
A C S Ó R É

Éccér vót, hon néni vót, még az Opereneiás-tengérén es túl, 
még ahol a világ végin a lábát lelógatta, még azon es túl, vót 
eccer egy király, s annak a királynak akkora bánatja vót, hogy 
az egét verte, mán a királyi koronája es megőszüt belé. Olyan 
öreg vót, a hamunak es azt mondta, hogy mamu. Bsszehivata 
amenyi boszorkán csak vót az országába, hogy segéjenek búsulni, 
met nem adót se az ég, se a főd égy akoraoska gyermekét se, 
mint a körmöm feketéje. Busultesaz egész ország, a boszorká
nyoknak akora csep könvik hulot, mind égy szatelit, s ahogy 
hulogatak a könvek, mind szatelité váltak, s mind tovaszáltak, 
de olyan sűrűn hulogatak, hogy felértek a hódig, s a király a 
könyesepekén főmászot a hódba. Onet nézet le a feleségire, hogy 
a sok bánatba nem-e születik gyermeke. Mégsajnálták a szegén 
királt a könvek, écér csak jö fel a királyné nagy sebvel-lobval, 
hat lovas hintóval. Olyen fiatal lét, hogy a király élig üsmerte 
meg. Jő s mondja, hogy edig búsultunk, ahogy búsultunk, de 
most százszorta nagyobb a bánatom. Fiúgyermekéin lész. Minvá 
a napokba azt látom álmomba, hogy azt mondja a fiam:

— Ne örvendjetek a születésémnek, met miko huszesztendös 
leszek, apámnak feje felet mégforgatom a kardot.

Lét akora bánat, hogy a varjak es mind feketéjé váltak.
Eszehiták az ország tudósait, hogy tanácsojanak valamit. 

Elhatározták, hogy ahogy mégszületik, évegkoporsóba tészik, 
s tengerbe beléerésztik. Ügy es lét. Ahogy megszületőt, évegko
porsóba téték, a tengérbe beléerésztéték, s a tenger elkapta s rin- 
gata, ringata, ahogy a hulámzó tengérnek ez tetszet. Eccér csak a 
nagy hullámok a koporsót kivették. Csóré, met csórén téték belé 
a koporsóba, megharagudot, hogy mét nem rengetik, kirúgta a 
koporsó ódalát, kibut belüle s elindút a nagy világba. Megtalál- 
kozot égy embérvel. Aszongva, hogy nem tud-e valahol valami 
szógálatot.

— Egyet sé busuj, van a királyunknak egy leánya, más dógod 
nem lész, csak vele kél hálj, ha kibírod az éjeit, király lesz belüled, 
de ha nem sikerül, akor a te bajod. Hogy hinalc ?

A Csóré végignézet magán, láti, hogy csóré.
— Hát Csórénak.
Met az apjáék nevet sém adtak neki, hát adott ő magának. 

Megköszönte a tanácsot, mént igyenéssen a király palotájáig, 
s ot bédörget, hogy nyisák ki a kaput. Futak es mind, mind aki



nek az esze kirekedet, kinviták a kaput, s kérdik, mi járatban 
van.

— Én biza szerencsét jőtem próbálni, a király léjányával 
akarok aluni.

— Ha elaluszol, akor a te bajod, nem hit senki, s ha nem si
kerül, vés magadra!

— Jó — fogatkozot, hogy ü nem alszik el.
Élig várta az estét, s hát jő a szép kisasszon. Megörvendet, met 

olyan szép vót, hogy a napra léhetét nézni, de reja nem. Lefe- 
kütek. De élig fekütek le s mán olyan álmos lét, hogy a szüve 
szinte mégszakad. Addig vergődöt, hogy écér csak elalut, a 
királyleján se let rest, a két lábát keresztü véte a Csóréján, s az 
aba a szent helybe leszakadót. Régei Csóré miko félébredét, hát 
kicsapták, hogy menjen, amere a szemivei lát. El es indút nagy 
bánatval a nádos felé, hogy ü beléöli magát. Amint odajér, hát 
lása, hogy ot ül égy ember, le van szakasztva a két keze.

— Úgy-e tejes a kirájleánval háltál?
— Ot. Úgy elaludtam, hogy csak régei ébretém fél.
— Na pajtás, égyet se busuj, neked van lábod, nekem van 

kezém. Vigyél odájig a veszősig s aztán méglátod, ketén még
érünk égy ét.

Úgy es lét. Elmentek a veszősig, ot létété s vágót egy kosára 
való veszőt, mégfonta kosárnak s felköte a hátára s beléült.

— Na most, te vigyél! Én dógozom. Méglátod, mégélünk 
valahogy.

Úgy es lét. Elméntek napszámba. így dógozgatak. Mént 
mindén mind a karikacsapás. Aszongya ecer a Csóré:

— Ez igy ném mehet továb ! Aszón kél a házho.
Még es egvéztek, hogy hoznak aszont. Kijáltak az ut széjire 

s miko láták, hogy jő egy szép leján, félkapta a kosárba, aval ucu 
neki, futak, ahogy csak tudtak. Hazaviték nagy örömvei. Más
nap a másiknak hoztak. Éldegéltek nagy bodogságban. Ök 
dógozgatak s az asszonyok főzögetek. Erőst jól éltek. De ecer 
csak kezdtek sárgulni az aszonyok, olyan sárgák létek, hogy a 
lélek csak hálni járt beléjik. Ném tudták elképzelni, hogy mét.

— Tudod-e, mit találtam, tégyünk úgy, mintha dógozni 
ménénk, s lesük még, hogy mit csinának.

Úgy es lét. Méghuzótak a ház hátánál s vártak égy darabig, 
hát ecer uramfija lásák, hogy egy nagy óriás nyúlik bé a házba. 
Élig hogy bétete a lábát, ezek es ot termetek s a kócslikon bé- 
íeskőttek s hát lásák, hogy a csicsiken keresztü mind szipja ki a 
vériket. Mégvárták, hogy jőjön ki s vas seprűvel ugv vágta szém- 
közt a Csóré az óriást, hogy mind a két széme kifolyt. Akorát



ordítot, hogy nem sok hija vöt mind a keten megsüketüjenek. 
Aval elkulogot haza, s othon lefeküt félig haldokóva. Ezek e8 
elkésérték haza, béálitotak heza nagy sajnálkozva.

— Mi lőlte a szemed, édes orjás barátunk?
— Jaj, kicsapta az erdőbe égy ág mind a két szememet. De 

ha tű úgy sajnáltok engem, akor segíthetek rajtam. Eridjeték le 
a pincébe s ot a hetvenhetedik vakablakba bé van falazva két 
évegecske, égy fejír még egy fekete, egyikbe van az élet vize. De 
erőst vigyázatok, hogy esze ne keverjétek ! A fejérbe van az élet 
vize, s feketébe a halál vize. Az élet vízivel kenvétek még a 
szémem gödrit, éceribe viszajő a szömömvilága.

Csak azt várták, hogy befejeze a mondokáját, futak le a pin
cébe, hogy lábik se érte a fődet, még es kapták, minvá bé jes 
méntek s halál vízivel lelocsantották s aba a szént helybe halál
nak halálával méghot az orjás. Na bezeg lét öröm, eléveték az 
életvizet.

— Élig egy csepecske!
Reja csepent a lábára, aba helybe viszatermét mind a két 

lába.
— Na pajtás, tartsd ide a kezedét!
Anak es mind a két keze viszatermét. Egy pilanatra. Méntek 

haza nagy örömvei. Most méhetek egymás nélkül. Éltek es egy 
darabig egy csomó boldogságba. Hát ecer csak haja a Csóré, 
az apja országába élig van legén, mindénap karóba huzák egy 
legének a fejit. Ö se lét rest, haza, mind akinek a szemit kiveszik, 
mégtudja, hogy mi folyik othon. Születét égy lejankacska tesvére 
s az mán akora vöt, hogy férhez kelét menyen, s a király kihir- 
dete, hogy csak annak adja világszép lejányát, aki lóháton az 
emeletes ablakból ki tudja ragadni, aval elvágtason. Jötek es 
szébnél széb legények, gazdábnál gazdábak, de egynek se sikerűt, 
a király karóba huzata a fejiket, úgyhogy a palota körül mán 
tiszta karóba huzot legénfej-erdő let. Mégharagudot a Csóré, 
mikor mégláta, úgy hogy a haja mind az égnek álot. Odajált a 
király elé: „Felséges királyom, életem, halálom kezedbe aján
lom, én megpróbálom, de csak egy feltétel melet, nekem nem 
kél a leányod, férhez kél adni egy disznópásztorhoz, s nekéd a 
fejed felet mégforgasam a kardot!

— Jó — egvezét belé a király.
Gondóta, hogy úgyse sikerül ennek se. Másnap elighogy vira- 

dot, a szép királyleján az ablakba álot. Csóré lóháton, mégsar- 
kantyúzta a lovát s az akkorát szökött, hogy Csóré nyugotan 
kikapta az ablakból, elvágtatot vele mind a szélvész, vagy mind 
a gondolat. Lét es nagy riadalom a palotába. A király kiálot,



hogy a vitéz vei kardval párbajozon, de mondám, hogy olyan 
öreg vét, hogy a koronája es megőszült. Szegén öreg király úgy 
reszketet, mind a nyárfalevél. A Csóré qdajált s a kardját a feje 
félét mégforgata.

— Látod-e, felséges király apám, még születésem élőt mégjó- 
solám, hogy a fejed félét mégforgatom a kardot, de nem vágom 
le a fejedét. Nekéd mégbocsátok, ha a disznyopásztornak adod a 
leányod.

A király ugv megörvendet, hogy aba a szent helybe kikijá- 
tota a Csórét királynak s a leányát odaata a disznyopásztornak. 
A király, az üj király, Csóré király akora lakodalmat csapot, 
hogy még a mü Picink es hivatalos vöt. Még máig es élnek, ha 
még nem hotak.


