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1. A fejedelem rosszat 
álmodott 

Megesik biz az a szegény emberen is, 
hogy rosszat álmodik, de hát mi ve-
szedelem van abban? Örül neki, hogy 
csak álom volt, s hálát ad az Istennek, 

is nyomja a lelkét az aggodalom, azon 

kalapáccsal, hogy az aggodalom men-
g-

ja a kapát a földbe, haragosabban rán-

vel a posztót, kinek hogy hozza magá-
 

munka, a szegény embernek még 
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haszna is van abból, ha álmában borsot 
 

Hát mikor a fejedelem álmodik rosz-
szat? No, az nehéz sor, mert annak ká-

az udvarbeli népek mindig megsiratják 
 

Ehol Apafi Mihály uramnak is, az er-

kötözködés az élete, mióta az ágyashá-

p-
ródjára, aki az ágy lábánál leste a feje-
delem ébredését: 

– Hát neked, öcsém, talán gyökeret 
vert a lábad, hogy hajnal óta úgy állod 
az egy helyet? Miért nem nyitod ki az 
ablaktáblákat, mikor látván látod, mi-
lyen régen nem alszom? 
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Pedig abban a percben pattant ki a 
szeme a jó úrnak, még akkor se egé-

rt éppen úgy pislogott, mint 
 

A gyerek azonban a világért se mert 
volna ilyent gondolni se, nemhogy 

a-
ladt könnyel, hosszú aranyfürtös fejét 
félrehajtotta a vállára, s ijedten mo-
tyogta: 

– Igenis… nem, nagyságos fejedelem! 
Apafi félrehúzta az ágy nehéz se-

lyemfüggönyét, és mérgesen tekintett 
 

– Az ám, ni, ezt ugyan magamtól is 
tudhattam volna! Csak Szitáry Ádám 
lehet az a vitéz legény, akinek mindjárt 
a csizmaszárába szalad a bátorsága, ha 

nem, nagyságos fejedelem! Hol tanultál 
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a-
tároknál? 

A kis apród fölemelte szégyenletében 
nekipirult képét, s úgy nézett a fejede-

á-
ö-

tétlett rajta a rossz álom, mint valami 
 

– 
vagy, mert ha én fölkelek a könnyedet 
letörülgetni, akkor lesz miért itatnod az 

be, annak a kisujja különb legény, mint 
 

Deli szép nemesúrfiak, csupa ifjú jege-
nyék, ahogy vidáman sürögtek-
forogtak ott a y-


