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Der szallta meg
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Vigyazz tok ram, csillago d

Hazar ban nernet niristakent
W tok et evbol ket h et.
Mi6ta fgy es me dig meg?
N m s nolom az eveket.

Habar a nernet fold rnegert,
kenyeret ad s 'majd eltemet,
de amfg elek vert aranykent
orzom az anyanyelvemet!
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Mert orulni es verset Irni
es simi is csak ezen tudok,
Csak anyarn nyelven tudo lefrni:
/igyazzatok ram, csillagokl

1972.
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Koldusdiak

A diak mar nem ehezik
ha idcgenbe erkezik!
Ehezni otthon volt szokas!
kinozta az is, mint sok mas.

Idegenben etelt kap,
etelt, italt minden nap!
es a karacsonyfa alatt,

Ii ajandek neki is akad!

mert akik nem is isrnertek,
ismertek j61 az Istenetl
S noha nem ertettek nyelvet,
maguk koze bevettekl

- Odahaza azalatt
keszul rola vadiratl
Joga hoI lett volna halni,
nem volt joga elinalni!

1998. december 10.



A kiralyok Betlehemben

Harom napkeleti kiraly:
Gaspar, Menyhert es Boldizsar
Betlehembe megerkeztek,
s nyomban enekelni kezdtek!

Kis Jezust igy koszontottek,
Mariat s J6zsefet is meg ...
S aranyat, tomjent es mirhat
istallo foldjere raktak ...

s maris vidam tancba kezdtek!
ki ne csodalta volna ezt meg?
hiszen a joszagok is meg
nagy Figyelemmel kisertekl

Harem napkeleti kiraly
az istalloban korbejar
csillog a koronaik nekik,
de megjobban a szemeik!

1999. januar 6.



Napsugar paSZt{lZ

Most tiszta, Iclhotlcn az cg
es hoval boritott a vidck ...
111k agai kozt napsugar
pasztaz, s a holepelre szall.

Ismered e hangulatot?
jo, hogy ilyenrol irhatok.
Tiszta, de hideg meg a leg:
parat szolnek, ha beszelnek.

Most IMam csak, a h6 fOlOtt
a talaj a napon g6zUIOg ...
es ott, hal elolvadt a ho,
tobb zold levelke lathato.

Hovirag, ibolya... ? mi lehet ,
uki mar dacolja a relet?
es fenn az apro agakon
a rUgyeket tisztan lathatom!

o, ez mind meg csak Igcret ...
de olyaunak is nagyon j6!
erzem, ha errol beszelek,
benncm is elolvad aha!

1999. februar 15 .
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Ama tell utazason

Ilyen telben, hoesesben
utaztam en a vonaton,
vakit6 holdvilagos ejben
Pest fele, nyitott peronon ...

Bent nem volt hely, mozdulni se!
kint is csak egyik labnakl
- elgondolom: meg szerencse,
hogy nem kellettem a halalnak,

mikozben utkozon alltam,
rangatozo vaslapokon:
jegesek voltak, csuszkaltam,
ladam is kellett tartanom!

Bogy milyen volt a gondolatom,
ama teli utazason?
el en azt biz' nem mondhatom,
ha ragondolok most is fazom ...

es e j6l futott szobaban
kabatot, kesztyut, sapkat veszek
s fog6zkodva szek karjaban
mindegyre csak emlekezek ...

Tizenot eves voltam akkor ...
Nem faztaml ... mi volt a titka?
Eros voltam, mint egy traktor
es mtiveszeti gimnazista!

1998. december 7.





IVlfondjuk el ezt meg ( ] 5 )

I f'j a k es venek ajakan az enek
v i ragzott naponta regen.
A Id hallotta meg is tanulta,
s mond hatta maga is szepen.

L akodalmakon, s mas alkalmakon
mindenkor akadt egy nota!
Es hoI egy akadt , maga nem maradt
ernberernlekezet 6ta!

M ere ha elkezdt ek -- "mondjuk el ez meg!"
Sz6l tak es mondtak meg par at.

"No meg egy vrgat, mfg meg nem rfkat
minket itt nyornban a hanat!"

Es hoI vidarn sz61t, akadt ki tancolt ,
s jartak mar mindegyre tobbenl
S. ha kirnerultek, megint leultek
este a niz kor ul korben.

Mese k es moridak szazait mondtak ,
s tanultak egymasrol konnyenl
V olt aki dalolt, olyat mi nem volt
soha meg semmilyen konyvben!

199 2. mdjus 22.
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Nem kaphat nyugodt eletet

Gyennek, kit szirena ebresztett
s bombazok aludni nem hagytak,
nem kaphat nyugodt eletet:
rossz almai lesznek annak!

Gyennek, ki kertben foldbe asott
dudvaval takart lyukban ejszakazott,
mig feje folott nagy Hatalmak
csapata "vilagveget" jatszottl

aki ele tankok alltak,
mikor elfogta sziv-csodalatl
honb61 olyan, puskacso elol
barmely orszagba menekull

1998. julius 12.
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Kulouos, fenyes ejszaka

A telihold felhotlen egeu,
Setalgatott egesz ejjel.
Besugarzott az ablakon,
Ienyet lattarn a falakon

haladni ide-oda szepen,
az almaim szuneteben...
De meg almaim kozepett e
is ereztem kozelembe ' ...

Kulonos, fenyes ejszakat
varazsolt ide most tehat. . .
miert is tette ezt a Hold?
Anyam szuletesnapja volt!

2002. januar 29.



Mint akik valamit keresnek

Borostas ferfi , terhes nejevel
jottek szembe velem az utcan,
Faradt apolatlanok. Ez ejjel
szabad eg alatt aludtak tan?

Kis batyu az asszonyka kezeben.
Eltesebb ferje kezeben bot.
Haladt a par , egyrnas mellett szepen. ..
Ruhaik tiszta, de kopott.

Hannan jonnek s vajon hova mennek?
Jarasuk nem volt hatarozott:
mentek, mint akik valamit keresnek . . .
mint menni szoktak hajlektalanok.

Elhaladtak. En utanuk neztern
megbuvolten egy jo ideig. ..
S mar mindegyre jobban ugy ereztern:
Maria s 16zsef mentek el itt!

1994. december 20 .
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Csodatol nines tavol

Szuleimmel eltem
esak tizenot evet
s Honban egeszeben
csupan hattal tobbet.

Ebben is haboru,
onkeny, forradalom,
nincstelenseg es btl,
gond ejjel s nappalon ...

de, hogy e mellett meg
Ororn es Boldogsag,
mondhatatlan Szepseg
s hihetetlen Josagl

ez a Csodatol mar
oly nagyon nines tavol:
el sem hinnem talan
en a mas szajaboll

1998. november 29.
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Hej, okt6berben

Oktoberben meg eltek a hosok,
egyikuket az utcan lattam:
velem szemben, esoben jott
kohecselve, kiskabatban.

Kerdesemre, hogy feloltoje
hoi van ? - a Zaeiban! - mondta.
Nem hallottam tobbe felole ,
esak amikor meg volt halva.

Egy masikkal, egy szobaban laktam
evekig diakotthonban.
Hetekig nem tudtam, hoi van ...
"Meghalt!" - rola is ezt hallottam.

Egy harmadikkal aznap reggel
Szatocsuzletben talalkoztam ...
intett, sietve ment el:
"Meghoztam, amivel tartoztam !"

Mondjam meg? - nines sok ertelme,
hiszen ezek mar csak kepek ...
Hej , Oktoberben, sok-sok eve
a hosok meg koztunk eltek .

1998 . oktober 17.
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Bombak hullnak a Fovarosra
es tankok lonek hazakatl
Kapuk alatt ropog a puska ...
majd lassan az is e!hallgat.

Nyomaszt6 a csend: ordogil
amit csak siras torhet meg:
jajveszekelhet a tobbi!l
nem kik szetszortan fekszenekl

Nezd az arcukat: gyerekek meg!
igy nez ki az ifjll Szabadsagl
rovid ideig mint vendeg,
jarhatta a pesti utcatl

Nezd az arcukat: gyerekek meg!
iskolaban lenne helyuk:
tanulni Tortenelmet! - szent Eg!
nem Irni igy!!! - Isten velukl

1998. november 4.
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Ha erik az eper

Eperfarol kene sz6lnom!
ugye csodas gyerekkorom?
Amikor mar ert az eper,
masra se gondolt az ember,

minthogy usgyi! fel a fara
a Iegmagasabbikjaral
Agon ulve, eszegetve
kiralykent nezegetni le

a foldre, ahol libak, kacsak
elvezik az epercsatat:
csak egy agat kell megrugni
es az eper el kezd hullni!

Ha a gyerek fara maszik
ember - allat lakornazik ',
meg a nagy tal is megtelik,
enni venek se restellik!

Gyereknek szaja s feneke
epertol lesz mar fekete!
"Gyertek gyerekek, egyetek,
nojon hasatok, begyetek!"

I 1998. szeptember 23 .
'0- . _
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Csodas este

Felhotlen, fenyes most az Eg,
midon e sorokat irom.
A Holdvilag tiszta s oly szep ,
kimondani alig biram ...

Csodas Estel a csillagok
annyira elkapraztatoakl
nem is tudom, hogy ki vagyok
shozzajuk milyen nyelven szoljak?

Csend. Izgatottan s boldogan
erzem valami kozeledtet ...
fesziilt varakozasomban
mintha csak fill es szem lennekl

Hallgatom a kellemes Csendet .,.
olyan mintha halk zene lenne ...
s erosodve kerekeket
velek mar hallani benne!

Esmar szemekkel lathatom:. c

a vonat tagas sikra erl
Kiralyno nez az ablakon ...
az area bajos es feher ...
1999. januar 22.
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Valamikor, meg gyerekkorornban
hallottam ezt a tortenetet:
Emelvenyre, valamely faluban
cgy kepviselo fellepegetett . . .

Oly mereven allt ott egymagaban,
elnezve hosszan az embereket,
mint akinek sobalvannya valtan,
szolni immar nem lehetett.

Hosszantarto, fajdalmas volt a csend,
majd igy szolt egy venhez, halk szavakkal:
.Adja csak a botjat ide Kend . . ."
S felnyujtottak azt neki azonnal.

6 alaposan szemugyre vette . ..
tovabbi csend .. . mindenki figyelt. . .
es hangjat kisse felemelve
jelezte, hogy gondolatra lelt .

S igy szolt: .Emberek . . . itt ez a bot. . .
felUl gorbe . . . s alul meg benne sz6g.
S ez a nagyobb resz, amit most fogok ,
egyenes, a ket vege kozott. ..



E felso gor be resz: a gazdagok !
Le nt a szog meg: a ga zemberek!
S kozepe pedig, amit itt fogok:
becsuletes, szegeny ne ptomegekl

mint Maguk is mind, j6 Atyafiak!
. .. S nezzek csak . .. megforditom a botot:
a gazemberek rnaris felul vannak!
s a gazdagok lent! .. . amde ugyanott,

hoi eddig voltak, maradtak Maguk!
. , . Saj nos, hogy ezt igy kelt mondanom,
hogy velem, vagy nem, visz tovabb utjuk,
szegenykent kell menniiik azon!

1994 . oktob er 22 .

42"''''.......
""".

Eso utan hajIik az ag:
ram hajolnak az orgonak!
kiskapunal s a ligetben
motoszkalnak az ingemben!

es suttognak oly szepeket,
hogy bodulatba ejtenek !
Szinek es illatok arja
a lelkem et altaljarj al

Kerdeznem , ha szolni tudnek:
mondd meg nekem terernto Eg,
letezik ezen kivul me g
vil agiirben ilyen szepseg?

es ha lenne halvany masa ...
akad aid azt csodalja?
s ahhoz verset, anyanyelven
lenne kepes irn i, mint en?

1998. maj us 1.
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Szabadsaggal mit kezdeni,
az. sem tud meg eleinte,
akinek szorgos kezei
dolgoztak, s harcoltak erte .

Lassan lehet csak megnyerni
magunknak, mint ujszulottet:
Sokszor kell at felemelni
mig majd 0 emel fer minket!

1998. Julius 6.

F5Idi es cgi sa tor ba

Akinek nincscn huza.
haza most annak isvan :
a Iiget rf1 ruhazza
it lombot. mcly vizhatlan!

Akinck nincscn Ickhelye.
Ickhclyc most annak is van:
! .omh alatt padra Ickhct Ic
S madardal kelt: hajnalban!

Akinek nines clcdclc,
clcdclc most annak is van:
Neki erik 11 cseresznye
az arnyas lombokban!

Ncki erik szamoca, cper,
az crdci t iS7.\(\sIH11!
t:'s finom hus itaim lel
volgy mcn. a Iorrasnal!

Akinck nines cnckc, szava .
, I Icnc ce szava. annak is van !
Vidaman dalol s f1itylil most LIZ a
sok cnckcs madarakkal!

Akinck nincscn lstcnc,
Istene most annak is van!

')()OO ., . ') I._, . JlIntllS ~ .



Nern apadt ki meg a forras :
Folydogal meg lassan , szepen ,
hogy a vandor, vagy bark j mas,
cnyhet talaljon vizeben.

Napnak heven, madarsereg
tanyazik a kozelebcn . . .
s e viztol futasnak ered
a vad, erot kapvaneppen.

Vadrozsak es liliomok
nyiladoznak e forrasna l. . .
arasztvan edes illatot,
mi gy6gyft6bb orvossagnal!

Nern apadt ki meg a forras,
Folydogal meg lassan , szepen . . .
lVIosogatja ejjel formas
labat a Nymfa vizebcul

2000. majus 8.



/\ ligct cgy kulissza volt.
ltt hokor, ott pazsit, am ott Hold ...
.Jvle he t a proba fcl vetcl! "
mondta a rendczo az cjj el.

A se tanyon, az arkadok alatt ,
kez a kezbcn, cgy par haladt. ..
S a t61H1l, m clybcn vcluk lepctt
a Hold . . .megalltak valami vcgett!

..Tovabb. tovabb !' -- parancsolon
Sz.{,' !1 01 k rajuk a hangszoron .

.De ok csak alltak, mindcnestul
kileptek a Iilmszercpbol!

Mire a tavat mcgkcrultc k,
Kihalt korottuk a videk. ..
(\ Hold is elhagyta az Eget . . .
Dcr szallta meg afejuket!

1999. junius 15.
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Mcntcm nz utcan , mialatt
a hatam megett feljott a Nap!
Mcgrajzo lta arnyekomat
mely szepcn clottcm haladt,

Ez vczctctt igyekezve,
falubol ki, a ligctbe ...
majd fak arnyaiba olvadt
ahol vart reank egy kis pad.

Lcgben illat, gyepen harmat,
fakon virugok s madarak!
llyen palotat emelt nekem
a termeszct e reggelen !

S dudol gatva, e lme lkedve,
visszate rt a vandor kedve:
s erezte e pillanatban,
hogy tan mar ncm is hontalau. . .

200 I. Junius 26.

Megesik, hogy verset irni ken e,
amde verse t irni nem lehet!
S ugy tes zem a tollat s papirt fe lre,
mint jatekait a megvert gyerek!

mert a lel ek sajgo fajdalmaval
nem lehet irni , s nem jatszani!
Kedv kell ahhoz! lelek, ami szarnya
onfeledtenl nem olyan mint ami

tort szamyakkal betegen hever
lent a foldon, lent a porban, sarb an!
es onereje nem emeli fel ,
emberben valo csalodottsagaban!

Tort hittel es tort szarnyakkal
jatszani es irni nern lehet!
Gyo gyitsa meg mindkettot hamar,
konyorogve kerern az Eget!

.1995. november 29.
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Hagyjatok rneditalni
napouta egy orahosszat.
Nem fogok azzal csinalni
senkinek semmi rosszat,

csupan ujfent bejarni
kivanorn a vilagot,
amire ratalalni
olyan regen kivanok!

Ami nelkul a Ietern
majd, hogy nem ertelmetlen ...
Engedjetek hat engem
naponta jarni ebben '

200 I. szeptember 19 .

amig elek, amig elmem
es lelkem felfogni tudja
arnit feltar, egy helybcn ulven,
kalandozasim utja!

...

.Jvlilyen szomoru is lenne
szornorusag nelkul a vilag!"
mondja Marai s mindegyre
szomorkoclni neki1M.

200 1. szeptember
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Autonk lassit . .. arok mellett,
nehany fa arnyekaba allunk,
hal kisse megrnozgatni lehet ,
a hosszu Ulestol zsibbadt labunk.

Dulout megy a semmibe,
ket oldalan akacfakkal .
EI is vesz az egyszeribe . . .
Onnan mar az Egbe labal .

Am oldalvast, kisse belj ebb,
bokrok mogott, tanya rornja .. .
Alig latszik, minth a rejtett
kincse aPusztanak volna!

Nem jelzi a kutagas mar,
hogy ott emberek elnenek.
Rajtunk kivul nemigen jar
erre meg egy arva lelek .

Eppen ezert megyUnk oda,
megnezn i azt kozelebbrol ,
amig az autonk motorja
az arnyekban kisse lehul ,



- ...Valyoghalmaz, tegla, cserep,
koznik gizgaz, rajtuk dudva .
E kornyeken gazdat cserelt
ez a vadda vedlett Puszta I

Kutagas, mike nt kopjafa,
egre mutat, panaszt emelvel
Beom lott kut es alatta
nyugszik a tan yanak lelke!

- Elkepzelem... nernzedekek
eltek itt, ezen a tajon .. .
Nyelvet, amit ok beszeltek,
ertem, beszelem, csodalorn l

1994. oktober 5.
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Endrodon

Utcan, a jardas oldalon
haladok kerekparral,
mi tele van, mondhatom,
csodaszep szilvafakkall

es erett szilvak huzzak le
a faknak agait,
ezert muszaj gornyedve
kerekparozni itt ...

Ismeros hazak, portak
haladnak el sorjaban
s kacsak, libak es birkak
allnak az lit poraban ...

De, mintha kihaltak volna
erre mar az emberek:
tekintek ide-oda,
de rajuk nem lelek.

Kinek erik e rengeteg
gyumolcs? kerdem magamt61
es erre feleletet
hoz egy kozelgo traktor:

"A nepek apraja, nagyja
dolgozik a hatarban:
mindenki hasznositja
magat ott a munkabanl

es akik mar pihennek,
vannak a temet6ben!
Szaporodnak ilyenek,
ilyenkor nyaridobenl"

6 tudom, suttogomen is ..,
most eppen odatartok:
viragcsokorban a tovis
szur, amit szorongatok.

1998. okt6ber 21.
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lJjev! Pel6fi sziiletesnapja!
E lragad engern is egy gondo lat:
Ki az, aki neki atadh atja
az enjokivansagaimat?

Van-e futar, aki e lvagtatna
ket hataron ell, ucla a Pusztara?
hoi kaneso bor mellett ratalalna
a Koltore, valarnely csardaba'!

1-1a ott nern, szelveszkent, ugy hiszem,
nyargal 0 falurol-falura!
es kovetik baratai , tizenl
a garabonciast! mindenhova!

- Kove ttem en is ... sok alakban,
rnikeut nehany korabbi rokon . ..
midon veluk en is meg ott laktam,
a kietlen , pusztai majorokon!

2002. januar l.



... Most is tel vain

TeL mint a kepeskonyvckbcnl
Nehol mar terdig er a h6!
Haladni szankon lchetne konnycbben,
ha lcnnc szanko s hozza 16.

Vas tag, feher hotakaro
csikorog a lepesck nyoman ...
Szankoval suhanni volna j6!
mint regen Endrodon s Gyornanl

Akkor HZt hittUk mienk a Vilag:
Rajtuuk kivul talan senki sincscn .. .
Kizarolag hozzank kuldi FiM
a legnagyobb Ur, az. egi Atyaistenl

Mi voltunk a Pasztorok s Angyalok!
S magam is a jo Meuyhert kiraly!
Betlehembe elerkeztunk gyalog:
Csillag fenylett minden istallonal!

Most is lei van. Csikorog a h6 .
mint valami befagyott kcrtajto .
Haladni csak szankoval volna j6!
lepten-nyornon elakad az auto!

2002. januar 2.
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Aggaszt6 helyze t

EIfoglaltak a varjak a varost!
lI oztak ric sajt, hoztak sotetseget.
fVI i t tegycn HZ embcrfia mar most?
Mindcnkit csak il ycn kerdes eget.

Nem is csak a va rju sereg vegett
aggaszt6 a helyzet 1110st itten ,
hanern mivel felhoszerclvenyck
kozlekednek mindegyre az egen!

I Iozzak oket a szelek , viharok!
s az eso nyornan megindul a hegy!
hona ala vesz egy hegyi falut
es azzal a melyebb volgybe megy!

Jtt meg mondorn varjak cs ataroznak' '.
s mindenfel e csufsagot kiabalnak!
Mcnncnek mar, de llgy hataroznak ,
hogy egy parszor mcgis csak itt halnak!

2000. novcmber 29.

Ilye n korban

llyen korban nem koti ,mar
betyar kutagasnak lovat. ,
El ncm vagtat, ha a zsandar
erte jon. Megadja magat.

Es ha lova sokkal inkabb
nelkule tajnak nekivag.. .
Menjen az! minel hamarabb!
Nem koti meg °a lovat.

Boldog 0, ha a csardaban
j6 bort mernek s pogacsa sill!
'Nem kivanhat meg almaban
sem tobbet, ha ez teljesul .

Iszogatni s verset irni
latjak ingre vetkozotte? . .
S lova nelkul utra kelni ,
a hajnali sllru kodben ...

1998. aprilis 9.
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Kodben allnak a nyarfak

Zuzmaras az erd6 s mez6,
kodben allnak a nyarfak:
a patakot szegelyezo
besorozott katonakl

Ide a Nap kesobb er el
mint ott a kapolnara,
a dombhaton, ahol terdel
Maria, s nez fiaral

aki ott a kereszten, kint
mutatvan nez Eget ...
olykor az anyjara tekint
s Feltamadast emleget!

1998. december 17.
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A nota vcgert

1:~11 lattarn [I parasztokat . ..
lovugoltam tcrdeikcn
Susztcrajban, clcg sokat.
gycrmck korom cvciben .

Szolt a rigmus, szallt a nota,
fillembe masztak dallamok .. .
Elmont halvan cv azota,
de a daJ , vclcm maradt!

I~s ha igy szolna valaki:
.Jvli vcgctt a szavak s dalok?
Mcsszc ncrn lchct haladni
az aiomkorban mar gyalog!

mi vcgct t il tanya romja ,
valyog, kutagus, para]?
Mire j6 az, ha clmondja
valaki, hogy mi volt tavaly?"

Lrrc ell csak azt mondhatom:
.Kar lcnne az cmbcri seget,
ha kipusztitana az atom!
ha masert l1CI11, a nota vcgctt! "

1999. oktober 24.









...
Oktober

Hagyrnaslepeny, SZOlOI1l11St!
Ezt eszik es iszik most ,
O ktobernek elcjen
Svaborszagban ifju s yen!

De, majd oktober vegen,
masra is gondolok. en:
nezem, forr-c mar a bor?
mint a forradalomkor!

Forr! - kifut a hordobol!
Mindent elont mar a bor!
Feltartani nem Iehet:
reszegek az emberek!

Megreszegul a vilag
Szabadsagot hogyha lat]
Csak HZ Isten van eszen . . .
taI~U1 6 scm cgeszcnl

2000. oktober 4.

,

En mond om

l :~n mondom: Boldog az ember.
aid Hazar mondhat magaenak,
amelyben biztonsagot lei:
nyugodtan johct-mehet, alhat.

Nern kcl1 otthonat visszahagyva
nekivagni bizonytalannak ...
akiben , hogy menne , vagy maradna?
fel sern merul, gondolata annak!

En mondom: Boldog az ember
aki olyan Hazat orokolt,
amit olelhet oIyan szerelemmel ,
mint. ot oleli holtaban a fold!

200 I. november 23.
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Szivesen ulok Napfelkelte elo tt

Nyitot t ablaknal , konyvvel a kezemben,
Mfg tavaszillatot hoznak be a s7.£116k,

S madill' enekel a harmatos kertben,

Mintha az id6 egy percre megallna
Egy rersszak f<Hott, mit ujra olvasok,

Mely fogvatart, hej! pedig olyan arv a,
Fttjdalmas , de csodas gondolatok-.

"Valni akartunk? j61 gondoltuk? bolcsen?
De tettunk utan, most mert riaszt a tett?"

AId ezt frta, harnarosan 6 sern
Tudhatta, hogy mit cselekedettl

vier t Diotimat koran sfrba tettek,
S a olt6 agya eITe elborult,
Az Istenek mindkettot elszere ttek,

Mert vilagukban nem volt mas kiiit.

Nyflnak meg osvenyek menten rozsak ,
Tornyosulnak felhok meg az egen,

S nero egy halandd visel i a sorsat
Ma is. hozzajuk hasonlokeppen!

Nem valtozott, hej! mi sem ketsza z eve!
Sfr es nevet az ember rna, mint akkor.;

- Elerkeztem h,H a vel'S vegere ,
Junius negyediken, reggel hatkor.

VI. ,4.
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