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A lompos medve

H

ol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú. Egy nap kiment az erdőbe, ott felmászott
egy vadkörtefára, annak is a legtetejébe. Szedegette a vadkörtét, hol a szájába, hol a zsebébe, többet a szájába, mint a zsebébe. Amint ottan eszegetett, arra jött egy nagy lompos medve. A hátán volt egy hatalmas zsák, és mondta a legénykének:
—Te legényke, adjál nekem abból a jó kásás vadkörtéből, bizony nem bánod meg! Lekiáltott a legényke:
— Dehogy adok, tudom, hogy nem a vadkörtére fáj a fogad, hanem énrám!
De a medve addig beszélt, hogy így és úgy, bizony isten nem bántja, hogy a legényke lejjebb
mászott, s adott neki egy vadkörtét. Bezzeg, hogy a lompos medve mindjárt megkapta a karját, lerántotta, s a zsákba bedugta. Sírt a szegény legényke, hogy az erdő is zengett a sírásától.
Rugdalódzott, kapálódzott, de mindhiába, a lompos medve bekötötte a zsák száját, fölkapta a
hátára, s vitte árkon-bokron keresztül.
Mikor egy jó félóra járásra lehettek, a medve letette a zsákot, hogy egy kicsit szusszanjon.
Leheveredett a földre, s ott abban a helyben el is aludt, mint a bunda.
No hiszen, egyéb sem kellett a legénykének. Amint hallotta a medve hortyogását, elővette
fanyelű bicskáját, kihasította a zsákot és megtöltötte kővel, s mindenféle szúrós tövissel. Azzal
uccu neki, vesd el magad, elszaladt, mintha szemét vették volna, s meg sem állott hazáig.
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