
Egy XVil. szá?adi hőst ének Mátyás király
koronázásáról

Magyar urak jó Budába egybegyűlnek nagy tanácsba,
Magyar urak, bánok;

Hányia-veti a tanácsuk, hogy ki légyen a királyuk.
Misics lstván uraságra esik ekkor választásuh

úri választásuk.
A dolognak hírét haIIja, mindent megtud János vaida,
Nyomba'készül gyors utiára, pattan nyergelt paripára

Híres János Vaida;
Vágtat méne jó urával egyenesen Budavárnak.
Elkísérte gyors utiába'édes fia, kis Mátyása,

Fia, kis Mátyása.
Paripája gyorsan ére a budai erősségbe;
Hol az urak lakomára egybegyűItek, ott leszáIIa,

uri lakomára.
Adi lstennel iő hozzáiuk |ó vaidáiuk, Magyar |ános
Es az urak valahányan tisztelettel felállának,

Magyar urak, bánok,
Felkel és int, asztalt bontat ió vaidájuk, Magyar iános.
Azután meg az uraknak emigy szólva szóla halkkal

|ános ió vaidáiok:
,,Ki az. a kit énnélkíibm királysdgra kijelöltek?''
Most az urak tisztelettel csendes hangon így feleltek,

Magyar urak, bánok:
,Misics lslvdn urasága emelkednék kiáIgsdq ra!''
Es most ismét Magyar |ános szól hozzájok,

]ános ió vajdájok?
.Klrondnkat ide hérem, hadd röpítsük a |elhőkbe,
Es frsaeliük éberségqel kinek szill Ie a fejére,

Ió maguar vezérek|
Nl eneliük kidlysdgra, az lesz urunk ió Buddba' |''
Es az urak hailongással hal|gatnak a ió tanácsra,

Magyar urak, bánok;
Felröpítve koronáiuk magasra a levegőbe,
A korona leszá|ltába' íme Mátyás feiét érte,

lános fiát érte,
Ilyet látva, csodálkoznak; nem tetszik ez bizony soknak,
S egyik-másik bátorsággal szóI íly szókkal a vajdának,

Magyar urak szólnak:

,,Nem ruhdzzuk bíz' reátlk az országot kirdtgsőgot'!''
Ilyen szókra az uraknak ígyen felel lanos'vaiaa,

Híres |ános vajda:
,,Ne.m azért iött kis Mdtaásom, hogy ő leggen a királgtok,
Azélt iött kis Mátaáslm, paipámra kell vigydzun,

Kis fiam, Mdtgámm":
Nem sok idő telt azóta s Ma€yar lános ismét szóla:
,,Korofiánhat ide kérem, hadd riipftsen a felhótbe,

16 maggar vaérek,
É.s figaeliük éberséqgel, kinek száll Ie a fejére|
Nt emeliiik kfuíIyságra, az laz urunk jó Budába'|

Magqar urak, bánok|''
S a korona leszálltába' szálla ismét kis Mátyásra,
És az urak valahányan üdvözlik a királyságúr;
_ Mátyástkirályságban;
Am egyikük megtagadja: atyia maga, Iános vaida.
A koronát gyorsan véve Mátyás fürtös szép'feiéről.

Mátyás szép feiéről,
Édes fiát szólítgatia, iobbik kezét megragadja
S a budai palotából kivezeti, kiáratja,
, Mátyást kizáratia
Es kezd szólni íly szavakkal Magyar János az uraknak:
,,Koronánhat harmadízbe röpítsük |et a íelhőkbe,

|ő magaal vdirek|
És ftqueljük éberségget, kinek szitl le a fejére|
Azt eneljük kiráIgsáqra, az laz urunk jó Budába' .

Híra- maggar bánok|''
S koronáiuk harmadízbe felröpítik a felhőkbe,
Ott, hol álla palotáiuk, szállton szálI a koronájuk,

Uram, koronájuk!
Elröpül, le se szálla a budai palotába',
Sállton sálla, míglen végre sállhat Mátyás szép feiére,

Korona feiére!
Most az urak valahányan üdvözlik a kiráIyságban,
Most már meg nem tagadhatta ió atyia se', |ánós vajda,

Mátyást &es atyia,
Nyomba' meg is koronázta a tanács ott Budavárba'.
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