Szerencsés Ferkó
Bácskai népmese
Elmesélte Molnár G. Károly, Zenta*

(Ács József rajzaival)
Vót a világon egy hг ázaspár. Annak vót egy gyereke meg egy lányrrA lány vót id ő ssebb, a gyereket Ferkónak hítták. Végti.re oszt az édesarжyuk meghalt, árván marattak. Az apjuk meg újba megn ő sű t. A mustoha annyuknak nagyon nagy szákák vótak a szemibe a gyerekek, min
denárоn szerette vóna láb alú tenni őket. Végtire asznlonta az urának,
hogy csinájjon valamit a gyerekekké, mer hogyha nem csinál, ínát ű otthaggya. Az ember meg nagyon szerette a második feleségit, ehatározta,.
hogy mai másnap kivezeti ő ket az erd őbe és otthaggya őket.
Reggé, amikó f őkének, aszongya nékik:
Na gyerekeim, gyertek. ma l kimenyünk az erd őbe gajjat szenni.
Akkó a lány telesiette a zsebit pernyévé. Amere vezette az apjuk
őket, ű mindig szórta a pernyét utánnuk. Akkó, m:kó jó beértek az edz
be, asz:mongya .az apjuk nekk:
No, gyerekeim, maraggyatok itt, szedegessetek, mai én ern ék
arébb, megnézem hátha ara t еbb van.
F is ment. vetett egy vargabet ű t, ement haza, a gyerekeket otthatt_r..
k.esték, várták a gyerekek az apjukat. de nem gyütt vissza és má esteledett. Aszmongya a lánya gyereknek:

=.

*) A mise gydit ője fonetikus írásnrádidal jegyezte f:.1 'az cL eszé: ő M о!nár
IZároly meséjét, a bácskai paraszti nép kie ј tése, beszédrrrodora szerint írta le
S z e r e n c s'é s F e r k ó történetét. A nyomtatásban azonban — techikai okokból — nem adhatjuk vissza a helyesírás szabálya .tól ihelyeniként er ősen eltér ő
kieј té s helyes fonetikáját, a rer кdelkezésünlcre álló n уоmdai fogyatékosság lehе tettеnné teszi, hogy patosan, a valóságm аk megfelel ően jelölhessük a népi
paraszti beszédben változásokat szenved ő, csonkuló kiejtést.
Nem jelölhettük — az ilyen írásaknát, enmél a m űi ајnál szokásos módon -a n Іássalihangzók kiesése fólytán hosszú hangzókká .alakuló röv',d nrássabharngzók шegfelelö kiejtését (avvá = avval , dra —arra, sukká sokkal, é = el.
érnék = ef mék, elmegyek, évérték = él'verték, arn é re =amerre stb.), sem pediga mindennapi — nemcsak a , paraszti beszédben — el őforduló zárt e (é) hangt
(mégnézem, méntek,széd é gesséték, ёссё stb.).
Akadálytalanul, a hangzásnak megfelelően jelölhettük azonban fonetikus ki
eј tését olyan esetekben., amikor a mássalhangzók kiesése folytán o, ö, n, ü
hangzók változtok hosszú hangzókká (fórasztóüi = forrasztóf ű , vótak = voltak..
fód'hö = földhöz, kö = kell, Ferkábú = Ferkóból, tüvest ű = tövestő l stb.).
A mise olvasása közben, a .helyes értélmezés érdekében feltétlenül f ,gyelenrbe kell vinni a fentebb elmondottakat, mert enélkül — az elváltozott kiejtésben — helyenként értehneile'nné torzul a sz ővob. — A szerkeszt ő ség megjegy
zése.).
~
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Uyerünk, kisöcsém haza, mer a mi apánk ,má nem gyün értünk.
Útnak is indútak, mindernütt a pernyenyomon mentek, úgy hogy hazatanátak. Má egész be vót si ј tétedve. Megátak az ablakn ő , halgatództak.
Kát az apjáék épp еп аkk б végezték be a vacsorát és maratt valami kis
étel a vacsorábú. Nagyot sóhajtott az apja:
E j — aszmongya — ha itt vónána:k az én kis gyerekeim, de jó
íz ű n megennék.
Erre a szóra a lány beszóll, hogy:
Itt vagyunk édesapám!
Kiszalatt az édesapjuk. behíta őket:
Gyertek he. édes gyerekeim!
I)e a mostohájukat a méreg mai szét vette.
Megették .azt a kis .vacsorát, aztán lefeküttek. Az asszon egész éjjel
duzzogott az urára, hogy csinájjon valamit a gyerekekké!
Másnap meginn aszmondja az ember:
Gyertek. mai kimenyünk az erd őbe gaijat szenni.
Akkó a lány telerakta zsebit korpáva. Amire mentek. ] тΡ át mindenütt
szórta. Akk г még méjehben bevitte az apja ő ket, hogy mai nem tunnak
visszagyünni. А kk б megin aszmonta:
csak szedegessetek itten, én emék k б r ű nézek, hátha többet tanálok.
Lesték, várták az Apjukat. de nem gyütt vissza, otthagyta ű.ket. Kezdett este еiini. Aszmongya a lány az öccsinek:
Gyerünk kisöcsém haza, mer az apánk itt hagyott, nem gyün értünk.
L,g а kk б nlindenütt azon a kor рany ormon, .amit elszórt, mentik hazafelé.
ѕütét vót, mire hazaértek. Megátak az ablakn ő halgatódzni. Háta vacsorát szintén а kkб fejezték he az apjáék. Megin maratt egy kis étel, aszmoa тΡ gya az apja:
-- Ej, ha itt vónán а k az, én gyerekeim, de jó íz ű en megennék szegények!
А kkб a lány beszóll:
-- Itt vagyunk, édesapám !
Kiszalatt az ember:
Gyertek be, édes gyermekeim! --- Odatta nekik azt a kis vacsorát,
megették és lefeküttek, de a mostohájuk nagyon pattogott az apjukka:
Nem is akarja őket elhagyni! Mér nem öli meg ő ket ott az e.rdöbe?!
Reggel, hogy f бlébrettek:
No, gyerekeim, gyerünk — aszmongya az ai)juk — kimenyünk az
'erd őbe gaijat szenní.
A lány oszt kövessé • rakta meg a zsebit és amire лΡnenteк . mindenütt
szórta, hogy niaj azon mnegln vissza túnnak gyunni. De ahogy szórta,
utánnrrk meg a madarak min f ő szették. Az apjuk osztón sokka bejjebb vezette Biz erd гíhe, mind azel ~ itt a két napon. fa aszmonta nekik:
Na, csak szedegessetek én mai emék arébb, megi тΡ ézem van-e ifibb,
mingyá gyüvU.
Otthatta ükei és ement egy kerül ő úton, haza. Kezd estelenni, aszmongya a -lány az öccsinek:
Gyerünk fciS testvérkém, haza, má nem gyün értünk a mi apánk!
,
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Ere-ara ő gyelegnek, de a kölesnyomot sehun se tanájják- mer a madarak min f ő szették. Úgyannyira, hogy sehogyse tuttak az erd ő bú kigyünni, etévettek.
Végtire oszt efárattak, tanátak egy kis barlangfélét. beh űzóttak oda,
ott aluttak. Mikó oszt f ő ébrennek, szétnéznek, de akármere mennek, semere se tunnak kimenni. Végtire oszt beletöröttek sorsukba. a hiábavaló
keresPsbe. Vadgyümölcsöket szedegettek. fagyökereket, everték az éségüket.
Fiát sokáig ott. él ő sköttek, úgyannyira, hogy a Ferkóbú iegén lett. De
ojan er ő snek érezte magát, hogy kissebbforma fákat tüvest ű szaggatott
ki, mikó jókedve vő t. Aszmongya eccé a nénnyinek :
Hallod, édes néném, mink itt nem lehetünk örökké !
Hát hová tudunk menni? -- mongya a lány. Nem tudunk kimenni
az , erd őbú!
Aszmongya a Ferkó:
Ha mindég csak egyfelé menyünk, valamikó csak elérjük-a széllit.
Hát mentek. mendegéltek sokáig, hát eccé egy tisztáson rábukkan tak egy elhagyott kastélra.
Na — aszmongya a Ferkó -- ide bemegyiink • megnézzük. ki lakja
ezt a kastélt!
Nénny aszmongya:
Ne mennyünk be, hátha haramiják lakják és ha bemenviink, megölnek.
De a Ferkó ojan er ő snek érezte magát, hogy nem akart féni:
Ide bemenyünk — aszmongya — akármi történik !
I-lát oszt be is mentek, szobárú, szobára járta űr, de sehol senkit nem
tanátak. Aszongya a Ferkó:
No itt megtanyázunk.
Hát — aszmongya a nénnye — hogyha mi itt elalszunk. valaki
hazagyün és m гgöl bennünket?
Na — aszmongya — majd azon is segítümk! — Az udvar közepin
vót egy nag yon lombos vadgesztenyefa, de nagy. Majd én f ő viszek
egy ajtót a fára, majd ara ehelezkedünk. lefekszünk.
Megfogott egy ajtót, f ővitte ura a lombos fára úgy eheleszte, hogy
lentrű nem lehetett látni. Akkó f ő segítetté a névnyit, íí. is f Űmert, leheverettek, oszt jóíz ű n ealuttak.
Az éccaka valami lármát hallanak. Akkó értek haza a haramiják, tizenkét haramija. Mind a tizenkett ő odatelepedett a fa alá. Eggy oszt elkezdett tüzet rakni, f őzni, jó pörkölt paprakóst. Mikó má körúbel ű megfőtt, Perkóriak nagyon csavarta az órát a paprikásszag, mer éhes vót.
Aszmongya névnyinek. mennyen át egy másik ágra, di csendesen! De
a haramiják ojan beszéddé vótak a fa alatt, hogy még ha l őnek se hatjákb
meg.
Mikó asztán a lány átment a másik ágra, ieheleszkedett. a Ferkó az
.ajtót elükte a haramiják közé. Azok annyira megijettek, hogy szétszalattak, űk meg oszt lementek a fórú, neki úték, oszt ettek.
Másarap osztón eggy haramija aszmongya a többinek:
1n leszek ujarr bátor. hogy visszamnk, oszt megnézem. mi az. Ha
nincs veszél, akkó visszagyüv бk hozzátok, de ha nem gyüvók, akkó
megtuggyátok а rrú, hogy baj. veszél van ott.
.Mikó visszament, láttya hogy Ferkó van ott meg a testvére.
aszongya — ezekké mai ebánok én.
Há
—
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Nekiment a Fei бnak, Ferke; illeg e kapta, a ll(na aiá csapta, oszt
levitte egy pincébe. Er ő ss с n у daköözte egy gerenaállú:
Na - aszmongya — itt fogsz most nlegltahll éhen.
Űk tovább is ottmartlttak a kastélha,
f е rk б csirát magának ri ilat
jó hajlós főbú és kiment vadászni mindennap nyulat vagy amit bírt, evve
étek.
Eggy napon kiment szintén vadászni, a nagylány meg kíváncsi v бt,
hogy. él-e még a haranll]a a plllCebe, Klnyltta az ajt б t, a haramija lneg látta:
Ugyan llílgогн --- aszmongya - aggy eggy ital vizet tenéked
talán nem ojan rossz szíved van, mind a testvérednek!
A lány vitt neki vizet. Asznlongya a haramija:
Eressz e, il"igOnl, engemet!
- - Dehogy eresztelek, megöl az öcsém!
Eresszé el, nini öl meg', mer n téged is elviszlek. szeretlek,
-eveszlek feleség ű .
Ugyannyira. addig beszégettek, hogy a lány is ' beleszeretett a haramijába. Aszmongya a haramija a lá нуна k:
Hogy kék etenni ezt a te íicsédet lábaló, hoy mi eggyek lehetrénl::
A lány aszmongya:
-- Nem tudom, mer nagyon er ős.
Aszmongya a haramija:
Tudod mit'? Tedd magad betegnek, hogy nagyon beteg vagy. Van
itt az erd đhe egy nagy farkas, annak éppen most kis köl;e van; 1101gyad, hogyha annak a kisfarkasnak a szívib ű ehetné, n н eggy б gyín lá
Mai szétszedi az!
hazamén a Ferkó a vadászatrú. Láttya, hogy a ménnve az ágyba
van:
lelát téged mi hit?
Jaj. nagyon beteg vagyok, táli meg 's halok.
Asznlongya a Ferkó:
- Hát mit csinájjak, hogy meggyógyújjá?!
- Az el ő bb eszunnyattaln és aszt átnottanl, hogy van itt az erd ćihe
.egy farkas, annak éppen most van kisfia. Na dn annak a kis farkasnak a
szívíl;íí ehetnék, meggyóg цúnák.
Ferkó fokta a nyit, (tnak vette magát, tncg is tanáta a farkast, ráfokta a nyilat, de aszmonta a farkas:
Ne lííj j, Ferkó, tudom, mé gyüssz, odadom szívessen a gyerekemet, de hogyha nem kö, akkd ne öld meg, hanem vidd ki a szemétdombra, símicsd meg báromsz() és ereszd e, az inni visszagyón ide.
Akkó a Ferkó megfokta a kis farkast és vitte haza. 11 Iikd meglátta a
nénnye:
Jaj -- aszlongya — engedd el, ússe iszik belü',e. írtálom, még
jobhan megbetegedek!
herkó kivitte a szem ć tdambra_ megsímít о t+a háronlszó. Asznlongya
.a kis farkas:
Köszönöm, édes gazdám, hogy ijen j б sZivú 'tá hozzám. Nesze ez
a síp, ha valamik б hajba lesz б , csak fújd meg oszt a sípot, r б ktön ott 1eszek segíccségedre.
Másnap regge megin kiment Ferk б vad ő s; ni, a nénnye nleg lement
;a pincébe a haramijáhó. Kérdi tüle a ilarami j i:
No, ehoszta a kis farkast?

Aszmongya a lány, Hogy ehoszta, de semmi baja se történt őneki.
No, nem baj -- aszmongya -- tedd inasad nlegiii betegnek. Van
itt az erd ő be egy nagy medve, annak is kölke van, nlaj ebánik az vele!
Hazamenta Ferkó, háta nénnye fekszik:
Na, td még mindig nem letté jobban?
Tán sose is leszek. Az elébb aluttam egti г kicsit ć s azt ámю ttam,
hogy van itt az erd őbe egy medve, van neki e, y kisfia: ha annak a szívibű ehetnék, tán jobban lennék.
Ferkó fokta a nyilát, útnak indult, meg is tanara a medvét. ráfokta a
nyilat. Aszmongya a medve:
Ne l ű jj, Ferkó, tudom, mé gyüssz, dn odadoni szívessen. Csak ha
nem kő , akkó ne öld meg, hanem vidd ki a s ,emétd о mbra. símicsd meg
háromszó, mai visszagyün !
Fövette oszt a Ferkó a kis medvét, ballagott vele hazafelé. Mikó hazaért, nénnye má messzir ű kajabál:
Jaj, ne hozd azt a csúnya állatot, még betegebb leszek tüle, ha
csak látom is.
Akkó a Ferkó kivitte a szemétdombra, megsíniította háromszó és.
letette. Aszmongya a kismedve:
Köszönöm, édes gazdáin a jószív űségedet ; nesze ez a síp, ha
bajba lesz ő , csak fujjá bele, röktön ott leszek a csegiccségedre.
Másnap szintén kiment vadászni, nénnye meg igyenest a pincébe a
haramijáhó. Aszmongya a haramija:
Na, ehoszta a kismedvét?
Ehoszta — asznlongya — de őneki semmi baja se lett.
Hát, nagyon er ő s ez a Ferkó! -- aszmongya a haramija. — Na
de tegyünk elég eggy próbát vele. Csak tedd magad betegnek. Van itt
az erdőbe egy oroszlánya kisfiáva, maj ebánik az vele!
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I-Iazamén a Ferkó, a nénnye csak az ágyba van.
Mi van veled, édes néném. csak nem akarsz jobban lenni?!
Пát nem tudom —aszmongya -- most meg má aszt ámottam,
hogy az erd őbe van eggy oroszlány, annak a kisfiának a szívíb ű ha ehetnék, tán meg is gyógyúnék !
Akkó Ferk б fokta a nyilát, ment az erd őbe, meg is tanáta az oroszlányt, ráfokta a nyilat, de az oroszlány aszmonta:
Ne l űjj, Ferkó, tudom mé gyüssz, odadom szívessen: csak ha nem
kő, ak ,kó ne ölel meg, vidd a szemétdombra és símicsd meg háromszG,
engedd e, mai viss г agyün.
I'erk б fövette a kisoroszlányt, vitte. I -Lazaért vele. mán a nénnye messzir ű kajabája:
-e ne hozd aszt a csúnya állatot ide, mer még sokka rosszabbú
leszek.
Ferkб kivitte a szemétdombra. háromsz6 megsímitotta és letette.
Aszmonggya a kis oroszlány:
- Köszönöm, édös gazdám, a j бságodat, hagy nini ölté meg. Nesze
ez a síp, ha bajba lesz ő, fújjá bele. röktön ott leszek a segíccségedre.
Másnap szintén kiment vadászni, a lány meg röktön le a pincébe a
haramijáh6. Aszmongya a Iiarami ја :
Ehoszta a kisoroszlányt?
Fhoszta, de őneki semmi baja se lett.
Aszmongya a haramija:
Nem tudom, hun van benne az er ő ?!
A lány szintén mongya:
Én se tudom.
Van — a haramija mongya — az asztalfiákba eggy vékony selemkötél. Jókedvet mutassá neki, ha hazagyün és dicsérd az erejit, 'hogy mijen er ő s és mongyad neki, hogyha evve a selemkötélle ű sszekötöznéd
a kezit, szét bírná -e szakajtani. IIe nagyon jó kedvet mutassá neki!
lі át mikó hazaéra Ferkö, nagyon vígnak tanáta a testvérit. Nagyon
megörű t ennek.
— Na — aszmongya — jobban letté?
Jobban! -- nevetgét a lány. — Ér_ úgy nézem, ojan er ős vagy, hogy az oroszlánytú se fész !
Aszmongya a Ferk б :
Hála Istennek, van er őm elég.
Téged ha valaki megkötözne, könnyen megszabadúná. mer szétszaggatnád a kötelet.
Ajajj — aszmongya — még karomvastagságú kötelet is szétszakí tanék.
- Van itt -- aszmongya — ez a vékon kötél, evve rnegkötné І n a
kezedet. ugyan szeretném látni, hogy hogyan szakajtod szét.
Na, tejjen kedved. Itta kezem, kötözd m-ig.
Testvérje oszt mekkötözte avva a sel-emkötélle:
Na most szakajtsd szét!
Yróbágattya a Ferkó. de sehogyse biria elszakítani. Mán a kezeibíí
fojik a vér, bevákta a kötél, de nem bírta elszakajtani. Minta is a testуérjinek, hogy бggya el, az meg ahe! б tt, hogy el бtta vб na. kiszalatt aszobábú, lement a pincébe és eeresztette a haramiját.
Mén "be a haramija egy bárda oszt; aszmongya:
Na most, kutya Ferk б, véged van, ütött az б rád !
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Látta a l erkó, hogy veszve van, aszmonta hát neki:
Én se öltelek meg, hát te seójj meg engem!
De én megöllek, mer te veszélles vagy!
Аkkб aszmonta a FertKó:
— Ha má cseszed is az ílletemet,. bár annyit , engeggyé meg, hogy
örega-pámrú maratt három kis sípom utójjára megfújhassam.
Enevette magát a haramija:
— Na ez se nem árt, se nem használ, fújjad akár eggy óráig is!
-l-iát nagynehezen e l őszette a sípjait, belefújt egymásután mind a
háromba. Nem telt bele egy pár perc, betörték az ajtót : Ott termett a
farkas, a medve meg az oroszlány:
Mi a bajod, -édes gazdánk — aszmongyák. — Micsinyáj ј unk evve
a haramijával, aki téged megkötösztetett?
Gsinájjatok vele, amit tuttok és éngem szabadíccsatak meg.
A medve ekapta a baromiját, úgy magáhó szorította, hogy röktön
meghalt. Az oroszlány meg eharapta a selemkötelet. Аkkб Ferkó mekfokta a baromiját, bedobta abba a pincébe, ahun meg vót kötözve. Аkkб
megfokta testvérit, azt is .lelökte hozzá, oszt rájuk zárta az ajtót. Asz minta a névnyinek:
Na élletibe szeretted, szeresd holta után is: az lesz a te eledeled.
Ű meg a három álattyáva latnak indút.
Mennek, mendegélnek, hát ecсé odaérnek egy nagy városhó. Láttya
a Ferkó, hogy földigéz ő fekete zászlók vannak a házakon. Bekopoktat
eggy házhó, mer má akkó este vót. Kigyiitt Igy öregasszony, aszmon gya neki Ferkó:
Ugyan öreganyám, meg lehetne-e itt az éacaka elunni?
— Meg lehetne — aszmongya — de én félek a maga állattyaitú!
Ettű
aszmongya — ugyan ne féjj en, mer ez nem bent senkit.
No oszt аkkб bementek a .szobába. Kérdezi Ferkó az öregasszont,
hogy mé vannak ezek a fekete zászlók?
E z azé van — aszmongya — hogy ebbe a várasba kevés a víz,
mer csak eggy kútba van víz, aztat meg egy tizenkétfej ű sárkány őrzi
és csak úgy ád vizet, ,ha minden évbe egy fiatal, lányt annak neki. ѕ orsot húznák,. hogy aki kihúzza, annak menni k ő, akárki az. Most éppen a
szépséges királlkisasszonyra keriil .a sor, annak k ő menni. Azér van
ez a nagy gyász. 1~s a királl kihirdette, hogy aki megmenti a lányát a
s.árkánytú, annak aggva feleségül, meg fele királlságát.
M aró oszt fölvirrattek, Ferkó igyenöst f őmenta királlhó. jelentkezett, hogy ű majd megmenti a lányt. Déli tizenkét árára köpött a kútn ő
lenni a lánynak, odáig kísérték, аkkб oszt otthagyták a Ferkót a három
állattyáva meg a királkisasszonyt.
A kútnő , sót egy .magos fa, ara a fára f őmászott azel ő tt egy udvari
tanácsos. Következik a tizenkét óra, benéz a Ferkó a kútba, vér ő s, bugyhuboréC{os víz buggyan f ő . Kiüti ánv a fejit a sárkánya kútbú:
Ahá — aszmongya — kett ő t is hoztak, nemcsak eggyet !
Aszmongya a -Ferkó:
Hoztak ám, de eggyik se lesz a tied!
Аkkб a sárkany kiugrotta knatbú, összecsaptak a Ferkóva. verték
egymást a f ődhő nyakra-főre. Utójjára má nem áhatta az oroszlány,
aszmongya a többinek:
Hát mink mit bámulunk itten?
Nekiestek a sárkánynak, szaggatták, ahogy tutták minden ódarít,
°úgyannyira, hogy legy őztéК a sárkányt. Akkó a Ferkó kivette bicskáját,
~
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levagdosta a sárkány nyelve hegyeit, oszt fölf űzte.
A királlkisasszоn leült a fa alá, Ferkó meg, hogy e vót fáradda.
melléje telepedett, oszt beletötte a fejit az ölebe és elalutt nagyon méjjen. Aszmongya az oroszlánya farkasnak:
Mai mink is alszunk ekkicsit, te meg ő rköggyé !
Űk is ealuttak, de végtire a farkas is ealutt. A iklrál! tanácsos meg
mászik le a fárú. Megfenyegette a királlkisasszonyt, hogy ne merjen
szón!, mer vége az élletinek. Legyütt a fárú, evágta a Ferkónak a nyakát. Megfokta a királlklsassz оnynak a karját, vezette hazafelé; az útba
ráparancsót, hogy ne merjen senkinek se szón!, hogy nem fi mentette
meg, mer ha szól, vége az élletlnek. Amlkó hazaértek. kifeszítette a
tanácsos a mejjlt, hogy hát ű mentette meg a királlklsasszont.
A kútn ő meg legels őnek az oroszlány ébrett f ő. Meglátta gazdájját,
hogy el van vágva a nyaka, f ő rázta oszt a medvét is meg a farkast is.
A medve a farkast jó pofon vágta, mer elalutt:
Hát most — asznmongya — nincs más hátra ; egyik fóraszt б füј é
mennyen, a másik élleszt ő jé.
A farkas ott maratt ő rkönnl, a medve meg az oroszlány ement..
Hogy mén a medve, tanákozik eggy kljóva. tele van a szája f б rasztó
füve. Aszmongya a kijónak:
Aggyá abbú a forasztó f űbú !;
Dehogy adok — aszmongya — k ő nekem is: klsflamon köröszt ű
menta kocsi, kétfelé vágta, ara akarom f őhasznáni.
De a medve rálépett a kijóra, elvette tüle az egészet.
Az oroszlány meg tanákozott egy pocokka. Annak a szája meg televót élleszt ő füve.
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Aggyá abbú az élleszt ő fübű valamennyit.
Dehogy adok, k ő nekem ls mer a kisfiamra rágurút egy kii,
agyonnyomta, azt akarom f ő éleszteni.
Az orosz ány asztán a nyakára hágott, evette tüle rr ► ind.
Mikó oszt odaértek, mingyá hozzáfoiktak a munkáhó. A farkas ilesztette a fejit a törzsih ő . Mekkenték fórosztó füve, oda,fórott. fiát akkó
láttyák, hogy . a farkas nem jó tette f ő a fejit, hátrafelé volt az ábrazattya. Аkkб a medve adott néki egy jó pofont, az oroszlány meg leharapta Ferkó fejit (Úgy láttam, mind most). Аkkб megigazították rendessen, összefórasztották, élleszt ő füvet gyugtak a szóijába, )-Iát eccé• csak fő ébrett:
Fi — aszmongya — de ealuttam!
Aszmongya az oroszlány:
Fahittá vóna árn örökre, hogyha mink nem vagyunk!
Akkó emeséték neki, hogy mi történ-t. Fer ő ement ahhó az öregasszonvhó, ott csapott tanyát. A királli udvarba meg áll a lakodalom.
Aszmongya a farkasa Ferkónak:
Édes gazdám, én emék, megnézem a lakadalmat, még sose láttam,
milyed a lakodalom!
Beért a 'kastéludvarba:
Hajrá, pujrá! — hajigálnák, ütnék, vernék. A királlkisasszony
menyasszony meg éppen kinézett az ablakon. Kiüzent, hogy ne báncsók
azt az állatot, hanem inkább eresszék be és tarcsók jó. Meg rakjanak
meg eggy kosarat, hagy vigyen élelmet a gazdájának is.
A királli tanácsos is meglátta a farkast, egymásután kéccé kiléte a
hideg ijettibe. A farkas oszt visszament, vitt egy kosár élelmet. Jólaktak
minnyájan, Ferkó is, a medve is, az oroszlány is.
Másnap aszongya a medve:
— Édes gazdám, én is emék, megnézem eszt a lakodalmat, én se
- láttam nlég soha lakadalmat!
Aszniongya a Ferkó:
Te ne menny e, mer te maj pofoszkocc !
De addig könyörgött, hogy eengette.
Hogy beér a kastéludvarba, oiszt megláttyák, mingyá körükapják:
Hajrá, pujrá!
A közelibe esett valaki, oszt jó pofonvágta, hogy csak írgy hanyat
esett, Meglátta a királlkisasszon az ablakon:
Ne báncsátok — aszmongya — eszt az állatot. hanem ereszétek
be, taresátok jó és rakjatok meg egy kosarat, hagy vigyen a gazdájának Is!
De a tanácsos is meglátta! Kéccé kiliti egymás utána hideg. Mikó
fölereszti a hideg, egyre er őtéti, hogy mennyének má ,eskünnr: mer egyre
attú fét, hogy - majd Ferkó is meggyön. De a királlkisasszon mindig csak
halasztgatta az esküvést.
Mikó oszt a medve hazaért a kosárra, jóllaktak minnyájan. Harmadik nap az oroszlány aszmongya.:
Édes gazdám, én is emék a lakada.lomba, én se láttam még lakadalmat!
Na — aszmongya — téged nem eresztelek magadat. te goromba
lesz ő I Hanem hát, ha er ő ve e akarsz menni, én is mék veled. mennyünk
minnyájan.
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Makó - beérnek a kastéludvarba, nekiesnek a Ferkónak a vendégek:
Kife ~ é innen! Mit akar itt ez a medvetáncótató?!
Meglátta a királlkisasszon, kiiizent.
Ne bántsátok tiszt az embert, meg azokat az állatokat. mer azok
az én megntent ~ijim!
I )e má akk( a tanácsosnak a fogai úgy szótak, mind a kerepö16.
Lement a szobába a Ferenc. A királlkisassz о n, rningyá eliheszalatt
,és a nyakába ugrott:
t'cles szívein, széf szerelmem, én a tud, te az enyim.
Aszmontiya az oroszlánya gazdájának:
Édes gazdám, micsinájjunk evve a ► gyilkossa?
Hát vigy ć tel: ki — aszmongya — a szemétdombra. oszt addig
_hajigájjátok egynnlásnak, még akkora nem ]essz, mind eggy cérnaguriga.
1-jánták-v г tték egYn ш ásnak. de sehogyse akart efouni. rnmdég eggy
naccságba vót. Megharagudott az oroszlány, únta a dógot, eggy jó darabot eharapott belöle megette. Meglátta a medve, az is egy jó darabot,
аkkб a farkas is, így oszt hamarossan akkora lett, mind eggy guriga.
Mikó evve végésztek, аkk б aszmonta az oroszlánya Ferkónak:
Na édes gazdám, miránk má most nincs szükség, emegyihik. Fjjetek boldogú.
Útnak is vették magukat, о tthatták a gazdásukat.
Ferkó meg me.gesküdiítt a királkisasszonnya oszt étek boldogú,
.még tán márna is ének.
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