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KALAPVANI KIRALYKI SASS Z O NY

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer ggy kir6lyn6. Ritka
szdp asszony volt, nem is akadt parja hetedh6t oiszagban. A hom-
lokdn ott f6nylett a nap 6s a hold.

Ez a sz{p kiralynd egyszer olyan nagy beteg lett, hogy mar csal<
hal6dott. odahivatta h{t 6gy6hoz a kiralyt s a"t mondta neki :

- Edes uram, 6n most meghalok. De meghagyom nekerr,
Irrgyha m6g egyszer meghAzasodol, csak olyan tetesEet v6lassz,
rtttillrsn 6n voltam . . .

A sz6p kiralyn6 nemsokira meg is halt. A kiraly sokdig bris-
l:rkrrlott, gyaszolta, de aztan tjra rneg akart hazasodni. JArf errc,
jr'rrl, arra, de csak nem lelt sehol olyan feherndpetn akin a feles6ge jelei
szirrt6n megvoltak. csak egyeflenegy volt m6g ilyen sz6p at<eref nagy
vilrtgon, az is a szomszdd kirAly lanya. Ezt pedig mai elgytirtjzte" a
nnl)nyugati kirdlyfi, aki akkor valahol messze 6ppen hAboilban jdrt.

Gondolt egyet a kiraly, s megratogatta a- izomsz6d orszag ki-
rrilyilb.

Felsdges szomszdd sz6lt hozz6, -, az6rt jiittem, hog.y
ftrltrscgiil k6rjem a ldnyodat. Amikor szegdny felesegem meghalt, az,t
ktirt,r:, hogyha rijra hazasodom, csak olyan fetrdrnepetlregyek el, nrirrt
rurrrilycn 6 volt. Osszejartam a kerek vil6got, de egyet se tal{ltarn
rl.y:rnt, akinek a nap meg a hold ragyogol.t volna a liomlokan. Ninr:s
is ilycn m/rs, csah a te kinyod.

Azt rnondta crrc a mAsik kinily :'- o<laadn{rn dn nckcd a ldrryom sziveserr, cle nrdr clgyfirilzl.e
n n:tl)nyugat,i kinilyfi, ncrn l.chet,ck surnrnit.
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