Arana |ános

Szibinyáni |ank
S majd a róna

Ritka vendég Rácorszigban
Zsigmond a hiráIa, a csdszár:
1óI íoqadia István vajd,a,
lstván, kinek apja Lázár:
Hét egész nap látia dúsan,
BecsüIettel, emb erséq q el

sorompója

N|lflih, amint hajtia ménién,
Maid eltűnnek a sűrűneft
Lombos, ágas szövevényén.
ltt gqaloq száll, - paripáia
Fel s alá ryerft gazdátlan;
Szóla Zsigmond: kár volt móqis. ..|
Szól a vajda: semmi|. Bátran|

;

Nem íeleiti: hi a gazd,a
S nem íeleiti, kit vendé4el.

Majd vigassdg: zene, tánc, bor

Iank azonban mind nqomon van,
Le, a völgqnek, fel, a hegtlre,

Tartia ébren a íöIházat,

Mald újudvar, öklelés dll,

Y ad.csap óso

Hangos erdőn naq1 vad,ászat:
Száz tüIöh szól, hait az eb s pór,

Nvlmia össze a ttad berket,
Szorul a rés, a lovag lés,

Yeri, váqja, ííziegqre.
A vad ol14kor hátra horkol,
FOga csattoq, száia résnai,
Maid, mint wrt eb, ftit hevertebb

Íla pendüI, mónje kerget.

ostar üldöz, szűköI és ryi.

ÁIl a haisza, véqe hossza

Már az áIlat

Nincs vetéIgő hetyke ditsnek:
,,Magual a magqal' Zsiqmondnaft,
,,Szerb a szerb" Lanárevicsnek:
udvaromnál
,Ámbár - mond
Yan eq1 apród, csak parányi
N maggar lesz|. - - Erdélt1 szüIte,
Neve ]anko Szibinyáni.

Nem az ifiú, noha qyermek,
Martalékát addiq íízi
Míq ledo|ban s vár keqaelmet.

u-

A kiáltlhoz
Rab ul

piheq, fárad,

és urához

nja, szóq qe n szemr e;
Szól a tlalda: u nem els
Szóla Zsiqmond: lstenemre| . . -

,,Hallod-e lánk . ..|" lm azonban
ZörmöI a qaz, renq a sűrí:
Naqq csikasz vad uqrik íijl, de
Yisszaperdül, mint a qqírű

,fiallod-e ]ánk| ím kiráIqod

n, v ín mláson

vo

,,Tart1yn

a íusst e íiúhjz|

Ehljim a fa, az gyümölcse:
Yisszakérem - Te keqqelmed

-

Ebben most mól hed,vem töltse."
Neru olq hangon voll ez mond,va,
Hogy softáig, vaga hiába. .
Íga került Iank Szibinqáni

- s ez iutalma
Hogq te nékem azt a farkast
Megheited élve, halva."

szeme látia,

.

Zsigm

Rövid a szó, - gqorsan hanqzó
Kísórúe büszfte íelneh:
De sokallja, meg se hallja,
Már nqomul a hősi gaermeft.
Hol kiróIua, móg a táira

o n

d kir áIu

udv aráb a.

Ott idővel, harral s íővel
lsten után vitte slkra:
Másszor is még, többször is még
] árt v adászni f arft aso kr a,
Mint védfie a keresztnek,
Megrontóia qüszke tarnak,

Szeme equszer visszalobban,
S a vad áIlat meq sem dllhat:
Mínd szort a, űzi jobban.

ld,eqen nép hőse

is lett

Derék hőse a magllarnak.

Most is valljdk, eqyre dalljók
Szerbhon ifiai, leánai,

Guzlicájuk hangla mellett,
Ki volt lanko SzibiryániDe a ma,gljar aiakon is
Neve, híre átalános:
Mert hisz' éI még, . , éI örökké
A dicső Hunuadi ]ános.
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