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Az Art  a hídja.1)

— Görög népdal. —

Negyvea és öt pallér-mester 
Épen hatvan legénynyel 
Az artai hid-munkánál 
Három évig dolgozott.
A mit nappal építének, 
Elsülyedt az éjszaka.
A mesterek panaszkodtak, 
Fölsírtak a legények:
Oh jaj, oda annyi munkánk, 
Kárba veszett fáradság,
A mit nappal építettünk,
Mind elpusztul éjszaka.
Ekkor a jobb kamarából 
Szózat jön a szellemtől: 
•Embert ha nem áldoztok fel, 
Nem vethettek alapot.
Nem kell nekem árva gyerek, 
Sem utazó idegen,
De az első mesternek a 
Szép neje csak kell nekem,
Ki későn jő reggelenkint, 
Későn szintén ebédkor.*
Hallá ezt az első mester,
S majdnem halva rogyott le. 
Üzenetet küld nejének 
A fülmile-madárral:
• Öltözködjél későa, édes,
És jöjj későn ebédre.
Későn jere s későn lépd át 
Arta bidját, kedvesem.*
A madárka félre érté, 
Elrepült 8 azt mondotta:
• Öltözködjél hamar, siess, 
Gyorsan készülj ebédre.

Indulj hamar s lépd át gyorsan 
Arta hidját sietve.*
Midőn ott a fehér utón 
Feltűnt a nő díszruhában,
És az első mester látta,
Majd a szive megrepedt. 
Messziről már üdvözölte 
S szólt az asszony hozzájuk : 
Űdv reátok, mesterek ti,
• Üdv nektek is, legények.
Mi lelte az első mestert,
Miért olyan szomorú ?*
Ujjáról a gyűrÜ lehullt,
Leesett a fenékre.
• Ki megyen le megkeresni,
Ki megyen a gyűrűért ?*
• Ne aggódjál, mester, többé, 
Megkeresem s felhozom, 
Lemegyek én, megkeresem,
S fel is hozom gyűrűdet.*
Nem volt áldás lemenéeén,
Nem is talált többé fel.
• Húzd édesem, húzd a lánczot, 
Húzd a lánczot sietve. 
Összejártam minden helyet, 
Nem akadtam semmire.*
Egyik dobott homokot rá, 
Másik meszet önte rá,
És az első mester maga 
A nagy követ dobta rá.
«Oh jaj, ez a szörnyű végzet, 
Oh jaj, az én sorsomnak! 
Hárman voltunk nővérekül, 
Mind a hárman igy jártunk.

*) V. ö. az Arany L.-Gyulai Pál-fcle Népköltési Gyűjteményben (Bu
dapest, 1872) I., 174. 1. a Kömives Kelemenné cz. költeményt s hozzá a 
kiadók jegyzeteit u. o. az 561—63. lapokon.
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Egyik épít Duna partján,
A második Avlonán,
Én pedig a legutolsó 
Arta hidját építem.
A mint az én szívem remeg,
A hid is úgy rezegjen,
S a mint hullnak hajszálaim, 
Hulljanak az átmenők.* 
•Lányom, vedd e szókat vissza, 
Saját lelked üdvéért;

Egyetlen egy bátyád van, ki 
Itten szintén átmehet.*
A nő szavát vissza vette,
Más mondásra fordítá:
• Szívem kemény, miként a vae, 
Legyen a hid szintén vas. 
Hajszálaim vaskemények,
S igy járjanak itten á t ;
Csak távoli jó bátyámat 
Az én átkom ne érje.*

D r . E r o d i B éla

A megelégedett élet.

(Anakreon.)

Nem kell nekem Gyges király kincse.
A gazdagnak búja, baja nincs-e ?
Nem irigylem király koronáját 
Sem a zsarnok bíboros ruháját.

Sardes ura boldogabb-e nállam ?...
Balzsamártól illatos szakállam;
Fürteimben rózsa sorra fűzve 
Kebelemből a bú, gond elűzve. —

Én bizony csak a jelennek élek,
A jövőtől így se, úgy se félek. —
Azt se tudja senki: holnap él-e ?
Jobb azért nem is törődni véle. —

Míg tehát az ifjúság, egészség 
Kedvez: élvezz, mert eljő a véneég,
Vagy betegség, s akkor, isten ucscse !
Nem esik jól semmi, még a bor se. —

F o r d . G e r g e l y  K á r o ly .
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