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A sarló, a kakas és a fehér rigó 
Francia népmese Szabó Enikő illusztrációival 

 

1. rész 
 

Élt egyszer egy nagyon szegény család. Olyan szegények vol-
tak, hogy majdnem mindig éheztek. Amikor este lefeküdtek, soha-
sem tudták, kerül-e másnap ennivaló az asztalukra. Öten voltak. Az 
apa és az anya már öregek, a bőrük ráncos, a hajuk fehér. És három 
fiuk volt, éppen olyan szépek és erősek, amennyire törődöttek és el-
gyengültek a szüleik. Nagyon kínlódva és nagyon keservesen éltek, fa-
luról falura vándoroltak, minden kapun bekopogtattak, és mindenütt 
megkérdezték: 

– Kést, bárdot, baltát nem köszörültetnek-e?… Kést, bárdot, bal-
tát nem köszörültetnek-e? 

Mert nem mondtam még el: köszörűsök voltak. 
Egy szép napon azután a legidősebb fiú, aki szorgalmas, okos 

gyermek volt, és mindenáron ki akart törni ebből a szörnyű nyomo-
rúságából, odaállt apja elé: 

– Apám! Olyan szépet álmodtam ma éjszaka! 
– Ugyan mit álmodtál, fiam? 
– Talán nem is álom volt. Mert nem aludtam… inkább álmo-

doztam. 
– És miről? 
– Bizonyára emlékszel rá, hogy nemrégiben egy szép könyvet 

kaptam kölcsön. Abban olvastam, hogy vannak országok, ahol pa-
rittyával aratnak. 

– Parittyával? Hát az hogy megy? 
– Nagyon egyszerűen. Ha megérett a gabona, leparittyázzák ka-

lászt, és halomba gyűjtik. És ha már nagy a halom, felszedik és ha-
zaviszik. Így megy a betakarítás. Ma éjszaka azután eszembe jutott, 
ha sarlókat vinnék ebbe az országba, olyan árat kérhetnék értük, ami-
lyent csak akarok. Hamarosan gazdag lennék, nagyon gazdag! Azt 
sem tudnám, mit csináljak a pénzemmel. 

– Hát ez nagyszerű gondolat! Menj csak, fiam! Bár olyan gazda-
gon térnél vissza, ahogyan mondod. 
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Így is lett. 
Elindult a legidősebb fiú, és sokáig-sokáig ment, mindig csak 

előre. Egyszerre csak elérkezett abba a bizonyos országba. Éppen ak-
kor kezdték ott az aratást. Hát reggel, amikor az aratók már mind 
kint parittyázták az érett kalászt, elámulva látják: egy fiú valamiféle 
ismeretlen, furcsa szerszámmal vágni kezdi a búzát. De olyan gyor-
san vágja, olyan kápráztató sebesen dönti a földre, hogy egy óra sem 
tellett belé, és a fiú már elkészült akkora táblával, melyet ők legalább 
két hétig izzadva, fáradságosan parittyáztak volna. 

Még jó, hogy nem gyanúsították meg: az ördöggel cimborál. 
Amikor kissé magukhoz tértek a csodálkozástól, kíváncsian kö-

réje sereglettek. 
– Te fiú! Miféle szerszám volt ez? 
– Sarló. 
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Csak hümmögtek: 
– Sarló? 
– Az hát! Nem láttak még ilyet? 
– Mi bizony még nem! És mondd csak, nem adnád el nekünk 

ezt a sarlót? 
A fiú bátran rájuk nézett: 
– Eladom én! S akár többet is! Még sok sarlóm van, mindenki-

nek jut. Hanem aztán fizethetnek is, mert ez nagyon drága jószág! Bo-
szorkányosan dolgozik, de meg is kell adni az árát! 

– Ne félj, nem fogunk alkudozni veled. Megmondod, mit kérsz, 
és megkapod. 

Még dél sem lett, s a szegény ember legidősebb fia már eladta 
minden sarlóját. 

Mindegyikért megadták az árát. 
S ő még aznap visszafordult, hogy minél hamarabb megölel-

hesse szegény öreg szüleit meg a két öccsét is. 
Annyi pénzt vitt magával, olyan halmot, hogy ok nélkül gon-

dolta, hogy ezentúl gondtalanul, békességben telnek majd napjaik. 


