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A partoktól távol, messze, nagyon messze

Vígan süt a nap és búzavirágkék a tenger

A felszín átlátszó, mint egy szép üveg

Mélye feneketlen, hatalmas mély üreg

 

Horgonykötél sohasem érne le odáig

Emberfia sem él ott, nem élne sokáig

Ott lakik a mélyben a tengernek népe

Sellők, halak, bálnák, mindből a szépe

 

Különös egy hely ám ez a birodalom

Nem ám csupa homok és csupa kőhalom

Fák, virágok benne kényest ringatóznak



összevissza nyújtózkodnak, hajladoznak

 

Ágaik közt suhannak, hancúroznak halak

Aprók, nagyok, szelídek, bohókásak, vadak

És ahol a tengerfenék a legmélyebb

Vízi király palotája ott van, ott székel

 

Piros korallból van annak minden fala

Csúcsívesre készült minden nagy ablaka

Átlátszó borostyánkővel üvegezték

Minden tetejét nagy kagylóhéjjal fedték

 

Amikor a kagylók csukódnak, nyitódnak

Legbelül a gyöngyszemek szépen csillognak

Bármelyik lehetne egy korona éke

Csillogón, tündöklőn a nap fényessége

 

Ebben a tündéri szép gyöngypalotában

Uralkodik a Vízikirály egymagában

Hiába igazságos, hiába szigorú

Özvegyen él régóta, ezért is szomorú

 

Hitvesét a halál nyílt tengeren érte

Sehol nem volt menedék, ami megvédje

Szegény királyné, teste ki tudja, hová lett

A nagy viharban, amit az ég rendezett

 

 



 

A Vízikirálynak van szép lánya, éppen hat

A király anyja nevelgeti azokat

Oly nagy szeretettel viseli gondjukat

Ha tehetné, mindentől óvná a lányokat

 

A nővérek egytől egyig szépséges szépek

Mégis a legkisebb apja szeme fénye

Szeme szelíden kék, mint a tenger mélye

Arca virágszirom, finom, gyengéd lélek

 

A lányok haja gyönyörű, tekergő sörény

Nincs lábuk, uszony nőtt annak a helyén

A vízben a lábbal mire is mennének

Halakkal úszásban hogy versenyeznének

 

A nővérek álló nap csak játszadoznak

Borostyánkő ablakokat nyitogatnak

S a halak élelmet találnak kezeikben

A szép gyöngypalota tágas termeiben

 

Oda-odaúsznak a kisasszonyokhoz

S kirándulnak néha a korallzátonyokhoz

Békésen tűrik a királyi simogatást

Vidáman úszkálnak vagy játszanak épp mást

 

Hatalmas kert van a gyöngypalota előtt

Fényes gyümölcsök vannak ágaik közt



Pompáznak ott tűzpiros meg sötétkék fák

Alattuk hajladozik, ring a sok-sok virág

 

A kert földje finom, kék tengeri homok

Szélcsendes időben a nap is leragyogott

Csodálatos kék színben úszik ott minden

A nagy mélységet itt elfelednéd, hidd el

 

Fénylik is minden, mint a bíborvirágok

Örömmel gondozzák kertjeiket a lányok

Ha találnak bennük igazítani valót

Gyorsan kigyomlálják, mi nem oda való

 

 


