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TKÖ L T É S Z E NA P J Á R A

Falu végén kurta kocsma

Falu végén kurta kocsma,
Oda rúg ki a Szamosra,
Meg is látná magát benne,
Ha az éj nem közelegne.

Az éjszaka közeledik,
A világ lecsendesedik,
Pihen a komp, kikötött ék,
Benne hallgat a sötétség.

De a kocsma bezzeg hangos!
Munkálódik a cimbalmos,
A legények kurjongatnak,
Szinte reng belé az ablak.

„Kocsmárosné, aranyvirág,
Ide a legjobbik borát,
Vén legyen, mint a nagyapám,
És tüzes, mint ifj u babám!

Húzd rá cigány, húzzad jobban,
Táncolni való kedvem van,
Eltáncolom a pénzemet,
Kitáncolom a lelkemet!”

Bekopognak az ablakon:
„Ne zugjatok olyan nagyon,
Azt üzeni az uraság,
Mert lefeküdt, alunni vágy.”

„Ördög bújjék az uradba,
Te pedig menj a pokolba!…
Húzd rá, cigány, csak azért is,
Ha mindjárt az ingemért is!”

Megint jőnek, kopogtatnak:
„Csendesebben vigadjanak,
Isten áldja meg kendteket,
Szegény édesanyám beteg.”

Feleletet egyik sem ad,
Kihörpentik boraikat,
Végét vetik a zenének
S hazamennek a legények.

Szatmár, 1847. augusztus

Pe gavesko agor birtoj

Pe gavesko agor birtoj,
Kothar a Samoshi lunzhol,
Dikhelaspe ande leste,
Ratyi tena pasholaspe.

E ratyi pale pasholpe,
E luma tele lokhajlaspe,
Hodinij o kompo, phangloj,
Andeleste e ratyi tordyol.

Ba, o birto barem vatyij!
Butyarelpe lavutari,
Shave pengi voja keren,
Izdral e fejastra pelen.

Birtashkinnya,luludyori,
An tyi majlashi molori,
Sar o papo, tavel phuri,
Haj jagasli,sar e romnyi!

Cirde more, cirde lashi,
Voja sima khelimaski,
Khelav vi moro krecari,
Muro dyih khelav me avri!”

Pa felyastra endre maren,
„Baro tena cipisaren,
O baro raj kodo phenel,
Tele delpe voj te sovel.”

„Ande tyo raj o beng te del,
Tu zha,ande phuvako per...!
Cirde more vandakodi,
Leski ahor muro gad si!”

Pale aven thaj malaven:
„Maj lokhes te gilyabaven,
O Del tumenge te zhutij,
Muri chorri dej nasvalij.”

Vorba chijekh chi del anglal,
Avri pena penge molya,
Agor shute la gilyasa
Khere gele la milasa.
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Befordúltam a konyhára…

Befordúltam a konyhára,
Rágyujtott am a pipára…
Azaz rágyujtott am volna,
Hogyha már nem égett  volna.

A pipám javában égett ,
Nem is mentem én a végett !
Azért mentem, mert meglátt am,
Hogy odabenn szép leány van.

Tüzet rakott  eszemadta,
Lobogott  is, amint rakta;
Jaj de hát még szeme párja,
Annak volt ám nagy a lángja!

Én beléptem, ő rám nézett ,
Aligha meg nem igézett !
Égő pipám kialudott ,
Alvó szívem meggyúladott .

Pest, 1843. július-augusztus

Andre boldem ande kinda

Andre boldem ande kinda,
Phabardem me pe lyuvava…
Apol numa phabardemas
Aba tena phabilosas.

Muri lyuvava phabolas,
Na anda kodo gelemas!
Anda kodo gelem kothe
Ke  shukar shej beshlas andre.

Jag kerelas e buzhangli,
Vi phabolas ,sar le kranzhi:
Apol aba lake jakha,
Kodol phabon ,sar e jaga!

Andre gelem pema dikhlas,
Dore aba man dijardas?
E lyuvava avri sutas,
Muro jilo andej jag das.

Tarasz Sevcsenko versei

Hegy feketül fönn…

Hegy feketül fönn, alkonyat árnyal,
elhal a réti, fürge madárdal.
Adj pihenést, jó alkonyi árnyék! 
Ámde a szívem csak hazajár még: 
ó, ha az ukrán földre mehetnék…
Szállnak a gondok, éjjeli lepkék, 
nappali gondom este se alhat — 
hegy feketül fönn, árnyas a parlag,
domború égen fölkel a csillag. 
Ó, csoda csillag, fényed özönlik, 
mostan az ukrán síkra is ömlik; 
néz-e ma rád egy éjszínű szempár 
föl, föl az égre. Vagy feledett  már? 
Hogyha feledt, hát nyugton aludjon, 
bús rabigámról már sose tudjon.

Weöres Sándor fordításai

Folyam ömlik…

Folyam ömlik kék tengerbe,
vissza útja nincsen.
Kozák űzi szerencséjét,
de szerencse sincsen.
Nekivág a nagyvilágnak,
habzik a kék tenger.
Szíve hisz a szerencsében,
feje hinni nem mer.

Ismeretlen idegenbe
léptét igazítja…
Apját, anyját, édes párját
vajon kire bízta?
Idegent az idegenben
eleget találhat,
de nincs, aki meghallgassa,
egy jó szót se válthat.

Jár a kozák messze földön,
rámorog a tenger.
Azt hitt e, hogy szerencsét lel
Csalódik az ember.
Kelepel a daru s elszáll 
tenger felett  messze;
sír a kozák: minden útját
tömött  gaz belepte.


