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A három kívánság 
Magyar népmese Szabó Enikő illusztrációival 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. 

Fiatalok voltak, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt 

sokat veszekedtek. 

Egyszer egy este az asszony tüzet rak, hogy vacsorát főzzön. A 

víz még föl se forrott, jön haza az ember. Mondja az asszonynak 

nagy örömmel: 

– Hej, feleség, ha tudnád, mi történt! Vége a nagy szegénységnek, 

lesz ezután mindenünk, amit szemünk-szánk kíván. 

– Ugyan, ne tréfáljon 

kend! – mondja az asz-

szony. – Talán bizony 

kincset talált? 

– Meghiszem azt! 

Hallgass csak ide! Amint 

jövök ki az erdőből, mit 

látok az út közepén? Be-

leragadt a sárba egy kis 

aranyos kocsi, a kocsi 

előtt négy szép fekete 

kutya befogva. A kocsi-

ban olyan szép asszony 

ült, amilyet világéletem-

ben nem láttam. Mondja 

nekem: – Te jó ember, 

segíts ki a sárból, bizony 

nem bánod meg!  
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Segítettem is neki, mire azt mondja az asszony: – Mondd meg a 

feleségednek, hogy kívánjon három dolgot, mindegyik teljesülni fog. – 

Azzal elment, mint a szél. Próbálj hát valamit kívánni, édes felesé-

gem! 

Erre az asszony hamarjában azt kívánta: 

– Bárcsak volna egy kolbászunk! Ezen a jó parázson hamar megsül-

ne. 

Alig mondta ki, már le is szállt a kéményből egy lábas, benne ha-

talmas kolbász. 

Valami okosat kellene kívánnunk – mondta a szegény ember. – Két 

tehenet, két lovat, egy malacot… 

Beszéd közben a szegény ember benyúlt a tűzbe, hogy parazsat 

tegyen a pipájába, de olyan ügyetlen volt, hogy fellökte a lábast, és a 

kolbász beleesett a tűzbe. 
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– Mit csinál kend? – ripakodott rá az asszony. – Inkább nőtt volna 

az orrára a kolbász! 

Abban a pillanatban a kolbász a szegény ember orrára került. 

– Látod, bolond asszony! Oda a második kívánság. Vegyük le! 

De bizony hiába próbálgatták, húzták, cibálták, a kolbász csak 

nem jött le. 

– No, most már élete végéig kolbásszal az orrán fog élni – mondta 

az asszony. 

– Dehogy fogok! Tudod mit, asszony? Van még hátra egy kívánság, 

kívánd azt, hogy a kolbász menjen vissza a lábasba. 

– Hát a tehén, a ló meg a malac hol marad? 

– Már hiába, feleség, én ilyen bajusszal nem járok. Kívánjál hamar! 

Mit volt mit tenni, a szegény asszonynak csak azt kellett kívánni, 
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hogy a kolbász essék le az ura orráról. Megmosták, megsütötték, s 

az utolsó falatig jóízűen megették. Evés közben kibékültek, és azóta 

sem veszekedtek. Szorgalmasan dolgoztak, s idővel tehenet, lovat és 

malacot is szereztek. 




