Vancsisin Ábris 4.b
Az egérkirálylány
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy birodalom, a Kamakúri Királyság, melyet nagy
szomorúság ért. II. Ákos király lánya, a szépséges királylány úgy eltűnt egy szép napon,
mintha a föld nyelte volna el.
Jöttek a királyfik messze földről, hogy keresésére induljanak, de mindegyik kudarcot vallott,
csak egy nem. Na, én ennek a királyfinak az útját fogom nektek elmesélni.
Amikor elindult a királyfi az útjára, egy rengeteg nagy erdőbe ért. Ott meglátott egy házat.
Bement. A házban egy öregasszony talált. Megszólította:
-

Adjon Isten öreganyám!
Neked is szép királyfi – válaszolt az öreganyó. Hol jársz itt, ahol a madár se jár?
II. Ákos király eltűnt leányát keresem.
Hát akkor jó helyre kopogtattál, édes fiam! Hallottam ám hírét a szépséges
királyleánynak! Nagyon messze van innét, nagyon messze!
A királyfi igen elkeseredett.
- Ne keseregj királyfi! Adok neked egy varázskulacsot, de csak akkor nyisd ki, ha arany
nap fénye tűz, előbb egy perccel se!
- Köszönöm öreganyám! – hálálkodott a királyfi.
- Járj szerencsével, és el ne feledd, amit mondtam!
A királyfi folytatta útját. Ment, ment, mendegélt hegyen-völgyön át. Egyszer csak egy
barlanghoz ért, ahol egy törpe állt. A törpe megszólította:
-

Ki vagy te és mit keresel itt? – kérdezte a törpe.
Én egy királyfi vagyok és II. Ákos király eltűnt leányát keresem. Nem hallottál róla?
Itt van az a királylány, akit keresel, de ha be akarsz jutni hozzá, meg kell válaszolnod
ezt a találós kérdést: Ha feldobod fehér, ha leesik sárga. Mi az?
Hmm – töprengett a királyfi. Megvan! Tojás!
Jó a válasz – mondta a törpe. Bemehetsz, de előtte hallgasd meg a jótanácsomat:
Vörös barlangban
32 fehér ló,
szelíden állnak,
ám ha arany Nap süt,
gonosszá válnak.

Miután meghallgatta a királyfi, bement a barlangba. Bent egy trónterembe ért, a közepén
egy trón állt, azon egy királylány ült. Balján egy öreg banya, jobbján egy kalitka, benne egy
egérkirálylány.

-

Szia szép királylány, már mióta kereslek! Hozzám jössz feleségül? Visszajössz velem
apád országába?
Igen! – válaszolta a királylány, és rámosolygott 32 arany fogával.

Erre a királyfi megfogta a karját, megkötözte, a gonosz banyát pedig lekaszabolta a kardjával.
Végül odament a kalitkához, háromszor suhintott kardjával, mire a kalitka összetört. Ekkor az
egérkirálylány megkérdezte:
-

Miből jöttél rá, hogy ő nem az igazi királylány?
A törpe és az öreganyó jótanácsából – mosolygott a királyfi. Most pedig
visszaváltoztatlak.

A királyfi elővette a varázskulacsot, és azon megjelent a varázsige:
Egér, egér, kisegér,
forog a szél körbeér!
Varázskulacs nyitva már,
király apád visszavár!
Miután elmondta a varázsigét, az egérkirálylány visszaváltozott ember királylánnyá, a királyfi
pedig megkérte a kezét. A királylány igent mondott és hazatértek Kamakúrba.
A király, amikor meglátta, hogy a királyfi visszahozta a leányát, jutalmul neki adta fél országát
és a leánya kezét. Boldogan éltek tovább, amíg meg nem haltak!
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