
A K I R Á L Y  É S  A Z  O K O S  L Á N Y

Yót égy király és égy okos Ián. A király elvötte feleségül,, 
osztán azt kívánta a király, hogy a lukas korsót arany fonállal 
fótozza be. Az okos Ián aszonta, hogy mondják még a királnak, 
hogy fordítássá hát ki a korsót, mer ki látott még színirű fótozni 
valamit.

Két család lakott égy házná. Istállójuk is égy vót. Egyik ódal
ba vót az egyiknek a tehenei, a másik ódalba a másiknak a lovai. 
A ló mégellött, oszt átmászott a csikó a tehén alá a másik ódalba. 
A tehén gazdája aszonta, az ű tehene előtte, ném adja oda. 
Most möntek a királyho, tögyön igazat, hogy kié a csikó. A ki
rály azt ítélte, azé az újszülött, amelyik alatt vót. A királné 
aszonta a szögíny embörnek, hogy hozzanak égy hálót az utcára 
a palota elibe. Ű a királlyal főmén az emeletre, oszt az ablakbu 
nézik űket, de űk csak húzzák a hálót a porba mindig ott a palota 
előtt. Máj ha kérdözi a király, mit művelnek, űk mondják, hogy 
halásznak. Oszt ha a király kérdözi, hogy itt a porba, akkó 
mondják, hogyha ma má egy tehén is elhet csikót, akkó űk is 
próbálik, léhet-e porba halat fogni. A király mégharagudott. 
Aszonta az okos lánnak, hogy mos mán takarodjon el a háztul, 
de elviheti, amit legjobban szerét. Az okos leány ekkó a királynak 
a borába sok álomport tött, a király úgy elaludt, hogy no. Az okos 
Ián elvitétte az ű kis lakására. Mikó a király fölébredt, oszt látta, 
hogy ném otthon van, kérdözte, hogy hogy kerűt ű ide. Akkó 
aszonta az okos Ián, hogy ű a királyt szerette legjobban, azér 
hozta el, mer a király aszonta, hogy elhozhassa, amit legjobban 
szeret. A király így mégbocsájtott az okos lánnak, oszt tovább 
boldogan élnek, ha még ném haltak.


