
ALMOK ÉS JELENTÉSÜK

Az álom a cigány egész napi tevékenységét megszabja. Ha például macskával
álmodik, egész nap ki sem mcr mozdulni otthonából, mert a macska rossz em
bert jelent. Az álmokban hisznek:

piszkos víz = betegség
tiszta víz = egészség, betegség esetén gyógyulás
ló == halál
kutya == hűség

pénz =-= sok veszekedés, civakodás, pletyka
kígyó = végzetes jel
disznó -=, törvény, nagy úr

(Pusomaine, Csíki Hermina)

K"na m ul á tyo dúl, arig la kode d lkhl em szúrio. Kode dom szúno, szár t yo (bt l<hére te
3\'ilast:él!=;z pc h íntóv.itc. Duj kucs gr<.'l.sz szasz andrc hu ty ildc. Duj surcar gl':ísz szász andre.
H<ít ká d e avcnúk e e t.aj teko re márcnn le. Tyo dát pelá mol, háj g ilnbclri. Sza pe jű koráte
asur.dam, ke m u lá haj grüsl.iende í ngcrdmc lé.

Mieliit: apád meghalt, álmot láttam. Az volt benne, hogy apád hintóval jött haza.
Két drága ló volt el!!je fogva. Úgy jött, hogya lovakat kiverte a hab. Apád bort
u-ott és énekelt. Korán reggel hallottam, hogy meghalt és lovon vitték el. (Kraj
cár István, Tótkomlós)

Kana bári naszváli szász muri sc, angla kode rátyí dikhJem szüno, ke szasztyola, Sza dlk
hav án do :!zúno, ke pe jek bá ro pí ej szrm, hej pordal kámlern te zs av po szakadiko. Hát
sz"r k amav le zs av a n dé jek báro sudro páji pellern. O páji kaszavo sudro szász, szár o
pucho. Po k ádo zsanatem. lee szasztyot i séj.

Amikor lányom nagyon beteg volt, előtte 'l.-'aló éjszakán álmot láttam, álmomban
nagy hegyen voltam és át akartam kelni egy szakadékon. Ahogy akarok átmenni,
nagy hideg vízbe este TIL. Olyan hideg coit, mint a jég, Ebből tudtam. hogy lányom
meggyógyul. A hideg víz egészséget jelent. (Krajcár István, Tótkomlós)

WEÖRES SÁNDOR VERSE

F e l k i á l t ó j e l~e Ic

Ephesü« és Paesturn,
nagy szándék tört oszlopai!

Karakorum elfújt sátrai, Karkemis tetői!

Kőművesek és nyergesek vakmerése, meg ahajósuké,
s a hosszú gyász, sivatagra s tengerre írva:
jóvá nem tehetO, sose gyógyu/'ó sebek!
Minden, mi kényességében sérülékeny: odavan.
Csak a Goromba pusztát nem sértheti senki,
a homokba temetett jogar uralkodik,
nincs ellene hadsereg. Ezért mikor
alapits:::, építsz, tudd fiam: mirui
a Tászálló légynél hamarabb pusztul el;
de aid heverve lustán az időt múlatja

s nem figyel, észre se veszi, hogy régen meghalt:
a világürt elnyeli ásitása!
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