
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kert. A kertben 

virágtündérek laktak. Minden virágra más és más tündér 

vigyázott. Minden tündér szoknyája, olyan színű volt, mint 

annak a virágnak a szirma, amelyiken lakott. Az egyik 

tavasszal, a tulipántündérek szokásos bálja előtt, nagy volt az 

izgalom a kertben. 

– Hallottátok, hogy ősszel ültettek fekete tulipánt? – kérdezte a 

rózsaszín szoknyás tulipán tündér. 

– Nagyon kíváncsi vagyok rá, sohasem láttam még fekete 

szoknyát! – Hát azt most sem fogsz, mondta a sárga szoknyát 

viselő tündér 

– mert én nem hiszem, hogy fekete színű lesz a szoknyája. 

Talán sötétlila, vagy sötét bordó, de fekete az semmiképp! 

– Honnan tudod ezt ennyire biztosan – méltatlankodott a 

rózsaszínszoknyás tündér. 

– Onnan, hogy fekete virágok, nincsenek. Amit feketének 

neveznek 

a kertészek, az mindig csak 

valami sötétebb színt takar. Majd nézzétek meg, ha nekem nem 

hisztek. – mondta határozottan a sárga szoknyás tündér és 

elsietett. 



  



  

 



Nagy volt a várakozás. És egyszer csak a távolban, feltűnt a 

fekete szoknyás virágtündér. Földig érő fekete szoknyája 

sötéten suhogott, egyszerűen gyönyörű volt, ahogy elhaladt az 

ágyást szegélyező apró fehér virágok előtt. A színes szoknyás 

virágtündérek irigykedve bámulták.  

– Nézzétek meg, még hogy ez nem fekete  

– kiáltott fel elégedetten a rózsaszín szoknyás tündér.  

– Várjál csak amíg közelebb ér – szólt a piros, mert ő már 

látta…  



 

  



Ahogy közelebb jött a fekete szoknyás tündér és a napfény 

megcsillant a szoknyáján, már tisztán lehetett látni, hogy az 

bizony nem fekete. Bársonyos sötétlila színben pompázott, 

ahogy odalépett a meglepett többi tündérhez, és kedvesen 

köszönt.  

– Sziasztok. Tudom, hogy azt hittétek én a fekete tulipán 

tündére vagyok ezért a szoknyám fekete színű lesz. Az én 

tulipánom igazi neve azonban Éjkirálynő. Azért, mert a színe 

olyan, mint a csillagok nélküli, éjszakai égbolté. Igaza van a 

sárga tulipán tündérnek, fekete virágok nincsenek, csak 

olyanok, akiknek nagyon sötét színűek a szirmaik. Mint nekem. 

Nézzétek csak meg!  

– mondta és vidáman forogni kezdett hosszú szoknyájában. 

Erre a többi tulipán is elkezdett pörögni, és nevetve táncoltak a 

kertben körbe-körbe a színes tulipánok között. 
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