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A szegényember szerencséje

Volt egyszer egy szegény ember, annak három gyereke. De olyan szegények voltak, hogy 
cipője is csak egy pár volt összesen a három gyereknek, az se a lábukra való. Enniük sem volt 
mit, ezért az ember elindult az erdőbe élelmet keresni, hátha talál bogyót, hullott gyümölcsöt 
vagy gombát. 
Ahogy keresgélt az erdőben, rátalált egy madárfészekre, amiben három tojás volt. Gondolta, 
hazaviszi, megsüti a gyerekeinek. Nyúlt volna a fészek felé, mikor odarepült egy kismadár.
– Kérlek szegényember, ne bántsd a fiókáimat!
Az ember elgondolkodott: bizony ez a madár is mennyre félti a gyerekeit, pedig azok még ki 
sem bújtak a tojásból. Úgy döntött, keres más ennivalót. Megfordult, hogy továbbinduljon, 
de a madár utána szállt.
–Jó tett helyébe jót várj! Fogadd el ezt a tollat, s ha találsz ennivalót, érintsd meg a toll puha 
végével!
Az ember az ingébe tette a tollat, és ment a dolgára. Nagy sokára talált egy lehullott almát.
– No ez nem túl sok három éhes gyereknek!
Eszébe jutott a toll, elővette és megsimította a puha részével a gyümölcsöt. Lássatok csodát, 
abban a pillanatban három almája lett. Jókedvűen indult hazafelé. Útközben még három 
szem diót is talált.
Hazaérve odaadta a gyerekeinek az almákat, amit ők azonnal be is faltak. De nem laktak 
jól vele. Az ember boldogan mutatta nekik a varázstollat. De azt nem lehet megenni, más 
ennivaló meg nem volt a házban. Akkor jutott eszébe a három szem dió. Elővette azokat a 
tarisznyájából, de mielőtt odaadta volna a gyerekeknek, gondolta, megérinti a diókat is a 
tollal. A legkisebb gyerek annyira kérte, hadd próbálja ki ő a toll varázserejét, hogy az apja 
megengedte. A fiú felkapta a tollat, megérintette vele a diókat, és…………a háromból egy 
lett! Véletlenül megfordította a varázstollat. 
Szerencsére rájöttek, mi történt, és a megfordított tollal újra megsimították a diót, három lett 
belőle. Megérintették a három diót is. Mit gondoltok,  most mennyi lett?.................................
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