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Szamárbõr

Élt egyszer egy király. Feleségével rajongva szerették egymást, és nagy bol

dogságukra egy szépséges lányuk is volt. Meg egy csodacsacsijuk, ami reggelre 

mindig aranypénzzel szórta tele maga alatt a szalmát, így a királyság lakói sem

miben sem szenvedtek hiányt. De a királynét egy nap gyógyíthatatlan kórság 

támadta meg.

– Házasodj meg újra – mondta a férjének. – De legalább olyan szép meny

asszonyt találj, mint én!

Ám a világon egyetlenegy hajadon sem volt olyan gyönyörű, mint a lá

nyuk. Így aztán amikor a király özvegyen maradt, a saját lánya kezét kérte 

meg. A királykisasszony kétségbeesésében tündér keresztanyjához fordult, 

akinek tanácsára lehetetlen dolgot kért az apjától: három ruhát, olyat, mint 

a fényes égbolt, olyat, mint a hold az égen, és olyan ragyogót, mint a nap.  

A király mindhárom kívánságát teljesítette, sőt még a csodacsacsi bőrét is ne

kiadta! A királylány erre bekente arcát korommal, belebújt a szamár bőrébe, 

és elszökött a palotából. Egy majorban húzta meg magát, ahol mindenki csak 

Szamárbőrnek hívta. Csak titokban próbálta fel csodás ruháit.

Egy nap egy herceg megpillantotta őt  az ablakban gyönyörű ruhái egyiké

ben. Elbűvölve kérdezte a falu népét, ki lakik a majorban. Azt felelték neki, hogy 

egy szegény leány, Szamárbőr. A királyfi meglepődött, mert királylánynak hitte. 

A rejtély olyan izgalommal töltötte el, hogy felszökött a láza. Azt kérte, Sza

márbőr süssön neki süteményt, akkor biztosan meggyógyul. Titkon Szamárbőr 

is beleszeretett a királyfiba. Szerelme jeléül belesütötte gyűrűjét a süteménybe. 

Amikor a királyfi megtalálta a gyűrűt, kitalálta, hogy az csakis egy szépséges 







királykisasszonyé lehet, mert olyan szűk volt, hogy a királyságban senkinek 

sem illett az ujjára. Mivel Szamárbőr sütötte a süteményt, a királyfi őt is a palo

tába hívatta, hogy felpróbáltassa vele a gyűrűt, amely könnyedén fel is csúszott 

keskeny kis ujjacskájára. A szamárbőr közben lecsúszott róla, és ott állt tün

döklőn a királyfi előtt. Az nem sokkal később feleségül vette, és nagy pompával 

megülték a lakodalmat…


