„Az az igaz, ami való:
túl a Tiszán van Badaló”
népi mondóka

A kiskakas gyémánt félkrajcárja
(népmese alapján)

Hol volt, hol nem volt, üveghegyen innen,
Öregember mondta úgy, hogy el kell hinnem:
Volt egy szegény asszony, annak egy kakasa,
Szemétben kapirgált, piroslott taraja.
Egyszer – többek között – lelt gyémánt félkrajcárt,
Meglátta a császár, ′ki éppen arra járt:
– Kiskakas, add nekem a félkrajcárodat!
– Nem adom azt biz’ én, hordd el innen magad!
Ám a török császár erővel elvette,
Kincseskamrájába – otthon – beletette.
A kiskakas – erre – nagyon haragos lett,
Kerítés tetején kiabálni kezdett:
– Kukurikú, török császár, – szólt rá onnan –
Gyémánt félkrajcárom add csak vissza gyorsan!
A császár, hogy ne hallja, bement a házba,
A kakas felrepült annak ablakára.
– Kukurikú, török császár, – szólt rá onnan –
Gyémánt félkrajcárom add csak vissza gyorsan!
A császár szolgáját megkérte így arra,
Hogy a kiskakast vesse be a kútba.
A szolga megfogta és kútba vetette,
De a kakas nem félt, odalent elkezdte:
– Szídd fel, begyem, szídd fel, begyem, a sok vizet!
Ezért majd a török császár még megfizet!
Sok vizet a kútból begye mind felszívta,
És újból felszállt a császár ablakára:
– Kukurikú, török császár, – szólt rá onnan –
Gyémánt félkrajcárom add csak vissza gyorsan!
A császár szolgáját arra ösztönözte,
Vesse a kiskakast égő kemencébe.
A szolga megfogta és belevetette,
De a kakas nem félt, odabent elkezdte:
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– Ereszd, begyem, ereszd, begyem, a sok vizet!
Hadd oltsa el, hadd oltsa el a nagy tüzet!
Begye a sok vízzel tüzet eloltotta,
Megint csak felrepült császár ablakára.
– Kukurikú, török császár, – szólt rá onnan –
Gyémánt félkrajcárom add vissza csak gyorsan!
A császár mérgesen szolgájának mondta,
Hogy most a kiskakast vesse a méhkasba.
A szolga megfogta és kasba vetette,
De a kakas nem félt, megint csak elkezdte:
– Szídd fel, begyem, szídd fel, begyem, a sok darázst!
Megfizet a császár – tudom jól – majd meglásd!
Darazsat a kasból begye mind felszívta,
Ismét szállt a kakas császár ablakára:
– Kukurikú, török császár, – szólt rá onnan –
Gyémánt félkrajcárom add csak vissza nyomban!
A császár nem tudta, mit csináljon vele,
Szólt a szolgának, hozza gyorsan csak be,
A kiskakast – akkor – bugyogóba tette,
De a kakas nem félt, ismét csak rákezdte:
– Ereszd, begyem, ereszd, begyem, a sok darázst!
Hadd szúrja meg, hadd szúrja a török császárt!
Darazsak a császárt nagyon megszurkálták:
– Fránya vigye kakast és a félkrajcárját!
Ugrált jobbra, ugrált balra, s hajtogatta:
– Vigyétek a kakast a kincseskamrába!
A kakasnak kamra ajtaját kitárták,
S ott megint elkezdte a maga nótáját:
– Szídd fel, begyem, szídd fel, begyem, ezt a sok pénzt!
Hadd távozzam innen el most dúsgazdagként!
Jóvoltából gazdasszonya így lett gazdag,
S még máig is élnek, hacsak meg nem haltak.
Égeraracsa, 1999. június 24.
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,Olav ima ,zagi za za”
ˇOladab nav nASit a lUt
akOdnom ipEn

ajrAcjarklEf tnAmEG sakaksił a

(nAjpala esempEn)

,nenni neGehgevw,tlov men loh ,tlov loh
:mennih lleł le Goh ,GU atdnom rebmegerq
,asakał Ge Kanna ,NoSSa NEgeS Ge tlov
.ajarat ttolsorip ,tlAgripał nebtEmeS
,trAcjarklEf tnAmEG tlel _ ttqzqł Kebbqt _ reSGe
:trAj arra neppE ił’ ,rASAC a attAlgem
!tadorAcjarklEf a meken dda ,sakaksił _
!dagam nenni le ddroh ,nE ’zib tza moda men _
,ettevle levQre rASAC Kqrqt a mA
.etteteleb _ nohtto _ abAjArmakseCnił
,ttel sogarah noGan _ erre _ sakaksił a
:ttedzeł inlAbaił nEjetet sEtIreł
_ nanno Ar tlOS _ ,rASAC Kqrqt ,Ukirukuł _
!nasroG aSSiv KaC dda morAcjarklEf tnAmEG
,abzAh a tnemeb ,ajllah en Goh ,rASAC a
.arAkalba Kanna tlwperlef sakał a
_ nanno Ar tlOS _ ,rASAC Kqrqt ,Ukirukuł _
!nasroG aSSiv KaC dda morAcjarklEf tnAmEG
,arra GI etrEkgem tAjAgloS rASAC a
.abtUł a eb essev tsakaksił a Goh
,ettetev abtUł sE atgofgem agloS a
:etdzekle tnelado ,tlEf men sakał a ed
!teziv Kos a ,meGeb ,lef ddIS ,meGeb ,lef ddIS _
!tezifgem gEm rASAC Kqrqt a djam trEze
,atvISlef dnim eGeb lObtUł a teziv Kos
:arAkalba rASAC a tllASlef lObjU sE
_ nanno Ar tlOS _ ,rASAC Kqrqt ,Ukirukuł _
!nasroG aSSiv KaC dda morAcjarklEf tnAmEG
,etzqnqtSq arra tAjAgloS rASAC a
.ebEcnemeł QgE tsakaksił a essev
,etteteveleb sE atgofgem agloS a
:etdzekle tnebado ,tlEf men sakał a ed
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!teziv Kos a ,meGeb ,dSere ,meGeb ,dSere _
!tezwt Gan a le astlo ddah ,le astlo ddah
,attotlole tezwt lezzIv Kos a eGeb
.arAkalba rASAC tlwperlef KaC tnigem
_ nanno Ar tlOS _ ,rASAC Kqrqt ,Ukirukuł _
!nasroG aSSiv KaC dda morAcjarklEf tnAmEG
,atdnom KanAjAgloS nesegrEm rASAC a
.absakhEm a essev tsakaksił a tsom Goh
,ettetev absał sE atgofgem agloS a
:etdzekle KaC tnigem ,tlEf men sakał a ed
!tZArad Kos a ,meGeb ,lef ddIS ,meGeb ,lef ddIS _
!dsAlgem djam _ lOj modut _ rASAC a tezifgem
,atvISlef dnim eGeb lObsał a taZarad
:arAkalba rASAC sakał a tllAS tEmsi
_ nanno Ar tlOS _ ,rASAC Kqrqt ,Ukirukuł _
!nabmoN aSSiv KaC dda morAcjarklEf tnAmEG
,elev nojlAniC tim ,atdut men rASAC a
,eb KaC nasroG azzoh ,KanAgloS a tlOS
,ettet abOgoGub _ rokka _ tsakaksił a
:etdzekAr KaC tEmsi ,tlEf men sakał a ed
!tZArad Kos a meGeb ,dSere ,meGeb ,dSere _
!trASAC Kqrqt a ajrUS ddah ,gem ajrUS ddah
:KAtlAkrUSgem noGan trASAC a KaZarad
!tAjrAcjarklEf a sE tsakał eGiv aNArf _
:attagotjah s ,arlab tlArgu ,arbboj tlArgu
!abArmakseCnił a tsakał a KetEGiv _
,KAtrAtił tAjatja armał Kansakał a
:tAjAtOn agam a etdzekle tnigem tto s
!tznEp Kos a tze ,meGeb ,lef ddIS ,meGeb ,lef ddIS _
!tnEkgadzagsUd tsom le nenni mazzovAt ddah
,gadzag ttel GI aNoSSadzag lObAtlovOj
.Katlah men gem KaCah ,KenlE si giAm gEm s
nabAvah netsipan .1111233334555567 ,aCararegE
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