Huszti Márton Benedek 4.b
A szegénylegény és a királylány

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gyönyörű királylány, aki király apjával és annak új
feleségével élt. A mostoha értett minden bűbájhoz és utálta a királykisasszonyt.
Mikor a király egy nap elment vadászni, a bűbájos így kiáltott:
- Cin-cin tádé csalamádé, a királylány változzon egérré! – és hipp-hopp, máris egér lett a szép
hajadon, a mostoha pedig bedobta a palota legmélyebb tömlöcébe.
Teltek múltak a napok, a királylány eltűnésének híre ment. Egy szegény fiú épp szolgálatban állt egy
különös öregembernél.
- Hallod-e fiam! A szolgálatban letöltendő időd, az egy esztendő, lejárt, szorgalmadért jutalmad sem
marad el. Kapsz tőlem egy varázsiránytűt. Csak meg kell neki mondanod, hogy kit keresel és
megmutatja hozzá az utat. A fiú már régóta szerelmes volt a királykisasszonyba, szolgálatai alatt is
folyton csak rágondolt. Mikor pedig hírül vette, hogy eltűnt a királylány nem volt már maradása,
csodairánytűjével elindult a felkutatására. Mikor elért a palotába, a király színe elé járult és így szólt:
- Felséges királyom, megkeresem én a te lányod!
- Ugyan, miért lennél különb, mint a többi herceg, vagy vajákos?
- Mert van csodairánytűm! – mondta büszkén.
- Legyen hát! – mondta a király. A fiú ekkor így kiáltott:
- No, iránytűm mondd meg nékem, hol van a királylány? – Az iránytű akkorát koppant, hogy azt még
mai napig is emlegetik. Vezette az iránytű a fiút, vezette, azt sem tudta, hogy merre megy, csak
annyit tudott, hogy még mindig a palotában van. Egyszer aztán megállt az alagsori celláknál.
Beszélgetés halk nesze ütötte meg a fülét. Mikor belesett a cellába a király feleségét látta épp, amint
egy egérrel beszélget. Nem hallott minden szót tisztán, de valamit ki tudott szűrni.
- Innen nem fogsz kiszabadulni, te kis taknyos! – mondta a mostoha.
A legény ezt hallván rögtön segítségül hívta a király három legerősebb katonáját, Pétert, Botondot és
Istvánt. Azok rávették a mostohát, hogy változtassa vissza a királykisasszonyt, aztán úgy elkergették,
hogy nyolc országon át meg sem állt.
A király nem győzött hálálkodni a szegénylegénynek. Végül megjutalmazta fele királyságával és vele
együtt adta lánya kezét is. Hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak. Boldogan éltek, amíg meg
nem haltak.

Szentendre, 2016. 11.25.

