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17. 

 

Jöttem keresztül Abodon, nagy meleg volt, hát bementem az egyik házhoz, 
hogy kérjek vizet. Jött egy szép leány szembe, s kértem tőle a vizet. Hozta is 
mindjárt. Mikor a vizet megittam, kérdem tőle, hogy: 

— Egyedül laksz ebben a házban? 
— Nem — azt feleli a leány —, van anyám is, van apám is, van bátyám is. 
— Hát merre vannak? 
Azt felelte a leány: 
— Anyám a konyhában főz, mégpedig olyan ételt, hogy fele fel, fele le. Apám 

elment vadászni. Amit megfog, azt ott hagyja, amit elszalaszt, azt hazahozza. A 
bátyám pedig egy útból kettőt csinál. Mi ennek a megfejtése? 

 

Az anyja főzi a fuszulykát, s mikor a leves lobog, a fuszulykaszemeknek fele 
le, fele fel jár. Az apja bolhavadászaton van. Amelyik bolhát megfogja, azt megöli 
s eldobja, amit nem fog el, azt hazahozza az ingében. A bátyja elsáncolja a földet, 
hogy a szekerek ne tudjanak rajta keresztül eljárni, de az emberek új utat vernek. 

 
18. 

 

Egyszer a szegény ember elment sót lopni. Mindjárt a házhoz jött két csend-
őr, de csak a gyermeket kapták otthon. Azt kérdezték tőle: 

— Hol van apád? 
— Elment étel-ízért. 
— Mikor jön haza? 
— Ha kerülő úton jön, hát estére megérkezik, de ha egyenes úton jön, tán so-

ha haza nem ér. 
A csendőrök nem értettek ebből a beszédből semmit se, s avval tovább álltak. 
 

Az étel-íz a só. 
Az apja — mert lopni ment — csak kerülő úton járhat, egyenes úton elfogják, 

így soha haza nem érhet. 
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19. 
 

Összetalálkozik az úton két vándor. Azt kérdi az egyik. 
— Hová mész? 
— Menyek munkát keresni — mondja a másik. 
— Na, én is odatartok, tartsunk együtt. 
Elmennek mind a ketten a bíróhoz, s kérik a munkát. Nekifognak fát fűré-

szelni, s közben beszélgetnek. Kérdi az egyik: 
— Hol lakol? 
— Én vele szemben. 
Most a másik kérdezte: 
— Hol dolgozol? 
— Én segítek neki — ez volt a válasz. 
Most ki kell találni, hogy mi ennek a mesének az értelme? 
 

Mind a két vándor hajléktalan volt. 
 

20. 
 

Mondd meg, virág, a virágnak, 
várja végét a világnak, 
két vén fának kidőlését, 
engemet meg ott keressen, 
hol holt tartja az elevent. 

 

Egy leány üzente kedvesének, hogy este akkor keresse meg őt, amikor kialszik 
a lámpa, s öreg szülei elalszanak. Akkor őt az ágyban megtalálja. 

 
21. 

 

Anyám, keljen fel, 
hüvekelje meg a kecskét, 
mondja meg a lötyömfittynek, 
jól vigyázzon rája, 
nehogy a toportyánférgek megmarcangolják. 

 

Anyám, keljen fel, fejje meg a kecskét, mondja meg a pásztornak, jól vigyáz-
zon rája, nehogy a farkasok megegyék. 

 
22. 

 

Elmentem a vásárba, 
vettem egy pupuzát, 
rátettem az anyám fazakára. 
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Odament a szóresdumó, 
s félrelökte a pupuzát. 
Elévettem a fityilókát, 
úgy ráhúztam vele szóresdumóra, 
hogy bébújt a jéke lyukába. 

 

Elmentem a vásárba, vettem egy fedőt, rátettem az anyám fazekára. Odament 
a macska, s félrelökte a fedőt. Elővettem a parázsmerő vaskanalat, úgy ráhúztam 
vele a macskára, hogy bebújt a kemence lyukába. 

 
23. 

 

Felültem Zigadon, 
leszálltam Zagadon, 
vettem fényecskét, 
kaptam piroskát, 
bétettem feketébe, 
alól a szőrös leste. 

 
Zigadról Zagadra mentem, pénzen húst vettem, lábosba tettem, alól a macska leste. 
 

24. 
 

— Hová mész, te keruzsáló karizsa? 
— Miért kérded, te likas-bikas puruttya, 
mikor annyit nem tudok én keruzsálni, 
hogy az összest meg ne tudjad puruttyálni? 

 

— Hová mész, te eke? 
— Miért kérded, te kemence, mikor nem tudok annyi búzát termelni, hogy az 

összest meg ne tudd sütni. 
 
 

25. 
 

Nénémasszony, azért küldött bátyámuram, 
adja ide kend a likát, 
hezza való szerszámját, 
máma szütyő, holnap sütyő, 
holnapután bésüttyentő. 

 

Nénémasszony, azért küldött bátyámuram, adja ide kend a szitáját, hozzá való 
tekenyőt, máma szitál, holnap dagaszt, holnapután beveti a kenyeret a kemencébe. 
 

(Folytatjuk)


