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 Agyatúr király és 

a fülkagyló lovagjai 

MACSINKA ZSOLT rajzai
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Valahol a fülkagyló mélyén, ahová csak a 

legkitartóbb hangok juthatnak el, él négy bátor 

lovag. Szőr Párszál, Szőr Láncoló, Szőr Kellecsend 

és Szőr Robaj. Tettrekészen várják a külvilágból 

érkező levegőlovagokat, hogy titkos rezgéseiket 

megfejtve továbbítsák az üzeneteket bölcs 

királyukhoz, Agyatúrhoz. 

– Uraim! Készüljenek! Már hallom, hogy dolgozik 

az üllő és a kalapács! Kengyelben a levegőlovagok, 

zeng a fülkürt. Szőr Párszál, kérem, nyissa ki jól a 

kapukat! 

– Mire ez a nagy sietség, Szőr Láncoló? 

Úgyis mindjárt bedübörög ide a sok neveletlen, 

szervezetlen levegőlovag, s egy pillanat alatt oda a 

nyugalom, az áldott csend. 

– Ugyan már, Szőr Kellecsend! Biztos 

kíváncsi rá, milyen üzenetet hoznak a lovagok! – 

méltatlankodott Szőr Láncoló. 

– Remélem, valami szép dallamot! – szólt 

álmodozva Szőr Párszál. 

– Mindegy, csak hangos legyen! Mondjuk egy 

öblös böff entés – hahotázott Szőr Robaj. 

– Több komolyságot, Szőr Robaj! Nagyon 

fontos feladatot végzünk. Azonnal ideérnek a 

levegőlovagok, és rögvest kiderül, milyen titkos 

üzenetet hoznak. Ha sikerül az apró részletekből 

összekapcsolnom a foszlányokat, és Szőr 

Kellecsend megfejti az üzenetet, már roboghat is 

vele Agyatúr királyunkhoz! 

Abban a pillanatban a kapukon át bevágtatott 

egy sereg szilajparipás levegőlovag. Patáik 

alatt megremegett a fülkagyló minden egyes 

csontocskája. Szőr Párszál Szőr Láncolóhoz 

irányította őket, aki így szólt: 

– Üdvözöllek benneteket a csigateremben, 

amely bár nem birodalmunk legnagyobb és 

legpompázatosabb terme, mégis az egyik 

legfontosabb. Levegőlovagok, ti gondoskodtok 

arról, hogy a külvilág minden fontos hangüzenete 

eljusson a birodalom fejéhez, Agyatúr királyhoz. 

Arra kérlek benneteket, hogy szépen, sorban 

áruljátok el nekem, milyen üzenetet hoztatok, 

hogy aztán láncokba rendezve átadhassam őket 

kódfejtőnknek, Szőr Kellecsendnek. 

Szőr Láncoló összerendezte a lovagoktól 

kapott üzenetdarabkákat, ezeket Szőr Kellecsend 

megfejtette, és átadta Szőr Robajnak, aki 

haladéktalanul továbbította Agyatúr királyhoz. 

Mikor Szőr Robaj visszatért, s újra csend 

telepedett a csigateremre, Szőr Kellecsend 

kényelmesen hátradőlt székében. 

– Jó éjszakát, uraim! 

– Nem fekhet le aludni! Bármikor újabb lovagok 

érkezhetnek! – aggodalmaskodott Szőr Láncoló. 

– Nem hiszem én azt! – ásított álmosan Szőr 

Kellecsend. 

– Miért? Mi volt az üzenetben? 

– Tücsökciripelés. 
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