A butaság egyéni vagy csoportos
értékítélet a lét, viselkedés és
kijelentés alacsony szintjéről

Mindenki kedvére
(népmese alapján)

Sok minden történik úton és útfélen:
– az esetre ma is pontosan emlékszem –
Amikor fiával együtt a jó apa
egy szamárral tartott gyalog a városba.
Szamáron az apa, fia ment mellette,
de beleütköztek hamar egy emberbe:
– Maga ül szamáron, gyalogol a fia,
derék apa lehet, ha ezt csak úgy hagyja!
Élt ekkor az apa ezzel az intéssel,
leszállt a szamárról, fiát ültetve fel.
Így találtak rá a második utasra:
– Szép, ha fiú helyett gyalogol az apja!
Ezután felültek ketten a szamárra,
′míg azt a harmadik utas meg nem látta:
– Van nektek lelketek! Botot kéne fogni,
és azzal titeket jól elnáspángolni!
Megint elhibázták! Leszálltak hát ketten,
és a szamár mellett lépegettek csendben.
Újabb utas tűnt fel, negyedik a sorban:
– Megbolondultatok? A szamár miért van?
(– Úgy látszik, így sem jó) – gondolták magukban – ,
és a szamarukat vállra vették nyomban.
Mind így járhat az, ′ki nem hallgat eszére,
és tenni is akar mindenki kedvére.
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sotropoC Gav inEGe gAsatub a
sEdeklesiv ,tEl a telEtIkEtrE
lQrEjtniS NoCala sEtnelejił sE

erEvdeł iknednim
(nAjpala esempEn)

:nelEftU sE notU KinEtrqt nednim Kos
_ meSkElme nasotnop si am ertese za _
apa Oj a ttwGe lavAif rokima
.absorAv a golaG ttotrat larrAmaS Ge
,ettellem tnem aif ,apa za norAmaS
:ebrebme Ge ramah Ketzqktweleb ed
,aif a logolaG ,norAmaS lw agam _
!ajGah GU KaC tze ah ,tehel apa KEred
,lessEtni za lezze apa za rokke tlE
.lef evtetlw tAif ,lOrrAmaS a tllASel
:arsatu KidosAm a Ar KatlAlat GI
!ajpa za logolaG tteLeh Uif ah ,pES _
,arrAmaS a netteł Ketlwlef nAtuze
:attAl men gem satu Kidamrah a tza gIm’
,ingof enEł totob !Keteklel Ketken nav _
!inlognApsAnle lOj teketit lazza sE
,netteł tAh KatllASel !KAtzAbihle tnigem
.nebdneC KettegepEl ttellem rAmaS a sE
:nabros a KideGen ,lef tnWt satu bbajU
?nav trEim rAmaS a ?Kotatludnolobgem _
, _ nabkugam KAtlodnog _ (Oj mes GI ,KiStAl GU _)
.nabmoN Kéttev arllAv takuramaS a sE
,erESe tagllah men ił’ ,za tahrAj GI dnim
.erEvdeł iknednim raka si innet sE
nabAvah OtnobgEj .1111233334555567 ,tsepaił
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