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Bol teplý letný večer a kráľ Modrej krajiny sa vybral na trhovisko pre špenát. Kráľ
Modrej krajiny sa tak volal preto, lebo jeho krajina mala veľmi veľa morí. Pre špenát
išiel aj so svojím verným radcom.
Kráľ a radca prišli k najbližšiemu stánku so zeleninou a opýtali sa predavačky, či má
špenát. Predavačka prikývla: „Mám pre vás špeciálny špenát. Je zázračný.“
Kráľ si myslel, že si z nich uťahuje. Neveril jej a znechutene jej odpovedal: „Proste
nám dajte ten špenát a nebľabocte tu štyri hodiny!“
Predavačka im podala špenát. Kráľ zaplatil a odišli.
Keď prišli do kráľovstva, kráľ rozkázal kuchárkam, nech mu na zajtra uvaria špenátovú
polievku. Kuchárky poslúchli a kráľ mal na druhý deň jedlo, ktoré si vypýtal.
Kráľ si sadol ku stolu a začal jesť. Keď dojedol, bolo mu nejako čudne. Hneď išiel so
svojím radcom za tou predavačkou na trhovisku. Našli jej stánok a kráľ sa jej opýtal:
„Čo ste do toho špenátu dali? Vy ma chcete otráviť?!“
Predavačka len pokojne odpovedala: „Len pokoj, pane. Ja som hovorila, že ten špenát
je zázračný.“
Kráľ prevrátil oči a išiel do kráľovstva.
Po chvíli sa kráľ pozrel na radcu a hovorí: „Vy ste kedy tak narástli, radca? Však vy ste
oveľa vyšší ako ja!“
„Pán kráľ, to vy sa zmenšujete. Vyzeráte ako malá opička. Máte aj chvost, aj srsť!“
prekvapene sa ozval radca.
Kráľ sa na seba pozrel do zrkadla a uvidel malú hnedú opičku a vykríkol: „Ja tú
predavačku vyhodím z mojej krajiny!“
„Ale pán kráľ, vy nemôžete vládnuť, veď ste opica!“ povedal radca.
O chvíľu prišli všetci z kráľovstva pozrieť sa na to čudo. Potom išli hľadať záhadnú

predavačku, ale nikde ju nenašli. Predavačka sa už nikdy nevrátila.
A tak radcu vyhlásili za kráľa.
Ľudia z Modrej krajiny už boli šťastní, lebo mali lepšieho kráľa. No a minulý kráľ Modrej
krajiny, teda opička, sa stala radcovým domácim zvieratkom.

