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1. rész
Arany Garas, Pomádia kincstárnoka megnézi, mivel készültek 

a mesteremberek dicső Pomádé király névnapi ünnepségére

Nagy-Pomádia népe az év legszebb hónapjának elsô napjára ébredt. 
Bizony, ebben a hónapban volt dicsô Pomádé királynak, Ó- és Új-Pomá-

dia egyesítôjének névnapja. A király imádta királyságát, legjobban azt szerette 
benne, hogy az ô nevét viselte. De nemcsak az ország viselte a nevét, minde-
nen az ô arcképe virított. Pomádé-szobrok díszítették a parkok pihenôhelyeit, 
Pomádé-festmények voltak a galériában, még Ó-Pomádia kis házainak Tisz-
ta udvar Rendes ház tábláit is kicserélték a következôre: POMÁDÉ a legjobb, 
a legbölcsebb, a leghatalmasabb. Így hát egyáltalán nem volt meglepô, hogy 
különösen alaposan készültek királyuk névnapjára. A király jobbkeze és fô 
adókivetôje Arany Garas, már az ünnepi hónap elsô napján magához rendelte 
az ország kiváló kézmûveseit, akik a palota melletti sétányon sorakoztak fel 
a szemlére.

– Porcelánfestôk, ide! – mutatott Garas a cipôje orra elé. 
Rögtön két legény bújt elô a tömegbôl, kezükben kosarakat cipeltek.
– Ezekkel készültünk – emelte fel a kosarak fedelét az egyik. 
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– Magukhoz beszél az úr! – lökte meg ôket a mézeskalácsos. – Mivel foglal-
koznak?

– Mi?
– Mi a szakmájuk, mit jöttek megmutatni?
– Szerintem szabók! Nézze csak a cifra ruhájukat! – mutatott rájuk a por-

celános.
– Ööö, hát igen, szabók vagyunk, messze földön híresek. Eljöttünk ide, 

Nagy-Pomádiába, aminek híre Messziföldre is eljutott. S nemcsak a szép or-
szágé, hanem kiváló királyáé is, kinek névnapját jöttünk mi is köszönteni – 
vágta ki magát Béni.

– Egy kiváló és új anyaggal szeretnénk meglepni Ôfelségét, hogy neve nap-
ján ô legyen a legkáprázatosabb, a leghihetetlenebb és legemlékezetesebb.

– Így lenne? – hunyorgott Arany Garas. – Akkor gyerünk, jöjjenek utánunk! 
Menjünk a királyhoz! – intett az ôrségnek, mire azok rögtön haptákba vágták 
magukat.

– Egy kis idô kéne még, hogy lemossuk az út porát, mégsem állhatunk így a 
király elé.

– Mosakodunk, öltözködünk, s aztán rögtön odamegyünk! – trillázta a két 
szabó.

– Jöjjenek, de siessenek! Ruha-ügyben a király nem ismer tréfát! Induláááá-
ás! – vezényelt Garas.
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– Bal-jobb, bal-jobb, bal-jobb! – masírozott el mellettük Arany Garas a kirá-
lyi ôrség díszes társaságában.

– Látják, kérem, milyen jó, hogy ezt a mesterséget tanultuk? – fordult körbe Béni.
– Bizony, nincs ma szerencsésebb mester a takácsnál, a szabónál! – kontrá-

zott Dani.
– Hiszen mi a legfontosabb Pomádiában? 
– Hogy a királynak új ruhája legyen! – válaszolt a nép.
– Milyen legyen ez a ruha? – kérdezték az álszabók.
– Gyönyörû, a legszebb, nem számít, hogy mennyibe kerül nekünk!
– Csak Pomádé legyen elégedett!
– Csak Pomádé legyen fess!
– Ha kell, ezért majd Arany Garas kisöpri a királyi kincstárat!
– Ez jól hangzik… – súgta Béni.
– Jól bizony… – mondta Dani.
– Jól becsapjuk ôket!
– És rászedjük!
– Átverjük!
– Bolonddá tesszük!
– Hogy bolonddá a királyt?
– Pssszt, Béni! Halkan! Bolonddá! Naná!
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