ekiteP

Petike

,ekiteP lü návrogom súB
Xah ah aH
,ebőqXXem a Xúb sé retéP
xajab iM
_ lekkeme% űh ilméq aj!A
Xgerö óJ
aják'aif ,ajlodnog tzA
.geteb náT
,maif iteP ,aksulag lleQy
Yxe-le%E
,me%e "ohed ,me%e "oheDy
Y .elev iQ
,mák'aif pé% sedé ,rob lleQy
Yxe-lo%I
,mo%i "ohed ,mo%i "oheDy
Y .elev lE
,ardámzi' ú/nakras e-lleQy
XmékiteP
erdétnem s llot ardogaplaQ
YxmérpakóR
,mérp meken tim ,llot meken tiMy
Xú/nakraS
,akór a tnim ,nebmevi% aH
YXúb a gáR
,ev!öq dé%mo% a ,v!öq e-lleQy
YxailbiB
dnim dé%eb a ,v!öq meken tiMy
.aif ó°
,wa' meken nav motárab "E
;lálah A
nanno-nenni "oh ,modut ,zA
Y .lá%akeL
,maif iteP Xerkege zAy
:jlah en geM
,sátjahos a denneb i!!A
.jar a tniM
xtáksiluJ nát mezzéditÁ
YxdántahtáL
:ifrú retéP návrogom ló°
Yxtáh nav loHy

Bús mogorván ül Petike,
Ha ha ha!
Péter és bú! a mennykőbe,
Mi baja?
Anyja kémli hű szemekkel –
Jó öreg!
Azt gondolja, fiacskája
Tán beteg.
„Kell galuska, Peti fiam,
Eszel-e?”
„Dehogy eszem, dehogy eszem,
Ki vele. ”
„Kell bor, édes szép fiacskám,
Iszol-e?”
„Dehogy iszom, dehogy iszom,
El vele. ”
„Kell-e sarkantyú csizmádra,
Petikém!
Kalpagodra toll s mentédre
Rókaprém?”
„Mit nekem toll, mit nekem prém,
Sarkantyú!
Ha szivemben, mint a róka,
Rág a bú!”
„Kell-e könyv, a szomszéd könyve,
Biblia?”
„Mit nekem könyv, a beszéd mind
Szó fia.
Egy barátom van nekem csak,
A halál;
Az, tudom, hogy innen-onnan
Lekaszál. ”
„Az egekre! Peti fiam,
Meg ne halj:
Annyi benned a sohajtás,
Mint a raj.
Átidézzem tán Juliskát?
Láthatnád?”
Szól mogorván Péter úrfi:
„Hol van hát?”
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XejékretéP atda-!ámrÁ

Ármány-adta Péterkéje!

Xejébib a tlov men im géM

Még mi nem volt a bibéje!

,ejétnem mes ,ajpalaq meS

Sem kalapja, sem mentéje,

,ejénez ú/nakras a meS

Sem a sarkantyú zenéje,

,ajlám akór iken lleq meN

Nem kell neki róka málja,

;ajáilbib dé%mo% a meS

Sem a szomszéd bibliája;

,aksulag ,rob iken lleq meN

Nem kell neki bor, galuska,

,aksiluJ a lleq gezzeb eD

De bezzeg kell a Juliska,

,aksimah sé sedégen ráB

Bár negédes és hamiska,

.aksorip sé pé% ,rodiv eD

De vidor, szép és piroska.

,wéntahi mes ,wéntehe meS

Sem ehetnék, sem ihatnék,

.wéndoksajá! lavá'luJ wa~

Csak Julcsával nyájaskodnék.

táh ,maif pé% ,mékiteP jEy

„Ej Petikém, szép fiam, hát

Xjab a zE

Ez a baj!
Gondom lesz rá, hogy nagyot nőj

jőn to"an "oh ,ár %el modnoG
.jlah en gem S

S meg ne halj.

,abáloksi jdorakat tsoM

Most takarodj iskolába,

Xúif %oR

Rosz fiú!

.%egre/ip "oh ,massál en geM

Meg ne lássam, hogy pityergesz.

Xúb erléF

Félre bú!

táksiluJ a nabáloksI

Iskolában a Juliskát

:ddeleflE

Elfeledd:

avlum vé zít ,tetlé netsI

Isten éltet, tíz év mulva

Y .d?tehevlE

Elvehet'd. ”
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