
A papucsszaggató királykisasszonyok 

 

Volt egy király, annak volt három lánya. Mindegyik lány minden éjszaka tizenkét pár 

papucsot szaggatott el. A király már nem győzte őket lábbelivel, hát kihirdette az egész 

országban, hogyha valaki meg tudja mondani, hol szaggatják el a lányai a papucsokat, azt 

nagyon jól megfizeti. 

Volt a királynak egy juhásza, egy legény. Ahogy ott legeltette a nyájat, gondolt egyet, ment a 

palotához ő is. Mikor odaért, jelenti, hogy minek jött. 

- Felséges királyom, én megtudom, hová mennek a lányok. 

- Jól van, ha megtudod, gazdagon megjutalmazlak. 

A király abba a szobába küldte a juhászt aludni, ahol a három királyleány aludt. Az lefeküdt 

a földre a botjával meg a tarisznyájával együtt, s úgy tett, mintha aludna. 

Éjfél felé látja ám, hogy egy vén boszorkány repül be az ablakon. Az valami kenőcsöt vett 

elő, amivel a lányok megkenték a hónuk alját meg a térdüket. 

Fölült mindegyik a söprűre, és a sok pár papucsokkal együtt kiröppentek az ablakon. 

Ezt a juhász jól mind megfigyelte, bekente magát ő is, de még a furkósbotját is végig 

bekente, aztán usgyi, utánuk, a nyomukban maradt. 

Nemsokára egy ezüsterdőbe értek, ott megpihentek a lányok. Az erdő közepében volt egy 

ezüstkút, három ezüstpohár volt mellérakva. Mindegyik kisasszony ivott egy pohár vizet. A 

juhász meg a poharakat beletette mind a tarisznyájába. Még egy ezüstgallyat is letört a fáról, 

azt is a tarisznyájába tette. Nagyot csendült a gally. A legkisebb királykisasszony megijedt, a 

többiek meg csak nevették. 

- Ugyan mitől ijedtél meg, te bolond? Ide nem jöhet senki. 

Hát jól van, repültek tovább. 

Elértek az aranyerdő közepére. Ott már aranykút volt, és három aranypohár volt a kút köré 

rakva. Mindegyik lány ivott egy pohár vizet. A juhász szépen összeszedte utánuk a 

poharakat, meg egy aranygallyat is letört. Megint nagyot csendült az erdő, a legkisebb 

királykisasszony megint megijedt. 

- Ne ijedezz, nincs itt senki, ki volna itt?! 

Repültek tovább, a juhász meg mindég a nyomukban. 

A gyémánterdőben már gyémántkút volt gyémántpohárkával. 

Mikor a kisasszonyok jóllaktak a vízzel, a juhász összeszedte a poharakat, még egy 

gyémántgallyat is letört. Nagyot zendült erre az erdő, megijedt a legkisebb királylány. 

- Ne ijedezz, nem jöhet utánunk senki! 

Repültek tovább. Egyszer csak nagy hirtelen a föld alól egy csoda nagy kapu nyílt ki. A 

lányok mind benyargaltak a kapun, a juhász meg utánuk. 



 

Odabenn tizenkét ördög úrfi várta őket, a muzsika meg mintha a padlásról szólt volna. 

A juhász mindjárt az asztal alá bújt, onnan figyelt mindent. 

Az ördögök és a lányok hozzáfogtak táncolni. 

A juhász, ahogy jobban figyelt, látja ám, hogy a földön csupa borotvák vannak. 

Hát persze hogy egykettőre elkopott a lányok papucsa, mikor borotvaélen táncoltak. 

Elhajították, és a felhúzták a másikat. Így ment ez hajnalig. 

Mikor mind a tizenkét pár papucs szétrongyolódott, az asztalhoz telepedtek. Aranykanál meg 

aranyvilla volt mindegyik előtt, azzal eszegettek. Leejtette az egyik az aranykanalat, a juhász 

meg fölvette, és a tarisznyájába csúsztatta.  

A másik meg az aranyvillát ejtette le. Az is a tarisznyába került. 

Ahogy a lányok kimulatták magukat, iparkodtak visszafelé mind a hárman. 

De a juhász még ügyesebben repült, hogy ő érjen hamarabb haza. Mikor a lányok a királyi 

palotához értek, a juhász már az ágyuk előtt feküdt, s úgy tett mintha aludna. 

- Ez se volt sehol. Nézzétek, úgy alszik, mint a bunda! 

Kivirradt. Ment a juhász a királyhoz. 

- No, fiam, láttál-e valamit? Tudsz-e valamit? 

- Tudok bizony, fölséges királyom. Láttam is meg tudok is! 

Akkor magához hívatta a király a három királykisasszonyt, a juhász meg beszélni kezdett: 

- Először egy ezüsterdőben voltak, itt a bizonyíték! 

Elővette az ezüstpoharakat meg az ezüstgallyat. 

- Utána aranyerdőbe érek, ahol aranypoharakból ittak. 

Akkor az aranypoharakat meg az aranygallyat kotorta ki a tarisznyájából. 

- Innen elrepültek a gyémánterdőbe, ott is ittak egy-egy pohárral. 

Azokat is felmutatta. 

- Egy palotában állapodtak meg, ahol ördögifjakkal táncoltak, ott  szaggatták szét a 

papucsokat. De közben ettek-ittak, az egyik egy villát, a másik egy kanalat ejtett az asztal 

alá. Itt van a bizonyíték, fölséges királyom, amit leejtettek, én felvettem. 

- Rendben van, fiam. 

A király a két idősebb lányt bezáratta éjszakánként a toronyba, a legkisebb királykisasszonyt 

meg feleségül adta a juhászhoz. 

Így szűnt meg a papucsszaggatás. 


