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   Hát ut törtint, hos Süle Gábor juo tanyásgazda vuot. Mindën megtalátatott a  házná. 

Igy kedves ilete párgyo, ha Gerő bácsi êmënt hazurú, a komámasszonnyä sürün látogatták 

A pincét, ami osztánék jókedvre hanguta üket. Gerő bátya nëm ëccër taláta Bóra nénit 

jókedvibe. Ésőbe csak intette csöndesen a jóra, később osztánik má mëg is fenyëgettë, hogy 

aszongya, hát még eccer it  talállok, akkor nem jó vigë lësz a  dolognak, hanëm poru jársz…. 

Hát út törtint, hogy Gerő bátya vásárra mënt. Nossza, lëtt jó világ !  Amit ijjé mëgirkezik, 

Bora nénit nëm kivánatos helzetbe alva talállo. 

- No, të vin satrafa ! Të së iszó többet- mongya. 

Ami miz vót a pincébe, aszt főhoszta, bekentë velë Bora nénit tetőtü tuopig, osztánék 

főhasított ed dunyhát, ami toll vót bennë, abba mëghentërgettë, vigül eh hordóba zárto, 

osztánék őrt át melletté. 

Reggefelé ébrennyi kezd Bora néni. Beszigetnyi kezd, hogy aszongya: 

-Jaj, hun vagyok ? 

Gerő bátya felel rá êváltoztatott hangon: 

      - Lenn a pokol milsiges fenekin! 

Bora néni fil,rëszked, mind a kocsonyábo a béka. Nem tuggya, hom mi van vele,már 

ragad , aszt hiszi, hogy csupa szőr lett. Ékezd siránkozni: 

- Jaj másvilágiak, van itt kocsma ? 

- Honne vóna, ki az, és mit akar ? 

- Aggyatok ek kis itat, mer má nëm birom ki ! 

- Honne kapsz, Bora néni ! – és a likon teletötötte o hordót gyéghideg vizzê, amire Bora 

     néni égtelen visitásba kezd: 

- Jaj, lelkem Gerő, csak még eccer hazamehetnék, sohasë iszom többet, sohasë iszom. 

       És Gerő bátya megvárto az iccakát, míg sötit lëtt. Kivittë a hëgybe a hordót. Ott ujra meg- 

fogattatta, hon nëm iszik Bora néni többet, osztánék leguritotta s hordót, uh hogy baj në essik 

más, mindhogy a hordó szijjemënt. Maga pedig gyorsan hazasétett, és  várt. Hát az iccaka 

kellős közepibe kocognak az ablakon: 

- Lelkem, Gerő eressz be ! A másvilágiak megkegyelmeztek…. Csak mast az ëccër…. 

Sohase iszom többet ! De ésőbe ruhát aggy ki, mer megtollasottam a Lucifer 

országábo ! 

  És osztánék ut törtint, hogy Gerő bátya  sahesem áruta ê a csinytevisit, de nëm is vót oka 

megbánnyi, mer Bora néni a pince közelibe së mënt,meg még nem is lehetett oda se 

csanyi, mer hát – mongyam-ë, ne mongyam ? – ut törtint, hogy Bora néni  mëgjavut. 

 


