
A herceg 

 

Hol volt hol, nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt 

egyszer egy szép nagy trágyadomb. Egy napsütötte reggelen született ezen a trágyadombon 

egy gyönyörű kis kék köpő légy. Olyan csodálatos szép kék színe volt amilyet az akkoriban 

kikelő legyecskék sem, de még az öreg legyek sem láttak soha. 

- Tündökölsz akár egy zafír drágakő!- mondogatták - neki. 

- Mintha egy király legszebb kincse lennél!- dicsérték. 

Legyezgették a hiúságát, simogatták a szárnyukkal. Így hát a kis légy különlegesnek érezte 

magát, szebbnek, mint mások, és a fejébe vette hogy ő biztosan egy királytól származik. Ettől 

kezdve a trágyadombi legyek hercegnek hívták őt. A kis herceg önfejű lett és beképzelt. Azt 

hitte mindenki az ő parancsait lesi és vakmerővé vált. Elhatározta hogy berepüli a világot és 

megnézi a birodalmát. A többi kis legyet és néhány öregebbet is maga mellé vett kísérőnek és 

útra keltek. Három nap - három éjjel repültek. Ahol megálltak pihenni, az udvaroncok 

kihirdették, hogy megérkezett a herceg, és minden állat hozzon ajándékot neki. A kis állatok 

megszeppentek és hozták a finomabbnál finomabb falatokat. A katicák érett ribizlit, a 

pillangók édes virágszirmokat, a méhecskék pedig egy-egy csepp mézet. A kis legyecske 

pedig mindent megevett és szépen kigömbölyödött. A harmadik nap estéjén egy tavacska 

partján pihentek meg. A kis légy lefekvés előtt még gyönyörködni akart magában a tó 

tükrében. A legyecskék hiába kérlelték: 

- Ne menj a vízhez felséges urunk!  

De a kis légy így felelt kevélyen: 

- Ugyan ki merné bántani az uralkodóját?  

Ebben a pillanatban egy nagy béka ugrott ki a vízből és hamm bekapta a herceget. Lett nagy 

sírás-rívás, jajveszékelés. 

 - Megetted a királyunkat! –kiabáltak. 

 –Nem tudtam. – szólt a béka mosolyogva és közelebb ugrált hozzájuk. A legyek ijedten 

szétrebbentek. Itt a vége, fuss el véle. Ha a béka tudta volna, az én mesém is tovább tartott 

volna? 
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