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„A rendőr hivatalos személy – gondolta –, ő egészen biztosan tudja, ki itt a király. És ha a királyt

 ismeri, bizonyára tudja azt is, hogy ki a király lánya.”

odalépett hát a rendőrhöz, és megszólította:

– tudja-e a bácsi, hogy én ki vagyok?

– Hogyne tudnám! te az a kislány vagy, aki palacsinta szeretne lenni, ezért az út közepén 

áll, pedig a lámpa mindjárt pirosra vált. Na, szaladj át gyorsan a másik oldalra!

„ő sem tudja – gondolta a kislány. – Biztosan csak a forgalommal kapcsolatos tudnivalókba 

avatták be. Nyilván fogalma sincs arról, hogy ki itt a király.”

A meg nem értett királykisasszony tovább bandukolt a házak között, és azon töprengett, 

vajon miért ilyen tudatlan a nép. „Ha nagy leszek, és minden az enyém lesz, sürgősen változ-

tatok népem mú́veletlenségén. vándortanítókat alkalmazok majd, akik keresztül-kasul járják 

birodalmamat az arcképemmel. Nem szégyen az, ha valaki királynő!”

Hirtelen egy csapásra jobb kedvre derült. Az úton, pontosan előtte egy úriember egészen 

a földig meghajolt. A kis királykisasszony méltóságteljesen odalépett hozzá, és megszólította:

– egyenesedj csak fel, barátom!

Az úriember hunyorogva pillantott fel a járdáról.

– Mi… mit? Hogy? … Ó, de jó, hogy erre jöttél, kislány! Nem segítenél megkeresni a kontakt-

lencsémet? valahol itt kell lennie!

„Nem ismerhetett fel, hiszen nem is lát kontaktlencse nélkül” – gondolta a királykisasszony, 

majd kegyesen leereszkedett a földre, és segített megkeresni a kontaktlencsét.

– Köszönöm, kislány! sokat segítettél! – mondta az úriember, miközben óvatosan visszatette 

megkerült kontaktlencséjét.

„Furcsák az emberek – gondolta a királylány, és továbbindult vándorútján. – Élik minden-

napjaikat, és még csak eszükbe sem jut, hogy utánajárjanak, hogy ki is az ő igazi uralkodójuk.”

Miközben így elmélkedett, egy játszótérhez ért. A homokozóban egy hatévesforma kisfiú 

csodaszép várat épített. A kislány azonnal hozzá lépett.

– Miért építed ezt a várat? – kérdezte.

– Azért, hogy a katonáimnak legyen hol megszállniuk.

A kis királykisasszony szeme izgatottan felcsillant.

– Neked… neked katonáid vannak? Akkor te biztosan király vagy!




