
Nagy örömmel sietett haza a megífjúlt öregapó a feleségéhez, hadd lássa az
is mielőbb, mekkora csoda történt vele. Hanem az asszony - aki nem ivott a
forrás vizéből és így éppolyan öreg maradt, mint annakelőtte volt - nem is
mert rá a férjére és nem is akarta beengedni. a házba. De az addig erősködött,

addig rimánkodott, hogy így meg úgy, ne engedje be, ha nem -akarja, sőt inkább
jöjjön ki vele a forráshoz és győződjék meg ő maga az igazságról, hogy végül is
az öreganyó hajlott a szóra: elment a férjével az. erdőbe, Ivott a forrás vizéből 
és egyszeriben szépségesen szép leánnyá változott. Még százszorta r-szebbé, mínt
valaha volt. Bezzeg most már hitt a férjének! Hazamentek és boldogan éltek.

Sőt: a nép azt beszéli, 'hogy még ma is ott élnek elrejtőzve valahol. az erdő
mélyén és soha nem öregszenek meg. Mert a forrás vize örök -ifjúsággal aján
dékozta meg őket.

AZ APROKA LE;Gf:NY TÖRTf:NETE
Vietnami mese

Élt valaha régen a Vörös Folyó partján egy házaspár. A férfi halász volt.
Naphosszat csónakázott a folyón, kis csónakja, mint valami színes szárnyú pillan
gó, kibontott vitorlával suhant a hullámokon. Olykor megállt, s a halász mélyre
merítette hálóját a Vörös Folyó vizében. Gyakran meglátogatta a szerencse és
esténként bőséges fogással tért haza, bambusz-tetős kunyhójába, a feleségéhez.

Egy napon nagy öröm érte a házaspárt: gyermekük született. Kisfiú volt a
gyermek, de nagyon-nagyon kicsike, alig egy arasznyi. El is nevezték apróka
legénynek.

Teltek-múltak az esztendők, de bizony a legény csak olyan kicsi maradt, mínt
amikor megszületett, Enni meg semmit sem akart. Az ég egy világon semmi
baja nem volt, csak éppen nem evett és egy hüvelyknyit sem nőtt. Már ötesz
teridős is elmúlt, amikor veszedelmes ellenség támadt a vietnamiak országára.
Mindenki, akinek csak egy kis ereje is volt, öreg és fiatal, férfi, nő és gyermek,
bambuszdárdát. kardot fogott a kezébe és szembeszállt az ellenséggel. De az ellen
ség nagyon erős volt, s mind közelebb és közelebb nyomult az ország fővárosához,

Hanoihoz.
- Vezér kellene nekünk, erős és bátor vezér, aki nem ijed meg a maga ár

nyékától, sem az ellenség erejétől - mondták az .emberek.
A hír eljutott a halász kunyhójához is.
És akkor különös dolog történt! Megszélalt az. apróka legény, aki addig se

nem evett, se nem ivott és nem növekedett egy iarasznyínál nagyobbra. Igy szólt
az édesapjához : .~

- Megéheztem, édesapám! Hozz nekem öt csésze rizst, meg halat a Vörös
. Folyó vizéből!

A halász meg a felesége nagyon megörült, amikor a kisfiú szavát meghallotta.
Hát még, hogy enni kért! Siettek is és teljesítették a kívánságát. Hoztak öt csé
sze rizst, hoztak öt tál halat a Vörös Folyó vizéből. A kisfiú pedig egy szemvil
lanás alatt mindent, de míndent jó étvággyal elfogyasztott. Amikor már jóllakott,
fölkiáltott: -

Adjatok nekem kardot, hadd álljak a nép élére, hogy kikergessem az ellen
séget!

No, erre aztán alaposan megijedt a halász meg. a felesége, nem tudták mire
vélni a dolgot: még hogy egy ilyen arasznyi kisfiú akar szembeszállni azzal a ret
tenetes nagy ellenséggel?! Meg aztán: mít szólnak hozzá az emberek? Nekik
erős és bátor vezér kell, nem pedig egy apróka legény! Megpróbálták hát csi
títani a gyermeket, de az bizony csak tovább kiabált:

- Ha nem adtok kardot, akkor is elmegyek! A puszta kezemmel legyőzöm

az ellenséget!
Addig-addig erősködött, míg végül a halász faragott neki egy bambuszkardot.

Az apróka legény meg elbúcsúzott q szüleitől, aztán elindult. Anyja-apja, mi ta
gadás, keservesen megsiratta, mert nem hitték, hogy valaha is viszontlátják.

Amikor az apróka legény Hanoiba ért, látja ám, hogy mindenfelől özönlik
a fővárosba az ellenség, a vietnamiak. pedig - bármilyen hősiesen küzdenek is

nem bírnak vele, mért nincsen vezérük. Odaállt hát a nép élére és így szólt:
- Itt vagyok én, vezetlek benneteket!
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Az emberek összenéztek. Hitetlenkedve csóválták a fejüket. Mit akar itt ez
az arasznyi poronty? Talán tréfát úz belőlük a veszedelemben? Egy öregapó
haragosan rá is kiáltott:

- Hallód-e, te gyerek, nincs időnk a játékra! Eridj haza a szüleidhez! Még
hogy te" apróka legény létedre akarsz bennünket vezetni?

De az apróka legény megsuhintotta a bambuszkardját és - csodák 'csodája!
- az menten csillogó, éles acéllá változott.

- Utánam! - kiáltotta a fiúcska, s fölpattant egy fekete elefánt hátára, az-
tán megindult előre, egyenesen neki az ellenségnek. A nép pedig - felocsúdva az
első ámulatból - most már lelkesen követte őt. Mint az áradat, zúdultak rá
a többszörös túlerőben levő ellenségre: előttük villogott az apróka legény kard
ja - és az ellenség hátrálni kezdett, majd hanyatt-homlok menekült! Meg sem
állt, amíg a maga országába nem ért.

A nép azóta is emlegeti az apróka legény vitézségét,

A KÖERDö
Bolgár mese
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