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A szegény lány 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény lány. Olyan szegény volt, mint a templom 
egere.  Meghallotta, hogy nagy lakomát rendez a király, és ő is úgy szeretett volna egyszer bejutni a 
palotába. El is indult, amikor odaért, az őrök nem engedték be. Azt gondolta magában, ha eddig 
eljutottam, akkor valahogy bemegyek. 

Felmászott egy ablakon, és bebújt egy szekrénybe. Annyira elfáradt a mászás közben, hogy 
elaludt. Amikor felébredt, egy bronz erdőben találta magát, minden bronzból volt.  Két út állt előtte, a 
bal oldalon egy kis egér a másikon egy róka. Azt mondja a róka:  
- Gyere ezen az úton, ha ezen jössz, jutalmat kapsz, kincseket!  
A kis egér így invitálta: 
- Ha ezen az oldalon jössz, kivezetlek az erdőből. 
A szegény lány gondolkodott erősen és úgy döntött a rókát választja. Hosszasan mentek, mendegéltek, 
amikor egy ezüst erdőbe jutottak, és eltűnt a róka. Egyedül hagyta a lányt.  Nekiindult egyedül és ismét 
két út állt előtte. Egyik oldalon a róka a másik oldalon a kisegér. Mindketten ugyanazt mondták, mint 
ezelőtt. Úgy döntött a lány, hogy ad még egy esélyt a rókának. A róka most egy arany erdőbe vezette, 
és megint eltűnt. Kiabálta a lány. 
- Már megint becsapott, ha találkozom vele, nagyon meg fogja bánni! 
Ment, mendegélt, két út állt előtte, az egyiken a kisegér a másikon a róka. Megint elmondták, hogy mit 
ígérnek és most a lány a kisegérre hallgatott. Kifelé sétáltak az erdőből, kiértek egy tisztásra, ahol 
megpillantották a királyi kastélyt. Ahogy a nap rájuk mosolygott, a kisegér átváltozott egy szép 
királyfivá.  
- Tudod, te leány, engem a róka varázsolt el. Az volt az átkom, ameddig egy lány nem az én utamat 
választja, addig kisegér maradok.  

Ezután a szegény lány és a királyfi összeházasodtak és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.  


