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Ot lakott, ahun az a-Darabos-ucca vóut. Mekhítta a nagy vendíksíget a 
lakásra. N a de hács csak ety szoba vont az egísz oszt ű se vóut othun. Majd eccer 
osztán megye hazafele. Ot parolázik nekik, hoty foglaj játok héjjet. De a terem 
meg mindig nőüt mekfele, az izé mek fel vont futva a farra, az ugorka, meg ezek 
a növínyek. Vont egy non ott az urával. Megfokta az ugörkát. 

— Jaj de "gyönyörű^ kírek eggyet a professzor bácsitúl! 
Akkort oszt mekfokta. Az ura meg rákijátott : 
— Ne húzd az óúrom! 
Nahát, it vontak a vendíksíg, de se konyhát, se semmit se láttak. Hát 

osztán elintészte ű. Áz izétűi... a francija kirájtúl, mer ot vont egy nagy 
vendíksíg, oszt onne varázsolta oda a mindefele jónkat. 

Megállott eccer a Bika előütt, a rígi Bika előütt, oszta lerajzolt a pacájá
val ety kocsit, szóuval ety hintóút, meg osztán nígy lovat elibe. Akkor odaszóult 
a másiknak: 

-̂ Na, ha úty szeretnétek, lesz kocsi, meg lesz níty paripa befogva eloütte. 
Hát osztán a fijú asz monygya, jón vóuna. Akkor jojjik valamékőütök, osztán 
utazzunk rajta. \ 

— Hova? Hát ezen? 
— Na, ha nem jöttök, it marattok. 
Akkor a porba eggyecs csapott a pacájával, oszt a natytemplomnak a 

tetejim ment keresztül a níty táltos lúval. . 

Osztán az a mendikás könyve aki vont neki, meg vóut neki tanulóujaji^ 
Megmonta nekik: » 

— Ide, erre a lapra ne fordíccsatok! 
Hát azok csak ráfordítottak, mikor elment. Ahogy ráfordítottak, miny-

gyán kiugrott az 7>rdög : 
— Mit parancsölsz? 
Hát osztán ijettügbe nem tuttak parancsölni semmit se. Igém, mér meg

monta az ördög : de ojat parancsöjj, amit meg nem tudunk tenni. Ojat montak 
amit mek tudót tenni, oszta jóul elverte űket, mind a három dijákot az ördög. 
Igém mér mikor ű tanulta, akkor is elóüjótt az ördög. Asz monygya : 

— Mit parancsölz gazdánk? V ! 
— Hát nekem hozzatok ide egy lovat, szeggyítek lé mindé szőurit rúla,. 

oszt hasíccsátok mindet nityfele, os süssítek ki mindet pipaszáfnak! 
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— Hát észt nem lehet! 
— Na, e megvan; Hát mék kettőn vá hátra. Hát hotyha nem tnggyátok. 

Hát ideji börnyúnak tavaji szarát hozzatok! 
As se tntták. Antám meg . . . igém, mek hóntt embernek mostani írását 

hozzatok! 
As se tntták. Akkor monták osztá : 
— Hnsígesz szóngád leszünk hónttig. 

Az a baj, hogy mikor kövír időn jár, ha jón esőns időn van, akkor meg a 
vír öli meg a jónszágot. Lehettem öjan tizehatéves fattyú, osztán ot minálnng 
Böszörmímbe, akkor, mikor elvígesztík a tavaszi szántást, hát aki nem kellet 
jónszág Natyporóndrai hajtották a tiszapóngári ntférre. Még akkor ne vont 
elosztva a nyomás" Hát osztán én is kimentem két lúvál, mer nígy lova vont az 
apámnak, kettőnt a mínesre kndött, kettőnt othú hagyott. Odaki vélük vóntnnk 
oszt, mer mink á harmadik tizedbe laktnnk,^ osztán a mind ecs csopördba ment. 
Nagy lóngért csináltnnk, körűi vont a nánási határ szílin.* Oja vont akkor is a 
m e z ő ü ^ W á k úgy ropogott a fn rajta. 

— Mindety fijam, csak job lesz, mintha othnn áll! Maj' lessz erre esőü, — 
monta apám. 

Hát osztán úgy vóntnnk, m á n kíszülőnbe, m á m mennyünk haza, még 
lerossznl itt ez a lú.s Hát osztám majd eccer ety pínteg dílntán errnl Szobpszlón* 
felőüj jött ety setít félhőn, ojan tíz ónra tájba dílelőütt. Lett[abbúl oja zápor, 
egyébét nem lehetett ot látni, csak sík vizet. Hát osztám — mer ekhónszszeke-
rünk vont lektöbnek —kibúttnnk az ekhón alónl. D e én Hetembe nem láttam 
annyi veres aprón, pirf bikát, aki bisztos a fellegbőül hnllot le az esőübe, csak 
a víz is oja vont, mint á lanygyos víz. Hát. . . Hát oszt monták azok az időüsebb 
emberek, na fijajim majd meglássátok, lessz ebbőül ojan esőn, hogy még. Micsoda? 
M á harmadnapra ojan esőü vont, mintha hördónbnl öntöttík vonna. H a nem 
eset vonna, mind lefőüttünk vonná.* Utánna szinte látta az ember, hogy nyú-
tóuddzik a mezőü felfele. Akkor oszt az vont nekünk a báj, hogy ot kellet hagyni 
a heveríst. 

KovÁcs LÁSZLÓ 

i Puszta !Haj(%üböszörmény határában. 
2 A mai kerületeknek megfelelő városrész volt a tized. 
» A hajdúnánási határ szélén. 
* Akkor w — utalaz 1946-os aszályra. 
= Rossz bőrben lesz, legyengül. 
* Hajdúszoboszló. 
? Picike. , 
* Eltikkadtunk volna. 
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