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KRASICKI IGNÁC LENGYEL KÖLTŐ MESÉIBŐL* 

AZ ÚR ÉS A KUTYÁJA 
Egész éjjel ugatott Bodri egy tolvajra: 
reggel — álmos gazdája végigvágott rajta. 
Másnap hagyta a tolvajt szabadjára lopni: 
mert éjjel nem ugatott, — most azért kapott ki. 

AZ OKOS ÉS AZ OSTOBA 
Azt mondta az ostoba egyszer az okosnak: 
«Minek kell neked az ész, ha olyan okos vagy?» 
Addig nyúzta, míg amaz megszólalt: «Hát annak, 
hogy semmit se feleljek egy ilyen állatnak!» 

A GÓLYA, A HALAK ÉS A RÁK 
Csöndes tópart; gólya állt ott — 
öreg volt már, alig látott: 
ízes hal már régesrégen 
nem fickándozott csőrében. 
Hogy hát éhen mégse haljon, 
ravaszul így szólt a parton: 
— Vigyázzatok, halak, rákok, 
azt hiszem, baj szakad rátok. 

Tegnap este a füzesbe 
a halászok, a vénebbek, 
maguk közt így beszélgettek: 
«A munkánk így lassan halad, 
le kell csapolnunk a tavat; 
sok a kis hal, sok a nagy hal, 
menjünk nekik kosarakkal). 
A halak mind sírni kezdtek. 

1 Krasicki Ignác gróf, a lengyelek kiváló meseköltője, 1735-ben 
Dubieckóban született. A polgári életben fényes papi pákyát fu to t t 
be : 1767-ben ermlandi, 1795-ben gneseni érsek lett. Berlinben 
halt meg 1801-ben. Költői képességei meséiben és paraboláiban 
nyilatkoznak meg legerőteljesebben, legmaradandóbb formában. 
E munkáit mély emberismeret, bölcs életfelfogás, magasabbrengű 
humor és ízes nyelv teszik még ma is élvezhetőkké. 
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Szólt a gólya: — Nem ijesztlek, 
sőt bátorítlak titeket, 
szökjetek meg, amíg lehet; 
van még egy tó az erdőben, 
jut ott nektek is hely bőven, 
míg itt dolgoznak rogyásig, 
jó lesz nektek az a másik. 
Nagy lárma lett: — de micsoda! — 
«Vigyél oda! Szállíts oda!» 
Most a gólya beljebb ment és — 

kezdődött az életmentés: 
csőrébe vett egy-két halat, aztán őket — az ebadta! — 

a bokrok közt — hám! — bekapta. 
Rákhús is kellett neki, elvitt hát egy rákot, 
de egy másik megleste: szörnyű, hogy mit látott! 
Egy szólt sem szólt senkinek s mikor jött a gólya, 
torkába csimpaszkodott s szépen megfojtotta. 

Volt, ki rajta is kifogott — 
ahogy az már lenni szokott. 

A SZŐLŐVESSZŐ (Arab mese) 
Az első szőlővesszőt még Ádám 
dugta a földbe. De jött a Sátán 
s pávavért öntött rája az őrült; 
aztán mikor már szépen kizöldült, 

fajtát cserélve, 
majomvért hintett minden levélre; 
később az érő fürtöket este 
oroszlánvérrel megpermetezte, 
majd disznóvérrel jól meglocsolta . . . 

És lám, azóta 
úgy van az ember: egy csöpp ivástól 
páválkodóan, büszkén rikácsol; 
aztán majomként ugrál s ha jócskán 
ivott már, — ordít, mint egy oroszlán; 
s végül, legyen bár Ján vagy Szaniszló, 
a földön fetreng, akár — a disznó. 

Lengyelből fordította: Bardócz Árpád 


