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7. 

 

Ülök azon, ami nem született, 
fogom az anyja bőrét, 
keresem apámat, 
aki az én anyámnak fia volt. 

 

Egy asszonynak a saját fiától gyermeke lett. Ennek a megszületett gyermeknek 
volt egy lova, ez a ló csikózó volt. A ló megdöglött, de a csikót kivették belőle, s 
felnőtt. A döglött ló bőréből kantárt csináltak. Akkor a fiú elindult, hogy keresse 
meg az apját, aki az anyjának a fia volt. 

 
8. 

 

Ülök születetlenen, 
keresem apámat, 
aki anyámnak fia volt. 

 

Egyszer egy asszonynak a saját fiától gyermeke lett, a fiú az anyját vette el fe-
leségül. Akkor az apja már meg volt halva. Volt a fiúnak egy csikózó lova. A ló 
megdöglött, de a csikót kivették belőle, s felnőtt. A fiú kereste az apját, aki az 
anyjának fia volt. 

 
9. 

 

Ág ül Ágon, 
Ág eszik Ágat 
Ág világosságánál. 

 

Volt egy király, úgy hívták, hogy Ág. Ennek a királynak volt egy fia, Ág. A ki-
rály megölte a fiát, a csontjából széket csinált, a húsát pedig kezdte enni. A zsira-
dékjából gyertyát öntött, s azzal világított. Annak a világosságánál evett. 
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10. 
 

Ág ül Ágon, 
Ág eszi Ágát, 
Ág ad az Ágnak világságot. 

 

Volt egy asszony s egy ember, s volt nekik egy gyermekük. Az embert Ágnak 
hívták. Azt mondta az egyik nap a feleségének: 

— Na, kedves feleségem, én most elmenyek vadászni. Mikor hazajövök, ha nem 
adsz fel nekem egy olyan kérdést, hogy ne tudjam megfejteni, akkor életedet veszem. 

Mit csinált az asszony? 
Megölte a gyermeküket, megsütötte, a csontjából csinált széket, a zsírjából 

gyertyát öntött. Mikor hazajött az ura, leültette a székre, elejébe tette a sült húst, 
avval mindjárt gyertyát gyújtott. Az ember kezdett enni. Mikor az ételét félig megette, 
akkor mondta: 

— Na, kedves feleségem, most már mondd el azt a verset, hogy én ne tudjam 
kitalálni. 

Rögtön az asszony elmondta a mondókáját. Gondolkozott az ember, hogy mi 
lehet ez, de nem tudta kitalálni. Kért három napi haladékot. De akkor sem tudta 
kitalálni. Akkor az asszony elsorolta neki, hogy mit csinált a gyermekével. 
Az asszony aztán életben maradt. 

 
11. 

 

Alól fúrásos, kűjel duguszolt, 
ami benne van, mért fél az, 
egész a nyúl, mért fél az, 
tizenkettő, mért fél az? 

 

Egyszer egy embert bezártak a börtönbe, s küldtek neki otthonról csomagot. 
Küldtek egy liter bort, egy egész sült nyulat, s tizenkét palacsintát. A börtönőrök 
likat fúrtak az üveg oldalába, s a bor felét megitták. Utána megették a sült nyúl 
felét, s a palacsinta felét is. Mindenből csak a fele maradt. Akkor szerkesztették 
össze ezt a találós kérdést. Azt mondták annak a rab embernek, ha kitalálja ezt a 
találós kérdést, szabadon engedik. A bezárt ember megfejtette a kérdést, s ki is 
engedték a börtönből. 

 
12. 

 

Tizenkettő mért hat az, 
egész a nyúl, mért fél az, 
alul forrás, felül pecsét, 
mért fél az? 
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Be volt zárva két ember a tömlöcbe. S mondták nekik, hogy ha olyan találós 
kérdést mondnak, hogy senki nem tudja kitalálni, akkor őket hazaengedik. Úgy 
történt, hogy a két rab ember kapott otthonról csomagot: küldtek tizenkét le-
pényt, egy sült nyulat s egy korsó bort, annak a korsónak a szája le volt pecsé-
telve. A két rab kifúrta alul a korsót, s a bor felét megitták. Akkor megették a ti-
zenkét lepény felét, így maradt hat. Megették a fél nyulat is. Ebből került össze a 
találós kérdés, amit senki sem tudott megfejteni. A két rab ember kiszabadult. 

 
13. 

 

Fára nem mász, 
vasat nem rág, 
el lehet adni felelve. 

 
Rossz ló: nem mer a hídra lépni, a zabolát nem veszi be a szájába, aki eladja, 

felel érte, hogy így van. 
 

14. 
 

Ring a temető, 
úszik a koporsó, 
s a halott benne imádkozik. 

 

Jónás próféta a cet hasában. 
 

15. 
 

A koporsó él, 
a halott benne imádkozik, 
a temető mozog. 

 

Jónás próféta a cet hasában. 
 

16. 
 

Élő koporsóban vagyok eltemetve, 
a koporsó pedig óceán kedvence. 
 

Jónás próféta a cet hasában. 
 

 
(Folytatjuk) 


