
 

 

   

 

 

A lusta király 
 

 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Feleségével és a fiával 
éldegéltek egy kis erdei viskóban. Szegények voltak, de annál gazdagabb volt a 
szeretet, ami összetartotta őket. Matyi a fiú, álmodozó volt, s azt gondolta ezek az 
álmok valóra is válnak. 

Egy nap azt álmodta, hogy találkozik a királlyal, aki valahol az erdő túloldalán, a 
magas hegyeken túl, a folyók találkozásánál álló palotában él. A palota azonban 
sötét volt, valami miatt. Reggel elmesélte álmát az édesanyjának, aki azt mondta 
neki: 
- Édes fiam, tudd meg, nem álom ez, hanem maga a valóság. 
- Hogy érti ezt, édesanyám? 
- Úgy, édes fiam, hogy az álmod igazság. Országunk királyának, Morgó királynak 
birodalma sötétségbe borult, és mindenkihez csúnyán beszél. Elment a kedve 
mindentől, és már a szomszédos királyok sem járnak hozzá. Sokan meg akarták 
menteni a királyt, de senki nem tudta. Mi lehet a betegsége? Nos, az még 
mindenkinek titok. Voltak ugyan mindenféle legények, akik megpróbálták 
megmenteni. Doktorok érkeztek a világ minden tájáról, de idáig ez senkinek nem 
sikerült. 
- Majd nekem fog, édesanyám! 
- Na, azt már nem! – kiáltott egyet a fiú apja az ajtóban. Egy gyermekünk van, mi 
lesz, ha te sem leszel már nékünk? 
- Édesapám! Egy életem, egy halálom, nekem ezt meg kell próbálnom! 
- Nem, fiam! 

Így telt el az este, vitatkoztak, tanakodtak. Reggel a fiú már tarisznyával a vállán 
újra szülei elé állt. 
- Édes, drága szüleim! Oly nagy a szeretetem, de annál nagyobb a büszkeségem, hogy 
megpróbáljam a lehetetlent. Elindulok szerencsét próbálni. 

Látta a fiú apja, anyja, hogy már nem tudnak mit tenni, így hát útjára engedték. 
A jó szóval, az ölelő kéz emlékével, a szülői szeretettel a szívében elindult. Apja adott 
neki egy bicskát, az anyja egy kis elemózsiát. 

 

 

Eddig tartott … volna ez a mese, pedig biztosan nincsen még vége! Sajnos a mese többi része 

elveszett. Találtunk azonban hozzá meseszövő szálakat! Ezek segítségével tovább tudod mesélni, 

kedved szerint alakítani, szőni-fonni az események szálait, ugyanis azt, hogy mi legyen a mese 

hőseivel, Te fogod megírni!  

Anyu, apu, ti csak legyetek résen, és segítsetek a meseszálakkal életre kelteni gyerkőcötök 

történetét! 

A játékot többször is játszhatjátok, ugyanis mindig más és más történet kerekedik ki belőle. 

 

* 

A mese végéhez érve beszéljétek meg közösen:  

ki ismert magára a mesében? Melyik részében? Hogyan szólhat a mese vége rólad? Mi a mese 

tanulsága? 
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