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Aladdin és a csodalámpa

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény fiú. 
Aladdinnak hívták, és a szultánok földjén élt. Egyik nap, amikor a 
barátaival játszott a vásárban, meglátott egy szép ruhába öltözött 
muzulmán szerzetest, aki a fején egy drága turbánt viselt. Aladdin nem 
tudta levenni a szemét az értékes fejfedőről. A szerzetes ezt észrevette, 
odament hozzá, s megszólította:

– Fiú! – kiáltotta. – Szeretnél keresni néhány rúpiát?
– Igen – válaszolta Aladdin. – Miben segíthetek, uram?
– Gyere velem, keressünk meg egy régi lámpát, amelyet egy kincsekkel 

teli barlangban rejtettek el. Én csak azt szeretném megszerezni, ha 
segítesz nekem, tiéd lehet a barlang összes kincse.

– Akkor menjünk gyorsan! – vágta rá a fiú.
A barlang bejáratát egy hatalmas kő zárta el. 
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A szerzetes elmagyarázta Aladdinnak, hogy egy varázsigével el lehet 
mozdítani a sziklát. 

Ám a fiú figyelmét lekötötte a barlanghoz közeli tónak a látványa, így 
még azt sem vette észre, hogy a szerzetes már el is mondta a mágikus 
szavakat. 

Miután az óriási kő félregördült, a szerzetes adott Aladdinnak egy 
varázsgyűrűt, hogy megóvja őt a rossztól, majd beküldte a barlangba.

– Keresd meg a lámpát! – kérte.
A fiú gyorsan megtalálta azt. Elcsodálkozott azon, hogy milyen régi 

és rozsdás. Gondolta magában, különleges ereje lehet ennek a kopott 
tárgynak, ha a szerzetes annyira meg akarja kaparintani. Ezután arra 
kérte a varázslót, segítsen neki kijutni a barlangból.

– Előbb add ki a lámpát! – kiabálta.
Aladdin tétovázott, a szerzetes türelmét vesztve, fenyegetően azt 

mondta:
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– Ha nem adod ide, hagylak elpusztulni a barlangban a lámpával 
együtt!

Azzal elmondta a varázsigét, a nehéz kő a barlang elé gördült, a fiú 
pedig bent maradt. Aladdin nagyon megijedt, teli torokból segítségért 
kiabált, majd kétségbeesésében elkezdte a kezét tördelni. Abban a 
pillanatban egy szellem jött ki a mágustól kapott gyűrűből.

– Én vagyok a gyűrű szelleme, az a dolgom, hogy teljesítsem annak a 
kívánságát, aki viseli ezt az ékszert. Mondd el az óhajodat!

– Szeretnék minél előbb hazaérni! – válaszolta könnyes szemmel 
Aladdin.

– Úgy lesz!
Alig mondta ki a szellem e szavakat, Aladdin már otthon is termett, az 

egyik kezében a gyűrűt fogta, a másikban pedig a rozsdás lámpát. Amint 
a lámpát fényezte, láss csodát, abból is kijött egy szellem, és így szólt 
Aladdinhoz:
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– Én vagyok a lámpa szelleme, te pedig a gazdám! Kívánhatsz bármit, 
én teljesítem!

– Ha valóban varázserővel rendelkezel, akkor tégy gazdaggá minket 
édesanyámmal. Szeretnék sok szép ruhát és egy palotát a kunyhónk 
helyett. Továbbá drágaköveket s ékszert édesanyámnak, mert szegényke 
mindenét eladta, hogy élelmet vegyen.

– Teljesítem a kívánságaidat gazdám!
Nagyon jól élt Aladdin az édesanyjával. Esztendők teltek el így. Amire 

vágytak, nyomban valóra vált.
Egyik nap, amikor Aladdin elment a vásárba, megpillantotta a szultán 

gyönyörű leányát, Jázmint. Nagyon megtetszett neki a szépség, így 
hát elindult a szultán palotájába szerencsét próbálni. Meglepetésére a 
lányához illőnek találta őt Jázmin édesapja, s elég gazdagnak is, így hát 
beleegyezett a házasságba. Miután egybekeltek, elköltöztek Aladdin 
gyönyörű palotájába.


