
Fésűs Éva
A három tojás

Volt egyszer két szomszédos király. Az egyiket úgy hívták, hogy Irgum-Burgum, a másikat
meg úgy, hogy Rontom-Bontom, mert nagyon mérgelődős ember volt mind a kettő, de még a 
feleségeik is!  Ritkán mosolyogtak, sokat zsörtölődtek, de azért csak tartották a 
jószomszédságot, egészen addig, amíg egy szép tavaszi hajnalon át nem rebbent a Rontom-
Boontomék kendermagos tyúkja az Irgum-Burgumék udvarába.
Kapirgált, kapirgált, azután körülnézett, megpillantotta a kispadon az Irgum-Burgum
királynéasszony vesszőkosarát, s nosza! … kotkodács! kotkodács! kotkodács! … beletojott 
három gyönyorű tojást, mert akár hiszitek, akár nem, a mesebeli tyúkok mindennap hármat 
tojnak.
Kiszaladt a lármára az udvar népe, innen is, onnan, is. Rontom-Bontom király még
halósipkában volt, Irgum-Burgum király fél lábáról pedig lemaradt a papucs, úgy sietett – de
mire kiértek, a kendermagos már menekült vissza a saját udvarába, csak a három tojás
fehérlett, mosolygott csodálatosan és melegen az Irgum-Burgumné asszony kosarában.
- Van három tojásom! Nem kell kimennem a piacra! – tapsolt örömében a királynéasszony.
Több se kellett Rontom-Bontomné királyasszonynak! Lábujjhegyre állt az aranykerítésnél és
haragosan átkiáltott:
- Nem a tiéd a három tojás! Tüstént add vissza, hiszen az én kendermagosom tojta!
- Igen ám, de az én kosaramba! – feleselt vissza Irgum-Burgum királyné.
- Azért is az enyém mind a három! – szikrázott a szeme Rontom-Bontom királynéasszonynak.
- Nem igaz! Nem adom! Juszt se hagyom! – pattogott a szó oda-vissza, s amint pörlekedtek, a
nagy perpatvarba egyre többen belekeveredte. Szörnyűséges lármát csapva nyelvelt 
egymással a két királyi udvar népe.
A királyok sem tűrhették szótlanul a dolgot. Felfortyantotta bennük a mérget az asszonyi szó 
tüzed pattogása. Rontom-Bontom király földhöz vágta a sapkáját:
- Kacifántos teringettét! Legyen vége a veszekedésnek! Ide azt a három tojást, Irgum-Burgum
király, mert különben földig rontom-bontom a palotádat!
- Nálunk az igazság, nálunk marad a három tojás! – mennydörgött vissza Irgum-Burgum
király.
Ettől még nagyobb lett a ribillió. Mind a két palotában összehívták az okosok tanácsát, hogy 
eldöntsék, kinek van igaza. Törték a fejüket egész nap, mégsem mentek semmire. Nem
maradt más hátra, Rontom-Bontom király megüzente a szomszédjának, hogy ha nem adja
vissza szépszerével, majd elviszi a három töjást erőnek erejével! 
- Vinnéd ám, ha engedném! – kiabált Irgum-Burgum király, és a nagy ágyút azon nyomban
ráirányította Rontom-Bontom király legszebbik tornyára. Éppen abban lakott a király daliás
fia, Deliszép királyfi.
És ekkor történt valami! …
Mert hogy el ne feledjem, volt az Irgum-Burgum királynak egy tündérszép leánya, aki
szepegve-szipogva, szégyenkezve hallgatta végig a nagy veszekedést a szobájában, egészen
addig, amíg a nagy ágyút fel nem állították. Akkor felkapta az okos fejét, és letörölte a
könnyeit.
- Azt már nem! Nem fogjátok miszlikbe vagdalni egymást, sem a Deliszép királyfit! Majd én
túljárok az eszeteken!
Térült-fordult a konyhában, s hogy mit csinált, senki sem vette észre a nagy felfordulásban.
Csak a hadüzenetet vivő legény torpant meg a nagykapunál, amikor a királykisasszony 
megrántotta a mentéje ujját:
- Megállj, legény! Add csak vissza a levelet. Édesapám ezt a másikat küldi helyette. Úgy siess
vele, hogy a lábad se érje a földet!



Szót fogadott a legény, úgyhogy még fel sem szálltak a tyúkok aludni az eperfára, amikor már
jelentették Irgum-Burgum királynak az ajtónállók, hogy jön Rontom-Bontom király, nagy
kísérettel.
- No, ha jön, fogadjuk! – kapott a kardja után Irgum-Burgum király és meg akarta fúvatni a
harci riadót, de az ajtónállók lelkendezve közbeszóltak:
- Várjon, felség! Hiszen a Rontom-Bontom király muzsikaszóval jön, szalagos, virágos
paripákkal!
- Mia szösz? – hápogott a király, és hitetlenkedve kinézett.
Úgy volt bizony, ahogy jelentették. Legelöl lovagolt Deliszép királyfi, s amint odaért a palota
elé, meglengette virágos csákóját, Rontom-Bontom király pedig bekiáltott az ablakon:
- Ez mér beszéd, szomszéd! Köszönjük a szíves meghívást!
- Miféle meghívást? – hebegett, pirosodott a király, de addigra odaperdült eléje a
királykisasszony.
- Ne haragudjék, édesapám! Sütöttem abból a három tojásból egy finom piskótát, s
meghívtam rá uzsonnára Rontom-Bontom királyuraméket. Felét ők eszik meg, felét 
kigyelmedék, így aztán egyikük igazságán sem esik csorba!
- Nahát! – néztek össze az okosok, és tátva maradt a szájuk. – Erre nem gondoltunk.
- De nem ám! – állt oda vidáman Deliszép királyfi. – Meg arra sem, hogy kézfogót is tartunk,
mert én éppen ilyen okos, kedves, ügyes, békésszívű kislányt keresek feleségnek! 
Ez ellen egyik király sem tudott szólni, annyit sem, hogy „irgum-burgum”. Annyit sem, hogy
„rontom-bontom”. A két zsémbes királynéasszony is szégyenkezve hallgatott, s mit tehettek
egyebet, szépen asztalhoz ültek. Nem is keltek fel onnan, amíg a piskóta az utolsó morzsáig el
nem fogyott.


