
          

Selina 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény öregasszony. Ez az öreg néni egy kis 
faluban élt szépséges unokájával, akit Selinának hívtak. A néni beteges volt. Selina ápolta őt, hisz 
nagyon szerette a mamáját. Azt mondja egyszer a mama az unokájának: 
 

- Menj drága Selinám a városba, hozd haza nekem a gyógyszereimet!- Elővette a pénzt, 
odaadta a lánynak, majd így szólt hozzá: - Ebből a pénzből marad egy kevés, azt nyugodtan 
magadra költheted. – 

 
 

Így Selina vette a kabátját, és máris indult a városba. Útközben levágta az utat az erdő felé, hogy 
hamarabb hazaérjen mamájához. Egyszer csak megpillantott egy fehér paripát. Odament, hogy 
megcsodálja közelebbről, hisz ilyen szép lovat még életében nem látott. Eközben egy daliás 
herceg bukkant elő a fák mögül. Csak ámulta és bámulta a leány szépségét. Mikor Selina 
észrevette a herceget, úgy megijedt, hogy szó nélkül elrohant. A herceg utána eredt, de már sehol 
sem találta.  



 
Később a városban, mikor Selina megvette a gyógyszereket, az egyik bolt kirakatában meglátott 
egy gyönyörűséges ruhát. Számolta a pénzét, de sajnos nem volt elég rá. Hirtelen a háta mögül 
megszólalt valaki: 

- Nem mondom, szép ez a ruha, de te sokkal szebb vagy! -  
Selina annyira meglepődött, hogy szinte megnémult. A herceget látta, amint megfordult. Így csak 
annyit felelt: 

- Miért követsz engem?-  
- Igaz, hogy nem ismerlek, de annyira szép vagy, azt szeretném, ha hozzám jönnél 

feleségül.- 
- Nekem van egy beteg mamám, én vele szeretnék maradni. - 
- Én megígérem neked, hogy felkeresem az ország legjobb orvosát, és ő meggyógyítja a te 

mamádat. - 
  

Selina nagyon örült ennek hallatán. Szíve mélyén tudta, hogy szívesen lenne a herceg felesége, 
hiszen nagyon megtetszett neki is a daliás fiatalember.  
 
Egy hónap múlva úgy is történt minden, ahogy a herceg megígérte. A nagymama meggyógyult, a 
fiatalok pedig hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak. Boldogan éltek, amíg meg nem haltak. 
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