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I. FELVONÁS

1. jelenet
Mátyás király trónterme. Mátyás király és Beatrix királynő a trónon ül, belép, s üdvözlő
kézfogások után, a trón két oldalán, melléjük ül Burkus király és a lánya, Izabella. Az
előtérben táncosok szórakoztatják a királyt és a vendégeit. Kobak a király lábához telep-
szik. Egy pillanatra élőkép, mellyel időmúlást tudunk érzékeltetni. Mátyás intésére a
táncosok elhagyják a termet. 

BURKUS KIRÁLY Meg kell hagyni, viszontág, széphelye Magyarország!
MÁTYÁS KIRÁLY Szép, bizony, még hogy szép. Hát akkor hagyjuk is ilyennek

egy ideig még!
BEATRIX Csupán azért mondod, hogy szép, drágalátos Burkus szomszéd,

hogy mondjál valamit. Van, aki mindig csak ilyesmit alakít.
KOBAK felpattan, cigánykerekezik – innentől kezdve, minden megszólalásánál kitalál

valami komikus mozgás-elemet – az uralkodói „fenséges” be-
szédmódhoz képest harsány…) Nagy huncut a koma, zsíros
folt a nyoma, én vigyáznék vele, elküldeném haza! Ravasz
egy legény, még a sityak sem áll jól a fején.

BEATRIX ( feléje hessent a kendőjével.) Elhallgass, szemtelen, mert meggyűlik a bajod
velem, Kobak koma! Az nem sityak, hanem korona.

KOBAK Ha szemem nincs is, fülem van. Egészen jól hallottam, mit
furulyált itt a burkus.

MÁTYÁS KIRÁLY (ő tréfás komolysággal a jogarával sújt a bolondja felé.) Tényleg
hallgass most egy kicsit, Kobak!
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KOBAK Hallgassak? Mert koppan a kobak? Élsz még, látom, mozog
a szád, de már életedben oda az igazság? Nem félsz, jövőbe
látni lusta, hogy az utókor mindezt megtudja?

MÁTYÁS KIRÁLY Kifelé, szemtelen… fültelen… kéztelen… lábtalan… na, most
már nincs mivel visszavágnod!

KOBAK Mármost úgy látom, se szemevilágom, se fülem, se kezem, se
lábom – de elszámítottad magadat, Mátyás, jó királyom! Amíg
a világ halad, az eszemből egy karaj mindig épen marad! 

BURKUS KIRÁLY (zavartan köhöget.) Netán, ha nem zavarok… szólni akarok…
Kell, hogy szóba hozzam… Idefelé azt hallottam, van neked,
felséges szomszédom, egy aranyszőrű bárányod.

MÁTYÁS KIRÁLY Lenni van. Igaz is. A hír nem hamis.
BURKUS KIRÁLY Én meg ezt, ezért engem meg ne vess, el nem hiszem. Nem

hiszek a kincsednek, mert aranyszőrű bárányok márpedig
nincsenek, csak a mesében, a lilában s a kékben.

KOBAK Akkor meg már hogyne lenne! Hiszen mi egy mesében va-
gyunk itten lassan nyakig benne.

BURKUS KIRÁLY (türelmetlen gúnnyal.) Már azt hittem, kezeim tördelem, hogy
ez maga a történelem…

KOBAK Erre utal néhány elem. De mese lesz ez, Burkus fiam.
MÁTYÁS KIRÁLY (az ajtó felé mutat, de a bolondnak eszében sincs kimenni.)

Kobak, tőled az ember feje kivan! (Nyájasan visszafordul a
vendégéhez.) Na, ha az aranyszőrű bárányt nem is hiszed, azt
kell, hogy eszedbe vegyed, felséges szomszédom, mert igazság
lakik a számon, hogy van nekem mellette, ki őrködik, egy
olyan juhászom, s ezzel a rezet kivágom, aki sohasem hazud.

KOBAK … ik.
MÁTYÁS Ne ikegj itt nekem, te kuvik!
BURKUS KIRÁLY Hinném, ha hihetném! Eszembe tenném, ha vehetném!

Mert olyan juhász pedig, tapasztaltam edig, s mondanám
inkább, még az aranyszőrű báránynál is ritkább, aki sohasem
hazud.

KOBAK …ik.
MÁTYÁS Ne huhogjál, kuvik!
BEATRIX Márpedig, Burkus király kérem, az én drága férjem, Magyar-

ország felszentelt királya, szavát mindig megállja, sohasem
hazud.

KOBAK …ik.
BURKUS KIRÁLY (szerepéből kiesve, nem tudni, kire mordul rá.) Tartsd a csőröd,

kuvik!
KOBAK Nem tartom. Harcos nyelvőrzőként vallom, hogy a hazud

ikes ige.
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BEATRIX Te akkor se huhogjál bele semmibe!

A király föláll, a közönség felé énekel.

MÁTYÁS KIRÁLY Van nekem egy aranyszőrű bárányom,
Van hozzá egy igazmondó juhászom,
Boldog az a király,
Kinek ennyi dukál.

Van nekem egy igazmondó juhászom,
Van hozzá egy aranyszőrű bárányom,
Boldog az a király,
Kinek ennyi dukál.

BURKUS KIRÁLY Hogy szavadat el ne feledd, fogadást kötök most veled,
derék Mátyás király, ki népek fölött pöröly, hogy hamis
annak a pőrebáránynak az aranyszőre, és a te igazmondó ju-
hászod, majd magad is belátod, elbukik azon, hogyha én
akarom, s a lovam alája adom, mert van annyi aranyom, hogy
mégiscsak hazud.

KOBAK …ik. Bocs, csak tüsszentett a kuvik. A kuvik nem ikes ige.
Hanem ikes főnév. Bárcsak az ilyesmihez főnőnék!

MÁTYÁS KIRÁLY Úri király biztosra kivált nem fogad. Mondd hát, mire fájt
volna a fogad! 

BURKUS KIRÁLY Nem fogadsz biztosra? Ilyet ne mondjál soha! Állítom, s
magad is belátod, királyi inadba szállt a bátorságod, azért
nem fogadsz.

BEATRIX (indulatosan felpattan.) Vendégkirályom, tekintélyt fosztogatsz! Jó uram
azért a magyarok királya, hogy soha nem száll királyi inába
királyi bátorsága. 

BURKUS KIRÁLY Van neked egy bárányod,
Színarany a szőre,
Van neked egy juhászod,
Arany a beszéde.

Megcsalom én azt a juhászt,
Elcsalom én azt a bárányt, 
fele királyságom
menten felajánlom,
hogyha vesztenék!
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MÁTYÁS KIRÁLY Legyen! Nem oszt, nem szoroz fél ország nekem! Tétként
én is fölteszem a felemet, hangozzék el így a felelet. El akarod
veszíteni Burkusországod felét, látom. Fogadjunk, s ha ve-
szítenék, tiéd fele királyságom. Magyarország fele minden-
féle burkusokkal lesz tele, ha veszítenék – ezt azért szánom.
Megbánod még ezt az órát, nos, szóltam! Itt a kezem, nem
disznóláb!

BEATRIX (kényeskedve méltatlankodik.) Na de felség! Miféle parlagi szólás!
MÁTYÁS Beatrix, most ne szólj rám!
KOBAK Ne szólj szám, így szól a királyi szólam, rendelkezik így a pa-

lota ura, ez nem egyéb, mint fura diktatura.
BURKUS KIRÁLY Az én kezem se disznóláb. Itt van, nesze, fogd és lóbáld!

Felállnak, hogy kezet rázzanak. Élőkép.

IZABELLA (eddig hallgatott, most váratlanul felélénkül.) Na, de papa! Elment az
esze, egy királlyal hogy így beszél?

BURKUS KIRÁLY (a szenilisek bárgyú meglepetésével fordul a lánya felé.) Hozott
mi szél, édes szentem? Te is itt vagy, lányom, Izabella? El is
felejtettem. Egyáltalán, ide velem jöttél? Akkor tudod, ősz
van-e már, vagy csak hideg tél. Az eszem az megáll, mindjárt
itt is hagy, valóban. Lányom van a falóban, csöngettyű a fü-
lében… Velem te úgy beszélsz, hogy nekem mindjárt be-
szólsz? Ezt én meg nem engedem, engedhetem egyetlenegy
gyermekem!

IZABELLA ( félre) A papa kicsit gyagya, vizenyős már az agya, bajban az ország ügye,
fél ország, ugye, neked így agyő!

KOBAK Na de felség, na de papa,
elcsattant a nagy parola,
kobakom
vakarom,
mi lesz ebből, hékás!

IZABELLA Na de papa, na de felség,
országunkból lesz feleség,
vakarom 
kobakom,
nem hagyom
annyiban a dolgot. 

BEATRIX Na de felség, na de férjem
mi lesz ebből, meg kell kérdjem!
Koronám
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vakarom,
a karom
belezsibbad, tényleg.

BURKUS KIRÁLY (a kezét dörzsöli.) Egy hét sem telik bele, enyém Magyarország
fele.

MÁTYÁS KIRÁY Nem telik egy hét sem bele, országomé Burkusország fele.
BEATRIX (halkan, maga elé, de úgy, hogy a király is hallja.) Baj, ha egy ország sorsát

holmi juhászok fonják. S holmi arany bárányok. Felséges
férjem, ez akár válóok.

MÁTYÁS KIRÁLY Legfőbb a bizalom, Beatrix! Oly biztos ez, mint a krucifix.
KOBAK Német szó rontja a fület, jobb szeretem, hogy feszület, így,

magyarul hallani.(A király pofonja elől elpattogva.) Hallali!
IZABELLA Lehet így is mondani. De nálunk, Olaszországban, fix, hogy

a kereszt krucifix. Ám mondja csak, papa, amit így könnyel-
műen elszór, az kinek a java?

BURKUS KIRÁLY (egyre szenvedélyesbben üríti a kupákat.) Ne kérdezz, libacombot
élvezz! Női ész ezt nem érti. Egy király legyen mindig férfi. 

KOBAK Ekkora butaság elől nehéz kitérni. Könnyelmű királyok, jó
mulatást kívánok! (El.)

BEATRIX-IZABELLA Játszanak az országgal,
akár ha két almával,
osztják, felezik,
egymást etetik,
miféle királyok
az ilyenek,
rosszalkodnak, akárcsak
a gyerekek.

BURKUS KIRÁLY Nem telik belé pár nap, s országodnak búcsút mondhatsz!
Nagy garral jövök a hírrel, belesápad orcád, enyém a fél or-
szág, mert hazudott a juhász, nem kellett hozzá sok ész.

MÁTYÁS KIRÁLY Hagyd békén a színem! Itt várlak a trónon. Kudarcodat szá-
nom már előre. Borból nem lesz lőre, kacagok a savanyú ké-
peden, neki az igazmondás lételem, hiába ekkora nagy
komafelség arca, nem lesz rá módja, hogy juhászomat ha-
zugságon kapja.

BURKUS KIRÁLY Nem-e? Nyarvogsz, mint egy rossz nyenyere! Induljunk Iza-
bella innen kifele, nyomban! Kövess, jöszte a nyomomban!

IZABELLA (meglepődve a hirtelen hangulatváltáson.) Követem, papa, de épp a nyo-
mába miért lépjek? Mi diktálja ezt, milyen államérdek?
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BURKUS KIRÁLY Mindig ezek a miértek! 
IZABELLA Na és, ezzel kinek ártok?

Kobak érkezik vissza.

KOBAK Hova e nagy sietség, no lám csak, a butaság olyan, mint a
hashajtó, menten futva szalajtó!

MÁTYÁS KIRÁLY Hadd szaladjanak, hadd siessenek, az igazság feléjük most
épp nem integet.

BEATRIX Nagyon hiszel, felséges férjem, az igazadban. Fülig merülsz
benne, akár ló a zabban. Csak nehogy bizalmad csalatkoz-
zék! Esendő az ember, botladozva lép.

MÁTYÁS KIRÁLY Csalódni bizton nem fogok. Látjátok a kedvem? Egyenesen
ragyogok.

BEATRIX (durcás a könnyelmű fogadás miatt.) Dús örömnek nagy a böjtje, oda ne
égjen felséges nagyujjad körme. 

KOBAK Perzselődik, nem nagy űr, arra van a pedikűr. Fogja, s az
égett körmöt rendbehozza.

2. jelenet
A pusztán, a pásztorkunyhó előtt. A réten békésen legelésznek a bárányok. Pörge Péter,
a juhász a fűben hever, furulyázgat. A furulyaszóra a bárányok táncra perdülnek, éne-
kelve bégetnek…

BÁRÁNYOK Egész nap csak játszunk,
bégve furulyázunk, 
bégve hegedűlünk,
bégve fűre dűlünk,

egész nap csak bégve
bámulunk az égre,
reggel is csak bégve
futunk ki a rétre,

aztán bégve este,
alkonyati csendbe’,
végre hazatérünk,
s szép álmokat kérünk
bé-get-ve!

FELELGETŐS Be-e-e,
gyere be,
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be-e-í,
gyerekí,

nem megyek ki,
nem megyek, 
nem megyek,
mert elveszek,
idekint farkas lehet,

Be-e-e,
gyere be,
be-e-í,
gyerekí,

nem megyek ki, 
nem megyek,
nem megyek,
mert elveszek,
idekint medve lehet,

Be-e-e,
gyere be,
be-e-í,
gyerekí,

be-e-e, idebe’
nézzük a hold felkel-e,
be-e-e, odakünn
árnyaktól is remegünk,

be-e-e, be-e-e,
bárányka a helyedre,
be-e-e, be-e-e,
sötét borul szemedre,                     

be-e-e, be-e-e,
összebújunk szeretve,
álom útján egymást
csak így követve,

be-e-e, be-e-e,                                                                                      
aludjunk, ha
aludnunk már lehetne…!
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PÖRGE PÉTER Báránykáim kedvesek, aludni még nem lehet, botomat le-
szúrom, az időt megnézem, három óra öt percre, maradjatok
legelve, hízzatok a fűtől, árnyékot a fáktól kaphattok.

Az aranyszőrű bárány csípőre tett kézzel odaáll a pásztor elé.

ARANYSZŐRŰ Unom ezt a rétet,
akármerre nézek
mindenhol csak 
fű és virág,
ennél bonyolultabb
tán a világ, 
messzeségbe vágyom.

PÖRGE PÉTER Maradj békén, kicsi szentem, aranyszőrű drága kincsem, itt
őrizlek farkasoktól, itt őrizlek emberektől, gonosztól, vesze-
delemtől, éhes és kapzsi a világ, fölfalna téged, s a bundád
lelopná a testedről, nem sokat tudsz te még szegény bárány-
kám az emberről. 

ARANYSZŐRŰ Unatkozom hétszámra,
e sok buta bárányka
csak füvet rág, s folyton béget,
bejárni a mindenséget, 
régi vágyam lenne.

Aranybőrben születtem,
többre vágyom, mint a réten
tölteni el kicsiny létem,
lábam messze vinne.

PÖRGE PÉTER Megértelek, de nekünk itt a hazánk, ha születtünk ide, hang-
súlyozom, nem oda, főleg meg nem máshova, a ti dolgotok,
hogy hízzatok, kövér füvet rágcsáljatok, kolompszóra béges-
setek, soha el ne tévedjetek, ha veszély jön, itt vagyok, oda-
ütök, odacsapok, legyen farkas, legyen ember, találkozik
haragommal, ha bántana benneteket, szép királyi birkákat
és bárányokat. De valaki jön most, húzódjatok hátra, a szán-
déka hátha rosszabb, mint a nyári nátha!

Burkus király érkezik, álruhában, paraszti gúnyában. Maga sem veszi észre, hogy árnyként
követi a lánya, aki most egy közeli bokor mögött elrejtőzik. A király kezét nyújtja a pásztor felé.
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BURKUS KIRÁLY Adjon isten jó pásztor, hiányzik-e a nyájból egyetlenegy bá-
rány?

PÖRGE PÉTER ( feltérdelve eléje.) Fogadj isten, jó királyom! Életemet és halálom
most kezedhez felajánlom, nincs híja a nyájnak, hogyha
lenne, hogy számolnék el vele a gazdámnak.

BURKUS KIRÁLY (körbe forogva.) Miféle királyról beszélsz? Hol az a király, nem
látom, nincs semmiféle itt király, barátom, te félrebeszélsz.

PÖRGE PÉTER (Egészen közel lép a királyhoz.) Ne tagadj! A te szádból fé-
nyesen és ékesen hullanak a szavak. Ujjadon véletlen egy ki-
rályi pecsétgyűrű rajta maradt. Kezed finom, mint liszt
fehérje, ezt pusztai nap még nem érte, mint a sima parasz-
tokét. Előttem egy falvédőkép, rajta Burkus király, hogy épp
a bal fülét vakarja. Jobb kezében országalma, alighanem te
lehetsz, éppen olyan a fejed, mint azon a képen, hol ural-
kodsz pirosban és kékben. 

BURKUS KIRÁLY Hogyha felismertél, nem mondok neked már ellent. Nem
vagyok oly’ király, ki a szél ellen villant. Megmondom én
kerek perec, egy zsák arany, sárga, kerek, amit neked hoztam,
neked, gazdag leszel nyomban, ha elfogadod.

PÖRGE PÉTER Hiszi a piszi, hogy ezt ingyen id’adod. 

BURKUS KIRÁLY Ingyen adom, szeretetből, 
ilyen vagyok én, alapból,
én, a Burkus király.

Gazdag vagyok, s azon vagyok
hogy ti is gazdagodjatok,
ti, pusztai szegények,
szegény pásztor legények,
én, a Burkus király!

PÖRGE PÉTER Átlátok én rajtad, Burkus király, egész másmilyen a világ,
bökd ki, felség, miért jöttél,mi az, amiért arannyal fizetnél!

BURKUS KIRÁLY Ha így gyanakszol, nem bánom, jöttöm okát kivágom,van
neked egy bárányod, a bárány kell nekem. 

PÖRGE PÉTER Bárányom, de melyik bárány, sok kóborg a mező hátán,
egyet adok, kettőt vihetsz, majd Mátyás királynak fizetsz
érte, hogyha látod, úgy hiszem, barátod.

BURKUS KIRÁLY Nem kell nekem bármi bárány, olyat a mezeim hátán talál-
hatok ezret is. Bolond a ki vizet visz a tengerbe. Más kell
nekem, pusztai emberke! Aranyat adok aranyért, pénzes 
batyum bárányodért, amelyiknek szőre arany, így lesz majd
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helyes az arány, adok-kapok között.
PÖRGE PÉTER Sejtettem, hogy nagylelkűséged mögött valami alantas érdek

vezetett el hozzám téged.
BURKUS KIRÁLY Hogy beszélsz egy királlyal? Nem gondolsz a fejeddel? 
PÖRGE PÉTER Most inkább a fogammal! Csikorog.
BURKUS KIRÁLY Lehet, csak a gyomrod korog… Beszéljünk inkább a bárány-

ról, mint az mirge-morgó gyomrocskádról!
PÖRGE PÉTER Ez a bárány nem lesz eladó,

bár arannyal jöjjön a vevő,
nincs ember, őt innen elvivő,
ő Mátyás király kedvence.

Elég neki futni a mező,
egy palota lenne temető,
ide küldte őt a teremtő,
ő Mátyás király kedvence.

Nem adnám el semmi aranyért,
nem cserélném semmi javakért,
inkább tépném ki a szívem én,
ő Mátyás király kedvence.

BURKUS KIRÁLY Mit fecsegsz itt pásztor,összevissza? Hiszem, hogy fejed nem
egészen tiszta. Hagyd ezeket az üres szavakat, s vedd magad-
hoz zsákommal az aranyat.

PÖRGE PÉTER Ha így tennék, áruló lennék. S mit mondanék a királynak,
ha kérdezné, hova lett a nemes állat?

BURKUS KIRÁLY Törődöm is, hogy mit mondasz! Hazudj egyet, például
mondd azt, széttépték a farkasok, csak a csontját hagyták
ott, vagy beledöglött a kútba, s hogy hogy esett bele, senki
se tudja, ellopták a rossz emberek, sehol a nyomát nem
leled…

PÖRGE PÉTER Hazudni én nem tudok, meglehet, hogy nem merek, nem
vagyok már kisgyerek, a szavaimért felelek.

BURKUS KIRÁLY Nem hazugság, csak füllentés, nem szégyen egy kis ámítás,
megtévedve a számítás, király elfelejti.

PÖRGE PÉTER Nem tudom megtenni. S a nagyobbik baj, felséges idegen
királyom, hogy nem akarom. Aranyaid nem vágyom, becsü-
letem többet ér, nem vehető meg aranyért.

BURKUS KIRÁLY Itt fonnyadsz el a napon, ha nem kell az aranyom. Ostoba.
Nem szabadulsz el innen soha.

PÖRGE PÉTER Inkább így mint, lefogva, bitófára hurcolva. 
BURKUS KIRÁLY Gyáva vagy te, ez a jó szó, inkább mint, hogy igazmondó.
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PÖRGE PÉTER Legyen így vagy úgy, felséges királyom, fel is út, le is út, ma-
gamat a legnagyobb tisztelettel ajánlom.

BURKUS KIRÁLY Elkergetsz a földedről egy királyt?
PÖRGE PÉTER El, ha amit javasol, gazemberség, és az az égre kiált.
BURKUS KIRÁLY Megkeserülöd még te ezt.
PÖRGE PÉTER Az igazságért, ha kell, szenvedek.
BURKUS KIRÁLY Na, én most innen elmegyek. Nem mondom, hogy isten

veled; vigyen el az ördög!
PÖRGE PÉTER Vigye, csak vigye, de aztán vigye innen jó messzire!
BURKUS KIRÁLY Szemtelen parasztja! Minden szavamat kiforgatja…
PÖRGE PÉTER Talán említettem, felségedet itt senki sem marasztja.

Burkus király dühtől pihegve „elvonul”. 

3. jelenet
A pusztán, a pásztorkunyhó előtt. Izabella megvárja, míg az apja el nem tűnik, akkor
előbújik rejtekéből, és a pásztor mögé settenkedik. Pajkosan befog ja a szemét. A pásztor
ijedtséget színlel.

IZABELLA         Szép pásztor, néhányszor láttalak már legeltetni e tájon.
PÖRGE PÉTER Mézes szavak csordulnak édes szájon, kár, hogy a gazdáját

nem látom. 
IZABELLA         Akarod-e látni, tényleg? Neked csak a látvány a lényeg?
PÖRGE PÉTER A látvány mindig szépség, s a lélek az arcon látszik…
IZABELLA ( félre) Okosabb, mint azt véltem, levesz a lábáról ezzel a szöveggel

bárkit. Valakivel beszélgettél. Ilyenkor erre ki jár?
PÖRGE PÉTER Az előbb, épp előtted, idetévedt egy valódi király.
IZABELLA         Na, ez a hír már kisbíróért kiált. És mit akart ez a… valódi

király?
PÖRGE PÉTER Az aranyszőrű miatt kevert.
IZABELLA         Attól vagy most ilyen levert?
PÖRGE PÉTER Levert éppen nem vagyok, csak át kell élnem, mit látnak a

vakok.
IZABELLA         Csak ennyi? És mi az, amit a vakok látnak?
PÖRGE PÉTER A semmi. Feketeség. Fekete a föld, fekete az ég, fekete a víz,

fekete a tűz, fekete szél fekete felhőket fekete messzeségbe
űz.

IZABELLA ( félre) Milyen költői, ahogy itt, így, a kis hülye romantikusan betűz.
(Elveszi a kezét a legény szeméről, aki ámulva nézi a szép
lányt.) Mi történt, legény? Elakadt a szavad?

PÖRGE PÉTER Szépséged csodálom. Csak amit látok, nem hiszem, hogy azt látom.
IZABELLA         Nem bánom. Jut is, és marad. A szépség nem fogy, a csodá-
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lattól az csak nő, ezért van a világon annyi férfi, és ezért van
annyi a nő. Az egyik csodálja, a másik állja…

PÖRGE PÉTER Teteje van ennek, de nincs sok alja…
Mennyi virág nyílik a réten,
ennyire szépet nem láttam mégsem,
itt áll előttem, fürdik a fényben,
perzseli szívem, perzseli, érzem.

Mennyi szépség, ártatlan arca, 
Karcsú kis nádszál, most felkavarja
lelkem nyugalmát, hogyha akarja
adnám szerelmem, markában tartja
a sorsomat…

                                
PÖRGE PÉTER Ki vagy te, ki szépséges lényed és fényed e nyomorult pusz-

tára fecsérled?
IZABELLA         Én egy valódi királylány vagyok. Remélem, ezzel nem ron-

tom el a napod.
PÖRGE PÉTER ( félre) Nagy itt ma az egy napra eső királyi eső. Az előző nem volt

kellemes. Ez utóbbit nem bánom. Akármit is teszek, rajta
ragadt a szemem ezen a lányon, s a látványon.(Izabella felé
fordul.) Mit keres itt egy valódi király valódi lánya? Csak
nem neked is… kellene éppen… a király aranybáránya?

IZABELLA         Kell ám a fenének! Nem erről szól ez az ének! Csak erre jár-
tam, gondoltam, hozzád benézek, a pásztorok itt hogyan is
élnek.

PÖRGE PÉTER Élnek így, élnek úgy, nem nagyon érdekes. Legnagyobb ese-
mény, ha egy állat kehes. 

IZABELLA         Hoztam neked egy kis bort. Az illata bódít, a színe veres.
                                ( félre) Javasasszony-főzet szerelemre,
                                aki ebből kortyol, nagy lesz a… kedve.
PÖRGE PÉTER Nem nagyon élek én a borral…
IZABELLA         Ember, haladni kell a korral! Most minden fiatal veresbort

fogyaszt. 
PÖRGE PÉTER Az ilyesmi engem kicsit lefagyaszt.
IZABELLA (tarisznyájából egy kulacsot húz elő.) Mielőtt teljesen lefagynál, húzd

meg ezt a kulacsot. Meglátod, használ.
                                ( félre) Javasasszony főzet, elvarázsol,
                                forr tőle a véred, szinte lángol…
PÖRGE PÉTER Hát legyen. Ha annyira ajánlod.
IZABELLA         Ajánlom hát! Csak emeld a szádhoz, és nagyokat kortyolj

belőle. Nemes bor ez, nem holmi lőre. 
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A juhász iszik, és szinte azon nyomban el is bódul az italtól. 

PÖRGE PÉTER Ez nagyon erős!
IZABELLA         Addig erős, amíg nem üres. Ilyesmiből inni egy pásztornak

nagyon is uras.
PÖRGE PÉTER (iszik) Kicsit megszédültem. Mi van benne?
IZABELLA         Javasasszony főzet szerelemre,
                                aki ebből kortyol, nagy lesz a… kedve.
PÖRGE PÉTER (iszik) Kicsit megszédültem. Mi van benne?
IZABELLA         Javasasszony főzet, elvarázsol,
                                forr tőle a véred, szinte lángol…
PÖRGE PÉTER Forr a vérem, szinte lángol, kiugranék a világból! Mit adtál

te nekem inni? Szegény apám hiába mondta, nem lehet egy
lánynak se hinni…

IZABELLA         Mi bajod legény? Szédülsz a puszta forró jegén?
PÖRGE PÉTER Nem tudom, mi van velem. Forog a világ, szédül a fejem… 
IZABELLA         Még egy kortyot, s mindjárt rendbe jössz.
PÖRGE PÉTER (iszik.) Mi lehet a szép szavak s e vadítóan szép szemek mögött?
IZABELLA         Mondd csak, pásztor…
PÖRGE PÉTER Pörge Péter a nevem….
IZABELLA         Pörge Péter… eszemet megpörgetem – ezt a nevet ismerem…

Mondd csak fürgén Pörge Péter, van-e mátkád, van-e néked?
Kéne hozzám egy szerető, férjnek való, a kedvemet felemelő!

PÖRGE PÉTER Nincsen mátkám… de ha lehet… jegyben szívest járnék veled… 
IZABELLA         Házasodni házasodnál?
PÖRGE PÉTER Csak akkor, ha te jössz hozzám feleségül.
IZABELLA         Erre igyunk! Elveszlek férjül! De lenne egy feltételem.
PÖRGE PÉTER (iszik.) Bármi legyen, azt megteszem.
IZABELLA         Az aranybárányt add nekem!
PÖRGE PÉTER Kába a fejem, nem látom… a kedvesem vagy, a barátom?

Vagy ellenségem, aki rászed…
IZABELLA         Meglesz belőle neked is a részed…
PÖRGE PÉTER Akkor is, ha a fejem most részeg?
IZABELLA         Nem vagy álmos? Nem volt a bor elég? A főzetben varázs-

szer van, álmod szebben lebben tőle most eléd, már aludjál!
PÖRGE PÉTER A bárányhoz hozzá ujjal se nyúljál!
IZABELLA         Csak a bőre, az kell nekem, meg a szőrét, azt viszem el.
PÖRGE PÉTER És más baja nem esik?
IZABELLA         Majd csak nő neki másik.
PÖRGE PÉTER Házasságnak ez az ára?
IZABELLA         Aludj egy jót a vásárra…
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PÖRGE PÉTER Meg egy jót a házasságra! Alszom is!
IZABELLA         Még várj! Hallani akarom, a bárányt akkor kapom is?
PÖRGE PÉTER Nem bánom, legyen a tied. Ott legel a réten, fogd el, a bőrét

vigyed! Csak házasság legyen a vége…!
IZABELLA         Mindegy, hogy mi lesz. Kimondta végre, enyém a bárány, az

se baj, ha egy kis ármány mérgezte meg szegény Pörge Péter
fejét. Az enyém, az enyém a bárány!

Pörge Péter hátradől és elalszik. Talán horkol is egy kicsit. Izabella elindul az arany -
bárány felé.

IZABELLA         Higgyétek el, én jó vagyok,
                                nem lopok, és nem is csalok,
                                de könnyelmű volt az apám,
                                majd túladott birodalmán,
                                vagy csak a felén.

                                Nem vagyok rossz, csak az eszem-
                                nek parancsait követem,
                                megszerzem az arany bundát,
                                így mentem meg Burkusország
                                eljátszott felét.

Üldözni kezdi az aranybárányt. Hol eltűnnek, hol előtűnnek…

                                Állj meg bárány, aranyszőrű,
                                bundád lelopni nem könnyű
                                rólad, hidd el, nem bántalak,
                                csak kicsit megkopasztalak,
                                állj meg végre hát!

ARANYSZŐRŰ Futok, ahogy lábam bírja,
                                addig van rajtam az irha
                                amíg el nem ér e némber,
                                fáradok már, egyre érzem,
                                egyre nehezebb.

IZABELLA         Állj meg bárány, aranyszőrű,
                                bundád lelopni nem könnyű
                                rólad, hidd el, nem bántalak,
                                csak kicsit megkopasztalak,
                                állj meg végre hát!
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Egy ideig egyikük sem jelenik meg, csak az üldözési zene hallatszik. Majd előtántorog
az aranyszőrű bárány, immár a bundája nélkül, pőrén, árván, megáll az alvó juhász
előtt, és vádlóan nézi. A bárányok kíváncsian köréje gyűlnek, azután, bután, tovább le-
gelésznek és énekelnek. 

BÁRÁNYOK Egész nap csak játszunk,
bégve furulyázunk, 
bégve hegedűlünk,
bégve fűre dűlünk…

ARANYSZŐRŰ Untam már a rétet,
most elért a szégyen,
nem bántottam, 
mindenki bánt,
ilyen gonosz 
letta világ, 
bundámra vadászik.

BÁRÁNYOK Egész nap csak bégve
bámulunk az égre,
reggel is csak bégve
futunk ki a rétre…

ARANYSZŐRŰ Untam már a rétet,
most elért a szégyen,
nem bántottam, 
mindenki bánt,
ilyen gonosz 
lett a világ, 
bundámra vadászik.

BÁRÁNYOK Aztán bégve este,
alkonyati csendbe’,
végre hazatérünk,
s szép álmokat kérünk
bé-get-ve! 

FELELGETŐS Be-e-e,
gyere be,
be-e-í,
gyerekí,
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nem megyek ki,
nem megyek, 
nem megyek,
mert elveszek,
idekint farkas lehet,

Be-e-e,
gyere be,
be-e-í,
gyerekí,

nem megyek ki, 
nem megyek,
nem megyek,
mert elveszek,
idekint medve lehet,

Be-e-e,
gyere be,
be-e-í,
gyerekí,

be-e-e, idebe’
nézzük a hold felkel-e,
be-e-e, odakünn
árnyaktól is remegünk,

be-e-e, be-e-e,
bárányka a helyedre,
be-e-e, be-e-e,
sötét borul szemedre,                     

be-e-e, be-e-e,
összebújunk szeretve,
álom útján egymást
csak így követve,

be-e-e, be-e-e,                                                                                      
aludjunk, ha
aludnunk már lehetne…!
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II. FELVONÁS

1. jelenet
A pusztán, az úton. Pörge Péter botjával a földet kopogtatva araszol, fel Budára. 

PÖRGE PÉTER Fáj a fejem, (de) szívem jobban,
                                csak vergődik, alig dobban.
                                Jaj, mit tettem, mivé lettem,
                                királyi gazdám megloptam.
                                Ármány volt a leány szava,
                                mérges volt édes itala,
                                elbódított varázs-lőre,
                                oda a bárányka bőre,
                                megyek, megyek föl Budára,
                                a királyi palotába, 
                                Mátyás király elé állok,
                                mindent őszintén megvallok,
                                az is lehet, hogy meghalok,
                                akasztófácskára jutok,
                                jaj, mit tegyek, hová legyek,
                                föl Budára miért megyek, 
                                mit mondok majd a királynak,
                                szégyene lettem világnak,
                                eljátszottam a bizalmat,
                                környül vesznek most félelmek.
                                Megáll, gondolkodik, magában beszél.

                                Pedig szép volt. Szép és kedves. Mézes szava megtévesztett.
Boszorkány volt? Alig hiszem! Tekintete tekintetem meg-
fogta. Alighanem varázsfőzetet tett a borba. Ezzel juttatott
most bajba. Báránykámnak finom bőre, báránykámnak
arany szőre odavan. Mit mondok most a királynak, hova
lett? Mit tettél te, Pörge Péter, eddig jó királyi pásztor, el-
csábultál leányszemtől, már hazudnál, hogyha tudnál. Ül
majd a nagy király szemből, lelkem dermed a tekintettől,
már hazudnék, hogyha tudnék, próbáljuk hát meg! Mit
mondott a Burkus király, ki hazugságokban kivált otthon
van? Jó lenne most tudni, hogyan kell hazudni!

Megáll. Leszúrja a botját a földbe. Ráteszi a kalapját. Eljátssza, hogy ő Mátyás király,
a bot pedig a kalappal Pörge Péter.
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                                – Mi hír a tanyán, szolgám? 
                                – Nagy baj történt, el se mondanám…
                                – Ha megtörtént, hát hadd halljam!
                                – Csak nem tudom, hogyan mondjam… 
                                – Úgy mondd, ahogy megesett!
                                – Szégyellem az esetet. Az aranybárány elveszett.
                                – Elveszett, de hogy veszett?
                                – Megette a farkas…
                                – Hazudsz! Az igazságot halljam!
                                – Mért nem hiszed, hogy így történt, elveszett a toportyán

körmén…
                                – Akkor a több is elveszett volna…
                                – Igaz, válaszol a szolga… – De hiszen, ez a szolga… én va-

gyok!

Kihúzza a botját a földből, fejébe csapja pörge kalapját, és búsan tovább indul. Megáll.

                                Pedig szép volt. Szép és kedves. Mézes szava megtévesztett.
Boszorkány volt? Alig hiszem! Tekintete tekintetem meg-
fogta. 

                                (Hirtelen kijózanodik.) Varázsfőzetet tett a borba. Ezzel jut-
tatott most bajba. Báránykámnak finom bőre, báránykám-
nak arany szőre odavan. Mit mondok most a királynak, hova
lett? Mit tettél te, Pörge Péter, eddig jó királyi pásztor, el-
csábultál leányszemtől, már hazudnál, hogyha tudnál.

Megáll. Leszúrja a botját a földbe. Ráteszi a kalapját.

                                – Mi hír a tanyán, szolgám? 
                                – Nagy baj történt, el se elmondanám…
                                – Ha megtörtént, hát hadd halljam!
                                – Csak nem tudom, hogyan mondjam… 
                                – Úgy mondd, ahogy megesett!
                                – Az aranybárány elveszett.
                                – Elveszett, de hogy veszett?
                                – Beledöglött a nagy kútba, szegény embert ág is húzza…
                                – Hazudsz! Az igazságot halljam!
                                – Mért nem hiszed, hogy így történt, künn a pusztán nagy

a hőség, megszédül a bárány, vízbe ugrott kábán… 
                                – Akkor a többi is vízbe ugrott volna…
                                – Igaz, válaszol a szolga… – De hiszen, ez a szolga… én va-

gyok!
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Kihúzza a botját a földből, fejébe csapja pörge kalapját, és búsan tovább indul. Majd
megáll.

                                Pedig szép volt. Szép és kedves. Mézes szava megtévesztett.
Boszorkány volt? Alig hiszem! Tekintete tekintetem meg-
fogta. 

                                (Hirtelen kijózanodik.) Varázsfőzetet tett a borba. Ezzel jut-
tatott most bajba.

Megáll. Leszúrja a botját a földbe. Ráteszi a kalapját.

                                – Mi hír a tanyán, szolgám? 
                                – Nagy baj történt, el se mondanám…
                                – Ha megtörtént, hát hadd halljam!
                                – Csak nem tudom, hogyan mondjam… 
                                – Úgy mondd, ahogy megesett!
                                – Az aranybárány elveszett.
                                – Elveszett, de hogy veszett?
                                – Ellopták az éjjel…
                                – Hazudsz! Az igazságot halljam!
                                – Mért nem hiszed, hogy így történt, alszik a pásztor, éjjel

főként…
                                – Akkor a többit is ellopták volna…
                                – Igaz, válaszol a szolga… – De hiszen, ez a szolga… én va-

gyok!

Kihúzza a botját a földből, fejébe csapja pörge kalapját, és búsan tovább indul.

                                Pedig szép volt. Szép és kedves. Mézes szava megtévesztett.
Boszorkány volt? Alig hiszem! Tekintete tekintetem meg-
fogta. (Megáll.) Hiszen addig keseregtem, lám csak, addig
szomorkodtam, míg Budához el nem értem, látom már a
tornyait! Segíts Isten, most segíts!

                                Fáj a fejem, (de) szívem jobban,
                                csak vergődik, alig dobban.
                                Jaj, mit tettem, mivé lettem,
                                királyi gazdám megloptam.
                                Ármány volt a leány szava,
                                mérges volt édes itala,
                                elbódított varázs-lőre,
                                oda a bárányka bőre,
                                megyek, megyek föl Budára,
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                                a királyi palotába, 
                                Mátyás király elé állok,
                                mindent őszintén megvallok,
                                az is lehet, hogy meghalok,
                                akasztófácskára jutok,
                                jaj, mit tegyek, hová legyek,
                                föl Budára miért megyek, 
                                mit mondok majd a királynak,
                                szégyene lettem világnak,
                                eljátszottam a bizalmat,
                                környül vesznek most félelmek…

2. jelenet
Királyi palota. Mátyás és Beatrix a trónon ül. Kobak a király lábánál hever.

MÁTYÁS KIRÁLY Vajon mit tett a Burkus király? Járt ott, ahol madár se jár, a
pusztán?

BEATRIX            Rosszat sejtek. Mint a karvaly, lecsapott áldozatára.
MÁTYÁS KIRÁLY Pörge Péter jó szolgámra, igazmondó juhászomra?
KOBAK               Jó szolga, és hűséges. De az esze nem túl éles.
MÁTYÁS KIRÁLY Ám a szíve tiszta. Igazsághoz van az igazítva.
BEATRIX            Éppen ettől félek. Megtéveszthetik ármányok. Gonosz

manók, tündérek… ravasz és szép királylányok…
KOBAK               Burkus király szörnyen ravasz, a rossz útra könnyen rávisz.
BEATRIX            S még ott van a lánya. Izabella bája lehet Pörge Péter nagy

csapdája.
MÁTYÁS KIRÁLY Bízom a szolgámban, ahogyan magamban.
KOBAK               Ő is csak egy ember. Karón varjút láttam. Pörge Péter ka-

lapjában.
MÁTYÁS KIRÁLY Ne károgj, te bolond szolga!
KOBAK               Bolond, kinek az a dolga. Persze, hogy bolond vagyok, és

ezért még pénzt is kapok, sok csinos kis aranyakot.
MÁTYÁS KIRÁLY Védem szolgám erényét.
BEATRIX            Itt jön már a Burkus. Mögötte a lánya. Mosolytól zsíros

mindkettő orcája. Rosszat sejtek. 
MÁTYÁS KIRÁLY Fél országomról lemondjak?
KOBAK               Alighanem, koma. A sült kappan oda. Büntiből éhkopp lesz

ma a királyi vacsora.

Burkus király bevonul Izabellával. A lány hozza az aranyszőrű bárány bőrét, ledobja
Mátyás király elé az asztalra. 
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BURKUS KIRÁLY Itt van az arany bárány bőre.  Már csak az igazmondó juhász
hiányzik belőle.

MÁTYÁS KIRÁLY Itt, de honnan?
IZABELLA         Hát éppen, hogy tőle.
MÁTYÁS KIRÁLY Hívattam, de nem ért ide. Nem tudtam, csak sejtettem, lesz

szegénynek veletek ügye…
BEATRIX            Elkéstünk ezzel királyom. 
MÁTYÁS KIRÁLY Lassú voltam, most már bánom. Figyelmeztettem volna, a

bárányra nagyon vigyázz, szolga! El ne csábulj aranyaktól,
el ne a mézes szavaktól…

KOBAK               Ideérve, vajh, mit hazud…
MÁTYÁS KIRÁLY–
BEATRIX           … ik.
KOBAK               Tanulékony királyok. Bár időben tanulnátok!
MÁTYÁS KIRÁLY Hogyan történt, el sem hiszem.
BURKUS KIRÁLY Hiszékenysége a haszon.
IZABELLA         Elbukott a szépségemen.
BEATRIX            Nem volt alaptalan a félelem.
IZABELLA         Apám járt nála, hiába,
                                nem alkudott a bárányra.
BURKUS KIRÁLY Lányom járt nála, a szépsége,
                                meg egy kis bor, az eszét vette,
                                csábította a házasságra,
                                belebolondult a lánykába,
                                vidd a birkát, egyre hörögte,
                                beleszédülve már örökre
                                a bájába.

IZABELLA         Oda van már Mátyás király
                                báránya.
BURKUS KIRÁLY Oda van már Mátyásnak 
                                fél országa…
KOBAK               Lassan a testtel, királyi ember, ahogy látom, már az ajtóban

áll a pásztor. Pörge Péter ideért, hadd védje meg igazát, a
mese is véget ér!

MÁTYÁS             Lépj be bátran, Pörge Péter! Igazságodat hadd lássam! Igaz
szavaid hadd halljam, rossz időkben nekem balzsam.

Pörge Péter belép. Megrémül, amikor meglátja az asztalnál Burkus királyt és a lányát,
illetve, az asztalon az aranybárány bőrét-szőrét. 

PÖRGE PÉTER Adjon isten egészséget, királyom!
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MÁTYÁS             Borús a te orcád, szolgám, gyanítom…
PÖRGE PÉTER Hívattál, hát idejöttem…
MÁTYÁS             Hívattalak, sandítottam, bajod van.
PÖRGE PÉTER Bajnak van baj, az is lehet, de azonban…
MÁTYÁS ( föláll.) Mondd el nyomban, mi hír a pusztán, szolgám?
PÖRGE PÉTER Mondanám, de előre ég az orcám…
MÁTYÁS (előre hajol.) Mi hír a pusztán, szolgám? 
PÖRGE PÉTER A jó hírt szívesebben hoznám.
MÁTYÁS ( fenyegetően a juhász fölé tornyosul.) Mi hír a pusztán, szolgám?
PÖRGE PÉTER Hát csak annyi, ha már akarod az igazságot, beteg vagyok,

józan eszem cserben hagyott, belém költözött a rontás, és az
aranyszőrű bárányt… elcseréltem.

MÁTYÁS             Elcserélted? Nem értem. Elcserélted, de mire?
PÖRGE PÉTER Egy fekete bárányra,
                                épp e királylányra,
                                aki ott ül apjával,
                                öreg Burkus királlyal,
                                asztalodnál, éppen ő,
                                cserém ez az ifjú nő;           
                                nem alkudtam apjával,
                                megalkudtam lányával,
                                vágyott bárány szőrére
                                én meg az ő kezére,
                                ígérte, hogy megadja
                                aranyszőrt ha megkapja…

BEATRIX            De nem tied a bárány!

PÖRGE PÉTER Tudom, édes királyném,
                                magamat felajánlom          
                                bitófára, ha kéred,
                                így fizetem meg károd.
                                Szerelemre jutottam
                                a mértéket eldobtam;
                                de él a bárány – jövőre
                                kinő bőre és szőre,
                                mert e bárány csoda lény,
                                nem vesz erőt életén
                                semmiféle rontás.

MÁTYÁS (elégedetten.) Mit szólsz ehhez, Burkus király?
BURKUS             Szemem kopog, eszem megáll… Mégsem hazudott…
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KOBAK               Könnyű neki, mert nem tudott.
MÁTYÁS            Mit szólsz ehhez, Izabella? 
IZABELL            Hogy nem terem ilyen szolga másik a világon.
BURKUS             Az ám, csak nem te is lányom… őbele… vagy mifene…?

IZABELL            Ármánykodtam, bánom már, bánom,
                                Fondorkodtam, nagy az én bűnöm,
                                Bocsánatod kérem most, legény,
                                És szavamat megtartom, meg én,
                                Élhetünk majd ezentúl ketten
                                Szegénységbe, ínségbe vetetten.
                
                                Kapj karodba, a pusztába
                                vígy magaddal, a szolgája
                                leszek én a nyájnak,
                                számtalan birkádnak,
                                mind a bárányoknak,
                                a kezemet fogd csak,
                                s ne engedd el mindhalálig,
                                míg az utunk kettéválik,
                                ásó, kapa, nagyharang…

BURKUS             Ha kimondtad, így maradj!
KOBAK               Még meghasad a firhang ennyi érzelemtől, mi bennünket is

eltölt… én félek, kimenőt kérek!
MÁTYÁS             Még a bolond is sír, mit tesz az aranyszőr.
BEATRIX            Vagy a hiánya.
MÁTYÁS             Elkapkodta, belátja, a döntést. 
KOBAK               Ejtsük le a kaktuszt, a végén még valakinek tüskéje a fülébe

megy…
BURKUS             Ezt pedig nem értem.
KOBAK               Mert okos vagyok, irtón.
BURKUS             No, akkor most ki veszített? 
BEATRIX           Fele ország már kié lesz?
MÁTYÁS             Azt a kérdést teszem én, hazudott-e a legény.
IZABELL            Nem.
BURKUS             Hát, ha innen nézzük… nem!
MÁTYÁS             S ha onnan nézzük?
BURKUS             Akkor sem.
MÁTYÁS             Akkor kérem javamat, fele királyságodat!
BURKUS             Od’adom.
PÖRGE PÉTER Én meg kérem lányodat.
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BURKUS             Od’adom őt is, ha megy… na, eredj már, ha kérnek, gyer-
mekem!

KOBAK               Bölcs király ez, ráhibázott, nincs nagyobb úr a világon, mint
a szerrelem. 

IZABELL            Megyek, megyek, veled megyek, Pörge Péter, tiéd leszek,
hozzád megyek, ki a pusztába követlek, mindhalálig szeret-
getlek.

MÁTYÁS KIRÁLY Ne félj te az ínségtől,
                                s ne szenvedj majd bőségtől,
                                Burkus király fél országa
                                neked, s e lánynak van szánva 
                                részemről.
                                S megtoldom.
                                Ő id’adta fél országát,
                                tovább adom nektek azzal, 
                                s meg is toldom fél arasszal,
                                hogy a királyságom felét,
                                hozzáadom, derék legény,
                                hozományként, miként a bért,
                                őszinte szád jutalmaként. 

MIND                   Nem fél király Pörge Péter,
                                fél országból egész lészen,
                                akadt már szép felesége,
                                arany tányérban az étke.   
                                Éljen Mátyás, nagy király,
                                Magyarország élén.
                                Az igazság törvénnyé lesz,
                                jutalmazzák nemzedékek,
                                pásztorból lett királyok,
                                jó kormányzást kívánok!
                                Éljen Mátyás, nagy király,
                                Magyarország élén.

Ez a finálé, feltehetően vastaps. Mire véget érne, a záróképbe beözönlenek a bárányok,
közöttük a pőre aranyszőrű bárány, énekelnek, táncolnak, táncukba bekapcsolódnak az
előkelőségek. Így ér a mese véget.

BÁRÁNYOK Egész nap csak játszunk,
bégve furulyázunk, 
bégve hegedűlünk,
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bégve fűre dűlünk…

ARANYSZŐRŰ Szeretem a rétet,
a naplementéket,
hajnal harmat
fürdet, holdfény 
este altat,
varázsos lett
kint a világ, 
bundám is kinő majd.

BÁRÁNYOK Egész nap csak bégve
bámulunk az égre,
reggel is csak bégve
futunk ki a rétre…

ARANYSZŐRŰ Szeretem a rétet,
a naplementéket,
hajnal harmat
fürdet, holdfény 
este altat,
varázsos lett
kint a világ, 
bundám is kinő majd.

BÁRÁNYOK Aztán bégve este,
alkonyati csendbe’,
végre hazatérünk,
s szép álmokat kérünk
bé-get-ve! 

FELELGETŐS Be-e-e,
gyere be,
be-e-í,
gyerekí,
nem megyek ki,
nem megyek, 
nem megyek,
mert elveszek,
idekint farkas lehet,

Be-e-e,
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gyere be,
be-e-í,
gyerekí,

nem megyek ki, 
nem megyek,
nem megyek,
mert elveszek,
idekint medve lehet,

Be-e-e,
gyere be,
be-e-í,
gyerekí,

be-e-e, idebe’
nézzük a hold felkel-e,
be-e-e, odakünn
árnyaktól is remegünk,

be-e-e, be-e-e,
bárányka a helyedre,
be-e-e, be-e-e,
sötét borul szemedre,                     

be-e-e, be-e-e,
összebújunk szeretve,
álom útján egymást
csak így követve,

be-e-e, be-e-e,                                                                                      
aludjunk, ha
aludnunk már lehetne…!
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