
 

 

 
 

Ynevi költészet 
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Bordal 

A következő bordalt Ifin 
kocsmáiban jegyezte fel egy vándor 
vagabund, aki életét Észak-Ynev népi 
költészetének és szokásainak 
tanulmányozására tette fel. Kevésbé 
irodalmian úgy is mondhatjuk, hogy 
kocsmáról kocsmára bebarangolta egész 
Északföldét, s közben számtalan tréfás-
szellemes dal ragadt rá. 

Ne felejtsük el megemlíteni, hogy 
e bordal énekléséért nem egy tudatlan 
külhonit fogtak már perbe a `korona 
iránti kötelező tiszteletadás elmulasztása 
okán`. 

Bort ide még, kocsmáros, hé! 
Nem érdekel az ára. 
A kupába töltsd, ne ám mellé! 
Ünnepelünk máma. 

Chei is az új hazába` 
S Selmo Pyarronál 
Tizenhárman setét Kránba` 
S tízen Daumyrnál 

Borral mondtak vígan áldást 
Az égiek nevére 
Hozd hát most a bort rohanvást 
Torkom láz-hevére 

Ottlokir is, Ifin ura 
Bár dülöngél a trónján 
Nincsen nap, hogy bárgyú-fura 
Vigyor ne ülne arcán 

 

Ö is bortól, nem egyébtől 
Vigyorog a trónon 
Hozzál hát a hegy levéből, 
Amíg szépen mondom! 

Nem köptem a lábod elé 
És nem vágtalak hátba, 
Ne pislogj az ajtó felé, 
Bort tölts a kupámba! 

A vidám orgyilkos dala 

Ezt a nótát csavargó bárdunk 
Tiadlanban hallotta. Egy rossz hírü, 
királyi rendeletre többször is bezárt, 
utóbb mégis mindig újra megnyitott 
lebuj rendes esti müsorszámaként lett 
ország-szerte hírhedté e dal. 

Fontos megjegyezni ezzel a 
lebujjal kapcsolatban, hogy amint a 
helyi hatóságok tudomást szereznek 
róla, hogy megint vendégeket fogad, 
azonnal megjelennek és minden 
látogatót és felszolgálót letartóztatnak. 
Hogy ennek ellenére is népszerü hely 
marad, az annak köszönhető, hogy 
bizonyos alvilági kapcsolatoknak csak 
itt juthat közelébe az ember. Egyesek 
magas rangú pártfogókról is 
pletykáznak… de ez csak szóbeszéd 
lehet. 

Orvmód a gyilok, hátban a kés 
Torok a hurkon, a páciens kész 

Arannyal fizetnek, ötven a bér 
Királyt is ölök, ha kell, ennyiér` 
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Essen a hó, vagy égjen a nyár 
Ha fizetnek érted, Darton már vár 

Fújhat a szél és eshet eső 
Ha kell, mérföld sár alól áslak elő 

Nem rejt el templom, nem óv meg őr 
Egy szép reggel szívedben ott lesz a tőr 

Lehetsz nagy hadvezér, kölyök, vagy nő 
Tőlem nem véd meg semi erő 

Hátulról szúrlak le, kisangyalom 
Ne szaladj, hadd legyen szép a napom 

Ballada 

Mely hódol a mindenek fölött való Darton 
előtt 

E balladát szerény képességekkel megáldott 
csavargó igricünk költötte, mikoron holmi rossz 
tréfa miatt egynéhány megorrolt Darton-lovagot 
kellett kiengesztelnie. E költeménynek köszönhető, 
hogy költőnk megúszta rowoni látogatását egy-két 
farbarúgással és egy kiadós futással. 

Légy csak zászlós, nagy hadvezér, 
Légy csak dúsgazdag dzsad kufár, 
Follyon bár benned királyi vér, 
Hódoljon neked hét határ, 
Légy szörnyü, kit mindenki fél, 
Vagy szép, kit mindenki kíván, 
Pénz, fegyver, erő nem kímél, 
Mit sem ér Darton tutaján. 

Vagy játsz, mulass, dalolj, remélj, 
Holnapon agyad minek jár? 
Táncolj, a téltől sose félj, 
Ne gondolj azzal, majd mi vár, 
Jövőd, sorsod kockán tedd fel, 
És légy féktelen vad vagány, 
Dal, nő, ital szélben száll el, 
Mit sem ér Darton tutaján. 

Vagy válaszd a bün rút sötétjét, 
Kerüljön messze napsugár, 
Vedd ellened forró vérét, 
Könyörögjön bárhogy bár, 
Rabolj, fossz ki bénát, gyengét, 

Légy sátánfi, ki mit se bán, 
A sok bün ködként foszlik majd szét; 
Mit sem ér Darton tutaján. 

ajánlás 

Komám, légy szent, légy bár ördög, 
Légy istenfélő, vagy pogány, 
Kár fejed ezeken törnöd, 
Mit sem ér Darton tutaján 

Jövendölés 

Ez tán a legkülönösebb darab csavargónk 
gyűjteményéből. Egy délvidéki nemesúrtól 
hallotta, aki kalandozókat toborozni jött 
északra. Mint mondta, odalenn délen senki nem 
akadt, aki felkarolta volna ügyét. Az illető 
nemesúr egyik elődje egy Casta-Vierna nevű 
délvidéki kereskedő hercegség grófja volt, 
egyébiránt száműzött shadoni. Annakidején 
(pontosan 343 éve) a dicső előd hét titkos 
szektát számolt fel hercege legnagyobb 
megelégedésére. 

Ám egy titokzatos alak üzenetet küldött 
neki – egy hét oldalú kőszilánkot, mindegyik 
oldalán egy-egy rúnajellel. Azóta is a család 
minden férfitagja azzal foglalatoskodott, hogy 
megfejtse a titokzatos jeleket, amelyek egy ki 
tudja milyen régi és elfeledet nép nyelvén 
szóltak. 

A gyermekek, unokák és ükunokák 
bejárták Pyarront, Lar-Dort, még északra is 
elzarándokoltak, hogy kibogozzák az üzenet 
lényegét, és néhány éve, egy toroni számtudós 
fejtette meg az utolsó jelet és fogta össze az 
egész értelmét. A jelekben szereplő vonalak, 
görbék, párhuzamosok mintáját megpróbálta 
rímekkel, verslábakkal visszaadni – s íme az 
eredmény. Az illető nemesúr, akivel a jósors 
összehozta a mi vagabundunkat holmi átokra 
gyanakodott, amitől szabadulni remélt drága 
pénzen bérelt kalandozói segítségével. 

A teljesség kedvéért meg kell említenünk, 
hogy a mi vándor dalnokunk az előlegbe kapott 
pénz el nem kártyázott kicsiny részével együtt 
hajnalra felszívódott és azóta sem hallott róla, 
mi lett az ifjú nemes sorsa. Bár egyes 
északföldi bölcsek szerint nincs értelme a 
végzettel, a jövendölésekkel dacolni… 
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Hét igazság él Yneven 
Hét ország – hét fejedelem 
Hét arccal néz rád az isten 
Irgalom egy arcán sincsen 

Hétszer vétesz ellenem 
Hatszor még elfeledem 
De hét halált, hét vér hulltát 
Számonkérem – nem hagyom rád 

Vérét veszed hét véremnek - 
Árukat vérben mérem meg 
Vérrel fizetsz hét halálért 
Halállal a vér szaváért 

Hétszer hét esztendő nem sok 
Hétszer ennyit – ennyit adok 
Ennyit élhet véred vére 
Magodnak itt szakad vége 

A hétszer hétszer hét év végén 
Bosszút veszek véred vérén 
Hétszer telik meg a vérhold 
Árnya hét sötétlő vérfolt 

S még hétszer a kék hold fénye 
Telten kúszik fel az égre 
S véred vére, magod magja 
Örökségét megkaphatja 

Hatszor törnek éltére 
Hat gyilkos tör vesztére 
Hatszor ád kegyelmet az ég 
De hetediknek – eljön a vég 
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