
Nagy Lászlő versei

Miftor a vőfélgek iönneft
Szawas úszift tengeren,

Szarv asbika, ág - b og as,

Áqa-boqán bástqa van,

Bástua íöIött pdrna van,
ül a párndn szépleány ,

Fehér gqönqyöt fűz a lánq
Két kis tííre, ezüstre,

Három seltlem fonálra-
MeOa a leoéna, arra mega,
yakmeóen oda les,

N a bolond, részeges,

Kap a leána ölihez,

A gaijh gaö ket szétv eri,

A kis t(íket eltöri,

A fonalat elnyüvi.

|algat a láng édesen:

- ]ai istehem, istene%,

caönqaeimet szétveri,

kis tűimet eltöri,

Fonalamat elnaiivi|
Szól a legény hirtelen:

- Csillapodj le, kis szivem,

Enaém lesul úga lehet,

Kette n f íízü nk q uijnq uöket -

F,i, ifiúságom évei

Ej, ifjúsáqom évei,

Mulandók, ggorsan elveszóft ,

Maddrként messze röppenó'í.|.

Míg legéna vlltam, sivegem
Félrecsaptam a íejemen,
Sok Ieáry volt a ked,vesem.

Mióta, anuám, nős vaqqok,

Földre horgasztom bús íeiem,
Szememre húzom süvegem.

Tanuld meg leána, ne feledd

Tanuld meq leáry, ne feledd,,
Ne hagad bekötni íejedet.
Míq anqlánál éI a lány,
Arta piros b, fehér is,
Ovia ktnlól kiit k
Mik}r a íeiét befrötik,

Ura düheit viseli,

Dög'dnlJözik höIkei ,

Szép arca íehetíll,
Feketül, de el ís vetemül.

Nagy kászló költő, műíordító tdén lett volna 75 éves. A bolgár népköltészet-
ből vett míífordításaival emlékezünk rá.
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