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SZÓLÓ SZŐLŐ, MOSOLYGÓ ALMA, CSENGŐ 

BARACK 
 

 
Volt egyszer egy király s annak három szép leánya. Ez a király 

egyszer, mikor a vásárra ment, megkérdezte a leányaitól: na, leányok, 
mit hozzak nektek a vásárról? 

Azt mondta a legidősebb: 
– Hozzon nekem, édesapám, aranyruhát. 
Azt mondta a középső: 
– Nekem pedig ezüstruhát. 
– Hát neked mit hozzak? – kérdezte a legkisebbiket. 
– Nekem, édesapám – felelte a legkisebb királykisasszony –, szóló 

szőlőt, mosolygó almát és csengő barackot. 
– Hm – csóválgatta fejét a király –, még ezt sem hallottam, de ha 

van ilyen a világon, majd hozok én neked, leányom. 
Elment a király a vásárra, s vett is mindjárt aranyruhát a 

legidősebb leányának, ezüstöt a középsőnek, de szóló szőlőt, mosolygó 
almát s csengő barackot nem talált, pedig végigjárt minden boltot. 

Búsult a király, hogy éppen a legkedvesebb leányának nem 
teljesítheti a kívánságát. „No – gondolta magában –, csak érjek haza, 
kihirdettetem az országban, hogy akinek van szóló szőlője, mosolygó 
almája, csengő barackja, csak hozza az udvaromba, annyi aranyat adok 
érte, hogy holtig úr lesz abból.” 

Ahogy ezt éppen így elgondolá, nagyot zökken a hintaja, s úgy 
megragad a sárban, hogy a paripák meg sem tudtak mozdulni. Eleget 
rityegtetett, pattogtatott a kocsis, de a paripák úgy állottak egy 
helyben, mintha odacövekelték volna. 
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Mérgelődött a király, de nagyon. Hogy is ne mérgelődött volna, 
mikor a paripái máskor kis híja volt, hogy lerúgják a csillagot az égből, 
s most ezt a könnyű hintót sem tudták megmozdítani. Nosza, 
emberekért küldött a faluba, s szaladt is a falu népe lovastul, ökröstül, 
kutyástul, macskástul annak a hírére, hogy elakadt a király hintaja. 

De bizony hiába csődült össze a falu, meg sem tudták mozdítani a 
hintót. 

Egyszerre csak, amint ott kínlódnának, odasompolyodik egy 
disznó, s mondja a királynak: 

– Röf, röf, röf, felséges királyom, add nekem a legkisebbik 
leányodat, s egyszeribe kiszabadítlak lovastul, hintóstul, mindenestül. 

Szeme-szája elállt a királynak a nagy álmélkodástól: hát ez aztán 
mi az isten csodája! 

De mit gondolt, mit nem, azt mondta a disznónak: 
– Jól van, hadd lám, mit tudsz. Itt a kezem, nem disznóláb, ha 

kiszabadítasz; neked adom a legkisebbik leányomat. 
A disznónak sem kellett több, az orrát bedugta a kerékfentők 

közé, egyet lódított a keréken, s azzal hopp! csak úgy röpült ki a kocsi a 
sárból, nekiiramodtak a paripák, s egy pillantásra hazaröpítették a 
királyt. 

Ahogy hazaért, előszedte az aranyruhát, ezüstruhát, s átaladta a 
két idősebb leányának. A legkisebbik leánynak azt mondta nagy búsan: 

– Látod, látod, leányom, mért nem kívántál te is ruhát, mert szóló 
szőlőt, mosolygó almát s csengő barackot nem találtam az egész 
vásárban. 

De még jó kereken ki sem mondhatta ezt, hallja, hogy jön a disznó 
nagy röfögéssel. Kinéz az ablakon nagy ijedten, s hát látja, hogy az 
csakugyan az a disznó, amelyiknek a legkisebbik leányát ígérte. S a 
beste állatja még taligát is hozott magával, bizonyosan abban akarja 
elvinni az ő legkedvesebb leányát. 

Az ám, fel is röfögött az ablakba mindjárt: 
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– Röf, röf, röf, felséges királyom, eljöttem a leányodért. Röf, röf, 
röf, küldd le, hadd viszem a taligámon. 

„Megállj – gondolta magában a király –, majd küldök én neked 
leányt.” 

Nagy hirtelen felöltöztettek egy parasztleányt szép aranyos 
ruhába, s leküldték a disznóhoz. De hiszen nem volt ez olyan feje 
lágyára esett disznó! 

Felröfög a királynak: 
– Röf, röf, röf, felséges királyom, ez nem a te leányod. 
Hej, még csak most bánta meg igazán a király, hogy olyan nagy 

bolondot csinált, s még kezet is adott egy koszos disznónak. 
Hát még a kicsi királykisasszony! Úgy sírt, úgy jajgatott, hogy 

zengett belé a palota, s azt mondta, inkább szörnyű halált hal, semhogy 
disznónak legyen a felesége. 

De hiába sírt, hiába jajgatott, a földhöz is hiába vágta magát, a 
király azt mondta keserves könnyhullatások közt: 

– Már hiába, édes leányom, neki ígértelek, menned kell. 
Hanem közben megint gondolt egyet a király, felöltöztette a 

leányát rongyos, piszkos ruhába, s úgy küldötte le. Hátha így majd 
nem tetszik a disznónak. 

No hiszen, ezt ugyan rosszul gondolta! 
A disznó, mikor meglátta a királykisasszonyt, majd kiugrott a 

bőréből nagy örömében. Felkapta a leányt, szépen a taligára ültette, s 
vitte nagy röfögéssel: 

– Röf, röf, röf, ne sírj, királykisasszony, jó dolgod lesz nálam! 
Sírt a királykisasszony keservesen, de a disznó csak röfögött: 
– Röf, röf, röf, ne sírj, királykisasszony, mindjárt otthon leszünk. 
De még csak akkor vette elé a sírás igazán a királykisasszonyt, 

mikor a disznó megállott egy ól előtt, abba bevezette, ott a piszkos 
szalmára leültette. 

– Röf, röf, röf, ez az én házam, királykisasszony! 
Aztán megkínálta kukoricával: 
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– Röf, röf, röf, egyél, királykisasszony! 
A királykisasszony csak sírt, sírt, s addig sírt, míg az álom el nem 

nyomta. 
– Röf, röf, röf – mondta a disznó –, csak aludjál, királykisasszony, 

holnap a bánatod örömre változik. 
Aludt, aludt a királykisasszony, s másnap délig fel sem ébredt. 

Déli harangszóra kinyitja a szemét, s hát – láss csodát! – majd 
megvakul a szertelen ragyogástól! Disznóólban feküdt le, s ihol, 
palotában ébredt föl. Szalmára feküdt, s ihol, most selyem derékaljon 
fekszik. S ahogy kinyitotta a szemét, egy sereg leány szaladott az 
ágyához, s kérdezték nagy alázatosan: 

– Mit parancsol, felséges kisasszony? 
Egyszeribe hoztak neki szebbnél szebb ruhákat, csak úgy 

csillogtak ezüsttől, aranytól, gyémánttól, s felöltöztették módisan. 
Aztán bevezették a szomszéd szobába. 

Hát ott ül a terített asztalnál egy dali szép ifjú, szalad elébe, a 
kezét megfogja, s asztalhoz vezeti. 

S mondja neki a dali szép ifjú: 
– Ülj le ide bátran, szép királykisasszony. Tied itt minden, amit a 

szemed lát. Tied vagyok én is, ha meg nem vetsz engem. 
– Hát te ki vagy s mi vagy? – kérdezte a leány. 
Azt mondja az ifjú: 
– Majd elmondom neked, szép királykisasszony. Gyere most a 

kertbe. 
Szépen a karjára vette a királykisasszonyt, s lementek a kertbe. S 

hát, amint lemennek, elejébe hajlik egy kis szőlőtőke, s szólnak a fürtjei: 
– Szakíts le, szakíts le, szép királykisasszony! 
– Ez a szóló szőlő – mondja az ifjú. 
Mentek tovább, s hát egy almafáról olyan szépen mosolyognak le 

rá a pici piros almák. 
– Látod itt van a mosolygó alma – mondja az ifjú. 



 7

Továbbmentek, s csak megcsendül egyszerre az egész kert! Néz a 
királykisasszony erre-arra, s kérdi: 

– Mi cseng olyan szépen? 
– Nézd – mondja az ifjú –, ott az a barackfa. Csengő barack terem 

rajta! 
Hej, megörült a királykisasszony, azt sem tudja, sírjon-e, 

nevessen-e nagy örömében. 
– Látod – fordult hozzá az ifjú –, van az én kertemben szóló szőlő, 

mosolygó alma, csengő barack, amit te kívántál. Itt maradsz-e, leszel-e 
a feleségem? 

Nem kérdette másodszor a királykisasszony, nyakába borult a 
szép ifjúnak, s azt mondta: 

– Itt maradok biz én, ásó-kapa s a nagyharang válasszon el tőled. 
Az ifjú aztán elbeszélte neki, hogy ő királyfi volt, de egy gonosz 

tündér disznónak varázsolta, s azzal átkozta meg, hogy mindaddig az 
maradjon, míg nem akad egy leány, aki szóló szőlőt, mosolygó almát s 
csengő barackot kíván. 

Még aznap hírül adták a királykisasszony apjának, hogy csak 
jöjjön egész udvarával a lakodalomra. De bezzeg csaptak is hét 
országra szóló lakodalmat. 

Még ma is élnek, ha meg nem haltak. 
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A SZEGÉNY EMBER SZŐLŐJE 

 
 
Volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy 

szegény ember s annak három fia. 
Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, 

sem égen, sem földön. No, hanem őriztette a szőlőjét, akárcsak a szeme 
fényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és istrázsálták éjjel-nappal. 

Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, s elkezdett 
falatozni. Amint ott falatoznék, elejébe ugrik egy béka, s kéri a legényt: 

– Adj egy falás kenyeret, te legény, már két hete, hogy egy falatot 
sem ettem. 

– Majd holnapután vaskedden – mondotta a legény, s elkergette a 
békát. 

A béka elment szó nélkül, de a legény csakhamar elaludott, s 
mikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a 
hideg is kirázta nagy félelmében. 

Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint 
a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette, 
még jól meg is dobta kővel. Azután lefeküdt, elaludott, s mire felkelt, 
fele sem volt meg a szőlőnek. 

Hej, zsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két 
idősebb legénynek, elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis 
szőlőnél, s arra sem tudnak vigyázni! Mondotta a legkisebb legény: 

– Ne búsuljon, édesapám. Ami maradt, az meg is marad, azt én 
őrzöm. 

Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, 
kenyeret kér tőle is. 

– Adok én jó szívvel, hogyne adnék. 
Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. 
– Egyél, szegény béka, nesze. 
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– No, te fiú – mondotta a béka –, jótétel helyébe jót várj. Nesze, 
adok neked egy rézvesszőt, egy ezüstvesszőt meg egy aranyvesszőt. 
Majd az éjjel eljön három paripa, egy rézszőrű, egy ezüstszőrű meg egy 
aranyszőrű, hogy összerugdossák a szőlődet, de te csak suhints rájuk 
külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszeribe megszelídülnek. Aztán 
meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életben. 

Úgy lett, ahogy a béka mondotta. Eljött éjjel a három paripa, 
berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet 
a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk 
suhintott magyarosan, s hát abban a pillanatban úgy megszelídültek, 
úgy állottak előtte, mint három bárány. 

– Ne bánts minket – mondották a paripák. – Ha valamire 
szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, s nálad leszünk. 

Azzal a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit 
sem szólt, sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. 
Azok csak csudálkoztak, hogy mi tenger szőlő lett, hogy az egész 
falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszüretelni. 

No, telt-múlt az idő, egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy 
magas fenyőszálat állíttatott a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett 
egy aranyrozmaringot, s kihirdettette az egész országban, hogy annak 
adja a leányát, aki lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál 
tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle 
királyfi, herceg, de hiába próbálták, még félig sem tudtak felugratni. 

Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény 
rézszőrű paripán. Fején rézsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán 
sarkantyúba kapta a lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy 
eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. 

Hát bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De 
otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájában ment haza, s 
mikor az apja meg a testvérei hazakerültek – mert azok is oda voltak 
csudalátni –, ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyjai, hogy ők mi 
mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény: 
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– Jobban láttam én azt, mint ti. 
– Ugyan honnét láttad volna jobban? – kérdezték a bátyjai. 
– Hát fölállottam a kerítésre, s onnét láttam. 
A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, s hogy többet 

ilyesmit ne lásson, a kerítést lebontották. 
Következő vasárnap még magasabb fenyőszálra egy aranyalmát 

tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem 
mikor nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüstszőrű paripán 
egy vitéz, akinek ezüstsisak volt a fején. Ez egy ugrással lekapta az 
aranyalmát, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. 

Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú 
már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit 
láttak, bezzeg olyat a kuckóból nem lehet látni! 

– Ó, én jobban láttam, mint ti – mondotta a legény. 
– Ugyan honnét láttad? 
– Felmásztam az ól tetejére, s onnét láttam. 
A legények nagy mérgükben szétszedték az ól tetejét is, hogy az 

öccsük ne lásson onnét. 
Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszálra arany 

selyemkendőt tűzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény 
kapta el. De most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán 
volt, s aranysisak fedte az arcát. 

Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, hogy mi csudát 
láttak. 

– Jobban láttam azt én – mondotta a legény. 
– Ugyan honnét láttad? 
– Honnét? A ház tetejéről. 
Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták 

a ház fedelét is. 
Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a 

vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az arany 
selyemkendőt. Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a 
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király odahívatta az udvarába, aki valamirevaló legény csak van az 
országban. Azok közt sem volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind 
eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhában. 
Kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, a lova kantárjába az arany 
selyemkendő, s egyik kezében tartotta az aranyalmát. 

No, csakhogy megjött. Örült a király, de még jobban a 
királykisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, s a király a 
legénynek adta egész országát. 

Még ma is élnek, ha meg nem haltak. 
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MI VAN A LÁDIKÓBAN? 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény özvegyasszony s 
annak két nevendék leánya. Az egyiket Terkának hívták, a másikat 
Boriskának. Sokat búsult, sírt a szegény özvegyasszony, mert mikor 
volt kenyér a háznál, mikor nem. De nem bánta volna az éhezést sem, 
csak a nagyobbik leánykája ne lett volna olyan világrestje. Egész nap a 
porban üldögélt, játszadozott ez a leányka. Szép szó, csúf szó nem 
használt neki. 

Na, hanem annál serényebb, dolgosabb volt a másik. Reggeltől 
estig a keze meg sem állott. Tett-vett, dolgozott, mint éppen egy nagy-
leány. 

De hiába, mégiscsak nagy szegénységben éltek. Azt mondta 
egyszer Boriska az édesanyjának: 

– Édesanyám, én elmegyek szolgálónak. Talán megsegít az isten, s 
a kigyelmed sorsa is jobbra fordul. 

Sírt a szegény asszony, hogy inkább az idősebbnek kellene 
elmenni. Ő még nagyon kicsike a szolgálatra. 

De Boriska addig kérte az édesanyját, hogy mégiscsak eleresztette: 
– Hát csak eredj, édes leányom, eredj! 
Ment, mendegélt Boriska hegyeken, völgyeken által, erdőkön, 

mezőkön keresztül, s amint menne, mendegélne, egyszerre csak keser-
ves nyöszörgést, vinnyogást hall. Megy arrafelé, vajon mi lehet? Hát 
egy szegény kutya fetrengett a fűben, s mind csak a lábát nyalogatta. 
Ahogy meglátja Boriskát, megszólítja: 

– Ó, te leányka, te, segélj rajtam, nézd, tövis ment a talpamba, 
húzd ki onnét. 

Azt mondja Boriska: 
– Kihúztam volna én, te szegény állat, ha nem is szóltál volna! – s 

szépen kihúzta a tövist a kutya lábából. Kendőjéből lehasított egy 
darabot, s a sebet bekötötte. 
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Hálálkodott a kutya: 
– Köszönöm, te jó leányka, még majd meghálálom a te jóságodat. 
– Jól van – mondta Boriska –, isten áldjon. 
S amint továbbment, még mosolygott magában, hogy ugyan mi 

javára lehet neki egy kutya. 
Amint ment, mendegélt tovább, halljatok csudát! az út szélén egy 

szőlőtőke szólította meg, amely úgy tele volt gizgazzal, hogy alig 
látszott tőle: 

– Te, kisleány, te – mondta a szőlőtőke –, szedd le rólam ezt a sok 
gizgazt, hadd teremjen énrajtam is szőlő, bizony nem bánod meg. 

Boriska nem kérette magát. Megtisztogatta a szőlőtőkét, s ez egy-
szerre csak nekielevenedett a nagy tisztaságtól. Hálálkodott a szőlőtőke 
is, hogy majd így, majd úgy megszolgálja a jóságát, de Boriska jófor-
mán rá se hallgatott ment, mendegélt tovább. 

De alig ment egy hajításnyira, egy kúthoz ért, amely telis-tele volt 
szeméttel. 

– Te, kislány, te – szólította meg a kút –, merd ki belőlem a szeme-
tet, hadd ihassák a vizemet a vándor emberek. 

Boriska egyszeribe kimerte a szemetet, s egyszeribe tele lett a kút 
friss forrásvízzel. Olyan tiszta volt a víz, hogy Boriska szépen láthatta a 
képét benne. Megköszönte a kút is a kisleány jóságát, s biztatta, hogy 
jótétel helyébe jót várjon, nem feledkezik meg róla. 

Boriska nem szólt semmit, csak továbbment, s mosolygott 
magában: „Ugyan, mi segítségemre lehetne egy kút?” 

De még jó futamodásnyira sem ment, egy összevissza repedezett 
kemencét talált, s kérte ez is: sikálja be a repedéseit, bizony megszolgálja. 

Boriska egyet sem kérette magát, hamarosan megsikálta a kemen-
cét, s csak mosolygott most is magában, mikor a kemence elkezdett 
hálálkodni: 

– Köszönöm, te jó leányka, majd meghálálom a jóságodat. 
Eközben estére járt az idő, s szegény Boriska megijedt erősen: jaj, 

istenem, mi lesz belőle, merre menjen a nagy sötétségben! Nézett erre, 
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nézett arra, s egyszerre csak gyönge világ villant meg a koromsötétség-
ben: gyertya fénye egy ház ablakában. Megbátorodott szívvel sietett a 
ház felé. Mikor az ajtó elébe ért, egy kicsit megszeppent, hátha nem 
lesz jó bemenni. 

– Mindegy – mondta a leányka –, egy életem, egy halálom, 
bemegyek. 

S bement. Hát a tűzhelyen egy olyan vénasszony kucorgott, hogy 
az orra a térdét verte! Megijedt Boriska, de összeszedte a bátorságát, s 
köszönt illendőképpen: 

– Adjon isten jó estét, öreganyó! 
– Adjon isten neked is, leányka. Ugyan bizony, hol jársz itt, ahol a 

madár sem jár? 
Megmondta Boriska, hogy ő bizony szolgálatot keres. 
– Na, éppen jókor jöttél, mert szolgálót keresek – mondotta az 

öregasszony. – Nálam három nap egy esztendő. Egyéb dolgod nem 
lesz, csak főzz egyszer ennem mindennap, s kora reggel két szobát 
söpörj ki, de a harmadikba be ne tekints, mert jaj lesz akkor neked. 

Jól van, Boriska ráállott, ott maradt szolgálónak. Reggel korán 
kelt, s mire a vénasszony fölébredt, már kisöpörte a két szobát. A har-
madikban feküdt a vénasszony. Boriska nem is nézett a szoba felé. Még 
akkor sem, amikor a vénasszony elment hazulról. Odajárt, a jó isten 
tudja hová, de Boriskának eszébe sem jutott, hogy betekintsen a szobába: 
vajon mi lehet ott. Bizony, nem sok leányka állotta volna meg az ő 
helyében. De meg aztán egyéb gondja is volt Boriskának. Mert az öreg-
asszony, mikor elment hazulról, azt mondotta neki: 

– Hallgass ide, leányka. Estére nekem olyan pecsenyét készíts, 
hogy az sült is legyen, főtt is legyen, de azért nem készült sem kemen-
cében, sem kemence előtt, sem tűzhelyen, sem tűzön, sem lángon. 

Szegény Boriska! Búsult, töprenkedett, csakhogy sírva nem 
fakadt! Hogy tudjon ő ilyen ételt készíteni!? Inkább szép csöndesen elil-
lan ebből a házból, úgyis látja, hogy itt egy krajcárérőt sem szolgálhat. 
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Amint így búslakodik szegény feje, egyszerre csak mit gondoltok, mi 
történt? – megszólal a kemence: 

– Hallod-e, te kisleányka, te egyet se búsulj. Tudom én, hogy ki 
vagy te. Te vagy az, aki jót tettél egy társammal. Hát tedd föl csak a 
húst a hátamra, ott nem lesz sem bennem, sem előttem, sem tűzön, sem 
lángon, s mégis addig fő, míg a leve elpárolog, aztán pirosra, ropogósra 
sül. 

Boriska úgy tett, ahogy a kemence mondta, s hát ennek csak-
ugyan igaza volt. Estére olyan ropogós pecsenyét adott fel a vén-
asszony asztalára, hogy ennek szeme-szája tátva maradt a nagy álmél-
kodástól. Mérgelődött is magában, hogy így kifogott rajta ez a csöpp 
leányka, s másnap már jó hajnalban fölkelt, hátha ágyban találná, s 
valahogy beleköthetne. De Boriska már rég fölkelt, s söpörte a 
szobákat. Estére ismét pompás pecsenyét adott fel, harmadnap este 
nemkülönben. Mikor aztán a vénasszony fölkelt az asztaltól, azt 
mondta Boriskának: 

– Na, Boriska, hozzád hasonló leányra még nem akadtam, akiben 
semmi hibát ne lehessen találni. Meg is érdemled, hogy a béreden felül 
még meg is ajándékozzalak. Ihol, itt van két kis ládikó, válaszd azt, 
amelyik neked jobban tetszik. 

Ütött-kopott volt az egyik láda, cifra a másik. 
Azt mondta Boriska: 
– Nem választok én, öreganyó, magára bízom. 
De most még jobban ámult-bámult az öregasszony. 
– No, hallod-e, szerencséd, hogy nem választottál. Te bizonyosan 

a cifrát választottad volna, s akkor ugyancsak megjárod. 
Még az éjjel ott hált Boriska, reggel pedig illedelmesen elbúcsú-

zott az öregasszonytól, s ment hazafelé. Nem is nézte, mi van a ládikó-
ban. Amint ment, mendegélt hazafelé, útban találta ismét a kemencét, 
amelyet megsikált volt. Telides-tele volt az mindenféle pompás 
kaláccsal. De bizony nem engedte továbbmenni Boriskát, amíg egy jó 
csomót ki nem szedett belőle. 
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Továbbmenve a kúthoz ért. Ez is megszólította: 
– Nézz belém, hadd hálálom meg jóságodat. 
Boriska belenézett, s még százszor szebb lett, mint volt annak 

előtte. Pedig azelőtt sem volt ám csúnya. 
Ment tovább, s most a szőlőtőke állította meg. Tele volt gyönyörű-

séges szép fürtökkel. Ez sem engedte továbbmenni, amíg le nem 
szedett róla egy kötényre valót. Már-már sok is volt a jóból, de még 
egyéb is várt reá. Ihol ni, szalad elébe víg ugrándozással a kutya (kutya 
baja sem volt a lábának), a szájában egy sült nyulat cepelt, s hiába 
szabadkozott Boriska, el kellett fogadnia. 

Alig bírta haza a sok minden jót. Bezzeg volt otthon ámulás-
bámulás, amikor betoppant a temérdek sok kaláccsal, szőlővel meg a 
sült nyúllal! De hát még amikor a ládikót felnyitották! Valami tündér-
séges ládikó lehetett ez, mert annyi sok drága kincs, gyűrű, fülbevaló, 
selyemruha, arany-, ezüstpénz került ki belőle, mintha csak egy nagy 
hombár lett volna, s nem amolyan icipici kis ládikó. 

Hej, bezzeg örült a szegény özvegyasszony! Sírva-sírt szertelen 
nagy örömében. Hanem Terka, ő bizony nem örült. Pedig Boriska test-
vériesen megosztozott vele mindenből. „Hiszen jól van – gondolta 
magában Terka –, amit hoztál, annak fele az enyém, de most majd én is 
elmegyek ahhoz az öregasszonyhoz, hanem én bizony nem osztozom 
meg veled, s mégiscsak több kincsem meg ruhám lesz nekem!” 

S csakugyan, Terka még aznap útnak indult. Boriska jól megma-
gyarázta, hogy merre menjen, s Terka éppen azon az úton haladt. 
Hogy, hogy nem, elég az, hogy ő is talált egy kutyát, amelynek tövis 
volt a lábában. De hiába kérte, hiába vinnyogott keservesen, nemhogy 
kihúzta volna a tövist a lábából, de még nagyot rúgott rajta. Rábukkant 
a gizgazos szőlőre, a szemetes kútra, az összevissza repedt falú kemen-
cére, de bizony egyiknek sem hallgatta meg a kérését. Majd még 
ingyen dolgozik! Bár csak azt a három napot kibírja valahogyan az 
öregasszonynál. 
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Rá is talált az öregasszony házára, ez fel is fogadta szolgálónak, 
de már az első reggel a vénasszony korábban kelt föl, s Terka még 
javában horkolt. Mikor aztán nagy nehezen fölébredt, nem is hallgatott 
a vénasszonyra, hogy mit rendelt vacsorára. Azt hitte, elég, ha tüzet 
csinál, a húst meg fölébe teszi. Kész is volt már délre a pecsenyével, s 
délután föl s le sétálgatott az udvaron. 

Jön haza este a vénasszony, de bizony nem ízlett neki a vacsora. 
Látszott rajta, hogy nem a kemence hátán sült. Az ám, de nem is szólalt 
meg a kemence Terkának úgy, amint megszólalt volt Boriskának. 

Másodnap, harmadnap megint csak olyan pecsenyét adott föl 
Terka, hogy meg sem ízlelte az öregasszony. Hanem azért neki is elő-
vett két ládikót, s azt mondta: 

– Lusta voltál, rossz voltál, de azért csak válassz a két láda közül. 
Melyik kell: a kopott vagy a cifra? 

Bezzeg, hogy a cifrát választotta. Gondolta, ha a Boriska ütött-
kopott ládájában annyi sok kincs volt, mennyi lehet még ebben a 
gyönyörű szép ládikóban! 

Sietett haza, ment, mint a szél. Útközben találta a kemencét, s az 
tele volt mindenféle jó kaláccsal. Mikor ki akart belőle szedni, a kemence 
jól összeégette a kezét; a kútból is akart inni, de ennek meg olyan forró 
volt a vize, hogy összeégette a száját; a szőlőtőkén is volt szőlő, de 
olyan magasan, hogy csak létráról lehetett volna fölérni, márpedig létra 
itt nem volt; a kutya is elejibe szaladt a sült nyúllal, de mikor el akarta 
venni, jól megharapta a kezét. 

De Terka hamar megvigasztalódott. Feledte a keze, szája össze-
égését, feledte a kutya harapását, csak a ládára gondolt, csak az legyen 
tele, mint a Boriskáé. Még sebesebben nekiiramodott a menésnek, s 
estére csakugyan haza is ért. Hej, hogy fog majd irigykedni Boriska, s 
mekkora lesz a bosszúsága, hogy ő majd egy kötő nem sok, annyit sem 
ad neki! Na hiszen, hirtelen volt az öröm. A ládikót fölnyitotta, de mi 
volt benne? Mindenféle ringy-rongy, s aközött egy kígyó. Bezzeg, hogy 
kidobták a ládikót kígyóstul, mindenestül. 

Ha a ládikót ki nem dobták volna, az én mesém is tovább tartott 
volna. 


