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A tízezredik ajtó 

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, ahol már a kúrta farkú 
malac túr, állt egy hatalmas, de tényleg hatalmas palota. Ennek a palotának százezer ablaka, 
kilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc ajtaja volt. Ebben a palotában lakott egy 
rettenetesen öreg király. Az igazi nevét alig tudták páran, mert már vagy harminc éve csak vén 
királynak szólították. Neki volt egy nagyon szép fia. Azt nem mondtam az elején, hogy a 
palotának volt egy tízezredik ajtaja is. Azt sem mondtam, hogy a tízezredik ajtó mögött óriási 
nagy, sőt rettenetesen nagy szenvedés lakott.  

Már nem tudom mikor, de az biztos, nagyon régen volt, hogy a király három takarítónőt 
keresett. Alig egy-két ember vállalta volna a nehéz munkát, viszont a királynak egyik sem felelt 
meg, mert azt akarta, hogy az a három ember ismerje már egymást annyira, hogy össze 
tudjanak dolgozni. Hírét hallotta ennek három lány, akik ikrek voltak, méghozzá teljesen 
egyformán néztek ki. Csak az egyiknek tért el a hajszíne, gyönyörű barna színe volt, a 
testvéreinek pedig nagyon sötét fekete. Elmentek a királyhoz, hogy elvállalják a munkát. A 
király nyomban fel is vette őket, és azt mondta nekik: 
- Ha fél esztendeig mindent megcsináltok, amit kérek, kaptok tőlem fejenként tízezer 
aranytallért, és tíz ezüst lyukasgarast. 

Az első feladatuk az volt, hogy a kisfolyosó szőnyegét seperjék két hónapig. Ez 
pontosan száz méter hosszú volt. Neki is láttak. Éppen arra sétált a királyfi, és mindhárom 
takarítónő beleszeretett, ahogy meglátták. Már két hónapja dolgoztak és a királyfi minden 
áldott napon elsétált előttük, azonban a második hónap legvégén megkérdezte a barna hajú 
lányt, hogy szeretne-e a felesége lenni, mert már két hónapja csodálja, és azt látja, hogy a 
három testvér közül ő a legszorgalmasabb. A lány természetesen nagy örömmel igent 
mondott. A másik két testvér elhatározta, hogy parókát vesznek és egyik nap az egyik, másik 
nap a másik veszi fel. Ezzel egy gond volt, hogy a barna hajú lánynak ettől még ugyanúgy barna 
haja volt. A testvérek azt találták ki, hogy megfenyegetik, ha nem vesz fel egy fekete parókát, 
akkor saját maguk fogják őt belevetni a tízezredik ajtó mögé. A lánynak muszáj volt 
engedelmeskednie. Viszont volt egy aprócska varrat a kezén, amire nem figyelt fel a másik két 
testvér. Másnap, amikor az egyik fekete hajú lány bement a barna színű parókában a királyfi 
szobájába, a királyfi egyből tudta, hogy ő nem a szerelme, mert nem volt varrat a kezén. A 
királyfi egyből szólt az őrségnek, akik elvitték mind a két fekete hajú lányt és belevetették őket 
a tízezredik ajtó mögé, aztán bezárták az ajtót kétszáz lakattal és máig ott bent szenvednek. 

A királyfi összeházasodott a barna hajú lánnyal. Sok gyermekük született, megkapták a 
fele királyságot, a király halála után pedig az egészet, és még máig is élnek, ha meg nem haltak. 
 
 


