röq idála~

Családi kör

Xabmolagú! ikiq :nav etse ,nav etsE
,ajbmol afrepe za tagnilób nétekeF
,wanlaf a "emiken ,rágob ijé za gúZ
.tagllahle nátuza ,rokka nappoq to"aN

Este van, este van: kiki nyúgalomba!
Feketén bólingat az eperfa lombja,
Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.

,wengör i!!emalav enleq abál ahtniM
,wengörög té%ana% wákéb idlöf ahmoL
,návrodos t%ere za révened a gnopa~
.ná!rot igér ,akno' +ogab a zotlokiR

Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
Lomha földi békák szanaszét görögnek,
Csapong a denevér az ereszt sodorván,
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.

:wennéhet "e erő% wilréhef noravdU
;gem éjef tnémi za nepé !o%%adzag A
,atjaf robmáj negi ,wizdőréq nesedne~
.atjar föd tako"an ajrob sehé gideP

Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek:
A gazdasszony épen az imént fejé meg;
Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta,
Pedig éhes borja nagyokat döf rajta.

_ letser in%áragob _ si acic "e gallaB
,lettset tlu!le na%%oh dekpél avdokavÓ
neletrih ,ajpaq tsom :zénlűröq ,llágem-geM
.meret abravtip a lassádomari "E

Ballag egy cica is - bogarászni restel –
Óvakodva lépked hosszan elnyult testtel,
Meg-megáll, körűlnéz: most kapja, hirtelen
Egy iramodással a pitvarba terem.
Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye
Oly hivogatólag süt ki a sövényre.
Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya,
Küszöbre a lábát, erre állát nyujtja.

e!éf őlezüt a ;ótja za llá avti˘
.er!évös a iq tüs galótagovih +O
,a/uq tláglo%iq "e lasah ttőle ótjA
.ajtju! tállá erre ,tábál a erbö%üQ

Benn a háziasszony elszűri a tejet,
Kérő kis fiának enged inni egyet;
Aztán elvegyűl a gyermektársaságba,
Mint csillagok közé nyájas hold világa.

,tejet a irű%le !o%%aizáh a nneB
;te"e inni degne wanáif siq őréQ
,abgásasrátkemre" a lű"evle nátzA
.agáliv dloh sajá! ézöq wogalli' tniM
:war tégi!ev erzűt a !á+ ódale "E
.galli' ilanjah a ...bbe% s bbo"angel a Ő
,ne%éq ajáhur jú :tísezüt tólasaV
.ne%él pennü legger s ...,ajíh sálasav wa~

Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak:
Ő a legnagyobb s szebb... a hajnali csillag.
Vasalót tüzesít: új ruhája készen,
Csak vasalás híja,... s reggel ünnep lészen.

,ttellem esem mádiv ,gásórpa za lűröQ
,tegleme% tobab "av ,tósrob ujéh sőgröZ
:takos wen%et erzűt tnéknődi lóbájéH
.takucra ű+öbmög gem ajtígáliv zA

Körűl az apróság, vidám mese mellett,
Zörgős héju borsót, vagy babot szemelget,
Héjából időnként tűzre tesznek sokat:
Az világítja meg gömbölyű arcukat.

;lo%jam s réq tere!eq úif bbesikgel A
.lozjar takó"ikzűt :ahén lávó' tök%Ü
:arsám evle"ü men wibbo"an a savlO
Xassálgem ikráka ,%el pap lóbúif E

A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol;
Üszköt csóvál néha: tűzkigyókat rajzol.
Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra:
E fiúból pap lesz, akárki meglássa!
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,wojpa za inadnom atko% "í bbálageL
:dokpaq nogásdámi men úif a ahoN
,takátón ,tekesrev a ilevdeq nabboJ
.taglábórp si agam inláni' téléffE

Legalább így szokta mondani az apjok,
Noha a fiú nem imádságon kapkod:
Jobban kedveli a verseket, nótákat,
Effélét csinálni maga is próbálgat.

;adzag a évetel ,tsom apaq a lüdneP
;ajt%aka erge% "e tájá!%irat sokí~
enneb ah ,enlürö ,pén órpa za tatuQ
.enlel ták'obarad-ré!eq attálrádaM

Pendül a kapa most, letevé a gazda;
Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja;
Kutat az apró nép, örülne, ha benne
Madárlátta kenyér-darabocskát lelne.

:lu!éleb wi+ema ,lef tlokis evnetteR
Xlú! siq ...táh ,men ah "av ...gödrö imalav XjaJ
;lejjé za wandut es innula :mörö %eL
.lellével-at%opáq nesőre wájlániQ

Rettenve sikolt fel, amelyik belényul:
Jaj! valami ördög... vagy ha nem, hát... kis nyúl!
Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel;
Kinálják erősen káposzta-levéllel.

,tétse ój sevi% "e dnom gidep adzag A
,tétset ttödőrötle a%%agu! "oh ,lüeL
:levégni ttepelrop ilrötel tákolmoH
.levéke-telé za avtná% za nav er+éM

A gazda pedig mond egy szives jó estét,
Leül, hogy nyugassza eltörődött testét,
Homlokát letörli porlepett ingével:
Mélyre van az szántva az élet-ekével.

,nekéteme' gív a zénlüröq tnima eD
;nepé% wanlumisle iődercra tétöS
;itírem ebzűt a tájápip őzüdnoG
.itíred ar+osom ejőn uva% sajá˘

De amint körülnéz a víg csemetéken,
Sötét arcredői elsimulnak szépen;
Gondüző pipáját a tűzbe meríti;
Nyájas szavu nője mosolyra deríti.

,!o##aizáh ój a nabnoza wiséq meN
,nozzoh tólavinne wanáru "oh ,őllI
,teké%lat%a "an a erpézöq i%etiQ
.tekté üre%"e za lef ajlalát arrA

Nem késik azonban a jó háziasszony,
Illő, hogy urának ennivalót hozzon,
Kiteszi középre a nagy asztalszéket,
Arra tálalja fel az egyszerü étket.

,sehé mes were" a ,rám ő tteve agaM
YXsedé ,bbelezöq reˇy :ajlo%nu jréf a eD
_ ,wen%e najá!dnim ah ,talaf a űzi bboJ
.wenke!i'iq a tju! tobmoc ,ta!rá% "e-"E

Maga evett ő már, a gyerek sem éhes,
De a férj unszolja: „Gyer közelebb, édes!”
Jobb izű a falat, ha mindnyájan esznek, –
Egy-egy szárnyat, combot nyujt a kicsinyeknek.

:aráS maif ,iq zzéNy xtegröz iq nojav eD
:aráka%jé te+eh réq !ége% imalaV
,ne'nin ajá!at ah ,eb wóndagof en tréM
YXne'niliq trázeb wos ,si "ú devne% ti!!eM

De vajon ki zörget? „Nézz ki, fiam Sára:
Valami szegény kér helyet éjszakára:
Mért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen,
Mennyit szenved úgy is, sok bezárt kilincsen!”
Visszajő a lyánka, az utast behíván.
Béna harcfi lép be, sok jó estét kíván:
„Isten áldja meg a kendtek ételét is,
(Így végezi a szót), meg az emberét is.”

.návíheb tsatu za ,akná+ a őja%%iV
:návíq tétse ój wos ,eb pél ifcrah anéB
,si téleté wetdneq a gem ajdlá netsIy
Y.si térebme za gem ,(tó% a izegév "Í)
:enneb ne"el e%éRy :adzag a inö%öQ
Y.ennel men géle ah ,woj!a ablát a stlöT
_ bbélezöq nöjlü "oh ,nepé% ajíh rokkA
.bbéle widóba% ráb ,ne!!öq za llá si áR

Köszöni a gazda: „Része legyen benne:
Tölts a tálba anyjok, ha elég nem lenne.”
Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb –
Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb.
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,lezzí sotanávíq lát "an a teköhÉ
;lezzív ajtípalli' ósroq a takujmo°
,wen%e gím ,ttalaza nav negi mes wuva°
.wenkerebme ra"am ze rám ete%émreT

Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel,
Szomjukat a korsó csillapítja vízzel;
Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek,
Természete már ez magyar embereknek.

,egév wanáro'av a nátza rokim eD
;edé%eb sudloq a llá ne+eh zéhen meN
,watap a tnimalav s tnéknassal deregeM
.dagad bbákni lánna ,+of erbbe%%em lénneM

De mikor aztán a vacsorának vége,
Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde;
Megered lassanként s valamint a patak,
Mennél messzebbre foly, annál inkább dagad.

,tev!öq a i%etel si úif bsődi zA
;de!rög bbéle-bbéle lavácra semle"iF
:nebdé%eb a llágem sudloq a t+ehim sÉ
.nepé% widoknámir _ Yte"e gém nejléseMy

Az idősb fiú is leteszi a könyvet,
Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed;
És mihelyt a koldus megáll a beszédben:
„Meséljen még egyet” - rimánkodik szépen.

,ajpa za iddef "í _ ,Ywemre" za esem meNy
;ajtat+of bbávot sé rodnáv a tniketáR
náva% a weneggüf lettele"eq améN
:!áel a tláviq ed ,pénzáh %ége za dniM

„Nem mese az gyermek”, - így feddi az apja,
Rátekint a vándor és tovább folytatja;
Néma kegyelettel függenek a szaván
Mind az egész háznép, de kivált a leány:

,wájtál men rokim sé ,wájllah men rokim ,zE
:táj/ábrévtset ...előt izedréq avluriP
,zedréq anátu "oh ,wilúm evé moráH
.zehjréf gidda "em men ,ráv tődnet%e "e géM

Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják,
Pirulva kérdezi tőle... testvérbátyját:
Három éve múlik, hogy utána kérdez,
Még egy esztendőt vár, nem megy addig férjhez.

,tigáliv mes zűt a ...nav etse ,nav etsE
;tiállipme% savmah intagro!uh idzeQ
,nepé wi%la rám "e _ ,somlá si wemre" A
.nebélö aj!a za ,lejjef tnelliberléF

Este van, este van... a tűz sem világit,
Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit;
A gyermek is álmos, - egy már alszik épen,
Félrebillent fejjel, az anyja ölében.

;lodnog tako"an ár s gédnev a ló% neréˇ
.lobmorod ak'am a nápu' ebzöq-ebzöQ
...támla% őgeziz a witnih erdlöf a djaM
.támladorib sedne' wö'üt "e i%evtá S

Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol;
Közbe-közbe csupán a macska dorombol.
Majd a földre hintik a zizegő szalmát...
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.
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