
Lakatos Demeter versei 

Nyelv és költészet különös mélységeivel lepnek m e g a 
szabófalvi csángó költő, Lakatos Demete r verse i : h íven őr izve 
a helyi nyelv járás i sajátosságokat , nye lvünk legősibb és leg
ú jabb ré tegei re t a l á l u n k a népköl tészet és műköl tészet h a 
t á r á n álló, r endhagyó a lko tásokban . Noha a moldvai csángó 
hang tan i sajátosságok, a megőrzöt t régiségek, a r o m á n szótani 
és a lak tan i ha tások he lyenkén t nehezí t ik a megér tés t — a 
dokumentum-hi te lesség , de az esztét ikai ha t á s kedvéé r t is — 
megőr iz tük a versek eredet i helyesí rását . 

Nem szeretem! 
Nem szeretem ki életben 
hizeleg, 
egisiges, teszi magát 
hogj beteg. 
Sokcor akar hideg vizvel 
be rugnj, 
csinermivel, mái semivel 
ámitnj: 

Nem szeretem hazugságot 
semiirt, 
a ki nem adia meg soha 
mit ighirt: 
nem adam a szabacságot 
ez nagj hit, 
nekem ide adnak világ 
kincseit: 

Nem szeretem másnak hátan 
fel áljak, 
másnak tábláiaban szénát 
kaszaliak, 
másnak is én nem engedem 
meg tegje, 
mighis mér, akar a fene 
elvegje: 

Mért csak akar lesz a fülden 
Barácság, 
ha egjk másnak hátára 
fel nem hág, 
nem kivánja más vagjanát 
igazát 
Akar, béke, boldogámeánt 
nem lesz gát: 

Nem tudam! 
Nem tudam, ha menj litezik! 
pokal, mig ad meleghet, 
nem is csuda, anj tüztül 
lehet, hogj el is iget: 
azirt nem kezd sirni senkj 
mi vaan ot, én nem tudam, 
esetleg, ha oda jutak, 
eghisz bisztos, meg iram. 

Most türüdem a mit látak! 
érezem a kezemvei, 
termeszetnek titakait 
mit értek az eszemvei. 

Nem szeretem, hogj lesz ecer, 
mikar én, nem mig leszek! 
szeretem egjem gyümülcset 
a meljkirt szenvedek: 

Azirt, mind egj ezet farkas 
uj életbül harapak, 
vegjem ki saiát riszemet 
lehet hulnap, meg halak! 
Senki nem örökli füldet 
senki, mig világ nem él, 
nem tudam, nem értem máma 
mért egjik másiktul fél!? 


