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  János diák  

Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Nem volt ennek a szegény embernek 
semmije a föld kerekségén, de a fiát mégis diákiskolába járatta. Gondolta: ha nagy 

szegénységgel is, majd csak kijárja a diákiskolát a fia, aztán még nagy úr is lehet belőle. Hiszen 
diákból minden lehet. De a szegény ember nem érhette örömét annak, hogy fiából nagy úr 
legyen. Egy nagy betegség leverte lábáról, ágyba került. Hazahívatta a fiát az iskolából, s azt 
mondta neki:

— Na, lelkem, gyermekem, Isten úgy rendelte, hogy én meghaljak. Nem tudom, mi lesz 
veled, ha én behunytam a szememet. Szegény vagyok, mint a templom egere, nem hagyha-
tok reád semmit, csak egy jó tanácsot: akármerre jársz az életben, ha egy bolhánál többet érőt 
találsz az úton, vedd fel s tedd el, mert nem tudod, mi hasznát veheted majd. Az Isten áldjon 
meg.

Azzal a szegény ember falnak fordult, s meghalt.
Na, te szegény János diák – mert közbe legyen mondva: Jánosnak hívták a fiút –, most már 

elmehetsz, amerre a szemed lát! Gondolta, ő bizony nem megy vissza az iskolába, mert ott 
könyv nélkül nem tanulhat, márpedig nincs többé, aki neki könyvet vegyen. Elmegy világ-
gá, szerencsét próbál. Nem sokáig gondolkozott: úgy, ahogy volt, elindult. Hát hogy a faluból 
kiér, az út közepén egy marék borsót talál.






