
birkának bundájábul, fiatal ürü felébül, gyönge bárány bolyhaibul, idei juh 
irhájábul.” (392) 
     „Fordítsad füled szavamra, fontos mondanivalómra: hogy këll árpasört sűrítni 
mézízű malátalével, ëgyetlenëgy árpaszëmbül, fadarab felét tüzelve.” (398) 
     „Míg az árpát áztatgatod, malátádat mézesítëd, në kavargassad kanállal, 
falapickával në forgasd: mindig markoddal ëgyengesd, tenyereddel túrj beléje! 
Fuss a fürdőházba olykor, árpa ágyára vigyázva, hogy a macska mëg në ülje, në 
heverjën rá a cirmos. Sosë félj a farkasoktul, në tartson veszély së vissza, hogy a 
fürdőbe në futkoss, éjnek évadján kimënve.” (412) 
     „Hogyha vendég jő a házhoz, a jövevényt jól fogadjad! Módos háztartásba’ 
mindíg van a vendégnek falatja, heverőben húsdarabok, jókora kerek cipók-
kal.” (418) 
     „Vendégëd előbb lëültesd, barátságosan beszélgess, szép szavakkal szórakoz-
tasd, míg mëgfőzöd az ebédët.” (422) 
     „Ha cihëlődik, hogy elmëgy, útra kelni készülődik, utcára në mënj ki véle, ka-
pun kívülig kísérve, mert a párod mëgneheztel, rossznévën találja vënni.” (428) 
     „Ha ëgyszër eszëdbe jutna magad vendégségbe mënni, kérj előre engëdelmet, 
ëgy lépést së tégy anélkül! A vendégségben pediglen mindíg bölcs lëgyën 
beszédëd, lë në szóld honod szokásit, në árulkodjál napadra!” (436) 
     „Mënyecskék kíváncsiskodnak, faggatnak falu nenői: ’Hát vajat ad-é anyósod, 
mint anyácskád adni szokta?’ – Sosë válaszolj eképpen: ’Anyósom bizony nëm 
adja!’ – hanëm úgy, hogy bőven adja, nagy merőkanállal mérve, bár csak ëgyszër 
ád nyaranta tavaly télrül mëgmaradtat.” (446) 
     „Mondok még nekëd valamit, fontosat, figyelj szavamra! Hogyha most kimégy 
e házbul, idegën tanyára térve, nëm szabad anyád felednëd, szomorítanod szülé-
det. Hisz anyád adott eledelt, maga melléből itatva, édës önmagát kiöntve, gyönge 
testit tékozolva, számos éjet töltve ébrën, még ënni is elfeledve, amíg tégëd altat-
gatott, apróságát ápolgatta.” (460) 
     „Aki anyját elfelejti, mëgszomorítja szülőjit, Manalába az në mënjën, tartóz-
kodjék Tuonelátul! Mert Manában mëgfizetnek, mëgtorolják Tuonelában, hogy az 
anyját elfeledte, szülőjit szomorította. Szidják Tuonela szűzei, korholják kemény 
beszéddel: ’Hogy felejthetted anyádat, szomoríthattad szülédet? Mennyit 
szenvedëtt miattad, kínlódott kemény-këgyetlen, fürdőházukban feküdve, ott a 
száraz szalmaágyon, nyomorult, veled vajudva, hálátlant világra hozva!’” (478) 
     Földön vénasszony kuporgott, kendőbe bebagyulálva, küszöböknek koptatója, 
koldus vándora világnak. Mostan ő kezdëtt mesélni, száját ily szavakra nyitva: „
Kedvesét kokas kiáltja, tikfi szól szerelmeséhëz; kikeleti varjú károg, táncikál ta-
vaszt kívánva. Mért nëm inkább én kiáltok? Nekik nincs okuk panaszra, mert ők 
párosan pihennek, mindíg kedvesük körében. Csak magam vagyok magányos, 
mindíg pár híján, hazátlan.” (494) 
     „Hallgass, kishugám, szavamra! Immár mégy ugyan uraddal, mégsë add ma-
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