
A szegény legény meg a gazdag ember

Hol volt, hol nem volt, annyit tudok, hogy nem itt, nem is a szomszéd
faluban, volt egyszer egy szegény ember, meg egy gazdag ember. Felőlem ugyan
élhettek volna hír nélkül, ha éppen szomszédok nem lettek volna, meg ha a
szegény embernek fia, a gazdag embernek meg éppenséggel lánya nem lett volna.
De mivel így volt, elmondom mi történt velük.

Avval kezdődött a történetük, hogy a szentgyörgynapi nagyvásárban a gazdag
ember planétát húzatott, osztán az volt rajta, hogy az ő lánya a szegény ember
fiának a felesége lesz. Hő, de rettenetesen megharagudott a gazdag ember!
Mihelyt haza ért, még a szekérről se szállt le, már integetett a feleségének, hogy
menjek csak oda, mert mondani akar neki valamit, de ne hallja ország-világ,
mert ez olyan rossz hír, hogy titokban kell tartani. Senki meg ne tudja!

- Hallottál-e már ilyet - azt mondja a feleségének -, mit jövendölt a pla-
néta! . . . Azt jövendölte, hogy a mi szép kis Piroska lányunk ennek a szegény
rongyos szomszéd Jancsi fiának lesz a felesége!

Erre az asszony is megfelhődzött. Elébb összecsapta a kezét a feje felett,
de aztán leeresztette:

- Hát bizony nagy szerencsétlenség ez - sopánkodott búnak hajtott fejjel -,
dehát ha így van elvégezve, ellene semmit se tehetünk.

- Dehogy nem tehetünk - azt mondja a gazdag ember -, majd teszek én!
Mert én abba bele nem nyugszok, hogy az én egyetlen llányom, minden vagyonom
örököse, egy szegény ördög felesége legyen!

Ki is fundálta, mit cselekedjen. Egyszer beszédbe ereszkedett a szegény
szomszéddal és így szólt hozzá:

- Hallja-e szomszéd, látom én, hogy sokat kell kendnek küzködni, dolgozni,
hogy a mindennapi betevő falatot előteremtse. Sajnálom kendet. Mennyivel köny-
nyebben menne a sorja, ha a gyerek nem volna a nyakán.

- Ebben igaza van - azt mondja a szegény ember. - Dehát ha az Isten
megadta ezt a gyereket, akkor nekem fel kell nevelnem. Hátha ez lesz majd az
én gyámolóm öreg napjaimra. Isten áldása a gyerek.

- Ebben meg kendnek van igaza - hagyta rá a gazdag ember. - Pedig én
úgy gondoltam, hogy én ezt a gyereket megvenném kendtől, mert megkedveltem
igen nagyon. Hiszen fiatalok még, majd ad az Isten másikat helyette. Ez meg
cl játszogatna az én kis lányommal kettesben.

A szegény ember gondolkozóba esett a gazdag ember szavára, hogy olyan
szívesen elbeszélgetett vele. A feleségével is megtárgyalta a dolgot. Addig tana-
kodtak, míg elhatározták, hogy ők eladják a fiút a gazdag embernek, nem lesz
ott rossz helye, ehetik húst, ihatik tejet eleget. Meg is egyeztek a szomszéddal,
osztán átadták a gyereket. No, ez meg éppen erre várt!
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Egy-két hétig jól is ment a gyetek sorsa. Etették, itatták. Hanem azután
osztán, egy este azt mondja a gazdag ember a kocsisának:

- Ide figyelj, Miska! Nyisd ki mind a két füled, úgy hallgasd amit mon-
dok! Itt ez a gyerek, vidd ki az erdőbe, osztán nem bánom én akármint csiná-
lod, csak a reggel már ne érje a föld hátán. Haza jössz, a szádat befogod, oszt
ládd, itt ez a tele zacskó, elkapod.

Erre a szóra megrázta a zacskót, osztán hogy szépen csörgött benne a pénz,
Miska legény elvállalta, hogy ő eltünteti a gyereket. Nem is dévánkozott semed-
dig, hanem befogott, a gyerekkell felült a szekérre, osztán kiment az erdőbe.
Igenám, de útközben meggondolta a dolgot, hogy ő bizony nem veszi lelkére
a gyerek halálát, hanem keres odakinn valami barlangot, vagy odvas fát, abba
rejti, majd valami erdőnjáró szegény ember megtalálja, felneveli. így is csele-
kedett. Szépen bele tette egy f.Tpduba, otthon pedig azt hazudta, hogy az erdő
közepén eltemette, még a nyomát is eltüntette.

Azt mondták, hogy baleset érte a gyereket, elpusztult. Miska a pénzzel
odább állt. A gazdag ember pedig megnyugodott. Bezzeg, ha tudta volna, mi
történt! . . .

Az történt, hogy az erdő szélén legeltető öreg juhász meghallotta a fiú
rídogálását, osztán addig kereste, míg a fa tövében rá nem akadt.

- Ejnye, de szép egy kis fiú - azt mondja -, vajon miféle pogány tehette
ki! Valami lányé lehet e z . . . Én bizony magamhoz veszem, felnevelem, majd jó
bojtár válik belőDe.

Lett is Jancsiból olyan derék bojtár, hogy nincs az a bakafántos juhász,
amelyik jobbat kívánt volna magának! Olyan fajin szép fiú cseperedett a gyerek-
ből, hogy messze földön nem került párja. Örvendezett is neki az öreg juhász . . .

Hanem egyszer az történt, hogy a gazdag ember arra szekerezett, a pesti
vásárra mentében, osztán meglátta. Rettenetesen nyugtalan lett, mert a legény
nyakán észrevette az anyajegyet, egy lencsényi kis fekete bilyogot.

- Honnan kerítette kend ezt a fajin bojtárt? - kérdezte az öreg juhásztól.
Az meg elmondta, hogy ennyi meg ennyi esztendővel ezelőtt egy fa odvában

találta, osztán megesett rajta a szíve, haza vitte, a felesége meg takarosán fel-
nevelte.

- Jól tette kend - azt mondja a gazday ember, de magában azon törte
a fejét, hogy most már mit csináljon, mert ez a fattyú a szegény szomszéd gye-
reke, látja a fekete bilyogról.

Majd osztán amint odább ment az öreg juhász, azt mondja a gazdag ember
a Jancsi bojtárnak:

- Hallod-e, fiam! írok egy kis cédulát, fontos üzenetet, vidd haza a fele-
ségemnek, tőle majd megkapod fáradságod jutalmát.

- Jól van, kézbesítem én, csak írja - azt mondja Jancsi. De ő persze nem
ismerte fel, kivel beszél, hiszen nem is emlékezhetett rá. A kis cédulát a süvegje
karimájához dugta, osztán amikor a gazdag ember tovább ment, úgy gondolta,
hogy szundit egy cseppet, azután útnak indul ő is az üzenettel. Amint a kunyhó
tövén elnyomta az álom, meglátta az öreg juhász.

- Hát ennek a fiúnak miféle pakszus van a süvegje mellett? - azt mondja.
Osztán elkezdi bagadozni: „Ez a fattyú a szegény szomszéd megkerült fia. Semmit
se szóljatok, hanem csaljátok le a pincébe, részegítsétek le, azonnal pusztítsátok el.
Ha visszatérek, mindent bőven elmondok". Ez.az írás volt a cédulán. Az öreg
juhász meg nem tudta, mire vélje a dolgot. De annyi esze volt, hogy rögvest
egy másik cédulát írt: „Ezt a fajin szép legényt nagyon szívesen fogadjátok.
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Semmi halogatás, hanem a lányommal azonnal esküdjenek meg, mert ilyen derék
férjnek valót nem talál másikat. Ha visszatérek, mindent bőven elmondok". Osz-
tán evvel az írással' kicserélte a cédulát. A fiú ebből semmit se sejtett, mikor
felébredt, ezt vitte el a gazda? ember feleségének.

Nosza, lett a gazdagéknál nagy öröm! Hogv micsoda gvönyörűszép kérője
akadt a lánynak! Bizonv nem eresztették el. A két fiatal meg is szerette egvmást
első látásra, hét lakattal se lehetett volna elzárni őket egymástól! Se tette, se
vette: megesküdtek. Még tartott a lakodalom, mire a kövér gazda haza érkezett.
Az csak ámult-bámult, hogv temetés helvett lakodalomra jött haza. Mikor el-
mondta neki a felesége, hogv volt, mint volt, csak hanvat esett, még érvágással
is alig tudták életre kelteni. A felesége váltig nvugtatta volna pedig:

- Ne eméssze magát, kedves aniokom - azt mondja -, ha már így történt,
ígv van. F,z ellen már nem tehetünk.

- H<-i. dehogy nem tehetünk - azt mondja a gazdag ember. Én bizony
teszek ellene!

Azt- mondia egvszer Jancsinak:
- Haliiod-e. mit akarok mondani! Azt akarom mondani, hogy téged niTV

szerencse ért ebben az életbe", oedig nem szolgáltál rá. Gazdag lánvt kantái fele-
sééül, gondtalanul élhetsz holtod naoiáig, pedig semmi eovebet npm hoztál a ház-
hoz a raitad lévő tőevfti potyán, kurta ingen, vérzett- sziVön kívül, fítv illene az
már hé. hogv hu egv Ivukas netákot se tehettél a ládafiába, lleaai-íbb n bátorsá-
goddal mutatnád ki, hosrv érdemes vagv erre a nagy szerencsére. Lc^ilább a vir-
tusodat látnám, hocv abból mennvi szorult beléd. Akkor elhiszem. ho<?v legény
vagv n talpadon, ha három szál szőrt hozol nekem a Bazilikus Sárkány lába-
száráról.

Hogv hazugságba ne maradjak, megsúgom, hogv a cazdag cmhrr hWnnv
nem a lábaszárát mondta, hanem nehezebb helyét, de én tisztesség dolgából' már
rsnk így emlegetem.

Na, dehát onnan, ahonnan, csak az a fontos, hogv Tancsi szigor" ••"i feltette
m-rrnban. hogv ha pddiff él is. mosrmutatia apósának, miiven bátor embor ő : hoz
három szál szőrt n Razilikos Sárkány torzonborz testéről. Tarisznyát tétetett a
feleségével, osztán másnap hainalban útnak indult.

A f'azda™ ember abban reménykedett, hogv Jancsi vasv az úton pusztul el,
va"v a Razilikus Sárkánv ö'í meg. Tancsi meg azon tönrengett útközben, IIOTV
vaion hol "találhatja meg a Bazilikus Sárkánv várkastélyát.

Ment, mendegélt eevik országból a másikba. Kérdezősködött úton, "tfelcn,
okostól, bolondtól, dn senki sem tudta útba igazítani. Addí« vándorolt, míg
effvszercsak valami királvi nalota elébe érkezett. ..Tde bemegvek - gondolta ma-
rnbnn -, itt talán megtudom, hol lakik a Bazilikns Sárkánv". Jól gondolta. Azt
mondja neki az öreg királv - mert egvenesen elébe vezették: -

- Heí. fiam, messze van az naevon! A Fckete-ren.Ter kellős közenén van
n Wfeketébb sziget, azon áll a Bazilikus Sárkány várkastélya. Nem juthatsz te
odáig, mert holtra fáradsz az útban.

- Köszönöm az útbaigazítást, felséges királyom! - köszönte Tancsi. El kell
nekem odáif iutnom, vissza is kell térnem szerencsésen, mert vár engem otthon
a kedves feleségem.

- Hát vezérelien a jó szerencse, kedves fiam - azt mondia az öreg királv. -
Osztán ha odáig iutsz, tedd meg nekem azt a szívességet, kérdezd me™ a Bazi-
likus Sárkánvtól, hová llett az én kedves egvetlen leányom, aki már három esz-
tendővel ezelőtt eltűnt, azóta nyomát is hiába kerestetem.
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Jancsi megígérte, hogy ezt megtudakolja, ha csak szót válthat a sárkánnyal.
Azután nagyot fohászkodva útnak indult. Kiürült tarisznyáját mindenféle jóval
megtöltötték a király kamrájában.

Szegény Jancsi megint nyakába vette a világot, vándorlegény módjára, és
ment, mendegélt . . . Addig ment, mcndegélt, míg a Fekete-tenger partjához nem
ért. No, halliák, olyan kutyaszerencséje se minden embernek van, mint amilyen
Jancsinak volt okkor! . . . Egész úton azon gondolkozott, miképpen úszik ő a
tenfcr vizében a legfeketébb szigetig, amikor eddig még csak a válvogvető gö-
dörben lubickolt, ha mele<?c volt nyáron! Osztán ehol ni, egy öreg révész éppen
a parton ácsorgott. Mondja neki, hogy ő a szigetre szeretne bejutni, vigye be
a haióján.

Az öreg révész csak elcsodálkozott!
- No fiatalember - azt mondja -, te is messze földről jöhettél! Hát nem

hallottad, amíg idáig eljutottál, hogy azon a szigeten a Bazilikus Sárkány lakik?

- Deho^v nem hallottam, hallottam én bizony! Éppenséggel azért akarok
oda menni, hogy vele találkozzam.

Az öreg révész csak megcsóválta a fejét erre a kijelentésre, osztán szándé-
dozva nézegette Jancsit.

- Hát. kedves fiam - azt mondja -, ha meguntad az életedet, legyen szán-
dékod szerint: én beviszlek a szigetre. Szívemből kívánom, hogy szerencsével járj,
osztán akkor kérdezd meg a sárkánytól azt is, meddig kell még nekem itt révész-
kednem. Mert hogy én az ő iobbágya vagyok, ő parancsolt erre a helyre.

így jutott be Jancsi a szigetre. Sivó kő volt ott a föld is. Fekete kő volt
minden, még a fák törzse, ága is. A várkastély is fekete sziklából épült. A kapu-
iában egv ember feküdt, olyan óriási nagy malomkő alatt, amilyen nincs is.
Mondia neki Jancsi, hogy ő a sárkánnyal szeretne találkozni.

- Ha meguntad az életedet, felőlem bemehetsz — azt mondja a fekete ma-
lomkő alatt fekvő ember. - Azt kívánom, szerencsével járj, osztán akkor kérdezd
me« a sárkánytól azt is. meddig kell még nekem ez alatt a malomkő alatt feküd-
nöm. Az ő jobbágya vagyok, ő parancsolt ide.

Igv jutott be Jancsi a fekete várkastélvba. Egyik szobából a másikba kó-
válygott, volt ott annvi. egyik nagy, a másik mé? nagyobb, azt se tudta már,
merről jött be. A legbelső szobában egy gyönyön'íszéo lány üldögélt egy nagv
megvetett ágy szélén, bánatba, siralomba merülve. Felkapta a fejét, mikor Jancsi
belépett. Csodálkozásában összecsapta két kis tenyerét.

- Hát te, idegen legénv, hol jársz itt? Hiszen még a madár is elkerüli ezt
a helyet! Talán bizony meguntad az életedet?

Jancsi osztán elmondta neki, hogy ő bizonv nem unta meg az életét, nem
annak vesztésére iött ide, hanem azért, mert a Sárkányról három szőrszálat akar
vinni az apósának, meg osztán az öreg király, az öreg révész, meg az ajtóban
fekvő ember ilyen és ilyen kérdésére akar feleletet kapni.

A gyönvörűszép leány tördelte a kezét kétségbeesésében, mert hát mit cif-
rázzam a szót, megmondom ápertén: az első szempillantásban megtetszett neki
Jancsi, osztán féltette az életét.

- Taj, te szegény fiatal ember - sopánkodott tanácstalanságában -, vajon
hova bukassalak, hogy a sárkány észre ne vegven, mert ha csak a tekintetét veti
is rád, halálod okozza . . . Minden pillanatban haza érkezhet, látod, már az ágyát
is megvetettem. Hamar, bújj az ágy alá, de meg ne kukkani, még csak meg se
szusszanj, ha kedves az életed! Ha csak módját ejthetem, segítek rajtad.
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Hej, kostök zacskó, réz szurkáló, aki megistenelte! - alig gördült be Jancsi
az ágy alá, sarkig vágódott a rettentő vasajtó, nagy csattanással megérkezett a
Bazilikus Sárkány. Alig toppant be, olyat tüsszentett, hogy rengett bele a vár-
kastély.

- Emberszagot érzek! - kiáltott, mintha ég zengene.
De a lány feltalálta magát!
- Egész nap a part felől fújt a szél, az hozta be a szagot a kastélyba.
- Tol van - azt mondja a sárkány -, majd utána nézek reggel, így volt-e!

Most álmos vagyok, mert hajnalban keltem, egész álló nao öltem, hadakoztam,
egy kicsit kiment az inam sodra, megnyúlt a derekam. Lefekszek, altass el!

Minden este úgv aludt el, hogy a lánnyal símogattatta magát, fejeteteiétől
talpáig. Mert hosszabb szőr volt rajta, mint a juhászbundán, csak nem fehér,
hanem fekete. Szakálla a köldökéig ért. kifent bajusza faltól, fali?. A súlya
lehetett tíz mázsa, hogy sokat ne mondjak. Mikor ledőlt, elvélte Tancsi. hogy
rá szakad az ágy. Csakhogy ezt ám nem asztalos csinálta, hanem kovács! Nvikor-
gott, vicsorgott, de bírta a nagy testet. Hát mikor elaludt a sárkány! . . . Mintha
katona banda trombitáit volna a város piacán! . . .

Egyszer csak felkiáltott, majd megrepedt bele az ablaküveg:
- Mit csinálsz, te lány? Nem vagyok én liba, hogy megtépj! . . .
- Dehogy téplek, hogy tépnélek.. . Csak rosszat álmodtam: egy ősz hajú

öreg királlv szorongatta a nyakamat, hogy mondjam neki, hova lett a lánva.
- Mért nem mondtad neki, hogv te vagy az, én hoztalak ide . . . - dünnyögte

álmosan a sárkány, azután megint elaludt.
A lánv pedisr lenyúitott az áav alá e.<?v ginder-göndör szőrszálat, Jancsi el-

vette, osztán gondosan bedugta laibiia zsebébe. Egv már sikerült.
Egy fertály óra múlva megint felkiáltott a sárkány:
- Ne téodess, te mihaszna lány, mert marékkal szedem ki a haiad!
- Jaj, dehogy téplek, dehogy téplek! . . . Megakadt a szőrödben a körmöm,

mert rosszat álmodtam. Azt állmodtam. hogv az öreg révész a vízbe akart foj-
tani, ha meg nem mondom, meddig kell még szolgálnia.

- Miért nem mondtad, hogy addig, míg egyszer valaki előtt ki nem léo
a csónakból - dünnyösött megint a sárkány, azután jól megdörzsölte a veres
orrát, oszt szuszogva elaludt.

A lány megint lenvúitott az ágy alá egv szál szőrt. Ez még kunkorgó^bb
volt, mint a másik. Kettő már sikerült - számolta mes macában Tancsi. Csak
sikerűibe megszerezni a harmadikat is! Tgenám, de már n lánynak is fo?vtán
volt a bátorsága! Az óra az éifélt is elverte, mikor a sárkány megint felkiáltott,
de ki is tört bele az ablaküveg:

- Hej, azt a hétszer varrott pendelyaljat! . . . Hát meg akarsz te engem
koppasztani, te gonosz fehérnép?! . . .

- Taj, dehogy akarlak, kedves sárkány, u<van miért akarnálak! . . . Csak
megint nagvon rosszat álmodtam, osztán megránduit a kezem. Azt álmodtam,
hogy az aitónálló rugdosott, köpdösött, hogy mondjam meg neki, meddig kell
még az óriási malomkő alatt feküdnie.

- Hej, de együgvü vagy te, mihaszna llány! . . . Hát miért nem mondtad neki,
hogy addig, míg valaki rám nem kiált, hogy: váltsd fel!

Csakugyan nagyon álmos lehetett a sárkány, mert megint azon nyomban
elaludt, a lány pedig lenyújtotta az ágy alá a harmadik szőrszálat is.

Jancsi majdnem elrikkantotta magát örömében. „Megvan a három szál zsőr,
azt is tudom, amit tudni akartam, mostmár rajtam a sor" - gondolta magában.
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Nem is teketóriázott egy percig sem, hanem kiugrott az ágy alól, fürgén, mint
a sajtféreg. Kinyujtoztatta összezsugorodott derekát, azután megköpte a tenyerét,
osztán olyat csapott a hason fekvő sárkány domború fenekére, hogy az még ál-
mában is oda kapott, csak azután ébredt fel. De hogy egyebet is csinálljon, arra
már nem jutott ideje, mert Jancsi ráordított, akár csak valami zupás őrmeser
a kopasz újoncra: „Váltsd fel!" Hő, aki még csodát nem látott, láthatott volna!:
- a szörnyűséges Bazilikus Sárkány azt se tudta hányadán van, ész nélkül feküdt
a rettenetes nagy fekete malomkő alá. A felváltott szegény ember még köszönni
is elfelejtett, úgy eliszkolt.

Jancsi pedig a sárkány összerabolt temérdek aranyából megtölltöttc kiürült
elemózsiás tarisznyáját, azután azt mondta az ámuldozó leánynak:

- Na, szépséges királykisasszony, köszönöm a segítséget. Most már tessék
öltözködni, összepakolni,' mert viszem haza az édes szüleihez.

Az öreg révész ott várta Jancsit a sziget partján, hogy vajon mire jár már,
visszajön-e, vagy szörnyethalt a sárkány pillantásától. Nem tudni, az öröm volt-e
nagyobb, vagy a csodálkozása, mikor meglátta, hogy nem is egyedül, hanem
párosán tér vissza. De Jancsi csak ennyit mondott neki elöljáróba:

- Ha majd a parton kiszállunk, llesz a kend számára egy jó tanácsom.
Amíg ők biztonságban nem voltak, addig nem akarta elárulni a sárkánytól

megtudott titkot. De mikor a tenger partján kiléptek a hajóból, azt mondja a
benn maradt öreg révésznek:

- Na, bátyám, ha meg akar kend szabadulni ettől a komisz szolgálattól,
hamarébb lépjen ki a hajóból, mint az, akit visz. Majd küldök én egy jóhúsban
levő embert, arra hagyja kend a foglalkozását.

Hálálkodott váltig az öreg révész. De hálálkodott az öreg király is, mikor
Jancsi haza vitte rég elveszett leányát. Az igazat megvallva, szerette volna hozzá
adni feleségül.

- Ilyen bátor legény nincs a rézig, vitézségre termett az ilyen, kard az olda-
lára, sarkantyú a csizmájára! - azt mondja. - Kihez adnám egyetlen kedves
leányomat, ha nem az élete megmentőjéhez?! . . .

Azt mondja Jancsi erre a beszédre:
- Köszönöm hozzám való jó szándékát, felséges királyom. Szépséges lleányát

azonban én feleségül nem vehetem, mert már házas ember vagyok, meg osztán
az én szememmel nézve, a párom a legszebb fehérnép az egész kerek világon.
Én azt senkiért el nem hagyom.

Olyanformán, hogy ezért a szaváért egy kicsit tán még meg is nehezteltek
Jancsira. A királykisasszony majdnem elpityeredett, mert nagyon hatalmába ej-
tette a szerelem.

Hanem azért nem akarták Jancsit csak úgy elereszteni. A király egy nagy
vászonbakót úgy megtöltetett vert arannyal, hogy két kincstartó közülakarattal
is alig bírta bekötni a száját. De hiába tukmálták rá, ő csak ennyit mondott:

Engedelmet kérek, felséges királyom,
Eletem, halálom kezedbe ajánlom,
Jócselekedetem nem pénzért csinálom,
Hanem mert én áztat szívemből kívánom.

Erre osztán nem is erőltették tovább. Hintón vitette az öreg király, meg
katonabandával kísértette egész az ország határáig. Jól járt evvel Jancsi, mert
nem kellett a hátán cipelni a sárkány várából hozott nagy tarisznya aranyat,
meg osztán sokkal hamarabb is hazaért.
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Na osztán volt nagy öröm, meg nagy bánat a háznál, mikor egy napon,
úgy alkonyat tájban betoppant. A felesége ölelte, csókolta. Az apósa meg ká-
romkodott magában, szidta, mint a bokrot, hogy chol van ni, a halála hírét
remélte, osztán gyászhíre helyett ő maga jön meg, vígan fütyürészve. Még tán
el se hitte volna, hogy a Bazilikus Sárkánnyal találkozott, de látván-Mtta, hogy
a három szál szőr olyan vastag, meg kunkorgós, hogy olyan se emberen, se álla-
ton nem nő, olyan csak sárkányon teremhet.

- Hát miféle sárkány az? - dohogott mérgesen.
- Hő - azt mondja Jancsi -/annál istenáldottabb teremtés még egy másik

nem tapossa a föld hátát! Mikor mondom neki, hogy „kedves Sárkány bátyám,
ha Istent ismer, adjék három szál szőrt" - három összemarékkal akart adni.
Mikor meg elköszöntem tőlle, telemarkolászta a szeredásomat arannyal.

Tudta Jancsi, mit beszél. Be is vált a számítása. A gazdag ember egész
éjszaka nem tudott aludni. Éjfélkor azt mondja a feleségének:

- Hallod-e, hé, asszony! Keljél fel, osztán míg ezek alusznak, addig se
tette, se vette, süssél nekem pogácsát, tegyél tarisznyát, mert én virradat előtt
útnak indulok. Látod, milyen jól járt ez a szegény rongyos ember fia! . . . Elme-
gyek én is, osztán még jobban befűsülöm azt a jámbor sárkányt. . . Viszek egy
nagy átalivetőt, tele hozom arannyal.

El is ment, de nem jött többé vissza! Mert mihelyt meglátta az öreg révész
a Fekete-tenger partján, mindjárt mondta: „Ahol jön ni egy nagy szalonnás em-
ber, bizonyosan az a vándorlegény irányította ide, amint megígérte". Beültette
az öreg révész a hajóba, ő meg gyorsan kilépett. így osztán ottmaradt őkelme,
még tán ma is révészkedik, ha el nem pusztult, bele nem fordult a Fekete-
tengerbe. Jancsi pediglen boldogan élt a feleségével, meg a családjával, nem
háborgatta többé.

Itt a mesének a vége,
Aki tudja, fusson vélt!

Szűcs Sándor
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