Furulyás Palkó
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény özvegyasszony a fiával, Palkóval. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának:
– Édesanyám, nem éhezem többé. Elmegyek
szolgálatot keresni.
El is ment. Három esztendeig volt oda, s
három borjúval tért haza. Csakhogy a kertjük
kicsi volt, nem termett rajta annyi fű, amennyi
a borjaknak elég lett volna. Gondolt egyet Palkó, elhatározta, hogy vásárra hajtja és eladja őket.
El is indult, ám ahogy az úton mendegélt, összetalálkozott egy öregemberrel, aki megszólította:
– Te legény, van nekem egy szépen szóló furulyám, egy
egerem és egy szarvasbogaram. Neked adom mindet, cserébe a borjakért.
– Csak nem képzeli, bátyám – nevetett Palkó –, hogy ilyen haszontalanságokért
elcserélem a jószágaimat!
– Add csak ide, nem fogod megbánni! – mondta az öreg.
Végül Palkó ráállt a cserére. Az öregember fogta a borjakat, s elment.
Búnak eresztette a fejét a legény. Most, hogy se borjak, se pénz, nem mert
az édesanyja szeme elé kerülni, így elhatározta, hogy világgá megy. Ment,
mendegélt, míg egy nagy városba nem ért. Ebben a városban lakott egy
király a szépséges lányával. De ennek a lánynak nagy betegsége
volt: olyan bánat nehezedett a szívére, hogy semmi nem tudta megnevettetni. A király épp akkor hirdette ki az országában, hogy annak adja a lányát s fele királyságát,
aki megnevetteti a királykisasszonyt. Palkó fel is
ment a palotába szerencsét próbálni. Megállt szépen a trónteremben, a földre tette az egeret és a
szarvasbogarat. Aztán fújni kezdte a furulyáját,
s lássatok csodát, az egér derékon kapta a bogarat,
s táncra perdültek. Erre a királykisasszony akkorát kacagott, hogy csak úgy csengett a palota.
– No, fiam – mondta a király –, mivel megnevettetted a lányomat, hozzád adom feleségül.
Palkó az édesanyját is rögtön elhívta
a palotába. Nagy lakodalmat csaptak,
s máig is élnek, ha meg
nem haltak.
(magyar
népmese)
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Furulyás Palkó
Olvasd el a mesét, majd oldd meg a feladatokat!
1. Hány borjúval tért haza Palkó a szolgálatból? Karikázz be annyit!

2. M
 iket kapott a legény cserébe a borjakért? Színezd ki a megfelelő szókártyákat!
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3. Kivel találkozott a legény a vásárra vezető úton? Karikázd be!

4. Ki mondta? Kösd össze!
Palkó

öregember

király

– Add csak ide, nem
fogod megbánni!
– No, fiam, mivel megnevettetted a lányomat,
hozzád adom feleségül.
– Elmegyek szolgálatot
keresni.

5. S
 zámozd meg a mondatokat az események sorrendjében!
a) Palkó az édesanyját is rögtön elhívta a
palotába.
b) Neked adom mindet, cserébe a
borjakért.
c) Végül Palkó ráállt a cserére.
d) Palkó fel is ment a palotába szerencsét
próbálni.
e) Három eszetendeig volt oda, s három
borjúval tért haza.
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Javítókulcs
1. hárommal
2. furulya, egér, szarvasbogár
3. öregemberrel
4. Palkó – Elmegyek szolgálatot keresni.
Öregember – Add csak ide, nem fogod megbánni!
Király – No, fiam, mivel megnevettetted a lányomat, hozzád adom feleségül.
5. 1. e), 2. b), 3. c), 4. d), 5. a),

© Graph-Art Kft.
www.szulovilag.hu

