!orot ó zA

,soráv setezeven atnola°-"aN
tsom rám setezeven na+o mesgéM
,we%éfudjah daba% tlov rokim tniM
.wezétiv zá%moráh návkal enneB
,ebőhlef a wilú! !orot akno~
:?ebőnemel pan a nehip atjaR
,té!éf őzéna%%iv itevár-áR
.térév miápaső mántál ahtniM

Az ó torony

Nagy-Szalonta nevezetes város,
Mégsem olyan nevezetes már most
Mint mikor volt szabad hajdufészek,
Benne lakván háromszáz vitézek.
Csonka torony nyúlik a felhőbe,
Rajta pihen a nap lemenőbe':
Rá-ráveti visszanéző fényét,
Mintha látnám ősapáim vérét.

xpan a a%%iv zén trém nasoripréV
xpanloh %el ődi túr ,itnelej tzA
nevőb géle ne%ih ,menetsI ,Ó
Xnebődi sóknamiz wnü%ér rám tloV

Vérpirosan mért néz vissza a nap?
Azt jelenti, rút idő lesz holnap?
Óh, Istenem, hiszen elég bőven
Volt már részünk zimankós időben!

,nab+oguz !ávtih e ,si tti wa' jeH
Xnadjah ttölmö erév ví% semen !áH
,widév takojázah ,wáttodnom tzA
.gitékkörö nnef llá "ú ,wévih tzA

Hej csak itt is, e hitvány zugolyban,
Hány nemes szív vére ömlött hajdan!
Azt mondották, hazájokat védik,
Azt hivék, úgy áll fenn örökkétig.

...xwatdaráf tréima ,lóbba nav im S
.watkare%%ö návrud tim ,!orot A
,lebáB imalav tnim ,!orot a llÁ
.le ráj lunalatmo! ődi za ?tjaR
,a+óg ubálléf a nehip atjaR
,ajókal sökörö +ogab ,e'réV
,réfle si bmalag a ttü"e wöleV
.léf men arájlotu ,wiko%e%%Ö

S mi van abból, amiért fáradtak?...
A torony, mit durván összeraktak.
Áll a torony, mint valami Bábel,
Rajt' az idő nyomtalanul jár el.
Rajta pihen a féllábu gólya,
Vércse, bagoly örökös lakója,
Velök együtt a galamb is elfér,
Összeszokik, utoljára nem fél.

,lef őn ássáiró mo" a atjaR
.levődi se%évlé% a paq abjaH
_ ajnáb es tza menah _ ,rok+o pa'áR
.a!ágozub őq!!em sőgröd!!em A

Rajta a gyom óriássá nő fel,
Hajba kap a szélvészes idővel.
Rácsap olykor, – hanem azt se bánja –
A mennydörgős mennykő buzogánya.

,rokléfjé sorahiv ,nálaf akno~
,locnát egeres "an wo!ákro%oB
,wansádagiv ijé za lüelej S
_ .pansám reveh nödlöf evöq "e-"E

Csonka falán, viharos éjfélkor,
Boszorkányok nagy serege táncol,
S jeleül az éji vigadásnak,
Egy-egy köve földön hever másnap. –
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