
A V I R Á G O S  B O L O N D

Vót a világon égy szégíny ember. Ennek a szégíny embernek 
vót három fia. A két öregebb élénkebb vót, a legfiatalabb még 
égy kicsit bambább vót. Hát éccé hallják, hogy a város nagy 
szomorúságba van. A királnak vót égy lánya. Ez a királkisasszony 
mindig sírt. Nem tudták a kedvit étanáni, akármi’ csinátak, csak 
rít, rít, séhogy sé tudta’ kedvivé járni. Kihirdette a királ, hogy 
odaadja a fele királságát annak, aki mégnevetteti a királkisasz- 
szonyt. Hát aszongyák a szégínyembér fiai, majd űk is éménnek 
széréncsét próbáni. A két öregebb főfegyverkézétt, ébúcsúztak, 
oszt méntek a királhó. Béengedték a legöregebet, de bizony nem 
birt az sémmit se. Csinát az mindént, tán még bukfencét is 
hányt, a királkisasszony séhogy sé akart nevetni. E köllött 
néki gyűnni onnan.

Hát akkó bémén a középső. Ajis hiába csinát mindénfélit, 
még cigánkereket is hányt, a királkisasszony égy pirikét sé 
nevetétt. Nagy szomorúságára ki köllött néki gyünni a palotábul.

Nem tehettek mást, hát visszagyüttek apjukhó. Látta ezt 
a legkisebb fiú is. Nem szót sénkinek sémmit sé, csak elindút 
otthunrú. Amére csak mént mindéhun összeszédte a virágot. 
Úton — útféün, mindén burgvingba tanát virágot, lészakította, 
oszt magára rakta. Teletüzdöste a haját, fülit, órát, száját, még 
a lábbelijibe is rakott. Mikó a palotáhó ért, bé sé engették. 
Akkó oszt tanákozott a kuktává, a kukta béengedte valahun 
a királkisasszonyhó. Ahogy bémént, dallikázott égy kicsit, a vi
rág még szóródott belűle mind a záporesső. A királkisasszony 
meg nézte ezt a cifrába őtözött bolondot. Ekezdétt kajbáni:

— Méggyütt a virágozs bolond, meggyütt a virágozs bolond !
A virágos bolond még ékezdétt táncóni, amére csak mozdút, 

potyogott belűle a virág. A királkisasszony úgy ékezdétt nevetni, 
hogy zéngétt a palota. Azon nevetétt a kisasszony, hogy ez milyen 
dilis vót. De még a királ, a királné is kacagtak még az egész ud
var. Mingyá felesígű adták a királkisasszonyt a virágozs bolondhó. 
Csapott a királ nagy lakodalmat. Eényessen mégjelént a renge
teg vendég. Táncótak, mulattak, ittak, éttek. Tán még most is 
élnek, ha még nem haltak.

Régén vót, tán igaz sé vót.


