
lójában a lélek vezérli. Kitűnő irodalmi, néprajzi, teológiai-hittanári
képzettsége, műveltsége és istenadta írói-költői tehetsége jogán vált
egyetemes magyar költővé.
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Lakatos Demeter: Csángó strófák. ELTE – MTA Nyelvtudományi In-
 tézet, Budapest, 1986; Csángó strófák. (Bev. K. Lengyel Zsolt.) EF-
Lapok, Bern, 1989; Búcsú az ifjúságtól. (Szerk. Libisch Győző.) Áram-
lat Kiadó, Budapest, 1992; Csángú országba I–II. Összegyűjtött versek,
mesék, levelek. (Összeáll. Libisch Győző.) Lakatos Demeter Csángó -
magyar Kulturális Egyesület, Budapest, 2003.

Falevelek
hullodoznak
Falevelek hullodoznak
Det fú szél
Ura moszt ész ura hulnap
Leik tél.
Minden menen a világon,
Mynt a vyz,
Télbe jobb egy meleg szoba
Mint a myz.
Szokcor én a zén eszemet
Rombolom,
Le kell esszünk mük eccer,
Gondolom.
Mynt a levél fülden rotod,
Moszt látom,
Holnap meántunk ura leik
Myly álom.
Minden elmúlt, mynt szíp álom,
Oikorán,
Zén életem isz mind múlik
Szaporán,
Én vagyok ez világon
Húharmat,
Szemmy dét megszüt a nap,
Nem marad,
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Zember olyan, mynt a virág
Ablakon: 
Egy nop fülden, nem mynt máccor
Megkapom.
Falevelek hulodoznak
Mindennap,
Ingemet nem tudom halál
Det megkap?…

Csángú országba
Csángú országba be van temetve
A legszebb mogyar kyncsek a világon,
De nincsenek senkitül megkeresve,
Ritka ékszerek, öröksig ágon.

Itt az ős apáink primitív hangja
Elamaradt az évszázadok folyamán,
Ippend mind a napnak örök szent lángja,
Dét szüt szentületre templom tornyán.

Üdü járásval el fognak pusztulny,
Örök nem szemmy ezend a világand,
A kyncseket nem míg lehet megkapny,
Ha megfizetnéd, minden drága árand.

A csángu nép szivibe betemetve
Mogyar kyncsek noprul nopra pusztulnak,
Ha nem lesznek sokáig felkeresve,
S’ azután mogyarok hiába búszulnak.

A csángú országba míg lehet kapny,
Amit magyar irodalom nem üszmér,
Azt is magyar stafirunghoz rakny,
Mert jövü századoknak ez sokot ér.

Nem kerestik, mikor az üdüe vult,
És mikar már késü vult, migprobálták.
Nogy kár! Ha lelkiismeret míg nem szúlt,
Rígi mogyar kyncseket megutálták.

(OSZK Fond 402/96)
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