lekené aró gerö zA

Az öreg óra énekel

.aró gerö za :wanvih "ú wa~
,!égel név ,rám wo"av tnakkoR
,arój ,ar%%or neltét námrof"E
.néjetet !érke% a wölÜ
lavótatum tlübröggem mezleJ
,tekecrep őnem-ővöj A
:lad ótatnu ,somlá ,"an mosroS
.wege/eq wa' ,wege/eq wa~

Csak úgy hivnak: az öreg óra.
Rokkant vagyok már, vén legény,
Egyformán tétlen rosszra, jóra,
Ülök a szekrény tetején.
Jelzem meggörbült mutatóval
A jövő-menő perceket,
Sorsom nagy, álmos, untató dal:
Csak ketyegek, csak ketyegek.

.walba za llá evzö!öggüfeL
,notagu! rám pan a nehiP
...wanravaz men gem iaraguS
.molagu! apu' nednim ttI
xwen!égel név +i pan si eriM
_ ,dloh ijé za rám wanna bboJ
,welé si men :ahén mezré "Ú
.tlov ima ,wa' modomlá sÉ

Lefüggönyözve áll az ablak.
Pihen a nap már nyugaton,
Sugarai meg nem zavarnak...
Itt minden csupa nyugalom.
Mire is nap ily vén legénynek?
Jobb annak már az éji hold, –
Úgy érzem néha: nem is élek,
És álmodom csak, ami volt.

,már dnog imén gém ráv rokna+O
,ó!a"an a nöjeb rokiM
,náró-!okla ebméle lüeL
_ ,óh a tnim ,őlréhef ajaH _
:levéme% tda"áb máer zénleF
YXtimalav nepé% ,on ,jléseMy
levésem wlah me%ev abros né S
.tiajpan wevé tnütle zA

Olyankor vár még némi gond rám,
Mikor bejön a nagyanyó,
Leül elémbe alkony-órán,
– Haja fehérlő, mint a hó, –
Felnéz reám bágyadt szemével:
„Mesélj, no, szépen valamit!”
S én sorba veszem halk mesével
Az eltünt évek napjait.

Xevé nevtö ,nadjah tlov sám ,jeH
Xődi pé% a má tlov za ,jeH
,evékazúb a ,rob a ttemreT
Xővükse ,panvén ,ú'úb tloV
:akó!a"an si et látlov sáM
,pan a tnim ,ttogo"ar deme°
,atón a trís ,ttegne' nodakjA
.tadajah eb atnof gáriV

Hej, más volt hajdan, ötven éve!
Hej, az volt ám a szép idő!
Termett a bor, a búzakéve,
Volt búcsú, névnap, esküvő!
Más voltál te is nagyanyóka:
Szemed ragyogott, mint a nap,
Ajkadon csengett, sírt a nóta,
Virág fonta be hajadat.
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nonátuléd saraguspan "E
...!égelőv a s et látllá ttI
...molá ősle _ melere% őslE
.né mattál tokó' ősle zA
,watlágodllá% nassal wevé zA
_ záh a tlüsepéneb nassaL
wanrá! nevtö nátlúm araguS
xzá!at loh robát újfi zA

Egy napsugaras délutánon
Itt álltál te s a vőlegény...
Első szerelem – első álom...
Az első csókot láttam én.
Az évek lassan szálldogáltak,
Lassan benépesült a ház –
Sugara múltán ötven nyárnak
Az ifjú tábor hol tanyáz?

:lörő na"oh ődi %onog A
.úromo% tsom ,tlov gív ikA
,lőbővükse za ttel sétemeT
;úro%oq lőbrézüfgáriV
,wüttemetle sé ,dnim watlahgeM
_ né gem ,et :wnutdaram netteQ
wüttelef wnudoklodnogle-le S
.néjedi !okla ekrü% A

A gonosz idő hogyan őröl:
Aki víg volt, most szomorú.
Temetés lett az esküvőből,
Virágfüzérből koszorú;
Meghaltak mind, és eltemettük,

,nadjah tlov sám si mosros né zA
:mádiv sé matlov újfi giM
,matjar ttel!éf űteb arfic woS
.már inzén tlov mörö apu~
,ad=or apu' mepég a rám aM
,wekereq a nneb wandólrúS
avpokel gér mosázo!arA
.wege/eq lórsálúmle za S

Az én sorsom is más volt hajdan,
Mig ifjú voltam és vidám:
Sok cifra betű fénylett rajtam,
Csupa öröm volt nézni rám.
Ma már a gépem csupa rozsda,
Súrlódnak benn a kerekek,
Aranyozásom rég lekopva
S az elmúlásról ketyegek.

,iknes ,immes gem daram si meN
_ .já% a s lad a ,ví% a lahgeM
,inegnezle tze lleq mekén "oH
Xjáf eb ,jaj wenmeví% gerÖ
,monráv tim 'nin mekeN Xó!a"aN
...delevet nepé% wolahgeM
...moráh ...őtteq ...crep "e neppörlE
...wege/eq wa' ,wege/eq wa~

Nem is marad meg semmi, senki,
Meghal a szív, a dal s a száj. –
Hogy nékem kell ezt elzengeni,
Öreg szívemnek jaj, be fáj!
Nagyanyó! Nekem nincs mit várnom,
Meghalok szépen teveled...
Elröppen egy perc... kettő... három...
Csak ketyegek, csak ketyegek...

Ketten mar adtunk: te, meg én –
S el-elgondolkodunk felettük
A szürke alkony idején.
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