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A keserű liszt 
 
EGYSZER VOLT, hol nem volt egy kis egér, a mezőn la-

kott, és igen-igen megéhezett. Bejárt minden földet, hogy vala-
mi ennivalóhoz jusson, de mindhiába. Végre elindult a szom-
széd határba, és egyszer csak a távolban megpillantott valami 
toronyformát. Vajon mi lehet az? A tornyon négy hosszú-
hosszú kar forog, s már messziről kiabál: 

 

„Klapp, klapp, klapp, klapp”. 
 

Ez a torony a szélmalom volt. De a kis egér sohasem látott 
még szélmalmot, és megijedt tőle. Ijedtében egy kő alá bújt, és 
ott akarta megvárni, míg a nagy malom továbbmegy. De biz az 
nem ment, várhatta volna akár a világ végéig. Végül is, amikor 
látta, hogy az a torony nem mozdul, hanem csak csörömpöl és 
kelepel, nagy merészen közelebb ment hozzá –, hát egyszerre 
milyen jó lisztszag csapta meg az orrát! 

Az éhség már nagyon kínozta; fogta magát, és nagy bátran 
elment egészen az ajtóig. Az ajtó éppen nyitva volt, és – huss!, 
az egér hirtelen besurrant a malomba. A molnár nem volt ott-
hon, senki sem volt a malomban, nyugodtan körülnézett. 
Mennyi búza, mennyi liszt van itt zsákokban, szekrényekben! 
Az egyik szekrényre felmászott az egérke, s – hopp!, beleugrott 
a lisztbe. Egyszeriben egészen fehér lett. Nekilátott mindjárt, 
mint egy farkas, és jól teletömte a hasacskáját. Mikor már jó sok 
lisztet fölfalt, elkezdett csemcsegni, de most már nem ízlett neki 
a liszt. 

Bosszúsan rázta meg a fejecskéjét: 
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– Ez a liszt már nem olyan édes, mint az előbb volt – 
mondta. – Egészen keserű. Bizonyosan megettem már innen 
mind az édeset, más helyt kell megpróbálnom. 

Azzal bebújt egy másik szekrénybe, de abban is keserű volt 
a liszt, kirágott egy zsákot, abban is megkóstolta a lisztet, de az 
is csak keserű volt. 

– Ugyan ki keserítette meg ezt a sok lisztet? – kérdezte ma-
gában. Nem tudta még azt a kis bohó, hogy amikor az egér jól-
lakott, mindenik liszt keserű. 

Nem tetszett most már a malom a mi egérkénknek, és ott-
hagyta. Másnap újra megéhezett, de most már hiába kereste a 
malmot, nem találta meg. Vajon mi lett vele? Eltűnt egészen. 

 


