Farsang farka a kesztölci szlovákoknál
Kesztölcön a farsang vége - a farka - három napig tartott.Vasámap kezdődött és húshagyó kedden este ért
véget a következő módon: A lányok és legények fél tizenegykor befeiezték a táncot és a nagybőgőt az asztalra tették. Mindannyian körbeállták és elkezdték a
bőgőt silatni, Az egyik fiatal, aki a béresek közt az első
vo]t, előénekelt, a többiek a refrént énekeltékminden
Versszak után, A lányok sírtak, de csak úgy, látszatra,
mókából. Az ének a kóvetkező volt;
szomorú órának
nélünh mosI elé,[le
dráqa nagubőgőnft

a

óletónek vége

íqq van ez megírva

haldoklasz

Holdoklasz,
de lelked hova
Péter nem fogad be

száll,
már
te iómadár

ltt íekszel előttünk,
mint egg darab fa
d,obos

azt monlja,

Olqan voltál nekünk,
mint leaiobb barátunk

tánc1lt melletted, az ijsszes

Iéhítő

l. legény
Tegnap móq a tórd,edet foqtam
ma kiterítve íekszel, halottan

2, legény
Tegnap az arc,Odat simoqattam,
ma qaertaa éq áqaadnah sarkában
1, legény
Ha a páIinkát nem

a mi kezünkön

ved,elted volna

setn a kereszt lőgna

swretőnftta is

hamarabb megváIunft

2. legény
De mert a páIinkát vedelted

Már indul a sírba.

hozzuft hát neked a keresztet

nem akar ez éIni
mielőtt temetnénk
adjunk neki inni

Dolóres, dolóres

Az első legény úgy tesz, mintha megszentelné borral a
nagybőgőt,
Swp kutöIti lányok

Végül a Jányok a következő

A mi s7írünk mögött

veletek mulattam,
veletek berúgtam

íekete szemű lancsi

Titeket is lumpok,
az isten megáIdlon
eqa liter páIinha,

MiftOr beleesett ,
az éqre íelftiált|tt,

jő barátaim

Ti is vénasszonqok
halftan síiatok ,
mert sok öreg özvequ
iár még utánat\k

megtanít rd az ördög,
tui a mőres

Tóletek búcsúzom

ne rúiat1k
inkóbb a legénnqel
iól báníatok

u

a hagyatékom

Nyuqodjdl bókében
drága nagtlbőgő
áImodnak vége lesz
ha a Húsvéíelió'

Amikor már elsiratták a bőgőt_ az első legény és annak a barátja, mint a pap és a rektor, így folytatták:

l, legény
Dolóres, dolőres

az ördög

2, legény
Ie araga 00g0,

o,

megtanít rá,

mi a móres

dalt énekelték,

eqa nagv láp valék

abba beleesék

dráqa barátaim
én most elbúidosom
,

Elbújtam, elbújtan
gqors patah medrében,
drága jó kedvesem,
nyújtsd a kezed értem

Ó ryűjtogatta,
s(rva modoqatta

,

miért íürö dtéI,miért íü rödtél

ilyen gyors patahban

Mikor ezt elénekelték,a farsangnak vége lett, min,
denki hazament.
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(Adatközlő: Bartolomej Mincér 54 éves.
Kesztölc, l980 - Komárom megye )

