Mikó Léna 5.: A láthatatlan bot
Volt egyszer egy ember, akinek volt 13 fia és 3 lánya. Egyszer csak
azt mondta a legidősebb fiú az apjának: „Elmegyek szerencsét próbálni.”
Azzal el is indult, ment mendegélt, találkozott egy öregemberrel.
Beszegődött hozzá munkára. Aztán kérdezi a fiú: „Mi lenne hát a munka?”
Az öregember azt feleli: „Takarítsd ki a házat, de a legfelső szobába, ne
nyiss be!” A fiú meg is ígérte, hogy nem megy be a szobába.
Másnap az öregember elment dolgozni. A fiú ki is takarított a
házban, de a tiltott szobába nem ment be. Aztán amikor látta, hogy az
öregember még nem jött haza, azt gondolta, mégis bemegy a legfelső
szobába is. Úgyis lett. Amikor benyitott a szobába, mindenféle kincset
látott és egy boton megakadt a szeme. Azután becsukta az ajtót, hogy
észre ne vegye az öregember. Egy fél óra múlva megjött az, akit várt.
Tudta, hogy a fiú megnézte a szobát. Elküldte, mert nem bízott meg
benne többé. Akkor a fiú hazament.
A többi 14 gyerek is így járt, csak a legkisebb nem próbált még
szerencsét. Most ő mondta ezt: „Apám, elmegyek szerencsét próbálni.”
„Jó, fiam, de te ne járjál úgy, mint a többi 15.” Azzal a legkisebbik útnak
indult. Ő is találkozott az öregapóval és ő is beállt a szolgálatába.
Megkötötte, hogy ne menjen a legfelső szobába. El is ment az öreg. A fiú
megkezdte a takarítást, és hamar végzett, de nem ment be a tiltott
szobába, hanem megvárta, hogy hazajöjjön az apó. Az apó, amikor
hazajött, hálából odaadta a botot, amelyik a legidősebb fiút lenyűgözte. Az
öreg elárulta, milyen tulajdonsággal rendelkezik a bot: ha azt mondod
neki, hogy „bot, bot”, akkor láthatatlanná válik. Ha az mondod neki, hogy
„bot, bot, bot, verd meg az, akit kell”, az megteszi. Aztán útnak
bocsátotta a fiút és sok szerencsét kívánt neki. A fiú köszönettel útnak
indult.
Ment mendegélt, egyszer egy városba ért. Ott mindenki sír: fiú,
lány, felnőtt, gyerek egyaránt. Megkérdezte az egyik embert, miért sír
mindenki. Az ember elmesélte: van a városon kívül egy sárkány, az
hetente eljön és megeszik 3 lányt a városból. A király kihirdette: aki
megöli a sárkányt, annak odaadja a fele országot meg a legkisebb lányát.
Nosza, ment a legény fel a királyhoz. A király azt mondta neki, hogy
nehéz lesz így semmi nélkül, csak egy bottal legyűrnie. A fiú mégis azt
felelte, hogy megpróbálja. Ekkor el is indult a sárkánnyal megverekedni.
Odaért a sárkányhoz és felszólította, hogy verekedjenek meg. „Jó”mondta a sárkány. A fiú szólt a botnak, hogy „bot, bot, bot, verd meg azt,
akit kell”. Erre a bot úgy elcsépelte a sárkányt, hogy az menten szörnyet
halt.
A fiú boldogan tért vissza a király városába, mert legyőzte a
sárkányt. A király rögtön kidoboltatta a jó hírt, és egyszeriben mindenki
boldog lett. Nagy vigalom volt a városban. Azon nyomban papot hívtak: a
fiú és a királylány összeházasodtak. A fiú megkapta a királyság felét. A
családját is meghívták az esküvőre. Boldogan éltek, amíg meg nem
haltak. Vége.
[Ide írhatja a szöveget]

