Selymes Csege 5.: Máté
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis város. Ebben élt egy
gazda és annak volt egy szorgalmas pásztora. Már több mint öt éve nála
szolgált. De aztán a gazda elszegényedett, ezért a pásztorlegényt el
kellett bocsátania. Szegény Máté nem tudott mit tenni, elindult újabb
munkát keresni. A falut, amiben eddig élt egy sűrű erdő vette körül. Máté
nekivágott a végtelen rengetegnek.
3 nap és 3 éjjel gyalogolt, mikor egyszer csak kutyavonyítást hallott.
Úgy döntött, megkeresi a hang okozóját. Pár pillanat múlva meglátott egy
fekete kutyát egy kötéllel a nyakában. Máté nem értette, miért áll egy
helyben az állat. Közelebb ment hozzá, és feltűnt neki, hogy a kötél oda
van kötve a semmihez. Nem tudta elképzelni, hogy miért lebeg a kötél.
Fogta a kését és megszabadította szegény jószágot. Kíváncsisága nem
hagyta nyugodni, ezért megnézte, mihez van kötve a kötél. Elkezdte
tapogatni, első tapintásra egy közönséges botnak tűnt. Magához vette és
tovább ment az erdőben. Egy kis idő után észrevette, hogy követi a kutya.
Így hát ketten mentek tovább.
Pár óra múlva ki is értek az erdőből, s egy másik várost pillantottak
meg. Bement a kovácshoz, hogy megkérdezze van-e munka a számára. A
válasz nem volt. Kiment a kovács házából. Egy oszlopon megpillantott egy
plakátot. amin az volt, hogy: egy sárkány elrabolta a királylányt, aki
megmenti, azé lesz a királylány keze és a fele királyság.
Máté úgy döntött, hogy elmegy a királyhoz és szerencsét próbál. a
kutya kiszimatolta, hogy hol van a sárkány, ami nem volt nehéz, mivel
nagyon büdös volt. Meglátták a sárkányt, szerencséjükre aludt. Közelebb
mentek, de véletlenül a kutya rálépett egy száraz gallyra, ami nagyot
reccsent. A sárkány felébredt és Mátéék felé indult. A bot, amit a kezében
tartott, most kiugrott a kezéből és addig verte a sárkány, míg mozgott.
Máté bement a barlangba és meglátta a gyönyörű királylányt. Hazavitte és
világra szóló lakodalmat csaptak. Így lett király a szegény Mátéból a
láthatatlan bot segítségével.
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