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Weöres Sándor versei szlovákul
Gregor Papuček fordításai

Ugrótáncot jókedvemből

Ugrótáncot jókedvemből,
édes rózsám, járok,
országút visz Fehérvárig,
széles a két árok.
Így tedd rá, úgy tedd rá,
Rozika, Terike, Marcsa,
kinek nincsen tíz tallérja,
kötőféket tartsa.

Kisbelényes igen kényes,
o"  terem a jó bor,
Nagyszalonta, sok szalonka,
o"  vadászni jó sor.
Így tedd rá, úgy tedd rá,
Rozika, Terike, Marcsa,
lompos, kócos, lassan billeg
Öreg kutya farka.

Kifogtunk a Küküllőből
három rocska rákot,
Vásárhelynél ágyu bömböl,
köpködi a lángot.
Így tedd rá, úgy tedd rá,
Rozika, Terike, Marcsa,
hadd forogjon a huncut világ,
az ő lelke rajta.

Skákavý ja tanec krepčím

Skákavý ja tanec krepčím,
Drahá, nie som starký, 
Hradská vedie k Belehradu,
Široké má jarky. 
Bums-tadrá, bums-tadrá,
Ivica, Ľubica, Lizka,
Ten, kto má len päť toliarov,
Nech si tenko píska.

Pod Revúcou chlapci revú,
Tam sú dobré vína, 
V Šimonovciach Šimon spieva
Piesne harlekýna. 
Bums-tadrá, bums-tadrá
Ivica, Ľubica, Lizka, 
Rozgajdaný, strapatý je 
Chvost starého psiska.

Zo Suchej sme vylovili
Za tri ročky ráčkov, 
Pod Budínom delo pľuje
Oheň do obláčkov. 
Bums-tadrá, bums-tadrá,
Ivica, Ľubica, Lizka,
Nech sa točí svet, ten huncút,
Hrom do beťáriska!

A tündér

Bóbita, Bóbita táncol,
körben az angyalok ülnek,

béka-hadak fuvoláznak,
sáska-hadak hegedülnek.

Bóbita Bóbita játszik,
szárnyat igéz a malacra,

ráül, igér neki csókot,
röpteti és kikacagja.

Bóbita Bóbita épít,
hajnali köd-fal a vára,

termeiben sok a vendég,
törpe-kirány fi a-lánya.

Bóbita Bóbita álmos,
elpihen őszi levélen,

két csiga őrzi az álmát,
szunnyad az ág sürüjében.

Víla

Púpava, Púpava tančí,
Vôkol nej anjeli čupia,

Húfy žiab durkajú fl auty,
Kobylky zunia na husliach.

Púpava, Púpava hrá sa,
Čaruje prasiatku krídla,

Sadne si naň, bozk mu sľúbi,
Vzlietne na ňom ako víla.

Púpava, Púpava stavia,
Z rannej hmly hradby si kúzli,

V dvorane bavia sa hostia,
Kráľ Drobec, slečny, viťúzi.

Púpava, Púpava drieme,
V húsťave lístia si hovie,

Slimáky strážia jej sníček,
Hojdá ju šepkavé krovie.

Galagonya

Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.
Zúg a tüske,
szél szalad ide-oda,
reszket a galagonya 
magába.
Hogy a Hold rá
fátylat ereszt:
lánnyá válik,
sírni kezd.
Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.

Hlohyňa

V nočnú chvíľu 
Jesennej divočiny 
Žeravie na hlohyni
Kabátik.
Zunia tŕne,
Vetrisko poletuje,
Trasie sa, horekuje
Hlohokrík.
Keď hore Mesiac
Tonie v tme,
Hlohynka sa
Rozplače.
V nočnú chvíľu
Žeravie na hlohyni,
Žeravie na hlohyni
kabátik.


