zzal kiment a királyfi nagy búsan, s végigsétált a városon, aztán
ki a mezőre, mezőről az erdőbe, egész úton azon tűnődött, hová
tudjon elbújni, hogy a királykisasszony meg ne találja. Egyszerre
csak eszébe jutott a halacska, hátha az tudna rajta segíteni. Megy a folyó
partjára, ott előveszi a pikkelyt, s hát csakugyan jön a halacska, s kérdi:
- Mi bajod, királyfi?
Mondja a királyfi, hogy mi baja van.
- Ó, azért egyet se búsulj - mondotta a halacska -, mindjárt ideszólítom
a legnagyobb halat, azzal elnyeletlek, ott ugyan meg nem talál a
királykisasszony, míg a világ s még két nap.
Csak térült-fordult a halacska, s mindjárt jött utána egy rettentő nagy
hal, kitátotta a száját, s abba beléugrott a királyfi. Szépen leballagott
a halnak a hasába, s ott úgy sétált fel s alá, akár egy palotában.
Eközben elindult a királykisasszony, utána az udvarbeliek. Kereste
a királykisasszony mindenfelé a királyfit, s mikor egy fél napig járt-kelt
volna mindenfelé, egyszerre csak a folyóvíz partjára ért, s megparancsolta,
hogy fogják ki a vízből a legnagyobb halat, mert annak a hasában van
a királyfi. Egyszeribe odarendelik az udvari halászokat, kifogják a nagy
halat, felhasítják a hasát, s hát csakugyan kifordul belőle a királyfi.

a, az első próbával szerencsétlen volt a királyfi, próbált
másodszor is. Továbbment nagy búsan, s amint mendegélne
az erdőben, eszébe jut a holló, megrázintja a tollát, s hát
repül is az egyszeribe, s kérdezi:
- Mi baj, édes gazdám?
Mondja a királyfi, hogy mi nagy baja van. A holló erre elkezdett
károgni, s ím, egyszeribe repültek a hollók mindenfelől, fekete lett
tőlük az erdő, s kérdezték mind egyszerre:
- Mi baj, mi baj?
- Tudtok-e valami jó búvóhelyet? - kérdezte a királyfi hollója.
- Hogyne tudnánk, hogyne tudnánk - károgott a többi holló.
Azzal felszállott valamennyi, repültek az erdőn keresztül.
A királyfi mindenütt utánuk, s felvezették egy olyan
magas hegyre, hogy a teteje az eget verte.
Annak a hegynek a tetején volt egy mély gödör,
abba beléállították a királyfit. De hiába állították,
a királykisasszony ott is megtalálta.

úsult a szegény királyfi, majd felvetette a búbánat.
Na, bizonyosan karóba kerül az ő feje is! De gondolta
magában, egy élete, egy halála, már csak harmadszor is
szerencsét próbál. Elővette azt a két hajszálat, amit az öregember
adott, s szélnek eresztette. Hát alighogy eleresztette a hajszálat,
jön az öregember, s kérdi:
- Mi bajod van, édes fiam?
- Jaj, ne is kérdezze, bátyámuram, el kellene bújnom olyan helyre,
ahol senki meg nem talál, máskülönben karóba kerül a fejem.
- Hiszen ha csak ez a baj, azon én könnyen segíthetek. Ki elől
akarsz elbújni?
- A királykisasszony elől, bátyámuram.
- Nohát majd én megmutatom - mondotta az
öregember -, hogy a szeme elé viszlek, s mégsem lát téged.
Azzal megfogta a királyfi nyakát, csavarintott rajta,
s abban a pillanatban aranytulipán lett a királyfiból.
Aztán felfűzte a tulipánt a kalapjára,
s bement a király városába.

ppen jött vele szemben a királykisasszony, akkor
indult volt el, hogy megkeresse a királyfit, meglátja
a ragyogó fényes tulipánt, s mondja az öregembernek
szépen, nyájasan:
- Jaj de szép tulipán! Adja nekem.
- Nem adom én! - mondotta az öregember.
- Annyi aranyat adok érte, hogy úrrá lesz maga is, s minden
nemzetsége.
- Dehogy adom - mondotta az öregember -, a világ minden sűrű
kincséért sem adom.
Hiába kérte a királykisasszony, az öregember nem adta oda
a tulipánt. Mit volt mit nem tenni, továbbment nagy
búsan a királykisasszony, s kereste a királyfit.
De azt ugyan nem találta meg. Kereste másodnap,
kereste harmadnap, akkor sem találta meg. Harmadnap
letelt a keresés ideje, s akkor a király kihirdette, hogy
előállhat a királyfi bátran, most már
övé a királykisasszony.

