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VIGASZTALÓ 
 

Ne pityeregj, Anikó, 
mert megárad a Nyikó, 
nagyobb lesz, mint a Duna, 
nem fér el a faluba, 
s eleszik a kecsegék 
előled a pecsenyét. 

 
 
 

 
TOLLÁSZKODÓ ÉG ALATT 

 
Tollászkodó ég alatt 
tollászkodó varjak. 
Megszállják a jegenyét. 
Vajon mit akarnak? 
– Nagyidő jön, jégverés! 
– Káré, káré, káré! 
– Mind káré megy a vetés. 
– Káré, bizony, káré. 
Dörren az ég, csattog is, 
cikcakkoz a villám, 

ijedtében pillogat 
a meggy is a meggyfán. 
Itt is van már megered, 
akárha dézsából, 
ömlik, szakad, zeng, zuhog 
a májusi zápor. 
Gubbasztanak a jegenyén, 
hallgatnak a varjak. 
Kár volt ilyen lármát csapni 
egy kis zivatarnak. 

 
 
 

ZÁPOR ELŐTT 
 

Zápor előtt, zápor után, 
mindig ugat az én kutyám: 
zápor előtt a felleget, 
zápor után a kék eget. 
 
De ha megzúdul a zuhé, 
húzza farkát lába közé. 
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NYÁRI ZÁPOR 
 
 

Virágon lepke, 
tarka pillangó, 
körüle zümmög, 
donog a dongó 
 
Fű, virág, minden 
áll mozdulatlan. 
Izzad a lepke, 
olyan meleg van. 
 
– Borul, beborul, 
vigyázz, pillangó! 
Bújjunk, bújjunk el – 
dongja a dongó. 
 
Felhő az égen 
borul a napra. 
Megáll a lepke 
egy pillanatra. 

 
Libbenne szárnya, 
jaj, de már késő. 
Dördül az ég, és 
zuhog az eső. 
 
Zuhog a zápor, 
ázik a lepke. 
Szorítja szárnyát 
nagy dideregve. 
 
Aztán a felhő, 
ahogyan támadt, 
fordít a tájnak 
hirtelen hátat. 
 
Kisüt a nap, és 
a kis pillangó 
szárítja szárnyát, 
s donog a dongó. 

 
 
 
 

ZIVATAR 
 

Hát ez a szél  
mit akar? 
Mindent kiföd, 
kitakar. 
 
Ajajaj, 
hajajaj, 
nyakunkon a zivatar. 
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SÁSKA 

 
Egy butácska 
 sáska, 
kinek anyja 
hiába magyarázta: 
szökkenjen szépen 
a sásra, 
s ne kívánkozzon 
másra, 
beleugrott 
egy zsákba. 
(A zsák  
egy néninek volt 
a zsákja.) 
Ott magát 
jó mélyre 
ásta. 

 

De beleakadt 
egy ráncba. 
Megszeppent erre 
a butácska  
sáska. 
De a zsákot 
hiába 
kaparászta. 
A néni hazavitte. 
Otthon kirázta. 
Szaladt a majorság 
apraja, nagyja, 
s a kakas 
a nyakas  
sáskát bekapta. 
 

 
 
 

GÁGOGÓ 
 

Baktat, kocog a csacsi, 
diceg-döcög a kocsi. 
 
Árok martján a liba 
azt gágogja: taliga 
kicsi kocsi, taliga, 
a csacsi nem paripa! 
 
De csak kocog a csacsi, 
diceg-döcög a kocsi, 
csak a kerék mondja, hogy 
kityi-kotyi, kotyi-koty, 
ha liba vagy, csak totyogj! 
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SZITAKÖTŐ TÁNCA 

 
 

Zurrogó-zirregő 
szitakötő tánca 
csipkét ver a csengve 
csobogó forrásra. 
Zirren kéken, zölden, 
sásról sásra táncol, 
úgy veri a csipkét 
önnön árnyékából. 
Reggeltől napestig 
egyvégtében járja, 

de csak alkonyatkor 
 látszik a munkája. 
Akkor aztán pitypang, 
káka, békalencse 
s a csobogó forrás 
minden egy szem kincse 
szitakötő szőtte 
csipke alatt csillog, 
s alábújik inni 
az esthajnalcsillag. 

 
 
 

ERDŐN JÁRTAM 
 

Erdőn jártam, 
málnát szedtem, 
amit szedtem, 
mind megettem. 
Üres a kaska, 
mit csináljak, 
mit mondjak anyámnak, 
ha megkérdi, 
hol a málna, 
miért üres 
a kosárka? 
Azt mondjam-e, 
jött egy medve, 
amit szedtem, 
mind megette? 
Dehogy mondom, 
megijedne. 
Juj! 
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NYÁR VAN, NYÁR … 
 
 

Nyár van, nyár, 
tikkasztó. 
Kiszáradt  
minden tó. 
Elapadt  
a patak. 
 
Ludak, récék búsan 
fürödnek a porban. 
 
Kérdezd meg a tojót, 
kérdezd meg a gácsért. 
Kimennének a világból 
egy kis pocsolyáért. 

 
 
 
 

ALMA 
 
 

Alma, alma, 
piros alma 
odafönn a fán. 
Ha elérném, 
nem kímélném, 
leszakítanám. 

 

De elérnem 
nincs  reményem, 
várom, hogy a szél 
 azt az almát, 
piros almát, 
lefújja elém. 
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ARATÁSKOR 
 

Ebben a nagy melegben 
jól fogna az árnyék. 
A nagy lombú fa alá 
jó szívvel beállnék. 
 
Beállnék én, be bizony, 
le is heveredném, 
s mint a kutya, tán még a 
nyelvem is kivetném. 
 
De henyélni nincs idő, 
hiába az árnyék, 
mert a rozs s a búza is  
mind-mind áll még. 
 

 
 

TARLÓN TÚZOK LÉPEGET 
 
 
Tarlón túzok lépeget, 
mögötte a népe megy: 
felesége, fia, lánya, 
veje, menye, unokája, 
apja, anyja, bátyja, nénje, 
nagyszüleje és a dédje 
ipa, napa, sogór, após, 
s nem maradhat el az anyós. 
Ki totyogva, ki meg futva, 
ott megy egész pereputtya. 
 
Tarlón túzok lépeget, 
mögötte a népe megy. 
Szemelgetnek, tallózgatnak, 
estére nagy begyet raknak. 
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PULYKA-SZÉGYEN 
 

Iskolába jár a pulyka, 
de az esze nagyon kurta. 
Sose tudja, mert nem figyel, 
azt, amiből felelni kell. 
 
És még ő dúl-fúl, sistereg, 
pukkadozik, majd szétreped. 
Lebernyege lilul-pirul, 
most már csak azért sem tanul. 
 
Ha ez így megy – szégyenszemre 
nem járhat majd egyetemre. 

 
 

 
 
 

 
 

BIRKA-IRKA 
 

Szomorú a birka, 
mert üres az irka. 
Azért béget, azért sír-ri, 
mivel fogja teleírni. 
 
Majd csak teleírja 
irkáját a birka, 
tele azzal, amit ismer, 
a nagy bével a kissel. 
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PATKÁNYSÍP 

(A szászok legendája) 
 

Történt egyszer, ezelőtt úgy jó nyolcszáz esztendővel Németországban, 
hogy a Hameln nevű városkát elözönlötték a patkányok. De olyannyira, hogy már 
az utcán sem lehetett járni tőlük. És hiába próbálták irtani bottal, méreggel, min-
dennel az égvilágon, a patkányok nemhogy fogytak volna, de napról napra mind 
gyarapodtak. Nem volt se éjjelük, se nappaluk a szegény hamelnieknek. De még 
maguknak a városatyáknak sem, akik éjt nappá téve azon töprengtek, tanács-
koztak, hogy mitévők legyenek. A végén már-már arra jutottak tehetetlenségükben, 
hogy föladják a várost. Vagyis a patkányokra hagyják. Fogja, ki mit tud, induljon a 
város népe valami patkánytalan biztos vidékre. 

– De batyu nélkül! – mondta ki a döntő szót a város főbírája. 
– Üres kézzel? – ámultak el a tanácsurak. – Az még sem lehet. 
– Úgy, ahogyan mondtam, egy szál ruhában s  gyalogosan. Nehogy a patká-

nyok is velünk utazzanak.   
– És az aranyak, a kincsek, a pénzünk? 
– Minden itt marad. Rejtse el, ki hová tudja. Az aranyat még az idő sem 

kezdi ki, nemhogy a patkányok. 
Bölcs beszéd volt. Meg is nyugodtak a város urai. S már éppen közhírré 

akarták tenni a tanács döntését, amikor egy idegen érkezését jelentették. 
– Bocsássátok elénk. Lássuk, ki s mit akar. 
– Megszabadítani a várost a patkányoktól – mondotta az idegen, aki már be 

is lépett a városbíró szavaira. 
– S mi módon? – fordultak az idegen felé a tanácsurak. 
– Én ezzel a síppal – mutatott a nyakában lógó sípra az idegen. 
– Nincs kedvünk tréfálni – szigorodott el a főbíró s vele a többiek. 
– Nem tréfából mondtam. Én ezzel a síppal megszabadítom a várost a pat-

kányoktól. 
Hitték is meg nem is a tanácsbéli urak. 
– És mi áron? – kérdezte a főbíró. 
– Hát nem olcsón, mert amint látják, minden vagyonom, ami rajtam van. – 

És mondott egy olyan summát, méghozzá aranyban, hogy attól még a főbíró is, 
aki pedig a leggazdagabb volt mindannyiuk közül, az is elámult. Hogy valójában 
mekkora lehetett az összeg, azt már annyi századév után ki tudná megmondani, 
de hogy nem egy-két tallér volt, annyi biztos. Vakarták a fejüket a megszorult elöl-
járók, de végül is megegyeztek. Kikötötték persze azt is, hogy amennyiben nem áll 
szavának az idegen, akkor nem lesz ahová akasztani a sípját, mert fejestől együtt 
elütik a nyakát. 

Írásba foglalták az írásba foglalandókat. Pecsétet is ütöttek rá, éppen jókor, 
mert egy hatalmas kanpatkány már éppen kezelésbe akarta venni a pecsétütőt. 
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Ekkor az idegen belefújt a sípjába. S a kanpatkány félúton megállt, fülelt, 
mozgatta a bajszát, s megindult az idegen után, aki  zsebében a szerződéssel már 
indult is ki a tanácsteremből. Ment az idegen le a lépcsőn, ki az utcára, s fújta, 
egyre csak fújta a sípját, s a patkányok egymás hegyén-hátán tódultak-vonultak a 
nyomában. 

A jó hamelniek csak ámultak-bámultak, s mire magukhoz tértek az ámulat-
ból, az idegen már kinn is volt a városból. Egyenesen a Weser vizének tartott. És 
oda nyomában a megbűvölt patkánysereglet is. A partra érve, csónakba ugrott 
(úgy látszik, azzal is érkezett volt), ellökte a csónakot a parttól. És fújni kezdte 
újra a sípját. A patkányok meg hanyatt-homlok be utána a vízbe. Magnak se 
maradt egy se belőlük a parton, de a városban sem. Egytől-egyig a folyóba vesz-
tek. 

Nagy volt az öröm. Vállukra vették az idegent, úgy ünnepelték, s vitték 
egyenesen a városházára, hogy méltó jutalmát elnyerhesse. 

De a tanácsurak s a főbíró, a veszély múltával, megint csak sokallni kezdték 
a jutalmat. Azt mondták: vagy beéri a felével, vagy menjen isten hírével. Le is út, 
fel is út! 

– Jól van – mondta az idegen. – Megyek, de nem egyedül. – A sípjába fújt 
megint, és elindult. De el nyomában a hamelni gyermek is mind egy szálig. Hiába 
sírtak-ríttak a szülők, a gyermekek csak mentek a bűvös hangú síp után. Estére 
már a közeli erdőbe értek. Onnan aztán reggelre kelve tovább. Meg sem álltak, 
míg ide Erdélybe nem érkeztek. 

Úgy tartja a szóbeszéd s a legenda, hogy azok a hamelni gyermekek lettek 
volna az erdélyi szászok ősei. 

A szülők is aztán idő teltével megvigasztalódtak, mert hallották, hogy az itt 
felnőtt gyermekekből jóravaló, szorgalmas polgárok lettek. Anyanyelvüket sem 
felejtették el, mert az akkori királyok s a későbbi erdélyi fejedelmek is megtettek 
minden tőlük telhetőt, hogy a hamelni árvák jól érezzék magukat az itt lakó 
magyarok és románok között, s hazájuknak tudják ezt a szép földet, melyen 
csinos falvakat, gyönyörű városokat építettek.  
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A BÉKÁSI BÁRÁNYPÖRKÖLT 

 
 
A tatár kán beüzent a gyergyói főbírónak, hogy küldene neki ezer szép 

bárányt, mert nagy gusztusa támadt a bárányhúsra. Amin nem is lehet csodálkoz-
ni, mert éppen tavaszodott az idő, olyankor meg báránybőgéssel tele a határ, és 
köztudomású, hogy a bárányhúst nagyon szereti a tatár. S még azt is üzente a kán, 
hogy ha egy héten belül nem küldené a főbíró a bárányokat, az sem baj, ha anyjas-
tól, juhostól, ha nem küldené, akkor maga jön el értük, méghozzá hordástól, de 
abban már nem lesz köszönet, mert az égő házak tüzénél sütteti meg nemcsak a 
bárányokat, de magát a főbírót is. 

– Finom egy ember ez a gazember – vakarta meg a fejét a gyergyói főbíró. – 
Eddig még sohasem üzent, csak beállított, hogy a ménykő ütne belé! 

De alighogy átvette volna az üzenetet, jön a szolgája, s mondja, hogy a 
németnek is van valami üzennivalója. 

A németnek is bárányra vásott a foga. Amin megint csak nincs mit csodál-
kozni. A németnek is nagy étele a bárány, kivált úgy húsvét táján. 

– Nincs az egész Gyergyónak annyi báránya, juha – keseredett neki a főbíró 
–, mint amennyit az a nagybendőjű tatár s az a torkos német kér. 

De nem azért volt főbíró, hogy ne lett volna esze a hivatalához. 
Rágyújtott a pipájára. Egy darabig gondterhelten pöfékelt. Aztán csak 

kiszólt, hogy fogjanak meg négy szép bárányt, két feketét és két fehéret. És nagy 
akkurátusan nekifogott a válaszlevélnek. 

A tatárnak azt írta: 
Már éppen kéretlenül is küldeni akarta a bárányokat, nem is ezret, hanem 

kétezret. Csak azt nem tudta, hogy a nagyságos kán fehéret óhajtana-e inkább 
vagy feketét. Éppen ezért küld kóstolónak mind a két fajtából egyet-egyet. De a 
legnagyobb baj, hogy nincsen aki áthajtsa a bárányfalkát  Moldovába. (Ugyanis 
akkor ott tanyázott a tatár.) Nincs, mert minden valamirevaló emberét összefogdos-
ta a német. Nem maradt az egész Gyergyóban más, csak a gyermekek s a fehér-
cselédek. Jó volna, ha a nagyságos kán akár egész hordájával eljönne a Békási-
szorosig, úgy két napon belül az asszonyok a bárányokat is valahogyan odaterelik. 

A németnek meg ezt írta: 
Szívesen küldene kétannyit is, amennyit kérnek, ha volna. De a tatár elhaj-

totta az egészet. Nem hagyott többet, csak ezt a feketét meg ezt a fehéret. De két 
nap múlva a Békási-szorosban, addig kimenőben, a tatárok odaérnek, ott el 
lehetne kapni az irhájukat, visszafordítani a bárányokat. De neki erre semmi 
lehetősége, mert minden épkézláb emberét is rabszíjra fűzve elhajtotta a tatár. 

Aztán útnak indította a két hírvivőt, két jó emberét a levéllel s a bárányokkal 
föltarisznyálva. Egyiket Moldovának, a másikat Besztercének. Tanácsot ült a 
kapitányokkal, és meggyújtatta a lármafákat. Az volt akkoriban a távírópózna. 
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Egy-egy égetett, szurkozott fenyőfa minden falu határában, s amikor azok kigyul-
ladtak, az asszonyok s a gyerekek hamar elrejtőztek, a férfiak meg fegyverbe 
álltak. 

Így aztán másnap a főbíró és fegyveres székelyei elindultak egy sereg bégető 
juh és bárány nyomában a Békási-szoros felé. Amint kiértek a mostani Gyilkos-tó 
lapályára, a serget lecsapták a patak mentén, az emberek meg egy-egy vastagabbb 
fenyőfa mögé húzódtak. És vártak. 

Így vártak majdnem két álló napig. De nemhiába. Egyszercsak megriadt a 
nyáj eleje, de meg a hátulja is. Összfutnak a juhok, majd neki a patak két martjá-
nak, a bárányok meg nagy bégetve utánuk. Amire a birkák eltakarodtak volna az 
útból, már egymásnak is ment a tatár s a német. A székelyek se kímélték a nyíl-
vesszőt. Majd a németnek s a tatárnak is a hátába álltak, s úgy biztatták, szorítot-
ták egymásnak őket: „ Üsd, vágd, nem apád!” Vágták, szabták is egymást, ahol 
érték. Nem is maradt ott még hírmondónak sem senki a tatárok s a németek 
közül. Azért is nem került be ez a csata a históriába. Meg azért sem, mert a főbí-
ró, miután összeterelték a szétfutott nyájat, s a törött lábú bárányokból meg hatal-
mas üst paprikást rittyentettek, fölemelte intőleg az ujját, s azt mondta: 

– Na, emberek, erről a báránypörköltről aztán ne tudjon a világ. 
Nem is tudott mindmáig. Én se azért mondtam el, hogy továbbmondjátok. 

Pszt! 
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A BÁNATOS KIRÁLYLÁNY KÚTJA 

 
 
Amikor még a nyári nap tüzesebb s a kalangya árnyéka hűvösebb volt, 

amikor még sarlóval aratták a búzát, akkoriban nagy keletje volt még az olyan 
apró legénykének is, amilyen én lehettem úgy hét-nyolc esztendős koromban. 

Igyekeztem is tőlem telhetően hasznossá tenni magamat. 
Összegyűjtöttem, karikába hordtam az aratók után egyre sűrűsödő kévéket. 

Volt még egy másik tisztem is a kévehordás mellett. A vízhordás. Ha kiürült a 
mindig könnyező korondi korsó, vagy ha gondos árnyékban tartás ellenére is 
megkotlósodott benne a víz, szó nélkül fülön fogtam, s már mentem is a Várfele 
nevezetű hegy oldalából csoronkáló csorgó felé. Hát annak a csorgónak a vizéhez 
fogható nem volt az egész határban, de talán még a környéken sem. És olyan szép 
szitakötőket sem láttam azóta sem, mint amilyenek a Várfele csorgója fölött 
zirregtek. 

Egyszer, amikor éppen ebédhez hoztam a friss vizet, azt kérdi tőlem az 
egyik kezejárásáról, szavajárásáról egyaránt híres aratóasszony: 

– Tudod-e, honnan hoztad a vizet? 
–Hogyne tudnám: Várfele csorgójából. 
– Hát azt tudod-e, miért hívják azt a hegyet Várfelének? 
– Biztosan mert valamikor vár lehetett rajta. 
– Abizony, de micsoda vár! S hát azt tudod-e, kinek a vára volt? 
Ezt nem tudtam. 
– Nahát, ha nem tudod, akkor én most megmondom neked – mosolygott 

rám a kedves asszony, miközben letelepedett egy kévére, s térde közé fogta a 
tálat, úgy kanalazta a finom meggylevest. – Megmondom én, csak előbb végez-
zünk az ebéddel, mert amint mondani szokták: magyar ember, amikor eszik, nem 
beszél. Különben sem szeretném, ha az álmélkodástól szád mellé kanalaznád a 
levest. 

Ezen mindannyian jót nevettünk. 
De aztán igyekeztünk is, hogy minél hamarabb túl legyünk az evésen, mert 

nemcsak én, de a felnőttek is kíváncsiak voltak, hogy ugyanbizony kié lehetett az 
a vár, amelyik már csak egy hegy nevében él, de amelyik minden szántáskor 
barázdából kiforduló cserép- és tégladarabokkal küldözgeti üzenetét egy messzi-
messzi korból. Talán éppen az óriások korából. 

Kanalaztunk hát szaporán, s a húst is csak éppen megforgattuk a szánkban. 
Tisztelettel s várakozva pislogtunk a titkot még mindig tartogató menyecske felé, 
aki végül is megtörülte a száját, s felém kacsintva azt mondta: 

– Na, adj csak, nagy legény, egy csuporral a bánatos királylány könnyeiből. 
– Miből? – ámultam el. 
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– A korsóból – nevette el magát az asszony. – Mert azt a csorgót 
tulajdonképpen a bánatos királylány kútjának hívták valamikor. Azt is elmondom, 
hogy miért, de előbb hadd árulom el, ki volt annak a hajdani várfeli várnak az ura. 

Kévéket vertünk fel, hogy az árnyékban nyugodtabban hallgathassuk a 
mesélő asszonyt. 

– Azt a várat maga Csaba királyfi építette. Itt a környéken letelepedő népe 
oltalmára. Ez volt az ő legkedvesebb vára. Mert sok vára volt neki, de ez volt a 
legkedvesebb, ezért is hagyta tőlünk elmenőben az ő legkedvesebb leányára. 
Mondván: 

Míg a tűzhely hideg nem lesz, 
Míg a folyó vissza nem foly, 
Addig, jó népem, itt székelj! 
Aztán Csaba királyfi elment, amint tudjuk, itt hagyta az ő népét s itt a 

leányát is ebben a szemközti csodálatosan szép várban. 
Mindannyian arrafelé néztünk, s már láttuk is magunk előtt a maga 

valóságában, amit a jó mesélő asszony szavaival elénk varázsolt. 
– Három rend fala volt. 
– Három? – ámultunk el. 
– Három. A külső kőből. A középső téglából. A belső meg nem is tudom 

miből ... 
– Biztosan márványból ... – segítette ki valaki. 
– Lehet, hogy éppen márványból, mert abból volt maga a palota is. Hófehér 

márványból. A cserepe meg jófajta baconi cserép volt, de teles-tele arany 
hímekkel. Hát itt éldegélt a királylány, s várta haza az apját. De az csak nem jött. 
Olyan hírek is keringtek róla, hogy meghalt volna ott a Hadak Útján. Leesett 
volna a lováról. A leánya nem hitte, de azért, hogy meg ne szólják, meggyászolta. 
A gyász teltével széjjelnézett a környéken, hogy egy magához illő férfiembert 
keressen. Talált is, mindjárt itt a faluban, egy igen jóravaló embert. Jámborat, 
dolgosat, becsületest. Össze is házasodtak. Nem csaptak nagy lakodalmat, már az 
apa emlékére való tekintettel sem, csak éppen ezt a mi falunkat hívták meg, akik 
amúgy is mind bejáratosak voltak a várba, s hogy legyen a legényes háztól is 
valaki. Összeházasodtak, s boldogan éltek. Esztendő elteltével meg is gyarapod-
tak. Gyönyörűséges szép leánykája született az ifjú királyasszonynak. Nagy volt az 
öröm. De nagy lett a bánat is, mert még karonülő sem volt a kicsi királykis-
asszony, amikor az ifjú királyasszonynak elszakadt az élete fonala. Nagy volt a 
gyász, a bánat. Még a rétek is mind fekete virágot nyíltak azon a tavaszon. Mert 
tavasszal történt a szomorú esemény. Hét esztendeig gyászolta az ura s vele a 
környék népe. De aztán a gyász elteltével a szomszédos öregasszonyok mind 
biztatni kezdték azt a jóravaló embert, hogy nézzen más asszony után, mert az 
mégiscsak más, ha asszony van a háznál. Addig-addig mind mizseráltak, 
duruzsoltak az öregasszonyok, addig mind ajánlgattak különbnél különb 
feleségnek valókat, míg az a jóravaló ember egyszer csak kötélnek állt, s elvett egy 
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nem is tudom, honnan való, idegen fehérnépet. Aki esküvel fogadta, hogy anyja 
helyett anyja lesz az árvának. De milyen a mostoha? Az elején mézesmázas. Még 
az édesnél is édesebbnek mutatja magát. Aztán csak kibújik a szög a zsákból. Ki is 
bújt nemsokára. Mert az embert lassacskán elemésztette az első felesége utáni 
bánat. S a szép kicsi királykisasszonyra meg szomorú napok virradtak. A cselédek 
cselédjénél is rosszabb lett a sora. Nem csoda, ha ilyen szomorú nótákat énekelt, 
amikor csak elrejtőzhetett gonosz mostohája elől: 

Édesanyám, édesanyám, 
ahelyett, hogy engem szültél, 
mért nem inkább fát ültettél, 
vagy egy kutat ástál volna, 
aki szomjas, ivott volna. 
Lélegzet-visszafojtva hallgattuk a mesét s a szomorú éneket, amit az asszony 

olyan gyönyörűen énekelt, hogy még a felnőttek is megkönnyezték. 
– De egyszer csak – folytatta halkan az asszony –, egyszer csak meghallotta 

a mostoha a királylány énekét. 
– Nahát én fát csinálok belőled, te semmirekellő – ragadta meg a hajától 

fogva a királykisasszonyt, s kilódította a várból, oda a csorgó fölé, ahol most az a 
bokor zöldell. S hát abban a pillanatban a királykisasszony gyönyörű fenyőfává 
változott. 

– Boszorkány volt az a mostoha – vetette közbe valaki. 
– Boszorkány hát – folytatta a mesélő asszony –, de nem az ő akaratából 

változott fenyőfává a királykisasszony, hanem az édesanyja síron túl is tartó gon-
doskodása vette ki ekképpen a gonosz mostoha kezéből. Mert ha a mostoha 
változtatta volna fává a királykisasszonyt, akkor nem lett volna annak a fenyőnek 
olyan jótékony árnyéka, hogy aki alája telepedik, ha beteg, meggyógyul, ha pedig 
öreg, megfiatalodik. 

– Hát olyan árnyéka volt? 
– Olyan annak. De egyszer aztán, amikor a mostoha is már kezdett 

ráncosodni, s alája telepedett, hogy fiatalodjék, villám hasított a fába. De csak az 
alatta ülő mostohát égette el, hogy még pora sem maradt. A fa alatt pedig meg-
nyílt a föld, és össze is csukódott. Ekképpen vette magához a szerető anya az ő 
egyetlen leányát. Akkor fakadt az a forrás. A bánatos királylány könnyeiből táplál-
kozik, mert akármilyen boldog is most szegényke, ott lenn az édesanyja mellett, 
örömében is állandóan a könnyeit hullatja. Úgy megszokta volt a sírást a nagy 
árvaságban. És hullatja mindaddig, míg vissza nem jön Csaba királyfi vagy az ő 
követe, aki méltó vőlegénye lehetne a föld mélyébe menekített királylánynak, aki 
addig is ilyenformán gondoskodik szeretett népéről, hogy legalább friss ivóvízben 
ne lássunk hiányt ilyen nagy dologidőben.  


