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Az udvari boszorka egy aprócska, zöld zsalugáteres, csupa virág házikóban lakott 
a felségesék kastélyától nagyjából negyedórányi kényelmes sétára. De most, hogy a 
királyné az izgatottságtól belehúzott, alig tíz perccel az előbb lezajlott párbeszéd után 
már ott rázta a vendég érkezését jelző kolompot a kapuban. A kolomp mellett kis 
táblák sorakoztak. Ilyesmik, hogy:

Ez persze a felséges Ilonka királyasszonyt egyáltalán nem hatotta meg, mert egy-
részt el sem olvasta, másrészt meg ő életében még soha nem zavart senkit. Képtelen is 
lett volna rá, hiszen ő volt a királyné! Böske boszorka – aki éppen egy nagyon bonyo-
lult és rettentő sok összetevőből álló varázsfőzet készítésében volt benne nyakig – a 
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hirtelen kolompolásra kiejtette kezéből a kísérleti lombikot, mire a drága lötty mind 
a padlóra került, ő meg a kétségbeesés szélére.

Az ördögbe már az olvasni nem tudó, hígagyú teremtésinek, hogy nem hagy békén! 
Mindjárt földigilisztává varázsolom, aztán úgy próbálja meg rázni azt a nyavalyás 
csengőt! – nyitott ajtót zsörtölődve, mire Ilonka királyné már be is ügetett mellette az 
apró házikó mindennel felszerelt konyhájába és lehuppant az egyik fortyogó üst mellé.

– Szervusz Bözsikém, hogy s mint vagyunk ma? Látom, nem lopod a napot! Na-
gyon helyes, nagyon helyes... – mondta kedvesen a dühtől egészen kivörösödött bo-
szinak, és kecsesen elhessegetett egy az ölébe pattanó öklömnyi varangyot, hogy csak 
úgy toccsant a szerencsétlen kétéltű a konyhakövön. – Egy parányi kérésem lenne 
hozzád most rögtön. Mert a dolog nem tűr halasztást! Tudod, lenne ez a kis probléma 
a mi várva várt trónörökösünkkel…

Alig fél óra múlva Ilonka királyné már dudorászva szökdécselt hazafelé a királyi par-
kon át. A kezében volt egy egészen különleges alakú aprócska, kék színű flaska, félig töltve 
valami sűrű, narancsszín löttyel. De miközben önfeledten ugrabugrált a királyi felség, 
hosszú, földig érő aranyhajából elszabadult egy rakoncátlan tincs, amire az egyik – talán 
éppen a bal – lábával rálépett, a másik – az meg mintha a jobb lett volna – lábával meg 
beleakadt, és királyi pisze orrára bukott. Ez még nem is lett volna akkora világrengető 
katasztrófa, mert nem ütötte meg magát a felséges, és amikor villámgyorsan felpattant 
a méltatlan helyzetből és körbesandított, azt is látta, hogy senki nincs a közelben, hogy 
kinevesse. De sajnos a dolgok néha rosszabbul alakulnak, mint ahogy elsőre gondoljuk. 
És ez most is így volt. Mert fájdalom, éppen arra téblábolt egy kisegér és ahogy Ilonka 
elhasalt, pont ráesett a szerencsétlen rágcsálóra, mire annak kitörött az egyik első foga.

– Jaj! – nyögte ki a királyné, mert alapjában jó szívű teremtés volt, még ha néha 
többet is ugrált a kelleténél. – Hát te aztán jól megjártad! Máskor figyelj jobban hékás!
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– Hoty én figyeljek jobban?! Öffe-viffa rohangálf, rámlépf éf még fan képed eft 
mondani? – az egér hirtelen megrázta magát és csodák csodája, igazán mutatós tün-
dérré változott. Kicsit mondjuk rontott az összképen, hogy a bal felső egyes fogát 
nem a szájában, hanem a markában tartotta.

– Ne pattogj már annyit! Véletlen volt, na! Egész egyszerűen nem vettelek észre! 
Megbotlottam, rád estem. Ennyi az egész! – Ilonka már indult volna tovább, de a tün-
dér elé állt. A képe először pipacspirosra változott, aztán meg püspöklilára.

– Ennyi af egész? Aft mondod, hogy ennyi af egéf? Tönkretefed máfok életét a 
feleburdi faladgálásoddal és annyit tudf mondani, hogy ennyi af egéf?

– Mégis mit kellene még mondanom?
– Talán aft, hogy bocánat, af én hibám folt!
Most már Ilonka képe is paprikapiros volt a méregtől. Amúgy sem szerette, ha 

elébe álltak mikor fontos dolga volt és akadályozták holmi csipp-csupp ügyekkel. De 
hogy őt hibáztatják valamiért?! Ez sehogy sem fért abba a csinos királyi fejecskéjébe. 
A tündérre förmedt:

– Szóval szerinted én vagyok az oka, hogy ahelyett, hogy normális emberi méret-
ben, a közlekedési szabályokat betartva és elsőbbséget adva mászkálnál a saját ker-
temben, egérként sunnyogva elgáncsolsz és a végén beletörik a fogad? Á, mit is fog-
lalkozok veled, mikor sokkal fontosabb dolgom is akad, mint te! – emelte meg a kék 
üvegcsét, mire a tündér szeme felcsillant.

– Áhá! Fóval Böske varázskotyvalékát vifed! Fóval ezért nem látsz tovább, af orrod 
hegyénél. Hát akkor csak annyit mondok, hogy amit ennek a fővetnek köfönhetsz, aft 
se lásd tofább, csak addig a pillanatig, amíg a kefedbe kaparintod!

Ezzel a tündér nagyot bucskázott a feje körül, és eltűnt! Ilonka meg egy darabig még 
úgy állt ott, mint akit leforráztak, aztán sarkon fordult és visszaügetett Böske boszihoz.
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