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Liliva csüggedten ejtette az ölébe ecsetet tartó kezét. Narancssárga vászonkötényére kék 

festékpöttyök csöpögtek, és ezzel egy ritmusban a tündérlány szeméből vigasztalhatatlanul peregtek 
a könnyek.  

A tündérlányok gyakran sírtak. Mindennapi látvány volt, hogy Li a palota kertjében itatja az 
egereket. Bergóc viselkedésén sem ütközött meg senki, aki évek óta ugyanabból a boróka bokorból 
nézte őt rajongva, minden vasárnap délután. A levélmanók köztudottan imádták a tündéreket. És 
nyílt titok volt, hogy Bergóc a Vízililiom Fesztivál óta szerelmes Lilivába. 

De az a látvány, amely a kertbe lépő Barka király szeme elé tárult, sokkolta a tündér uralkodót. 
Na, nem az a felfoghatatlan tény váltotta ki döbbenetét, hogy egy levélmanó térdel a lánya előtt – 
ezt majd a megfelelő keretek közt lerendezi, Bergóc megkapja a fejmosást, amiért áthágta a „manók 
nem szólíthatnak meg tündéreket” szabályt –, hanem azért nem hitt a saját szemének, mert Li 
ruháján egyre terebélyesedtek a sötét pacnik. A narancssárga ruháján! Barka király feszülten 
felpillantott az égre. Semmi kétség. Az előbb is jól látta a kialakult helyzetet, mert a Nap 
aranykorongján is megjelentek a kék foltok, és nőttek, nőttek épp úgy, ahogy a leánya kötényén a 
festékpacák. 

– Te egy festőtündér vagy, elfelejtetted?! – tépte ki a kezéből a király az ecsetet, majd óvatosan 
nekitámasztotta a paletta szélének az állványra kifeszített vászon mellé. 

– Sa… Sajnálom – hebegte Liliva, hasztalan próbálva letörölni arcáról a továbbra is potyogó 
könnyeket, miközben riadtan meredt a kötényére, majd az égre.  

– Még szerencse, hogy nem te fested a hangulatokat. Jól is néznénk ki, ha miattad most minden 
ember kedve elborulna. 

Nem múlt el nap, hogy ne kellett volna végighallgatnia apja prédikációját arról, mekkora 
megtiszteltetés és felelősség égfestőnek lenni. Lili festette meg az emberi világ számára a ragyogó 
napsütést, a kék felhőket, a májusi esőt és a hűsítő nyári záport, valamint a csillogó hópelyheket, 
naponta az éppen aktuálisat és szükségeset. A boszorkányoké volt a villámlás, a köd, a fagy és a 
heves viharok joga. A boszik így is éppen elég bajt okoztak a gonoszságukkal, még pont az 
hiányozna, hogy az égtündér sötét pacák mögé száműzze a ragyogó napot. Sokkal jobban kellene 
vigyáznia, hol cseppenti vászonra a színeket a kezében tartott ecsettel. 

Bergóc világosan megértette mekkora bajba került, a tündérkirály egyetlen pillantása elég volt 
hozzá. A néma parancsnak engedelmeskedve elillant a kertből, nem látszott alkalmasnak az idő 
annak elmagyarázására, hogy ő is az ecsetet akarta megszerezni az óvatlan lány kezéből, csak 
királyi hatalom híján nem volt bátorsága durván kirántani azt a tündérhercegnő kezéből.  

– Mi az a Tündérföldet megrengető tragédia, ami miatt így elfeledkeztél magadról? – érdeklődött 
a király, ismét gyermeke felé fordulva. 

– Gombolyag elcsente a naptojásomat, és befalta az egészet. Az utolsó csepp tojássárgáját nyalta 
le a bajuszáról, amikor észrevettem, mit művel. 

Barka király hirtelenjében azt sem tudta, hogy felrobbanjon a méregtől vagy kirobbanó jókedvét 
igyekezzen megfékezni, megőrizendő a helyzet komolyságát. 

– Ugye tisztában vagy felelőtlenséged következményeivel? 
Liliva bűnbánóan lehorgasztotta a fejét, lógó orrával igazán szánni valóan nézett ki. Ám az 

uralkodó kíméletlenül folytatta a dorgálást. 
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– Amíg a macskád szervezetéből el nem tűnik a tojássárgája, az emberi világban kizárólag sárga 
szőrű kismacskák fognak születni – ettől a ténytől Barka szája szélére visszafojthatatlanul 
felkunkorodott egy mosoly, amelyet aztán a következő gondolat rögtön le is törölt onnan. – A 
tojássárgáját pedig napokig tart pótolni. Addig borús, szomorú lesz a világ, amíg egy új naptojásból 
kikevered a következő napsárga festékedet. 

– Tudom, és naptyúk-anyó is haragudni fog, ha megtudja, hogy Gombolyag behabzsolta öt-hat 
napra való aranysárga festék alapanyagát. Lehet, hogy nem is ad nekem több tojást, ha kiderül, 
milyen felelőtlen és nemtörődöm vagyok. 

– Anyó szeret téged, és meg fog bocsátani, hiszen tisztában van vele, hogy az embereknek 
szükségük van a napsugarakra. Gombolyag viszont hosszú időre kiesik majd a kegyeiből. Az a 
kelekótya jószág örülhet, ha ezért a tettéért nem tiltom ki a palotából. 

Liliva lélegzetvisszafojtva várta királyi apja ítéletét. Megfeszülő vállai nem kerülték el a 
főtündér figyelmét. 

– Gombolyag egyelőre maradhat a Tündér Udvarban, de nem teheti be a mancsait a kertbe, 
amikor festesz. 

A tündérlány megkönnyebbülten sóhajtott. 
– Úgy lesz, apám. 
A király, azzal a tudattal, hogy a problémát megnyugtatóan kezelte, elhagyta a tündér kertet, és 

országos ügyei után nézett. Minden pillanatban szükség volt a szakértelmére és a talpraesettségére, 
mert ha Tündérországban valahol zavar támadt, annak kárát látták az emberek is.  

A főtündér büszkén nézett ki toronyszobája ablakán. Tündérföldön rend uralkodik, az emberek 
szolgálatára végzett tündértevékenységek ma is gördülékenyen haladnak előre a nekik rendelt úton. 
Bergócot látta elszáguldani a várfal alatt. No lám, mégis csak volt foganatja a feddő pillantásának a 
kertben, egy kellően szigorú uralkodói tekintet elegendő, és a legszertelenebb levélmanó is teszi a 
dolgát. Barka király elfordult az ablaktól, és elégedetten vonult át a trónterembe. Így azt már nem 
láthatta, hogy a várfal kanyarulata mögött eltűnő levélmanó lélekszakadva feltépte a tündérkert 
kapuját, és betrappolt az ágyások közé. 

– Liliva – kiáltotta Bergóc lihegve. 
A tündérlány kezében megállt az ecset, ijedten meredt a manóra, rosszat sejtett. Valami nagyon-

nagyon rosszat sejtett. 
– Gombolyag beszökött a festékraktárba, feldöntötte az egyik nagytégelyt, és a padlóról 

nyalogatja az áfonyakék festéket. 
– Az nem lehet! – sikította Liliva. Felkapta a szoknyája szélét és rohanni kezdett a kert kijárata 

felé. - Még tele a pocakja aranysárga tojáslével. Tudod te, mi történik, ha az összekeveredik a kék 
színnel?! 

– Ha a sárgát és a kéket összeöntöd… zöld lesz belőle – szörnyedt el a manófiú, most már maga 
is felfogva a dolog súlyát. 

– Apuska ki fogja tiltani Gombolyagot az országból, és lehet, hogy vele együtt engem is száműz 
az Udvarból. Tündérkék egek! Mi lesz ebből?! 

 
Az eset tegnap történt, és tudni való, hogy ami Tündérországban aznap végbemegy, másnapra 

begyűrűzik az emberi világba is. Így ha zöld kismacskára vágysz, ma kivételes lehetőség tárul eléd, 
kedves olvasóm, beszerezhetsz magadnak egy ilyen ritkaságot. Ám igyekezned kell. Ne feledd, 
mindössze néhány napod van az alkalmi vételre!  

S amint találtál magadnak zöld szőrű cicát, kérlek, értesíts, és cserébe elmesélem, mit szólt hozzá 
Barka király, amikor fülébe jutott a pákosztos macska újabb csínytevése.  
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