jó nagyot nyújtózkodott, megcsodálta a csillogó napfény
ezernyi apró aranysugarát, az égen úszkáló fehér bárányfelhőket, a
madarak énekét, a bogarakat, a lepkéket, átölelte a fákat, evett
néhány édes virágszirmot, ivott egy kehelynyi friss harmatot, végül



elégedetten elnyújtózott a barlang tetején, a selymesen zöldellő
üde, puha pázsiton.

-  Ez  ám  az  élet!  –  mosolygott  -  Csodálatos  ez  a  nap,
reményekkel  teli!  –  lustálkodott  tovább.

- Bizony az! – hallotta a nagy fa mögül.

- Ki van ott? – kérdezte cseppet sem ijedten.

- Én!

- Na, de ki az az én? – vigyorgott magában, tetszett neki ez a
játék.

- Hát én… én! – nyögte a sárkány királyfi.

- Értem, én, jó szóval én vagyok ott is? – kacsintott.

- Előbújhatok? Nem fogsz megijedni?

- Nem vagyok ám olyan ijedős fajta! – nevette el magát.

- Rendben, akkor előbújok, de vigyázz! – mondta bátortalanul.

- Szia…

-  Jaj,  egy  óriási  sárkány!  –  kiáltotta  Mézeske,  és  hirtelen
felpattant.

- Ne, ne félj! – tartotta maga elé két mellső lábát, mintha ő
védekezne sárkány mivolta miatt.

- Háromfejű sárkány, segítség! Anya! – üvöltött a kismaci.

- Ne már, ne félj tőlem, nem bántalak! Különben sem vagyok
óriás! Én vagyok a legkisebb…

- Tessék? A legkisebb? – meresztette a szemét.

- Szelíd vagyok… - lépett közelebb.



- Szelíd sárkány vagy? Olyan sárkány is van? – csillapodott a
macilány.

- Van bizony, én! – mosolygott a lányra bíztatóan.

- Ne közelíts! – tiltakozott a maci.

- Jó, akkor itt megállok… itt jó lesz? – kérdezte megtorpanva.

- Ott jó lesz, de attól tovább ne gyere!

- Tüzeske vagyok…

- Igen? Miért? Te miért vagy Tüzeske? Talán tüzet is tudsz fújni?

- Persze, mi az, hogy! Megnézed?

- Nem, jaj, nem… eddig, izé… eddig csak a mesékben hallottam
a  sárkányokról,  nem  tudtam,  hogy  igaziból  is  léteznek…  -
tétovázott.

-  Pedig  léteznek,  hiszen  láthatod!  Itt  állok  előtted  teljes
életnagyságban.

- Azt látom, de nem hiszek a szememnek! Tényleg tudsz tüzet
fújni?

- Ó! Már kiskoromtól egészen jól tudok bánni a tűzzel, amikor
megszülettem, rögtön kis égő tűzcsóvák kísérték utamat, amerre
mentem… pedig csupán lélegeztem…

- Azért hívnak Tüzeskének?

-  Igen,  mert  folyton tüzet okádtam, no meg persze szeretek
játszani a tűzzel! – csillogott a szeme.

- Félelmetes… nem gyulladt ki minden?

- Hát… de igen, ám az nálunk, a sárkánybirodalomban eléggé
megszokott dolog…



- Megszokott dolog?

- Az hát, majd meglátod! – lelkendezett.

- Tessék?

- Na, jó majd később… Te ki vagy?

- Én? Mézeske…

- Azt tudom…

- Honnan tudod?

- Hallottam, amikor az anyukád szólított!

- Mióta vagy itt?

- Tegnap óta, amikor megláttalak a málnabokrok között!

- Nahát! Én miért nem láttalak?

- Elmerültél az evésben! – nevette Tüzeske.

- Hát igen… - sütötte le a torkos maci a szemeit.

- Az érdekelne inkább, milyen fajta vagy, úgy értem, én sárkány
vagyok, és te?

- Én meg medve! – nevette a maci.

- Mi az a medve?

- Hát… látod, ilyen barna bundás négylábú állat, mint én… -
mutatott önmagára.

- Miért éppen medve?

- Miért éppen sárkány? Fura kérdéseid vannak… valaki egyszer
így  nevezte  el  a  hozzám hasonlókat,  és  kész!  Azóta  medvének
neveznek minket!



- Érdekes… akkor most felfedeztem egy új állatfajt?

-  Te igen, de attól  függetlenül mi mindig is  léteztünk! Csak
számodra vagyunk újak!

- Nem is tudtam, hogy vannak medvék is!

-  Én meg nem tudtam,  hogy vannak sárkányok is!  Mármint
igaziból! Meg aztán, nem gondoltam volna, hogy a medvéket nem
ismeri  mindenki…  –  kacagott  tovább  a  macilány.  Rettentő
viccesnek találta  ezt  a  találkozót.

-  Pedig  egy  egész  sárkánybirodalom  van  innen  hetedhét
országnyira.

- Igen?

- Igen…

- Hogy kerültél ide olyan messziről? És hol voltál eddig? Miért
nem tudtuk, hogy igaziból is léteznek a sárkányok? – záporoztak a
kérdések.

- Nem volt rá szükség, hogy elhagyjuk a birodalmunkat! Mindig
léteztünk…

- Most szükség van rá?

- Most menyasszonyt keresek…

- Menyasszonyt?

- Igen…

- Ó! Nahát! Azt nálatok keresni kell? Hol kell keresni? Miért kell
keresni? Nem értem!

- Nekünk már igen… kihalófélben van a birodalmunk…

- Miért?



- Áh! Ez nagyon hosszú történet, majd egyszer elmesélem!

- Időm van! Szabad szombat…

- Nekem viszont már nincs…

- Nem értem, olyan titokzatos vagy…

- Közelebb mehetek hozzád? – kérdezte Tüzeske.

- Ha megígéred, hogy nem bántasz…

- Persze, hogy nem bántalak! Nem azért vagyok itt!

- Akkor gyere…

- Szia, megfoghatom a bundádat? – lépett a maci mellé.

- Fogd… - sütötte le a szemét szégyenlősen.

- Milyen gyönyörű, csodálatosan fényes, sima és selymes! Ó!
Mivel mosod?

- Patakvízzel…

- Attól ilyen illatos?

- Lehet, vagy inkább a sok méztől… - kuncogott.

- Szép…

- És a te zöld bőröd miért ilyen hideg, és miért ennyire ráncos?
– tapogatta.

- Ó! Ez sárkányhagyomány! Minden sárkánynak ilyen bőre van!
– mutatott magára a sárkányfi.

- Miért van három fejed?

- A mi családunkban mindenkinek sok feje van, bár nekem és
egyik bátyámnak csak három adatott… - szomorodott el.



- Te ezért szomorú vagy?

- Igen, szégyellem, hogy csak három…

- Nem a fej mondja meg, ki vagy! Nézd meg, nekem csak egy
van!

- Nem, de nem is hátrány, ha sok van belőle… képzeld, az egyik
bátyámnak 32 feje van!

- Jaj, de érdekes! Hogyan fér el mind a testén?

- Éppen elfér, van egy 24 fejű bátyám is…

- Hány testvéred van?

- Összesen tizenegy.

- Hú! Az nem semmi! – esett le a maci álla az ámulattól.

- Nem ám, hanem tudod, én vagyok a legkisebb közülük…

- Én is, bár nekem csak egy bátyám van!

- Tudom!

- Honnan tudsz te mindent rólam?

-  Mindent  nem  tudhatok,  ám  tegnap  óta  figyellek,  itt
éjszakáztam  a  fa  mögött.  –  mutatott  az  erdő  felé.

- Nem vettelek észre! Csoda, hogy az erdőlakók nem riasztottak!
Bár,  ahogy elnézlek,  beilleszkedtél  a  lombok közé azzal  a  zöld
bőröddel…

- Elbújtam, féltem, hogy félni fogsz tőlem…

- Miért? Mások félnek tőled? Igaz… először én is féltem…

-  Igen,  nagyon  sokszor  elriadtak,  elmenekültek,  főleg  a
tűzokádástól rettegnek, meg a három fejemtől, na, meg eleve attól,



hogy sárkány vagyok! Mintha még sohasem láttak volna sárkányt!
De mit tegyek? Sárkánynak születtem…

- Ez igaz,  arról  nem tehetsz,  hogy sárkány vagy! – bólintott
Mézeske.

- Mint ahogyan te sem tehetsz róla, hogy medvének születtél!

- Ez így van! Bár én még nem gondolkodtam azon, mi lenne, ha
nem medve lennék, vagy milyen lenne másnak lenni! De furcsa!
Nem értem, miért kell a másiktól félni, miért kell kirekeszteni? Aki
nem olyan, mint mi, attól még élőlény, nem? Te mit gondolsz?

- Szerintem is! - helyeselt Tüzeske.

- Akkor egyetértünk! – mosolygott bíztatóan Mézeske.

-  Először  akkor  vettem  észre,  hogy  félnek  tőlem,  amikor
kirepültem a  sárkánybirodalomból!

- Komolyan?

-  Otthon  mindenki  elfogadott  olyannak,  amilyen  vagyok,  de
ebben a  másik  világban,  ahol  nem élnek  sárkányok… hm… itt
bizony féltek tőlem, sőt sok helyről elkergettek, megdobáltak kővel,
volt olyan, ahol lőttek rám! Tűzzel, vassal irtottak, csak mielőbb
eltűnjek onnan, ne is lássanak… - panaszolta.

- Elképesztő, mik vannak? Szörnyűség! Ha jobban megismertek
volna,  biztosan  nem  tennének  ilyet  többé!  Sajnálom,  őszintén,
pedig milyen kedves, mélyen érző lény vagy!

- Ó! Igazán? Így látod?

-  Igen,  így  látom!  Akkor…  Fújsz  nekem  egy  kis  tüzet?  –
lelkesedett a macilány.

- Nem félsz tőlem?



- Már nem…

- Hát jó, akkor fújok… - azzal fújt egy csepp tüzet.

- Hűha! Félelmetes! – csillogott a maci szeme.

- Ez csak egy kis alaptűz volt… - szerénykedett a sárkány fiú.

- Még egyszer! – tapsolt Mézeske.

- Biztosan akarod?

- Igen, nagyobbat! Akarom! Akarom! – ujjongott.

- Hát, jó, ide nézz! – azzal fújt egy óriási tajtékot.

- Hű! Vigyázz, nehogy kigyulladjon az erdő!

- Akkor inkább hagyom… - nevetett.

- Vigyázz, nehogy meglássanak a szüleim! – jutott eszébe.

- Pedig szerettelek volna feleségül kérni…

- Engem? Engem? Ne viccelj! De hát én medve vagyok! Nem
látod? – csodálkozott.

- Tudom, de megtetszettél nekem!

- A sárkányok tojást raknak, nem?

- De, igen…

- Hát akkor? Hogy képzelted? Milyen házasság lenne az?

- Ezen nem gondolkodtam… - hajtotta le a fejét.

- Nahát, akkor, szia, megyek, mert hallom, már jön a családom!
– köszönt el Mézeske, és rohant az érkezők elé.

-  Szia… -  kiáltott  utána nagy  búsan,  de  a  medve már  nem
hallotta, Tüzeske letörten visszabújt a fa mögé.



Mézeske nem beszélt a szüleinek a kalandjáról, arra gondolt,
úgysem  hinnének  neki,  nem  értenék  meg,  mi  több,  ha  mégis
elhinnék, mackó papa olyan mérges lenne, hogy hajtóvadászatot
indítana a kedves, szerény háromfejű barátja ellen, aki már így is
eleget szenvedett az el nem fogadástól…

A nap további részében vidáman segédkezett a munkában, ám a
gondolataiban mély nyomot hagyott a sárkány kaland…

Akarod, vagy sem?
Tüzeske  természetesen  továbbra  sem  oldalgott  el,  csodákra

várva a közelben maradt, az éjszakát ismét az odvas fa mögött
töltötte, közben figyelt, fülelt, mi történik mackóinknál. Rettentő
nagy sárkány szíve keservesen dobogott, hiányzott a családja, az
édesanyja, édesapja, testvérei, az otthona, mindazon által felettébb
megtetszett  neki  ez  a  szeleburdi  macicsalád.  Hatalmasakat
sóhajtozott az éjszakában, bánatában némi tüzet, és hamut is fújt a
levegőbe. Ebben a pillanatban még egy macicsaládban is boldogan
eléldegélt volna. Annyira sajnálta önmagát, hogy krokodilkönnyek
záporoztak  mind  a  hat  szeméből,  már  egy  egész  kis  patak
csörgedezett mellette az elsírt könnyeiből, ami legalább eloltotta a
tüzet, amit a sóhajával kifújt. Vágyódott haza, és mivel azt mondták
neki, hogy asszony nélkül nem térhet vissza, éjjel kieszelte, mit fog
tenni.

„Ha  Mézeske  nem  akar  velem  jönni  önszántából,  akkor
kénytelen  leszek elrabolni!”

Ettől, csakis ettől sikerült megnyugodnia, így tudott egy keveset
aludni, egészen hajnalig.

Másnap a  hétalvó  macicsalád  akkor  ébredt  fel,  amikor  már
javában a hasukra sütött a nap, és hangosan korgott mindegyikük
gyomra. Ásítozva törölgették ki szemükből az álmot, és azonnal



ennivaló után igyekeztek, mert a gyűjtött mézet a nehezebb időkre
raktározták el. Mézeske lomhán loholt a Kerek erdő széle felé, ahol
a málnabokrokon még jócskán volt lelegelni való édesség. Már jó
előre nyalta a szája szélét, szinte nyelve hegyén érezte az omlós
gyümölcs ízét. Szülei és testvére egy kicsit messzebb találtak egy
jókora bokor erdei áfonyát, ők azt szemezgették, de Mézeskének az
nem volt  elég  édes,  így  ő  tovább  futott.  Amikor  megérkezett,
jóízűen megtömte hatalmas bendőjét.  Mire végzett,  alig maradt
érett málna a kerek bokron. Jóllakottan megsimogatta a pocakját,
mikor éppen igyekezett volna másféle étek után nézni, Tüzeske a
semmiből elé toppant.

- Szia Mézeske! – mosolygott rá elbűvölően.

- Szia Tüzeske! Hát te még mindig errefelé ólálkodsz?

- Naná! Mondtam, asszony nélkül nem mehetek haza, és már
meg is találtam az asszonynak valót! – kuncogott sejtelmesen.

- Igen? – nyitotta tágra szemeit a macilány.

- Igen, bizony! – bólintott.

- Na, és ki az?

- Te vagy az!

- Ne viccelj! Látod, nem vagyok sárkány! Maci vagyok! Medve!
Ezt már tegnap is megbeszéltük!

-  Azt  tudom,  hogy medve vagy,  de most  nem érek rá  ilyen
apróságokkal foglalkozni, egy hét múlva lejár a határidő, és ha nem
érek haza, kitagadnak még az örökségből is!

- Én nem mehetek veled! – ingatta fejét a maci.

- Miért nem?

- Mert most nyári szünet van, és ősszel már dolgozni fogok, meg



még túl fiatal vagyok a házassághoz! Egyébként is medve vagyok,
ráadásul  nem  ismerem  a  szokásokat,  nem  tudnék  sárkány
királylány  lenni!  –  rázta  a  fejét.

- Ha csak ez a baj, az nem számít! Majd ott mindent megtanulsz!
Leszel a feleségem? – sütötte le a szemeit szégyenlősen.

- Elég a viccből! Jót nevettem! Ez jó volt! – kacagott Mézeske
hasát fogva.

- Ez nem vicc! Sárkányvéresen komoly!

- Sárkányvéresen?

- Igen! Mi legyen? Akkor leszel a feleségem, vagy elraboljalak?

- Hihihi! Nagyon vicces vagy, főleg, amikor ilyeneket mondasz!
– nevetett tovább.

- Mondtam már, ez nem vicc! Nagyon, de nagyon komoly dolog!
Felnőttes!

- Felnőttes? Na, látod, most jól megmondtad, felnőttes, én még
gyerek vagyok, amíg nem dolgozom, gyerek maradok, és ha jól
látom, te sem vagy éppen felnőtt!

- Azt mondtad, kijártad az iskolát, és ősszel dolgozni fogsz!

- Igen, azt mondtam, de ez nem igaz… most megyek a végzős
osztályba… azaz még tanuló vagyok! Különben is, szeretek itt élni,
ez az otthonom, szeretem a szüleimet, még azt a folyton mozgolódó
bátyámat is! Itt élnek a barátaim, a barátnőim, a rokonaim! Itt
lakik  Merész,  a  legjobb  barátom…  Ó!  Merész!  A  legjobb,
legbátrabb  macifiú  a  gimiben!

-  Akkor  másképp  beszélek!  Ha  nem  jössz  önszántadból,
elrabollak, és ha tiltakozol, lefújlak tűzzel, meg füsttel, akkor jól
füstmérgezést kapsz, és elájulsz! – toppantott Tüzeske.



- Ez olyan gyerekes, és nevetséges! Nem komoly! Ijesztgetős
játék az egész. – legyintett.

- Igen? Azt hiszed?

- Igen! – kuncogott tovább a saját viccén.

- Na, akkor ide figyelj! – kiáltotta Tüzeske, felkapta a lábaival
Mézeskét,  felemelkedett  a  levegőbe,  majd  nagy  nehezen  útnak
eredt a terhével.

-  Hú,  de  nehéz  vagy te  macilány!  Leszakadnak a  lábaim!  –
kiáltott oda a középső fejével.

-  Jó,  jó,  elhiszem, hogy erős vagy, de most már tegyél le! –
nevette a maci.

- Azt várhatod! Ha már a karmaimban vagy! – sziszegte a fogai



közül.

Kiegyensúlyozta magát a hatalmas súllyal, egy kis hajcihő után
végre sikerült fennmaradnia a levegőben, és megkezdte a repülést.
Elsuhantak a medve család fölött, akik gondtalanul csemegézték az
áfonyát. Mocorgó észrevette, mi történt, egyből hangosan visított,
amikor  meglátta  húgát  a  sárkány  karmai  között.  A  szülők  is
rettentő harsányan kiabáltak, sírtak, ríttak, integettek, mutogattak,
még egy darabig futottak is utánuk, de már senki sem tudott mit
tenni, a háromfejű sárkány végleg elrabolta Mézeskét, aki úgy tűnt,
még integetett is, na, de mosolyogva?

Tüzeske az égen - magában - többször is megbánta, hogy éppen
egy ilyen kis  gömbölyded macilányt  választott,  annyira fájtak a
lábai  a  nehézsúly alatt,  azt  hitte,  elejti,  és  többé fel  sem bírja
emelni.

- Hallod-e te Mézeske! Hány mázsát nyom egy ilyen macilány? –
nézett le rá ismét.

- Hm… nem tudom, sohasem mértem meg magam! – mosolygott
Mézeske, akinek nagyon tetszett a repülés.

- Vissza úgysem viszlek, nem akarsz inkább a hátamra ülni?

- De, akarok, nekem is elég kényelmetlen így az utazás!

- Ha megígéred, hogy nem rohansz el, akkor leszállok azon a
havas hegycsúcson!

- Jó, megígérem, nem rohanok el, tetszik a repülés! – mosolygott
őszintén.

- Láttad a szüleimet? – kérdezte leszállás közben.

- Igen…

- Miért kiabáltak annyira?



- Nem tudom… - nyögte Tüzeske lógó nyelvekkel.

Leszállt, letette Mézekét, majd egy kicsit kifújta magát.

- A mindenit! Jól megdolgoztattál! – lihegte, míg a maci vidáman
nevetett.

- Tényleg, szerinted miért kiabáltak a szüleim, és a bátyám? –
kérdezgette.

- Hát… én… én…

-  Tudom,  nem  tudod!  –  legyintett,  majd  tovább  tapsikolt
ugrándozva.

- Nem… - törölte le homlokát a sárkány.

Egy félórányi pihenés után újra a levegőbe emelkedtek, amikor
a lány már a sárkány hátán foglalt helyet. Elbűvölten élvezte a
világnézést a magasból. Valójában mindig szeretett volna repülni,
kíváncsi  volt  rá,  milyen  a  világ  felülről,  milyen  érzés  szállni  a
levegőben, a madarakkal egy magasságban. Egészen büszke lett
önmagára, akár még sárkány királynő is lehet belőle, főleg így,
hogy egy sárkánylovag elrabolta. Ettől dagadt a melle, ráadásul
érdekelte, milyen lesz majd a sárkánybirodalom, amiről eddig a
mesekönyvekben olvasott. Vidáman tekintgetett körbe, látta maga
alatt a táj változásait, a réteket, mezőket, hegyeket, búzatáblákat,
veteményeseket, az embereket, az állatokat, és a tengert. Azt is
észrevette, hogy akik megpillantották őket, rémülten menekültek
előlük biztos helyre. Nem nagyon értette, hiszen a sárkány barátja
mindig annyira kedves volt, egészen szeretetre méltó, bizonyosan
senkit  sem lenne képes bántani,  legalábbis ő így remélte.  Arra
gondolt, mekkora hallgatósága lesz majd a medveiskolában, amikor
ősszel teli szájjal elmeséli a sárkány kalandját. Elképzelte, amint
leesett  állal,  hitetlenkedve  hallgatják  a  színes  történetet.
Elégedetten  elmosolyodott,  látta  önmagát,  amint  fürdik  a
csodálatban,  a  legújabb dicsőségben.



Élvezte  hát  tovább  a  napfényt,  a  szellőt,  és  a  fehér
bárányfelhőket, amikkel éppen egy magasságban szelték az eget.
Mindig szerette volna megfogni  a  felhőket,  kíváncsi  volt,  miből
vannak azok a szép fehér párnák a csodálatosan kék égen. Most
megtapasztalhatta,  a  szép  fehér  bárányfelhők  olyan  anyagból
vannak,  mint  a  hó,  fehér  hópelyhek sokasága maga a  felhő.  A
szürke felhők jéggolyókból tevődtek össze, és voltak olyan felhők is,
amik  párából  alkottak  gomolyagot,  vagy  fátylat  az  égen.
Elégedetten  bólintott,  hogy  mindezt  megtudhatta,  sőt  meg  is
tapinthatta.  Elraktározta  ezt  is,  hogy  majd  mindent  el  tudjon
mesélni az átélt kalandjairól. Kicsit mérges lett a sárkányra, mert
sokszor leszállt pihenni.

- Már megint leszállunk, egy macilány nem lehet annyira nehéz!
– duzzogott.

- Igen, nem bírlak tovább! – lógott Tüzeske nyelve.

- Miféle férj lesz belőled, ha még a felségnek valót sem bírod el?
– toppantott egyet.

-  Nemsokára  megérkezünk  a  birodalmunk  határáig,  oda,
ahonnan indultunk,  ahol  elváltunk a  testvéreimtől!

- És addig még hányszor szándékozol pihenni?

-  Még egyszer  mindenképpen!  Hanem,  ha  éhes  vagy,  akkor
most egyél,  mert a sárkánybirodalomban nem tudom, mit tudsz
majd fogyasztani…

- Miért, ti mit esztek?

- Ami jut… vegyesen, embert, állatot…

- Gyümölcs van?

- Hát… akad azért az is…

- Az jó lesz nekem, na és méz?



- Méz? Az meg mi?

- Szép kis vőlegény az ilyen! Komolyan nem tudod, mi a méz?

- Hát… nem… - vakargatta meg a fejeit.

- Akkor vigyél vissza!

- Azt már nem! Majd eszel húst te is!

- Nem hiszem, én a mézet szeretem! – görbült sírásra a szája.

-  Elmondanád, mi az a méz? Ennivaló? Sosem láttam még…
Benne van a nevedben is…

- Hát pont azért! Eddig szinte csak mézen éltem, mit gondolsz,
miért  éppen  Mézeskének  neveztek?  -  gördültek  le  a  nehéz
krokodilkönnyek az  arcán.

- Ó! Ebből sem tudtam meg, mi az a méz! Különben is, úgy
láttam, a málnát szereted!

- Azt is szeretem, de a méz sokkal jobb és táplálóbb! A mézet a
méhecskék termelik!  Egy odvas fa odújába fészket raknak,  egy
egész méhraj beköltözik, és a virágok porából állítják elő azt a
finom, édes aranysárga folyékony mannát… Nyami… - nyalta meg a
száját.

- A méhecskék?

- Ne mondd, hogy nem tudod, milyen állat a méhecske! – nézett
rosszallóan.

- Nem igazán… - védekezett a sárkány.

- Medvék istene! Hova kerültem? – fogta meg a fejét.

- Azért még elmondod, ti mit hívtok méhecskének?

- Hát ezt tényleg nem hiszem el! – csapott a homlokára.



- Naaa… - kérte a sárkány.

- Na, jól van, elmondom… - egyezett bele - A méhecske egy kis
rovarfajta, fekete, sárga csíkos a potroha, és szép átlátszó szárnyai
vannak!  A  virágokra  szoktak  rászállni,  hogy  virágport
gyűjtögessenek,  mert  abból  készítik  a  mézet.  A  méz  rengeteg
vitamint tartalmaz, cukrokat, virágport, és méhecske nyálat! Ja, és
a méhek ilyen picikék, repkednek az égen, zümmögnek, úgy hogy
zzzzzzzzzzzzzz, zimm zimm… Még valami, ha beléd csípnek, akkor
feldagad, és nagyon viszket, sőt fáj… - mutatta az ujjaival.

- Még csípnek is?

- Igen, de általában akkor, ha megzavarom őket, mert el akarom
lopni a mézüket!

-  Azt  hiszem,  tudom,  mire  gondolsz,  olyan  rovar  van  a
sárkánybirodalomban, ismerem azt, amit termelnek, csak mi nem
méznek neveztük el. – gondolkodott.

- Akkor minek neveztétek?

- Ragacsnak… édes ragacsnak… olyan ragacsos, nem?

- De, hm… már nagyon éhes vagyok, és szeretnék olyan mézet,
vagy édes ragacsot nyalogatni!

- Majd megmutatom, hol találod!

- És a méhecskéket is másnak neveztétek el?

-  Igen,  őket  züminek hívjuk,  a  hangjuk után… –  bólintott  a
sárkány.

- Ez nagyon jó! Ugyanarról beszélünk, mégis mindenki másnak
nevezi…  Máris  jobb  a  kedvem!  Bár  a  gyomrom  üresen  kong,
éhesen korog… - nézett körül, hátha akad valami ennivaló.

- Nézd, ott az a kökénybokor… eddig is hasonló bogyókat ettél,



láttam!

- Aha, megkóstolom, de az még nem jó ilyenkor… tél elején
érdemes, bár akkor is fanyar… a mézet mindennél jobban szeretem,
az  semmihez  sem hasonlítható,  a  gyümölcsök  csak  kiegészítők,
pláne, ha jó érettek! – odament a bokorhoz, hirtelen bekapott egy
szépen  kékülő  kökény  szemet  és  úgy  elkámpicsorodott,  hogy
majdnem sírt.

-  Juj!  Ez  nagyon  savanyú  nekem,  összehúzta  a  számat!  Túl
kemény a magja, nincs mit enni rajta! Brrrrr… – köpte ki rögtön
fintorogva.

- Sajnálom, akkor menjünk, hátha máshol találunk valamit!

- Menjünk… – ült fel ismét a sárkány hátára szomorúan.

Újabb  hosszú-hosszú  repülés  következett,  amit  már  nem
élvezett annyira a kis macilány, sírásra görbülő ajakkal tépelődött:

„Ki tudja, hová, ki tudja, merre visz ez a sárkány, az ismeretlen
idegenbe,  ahol  talán  még  ennivaló  sem  jut  a  medve  fajták
számára… Eleinte  viccnek  tűnt,  de  úgy  látszik,  Tüzeske  végig
komolyan  gondolta.  Ilyenkor  otthon  nyugodtan  fekszünk  a
barlangban,  és  vidám  történeteket,  vagy  meséket  mesélünk
egymásnak,  lehet,  hogy  éppen  a  sárkányokról.  Vajon  most  mit
tesznek otthon nélkülem a szeretteim? Vajon a szüleim és a bátyám
mire  gondolhatnak,  hiányzom  nekik?  Vajon  most  is  nyugodtan
fekszenek  a  barlangban,  és  mesélnek,  nem sejtik,  hogy  milyen
veszélynek vagyok kitéve?

A  nagy  vidámságból  hirtelen  félelem  lett,  ami  görcsbe
rándította  éhes  kis  mézes  gyomrát.  Elhatalmasodott  rajta  a
honvágy.  Nem  gondolta  végig  a  következményeket,  amikor  a
sárkánnyal  barátságot  kötött,  és  hagyta  magát  egyszerűen
elrabolni. Bánatosan tekintgetett jobbra, balra, de már nem volt
visszaút, már megtette, vállalnia kellett, ami azután jött. Szemei



sarkában felcsillantak a legfájdalmasabb könnycseppek…

A birodalomban
Tüzeskét alaposan próbára tette a nehéz macilány cipelése, azt

hitte, már sohasem érkeznek meg az országhatárig. Nagy nehezen,
teljesen  kifulladva  landoltak  a  kiindulás  ponton.  Senkit  sem
találtak  ott,  sőt  a  tizenkét  pálcából  már  csak  Tüzeske  pálcája
mutatta az irányt.

- Ezek szerint a többiek mind otthon vannak, és mindenki talált
magának  asszonyt,  csakis  a  legkisebbikre  várnak  a  násszal!  –
állapította meg.

Ettől  felvidult a háromfejű, mert ha egyszer az összes pálca
eltűnt,  az  azt  jelenti,  hogy  mind  épségben  visszatértek.  Akkor
minden úgy történt, ahogyan sejtette.

Egy darabig mindketten a gondolataikba merültek, a maci azt
sem tudta, hol lehet…

Eközben  a  horizonton  hirtelen  lebukott  a  vöröslő  nap,  egy
pillanat alatt besötétedett.

- Ma éjjel itt éjszakázunk, nem bírlak tovább cipelni! – mondta a
sárkány.

- Itt? A szabad ég alatt?

- Igen, itt! Valami ennivaló után nézek, erőt gyűjtök, alszunk, és
holnap folytatjuk az utat!

- És én mit fogok enni? Még sohasem aludtam a szabad ég alatt,
mindig barlangban!

-  Ne siránkozz!  Keress  magadnak valamit,  és  ott  a  fa  alatt
megbújhatsz!



-  Az  alatt  az  odvas  tölgyfa  alatt?  Szörnyű!  Ha én ezt  előre
tudtam volna… nem hagyom magam elrabolni…

-  Ilyen  az  ugrás  az  ismeretlenbe!  –  bólintott  Tüzeske,  majd
eltűnt a sűrűben.

- Félek… Apa! Anya! Mocorgó! Segítsetek! – sírta el magát.

Ám senki, és semmi nem felelt, csak a szellő susogott a sötét
éjben, és néhány bagoly vészjósló huhogása hallatszott. Feje fölött
sötét varjak szálltak el, olyan lett az éjszaka, mintha egy kormos
bödönbe bújt volna, amire még a fedőt is rátették. Az orra hegyéig
sem látott már, hát hogy tudott volna ilyen körülmények között
ennivalót keresni magának? Csendesen sírdogált,  és lelki sebeit
nyalogatta a fekete éjben, rosszat sejtett, és nagyon, de nagyon félt,
vágyott haza a jó meleg, világos, kedves kis barlangjába, ahol a
családi fészek oltalma meleget ad, ahol átöleli az elfogadó, mély
szeretet.

-  Ó!  Milyen  meggondolatlan  voltam!  -  sírta  tovább  -  Minek
kellett nekem eljönnöm? Hogyan fogok újra visszakerülni? Mikor
menekülhetek meg, vagy talán itt ragadok örökre, itt, ahol még a
madár sem jár, az Isten háta mögötti birodalomban, aminek eddig
még a létezéséről sem tudtam? Jaj, drága szüleim! Igazatok volt,
amikor azt mondtátok, nem szabad elmenni senki idegennel! Hiába
mosolyog, és hiába tűnik kedvesnek! Jaj, soha többé nem tennék
ilyet,  csak  még  egyszer  visszajuthatnék  hozzátok!  Segítség!  –
kiabálta egyre hangosabban - Segítség! Valaki! Mentsetek meg!
Segítség! – bömbölte zokogva.

- Mit kiabálsz itt? – bukkant elő Tüzeske a sűrűből.

- Félek! Nagyon sötét van és egyedül vagyok!

- A sötétben ugyanaz van ott, mint a világosban, miért kellene
félni a sötéttől?



- Hát… ez ugyan igaz lehet, de itt hagytál egyedül az ismeretlen
sötét éjben, és rám tört a félelem! Ott, látod, ott azok az árnyak… –
bőgte.

- Na, jól van, ne sírj, gyere, bújj ide hozzám! – tárta ki karjait a
macilány felé.

- Jó… - nyögte szepegve, mit volt mit tennie, félelmében odabújt
a sárkányhoz.

A háromfejű szeretettel átölelte kedvenc kis gombóc maciját,
megsimogatta  bánatos  buksiját.  A  macilány  hallotta,  amint  a
sárkányszív dübörög, ettől kicsit megnyugodott, letörölte könnyeit,
és csendben ölelte a sárkányt.

- Tudod, mit? – kérdezte az.

- Mit?

- Gyújtok egy kis tüzet, hogy láss a sötétben!

- Jó…

Azzal felállt, összehordott néhány ágat a sűrű erdőből, és ráfújt,
amitől  a  faágak  azonnal  begyulladtak,  és  megvilágították  a
környéket.

-  Na,  akkor  most  itt  lefekszünk!  Így  mindjárt  egészen más!
Fázni sem fogunk… – nevette Tüzeske.

- Te ettél valamit? – kókadozott a macilány.

- Igen, fogtam egy nyulat…

- De jó neked… nekem annyira korog a gyomrom, hogy nem
tudok tőle aludni!

- Majd holnap eszel valamit…

- Remélem…



Azzal  összebújtak,  a  lángnyelvek  nyaldosását  figyelve,  és
Mézeske gyomrának folytonos korgását hallgatva végül elnyomta
őket az álom.

Jókor  hajnalban  Mézeske  ébredt  fel  először,  jobban
körültekintett, hol éjszakáztak. Egy óriási magas hegy csúcsán lévő
tisztáson  pihentek  a  még  mindig  füstölgő  tábortűz  mellett.  A
hegycsúcsról lefelé egy sűrű, áthatolhatatlan erdő akadályozta az
utazókat  a  haladásban,  ha  éppen  ők  nem  repültek  volna.
Körülkémlelt,  s  megfordult  a  fejében,  hogy  visszamenekül  az
otthonába,  de  fogalma sem volt,  merről  jöttek,  hát  még,  hogy
merre tartanak. Most még szomorúbban hajtotta le a fejét, eszébe
ötlött, mi lesz, ha soha többé nem láthatja viszont az édesanyját, az
édesapját, és a testvérét… No, meg a maci barátnőit, valamint a
kedves, erős macifiút, Merészt…

„Aki mindig kedves volt velem, sokszor megvédett, ha bántani
akartak,  mennyi  szép  napot  töltöttünk  együtt,  egész
gyermekkorunkat  felhőtlen,  vidám  játékkal  színesítettük.
Akkoriban úgy véltem, ha felnövünk, Merész lesz a férjem…” –
sóhajtotta.

Sajgott  a  csepp  szíve,  két  kövér  könnycsepp  hullott  barna
bundácskájára,  talán  csak  most  szembesült  igazán  azzal,  mi  is
történt valójában. Pedig az elején minden olyan jó viccnek tűnt,
világkörüli út, repülés, és éppen menyasszonynak rabolta el egy
sárkány,  akárcsak  a  királylányokat  a  mesében,  amiket  még  a
családi fészek melegében olvasgattak. El sem tudta képzelni, hogy
vele ilyen is megtörténhet.

Ekkor  nagyot  horkant  a  még  alvó  Tüzeske,  holt  fáradtan,
nyújtózkodva ébredt, egyből észrevette, hogy a maci szomorú. Nem
tudott mit mondani, ezért nem kérdezett semmit sem tőle, felkelt,
szótlanul elballagott az erdőbe ennivalóért. Mézeske annyira éhes
volt,  hogy  megelégedett  a  tölgyfalevelekkel,  bár  nem  voltak



finomak,  mégis  adtak  némi  erőt,  hogy  kibírja,  amíg  rendes
élelemhez  juthat.  Fintorogva,  prüszkölve  rágcsálta,  s  keserves
könnyeit  nyelte  hozzá.

- Na, induljunk! – tért vissza a legújabb barátja.

- Tüzeske! Kérhetnék valamit?

- Az attól függ… Mit?

-  Légy  szíves  vigyél  vissza!  Megígérem,  megteszek  neked
valami  szívességet,  amit  kérsz,  csak  vigyél  haza!  Van  egy  kis
maciperselyem…  abban  néhány  aranytallér,  neked  adom,  csak
vigyél  haza!  –  könyörgött.

- Bármit kérhetnél, de ezt az egyet nem! Már késő! Kifutok a
határidőből! Haza kell érnem, mielőtt letelik!

- Kérlek!

- Ne haragudj! Nem lehet! Ezt nem! – fordította el a fejét, mert
megsajnálta a szomorú szemű kismacit.

- Én úgysem lehetek a feleséged, kicsi is vagyok, medve is… mit
akarsz tőlem?

- Nézd! Ha most segítesz nekem, majd én is segítek neked! Ha
már a feleségem leszel, akkor meglátogathatod a szüleidet, és a
barátaidat  is!  Elviszlek,  hozzájuk,  amikor  és  ahányszor  akarod,
megígérem… de beláthatod, be kell tartanom a sárkánytörvényeket!

- Én most akarom! – toppantott.

- Ne légy erőszakos! Már késő! Gyere, ülj a hátamra! – szólt
ellentmondást nem tűrő hangon.

- Már… már nem szívesen… - próbálta meg minél lassabban
teljesíteni a parancsnak hangzó utasítást.



- Helyezkedj el kényelmesen, indulok!

- Jól van… - mondta lemondóan, és feltápászkodott a sárkány
hátára.

- Te honnan tudod, merre kell menned? – jutott eszébe.

-  Mindig  kelet  felé  megyek!  Ha idefelé  nyugatnak  szálltam,
visszafelé keletnek kell szállnom!

- Keletnek? Honnan tudod, merre van?

- Kelet ott van, ahol a nap felkel! Látod? Arrafelé repülök! –
mutatott a középső fejével előre.

- Látom, akkor nyugat ott van, ahol lemegy a nap? – kérdezte.

- Igen, ott, a hátunk mögött…

-  Akkor  innen  nyugatra  van  az  otthonom,  a  hazám,  a
macibirodalom…  -  görbült  le  a  szája.

-  Úgy  is  mondhatjuk…  Örülhetsz,  ma  még  napnyugta  előtt
hazaérünk.

- Kinek haza? Nekem nem… - sírta el magát.

- Ne sírj, majd meglátod, milyen örömmel fogadnak! – ígérte.

- Majd… hát persze, majd meglátom… - hüppögte.

- Tudod, ha bölcs vagy, mindenütt otthon vagy, jól érezheted
magad! Miénk az egész világ!

- De én még kicsi vagyok, nem lehetek bölcs, még sohasem
voltam távol az otthonomtól…

- Én sem, mégis mennyi kalandot átéltem… ha jó leszel, egyszer
elmesélem  hány  helyen  jártam,  kiket  ismertem  meg,  és  mit
tanultam tőlük!  –  ígérte  –  Tudod,  milyen jó  volt?



- Hát én jó vagyok, nem veszed észre?

- Végül is…

- Akkor mesélj!

-  Most  nem,  mert  nagyon  fárasztó  a  repülés,  és  be  kell
osztanom a levegőt!

- Akkor csak az egyik fejeddel…

- Nem, nem bírok… - lihegte már megint, mert alig bírta el a
nehéz kismacit.

Repültek, repültek tovább a kéklő égen, mindig egyenesen kelet
felé. Mézeske nem faggatta tovább.

„Látom, tényleg elég megerőltető a sárkánynak a repülés, majd
csak  lesz  valahogy,  minek  bömböljek,  talán  egyszer  mégis
hazamehetek, és ha már otthon vagyok… Különben is ez a sárkány
nem tűnik annyira veszélyesnek, lehet, hogy a családja is pont ilyen
kedves.”

Biztos  volt  benne,  hogy  valami  módon  meg  fog  szökni  a
sárkánybirodalomból.



Napközben  többször  megpihentek,  szerencsére  sötétedéskor
végre leszállhattak a palota udvarán. Tüzeskének minden porcikája
sajgott  a  sok  cipekedéstől,  de  nem panaszkodott,  teljesítette  a
szülei kérését, hozott egy menyasszonyt.

Az inas nem nézte jó szemmel a feleségnek valót, tett is valami
rémesen  illetlen  megjegyzést.  Mérgesen  morogva  kísérte  a
macilányt a kirendelt szolgálólányhoz. A szabályzat szerint ilyenkor
az  asszonynak  valókat  egy  külön  szobába  kellett  kísérni,  ahol
tisztálkodás  és  étkezés  után  kipihenhették  az  út  fáradalmait,
mielőtt  a  sárkánykirály  színe  előtt  megjelenhettek.

Mézeske  kétségbeesett,  idegen  helyen,  teljesen  ismeretlen
szobába kerülve magára maradt. Egy sárkányszolgáló segített neki
mindenben, megmutatta a szobáját, a fürdőszobáját, elővette az új
ruhákat. Csak éppen Mézeskére minden ruha szűknek bizonyult.

-  Holnap reggel jön az udvari szabó, méretvétel után varr a
magának való menyasszonyi és estélyi ruhákat! – ígérte a szolgáló.

Ő is morgott a bajsza alatt, még rá is kérdezett, milyen fajta
állat a maci. Mézeske erre méregbe gurult.



-  A  sárkányok  tényleg  nem  láttak  még  soha  medvéket?  –
kérdezte magából kikelve.

-  Nem  láttunk!  Ez  mi?–  tapintotta  meg  puha  bundáját  a
szolgálólány.

– Medvebunda…

- Nem értem ezt a Tüzeskét! – csóválta a fejeit - Na, de majd
holnap az apja eldönti, mi legyen a sorsa! – tette még hozzá.

- Menyasszonynak hozott ide! – csattant fel a maci.

- Hahaha! Menyasszonynak? – kacagott fel harsányan - Az még
korántsem olyan biztos!

- Hogyhogy? – csodálkozott Mézeske.

- A király dönti el, a menyasszony megfelelő vagy sem! – nézett
jelentőségteljesen a szolgáló.

- És aki nem megfelelő?

- Azt megesszük!

- Micsoda? Megeszik?

- Igen… - vonult ki a szobából egy pillanatra.

- Tessék, itt ez a ragacs, amit Tüzeske küldött! Azt mondta, ön
ezt szereti! – tett az asztalra egy csupor mézet.

– Méz? Nyami! Köszönöm!

-  Fúj!  Hogy lehet  ezt  megenni?  Mennyit  kérsz  belőle? Ez a
bödön elég lesz? – törölgette le a sárkány mancsait fintorogva.

-  Köszönöm, ez nagyon finom! Elég lesz,  mézből bármennyit
meg tudok enni! – csillant fel a szeme.

- Ilyet még nem ettem soha!



– Kóstolja meg!

– Még csak az kéne!

- Akkor itt mire használják?

-  Ragasztónak! Ezzel  ragasztjuk ki  a plakátokat a főtéren! –
illegette magát a háromfejű szolgálólány, majd feldúltan kivonult.

- Én nem értem ezeket a sárkányokat! Sohasem kóstolták meg?
Nagyon érdekes… De hát jól van ez így, akkor majd én megeszem a
ragasztót… az egészet! - kacsintott.

A macilány megfürdött, jól bevacsorázott, és lefeküdt a puha
ágyikóba. Annyira kimerítette az utazás, és a rengeteg változás,
hogy azonnal elnyomta az álom, ráadásul éhes kis bendőjét végre
teletömhette, így már a családjára sem tudott olyan sokat gondolni.
Aludt, csak aludt édesdeden.

Előkészületek
A  szolgálólány  másnap  reggel  jó  korán  felkeltette,  mert

megérkezett az udvari szabó. Lemérte Mézeskét, elölről, hátulról,
oldalról,  derékbőség,  fejbőség,  tett  egy  pár  nem éppen illendő
megjegyzést medve mivoltára, aztán magában beszélve elvonult a
szabócentivel, cérnával, és ollóval a kezében. Mézeske jól hallotta,
miről morgolódott távozóban:

-  Minek  ennyi  ruhát  varrni,  ha  utána  úgyis  megesszük?
Fölösleges pénzkidobás…- durmolta magában a mogorva, mérges,
öreg hétfejű sárkányszabó.

„Kissé ijesztő ez a hozzáállás! - gondolta - Ezek tényleg meg
akarnak engem enni? Valami olyasmit is hallottam, hogy jó zsíros
falat  leszek… És persze az a nyavalyás Tüzeske eltűnt,  úgy itt
hagyott, mintha nem is ismerne, semmit sem mond nekem!”



A kétségbeesés eluralkodott felette:

- Pedig azt ígérte, itt kedvesen fogadnak! - görbült sírásra a
szája, és hangosan kiáltozott.

- Mi a baj? – lépett be a szolgáló.

- Félek… egyedül vagyok, haza akarok menni!

- Kérem, azt nem lehet! Öltözzön fel gyorsan, mert megyünk az
illemtan órára.

- Hová?

- Illemtan órára.

- Oda minek? – hüppögött a maci.

- Akármilyen jöttment mégsem állhat a király színe elé! Illemet
kell  tanulnia,  mikor  szabad  felállni,  hol  kell  ülni,  hogyan  kell
viselkedni! Mikor szabad megszólalni!

- Ó! Azt én tudom, mindig jó tanuló, illedelmes maci voltam!

- Itt az nem számít, hogy más primitív népek illeme milyen volt,
itt a sárkányszabályzat, és sárkánytörvények uralkodnak, amelyet
mindenkinek be kell tartani! Teljesen mindegy, honnan jött ide, és
mikor!  I t t  mindenkire  egységesen,  egyedül  a  mi
sárkánytörvényeink  vonatkoznak!

- Sajnálom…

- Igyekezzen medve asszony… elkésünk, nálunk a pontosság a
legfőbb erény!

-  Nem  vagyok  asszony!  –  duzzogott,  miközben  egy  bő
sárkányruhát  igyekezett  magára  szuszakolni.

- Ezek sárkányruhák? – kérdezte.



- Nem, dehogy! Más népek jelmezei! – nevette a szolgáló.

- Akkor azért nem jók rám?

-  Biztosan  nem  medvéknek  készültek!  Menjünk!  -  segített
bekapcsolgatni  az  egyetlen  ráillő  ruhát.

- Jó… menjünk… - nézte meg magát a tükörben.

Fel  sem ismerte volna saját  magát,  ha ebben az öltözékben
szembejött  volna  önmagával.  Földig  érő  kék  selyemruha,  mely
derékban igencsak szorított.

- Nem számít ez most! Menjünk már! – sürgette a szolgáló.

Alig  léptek  ki  a  folyosóra,  betértek  egy  másik  terembe  a
túloldalon.

- Itt is vagyunk!

-  Ez  vicc?  Hát  ez  meg micsoda? Hol  élünk?–  fortyant  fel  a
hatfejű illemtanár.

- Ez? Tüzeske választottja! – kacsintott a szolgáló.

- Ez? Ez? – mutogatott tágra nyílt szemekkel.

- Igen, ez!

- És mi ez? Ilyet még nem láttam!

- Medve.

- Medve? Olyan is van? Mi az a medve? Egy intelligens faj?
Mihez kezdjek én ezzel? Atyám, sárkányok atyja! Hova kerültem?
Mit vétettem, hogy nekem kell az ilyeneket betanítani! – dühöngött.

-  Mindegy,  addig  próbálkozz,  amíg,  tudod…  -  sugdosott
sejtelmesen a  szolga.

- Rendben, de jó előre közlöm, fölösleges minden próbálkozás,



ezt úgyis megesszük… Fölösleges minden igyekezet, fölösleges ez
a maskara! Kár ruhákat varratni ennek a… ennek a… huh! – törülte
le egyik homlokát mérgesen.

-  Majd a király eldönti… -  mondta a szolgáló,  és ott  hagyta
Mézeskét az illemtan órán.

- Na, ide figyelj, te szőrcsomó! Áruld el, ki vagy! – fordult a
macihoz lemondóan.

-  Jó  napot  kívánok!  Mézeske  vagyok!  Medve  vagyok,  tudok
beszélni, értek minden szót! Annyit hozzátennék, nem én akartam
idejönni, Tüzeske elrabolt.

- Bocsánat a kirohanásomért! Szép kis illemtan tanár vagyok!
Most  miket  gondolhat  rólam?  –  mosolygott  negédesen  az
illemtanár.

- Semmi rosszat nem gondolok, lehet, hogy én is így reagáltam
volna egy sárkányra a medve suliban.

- Ej, ej, ez a Tüzeske! Mindig kilóg a sorból! Elnézést, de nem
tudom, mit fog szólni mindehhez a király, és a királynő! Ők még
nem tudják, minden a bemutatkozáson fog kiderülni!

- A bemutatkozáson?

- Na, ülj le ide, helyesebben foglaljon helyet, kérem… Hagyjuk
most ezt, jó? Tudsz írni?

- Igen, tudok!

- Akkor itt egy ceruza, és ez a füzet, jegyezd fel, amit mondok,
mert csak egyszer fogom elmondani, már füstöt lök a fejem a sok
oktatástól! – eresztett egy kis füstöt mindennek nyomatékosításra -
Térjünk vissza a tananyagra, a bemutatkozásra!

- A bemutatkozásra?



-  Igen,  ott  kell  majd  nagyon,  de  nagyon  illedelmesen
viselkedned, mert a sárkányok könnyen hoznak olyan ítéletet, hogy
együk meg,  vagy faljuk  fel!  Főleg azokról,  akik  nem tetszenek
nekik, és az effajta, számunkra ismeretlen szerzeteknek, mint te is
vagy, eddig mindig az lett a vége. A ceremóniát a főtéren tartják,
hatalmas ünnepség keretében. Ott lesz az egész sárkányváros, és a
környékről meghívott előkelőségek. A porondon felállított trónon ül
a király, meg a felesége, körben lenn a nép. A király bal oldalán
foglal helyet az udvari varázslónő, aki számtalan esetben jósol a
királynak,  és a királynőnek,  az ő véleményét szintén kikérik.  A
király igyekszik demokratikusan dönteni, ezért megkérdezi majd a
népet is, ők is szavazhatnak, de azért mégis csak ő hozza meg a
végső döntést. Akkor majd a király színe elé járul az összes fia, és a
menyasszony jelöltek. Amikor mindenki elfoglalta a helyét, a fiúk
leülnek  a  számukra  kijelölt  helyekre,  a  lefátyolozott
menyasszonyok velük szemben a másik oldalon, kizárólag akkor,
csakis akkor állhatnak fel, ha név szerint szólítják őket. Ez nagyon
fontos!  Jól  jegyezd  meg!  Amíg  nem  szólítanak,  meg  sem
moccanhatsz!

- Ez nagyon komolyan hangzik!

-  Nagyon  komoly!  Ezután  a  sárkányzenekar  eljátssza  a
sárkányhimnuszt.  Akkor  mindenkinek  fel  kell  állnia,  és
tisztelettudóan végighallgatnia.  Amikor vége,  addig nem szabad
leülni, amíg a király helyet nem foglal, ha leült, őt követi a felsége,
a  fiai,  utána  már  mindenki  leülhet.  Az  egész  ceremónia  alatt
csendben, nyugodtan, illedelmesen kell ülni, amíg rád nem kerül a
sor.

- Akkor mit kell tennem? – kérdezte félve a macilány.

- A himnusz után a krónikás elmondja, miért gyűltünk egybe.
Utána név szerint szólítja az első, a legidősebb fiút, aki elmeséli
töviről,  hegyire,  hogyan,  és  hol  talált  a  menyasszonyára,  végül



bemutatja. Neked jó dolgod van, láthatod a sorban előtted fellépő
11 menyasszonyt, akiktől ellesheted a viselkedési módot, így hát
veled nem is foglalkozom annyit, mint az elsőkkel. A legelsőnek a
legfontosabb,  hogy  minden  szabályt  betartson,  különben
mérgükben  a  többit  is  azonnal  felfalják!  Szóval  te  addig
megtanulhatod,  mit  érdemes  tenned!  Figyelj,  mindenre  figyelj!
Feljegyezted, amiket mondtam?

- Igen, írom! – körmölt lázasan.

- Jól van, látom rendes vagy! Amikor téged szólítanak, felállsz,
lassan  középre  mész,  fellebbented  a  fátylat,  illedelmesen
meghajolsz,  köszöntöd  a  királyt,  a  királynőt  és  bemutatkozol.
Egyszerűen mondd el, hol születtél, ki az apád, anyád, hogy hívnak,
milyen iskolába jártál, és hogy kerültél ide! Ott aztán elmondhatod,
hogy Tüzeske elrabolt, talán még van esélyed megmenekülni, ha
nem  akarod  a  házasságot,  és  ha  a  király  is  úgy  dönt,  de
figyelmeztetlek!  Nagyon  óvatosnak  kell  lenned,  mert  hirtelen
haragra  gerjedhetnek,  és  tényleg  vége  mindennek,  pengeélen
táncolsz,  egyetlen  hajszálon múlik  az  életed!

- Félelmetes! Én nem akartam ezt, Tüzeske elrabolt! Az nem
számít semmit?

– Nem!

- Már nincs mód a menekülésre?

-  Arra  nincs!  Ezt  az  ünnepséget  végig  kell  szenvedned,  ha
tetszik, ha nem, ha te akarnád a házasságot, még akkor sem biztos,
hogy sikerülne, hiszen a király, és a nép, no, meg a varázslónő dönt
el  mindent a legvégén.  Ha nem leszel  elég óvatos,  könnyen te
lehetsz a vacsora!

- Ó! Ez szörnyűség! Elég már! Nem akarok vacsora lenni! Miért
nem mehetek haza, ha én nem akarok sárkány feleség lenni? – sírta
el magát és eldobta a füzetet, meg a ceruzát.



-  Itt  az  már  nem  számít!  Itt  vagy!  Ebben  az  országban  a
sárkánytörvények  uralkodnak,  mondtam,  neked  is  ahhoz  kell
igazodnod! Meg kell hajtanod magad, és csak éles ésszel úszhatod
meg, ha akarod…

- Akarom, akarom… - bömbölte.

- Látom, te nem vagy hozományéhes vadállat… - sajnálta meg az
illemtanár.

-  Nem érdekel  a hozomány! Nem érdekel  a királyság! Haza
akarok  menni!  –  törölgette  könnyeit,  idegességében  egyre
erősebben zihált, amitől felfeslett a kék selyemruha dereka, egész
egyszerűen szétrepedt rajta a ruha, amibe belegyömöszölték, hiába,
nem neki készült.

- Hát ez nagyon vicces! – kacagta a tanár.

- Haza akarok menni! Mama, papa, segítsetek! – visította.

- Jól van, nem kínozlak tovább! – csengetett a szolgának, aki
azonnal ott termett.

- Kísérd vissza ezt a menyasszony jelöltet! – nevette - Nem bírja
az oktatást! Holnap hozd vissza még egyszer, hogy kikérdezzem,
mit jegyzett meg az egészből!



Nagyon viccesnek találta,  mert  iszonyú jót  mulatott  szegény
kismaci bánatán. Sikerült is jól ráijesztenie.

- Rendben! - fogta meg a maci karját a szolga kacagva.

Visszakísérte a szobájába, ledobta az asztalra a ceruzát és a
füzetet.

-  Itt  van,  amit  írt!  Nézze  át  holnapig,  és  vegye  véresen
komolyan!  Sárkányvéresen!  –  nyalta  meg  a  szájait.

– Brühühühü… - bömbölt a maci.

- Majd később jövök, megnézem, mi van magával, a szobát nem
hagyhatja el! Őrök vannak a folyosó végén! – mondta, és kiment.

Mézeske  lelkébe  végtelen  boldogtalanság  költözött,  fogalma
sem volt, hogyan tudna kimászni ebből a kátyúból, amit magának
köszönhetett.  Szidta  magát,  amiért  mindenkivel  kedves  volt,
minden idegennel  szóba állt,  és  mindenkiben megbízott.  Minek
kellett  neki  éppen  egy  sárkánnyal  barátkozni,  aki  az  iránta
tanúsított  barátságot  úgy  hálálta  meg,  hogy  elrabolta,  és
egyáltalán nincs tekintettel az ő akaratára, vágyaira, álmaira. Sírt,
toporzékolt,  csapkodta  a  füzetet,  amibe  felírta,  hogyan  illik
viselkedni  a  király  előtt.  Ebben  a  pillanatban  nagyon
kilátástalannak tűnt minden. Eszébe jutott a családja, és Merész, a
bátor  macifiú,  aki  mindig  mindenhol  megvédte.  Talán  most  is
megvédené,  ha itt  lenne,  de biztosan nem tudja,  hol  van,  és a
hatalmas  sárkányokkal  talán  még  Merész  sem  merne
szembeszállni.

Sírva nézegette át, amit leírt. Később a szabó behozott három
estélyi ruhát, és egy menyasszonyi ruhát próbálni. Végig szidta az
idétlen formáját,  az egy fejét,  a pocakját és a szőrös bundáját.
Ráncigálta  a  felpróbált  darabokat,  majd  egyfolytában  morogva
kivonult.  Mézeske  szótlanul  végighallgatta,  komolyan  kétségbe
esett, eddig sohasem tapasztalta, hogy valaki azért szidta volna,



mert medve, vagy, mert kövér, és szőrős, hiszen úgy tudta, arról
nem tehet.

„Aki medvének született, úgy kell elfogadnia önmagát, jó lesz,
ha mindenki tudomásul veszi, én egy medve vagyok, és ha medve
vagyok,  akkor egy élőlény,  akinek ugyanolyan érzelmei vannak,
mint a többi élőlénynek!” – füstölgött.

Ilyen gondolatokkal fürdött meg este, és feküdt le a nem éppen
otthonos ágyába. Vérzett a pici szíve, nem tudott elaludni, a szeme
feldagadt  a  rengeteg  sírástól,  kínzó  fájdalom hasogatta  kicsiny
medve kobakját.

Amikor jól kisírta magát, elhatározta, hogy megírja a történetét,
ha  már  van  nála  füzet.  Először  csak  a  sárkánykalandot  akarta
megírni, de minduntalan kikívánkozott belőle az egész történet, így
elkezdte egészen az elejéről, amire még vissza tudott emlékezni.
Arra  gondolt,  talán  holnap  megeszik,  hátha  valaki  egyszer
elolvassa, és megérzi, neki is voltak érzelmei, és a boldog életet
felváltotta egy szörnyű rabszolgasors, ahol kivert kutyaként, utolsó
vacakként bántak vele.

„Az  úgy  kezdődött,  hogy  megszülettem…”  -  írta  le  az  első
mondatot.

Írás  közben teljesen megfeledkezett  minden bújáról,  bajáról,
megszállta az ihlet, és csak írt, írt, és írt… Hajnalra az egész élete
a papíron hevert, amit csak azért hagyott abba, mert amikor éppen
ott  tartott,  hogy  sírva  fekszik  az  ágyon,  betelt  a  füzet.  Ekkor
mindent  kiírt  magából,  jólesően  elfáradt  végtelen  nyugalommal
behunyta szemeit, és jóízűen durmolt reggelig.

Merész
Mézeskének nem tudhatta,  mekkora  riadalmat  keltett  annak



látványa,  amikor  a  sárkány  a  karmaiban  elragadta.  A  szülei
kiabáltak, sírtak, ríttak, szaladtak fűhöz, fához. Merész is megtudta,
mi történt kedvenc macilányával, akibe egyébként fülig szerelmes
volt, el sem tudta képzelni, mit akarhat tőle egy sárkány. A Kerek
erdőben még sohasem láttak  sárkányt,  azt  hitték,  a  sárkányok
mesebeli  lények,  a  képzelet  szüleményei.  Saját  szemüknek sem
akartak hinni. A vészjósló hangon sivalkodó medvecsalád fájdalmas
ordítozására  hirtelen  összegyűlt  az  egész  erdő.  Fejüket  fogva
jajveszékeltek,  mindenki  saját  családjára  gondolt,  mi  lenne,  ha
velük történt volna, esetleg eztán már a sárkánytámadásoktól is
tartaniuk kell. Senki nem tudott semmi hasznosat tanácsolni.

Végül Okuláréhoz,  a bölcs bagolyhoz folyamodtak,  akinek az
jutott eszébe, ha vannak sárkányok, akkor országuknak is lennie
kell…

- Ha pedig így van, ezért nincs más hátra, mint a legbátrabb
lovagnak útra kelni, felkutatni azt a birodalmat, ami ki tudja, hol
terülhet el. Megértem már jó pár évet, de még sohasem láttam
sárkányt! – vakarta meg gondterhelten a fejét.

- Ó! Mondd! Mi tegyünk? – sírt Mosolygó Márti.

-  Nem  marad  más  hátra,  mint  valakinek  felkutatni  a
birodalmukat.  Erre  a  feladta  a  legbátrabb  vállalkozhat!  Ki  a



legbátrabb  közülünk?  –  tette  fel  a  kérdést,  körülnézve  az
állatseregleten.

- Majd én! – lépett előre Merész.

- Te? Biztos vagy benne?

- Igen, biztos vagyok! Szeretem Mézeskét, őt akarom feleségnek,
nekem kell megmentenem! Kötelességem!

- Tudod, mire vállalkozol?

-  Majd  megtudom  az  úton,  én  nem  félek  semmitől,  ha  a
kedvesemről van szó! – jelentette ki határozottan.

- A sárkányok óriásiak, különleges tudás, csalafintaság, és erő
szükségeltetik ahhoz, hogy valaki le tudja győzni őket! Képesnek
érzed magad erre a feladatra?

- Ó! Bölcs bagoly! Kedves Okuláré! Engedd, hogy én menjek, és
felkutassam Mézeskét!  Sürgősen szüksége van segítségre! Hidd
el… Meg  van  bennem az  erő,  mert  a  szerelem,  a  becsület,  a
szeretet, a szívem vezérel, így az igazság az én oldalamon áll! Nem
tudnám másra bízni ezt a nemes feladatot! Nem tudnék itthon ülni
tétlenül, miközben Mézeske a sárkányok karmai között senyved!

-  Látom, fiam, a szíved és az eszed a helyén van,  rendben,
megengedem! Kérdezzük meg Mézeske szüleit, elfogadnak-e téged
a lányuk lovagjának?

-  Elfogadjuk,  ismerjük  Merészt,  ha  valaki,  akkor  ő  biztosan
megmenti a gyermekünket! – egyezett bele az elkínzott Morcos
Márton.

- Rendben van, ám előtte el kell menned Minimunyókhoz, a jó
boszorkányhoz, aki biztosan meg tudja mondani, merre érdemes
keresned a sárkánybirodalmat!

- Elmegyek hozzá, máris készülök! – verte a mellét.



- Fiam, ne heveskedj, tanuld meg, mindig légy türelmes, hideg
fejjel dönts, ne elhamarkodottan, a célodat úgy érheted el! Mindig
számolj  magadban  tízig,  mielőtt  fontos  határozat  előtt  állsz!
Fontold  meg az  eshetőségeket!

– Úgy lesz! – ígérte Merész.

- Adok neked egy ezüst sípot, akaszd a nyakadba, és ha túl nagy
erőfeszítést  igénylő  feladat  előtt  állsz,  fújj  bele  bártan,  én
meghallom a  hangját,  akkor  az  egész  erdő  szeretettel  fog  rád
gondolni, érezheted, lélekben veled vagyunk! A szeretet akkora erő,
akkora hatalom, amivel minden akadályt legyőzhetsz!

- Igen?

- Igen, próbáljuk ki! Fújj bele! – nyújtotta oda az ezüst sípot.

A  sípon csodálatos  drágakövek jelképezték a  kilenc bolygót,
középen  a  Napot  egy  rubin,  körülötte  holdkő,  macskaszem,
smaragd, gyémánt, kék és sárga zafír, korall, és igazgyöngy a Nap
körül  keringő  bolygókat.  Már  ránézésre  is  mágikus  erőt
sugalmazott.  Merész  előbb  jó  alaposan  szemügyre  vette,  majd
belefújt, de hangot nem hallott, így még egyszer, tiszta erejéből
megfújta.


