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gém rokima ,nabánadjaH 

:rebme ra"am a tlé%eb "Í 

Xrep ne"el ddah ,dnom"ú ,rep aH 

_ (gér +o nepé tlov men imA) 

notáha%iT a lohalaV 

,motárab láP :adzag "e tlÉ 

;ajdé%mo%őt wanna ,retéP S 

.adlép divör e ló% wolóR 

 

nabrá! (wujdut) láP sé retéP 

,nabrátpan a wenréfe%%Ö 

ne!ére% tto wiken ü!!öQ 

;ne!éké" "e inlurágeM 

wnuláP-retéP im a menaH 

:wnulálat tsám lűröq azáH 

,travtap wörö ,tánobeneZ 

;travdu za wájtídroflef djaM 

,wotá wöröt :gásdé%mo% %%oR 

.wotárab ój negi men wő S 

 

,lötsüf e!éméq láP a aH 

;lök%üt ?rájdnim lótta retéP 

ajku/ retéP a nebnellE 

lágrapaq aH 

láP !ége% A 

;ajguriq djam tálaf azáH 

,ddah-le-ddah %el nátza lőbbE 

Xtahle si ála treq a +eM 

,aj"ah es za ,degne mes zE 

aj"an ,e!í'iq záh téq a S 

,ne!émeq wanlogrohe%%Ö 

ne!évös a wojá/uq tniM 

tague%%ö lút sé nennI 

.taku+ a nebégrém i%e S 
 

A fülemile 
 
 
 
Hajdanában, amikor még 
Így beszélt a magyar ember: 
Ha per, úgymond, hadd legyen per! 
(Ami nem volt épen oly rég) – 
Valahol a Tiszaháton 
Élt egy gazda: Pál barátom, 
S Péter, annak tőszomszédja; 
Rólok szól e rövid példa. 
 
Péter és Pál (tudjuk) nyárban 
Összeférnek a naptárban, 
Könnyü nekik ott szerényen 
Megárulni egy gyékényen; 
Hanem a mi Péter-Pálunk 
Háza körűl mást találunk: 
Zenebonát, örök patvart, 
Majd felfordítják az udvart; 
Rossz szomszédság: török átok, 
S ők nem igen jó barátok. 
 
Ha a Pál kéménye füstöl, 
Péter attól mindjár' tüszköl; 
Ellenben a Péter tyukja 
Ha kapargál 
A szegény Pál 
Háza falát majd kirugja; 
Ebből aztán lesz hadd-el-hadd, 
Mely a kert alá is elhat! 
Ez sem enged, az se hagyja, 
S a két ház kicsínye, nagyja 
Összehorgolnak keményen, 
Mint kutyájok a sövényen 
Innen és túl összeugat 
S eszi mérgében a lyukat. 
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,wejrét argolod a "oh ,eD 

ató tezekélmerebmE 

,afóid sagam "e ttollÁ 

.wenéjtreq láP a lűe%íD 

,agá "e tlu! abdé%mo% A 

alór "ohtnim ,retéP te+eM 

,alluhado si óid A 

.agáv men el ,trűtle ne'löB 

,panrásav "e gidep tnétröT 

elimelüf trítnef a "oH 

,elü ar+ag sözöq a ?pÉ 

,wanrátlo iq névleme% tzA 

legger rokój tnetsI nannoH 

:lekkené pé% ajlat%agaM 

,topan a evnö%ökgeM 

.ttodarrivlef ,mi ,er+eM 

,totamrah sé trágus A 

;totalli sé tőlle% A 

,dlöz ajbmol wen+em ,táf A 

,tlöq ajráp loh ,tek%éf A 

ilet +em ,temörö zA 

;iletle téjék'evi° 

lé enneb ima ,lavó° 

,lélme% ,tál nebéröq tim S 

,tni% sé t!éf ,tápmop a tzA 

géső'id +eM 

_ géstéq immeS _ 

etré Ő 

ertél ttöJ 

Xdnim ,etteré ő nápu~ 

,adzag láP "oh ,ari!!alE 

,attagllah tto lerrö!ö" iQ 

:nebémörö ttotláiq "Í 

,maru menetsIy 

nepé% heB 

YXmaradam né za ze lö/üF 
 

De, hogy a dologra térjek, 
Emberemlékezet óta 
Állott egy magas diófa, 
Díszeűl a Pál kertjének. 
A szomszédba nyult egy ága, 
Melyet Péter, minthogy róla 
A dió is odahulla, 
Bölcsen eltűrt, le nem vága. 
Történt pedig egy vasárnap, 
Hogy a fentírt fülemile 
Ép' a közös galyra üle, 
Azt szemelvén ki oltárnak, 
Honnan Istent jókor reggel 
Magasztalja szép énekkel: 
Megköszönve a napot, 
Melyre, im, felvirradott. 
A sugárt és harmatot, 
A szellőt és illatot; 
A fát, melynek lombja zöld, 
A fészket, hol párja költ, 
Az örömet, mely teli 
Szivecskéjét elteli; 
Szóval, ami benne él 
S mit körében lát, szemlél, 
Azt a pompát, fényt és szint, 
Mely dicsőség 
– Semmi kétség – 
Ő érte 
Jött létre 
Csupán ő érette, mind! 
Elannyira, hogy Pál gazda, 
Ki gyönyörrel ott hallgatta, 
Így kiáltott örömében: 
„Istenem uram, 
Beh szépen 
Fütyöl ez az én madaram!” 
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Xaké!rá za !ozib édneQy 
Y...a gém "oh ,wodnom ta+o treM 

ne!évös a latá wizgnaH 
.ne!émeq ó% abmorog "E 

_ láP ajgottap _ éiq táHy 
Yxllá% armáf né za rokiM 

:ttegnez nomátrop né za eDy 
YXtedneq //üf a éntelli "oH 

Xe’’u tető :aj"ah men láP 
Xes"ú gem ő :tidro retéP 

,aró% luró% ,erbböt lürbböT 
,aróraq djam ,arkoti% djaM 

návrogom djaM 
návrogutÁ 

;wanpaq abjah ,wennem erlÖ 
wanpan tne% a erémörÖ 

_ ,ab"af-ebrév na"u tsám"E 
.av"ah mesgém tsuj a menaH 

 
,larrof tu%%ob nabnoza láP 

larro serév ,nav "oha sÉ 
,tisúb tóríb ,ar%anap "eM 

tisúnat !!e%rév a te+em S 
.ajdaőle tamlatnáb A 

,aj"ah men ő ,dnom"ú ,tágoJ 
gi+áriq a "emlöf bbáknI 

,tö//üf a ed :av%ú' nedréT 
,ttöj luráfóid ső za +eM 
.gilálah Xmen ,idegne meN 

bod tréllat "e lukétamo˘ 
,ebégelrém gászagi zA 

bboj a tat%ú' órib a tiM 
.ebébe= ővel noladlO 

 
innehip á"ah mes tretéP 

:gászagi naltatrá "an A 
innem zohórib a tser meN 

.wássagllahgem tá%anap "oH 
,ilé%eble _ ,tnétröt "ú s "Í 

:ilév tza ő ,//üf a évÖ 
,e"emráv 'niN 

,e"evle iQ 
,rep tehel men ,!évröt ne'niN 

_ Xrebme ,netsI ajtál tza %iH 
e%%ö tedé%eb a "oh ,eD 

,e%%elli nebdner bboj lánnA 
%evle takos lőbgeltü zA 

,%et tréllat "e zohgoj a sÉ 
nebbe= iórib a si +eM 

,tnári ví% a ,lőlef laB 
.nebbe%gel a widózuhgeM 

 

„Kendé bizony az árnyéka! 
Mert olyat mondok, hogy még a...” 
Hangzik átal a sövényen 
Egy goromba szó keményen. 
„Hát kié – pattogja Pál – 
Mikor az én fámra száll?” 
„De az én portámon zengett: 
Hogy illetné a fütty kendet!” 
Pál nem hagyja: őtet uccse! 
Péter ordit: ő meg úgyse! 
Többrül többre, szórul szóra, 
Majd szitokra, majd karóra, 
Majd mogorván 
Átugorván 
Ölre mennek, hajba kapnak; 
Örömére a szent napnak 
Egymást ugyan vérbe-fagyba, – 
Hanem a just mégsem hagyva. 
 
Pál azonban bosszut forral, 
És ahogy van, véres orral 
Megy panaszra, bírót búsit, 
S melyet a vérszenny tanúsit 
A bántalmat előadja. 
Jogát, úgymond, ő nem hagyja, 
Inkább fölmegy a királyig 
Térden csúszva: de a füttyöt, 
Mely az ős diófárul jött, 
Nem engedi, nem! halálig. 
Nyomatékul egy tallért dob 
Az igazság mérlegébe, 
Mit a biró csúsztat a jobb 
Oldalon levő zsebébe. 
 
Pétert sem hagyá pihenni 
A nagy ártatlan igazság: 
Nem rest a biróhoz menni 
Hogy panaszát meghallgassák. 
Így s úgy történt, – elbeszéli, 
Övé a fütty, ő azt véli: 
Nincs vármegye, 
Ki elvegye, 
Nincsen törvény, nem lehet per, 
Hisz azt látja Isten, ember! – 
De, hogy a beszédet össze 
Annál jobb rendben illessze, 
Az ütlegből sokat elvesz 
És a joghoz egy tallért tesz, 
Mely is a birói zsebben 
Bal felől, a szív iránt, 
Meghuzódik a legszebben. 
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tnáviq a elűredleF 
,estnödle tátiv a +em ,paN 

nebröp-elimelüf a "oH 
.e'nere% a láglo% weniQ 

nebre' tsom tórib a edmÁ 
,a!ámodut nednim aj"aH 

rotábmá sÉ 
rotákorp téQ 

,aj!áhe%%ö tév!öq nedniM 
:si rútlejjé% tsárí nednim S 

,lőr"ü ne+I 
,lőr//üfrádaM 

;%iruj %uproq a dut mes tiM 
laggarah ,órib a mengiM 

erébe= téq a névtüáR 
,erléf téq a návtatumár S 
lakkava% e adnom t!évröT 

:erélimelüf !ége% A 
Xwetdneq ajllaH 

men ado es ,men edi eS 
menah ,akrádam a lö/üF 

,lö/üf meken (tü lőlef bboJ) 
:lö/üf meken s (tü lőlef laB) 

.wentehemlE 
 

  
 

am rám "oh ,golod pé% ne+iM 
,amrál se+i winétröt meN 
,lüdröz es dé%mo% a e××Ö 

gásnokor A 
,gásój apu~ 

...lütröp a léf rebme ra"aM 
gésse"e 'nin ,+át%o ne'niN 

,wésse en gem lavó%pé% "oH 
werévtset A 

,wenréfe××Ö 
tárabeleF 

:tárab ój dniM 
,inlöröpgem trégésimmeS 
inlögem "av ,innegem "aV 
.ajraka mestnároq tsám"E 
dév"ü andaka si loh eD 

té//üf elimelüf a iQ 
xXajlallávlef gáspan iaM 
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Felderűle a kivánt 
Nap, mely a vitát eldöntse, 
Hogy a fülemile-pörben 
Kinek szolgál a szerencse. 
Ámde a birót most cserben 
Hagyja minden tudománya, 
És ámbátor 
Két prokátor 
Minden könyvét összehányja, 
S minden írást széjjeltúr is: 
Ilyen ügyről, 
Madárfüttyről, 
Mit sem tud a corpus juris; 
Mignem a biró, haraggal 
Ráütvén a két zsebére 
S rámutatván a két félre, 
Törvényt monda e szavakkal 
A szegény fülemilére: 
Hallja kendtek! 
Se ide nem, se oda nem 
Fütyöl a madárka, hanem 
(Jobb felől üt) nekem fütyöl, 
(Bal felől üt) s nekem fütyöl: 
Elmehetnek. 
 
           
 
Milyen szép dolog, hogy már ma 
Nem történik ilyes lárma, 
Össze a szomszéd se zördül, 
A rokonság 
Csupa jóság, 
Magyar ember fél a pörtül... 
Nincsen osztály, nincs egyesség 
Hogy szépszóval meg ne essék, 
A testvérek 
Összeférnek, 
Felebarát 
Mind jó barát: 
Semmiségért megpörölni, 
Vagy megenni, vagy megölni 
Egymást korántsem akarja. 
De hol is akadna ügyvéd 
Ki a fülemile füttyét 
Mai napság felvállalja!? 
 
 
 
1854 
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