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A blrhtyk f as szovty cry 6j e

H olvolt, hol nemvolt, volt egyszer egy sz6ps6ges sz6p kiralykisasszony, de olyan

! Lsz6p, hogy a napra lehetett n6zni, de 16 nem. J6rtak is az apjahSzihoz hercegek,

kirilyfik a vil6g minden tij6kir6l, kordlvett6k a vil6gsz6p kir6lykisasszonyt, mondtak neki

mlzesmSzos szavakat, de annak ugyan besz6lhettek: az egy-rk ftil6n be, a mdsikon ki nem

hallgatott rdjuk. Egyhezsem volt egykegyes j6 szava, s menn6l jobban bizonyitotta ezis, az

is, hogy igy meg tigy tejbe-vajba fiirosztgetn6, s tenyer6n hordan6, ha az 6 feles6ge lenne,

ann6l nagyobbakat kacagott rajtuk, hogy a palota is csengett be16. Volt egy a hercegek s

kirSlyfik ko zt, al<rtetszett neki egy kicsit, de ennek sem sok orome telhetett abban, mert 6t
m6g a tobbin6l is jobban kikacagta a szivtelen kir6lykisasszony.

Hit telt-mult az id5, a hercegek s kirSlyfik is nagy elszontyolodva ide s tova elsz6led-

tek, kett6-h6rom ha m6g ott maradt a palota koriil. Egyszer - hogy volt, hogy nem, 6n

bizony nem tudom, de gondolom, hogy rigy volt, ahogy volt, h6t mondom - az tort6nik,

hogy k6t bolh6cska ugrik a kir6lykisasszony tenyer6be. Nosza, a kir6lykisasszony se rest,

osszeszoritja a mark6t, s a k6t bolh6csk6t beleereszti egy zsiros bogr6be, hogy ott nagyra

novekedjenek. Bizony, ha odaeresztette, ott j6 konyh6ra keriilte( s esztenddre, kett6re

rigy megnovekedtelg hogy a b6riikb6l pompdsan kitellett volna egy pdr cipell6.

Mit gondolt, mit nem a kirSlykisas szonf t behivatta a m6sz6rost, a bolhdkat megnyfzat-

ta, a b6riiket a varg6val kicserzette, s a csizmadidval egy p6r tetszet6s cip6t csin6ltatott.

Mit gondolt, mit nem ism6t, kihirdette orsz6g-vil6g el6tt, hogy aki kitalila, b6rmifele

rendii ember legyen, hogy az 6 cip6)e mifele b6rb6l vagyon csinilva: annak lesz a feles6ge.

Bezzegosszegyfiltek, ver6dtek ism6t a hercegek, kirilyfik s mindenfele vdlogatott 1eg6-

nyek a vil6g minden t6j6k6r61, sorokba dllottak az udvarory s rigy talilgatt6( hogy mifele

b6rb61 vagyon a kirdlykisasszony cip6j e.

Hiszen mondtak ezek mindenf6le b6rt, de egy sem ta161ta el az igazit Hanem az a her-

ceg aki egy kicsit a kirrllykisasszonlmak is tetszett, fogt" mag6t, feloltozott koldusruhdba,

valahogybelop6dzott a kirrilykisasszonyh6l6kamr6csk6j6ba, s ottan elbfjt a k6lyhalyukba,

hdtha majd este a kirSlykisasszonybesz6l a szobaldnynak a cip6j6r6l.

Azbizony 6ppen rigy is lett, ahogy gondolta. A kirdlykisasszony nagyokat kacagott a sok

bolond feleleten, amit eg6sz nap hallott, s aztmondta a szobalinydnak:

- Megl6sd, soha senki ki nem talillja, hogybolhab6rb6l van a cip6m!

- No, aztugyannem, mig a vil5g s m6g k6t nap - mondta a szobaledny is.

Fliszen 6ppen eleget tudott a herceg. Misnap 6 is a tobbi leg6nyekkoz6 vegyiilt koldus-

ruh6barl s mikor a sor r6keriilt, megmondta egy sz6ra:
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- Felsdges kir6lykisasszony, bolhab6rb6l vagyon az a cip6t
Hej, uramistery elhalv6nyodik szin6ben a kir6lykisasszon)1, reszketett, mint a nyirfale-

v61, de aszavitnem akarta megmdsitani, s azt mondta:

- Eltaldltad, te koldusember, s 6n a szavamat meg sem mdsolom: feles6ged vagyok ez

6r6t61fogv6st. As6, kapa s a nagyharangv6lasszon el minket!

-J61van - 
mondta a koldusruh6ba oltozott herceg -,hit csakvesd le, lelkem, feles6-

gem, sz6p selyemruhddat, oltozz te is koldusruh6ba, mert rigy illiink egymishoz!
Akart, nem akart, koldusruhdba oltozott a kev6ly kir6lykisasszortft s ment az ardval a

falu v6g6re, egy piszkos kalibib a, ezvolta lakdsuk ezentril. De m6g ez sem volt e16g azuri-
val reggeltSl estig koldulni kellett, hogy jirlon, este ttizet rakjon, vacsordt f6zzon, olyant,
amilyent lehetett, s amilyen kitelhetett.

Azim,m6.gez sem volt el6g: jon egyhajdri a kalibdhoz, sbesz6lnagyhangosan:

- H6, koldusasszony, eredj tiist6nt ennek s ennek a hercegnek a fold;6re kapilni!
Mit volt mit tenni, elment nagy keserves konnyhullat6sok ko zt. Azatin azLtrais elment,

de nem koldulni, nem is kap6lni, hanem ment egyenest apalotdjdba, ott felvette ragyog6
cifra ruh6jit, sigy ment ki a kap6sokhoz. Mert hit az 6 foldj6re kiitdt6k kaprilni a koldus-
asszonyt.

Ott a kap6sokat egyre biztatta a herceg a feles6g6t pedig folyton szidta, becsm6relte,
hogyilyen meg olyan napsz6mos, foldet sem 6rdemelne vacsor6rq nemhogy juhhrisos k6-
s6t, pedig szeglny asszonyr6l csak rigy csurgott a verejt6k.

Na, elkovetkezik a vacsora ideje, asztalhoz i.iltetik a napsz6mosokat, s rigF l6ttam, mint
ma, eziistkanalat, eziisMll6t 6s eziistk6st tesznek mindenkinek a t6ny6r1ilhoz.De a herceg
m6g nem el6gelte meg, azt akarta, hogy a feles6ge megemlegesse a kev6lys6g6t, megtani-
tott egynapsz6mosasszonftr hogy annak a koldusasszonlmak cstisztasson egy eziistkanalat
a zseb6be. Hiszen lett haddelhadd vacsora ut6n, mikor az inasok 16tt619 hogy hi6nyzik egy
ezi,istkandl! Nosza, sorban megmotozt6k mind a napszfmosokat, s hdt - Uram, J6zus, ne
hugy) el! - megtal6lt6k a koldusasszonyn6l. Hi6ba sz6lt,hi6ba eskiidozott, hogy 6 nem tet-
te, semmifele nemzets6ge sem volt tolvaj: megfogt6k s vitt6k a sot6t tomlocbe.

No, hanem most mdr csakugyan el6g erSs volt a lecke. Alighogy bezirtika tomloc aj-
taj6t, mindj6rt ki is nyittatta a herceg bement a feles6g6h ez, alo rigy sfrt akkor is, mint a

szakad6 ziporesl.
Olt aztin a herceg sz6p gyong6n megfogta, s folvezette a palot6ba a feles6g6t. Mondta neki:

- No, most m6r ne sirj tobbet, iSltiSzzfelrtjraszlp selyemruhddba. L6sd, 6n is felvettem dr6-
ga sz6p ruhdmat. Mert fgy tekints rdm, hogy 6n voltam az a koldus, akinek te feles6ge lett6l.

Elmondta aztin azt is, hogy a kdlyhalyukban hallgatta ki, mif6le b6rb61 va16 a cip6je.
Bizony nem tette volna, ha sz6pszerevelhozziment volna feles6gnek.

Na, szSz sz6nak is egy a v6ge, olyan sz6pen megb6kiiltek s osszemelegedtek, hogf <irom
volt 16tni. En legal6bb 16ttam, ti is megn6zhetitekb6tran.

Holnap legyenek a ti vend6geitek!
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