
Az ördögök nekifogtak. hogy épitsenek tomplomot. Simon oda ment. S az ördö- .
gök hijába szabadkoztak: négy ördöggel belédugatta az ujjat négy kereknek a kerek
szeghelyébe. Osztán jó speciál lovai vótak, ő lett a kocsis, s a négy lovat hajtani kesz
te. S úgy hajtotta, hogy a ördögöknek az ujjuk leszakatt.

No osztán ezeknek a fejedelmik cs adott egy csomó pénzt, csakhogyengeggye sza
badon az ördögöket. Hogy tuggyanak dógozni.

- Ha templomot épitkeztek, reátok ontom! - monta nekikSimon, s el es jött haza.
Dc abiz mire hazaért, az ördögök a templomot felépitették. S mikor később el

ment hozzájuk, s meglátta a templomot, az ördögök éppen bé vótak gyülve. Hát rá
juk ontotta a templomot. Az ördögök nem tuttak semmit se csinálni!

Az után nincs ördög.
Simon hazament, s jelentette-a királynak: - Ne félj - aszongya -, felséged, nem

fognak bántani téged az ördögök. Ide nem jönnek bé többé a te országodba.
Ijjen erős vót Tökmag Simon.

TUDOR ARGHEZI

Remeteének
(Duhovniceasca)

Micsoda éjszaka: vastag és nehéz!
Valaki megkongatta a világ fenekét.
Van ott valaki, vagy csak nekem rémlik?
Ki járkál ott lámpafény nélkül,
Holdvilág nélkül, gyertya nélkül?
Most heleütközött egy fába.
Ki jár ott zajtalanul, nem hallszanak a léptek,
Mint egyelbitangolt lélek?
Ki vagy te ott? Felelj hát!
Honnan jöss;: és hogyan tudtál hejönni?
Anyám, te vagy? Jaj,félek!
Édesanyám, kicsi anyám!
Elúntad magad a föld alatt ?
Itt senki sem maradt.
Mind elmentek, miáta te elmentél,
Mind elpihentek, mint te, mindre leszállt az éj,
Mind meghaltak, de egészen.
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Bundás is fi"j(/órdult
. ls lerogyott. Nem terem a kukorica.
Kiszáradt a bazsalikom meg a dudva.
Az ereszrűl elszálltak a galambok
S a fecskék is mind itthagyták a házat.
A köpűk üresek,
A nyár/ak veresek.
A falak leomlottak, a kerítés elkorhadt . . .
Hé, ki vágta át ott az udvart
S ki állt meg 'itt ?
Mit akarsz? Ki vagy?
Hogy szotlanu! s látatlanul jársz, akár a mcsében?
Itt nem lakik senki sem,
Megvan húsz éve is.
Magam ide húlltam, ellep a kő s a tövis.
Meghalt itt a házszám is a kapun,
A/eg a csengő, meg a zár, meghalt a kulcs.

Lehet ám, hogy Ki-tudja Kicsoda . . .
Aki még sosem volt és aki eljött ma
És rám tekint a vaksotétcn át
Sff-iemben minden gondoldtot lát.

Hé, k i az ott, sötétre vált ruhában?
Ki vájja a falat eleven húsával,
Saját ujjával, mint egy szeggel,
Hogy foljajdulnak rá az én sebeim?
Kicsoda ez az elcsigázott hazátlan?

A nyelvem mint a hamu a számban.
Nem birok tovább menni.
Szomjazom. 5fzomszédom, nyisd ki.
Nézd, itt a vérem, itt a glória,
Itt II kezem s a méreg ita/a.
Megszoktem a Keresztrő/.

Végy karodba s rejts el a szeműk eliil.

(Fordította LÜKŐ GÁBOR)
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