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3. osztályosoknak
II. kötet

Eszterházy Károly Egyetem
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Varázslatos mesék

Megyek nyárból őszbe.
Őszből fehér télbe.
Ballagok tavaszba.
Futok nyár vizébe.
Szaladok sebesen
meséből mesébe.
Hargitai Gyula: A tündér

Égig érő mesefa
Hogyan születik a mese? Miért van az, hogyha hallasz egy népmesét, sok ismerős részletet fedezel fel benne? Milyen hasonlóságok
jellemzik a népmeséket? Miben különböznek mégis? Hogyan változik, alakul, szövődik új és új alakban ugyanaz a történet?

1.

Emlékeztek még Az égig érő paszuly című mesére? Mondjátok
el a tartalmát!

2.

Mit gondoltok, milyen lehet egy égig érő mesefa? Miért ér az
égig?

Égig érő mesefa
Egyszer volt a világon egy szegény öregember. Magányosan
teltek-múltak a napjai, nem volt annak se fia, se borja. Egyszer, ahogy hazafelé ballagott, talált egy szem babot. Hazavitte, és elültette az udvarába.
Hát a bab kikelt, és elkezdett nőni. Nőtt, növekedett, mintha
húzták volna, olyan egykettőre szárba szökkent. Addig-addig
igyekezett, hogy egy szép magas fa lett belőle. De még akkor
sem állt meg, hanem csak nőtt tovább.
No, a végén már fölért az égig. Annál magasabbra már nem
nyújtózkodhatott, elkezdett hát széltében terjeszkedni. Gyönyörű
szép ágai lettek, aztán minden ágból egy kisebb ág is kihajtott.
Az öregember nagyon megörült, mert az óriásfa hűs árnyékot adott az udvarában. Még csak akkor lett nagyobb a boldogsága,
mikor az égig érő fa elkezdte hullajtani a meséket. Szórta, szórta a sok
mesét, utóbb már nem is győzte hallgatni az öreg.
Annyi mese termett a fán, hogy megtelt velük az udvar, a falu, a város, a világ. A gyerekek persze nem bánták, éjjel-nappal elhallgatták
volna a meséket.
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Egyszer aztán a fa tetején, de pont a kellős közepén nőtt egy szem
bab. Ez a bab megérett. Mint a barack, úgy leesett a fáról, és alig ért
földet, hopp, kiugrott belőle egy szépséges kisfiú.
Az öregember meg örömében elnevezte Babszem Jankónak. De hiába
örült a kislegénynek, az bizony nem akart nála maradni.
– Nincs nekem itt maradásom, öregapám. Elindulok a világba, mert
várnak a gyerekek.
Azzal vette a tarisznyáját, és elindult világgá. Amerre ment, ezer kaland, ezer csoda kísérte útján.
A nagy, égig érő mesefán pedig még azóta is teremnek a mesék. Egyik
szebb, mint a másik. Mindenki ismeri őket.
Babszem Jankó meg csak vándorol, mindenhová benéz, hátha még
nem hallottak róla. Ti meg, gyerekek, ha elmentek az égig érő mesefához, olyan mesét hallotok, amit még eddig nem meséltek nektek.
magyar népmese

Ki a mese főszereplője? Mit talált? Mit gondolsz, mit tesz majd
a babbal?
Mi lett a babszemből? Mitől különleges ez a fa?
Miért ment világgá Babszem Jankó?
Hogyan ismerik meg az emberek a meséket? Te miről hallgatnál szívesen mesét a mesefa alatt?

3.

Nézd meg a diafilmeket! Nevezd meg a mesék címét!
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A csillagszemű juhász
A népmesék hőse eszes, erős és bátor. Sokszor azonban még ez
sem elég, hogy elérje a célját, mert nagyon nehéz próbák elé állítják. Emberfeletti képességek vagy segítők nélkül nem tudja megoldani a feladványokat. És ha még csak egy próba lenne? De nem
egy van. Hanem?

1.

Ismersz olyan mesét, amelyben a főhőst próbák elé állítják? Általában hány feladatot kell megoldania, hogy elérje a célját?
Ezek könnyen megoldhatóak?
PRÓBATÉTELEK
ELSŐ PRÓBA

2.

MÁSODIK PRÓBA

HARMADIK PRÓBA

Legyél te Meseország királya vagy királynője! Adj érdekes, izgalmas és szellemes próbákat az udvarodba érkezőknek!

Közhírré tétetik!
Meseország királya annak adja leánya kezét és fele királyságát, aki
kiállja a három próbát! Csak az jelentkezzen, aki rátermett, bátor,
és szembe mer nézni bármilyen
veszéllyel!

3.

Koccintáskor, evés után és tüsszentéskor is mondjuk, hogy
Váljék egészségedre!
vagy csak egyszerűen ennyit:
Egészségedre!
Vajon miért? Vitassátok meg!
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A csillagszemű juhász
Hol volt, hol nem volt, túl az Óperenciás-tengeren, volt egyszer egy
király. Ez a király folyton-folyvást csak tüsszentett. Ahogy reggel fölébredt, mindjárt tüsszentett egyet. De tüsszentett ebéd után is, vacsora
után is, sőt még álmában is megesett vele, hogy eltüsszentette magát.
Ilyenkor pedig az ország népének ezt kellett mondania:
– Egészségére, felséges királyom!
Mondta is mindenki engedelmesen, mert a király hatalmas volt, s az
emberek féltek tőle. Csak egyetlenegy alattvalója nem mondta, a csillagszemű juhász.
Meg is ragadták a katonák, s vitték a király eleibe.
Azt mondja a király:
– Hallottam, hogy te nem mondod, hogy egészségemre.
– Mondom én, felséges királyom, hogyne mondanám – erősködött
a csillagszemű juhász. – Egészségemre!
– Nem a te egészségedre – mérgelődött a király –, hanem az én egészségemre!
– Az én egészségemre! – vágta rá a csillagszemű juhász.
– Hát nem érted? – méltatlankodtak a katonák. – Nem a te egészségedre, hanem a felséges királyunk egészségére!
– Hát azt én nem mondom – bökte ki a csillagszemű juhász.
– Ugyan mért nem mondod? – kérdezte megrökönyödve az egyik katona.
– Addig biz én nem mondom, amíg a király nekem nem adja a leányát
feleségül.
Megmérgesedett a király. Megparancsolta a porkolábnak1:
– Vigyétek a legmélyebb börtönnek a fenekére. Van ott egy kiéheztetett fehér medve, az majd széttépi!
Megragadták a csillagszemű juhászt a katonák, s levitték a börtönnek
a legmélyebb fenekére. Mikor belökték a juhászt, a medve rámordult,
de a csillagszemű juhász csak jól belenézett a medve szemébe, s az megszelídült.
– Hát te élsz? – kérdezték ijedten a katonák, mikor reggel bementek
a börtönbe.
– Élek hát, persze hogy élek – felelte a juhász. – Nem is halok én meg
addig, amíg a királynak a leánya a feleségem nem lesz!
1 porkolábnak: várparancsnoknak vagy börtönőrnek
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Viszik megint a király elé. Tudakolja a juhásztól:
– Na, mondod-e már, hogy egészségemre?
– Nem mondom én, felséges királyom, amíg a lánya a feleségem nem lesz.
Rettentő haragra gerjedt a király. Azt parancsolta, hogy vessék a juhászt a vad szőrdisznók2 közé, hadd egyék meg. De mikor a juhászt oda
bevetették, elővette a furulyáját, és elkezdett furulyázni.
Erre a szőrdisznók mind megszelídültek, és táncolni kezdtek.
Reggel mennek a katonák, hogy
ami maradt a juhászból, összeszedjék. De látják ám, hogy bizony nem
halt meg a juhász, hanem édesen
alszik a szőrdisznókkal együtt.
Megfogták, és vitték a király elé.
– Na, mondod-e már, hogy egészségemre?
– Nem mondom én, felséges királyom, amíg
a lánya a feleségem nem lesz.
A király ekkor éktelen haragra gyúlt. Megparancsolta, hogy a csillagszemű juhászt vessék be
a kaszakútba. Egy kút ki volt rakva kaszákkal.
Gondolja magában a csillagszemű juhász, ennek
fele se tréfa! Ha ide belelöknek, innen én ki nem
tudok jönni.
Azt mondja az őröknek:
– Halljátok-e! Kicsit várjatok, hátha meggondolom magam!
Az őrök elmentek félre, a csillagszemű juhász meg a juhászbotját beletette a kútnak a szélébe, ráakasztotta a bundáját és a kalapját. Mondja
az őröknek:
– Hát meggondoltam a dolgot. Mégsem mondom, hogy egészségére,
felséges királyom!
Ekkor a katonák betaszították a juhász botját és holmiját a kútba.
Másnap, mikor mennek, hogy valóban meghalt-e, látják ám, hogy
a csillagszemű juhásznak a haja szála sem görbült! Olyan egészséges,
mint a makk!
– Na, mondod-e már, hogy egészségemre?
– Nem mondom én, felséges királyom, amíg a lánya a feleségem nem
lesz.
2 szőrdisznók: sünök (itt: ártó kis manók)
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Belátta a király, hogy így nem boldogul a juhásszal, mást gondolt ki
hát.
– Nézd csak, juhász, itt ez az ezüsterdő. Neked adom, ha mondod,
hogy egészségemre.
– Nem mondom én, felséges királyom, amíg a lánya a feleségem nem
lesz.
Ígért a király aranytavat, gyémántrétet, de a juhász csak nem mondta, hogy egészségére. Ekkor a király ezt mondta:
– Hát egye fene, neked adom a lányom kezét. Mondod-e, hogy egészségemre?
– Mondom hát, mondom, felséges királyom!
Csaptak is nagy lakodalmat. Erősen kezdte csípni az orrát a királynak a jó erős tormás hús, tüsszögött rettentően. Ahogy prüsszentett,
a csillagszemű juhász csak mondta, mondta:
– Egészségére, felséges királyom! Egészségére, felséges királyom!
– Elég, elég, te kötélrevaló! – kiáltotta a király. – Ne mondd tovább!
De a csillagszemű juhász nem akarta abbahagyni. Csak mondta,
mondta. A királynak úgy megtetszett a csillagszemű juhász, hogy az
egész királyságát is reáíratta. Olyan jó király nem is volt, nem is lesz
több a földön, mint amilyen az volt. Már messziről mondta mindenki
a csillagszemű juhásznak, hogy egészségére, felséges királyom!
Még ma is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle!
magyar népmese

4.

Milyen új mesekártyával találkoztál? Mi a jelentése?

5.

Válaszolj a kérdésekre a mese alapján!
a) Mi okozta a bonyodalmat a mesében? Miért lett mérges a király a csillagszemű juhászra?
b) Kinek az akarata érvényesült végül? A király akarata győzött
a juhászé felett, vagy fordítva?
c) A juhász mely tulajdonságait ismerted meg a mesében? Sorold
fel! Indokold is!

6.

Mondd el, milyen próbatételeket kellett kiállnia a juhásznak!
PRÓBATÉTELEK

MEDVE

SZŐRDISZNÓK
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KASZAKÚT

A deákból lett király
Észrevettétek, hogy a magyar népmesék főszereplője gyakran a
szegény ember vagy annak a legkisebb ﬁa? Ezek a mesék olyan
világban születtek, ahol ha valaki szegény volt, az is maradt, csak
különleges képességekkel tudott kiemelkedni. A mesékben viszont
minden lehetséges.

1.

Olvasd fel A csillagszemű juhász című mese első és befejező két
mondatát! Majd olvasd fel A deákból lett király első és befejező
mondatát! Mit vettél észre?

2.

Párosítsd a szétszakadt mesebefejezéseket!
ha meg nem haltak.

Aki nem hiszi,

Így volt, vége volt,

mese volt!

Még most is élnek,

3.

járjon utána!

Versenyezzetek! Gyűjtsetek csoportban minél több mesekezdő
és mesezáró mondatot az olvasókönyvben!

A deákból lett király
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy deáklegény, aki nagy útra
indult. Nem volt ugyan egy árva garasa sem, de világot akart látni. Azt
gondolta, hálóhelye majd csak akad a szalmakazlak tövében, a betevő
falatját pedig megtermik az út menti almafák, szederbokrok. Vándorútja közben olyan vidékekre került, ahol sok borsó termett, sok szét
is szóródott, ő meg gondolta, jó lesz ez a borsó az ínséges napokra.
Fölszedegette hát az elhullott szemeket, és szépen zsebre rakta.
Ment, mendegélt, már messze járt a hazájától, mikor takaros falu határába érkezett. A falubéliek megkérdezték, mi járatban van. A deák meg
azt mondta, hogy csak úgy jön-megy a nagyvilágban, aztán mert közeledik az este, most éppen hálóhelyet keres éjszakára. No, a derék falusiak elvitték a deákot a királyuk palotájába, van ott ágy elég, minek hálna
a szénakazal tövében? A király meg a királyné szívesen fogadták a vándort, terített asztalhoz ültették. Ott is a szépséges hajadon lányuk mellé.
A deáknak megtetszett a királylány, de még ránézni is alig-alig mert,
nem az ő számára nőtt ez a szépséges leány, úgy gondolta. Csakhogy az
öreg királynénak kedvére volt a legény, oda is súgta az urának:
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– Hallod-e, édes uram, éppen ilyen derék királyfit szeretnék a leányom jegyeséül!
– Nem királyfi ez, asszony, csak egy szegény vándordeák.
– Már én azt el nem hiszem, édes uram! – ellenkezett a királyné. –
Alighanem lánynézőbe jött, csak titkolja, hogy kicsoda. No, megtudom
én hamarosan, király-e vagy deák!
Aznap este csak amolyan szegényes ágyat vetett a deáknak, éppenséggel nem királyi nyoszolyát. Amikor a deák nagy álmosan lehajolt,
hogy kifűzze a cipőjét, a zsebéből kiszóródott a rengeteg borsó. A takarékos természetű deák meg hajnalig szedegette.
A királyné szolgái a kulcslyukon át leselkedtek, s csak azt látták, hogy
a deák nem alszik, hajnalig hajladozik, szöszmötöl. Reggel aztán jelentették úrasszonyuknak, hogy a vendég nem aludt.
Ismét este lett, közelgett az éjszaka. No, erre az éjszakára az öreg
királyné fejedelmi ágyat vettetett a vendégnek. Az meg úgy kifáradt
az előző éjszakai sok hajladozásban, borsószedegetésben, hogy fejedelmien aludt a fejedelmi ágyban. Több sem kellett az öreg királynénak,
majdhogy táncra perdült örömében.
– Királyfi ez, édes uram! Adjuk hozzá feleségül a lányunkat.
– Hát adjuk – mondta az öreg király.
Délben aztán megmondták a deáknak, hogy neki szánják a lányukat,
feleségül venné-e? A deák meg egyre mondogatta, hogy a királylánynál jobban senkit sem szeret a világon, de hát szegény legény ő, nincs
neki vára, de még szalmafödeles kunyhója sem. De ugyan beszélhetett,
senki sem hallgatott a szavára. A királykisasszony még el is sírta magát,
úgy megijedt, hogy nem lehet a vándorlegény felesége. A deák, nehogy
tovább sírjon a szép leány, gyorsan feleségül vette, ráadásul megkapta
a fele királyságot is, és mire az öreg királyné meg a király csakugyan
elhitték, hogy ő valóban vándordeák, és nem álruhás királyfi, addigra
úgy megszerették, hogy el nem cserélték volna öt királyfiért sem.
Nagy lakodalmat csaptak, Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé. Aki
nem hiszi, járjon utána!
magyar népmese nyomán

4.

Válaszolj a kérdésekre!
a) Kik a mese főszereplői?
b) Miből gondolta a királyné, hogy a deák álruhás királyﬁ?
c) Hogyan bizonyította ezt be a királynak?
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MAGAZIN
Jégbontó hava

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IDŐJÓSAINK JELENTIK
Most, februárban járva két állatra is érdemes figyelnünk,
hogy a tél hosszúságáról, illetve a tavasz közeledtéről
első kézből tőlük értesülhessünk.
Az egyik időjósunk az idei évben Medve Miska. Miska
nem természetes élőhelyén, hanem állatkertben él, ezért
előrejelzése nem mindig megbízható. Ma, február második napján feszült figyelemmel néztük Miska barlangjának
kijáratát. Lestük, vajon kijön-e. Ha ugyanis a barlangjából
kicammogva meglátja az árnyékát, akkor visszamegy. Ez
pedig azt jelenti, hogy soká tart még a hideg tél. Idén sajnos kedvenc medvénk még az orrát sem dugta ki a barlangjából.
De sebaj, hiszen egy másik helyszínen kollégáim éppen
Pacsirta Pankát figyelik. Ha ugyanis Panka dalolni kezd,
az azt jelenti, a tavasz bizony még várat magára. …és
igen! Panka gyönyörű dalba kezdett, amelyről hangfelvétel is készült. Így, kedves olvasóink, idén a tél még eltart
egy ideig.

Weöres Sándor

Kányádi Sándor

Jön a tavasz, megy a tél,
barna medve üldögél,
kibújás vagy bebújás?
Ez a gondom, óriás!

Hóvilág,
holdvilág –
alszik még a
hóvirág.

Ha kibújok, vacogok,
ha bebújok, hortyogok;
ha kibújok, jót eszem,
ha bebújok, éhezem.

Félöles,
méteres
paplan alatt
aluszik:

Barlangból kinézzek-e?
Fák közt szétfürkésszek-e?
Lesz-e málna, odú-méz?
Ez a kérdés, de nehéz.

számoljuk ki,
hányat kell még
aludnia
tavaszig.

HÓVILÁG,
HÓVIRÁG

JÖN A TAVASZ,
MEGY A TÉL
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BALÁZS NAPJA
A keresztény kalendárium február 3-án Szent Balázs napját ünnepli. A magyar néphagyomány ezzel szemben az
ősi táltos terményvarázsló napot üli meg. Ezen a napon
különösen fontos a torok védelme.
Szent Balázs egy város püspöke volt. Rendszeresen enyhített a város lakóinak baján. Egyszer megmentette egy
asszony fiának életét, aki halszálkát nyelt le. A csodás eset
után a szent életű püspököt a torokbetegségek gyógyítójaként kezdték tisztelni. Balázs püspököt a középkor óta
a 14 segítő szent közé sorolják, ő elsősorban a kikiáltók,
énekesek védőszentje.

BALÁZSJÁRÁS
Hazánkban és a környező országok nagy részében elterjedt szokás volt a balázsjárás. Ilyenkor az iskoláskorú gyerekek végigjárták a falvak házait, és áldást kívántak a családoknak. A gyerekek közül az egyik fiú Szent Balázs püspöki ruhájába
bújt, a többiek pedig különféle jelmezeket öltöttek magukra. Nyársat is vittek, és
az áldást kérő szövegek elmondása után a háziak étellel jutalmazták meg őket.
A falujárás után az ételeket elvitték az iskolába vagy a templomba, hogy azzal
támogassák a közösséget. Ott az étel egy részét közösen fogyasztották el.

„De mivel, hogy fáradságunk ne legyen hiába,
Alamizsnát, kolbászt, tojást rakjatok kosárba,
Hogy odébb mehessünk, mást is köszönthessünk,
Ily örömet, vidám kedvet mindenütt hirdessünk.”
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Tündérek
A mesék főszereplői általában a valóságban is léteznek, például
királyok, szegény emberek. A főhősök ellenségei vagy éppen segítői azonban sokszor kitalált lények: sárkányok, óriások, törpék,
boszorkányok vagy éppen tündérek. Ismerjük meg őket!

1.

Hallottál már a tündérekről? Melyik mesében hallottál róluk?
Milyennek képzeled őket?

2.

Olvasd el Weöres Sándor Bóbita című versét! Válaszolj a kérdésekre! Oldd meg a feladatokat!

A tündér
Bóbita, Bóbita táncol,
Körben az angyalok ülnek,
Béka-hadak fuvoláznak,
Sáska-hadak hegedülnek.
Bóbita, Bóbita játszik,
Szárnyat igéz1 a malacra,
Ráül, igér neki csókot,
Röpteti és kikacagja.
Bóbita, Bóbita épít,
Hajnali köd-fal a vára,
Termeiben sok a vendég,
Törpe-király fia-lánya.
Bóbita, Bóbita álmos,
Elpihen őszi levélen,
Két csiga őrzi az álmát,
Szunnyad az ág sürüjében.
Weöres Sándor

a) Játsszátok el a versszakokat némajátékkal vagy szoborállítással! A szóvivőtök olvassa fel hozzá a verset!
b) Miért tündér Bóbita? Indokold meg a vers alapján!
c) Mondj olyan tulajdonságokat, amelyek szerinted igazak lehetnek Bóbitára! Ezek vajon az összes tündérre igazak? Indokolj!
1 igéz: varázsol
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A két tündér
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer két tündér.
Megegyeztek, hogy elmennek világot látni. Hát, ahogy mentek, beértek egy faluba. Esteledett, ezért bekéredztek1 egy házba. Jómódú ember
s asszony lakott ott, nem volt gyermekük. Mikor bekéredztek, köszöntek illendően:
– Jó estét!
Az asszony rájuk támadott.
– Miféle keringők2, csavargók, mit keresnek itt? Elmenjenek!
– Jóasszony, ne kiabáljon, éjjeli szállást kérnénk – mondta az egyik
tündér.
– Kifele innét! – kiabált a gazdasszony.
Hát a tündérek elsompolyogtak3, kimentek. Megszégyellték magukat.
Bementek a másik szomszédba. Ott annyi gyermek volt, hogy azt se
tudom, hány, mint a rosta lika, még eggyel több. Bekopogtak.
– Jó estét! Jó estét!
– Adjon isten!
– Szállást kérnénk két vándor részére – mondták a tündérek.
De nem ismerte meg senki se, hogy azok tündérek, mert rongyos
gúnyában voltak, úgy vándoroltak.
– Adunk szállást szívesen, hogyne adnánk! – Azzal a szegény ember
betessékelte a vendégeket.
– Üljenek csak le! Vacsoráztak-e? – A szegény ember szívesen fogadta
őket. Amijük volt, azzal megkínálta. Lefeküdtek, s mikor reggel felkelnek, azt mondja az egyik tündér a másiknak:
– Hallod-e, ezek olyan jók voltak hozzánk, meg kellene valamivel jutalmazzuk.
– Mivel tudnánk megjutalmazni?
– Én már kigondoltam, tudod, mit? Reggel, aminek nekikezdenek,
egész nap azt csinálják.
Hát a szegény asszony, mikor elmentek a vendégek, volt egy darabocska vászna, s gondolta, hogy ő kifehéríti. Kivitte, belemártotta a
vízbe, s húzta a pázsiton végig, húzta. Vitte a kertbe, tette a kerítésre, de
1 bekéredztek: azt kérték, hogy bemehessenek, bekéredzkedtek
2 keringők: kószálók, csavargók
3 elsompolyogtak: megszégyenülten elmentek, eloldalogtak
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akárhova tette, örökké csak szaporodott, s csak több lett belőle, s csak
több lett belőle. Már a végén nem volt, ahova terítse. Átfutott a szomszédba.
– Szomszédasszony, engedje meg, hogy ide terítsek egy kicsi vásznat.
– Hát hogyhogy, kendnek annyi vászna van? –
irigykedett a szomszédaszszony.
– Hát én nem tudom, miféle vándorok jártak itt az este, de úgy megszaporították ezt a vásznat, hogy azt se tudom, hova terítsem.
Gondolkozott a gazdag asszony. Ezek biztosan azok lehettek, akik az
este náluk is jártak. Kiabál az urának:
– Menjen hamar utánuk! Ha utoléri, hívja vissza ebbe a szent helybe őket.
Hát az ember nem akart menni. Ő bizony szégyelli, az este elküldték,
s most menjen utánuk. De az asszony csak erősködött:
– Takarodjon a szemem elől! Maga miatt kellett az este elküldjem
őket! Így-úgy! – A gazdaember összeszedte magát, s utánuk ment. Utol
is érte a falu végén a két vándort.
– Jó napot! Jöjjenek csak vissza hozzánk! Ne haragudjanak, de az este
egy kicsit nem jól éreztük magunkat.
S kezdett szép szóval hízelegni s beszélgetni nekik. Addig-addig, hogy
visszacsalta őket. Pedig tudták azok jól, hogy áll a dolog. Azért voltak
tündérek. Visszamentek a nagy könyörgésre. Az asszony jó reggelit
adott, s egész nap ottmarasztalta őket. Finomabbnál finomabb ételeket
tett eléjük, s éjszakára puha ágyat vetett nekik.
Reggel a vándorok elbúcsúztak, s azt mondja egyik a másiknak:
– Na, ezt most mivel jutalmazod meg?
– Hát ezt is azzal, amivel a másikat. Reggel, amit csinál, egész nap
azt csinálja!
Hát a gazdag asszony elprüsszentette magát, s egész nap csak prüszszögött. Egyebet nem csinált, csak hapci, hapci, prüsz, prüsz, prüsz, s
ez így ment estig. Este aztán az ura azt mondja:
– Úgy kell neked! Látod-e, téged nem jutalmaztak meg egyébbel, csak
a prüsszögéssel, mert rossz voltál.
Lehet, hogy még ma is prüsszög, hogyha meg nem unta.
bukovinai székely népmese
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