
1 rajz: A három kívánság (Cím, háttérszínek, motívumok)

2 rajz: Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-
tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember és a felesége. Fiatalok voltak
mind a ketten,  szerették  is  egymást,  de  a nagy szegénység miatt  sokszor
összeperlekedtek.

3 rajz: Egyik  este ahogy a férj  hazafelé ment az erdőből,  látta, hogy az út
közepén egy kicsi  aranyos kocsi  beragadt  a nagy sárba. Két mókus volt  a
kocsi  elé  fogva,  a  kocsiban  olyan  szép  asszony  ült,  amilyent  még
világéletében nem látott. Tündér lehetett. Mondta neki  a tündér:

4 rajz: - Te jó ember, segíts ki a sárból, s bizony nem bánod meg.

- Hát  hogyne segítenék! – mondta az ember

Azzal megfogta az aranyos kocsit, asszonyostul, mókusostul kikapta a sárból.

5  rajz:  A  tündér  töviről  hegyire  kikérdezte  az  embert:-  Van-e  feleséged?
Mondta a szegény ember: -  Van bizony. - Gazdag vagy-e? Mondta az ember:
- Szegény vagyok, mint a templom egere.

-  No, ha szegény vagy,  mondd meg otthon a feleségednek,  hogy kívánjon
három dolgot, akármit, s mind a három kívánsága azonnal teljesül.

6  rajz:  A  szegény  ember  alig  hitte,  hogy  ilyen  nagy  szerencse  érte.
Ugrándozott, énekelt hazafelé.

7  rajz:  Addig  az  asszony otthon vacsorát  akart  főzni,  de nem volt  amiből.
Mégis feltett egy fazék vizet forrni, hátha a férje visz valami  fazékba valót.
Még fel sem forrt a víz, mikor hazaért az ember.

8 rajz: Boldgan mesélte mi történt vele az erdőben. De az asszony morcosan
csak annyit mondott: - Nincs kedvem a tréfára.

- Jól van, jól, hát próbáljuk meg, kívánj valamit.

- Hát jól van, kívánok. 

9 rajz: - Ó, uram istenem, bárcsak egy rőfös kolbász kerülne ide! – sóhajtotta
az éhes asszony.

Abban a szempillantásban a kéményből  leereszkedett  egy nagy lábos,  s a
lábosban egy rőfös kolbász volt, szépen összetekerve.

-  Látod,  hogy igazam volt  -  mondá a szegény  ember.  -  Hanem most  már
valami okosabbat kívánjunk, mert látod, hogy teljesedik.

10 rajz: Az ember elévette a pipáját, teletömte. Gondolta, ha pipára gyújt, majd
valami okosabb jut az asszony eszébe. Benyúlt a tűzbe, hogy szenet vegyen
ki a pipájára, de olyan ügyetlenül, hogy meglökte a lábost, az meg lefordult a
hamuba. 



11 rajz:  Felpattant  az aszzony,  elkezdett  lármázni:  -  Jaj,  de ügyetlen vagy,
bárcsak az orrodra nőne ez a kolbász! S ahogy ezt kimondta, már ott is lógott
az urának  az orrán  a rőfös  kolbász,  úgy odaforrott,  hogy azt  szépszerével
levenni nem lehetett.

Mondja az ember: - Mielőtt bármit kívánsz, előbb ezt a kolbászt vegyük le.

12 rajz: Próbálja az asszony, nem tudja levenni.

- Hát bizony ezt le kell vágni - mondja az asszony. - Egy kicsit az orrodból is
lecsippentünk, nem olyan nagy baj az!

- De már azt nem engedem!

- Bizony, ha nem, akkor járjál kolbász orral!

- De már ezt nem teszem, hogy az egész világ csúfja legyek.

- Istenem, istenem, mit tudjunk csinálni?

- Tudod mit, asszony - mondja az ember -, kívánd azt, hogy a kolbász essék le
az  orromról.  Bánom  is  én  ha  nem  lesz  ökrünk,   földünk,  szép  házunk…
Mindketten megszomorodtak, hogy a három kívánságuk így dugába dőlt.

14 rajz: Mit volt mit tenni, a szegény asszony mégiscsak azt kívánta, hogy az
ura orráról essék le a kolbász. 

Mikor aztán leesett, úgy megették egy ültükben, hogy egy falat sem maradt
belőle. Evés közben szépen megbékültek, s elhatározták, hogy többet sem a
szegénység sem egyéb miatt nem veszekednek. 

15  rajz.  Így  is  lett.  Sokat  dolgoztak,  nem perlekedtek.  Idővel  lett  ökrük  is,
földjük is, szép házuk is.

Még ma is élnek, ha meg nem haltak.


