LAKATOS

DEMETER

Vártalak
A luzák alatt
Jár eszedbe?
Pataktul jöttél
A kezedbe.

Te moszt is a korszuval
jöcc
utadba áll,
Göndör hajvál sziép
szemvei
Már
szaladgál.

vártalak
korszuval

Megsukultalak
anyaszor
/ Sziép
ösztékbe
Kéz nem tudom mit
kereszett
Köböledbe.
Megölelöztünk
anyaszor
Nem hijábo
Edzs sziép kölök vár a luzák
Arnyiékábo.

ölbe felveszed,
sukollod
Kölök
kacag,
Viz isz örvönd a korszuba
Táncol, locsog.
Boldogan jöcc hazaféli
Szüved
röpül,
Zöledbe mintha edzs andzsál
Kacagva ül.

Tél a falun
Fejér lenszerind a télnek,
lépünk lágyba mint
vattán.
Fimlik, gyermekik nem félnek
szinikásznak a hátán.

Téli östék nagyon
sziepek
léginy, lányak
faluban,
menyecskék
és sokszor
népek
mennek őste fonúba.

Rikatusz-luzának
ága
cucuruval és
harmatval,
újan gyönyörű és drága
mintha telik
dimántval!

Énekelisz,
pogocsálász!
jó hangulat
késüig,
sokszor itt tart a táncaiász
guzáljaszba
reggelig.

Ablakand a dér palánttál
nagy sziep csokor
virágát.
A kölök most házba táncai
mikar ilyensmikét
lát.

Gyermekeik
a
tűszeleken
meséket most
hallgatnak,
elalusznak
kemencéken
tündéreket
álmadnak

Nagyon sziep télen
faluba,
falu útján nincsen por.
öste mennek a fonúba
hul több lyány és jobb a bor.

Aratás
Megiért a búza
Ringossza a sziél,
Árassza Rúza
Kölökivel.
Üremszál alatt
Buba rin,
Sesett nem kapott
Azir sziu.
Beszil a Rúza
Ó iérti.
Nem var a búza,
Kell aratni.
— Halogasszand a szád.
Moszt ni kiész,
Haza felé aniád
Szopva visz.

Moszt kell aratni
Hallgossz, ne búgj,
Kiniért kell szajnálni,
Seppet még ülly, —
— Nem tudom a búba
Megértette?
Le fodzsott a búza
Zöldbe vette.
Szietett a Rúza
Aratász nem vár
Minden szem búza
Elvesztened kár
Kacagva szopik
Buba kacagva,
Zannya
dzsönyörködik
Kivikbe

Nem szeretem!
Nem szeretem ki életben
hízeleg,
Egisiges, teszi magát
hogy beteg.
Sokcor akar hideg vízvei
be rúgni,
csinermivel, mái semivel
ámítni:

Nem szeretem másnak hátán
fel álfák,
másnak tábláiban szénát
kaszáljak,
másnak is én nem engedem
meg tegye
mighis mér akar a fene
elvegye:

Nem szeretem
hazugságot
semiirt,
aki nem adia meg soha
mit ígírt!
nem adam a szabacságot
ez nagy hit,
nekem ide adnak világ
kincseit:

Mért csak akar lesz a fűiden
Barácság,
ha egymásnak hátára
fel nem hág,
nem kívánja más vagyanát
igazát
Akar, béke boldogáment
nem lesz gát!

Mámákám
U nem járt ki a falubul
szohuva
Járt sak eccer iéletibe
Vonatba
Haja mind a
vadseresznye
Feketi
Meszélni a múlt üdökrül
szereti
Tudzsa métt terem a fákand
A szilva
Két orcáján rúzák vannak
Kinyílva
Mind a tenger kiék a szeme
Víg neki
Musully jácik piros orcánd
Örökki.

Hetvenöt esztendüt
hátán
Kacagva
Viszi büszkén nem isz hallya
Aratva
Kapál mind edzs nadzs lány mezünd
Szaporánd
Júkedv nem hatta el moszt isz
Igazánd
Napszámval dolgozott
sziginy
Faluba
Nála kakasz nem inekelt
Zajtuba
Keze idegennél sokszor
Repedett
Darab puliszkáért
szokcor
Szenvedett

Szerik a szüvem
Szerik
Elmúlt
Szárad
Virág
A télt

a szüvem,
a nyár!
az ürem,
is. Kár!
nem türem.

A falevelek
Hulladoznak,
Det fúnak szelek
Surbaduznak
Hidegtül félek.

Most minden szárad!
Drága virág!
Te halált várad!
Harmat mint rág
En vagyak párad.
En is száradak
Mint falevél.
Hiába fáradok
Jövend a tél
És mind áradak.

Szív szomorodik
Huncut a füld!
Hajam virágzik!
Zselyébe küld
Porrá változik.
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Nem tudam
Nem tudam, ha menj litezik!
pokol, míg ad meleghet,
nem is csuda, anj tűztül
lehet, hogy el is igetl
azirt nem kezd sírni senki
mi van ot, én nem tudam,
esetleg, ha oda juták,
eghisz bisztos, meg iram.

Most türüdem a mit látok!
érezem a kezemvei,
termeszeinek
titkaikat
mit értek az eszemvei.
Nem szeretem, hogy lesz ecer,
mikar én, nem míg leszek!
szeretem egyem
gyümölcsét
ameljikirt
szenvedek:

Azirt, mind edj ezet farkas
új életbül
harapok.
Vegyem ki saját riszemet
lehet hulnap, meg halak!
Senki nem örökli fűidet
senki, míg világ nem él.
nem tudam, nem értem máma
mért egyik másiktúl fél!
NÉHÁNY SZÚ MAGYARÁZATA:
luza — fűzfa
korszuval — korsóval
megsukultalak — megcsókoltalak
köbölödbe — kebeledbe
anyaszor — annyiszor
örvönd — örvend

edzs — egy
mezünd — mezőn
zajtuba — az ajtóba
mámákán — anyám
szohuva — sehová
musully — mosoly

ringossza — ringatja
sziel — szél
buba riu — baba sír
seset — csecset, emlőt
sziu — sír
le fodzsott — lefogyott

szerik — sajog
ürern — üröm
det — ha
surbaduznak — sorvadoznak

fimlik — fénylik
sziriíkáznak — szánkáznak
rikatusz-luz — szomorú fűz
curcuval — jéggel
pogocsálsz — tréfálsz, kacarászol
tűzszeleken — tűzhelyeken
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zseléybe — koporsóba
anj — annyi
iget — éget
ezet — veszett
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