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A leányrablás 

 

Volt egyszer egy ember akit Dávidnak hívtak. Huszonhárom éves, barna hajú, erős 

legény volt. Nem voltak szülei se otthona. Mindennap házról házra járt, hogy valaki befogadja 

valami munkára de nem volt szerencséje. Senkinek sem volt munka a számára. Így hát Dávid 

elment vándorútra. 

A sok vándorlás közben elfáradt, lepihent egy pataknál. Egyszercsak megakadt a szeme 

egy aranypénzen, felvette, megdörzsölte, mert piszkos volt. Hirtelen előjött egy tündér és azt 

mondta a legénynek, hogy teljesíti egy kívánságát. Dávid már nagyon megunta a magányt, ezért 

egy szép feleséget kívánt magának. Azon nyomban teljesült a kívánsága, megjelent előtte egy 

szépséges szép lány. Katalin, mert így hívták a lányt, olyan szép volt, hogy még ilyen szépet 

nem látott a fiú. Rögtön bele is szeretett, de amikor meg akarta ölelni, csókolni Katalint 

egyszercsak ott termett egy sárkány, felkapta a lányt és már el is tűnt vele. 

Szomorú volt Dávid nagyon, nem tehetett mást elindult kedvese keresésére. 

Útközben találkozott egy emberrel akinek volr egy rozsdás kardja. Dávid megkérdezte Gyurit 

segítene-e medkeresni a rózsáját. Gyuri azt mondta, hogy szívesen segít. El is indultak együtt. 

Mentek, mendegéltek mignem találtak egy embert akinek egy íja volt. Emilt is megkérdezték, 

segítene-e nekik. Így már hármasban vándoroltak. Mentek, mendegéltek. Felértek egy magas 

dombra ahonnan megpillantották a sárkány várát. Ahogy a várhoz közeledtek megjelent a 

sárkány.  Dávid ütötte a botjával, Gyuri vagdosta a rozsdás kardjával, Emil meg lőtte a nyilával. 

Sokáig tartott a küzdelem, de végül sikerült együttes erővel legyőzni a sárkányt. 

Fogták a kulcsokat és kiszabadították Katalint és a többi embert is, akit rabul ejtett a fenevad. 

Amikor szétnéztek a várban. megtalálták a sárkány temérdek kincsét is. Azt testvériesen 

elosztották egymás között. 

 Dávid és Katalin vett egy szép házat a domboldalon, Gyuri vásárolt magának egy igazi 

kardot és beállt huszárnak, Emil meg aranyíjra és ezüst nyílra költötte a pénzét és még ma is  

boldogan élnek, ha meg nem haltak. 

 

 


