
A mesék és nóták nyomában  
Beszélgetés Bite apóval  

Egy enyhe téli nap délelő ttjén nekivágtam Sztára Torinának, mert 
már sokat hallottam a nagy id őt megért, mesél őkedvű  Hite apóról. Jó, 
másfél órás gyaloglás után b ё  is kopogtattam a kis parasztház ajtaján. 
A ház drákói szívesen fogadtak, mikor megtudták, hogy apóhoz jöttem. 
Bevezettek hozzá, mert - apó a másik szobában tanyázik. Május óta 
ágyba kényszerült, nem bírta lábára állni. Ő , aki mázsás terheket cirpelt 
valaha, most még azt a pár kilós, összeaszott., csont-b ő r testét sem bírja 
vonszolni. Nehéz érzés fogfa el az embert, mikor látja azt az összetöpö-
rödött, lesoványodott, megvakult, az élethez mégis tíz körömmel ra-
gaszkodó testet ott az ágyban, amint egymásután dalo'_,ja nekem. a szebb-
nél-szebb nótákat. Legszívesebben »Rúzsa Sándor«-ról énekelt. Els ő  lá-
togatásom után többször felkerestem, de a »Rúzsai Sándor«-ról szóló da-
lok állandóan visszatérltek,s úgy örült neki apó, hogy én is szívesen hall-
gatom. Hányszor megkérdezte ke' em után tapogatózva: »Teteik-e kis-
asszonkám, vagy minek tisztöj jem? « »Danoj jak-e még? « Biztatásomra 
azután szinte ömöttek ajkáról egymás után vegyes összevisszaságban 
népdalok., műdalok, betyár-balladak, magacsinálta, saját magát és m,ár -
reg meghalt párját kifigurázó nótáik. 

Legszívesebben a következ őt énekelte: 

»Hej, kocsmárosné, kijé ez a pejtó idekötve?« 
»Rúzsa Sándor ennek a gazdája 
Most gyütt ide, nincsen fél órája! 
»Kocsmárosné mondja meg: 
Vagy gyűj j ön. ki, vagy aggva meg magát! «. 
»Ki se j.бn, meg se agya magát, 
Kinek teteik, vigye el a lovát! 
Ki se jön, meg se agya magát, 
Kinek teccik, vigye el lovát!« 
»A loyl ;аt nem adom 
Csak az iszákomat saj nőlom, 
Az iszákomon van egy zsebem, 
Abba fekszik ki'encsz бz forintom. 
Vót jegy lovam, attam érte száz forintot, 
Átugranám véle most is ezt a házat.«  
Rúzsa Sándor ugrik is mán, etűnt,  
Minta sűrű  falevél az ág közt.  
Fekete főd termi a; jó búzát,  
Sűrű  erdő  neveli a betyárt.  
Sűrű  erdő , sörolyén. a közege,  
Rúza Sándor most is alszik benne.  
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Mikor megtudta Bite apó ,y  hogy lejegyzem a dalait, a lelkemre kör  
töt te, az alább következ őt pontosan írjam le, mert ezt ő  költöеtte.  Ime 

Nincsen génem, de majd lesz,  
Ha kispiacon vásár lesz  
Eladom a keselylábú lovamat,  
Ej, de kimúlatom magamat!  

Bite bocsi el adta a szamarát,  
Még az éj j e1 kimúlatta magát,  
Tentás Panna mén utána jajgatva:  
»Hun a szamár ára vert akasztó?u  

»Kocsmárosné, hozzon egy kis pálinkát,  
Tintás Panna csillagícsa haragját!  
»Kocsmárosné, hozzon egy kis pálinkát,  
Tentás Panna csillapicsa haragját! «  

»Nem kő  nekem sem pálinka sem bora,  
Csak a szamár ára, vén akasztófa.  
Nуm kő  nekem sem. pálinka sin? bora,  
Csak a szamár ára, vén akasztófa.«  

Éladó a Bite bácsi tanyája,  
Háta főgye ki van-e mán táblázza?  
Sejem szoknyát visel a, feesége,  
Az állomnak terem az egész f őgye.  

De nem bírja már apó sem a sok dalolást, elfogja a köhögés. Jór .  

megrázza a kis önég embert, csak úgy fuldokol bele. Mikor megnyug-
szik, bocsánatot kér: »A 98-at ligálom ,  nem csuda ez a köhögés, leteszi az  
embert a nagy üd ő . Nem élek mindig mint Ciceló, pedig túlhás sem vá-
tam soha. Nem látott engem senki betegen! аtvenhét aratást levégez-
tem én, tizenhart esztendeig részes vótum, bandagazda vótam tíz kaszá-
val, de soha beteg nem vótam.«  

Ezután inkább a csendes beszélgetésre Mérünk át. Egy-egy mozaikot  
kap ki életéből, közben,; ha eszébe jut, ismét nótába fog. Csapong a fan-
tóziája, Ha'' itt, hol ott köt ki. Beszél példaul arról, hogy amikor ő  kis-
gyerek volt, »Szabadka még nem vót úgy kicsiszolta . Mindenütt csak  
kis házak vótak. A házak vert falbul, f ődbül vátak, nádtetejesek, még  
tagasztot sem töbtek rájuk, egy ház sem vót emeletes Szabadkába. A vá-
roshaza is egy kis nádtetejes v őt, ott, ahun most is van. A hózzak  t alatt  
vóltak a piacok, a városháza mögött esett a korpapiac. Nemcsak korpát,  
hanem mindent árútok ott. A gabonapiac kinta villanyállomásnak v'ót,  
a bajai temető  mögött. Fa, szalmapiaca zentai temet ő  körül vót, itt tű-
zifa, szár, gabona meg ki itudj a, mi kerüt ki. A zombori temet őn túl  
vőt a disznópiac, lúpiac, vásár. Falaszter, tégla nem v őt Lerakka. Sár  
akkora vőt, hogy akadoztak 11 a kocsik. Máma szebb egy falu, mint  
Szabadka vőt abba az üdébe. Pedig Szabadka tör иénszéki város lett . 
vóna. Mer három nagy város v őt akkor, Pest fényessége, Szöged vá-
rosnak pénzessége, Szabadkának bora v őt híres. Ha Szabadkán a rabot  
elitrélték, akkor kérdezték, hogy akar-e fejebbezrii, ment az ügy Szöged  
városába akkor, mer annak v őt kúrijája. Palicson sem vőt semmi, ósak  
a kiskocsma. A nádas, az vóti Szabadkáig, egy ház se v őt útközbe. Ha az  

231 _ 



:asszonyok be akartak mönni, összeszedel őcködtek öten-hatan, úg у  men-
tik botokkal. Aj szögedi kapu még nem v őt meg, de a vasút, a má igön. 
Fakapu vőt ott akkor, egy ,őr nyitta, csukta, hogy a vonat cl ne üsse a 
kocsikat. 

A nép más vőt akkor, mint most. Most civizaltabb a nép, többet tud 
egy tizenhatéves gyermök, mint akkor egy ötvenéves asszony. Nem 
vótak szögény oskolás gyerekök, kevés v őt, ha vőit. A fiöbbn, az mind 
nagyúri nemzetbül való vát. Mer akkor még iltek és virágzottak a nö-
mösök. A nömösnek va' aha nem vat törvénye, nem vát bírája. Ha evitte 
a szép tehenet, mehettél, csak jól elvert. Ilyen nömös v őit Vojnics Lu-
kács Moravicán. Nem vát ályan berös, akit meg nem vert, de azután egy 
pengő t adott neki. Eccer beszeg ődött hozzá egy bér ős, aki szögín nömös 
vát. De nömös vőt. Azt mán .a Vojnics Lukács nem (tutta. Mongyák a 
bérősnek a többiek, hogy hónap megveri az úr. Dehogy — mongya az —  

hisz dágazok! Másnap ki akarta trábálni az urat. Mikor az arra járt, ki-
állt a barazdábul, ráült a csoroszlyára, ének őt. Az úr rávágott. A bér ős 
meg fővet.te a botot, add ki az úrnak, kergette. A többi fét. Este; mikor ki-
eresztrttek, megetettek, az úr kiüzent, az új bér ős mennyen be. 

Bornyúszájú üngöt hurcoltak akkor, egy járomszöget dugott be az 
üngbe a bérős, alul bekötdt'tte az ujját, bemönt.. Az ajtót beriglizte. Az 
úrnak pisztoly vőt az asztalon. Most? Egyönknek meg k ő  halni — mon-
gya a aérös. A járomszög let ki a kezeszára mell ől. »Ha kegyed nemes,, gén  
is az vagyok! « A sárga biléta gyatyamadzagan vát, megmutatta: »Ime, 
én is nemes vagyok!« Tizenöt esztöndeig ott szógálti aatan, sose verte 
meg az úr. « 

De a nők is ki voltak szolgáltatva nekik. Ennek bizonyítására rög-
:.tön el is énekli Bite bácsi a következ ő  nótát, ami balladának is beillenők. 

Kint a pusztán szántok-vettek, 
Kezem-lábom fázik, 
Pedig vé'_em az uraság vígadóba játszik. 
Becsületem feláldoztam, 
De ,én vezért nem átkozlak. 
Miér is ,átkoználak? 
Hisz az a pénz patikára az anyámnak kellett.  
вimbá voltam, leszakasztott az uraság,  
ÍJgy eldobott, mint valami elhervadt virágot.  
Az én nevem penészvirág,  
Ujjal mutat ráma világ.  
Sírok, ahol nem látnak,. 
Kővel dobnak, karjaimba zárlak.« 

Gyermekkorában ő  is játszott, minta többi gyermek. Télen »kor-
csilya vőt lólábszárbul, szög v őt egy fába, azzal a lábunk között haj-
tottuk a koresilyát.« Az iskolába is elj.ázitak, de sokszor kerültek mellé 
is, kiz önösen tavaszi id őben. Nem fűlt a foguk a kis katekizmushoz, 

-bibliáћoz, nagy katekizmushoz. De rendes id őben beállítottak azért haza 
enni. Arra a kérdésre, hogy miket ettek annak idején a. szegényebb hár 
zakban, Bite apó elmondja, hogy telen savanyú káposzrtát olajjal, sült 
tököt, sült céklát, sült krumplit, szálormát. Abban;' az id őben mondja 
— nem sütötték ki a hájat zsírnak, hanem a szelemenbe, pajtába. ' akasz-
tották, s azzal kenték a fatengelyes kocsikat. »Bitbe repceolajt, sárgaré-
pát, vaj t ettek. Mert nagyon szögín ház vát, ahun nem v őt tehén,  háгоm-
.négy liter vajt küpűtek mindig. Cibere is vát a kuckóban, savanya, kor- 
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pábul, beleütöttek tíz-tizenöt tojást, add ki neki, mind egíszbe vót . 
benne a tojás, vikon rántása vót csak. Bü њe kiforraták az edényeket,  
hogy ne Legyenek zsírosak. Máskor járta még száraztészta, bableves,  
krumplileves, rárántotta vajjal, szömlét is darabátok bele.«  

Míg erről beszét, eszébe jutott valami, mert megkérdezte t őlem hir-
telen, hogy legeltem-e már életemben. Majd azt bizonygatta,. hogy ё , ezt  
már megtette. »63-ba vót. Egy ,álló esztendeig egy csepp es ő  se esett.  
Evetettek, de még tavasszal is a porba vót a mag. A kulajoknál 63-ba is  
vót azér buza. 18 garasért attak egy vékáva, de apámnak nem vót pénze.  
Vett egy véka búzát, a felit odatta a szomszédnak, mer nem tuttai' kifi••  
zetni. уyóc garas vót akkora napszám, de két krajcár lett egy garas.  
Egy üdős embörnek nyóc garasér k&letett egész nap fordítani meg ka-
pálni. Nahát akkor legeltem gén. Nem vót egy falat ennivaló már régen.  
Kilenc-tíz 'éves vótam, bodarparet> ettünk a mez őn. De szettünk is egy -
egy nyalábbal, anyám otthon megabálta a levelet, .aztán egy icce ttejet  
szerzett, ráöntötte ,éS azt ettük. Egész aratásig mindig éh бsek vĐtunk.  
Mikor már poré se vát, apám levágtad a tehenet. Apró falatokra vágták,  
kiterítették a ponyvára száradni, akkor két-három darabot attak belöle.  
Egyszer a város kihirdette, adnak prófuntot az éhöseknek. Apám is be -
mönt. Három napig ácsorgott ottt, annyain vótak szögények. Harmad-
napra kapott három prófuntot. Mikor kijött, levágta a kiságyra a zsák-
kal. »Nem mék prófuntér ttöbbé! — mondta. — Inkább levagda'.ok min-
dent. Aki szögény vót, az akkor nagyon szögény у6t.«  

Ha már 1863-ban vagyunk, csak egy ugrás visszafelté 1848. Bit е  bácsi  
elmondja, amit az apjatál hallott: »48 -ban Szabadkán igön megijjettek  a 
népek, mer híre járt, hogy a nímöt öldösi a nélpet. Szolattak hát ki  
merre látott. Mikor Palicsra értek, azt kerdezték, van-e  itt, aki paran-
csol. Öreg Jaksa Imre vót akkor dohánbíró. Monták neki, hogy ,  abgya  
oda a kisbírót, hogy elvezesse .a ním.ötöt; de ne a Kanizsai-úton, mer  a 
kanizsai járás tele van jós .zárggal. El is vezette őket az Zentai-úton, osz-
tán kompon. át a Tiszán. Apám) nem menek űt a nimötök ebl. Benne űt  
a dinnyafődbe, a nímöt huszárok meg ott nyargalásztak mellette, nem  
bántották.« Még csak annyit mond 48 -ról, hogy »akkor verte' ki a nímöt  
Kossuthot, aztan ötven esztendejéig vót királya nímöt.«  

Gyermekkorának emlékei közül legélénkebbek a Rózsa Sándorra  
vonatkozák. Kilenc éves lehetett, mikor Rózsa Sándort szemt ől-szemben  
látta. »Nem vót az nagy embör, ölég szélés vót úgy testbe, szépen tar -
totta magot, fűsűte a bajuszát, takaros embör vót, huszár őrmester vót a  
katonaságnal. Szérp ruhát, felölet őt, csizmát, nadrágot hordott, nem járt  
az sose gatyába. Sokszor megfordút itt Kúlán (palicsi határ), Baksiéknál.  
A tesvérje, a Simont', a Kispiac ódalába vát egy v őgy, ott egy kis roswz  
házba lakott, oda is sokszor elátogatott. Eccer két csend őr azelőtt egy  
órával vot Simonynál, mikor megérkezett Rúzsa Sándor, megkérdi t ő le  
Simont': »Mit szónál, ha ide jönnének?« »Mai megkínánám üket pisztoly-
maggal! « — e vót a szava rá, evett iés ement. Baksiéknál ittak sok:zór  
egész éjjel. Mi gyerkök csak a lovaikat szerettük nézni, mer nagy dolog  
vót a gyerköknek, ha láttak egy patkót luvat. Nem, félt az a csend бrtül  
se, ment nem vót szabad ütet lel őni. Elevente kellett efogni. (J agyon-
lőtte а  сsendбгt, de üt.,nem vót szabad. Azért mert lenyergeni Baksiék  
nál is. Ki vót adda az országba, aki Rúzsa Sándort megfogi, nagy ura-
ságot kap, de lőni nem szabad.<~  

Ezután több történetet mesél Rózsa Sándor vakmer őségéről. Például:  
»Zentának vát egy nagyon büszke kapitánya. Igön-igön szerette vóna  
megfogni Rúzsa Sándort. Fülibe jutott ez Rúzsa Sándornak is. Aszon- 
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gya az embereinek: »Mennyünk be az Af ődre!« igy is töttek. Zenta alatt 
az ereszkedőbe vót egy kocsma, ott állapottati meg. Megtudta ezt a, zen-
tai kapitány. »Lovasok gyünnek Zenta felél»« — szalad be a kocsmá-
ros. Rúzsa Sándor feleli: »Hagy gyüjjenek!« Rúzsa Sándor el is l őtte, 
durra kapitányt. Kifizette a cehhet s odavetette a kocsmárosnak: » iLTzeny-
nyen be Zentára, vigyék el ezeket a dögöket! Ha keresik Rúzsa Sán-
dort, a halasi határba megtalálik.« Mer azt beszíltik, hogy a halasi erd ő-
be lakott. Megszorongatták ezután a csend őrök a feleségit, mer vбt neki 
felesge, két szép gyeröke is vót, az egyik asztalos, a másik is valami-
lyen mestör lőtt. Hajnalig lűvődöztek a csendőrök ott hejába, di mikor 
kezdett hajnalodni, asz mongya a feleséginek: Nyerged f ő  a lovamat, 
aztán a konyhajtón kinyamita a lófejit és kivágtatott. 

De Rúzsa Sándornak e kellett pusztúni, hejába pártóta a szögény 
emböröket. Ráday 69-be kiüzent neki, hogy mennyen be hozzá, megteszi 
bisztasnak az egész Csongrádba, mer ü ismerhetd a rossz ernböröket és 
ü összefogdoshati. Be is mönt önkéntessen, meg is tötte bisztosnak, mer 
elítélte húsz esztend őre rabnak. Iae csak tíz esztend őt tőtött 11, mer 
meghót. Nagyenyeden vót eltemette. Az vót a keresztyib с  vágga: 

Rendőr, ne fij ! 
Itt fekszik Rúzsa Sándor fej nékül, 
Tízet tőtött, tízet meg meghagyott. 

A 

Mesélik, hogy mikor meghót, levágták a fejit. Pesten a múzeumba van a 
teje. Sajnálták is a szögények, mikó meghallották a haláláif « 

Bite apó virtusos legény lehetett annak idején, virtuskodásáért »a 
látók« kivizsgálása után még a félegyházai börtönt is meglakta. A ga-
mós bot volt a hibás. A legények akkor gamós bottal jártak mindenfele, 
különösen vasárnap a kocsmába, ahol a gerenda alá t űzték, de mikor 
szükség volt rá, hirtelen el őrántották. A gamós bot meggyfaág volt, a 
szegedi földről lopták, mert csak ott volt megfelelő , azután lótrágyába dug-
ták egy hétig érni. Ott szépen megpirosodott. Ezzel intézték el azután 
a nézeteltéréseket. Igen gyakran halálas kimenetel ű  volt az ilyen leszá-
molás, az életbenmaradottak pedig a böntönben vágták utáдa a fát. 

Mikor eljöitt az ideje,; ő  is párt választott, de míg a 23. esztend ő t be 
nem töltötte, »míg a három sorozaton körösztül nem mönt«, addig ösz-
szeálltak, mikor meg bírták esküdni, akkor megesküitek. Erre emlékezve
énekli a következő  dalt: 

Bíró, bíró, szabadkai bíró, 
Mind a két szömedet szegye ki a holló. 
Miér ívtad be a nevemet katonának? 
Engöm még a fanyak is mögsajnalnak, 
De mögbntam, hogy mögházasottam, 
Szép legénységem gyászba borítottan. 
Mer má néköm nem szabad szeretni, 
Nem szabad lányokat megölelni. 

Apó »roppant gépészön embör« , sokfele megfordult, sok mindenr ő l 
haLоtt. Hallott a bűbájosokról, garabonciásokról is nyári éjszakákon 
a bandában. De ő  maga is ismert egy ilyen b űbájost, Baka. Misát, aki 
egyébkér зΡ,t dudás volt, a szegedi földön lakott, oda jártlak hozzá a. bete-
gek, megrontottak. »Még kötni és ódni is tudott. Egy embört a dinnya- 
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:fődhő  kötött, de az is tudott kötni. Kileste Baka Misát és megkötötte a  

fögyin egy nap-egy éttokára, pedig Baka űtк t csak egy napra kötötte  
meg, de ű  rárepetőt«.  

»A lakodalomba ha mög akarta ijeszteni az asszonyokat, telieresz-
tette a házat vízzel, az ,asszonyok felugrátak a padra, !pedig semmi se v őt.  
Vagy öt-hat dinnyák csüngtek az asztalról, magbul öt-hat perc alatt  

(olvasmány hatása!). A rontás ellen a konyhaajtó fölé egy nádkívét  

Bibetett.«  
Olyanról 'is tud, aki a boszorkámyok mulatságán résztvett, s őt du-

dált is nekik a Gellért hegyen. » Nadály Imre Ludason vőt csordás, de  
dudát is. Eccer ejött hozzá valaki: »Imre bácsi, ejön este dudám? Arany-
nyal ezüsttel fizetünk.« Csak kés őbb tutta meg, hogy boszorkány v őt.  
Е jféliQ dudát nekik, tártótok nagyban. Mikor vége l őtt .a mulatságnak  
éjfélkor, űk dudáltak. Attak neki táncost is. De hejába rángatta, mer egy  

nagy üres csőnyik vőt. Ellökte magátul. Hѓram hét mulya gyütt haza  
a Szen Gellér hegyről. Három hétig nem is vőt csordás. Meséte, hogy  
,аhun vőt, arany' puhárbul ivott. Pedig csak ökörköröm v őt. Ettől kezve,  

-ha azt montad neki: dud,ájon kend! -- nem akart. Ha dudát, nem akarta  

abbahagyni.  

Varga Jóska apjától hallotta ezt az érdekes törtiénetet, annak a fia  

-keriilt össze egy gara аbanаiással. »Varga Jóska üdős embör, itt .a halomi  
sorba lakott. Eccer gyütb Horgassal, egy gyerköt lát ülni az árokparton,  

megállt. »Te, nem gyünnél el hozzánk kanásznak?« »De igön.« Fövette  

a kocsira, :  épen nyomtatás üd ő  vőt. Ehozta a gyerköt, de széles egy vi-
lágér nem tutták a házba vinni alunni. Az csak ehajított egy pokrócot  

és ott aludt. Akármikor ment megnérzni a gyerköt, nem, tutta fekve érni• 
. Garaboncij,ás köjök vőt. Eccer aszongya: »Id ősapám, látom, hagy kin 
nagyon kemény embör. Mos nekön; e kell menni estére. Egy nagyon jó 
boltot vesz a kezibe, ás egy jukat, belefekszik. Kelet felül gyün egy fe-
kete эika, bőmbőve, nyugat felül égy sz őke, az 'én vagyok. Itt a juk-
nál összecsapunk. A feketének a hátúsó körmit üsse. Ha meggy őzzük 
ketten, akkor örökös fia maradok kennek, akkor még a hajaszály se 
görbül meg. Úgy is törtlént. Addig törték a feketét, mig gy őztek. Utáаiа  
nyomtattak. Hazamennek. A gyerek lefeküdt a kazal mögött, de el őbb 
az apja lelkére köti., mig a nap f ő  nem gyün, ki ne jöjjön, mer akkor 
nem lesz garaboncijás. De Varga Jóska arra ment. »Mos vége, én fij.a 
nem löszök. Hét orsz.gon kergettem a fekete bikát, m;i гér gyütt ken még 
a nap rám nem sütött. Most e k ő  mennem a fekete bikát kergetni.« E 
is tünt. « 

A másik az öregapjával esett meg. »A kelebijaji rétbe vőt kápiszta 
termeszt ő  ember öregapám, nagy természet ű  vő t. Eccer beszerkedzett 
hozzá egy köjök. Olyan picikét evett az, egy tojást meggyúrt .öreganyám 
neki, asz háromšzor-néccer ette. Ott üdögélt a fiatal gyerök az ablak 
alatt. »Na gyerkök, mennyünk kápisztát íitetni« — mongya öregapám. A 
kápisztafőd a parton vőt, leszógát a rétbe. A gyerek .aszongya: »N е  ma, 
hónap jo es ős lesz.« Nem hitte. Egy polyvahordó kosár k.ápisztáfi ütet-
tek. Anyám meséte, kivö}tt a gyerök egy kis könyvet, a kápiszta felett 
kezdett óvasni. Erre olyan es ő  lőtt, hogy a kápisztát kimosta. Másk ő  meg 
anyám Tóni bácsiva ement minden reggel, a rétbe, mer Кбуt csikajuk v ő t 
ott. Oszt ott mindig elaluttak, mikor meg kiérfiek a rétb ől, akkor fiel-
ébrettek. Öregapám meg eccer menta gazda szállására egy üregbe, egy 
gatyába. A gyerök eccer aszongya: »Megszalajtom most Mihály bátyá-
mat! « Elővette a könyvet. Óvasott. Elkezdött az es ő , de csak ott, ahun 
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ü szalatt. Még a gatyakorcába se vót száraz. Olyan vizes lett. Hat hé-
tig ott tanyázott a gyerök, de olyan kevesett evett, mint egy esztend ős 
gyerök. Egy nap kivezette a csikókat, aszongya öregapámnak: »Egyikre 
ujjön kin, a másikra égi. Itt a kantár, vágja a fejébe. Zsuzsa néni varr-
jon két kis vánkost, mer a lovak hidegek lösznek. A lába közé tegye 
ükeb. Hét országon megyünk körösztül, de ö ∎t perc múva itthon lösz arany 
hintón.« De öregapám nem. mönt. Mikor romönt a gyerök a két csikóva, 
szélese világon mindent f őfaggatott.« 

Mesélt volna tovább is Biti 'apó, de már er ősen bealkonyodott. Az-
zal búcsúz, tank el, hogy a nyáron tovább mesé'_get. Csak még életben 
talaljam! Hisz ő  maga mondta: »Nem élök mindig, mint Ciceló.« 

Pennavin Olga. 

Gy. Iszakov rajza 
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