
 

 

 
 

Dartonita jótanítások a hitetleneknek 
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Darton Maremita lovagjai 
ugyancsak duhajkedvű prédikátorok 
hírében állnak, akik közvetlenül ugyan 
nem foglalkoznak térítéssel, mégis, 
amerre megfordulnak, egyre többen 
kedvelik meg életelveiket, és fordítják 
arcukat a Hallgatag Úr felé. Szószékeik 
nem katedrálisokban és szentélyekben 
találhatók, hanem út menti fogadókban 
és báltermek félhomályos sarkaiban 
éppúgy, mint a karavánszerájokban vagy 
tábori ispotályokban, a gyakorta félig 
elröhögött jótanítások szinte bárhol 
előcitálásra kerülhetnek, amerre csak 
Darton fekete lovagjait veti uruk tréfás 
kedve. Az egyes sorok néha csak 
magukban idéztetnek, néha teljes 
versezet formában, és megesik, hogy 
akár egész kocsmára kiterjedő közös, 
ájtatos litániázás, önfeledt dalolás, vagy 
részeges gajdolás kerekedik belőlük, a 
fő prédikáló lovag mindenkori 
hangulatának megfelelően.  

  
Inkább igyál, mint ne igyál. 
Inkább bort igyál, mint ne bort 

igyál. 
Inkább jó bort igyál, mint ne jó 

bort igyál. 
Inkább egyél és jó bort igyál, mint 

ne egyél és jó bort igyál. 
Inkább sültet egyél és jó bort 

igyál, mint ne sültet egyél és jó bort 
igyál. 

Inkább friss sültet egyél és jó bort 
igyál, mint ne friss sültet egyél és jó bort 
igyál. 
 

Inkább ölj, mint ne ölj. 
Inkább tisztán ölj, mint ne tisztán 

ölj. 
Inkább gyorsan és tisztán ölj, 

mint ne gyorsan és tisztán ölj. 
  
Inkább ölelj, mint ne ölelj. 
Inkább kettőt ölelj, mint egyet 

ölelj. 
Inkább egyél, igyál, ölj és ölelj, 

mint ne. 
  
Bort sörért, fel ne adj! 
Jércét tyúkért, fel ne adj! 
Asszonyért lányt, fel ne adj! 
Asszonyt borért, el ne adj! 
Borért asszonyt, otthon hagyj! 
  
Jobb ma egy asszony, mint 

holnap kettő! 
Jobb ma két sárkány, mint 

holnap egy! 
Jobb ma a játék, mint ha holnap 

fájék. 
Jobb ma a halál, mint holnap az 

élet. 
Jobb ma az élet, ha nem hív a 

halál. 
Jobb, ha a bajtárs a kocsmában 

talál. 
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Jobb a csend a temetőben, 
Jobb egy kupa sietősen, 
Jobb ma a kocsma, mint holnap az ágy, 
Jobb ma a szajha, ha untat a vágy. 
Jobb a halál mindennél, 
Jobb, ha innál, mint ennél.   
  
Amíg itt vagy, élj és virulj, 
Hogyha meghalt, sírra borulj. 
Búcsúztasd bár könnyek között, 
Ő már Dartonhoz költözött. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Előbb üss, és aztán kérdezz! 
Ünnepnapon sose vétkezz! 
Életedet féltve vigyázd! 
Csendben éld végig a gyászt! 
Ki eltávozott, őt már ne féltsd, 
Győz majd lelke, Darton segél, 
Most igyál bort s gyere mesélj! 
  
Jobb egy tréfa, mint két pofon, 
Hogyha Darton mögéd oson, 
Táncát vígan járd vele, 
Ha már kapcád is tele! 
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