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          A tavasszal visszatérő élet a 
          természet kézzelfogható csodája 
 
 
 
A kismalac meg a farkas meséje 
(hitrege alapján) 
 
 
Egyszer volt, hol nem volt, hét határon is túl, 
Ahol a kis, kurta farkú malacka túr; 
Volt egy kismalac, az erdő szélen lakott, 
Egy este ajtaján farkas kopogtatott. 
 
– Engedj be, kismalac, meleget akarok! 
– Nem lehet, megeszel, ajtót én nem nyitok. 
– Ereszd be farkamat, és semmitől se félj! 
– Jó, eddig rendben van, többet tőlem ne kérj! 
 
– Engedj be derékig, olyan nagyon fázom! 
– Jó, de legyen elég! (– talán nem lesz károm!) 
– Eressz be egészen, hadd melegedjem meg! 
– Jó beeresztelek, érjen hát a meleg. 
 
A kemence mellé ült le a farkas már: 
– Adj enni is! – mondta. – Jól van, csak nyughassál! 
Elaludt a farkas: jól bevacsorázott, 
S a malac tűzre tett vízzel telt bográcsot. 
 
Forró vizet öntött a farkas komára: 
Lesuvadt a szőre, ott állt leforrázva. 
A malac felmászott egy fára hirtelen, 
És onnan hallgatta: ordít a szőrtelen. 
 
Addig ordítozott bőszen az ebadta, 
Amíg összecsődült egy nagy farkascsorda. 
Elhatározták azt – lehettek vagy százan – , 
Hogy a kismalacot büntetik példásan. 
 
Alul állt a kopasz, a többi meg rajta, 
Felmásztak egymásra: nőtt a farkas tornya. 
Már csak egy hiányzott ahhoz, hogy elérje... 
Mi lesz most, kismalac? Életednek vége! 
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Segítség itt nincsen, se közel, se távol; 
Kiabálni kezdett torkaszakadtából: 
– Forró vizet a kopaszra! – szaporázta, 
S kiugrott a kopasz, lepottyant bandája. 
 
A kopasz elszaladt, elpusztult a banda, 
Kismalac bőrüket – jó pénzért – eladta. 
Hogyha a kismalac el nem adta volna, 
Akkor a mesém is tovább tartott volna. 
 
       ☺ 
 
Eddig tart a mese, már csak az van hátra: 
Akadjon valaki, hogy elmagyarázza. 
Mint minden mesének, ennek is van célja, 
Elmondom, ha tudom, lehetőleg még ma. 
 
Tavasszal kezdődik a disznó hónapja, 
Bár meleg a nappal, hűvös az éjszaka. 
A farkas jelenti a fagyosszenteket, 
Amelyek hátrálva hoznak vissza telet. 
 
A forró víz nem más, mint a langyos eső, 
′Mely tavasszal földre, mint az áldás  úgy jő′ . 
A fa, amelyre a kismalac felmászott, 
Jelenti az égen a Hadak útját – ott. 
 
Ledobja a mag is a köntösét szépen, 
Otthagyja valahol, föld alatt, sötétben. 
′Mikor felér, szétnéz örömmel, hogy végre, 
S boldogan emeli fejét fel a fénybe. 
 
Sötét küzd a fénnyel: éj jön nappal után, 
Mert Földünk forogva halad a pályáján. 
Kezdetek a véggel ′mit alkotnak: körök, 
Törvényszerűségük sem változik: örök! 
 
 
Égeraracsa, 1999. május 1. 
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 a telE QrEtaSSiv laSSavat a 
 ajAdoC OtahgoflezzEł teSEmret 

 
 
 

ejEsem sakraf a gem calamsił aejEsem sakraf a gem calamsił aejEsem sakraf a gem calamsił aejEsem sakraf a gem calamsił a    
(nAjpala egertih) 

 
 

,lUt si norAtah tEh ,tlov men loh ,tlov reSGe 
;rUt akcalam Ukraf atruł ,sił a loha 

,ttokal nElES Qdre za ,calamsił Ge tlov 
.ttotatgopoł sakraf nAjatja etse Ge 

 
!Koraka tegelem ,calamsił ,eb jdegne _ 

.KotiN men nE tOtja ,leSegem ,tehel men _ 
!jlEf es lQtimmes sE ,tamakraf eb dSere _ 

!jrEł en melqt tebbQt ,nav nebdner gidde ,Oj _ 
 

!mozAf noGan naLo ,gikEred eb jdegne _ 
(!morAł Sel men nAlat _) !gEle neGel ed ,Oj _ 

!gem mejdegelem ddah ,neSEge eb SSere _ 
.gelem a tAh nejrE ,KeletSereeb Oj _ 

 
:rAm sakraf a el tlw Ellem ecnemeł a 

!lAssahguN KaC ,nav lOj _ .atdnom _ !si inne jda _ 
,ttozAroCaveb lOj :sakraf a tdulale 

.toCArgob tlet lezzIv ttet erzWt calam a s 
 

:arAmoł sakraf a ttqtnq teziv Orrof 
.avzArrofel tllA tto ,erQS a tdavusel 

,neletrih arAf Ge ttoSAmlef calam a 
.neletrQS a tIdro :attagllah nanno sE 

 
,atdabe za neSQb ttozotIdro gidda 

.adroCsakraf Gan Ge tlwdQCeSSq gIma 
, _ nazAS Gav Kettehel _ tza KAtzorAtahle 

.nasAdlEp Kitetnwb tocalamsił a Goh 
 

,atjar gem ibbqt a ,Sapoł a tllA lula 
.aNrot sakraf a ttQn :arsAmGe KatSAmlef 

...ejrEle Goh ,zohha ,ttoznAih Ge KaC rAm 
!egEv KendetelE ?calamsił ,tsom Sel im 
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;lovAt es ,lezqł es ,neCnin tti gEstIges 
:lObAtdakaSakrot ttedzeł inlAbaił 
,atzAropaS _ !arSapoł a teziv Orrof _ 

.ajAdnab tnaTTopel ,Sapoł a ttorguił s 
 

,adnab a tlutSuple ,tdalaSle Sapoł a 
.atdale _ trEznEp Oj _ tekwrQb calamsił 

,anlov atda men le calamsił a ahGoh 
.anlov ttotrat bbAvot si mEsem a rokka 

 
            ☺ 

 
:artAh nav za KaC rAm ,esem a trat gidde 

.azzAraGamle Goh ,ikalav nojdaka 
,ajlEc nav si Kenne ,KenEsem nednim tnim 

.am gEm gelQtehel ,modut ah ,modnomle 
 

,ajpanOh OnSid a KidQdzeł laSSavat 
.akaSjE za sqvWh ,lappan a gelem rAb 
,teketneSsoGaf a itnelej sakraf a 

.telet aSSiv Kanzoh avlArtAh KeLema 
 

,Qse soGnal a tnim ,sAm men zIv Orrof a 
. ’Qj GU sAdlA za tnim ,erdlqf laSSavat Lem’ 

,ttoSAmlef calamsił a erLema ,af a 
.tto _ tAjtU Kadah a negE za itnelej 

 
,nepES tEsqtnqł a si gam a ajbodel 

.nebtEtqs ,ttala dlqf ,lohalav ajGahtto 
,ergEv Goh ,lemmqrq zEntES ,rElef rokim’ 

.ebNEf a lef tEjef ileme nagodlob s 
 

,nAtu lappan nqj jE :leNNEf a dzwł tEtqs 
.nAjALAp a dalah avgorof Knüdlqf trem 
,Kqrqł :Kantokla tim’ leggEv a Ketedzeł 

.Kqrq :KizotlAv mes KwgEsWreSNEvrqt 
 
 

nabAvah terEgI .1111233334555567 ,aCararegEnabAvah terEgI .1111233334555567 ,aCararegEnabAvah terEgI .1111233334555567 ,aCararegEnabAvah terEgI .1111233334555567 ,aCararegE    
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           Hamu alatt parázs: rege, 
           isteni Nap ősi hite 
 
 
 
Az aranyhajú királyfik 
(hitrege alapján) 
 
 
 
Nem tudom pontosan, mikor volt, mikor nem, 
Elég az, hogy élt egy tyúkom réges-régen. 
Akkora volt a tyúk, mint egy nagy sasmadár, 
Ám nem tojott tojást, s vittem eladni már. 
 
Végre a piacon – bámulták a népek – 
Sok ember láttára tojt egy nagyot, szépet. 
Hazavittem gyorsan, de hiába vártam, 
Egyet sem tojt többet úgy, mint a vásárban. 
 
(– Hát, ha nem – gondoltam – akkor megültetem,) 
Ült is a tojáson éjjel-nappal csendben. 
′Mikor leszállt róla, felkaptam a tojást, 
Feltörtem, és benne leltem ezt az írást: 
 
Egy veréblépéssel túl a mindenségen 
Élt egy öreg király valamikor, régen. 
Egyszer gondolt egyet, meghalt — s eltemették, 
Helyébe a fiát királynak megtették. 
 
Ki sem hűlt a helye, vadászni megy fia 
Rengeteg erdőbe, s vele van inasa. 
Amint mendegélnek, az inasa meglát 
Az egyik tisztáson három eprésző lányt. 
 
Észreveszik őket, a nagyobbik mondja: 
– Ha elvesz, amit kap: egy aranymotolla. 
A középső lány szól: – hogyha engem választ, 
Adok neki egy orsó arany fonalat. 
 
A kisebbik sóhajt: – tudom azt, istenem, 
Nem bánná meg tettét, ha elvenne engem! 
Meghálálnám neki – oly igaz, mint élek – : 
Aranyhajúakkal ajándékoznám meg. 
 
Hallja ezt az inas, mondja a királynak, 
Egymásnak a lányok miket mondogatnak. 
– Fele sem tréfa ez – válaszol a király, 
Azzal odamegy ő, ′hol a három lány áll. 
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Megkérdezi tőlük: – ki volt, ′ki azt mondta: 
Aranyhajúakkal engem megáldana? 
– Én vagyok az, felség – válaszol a kisebb, 
– Feleségem léssz te! az lesz majd nagy ünnep. 
 
Megesküszik arra, hogy addig él vele, 
Amíg ásó, kapa nem választja tőle. 
Lőn – hej! – lakodalom, táncolnak a népek, 
Csak egy vén boszorkányt eszi ott a méreg. 
 
Van a vénasszonynak egy szépséges lánya, 
E lányt – a vén szüle – a királynak szánta. 
Meghiúsult a terv, töri is a fejét: 
(– Mi rosszat tehetnék, s hogy′ ejthetném szerét?) 
 
Telik-múlik az év, kitör a háború, 
Elmegy a király is, bármilyen szomorú. 
Sokáig van oda, fiai születnek, 
Mint két aranyalma: aranyhajú ikrek. 
 
Az ármányos szüle kicseréli őket: 
Keres az árokból két kis kutyakölyket. 
Addig forgolódik, azokat belopja, 
S a két szép gyermeket a folyóvízbe dobja. 
 
Búsul a királyné, megírja urának, 
′Ki gyorsan véget vet a háborúzásnak. 
Hazáig meg sem áll, lesz civódás, lárma, 
S derékig az asszonyt földbe is ásatja. 
 
Közben a két testvér elúszik a vízen, 
Kiveti az őket partra egy fövenyen. 
Annak melegében felnőnek ők nagyra, 
Egyszer az egyikük álmot lát éjszaka. 
 
Egy szakállas ember megjelent álmában, 
S elrebegte neki: kik ők valójában. 
Testvére is látta, hisznek az álomnak, 
Együtt határoznak, hogy útnak indulnak. 
 



 

7 
 

 
 
 
 
Felszedelődzködnek, mennek, mendegélnek, 
Másnap oda érnek, ahol megszülettek. 
Éppen harangoznak, mennek a templomba, 
′Hol a király őket ebédre meghívja. 
 
Találkoznak a vén szülével útközben, 
Rájuk ismer hamar, s nem tudja, mit tegyen. 
A Nap barlangjába küldi az ikreket: 
A Nap mosdóvize tegye szebbé őket. 
 
Elindulnak menten hegyen-völgyön által, 
S találnak egy idős embert nagy szakállal. 
Szent Péntek a neve, meg is kérik szépen, 
Igazítsa útba őket e vidéken. 
 
Elmeséli a vén, mit s hogyan tegyenek, 
Megfogadják, s mennek tovább is az ikrek. 
Pontban tizenegykor Nap kapuja nyílik, 
Bemennek ők gyorsan, nem várnak semeddig. 
 
Ül ott egy vénasszony, csábítja is őket 
Azért, hogy egy nagy kád rézpénzből vegyenek. 
Az ajtó, ha késnek, becsukódik nyomban, 
Ezért megmosdanak, és kifutnak onnan. 
 
Másnap megint mennek a fiúk templomba, 
S ott őket a király másodszor is hívja. 
Újra találkoznak a gonosz szülével, 
Törülközni őket a Naphoz küldi el. 
 
Indul a két legény, Szent Szombat már várja, 
S közli: tizenegykor nyílik a Nap háza. 
Köszönik a fiúk a tanácsot szépen, 
Majd sietve érnek a nyitásra éppen. 
 
Az első rejtekben tudják, hogy mi van, 
S csalogat egy ifjúasszony a másikban. 
Ügyet sem vetnek rá, sem a kád ezüstre, 
Beletörülköznek a Nap kendőjébe. 
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Ezalatt a király vár, de mindhiába, 
Az aranyhajúak meg futnak a szabadba. 
A királynét közben köpdösik, csúfolják, 
Szerencsétlen tűri rászakadt balsorsát. 
 
Újra mennek másnap fiúk a templomba, 
Ahol királyapjuk őket ismét hívja. 
Igérik az ifjak, de a gonosz szüle 
Eltéríti őket: van még a Nap tükre. 
 
A Szent Vasárnap is az eresz alatt ül, 
S nekik elmeséli, mit tegyenek végül. 
Megköszönik szépen, azzal továbbállnak, 
Tizenegy órakor Nap házába futnak. 
 
Harmadik rejtekben egy kád van arannyal, 
S csalja őket egy lány mézesmázos szóval. 
Hanem a legények a tükörhöz futnak, 
Abba belenézve sarkon is fordulnak. 
 
Ezalatt a király vár, ámde hiába, 
Csak másnap lel rájuk újra a templomban. 
Viszi őket hintón palotába menten, 
Majd megpukkad szüle hatalmas mérgében. 
 
Vállalja a főzést, mérget kever bele, 
Hogy a legényeket útjából eltegye. 
Így amikor tálban behozzák a levest, 
A kutyáknak adni azt egyikük nem rest. 
 
Felfordulnak azok, a király csak hallgat, 
Ezalatt fiai mondják az igazat. 
A vén szülét így a lófarkához kötik, 
Anyjukat kiássák, s élnek halálukig. 
 
 
  ✹�  � 
 
 
Tizenkettő! Köd előttem, köd utánnam! 
Ikercsillag áll a Nap tárt kapujában. 
Fényben s árnyban anya, múltad van mesében; 
Aranytükörbe nézz, mert haj, regö rejtem! 
 
 
Kispest, 2002. március 15. 
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 ,eger :ZArap ttala umah 
 etih isQ pan inetsi 

 
 

KifLArił UjahNara zaKifLArił UjahNara zaKifLArił UjahNara zaKifLArił UjahNara za    
(nAjpala egertih) 

 
 

,men rokim ,tlov rokim ,nasotnop modut men 
.negEr-segEr mokUT Ge tlE Goh ,za gEle 

,rAdamsas Gan Ge tnim ,KUT a za tlov arokka 
.rAm indale mettiv s ,tsAjot ttojot men mA 

 
_ KepEn a KAtlumAb _ nocaip a ergEv 

.tepES ,toGan Ge tjot arAttAl rebme Kos 
,matrAv abAih ed ,nasroG mettivazah 

.nabrAsAv a tnim ,GU tebbqt tjot mes teGe 
 

(,metetlwgem rokka _ matlodnog _ men ah ,tAh _) 
.nebdneC lappan-lejjE nosAjot a si tlw 

,tsAjot a matpaklef ,alOr tllASel rokim’ 
:tsArI za tze metlel enneb sE ,metrqtlef 

 
negEsnednim a lUt lessEpElbErev Ge 
.negEr ,rokimalav LArił gerq Ge tlE 

,KEttemetle s * tlahgem ,teGe tlodnog reSGe 
.KEttetgem KanLArił tAif a ebELeh 

 
aif Gem inSAdav ,eLeh a tlWh mes ił 
.asani nav elev s ,ebQdre getegner 
tAlgem asani za ,KenlEgednem tnima 

.tNAl QSErpe morAh nosAtSit KiGe za 
 

:ajdnom KibboGan a ,tekQ KiSeverSE 
.allotomNara Ge :pał tima ,Sevle ah _ 

,tSalAv megne ahGoh _ :lOS NAl QspEzqł a 
.talanof Nara Osro Ge iken Koda 

 
,menetsi ,tza modut _ :tjahOs Kibbesił a 

!megne ennevle ah ,tEttet gem AnnAb men 
: _ KelE tnim ,zagi Lo _ iken mAnlAlAhgem 

.gem mAnzokEdnAja lakkaUjahNara 
 

,KanLArił a ajdnom ,sani za tze ajllah 
.Kantagodnom tekim KoNAl a KansAmGe 

,LArił a loSalAv _ ze afErt mes elef _ 
.llA NAl morAh a loh’ ,Q Gemado lazza 
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:atdnom tza ił’ ,tlov ił _ :KwlQt izedrEkgem 
?anadlAgem megne lakkaUjahNara 

,bbesił a loSalAv _ gEslef, za KoGav nE _ 
.pennw Gan djam Sel za !et SSEl megEselef _ 

 
,elev lE gidda Goh ,arra KiSwksegem 

.elQt ajtSalAv men apał ,OsA gIma 
,KepEn a KanlocnAt ,moladokal _ !jeh _ nQl 

.gerEm a tto iSe tNAkroSob nEv Ge KaC 
 

,aNAl segEspES Ge KanNoSSanEv a nav 
.atnAS KanLArił a _ elwS nEv a _ tNAl e 

:tEjef a si irqt ,vret a tlusUihgem 
(?tEreS mEntehtje ’Goh s ,KEntehet taSSor im _) 

 
,UrobAh a rqtił ,vE za KilUm-Kilet 
.UromoS neLimrAb si LArił a Gemle 

,KentelwS iaif ,ado nav giAkos 
.Kerki UjahNara :amlaNara tEł tnim 

 
:tekQ ilEreCił elwS soNAmrA za 

.tekLqkaTuł sił tEł lObkorA za sereł 
,ajpoleb takoza ,KidOlogrof gidda 

.ajbod ebzIvOLof a tekemreG pES tEł a s 
 

,KanAru ajrIgem ,EnLArił a lusUb 
.KansAzUrobAh a tev tegEv nasroG ił’ 

,amrAl ,sAdOvic Sel ,llA mes gem giAzah 
.ajtasA si ebdlqf tNoSSa za gikEred s 

 
,nezIv a KiSUle rEvtset tEł a nebzqł 

.neNevqf Ge artrap tekQ za itevił 
,arGan KQ KenQnlef nebEgelem Kanna 

.akaSjE tAl tomlA KwkiGe za reSGe 
 

,nabAmlA tnelejgem rebme sallAkaS Ge 
.nabAjOlav KQ Kił :iken etgeberle s 
,KanmolA za KenSih ,attAl si erEvtset 

.Kanludni KantU Goh ,KanzorAtah ttwGe 
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,KenlEgednem ,Kennem ,KendqkzdQledeSlef 
.KettelwSgem loha ,KenrE ado pansAm 

,abmolpmet a Kennem ,Kanzognarah neppE 
.ajvIhgem erdEbe tekQ LArił a loh’ 

 
,nebzqktU levElwS nEv a KanzoklAlat 

.neGet tim ,ajdut men s ,ramah remsi KujAr 
:tekerki za idlwł abAjgnalrab pan a 

.tekQ EbbeS eGet ezivOdsom pan a 
 

,latlA nqGlqv-neGeh netnem Kanludnile 
.lallAkaS Gan trebme sQdi Ge KanlAlat s 

,nepES KirEł si gem ,even a KetnEp tneS 
.nekEdiv e tekQ abtU astIzagi 

 
,KeneGet naGoh s tim ,nEv a ilEsemle 

.Kerki za si bbAvot Kennem s ,KAjdagofgem 
,KilIN ajupał pan rokGenezit nabtnop 

.giddemes KanrAv men ,nasroG KQ Kennemeb 
 

tekQ si ajtIbAC ,NoSSanEv Ge tto lw 
.KeneGev lQbznEpzEr dAł Gan Ge Goh ,trEza 

,nabmoN KidOkuCeb ,KensEł ah ,Otja za 
.nanno Kantufił sE ,Kanadsomgem trEze 

 
,abmolpmet Kuif a Kennem tnigem pansAm 
.ajvIh si roSdosAm LArił a tekQ tto s 

,levElwS Sonog a KanzoklAlat arjU 
.le idlwł zohpan a tekQ inzqklwrqt 

 
,ajrAv rAm tabmoS tneS ,NEgel tEł a ludni 

.azAh pan a KilIN rokGenezit :ilzqł s 
,nepES toCAnat a KUif a KinqSqł 

.neppE arsAtiN a KenrE evteis djam 
 

,nav im Goh ,KAjdut nebketjer Qsle za 
.nabkisAm a NoSSaUjfi Ge tagolaC s 

,ertswze dAł a mes ,Ar Kentev mes teGw 
.ebEjQdneł pan a Kenzqklwrqteleb 
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,abAihdnim ed ,rAv LArił a ttalaze 
.abdabaS a Kantuf gem KaUjahNara za 

,KAjlofUC ,Kisqdpqł nebzqł tEnLArił a 
.tAsroslab tdakaSAr irWt neltECnereS 

 
,abmolpmet a KUif pansAm Kennem arjU 

.ajvIh tEmsi tekQ KujpaLArił loha 
elwS Sonog a ed ,Kajfi za KirEgi 

.erkwt pan a gEm nav :tekQ itIrEtle 
 

,lw ttala Sere za si panrAsav tneS a 
.lwgEv KeneGet tim ,ilEsemle Kiken s 

,KanllAbbAvot lazza ,nepES KinqSqkgem 
.Kantuf abAzAh pan rokarO Genezit 

 
,laNNara nav dAł Ge nebketjer Kidamrah 

.lavOS sozAmsezEm NAl Ge tekQ ajlaC s 
,Kantuf zqhrqkwt a KeNEgel a menah 

.Kanludrof si nokras evzEneleb abba 
 

,abAih edmA ,rAv LArił a ttalaze 
.nabmolpmet a arjU KujAr lel pansAm KaC 

,netnem abAtolap nOtnih tekQ iSiv 
.nebEgrEm samlatah elwS dakkupgem djam 

 
,eleb reveł tegrEm ,tsEzQf a ajlallAv 

.eGetle lObAjtU tekeNEgel a Goh 
,tsevel a KAzzoheb nablAt rokima GI 
.tser men KwkiGe tza inda KankATuł a 

 
,tagllah KaC LArił a ,Koza Kanludroflef 

.tazagi za KAjdnom iaif ttalaze 
,Kitqł zohAkrafOl a GI tElwS nEv a 

.gikulAlah KenlE s ,KAssAił takujNa 
 
 

        �  � 
 
 

!mannAtu dqł ,mettQle dqł !Qtteknezit 
.nabAjupał trAt pan a llA galliCreki 

,nebEsem nav datlUm ,aNa nabNrA s nebNEf 
!metjer qger ,jah trem ,zzEn ebrqkwtNara 

 
 

nabAvah telekił .11711 ,tsepsiłnabAvah telekił .11711 ,tsepsiłnabAvah telekił .11711 ,tsepsiłnabAvah telekił .11711 ,tsepsił    
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                 „Süss fel Nap! 
        Fényes Nap, 
        Kertek alatt ludak vannak, 
        Megfagynak” 
                   naphívogató népdal 
 
 
 
 
         Jégország királya 
             (hitrege alapján) 
 
 
 
Volt kalitka aranyágon,   „Adjon isten, őfelsége, 
Benne madár, kisbarátom.  Hogy s mint szolgál egészsége?” 
Be nem állt a madár csőre,  – Köszönt János a királyra, 
Úgy hallottam én is tőle:   S elmondta, hogy mi a vágya. 
 
Több volt a len, mint a kender,  A királynak volt egy lánya, 
Ahol élt egy szegény ember.  Kérőinek nem volt száma. 
Éjjel-nappal búslakodott:  Jégországban maradt el mind, 
Sok gyermeke adott gondot.  Serege is jéggé vált kint. 
 
Mindnek volt már mestersége,  Bocskort cserélt János újra, 
Ám Jánosnak semmiféle.   Úgy indult el a nagy útra. 
„Király leszek – szólt –  dalia,  Estére egy kis házhoz ért, 
Vagy király, vagy halálfia!”  Bement oda ő szállásért. 
 
Pogácsát is vitt az útra,   Egy vénasszony jött elébe, 
S volt még három vasbocskora.  Aki csendre is intette. 
Hegyen-völgyön át mendegélt,  Fia, a Nap, nagy boldogan 
’Míg Feketeországba ért.   Aludt bent, a kalibában. 
 
A hopmestert megkérdezte:  János várta ébredését, 
„Királyra most szükség van-e?” S kérte a Nap segítségét. 
„Van itt gyerek – válaszolta –  „Ha azt látom, hogy érdemes, 
Annyi, mint a rosta lika.”  – Felelt a Nap – akkor meglesz…” 
 
„Jól van” – mondta János erre, Ezzel az′tán ment útjára, 
Majd bocskorát kicserélte.  János pedig Jégországba. 
Indult tovább, ment, mendegélt,  Várta ott egy jegesmedve, 
Mígnem Vörösországba ért.  Mert talpába ment egy tüske. 
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Kihúzta, s a hálás állat   Ahogy tudtak, úgy siettek, 
Bundájából adott szálat.   S átadták az üzenetet. 
Továbbmenve rájött: álmos,  Ámde a Nap aludt rája, 
S ledőlt egy fa alá János.   Másnap indult el útjára. 
 
Felébredve – hej! – azt látta:  Amerre járt, olvadt a jég, 
Három törpe körülállja.   Sereg, János meg a vidék. 
Hosszú jégcsap volt szakálluk,  A város is olvadt egyre: 
S eltűntette ő azt róluk.   Királyuk úgy fulladt bele. 
 
Sípot adtak hálaképpen,   János – midőn elfogadta – 
S mutatták, hogy merre menjen.  Lett Jégország új királya. 
Felért a hegy tetejére,   Elvehette így legalább 
És úgy látta: itt a vége.   Vörös király egyszem lányát. 
 
Jégből volt ott, körben minden,  Jégországban éltek nyáron, 
Így a medvét hívta menten.  S Vörösország télen lett hon. 
Lekerült a medve hátán,   Elhozatták pereputtyát, 
S jéggé fagyott lent lassacskán.  Testvéreit, apját, anyját. 
 
Füttyentett a síppal egyet,  Bezzeg az’tán lett jó dolguk: 
S három törpe ott is temett.  Sóra, fára nem volt gondjuk. 
Kérte János őket arra,   Ha nem hiszed, járj utána: 
Menjenek a Nap házába.   Vöröshonba, Jégországba! 
 
            ���� 
 
   Változó a földtörténet, 
   Elpusztul, majd újjáéled. 
   Több korszakban kiterjedtek 
   Jégtakarók és gleccserek. 
 
   Csak a Napunk sugárzása 
   Hoz tavaszt a jégvilágba. 
   A fényért, ′mely életet ád, 
   Tiszta szívből mondjunk hálát! 
 
 
Égeraracsa, 2002. május 1. 
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 !pan lef ssws” 
 ,pan seNEf 
 ,Kannav Kadul ttala Ketreł 
 ˇKanGafgem 
ladpEn OtagovIhpan 

 
 
 
 

aLArił gASrogEjaLArił gASrogEjaLArił gASrogEjaLArił gASrogEj    
(nAjpala egertih) 

 
 
 

,nogANara aktilał tlov 
.motArabsił ,rAdam enneb 
,erQC rAdam a tllA men eb 
:elQt si nE mattollah GU 

 
,redneł a tnim ,nel a tlov bbqt 

.rebme NEgeS Ge tlE loha 
:ttodokalsUb lappan-lejjE 
.todnog ttoda ekemreG Kos 

 
,egEsretsem rAm tlov Kendnim 

.elEfimmes KansonAj mA 
,ailad _ tlOS _ KeSel LArił” 

ˇ!aiflAlah Gav ,LArił Gav 
 

,artU za ttiv si tACAgop 
.arokCobsav morAh gEm tlov s 

,tlEgednem tA nqGlqv-neGeh 
.trE abgASroetekef gIm’ 

 
:etzedrEkgem tretsempoh a 

ˇ?e-nav gEskwS tsom arLArił” 
_ atloSalAv _ KereG tti nav” 

ˇ .akil atsor a tnim ,iNNa 
 

,erre sonAj atdnom _ ˇnav lOj” 
.etlEreCił tArokCob djam 

,tlEgednem tnem ,bbAvot tludni 
.trE abgASrosqrqv mengIm 
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,egEslefQ ,netsi nojda” 
ˇ?egEsSEge lAgloS tnim s Goh 

,arLArił a sonAj tnqSqł _ 
.aGAv a im goh ,atdnomle s 

 
 

,aNAl Ge tlov KanLArił a 
.amAS tlov men KeniQrEł 

,dnim le tdaram nabgASrogEj 
.tnił tlAv EggEj si egeres 

 
 

,arjU sonAj tlEreC trokCob 
.artU Gan a le tludni GU 
,trE zohzAh sił Ge erEtse 
.trEsAllAS Q ado tnemeb 

 
 

,ebEle ttqj NoSSanEv Ge 
.ettetni si erdneC ika 

nagodlob Gan ,pan a ,aif 
.nabAbilał a ,tneb tdula 

 
 

,tEsEderbE atrAv sonAj 
.tEgEstIges pan a etrEł s 

,semedrE Goh ,motAl tza ah” 
ˇ ...Selgem rokka _ pan a tlelef _ 

 
 

,arAjtU tnem nAt’za lezze 
.abgASrogEj gidep sonAj 
,evdemsegej Ge tto atrAv 

.ekswt Ge tnem abAplat trem 
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tallA sAlAh a s ,atzUhił 
.talAS ttoda lObAjAdnub 

,somlA :ttqjAr evnembbAvot 
.sonAj Ala af Ge tlQdel s 

 
 

:attAl tza _ !jeh _ evderbElef 
.ajllAlwrqł eprqt morAh 

,KullAkaS tlov paCgEj USSoh 
.KulOr tza Q ettetnWtle s 

 
 

,neppEkalAh Katda topIs 
,nejnem errem Goh ,KAttatum s 

,erEjetet Geh a trElef 
.egEv a tti :attAl GU sE 

 
 

,nednim nebrqł ,tto tlov lQbgEj 
.netnem atvIh tEvdem a GI 
,nAtAh evdem a tlwrekel 

.nAkCassal tnel ttoGaf EggEj s 
 
 

,teGe lappIs a ttetneTTwf 
.ttemret si tto eprqt morAh s 

,arra tekQ sonAj etrEł 
.abAzAh pan a Kenejnem 

 
 

,Ketteis GU ,Katdut Goha 
.tetenezw za KAtdatA s 
,ajAr tdula pan a edmA 

.arAjtU le tludni pansAm 
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,gEj a tdavlo ,trAj errema 
.KEdiv a gem sonAj ,geres 
:erGe tdavlo si sorAv a 

.eleb tdalluf GU KuLArił 
 
 

_ atdagofle nQdim _ sonAj 
.aLArił jU gASrogEj ttel 

bbAlagel GI ettehevle 
.tANAl meSGe LArił sqrqv 

 
 

,norAN KetlE nabgASrogEj 
.noh ttel nelEt gASrosqrqv s 

,tATTuperep KAttazohle 
.tAjNa ,tAjpa ,tierEvtset 

 
 

:Kuglod Oj ttel nAt’za gezzeb 
.Kujdnog tlov men arAf ,arOs 

:anAtu jrAj deSih men ah 
!abgASrogEj ,abnohsqrqv 

 
 

 � 
 
 

,tenEtrqtdlqf a OzotlAv 
.delEAjjU djam ,lutSuple 

Ketdejretił nabkaSroł bbqt 
.KereCCelg sE KOrakatgEj 

 
 

asAzrAgus Knupan a KaC 
.abgAlivgEj a tSavat zoh 
,dA tetelE Lem’ ,trENEf a 

!tAlAh Knujdnom lQbvIS atSit 
 
 

nabAvah terEgI .11711 ,aCararegEnabAvah terEgI .11711 ,aCararegEnabAvah terEgI .11711 ,aCararegEnabAvah terEgI .11711 ,aCararegE    
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           Nap kocsija arra való, 
           hogy ne legyen rövidlátó 
 
 
 
   Világszép Nádszál kisasszony 
     (hitrege alapján) 
 
 
 
Ott történt ez, messzi földön,  A királyfi semmit sem vár, 
Ahol minden ember köszön.  Felnyergel és indul is már. 
Szél száll oda felhők hátán,  Elvándorol jó messzire, 
Véget ér ott a szivárvány.   Végül eljut egy erdőbe.  
 
 
Arra, arra, csak lefelé,   Kérdi ott egy öregasszony: 
Egy kicsikét meg felfelé.          „Mi dolgod itt a világon?” 
Hol lefelé, hol felfelé,   Közli vele, hogy kit keres, 
Ám mindegyre csak elfelé.  ′Mire küldi a nénjéhez. 
 
 
Két fia volt egy királynak,  Rátalál és kérdi szépen: 
′Kik családra nagyon vágytak.         „A királylányt hol keressem?” 
Megnősül az idősebbik,   Kócmadzagot s három hajat 
A kicsi még húzódozik:   Ad a nő és utat mutat: 
 
 
„Csak akkor, ha megtalálom         „Csapd egymáshoz őket végül, 
A legszebbet a világon!”   Úgy lesz lovad segítségül!” 
„Keresheted – szól a bátyja –  Megteszi, és jön a táltos, 
Az enyémnek nincsen párja.”  Megy sugárért fel a Naphoz. 
 
 
Ám a dajka elárulja,   Napnak fényes pitvarában 
Ángyának van testvérhúga.  Fürdik tűzben – aranykádban. 
Ő a legszebb a világon:   Törli magát, megfésüli, 
Világszép Nádszál kisasszony.  Majd tükörben nézegeti. 
 
 
Él Fekete-tenger vizén,   Ám halljátok! Jön a szolga, 
Hetvenhetedik szigetén.   S elfújja őt, ez a dolga. 
Ott van ő s két szobalánya  Sötét lyukban érnek véget, 
Három nádszálba bezárva.  Kígyó, béka, ′mire lépnek. 
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Kaput őriz ott egy sárkány,  Előveszi a bicskáját, 
Strázsát állva néz a vártán.  Kihasítja egyik nádját. 
A királyfi furulyát lel,   Kiesik egy gyönyörű lány, 
Szörnyünk zenén andalog el.        – Hogyan történt: máig talány. – 
 
Jön egy szép lány, Hajnal maga,       „Vizet, vizet, mert meghalok! 
Ő a Napnak legszebb lánya.  Ha meghalok, az lesz az ok.” 
Segít rajtuk pár perc alatt,  Vizet nem kap, meghal szegény, 
Nap-pitvarból ad sugarat.  Búsul s temet így a legény. 
 
A királyfi tovább repül,   Belé száll az ördög újra: 
A szigetre jut el végül.   Másikat is felhasítja. 
Sötét van ott, világít bár   Úgy jár most is, mint korábban: 
A hajába font napsugár.   Újra temet a pusztában. 
 
Leng a három szép nádszála,  Végül akad friss forrásvíz, 
Le is vágja egycsapásra.   Süvegével merít és visz. 
Boszorkánynak folyik vére,  A nádszálat kettémetszve 
S hallatszik a kesergése.   Kipattan a Világszépe. 
 
A királyfi viszi közben   Megesküdtek, lagzit csaptak, 
Nádszálait – csak úgy – ölben.  Engemet is jól tartottak. 
Nézegeti, nézi egyre:   Rúgták a port sánták, bénák 
(„Csakugyan lány van-e benne?”) Jókedvükben, ahogy′ tudták. 
 
 
     � 
 
 
   Plazma a Nap, ég fáklyája, 
   Gáz, ′mely ha fúj, van hatása. 
   Forog ő is éjjel-nappal, 
   S kilenc bolygót visz magával. 
 
   Napi vesztes sugárzása 
   Többszáz milliárdnyi tonna. 
   Sötét lyuk is akad bőven, 
   S napszél száguld kint, az űrben. 
 
 
Égeraracsa, 2002. június 2. 
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    ,Olav arra ajiCoł pan 
OtAldivqr neGel en Goh 
 
 
 NoSSasił lASdAn pESgAlivNoSSasił lASdAn pESgAlivNoSSasił lASdAn pESgAlivNoSSasił lASdAn pESgAliv    
 (nAjpala egertih) 
 
 
 
 ,rAv mes timmes ifLArił a ,nqdlqf iSSem ,ze tnEtrqt tto 
 .rAm si ludni sE legreNlef .nqSqł rebme nednim loha 
 ,eriSSem Oj lorodnAvle ,nAtAh KQhlef ado llAS lES 
 .ebQdre Ge tujle lwgEv .NAvrAviS a rE tto tegEv 
 
 
 :NoSSagerq Ge tto idrEł ,Elefel KaC ,arra ,arra 
 ˇ?nogAliv a tti doglod im” .Eleflef gem tEkiCił Ge 
 ,sereł tił Goh ,elev ilzqł ,Eleflef loh ,Elefel loh 
 .zehEjnEn a idlwł erim’ .Elefle KaC erGednim mA 
 
 
 :nepES idrEł sE lAlatAr ,KanLArił Ge tlov aif tEł 
 ˇ?messereł loh tNAlLArił a” .KatGAv noGan ardAlaC Kił’ 
 tajah morAh s togazdamcOł ,KibbesQdi za lwsQngem 
 :tatum tatu sE Qn a da .KizodOzUh gEm iCił a 
 
 
 ,lwgEv tekQ zohsAmGe dpaC” „molAlatgem ah ,rokka KaC” 
 ˇ!lwgEstIges davol Sel GU” ˇ!nogAliv a tebbeSgel a 
 ,sotlAt a nqj sE ,iSetgem _ ajTAb a lOS _ detehsereł” 
 .zohpan a lef trErAgus Gem ˇ .ajrAp neCnin KenmENe za 
 
 
 nabAravtip seNEf Kanpan ,ajlurAle akjad a mA 
 .nabdAkNara _ nebzWt Kidrwf .agUhrEvtset nav KanAGnA 
 ,ilwsEfgem ,tAgam ilrqt :nogAliv a bbeSgel a Q 
 .itegezEn nebrqkwt djam .NoSSasił lASdAn pESgAliv 
 
 
 ,agloS a nqj !KotAjllah mA ,nEziv regnet-etekef lE 
 .aglod a ze ,tQ ajjUfle s .nEtegiS Kidetehnevteh 
 ,tegEv KenrE nabkuL tEtqs aNAlaboS tEł s Q nav tto 
 .KenpEl erim’ ,akEb ,OGIł .avrAzeb ablASdAn morAh 
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 ,tAjAkCib a iSevQle ,NAkrAs Ge tto zirQ tupał 
 .tAjdAn KiGe ajtIsahił .nAtrAv a zEn avllA tAZArts 
 ,NAl WrqNqG Ge Kiseił ,lel tALuruf ifLArił a 
  _ .NAlat giAm :tnEtrqt naGoh _ .le goladna nEnez KnwNrqS 
 
 
 !Kolahgem trem ,teziv ,teziv” ,agam lanjah ,NAl pES Ge nqj 
 „ˇ .Ko za Sel za ,Kolahgem ah .aNAl bbeSgel Kanpan a Q 
 ,NEgeS lahgem ,pał men teziv ,ttala crep rAp Kutjar tIges 
 .NEgel a GI temet s lusUb .taragus da lObravtip-pan 
 
 
 :arjU gqdrq za llAS Eleb ,lwper bbAvot ifLArił a 
 .ajtIsahlef si takisAm .lwgEv le tuj ertegiS a 
 :nabbAroł tnim ,si tsom rAj GU rAb tIgAliv ,tto nav tEtqs 
 .nabAtSup a temet arjU .rAguspan tnof abAjah a 
 
 
,zIvsArrof ssirf daka lwgEv ,alASdAn pES morAh a gnel 
 .Siv sE tIrem levEgevws .arsApaCGe ajgAv si el 
 evStemEtteł talASdAn a ,erEv KiLof KanNAkroSob 
 .epESgAliv a nattapił .esEgreseł a KiStallah s 
 
 
 ,KatpaC tizgal ,Ketdwksegem nebzqł iSiv ifLArił a 
 .Kattotrat lOj si temegne .neblq _ GU KaC _ tialASdAn 
 KAnEb ,KAnAs trop a KAtgUr :erGe izEn ,itegezEn 
 .KAtdut ’Goha ,nebkwvdekOj (ˇ?enneb e-nav NAl naGukaC”) 
 
 
 ✺     � 
 
 
 ,ajALkAf gE ,pan a amzalp 
 .asAtah nav ,jUf ah Lem’ ,zAg 
 ,lappan-lejjE si Q gorof 
 .lavAgam Siv tOgLob cnelił s 
 
 asAzrAgus setSev ipan 
 .annot iNdrAillim zASbbqt 
 ,nevQb daka si KuL tEtqs 
 .nebrW za ,tnił dlugAS lESpan s 
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