ZSEBŐ BENCE: A FAVÁGÓ
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy favágó, akinek nem volt családja. Élt
az országban egy király, akinek volt egy nagy erdeje, aminek a közepén egy hatalmas
fa állt. Sokan megpróbálták már kivágni azt a hatalmas fát, de eddig még senkinek
sem sikerült belevágni még a kérgébe sem. A szegény favágó egész áldott nap azon
törte a fejét, hogy ő csak megpróbálja. Mire másnap delet ütött a templom toronyórája elhatározta, hogy szerencsét próbál. Szép nyugodtan megebédelt, majd vállára vette fejszéjét, és útnak indult. Ment, mendegélt, mikor egyszer csak jajgatást hallott. Elindult a hang irányába, hát látta ám, hogy egy hód egy kidőlt fa alá szorult, sehogy
sem bírt kiszabadulni. A favágó azonnal a kis állat segítségére sietett, felemelte a fát,
és a kis hód kiszabadult. Ám nem futott el, hanem így szólt:
- Jótett helyébe jót várj! - erre adott a favágónak egy furulyát, amit ha a favágó
megszólaltat, a hód ott terem azonnal, ahol a favágó van. A favágó megköszönte szépen, majd eltette a furulyát a tarisznyájába. Ment, mendegélt csak tovább, mígnem
egyszer csak odaért a király palotájához. Bement a királyhoz, és így szólt:
- Adjon isten uram királyom!
- Adjon isten neked is! Mi járatban vagy itt? - kérdezte a király.
- Szerencsét próbálni jöttem. Ki akarom vágni azt a híres fát.
- Hát jól van. Ha sikerül, tied fele királyságom és a lányom keze. Ha nem, fejedet
vétetem.
A király odahívta az egyik szolgálóját, és megparancsolta neki, hogy vigye ki a favágót az erdőbe, mutassa meg neki a híres fát. A szolgáló így is tett. Amint kiértek a
fához, otthagyta a favágót egyedül a fa alatt. A favágó először elkezdte a fejszéjével
ütni fát, de a fejsze kicsorbult, a nyele eltört. Elszomorodott a favágó, mikor hirtelen
eszébe jutott a síp. Belefújt, mire a hód azonnal megjelent.
- Miben segíthetek, te szegény favágó? - kérdezte
- Ki kéne vágnom ezt a fát, de fejszével nem megy. Ha nem sikerül, a király leütteti
a fejem.
- Egyet se búsulj! Jót tettél velem, mikor bajban voltam, hát most én segítek rajtad.
Ezzel nekilátott, és hipp-hopp elrágta a hatalmas fa törzsét. Recsegve-ropogva dőlt
ki a fa. A favágó annyira megörült, hogy azonnal táncra perdült. Megköszönte a hódnak a segítséget, és ment a királyhoz jelenteni, hogy sikerült a fát kivágni. A király is
megörült, azonnal neki adta a favágónak a fele királyságát és a lányát feleségül. A
várban hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

