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V. László
Sűrű setét az éj,
Dühöng a déli szél,
Jó Budavár magas
Tornyán az érckakas
Csikorog élesen.

,jé za tétes űrűS
,lé% iléd a gnöhüD
sagam rávaduB óJ
sakakcré za ná!roT
.neselé goroki~
Y _ "ú "av xza im xza iQy
"ula sé eb jludroFy
:+áriq ól%áL marU
,llále djam ropáz A
Y .dokalba irev zA

„Ki az? mi az? vagy úgy – ”
„Fordulj be és alugy
Uram László király:
A zápor majd eláll,
Az veri ablakod. ”
A felhő megszakad,
Nyilása tűz, patak;
Zúgó sebes özönt
A rézcsatorna önt
Budának tornyiról.

,daka%gem őhlef A
;watap ,zűt asáli˘
tnözö sebes ógúZ
tnö anrota'zér A
.lóri!rot wanáduB
xgemöt a gúz tréiMy
Yxtemükse ajnáviQ
,+áriq maru ,pén Ay
,lálah a tnim ,sedne~
Y .göröd XXem a nápu~

„Miért zúg a tömeg?
Kivánja eskümet?”
„A nép, uram király,
Csendes, mint a halál,
Csupán a menny dörög. ”

,'nilib a nerrö'geM
:'nin ajádzag ,lluheL
bar a nálaf aduB
_ baradőhlef "e-"E _
.ála widek%erE

Megcsörren a bilincs,
Lehull, gazdája nincs:
Buda falán a rab
– Egy-egy felhődarab –
Ereszkedik alá.

a ipét tácnál XhaHy
Y _ aif téq ida!uH
Xjléf en ,maru ,marUy
lé men ,dodut ,ól%áL
Y .+ogof za ,wemre" a S

„Hah! láncát tépi a
Hunyadi két fia – ”
„Uram, uram, ne félj!
László, tudod, nem él
S a gyermek, az fogoly. ”

ttala ráv a ne+éM
;tapa' siq "e lúnoV
,pél evgetter na+O
...tételé ajpol tsoM
.i!ogzoR ,a=inaQ

Mélyen a vár alatt
Vonúl egy kis csapat;
Olyan rettegve lép,
Most lopja életét...
Kanizsa, Rozgonyi.
„Kettőzni kell az őrt,
Kivált Mátyás előtt!”
„Mátyás, az itt maradt,
Hanem a többi rab –
Nincsen, uram, sehol. ”

,trő za lleq inzőtteQy
YXttőle sá/áM tláviQ
,tdaram tti za ,sá/áMy
_ bar ibböt a menaH
Y .lohes ,maru ,ne'niN
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A felhő kimerült,
A szélvihar elült,
Lágyan zsongó habok
Ezer kis csillagot
Rengetnek a Dunán.

,tlüremiq őhlef A
,tlüle rahivlé% A
wobah ógno= na"áL
togalli' siq rezE
.nánuD a wentegneR
Xdaba% s tehel gím XlEy
Y .bbasotzib nödlöf-he~
xmeleléf e tréiMy
mele nednim tagllaH
Y .tzöq arátah dlöf s gÉ

„El! míg lehet s szabad!
Cseh-földön biztosabb. ”
„Miért e félelem?
Hallgat minden elem
Ég s föld határa közt. ”

,wi%ula óvla zA
;wivub ósodjub A
,lével "e nerröz aH
lév inőj tól%oroP
.i!ogzoR ,a=inaQ

Az alvó aluszik,
A bujdosó buvik;
Ha zörren egy levél,
Poroszlót jőni vél
Kanizsa, Rozgonyi.

xrátah a gém e%%eMy
YXlálah "e crep nedniM
,wnülektá nettigeLy
wnülev :maru jléf eN
Y .+ogof a ,wemre" A

„Messze még a határ?
Minden perc egy halál!”
„Legitten átkelünk,
Ne félj uram: velünk
A gyermek, a fogoly. ”

,darivlef óvla zA
;dair ósodjub A
,gúz ed ,ne'nis őlle°
gúb ed ,ne'nis őhleF
.lőri%%em wilmálliv S

Az alvó felvirad,
A bujdosó riad;
Szellő sincsen, de zúg,
Felhő sincsen, de búg
S villámlik messziről.

meken jda ho ,jda hOy
YXmehe' űh ,teppe' sűH
,lá"i ,+eheq a ttIy
,+áriq ól%áL ,marU
YXrís a pékim ...tíh!E

„Oh adj, oh adj nekem
Hűs cseppet, hű csehem!”
„Itt a kehely, igyál,
Uram, László király,
Enyhít... mikép a sír!”

:jllágem ,ú%%ob ,gem jllÁ
;bar a lü nödlöf he~
,+áriq a nebdlöf he~
,daram tto si gédniM
X...bar a őja%%iv eD

Állj meg, bosszú, megállj:
Cseh földön ül a rab;
Cseh földben a király,
Mindég is ott marad,
De visszajő a rab...!
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