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Es a világ alapatia
E1Ií a világ állapotja

El jot a tel
El jött a tél

Hual a szel
Hóval a szél

Faluban iar
Faluban jár

Eeer ut mar
Fehér út már

Szanak isz ju
Szánnak is jó

Befogyat tu
Befagyott tó

Hulnap meghint
Holnap megint

A tavasz hint
A tavasz hint

Viragakat
Virágokat

Szip napakat
Szép napokat

Menyorszag fuld
Menyország föld

Det minden zuld
Mel't minden zöld

El jo a nyar
Eljő a nyár

Szeretum var
Szeretőm vár

Buzak ernek
Búzák érnek

Szip kuverek
Szép kövérek

Van aratasz
Van aratás

Es csukalasz
És csókolás

Napak menek
Napok mennek

Szu luk ernek
Szőlők érnek

Ineh
Éneh

Es usz meghint
És ősz megint

Borval obrint
Borral öblit

Levellehul
Levél lehull

Meg szarigul
Megsárgul

Zember mU var
Embe1" mit. vár

Det jon a nyar
Ha jön a nyár

U minek el
Ő minek él

Mu nyar vagy tel
Ma nyár, vagy tér

Veszibe al
Vesztibe áll

Varia halaI.
Várja halál.

Harom bereb agutan
Három veréb ág után

Szokcor riutam haz utan
Sokszor ríttam ház után

Nem ult ingem tancvaz meny
Nem volt ingem tánchoz menni

Mig tobcor nem ult mit edny
Még többször nem volt mit enni.

Nem ult bocskor labamra
Nem volt bocskor lábamra

Sem szoknya a hatamra
Sem szakmány a hátamra

Szaru nem iart labamra
Sarú nem járt lábamra

Mencsan kazuk hatamra:
Mente kazsó k hátamra

Kazdagnal szolga uUam
Gazdagnál szolga voltam

Szighinsiget mindig tultam
Szegénységet mindig toltam

Keszeru napokat eltem
Keser'Ű napokat éltem

Arnikamtul isz feltem
Arnyékomtól is féltem

Bezeg rosz szolganak ledny
Bezzeg rossz szolgának lenni

Tule vari minden nap edny
Tőle várj mindennap enni.
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Szokcor etem valubul
Sokszor ettem váluból

Itam vizet nagy tubul
Ittam vizet nagy tóból

Telbe mig hidegbe altam
Télben, mig hidegben álltam

Kvnd en a marhakval haltam
Kint én a marhákkal háltam

Vi/agand szenky ne erie
Világon senki ne érje

Kazdaqtu; igazat kerie
Gazdagtól igazát kérje

Nem gusztaltam soha mizet
Nem kóstoltam soha mézet

Nem ult mire igyak vizet
Nem volt mire igyak vizet

Szoha nem ion ara rend
Soha nem jön arra rend

Hal meg bisztan ezetend
Halld meg biztosan ezt.

Ghere luam
Gyere lovam

Ghere kedves luam meny
Gyere kedves lovam menni

Víz harmatas iuvet edny
Vizharmatos füvet enni

Patakbul friss vizet nelIty
Patakból friss vizet nyelni.

Szeret folyedzsik oldalcin
Szeret foly egyik oldalán

Másikan a Moldova
Másikon a Moldova

Itt anadzs füld küldike
Itt a nagy föld köldöke

Itt a csángók országa.
Itt a csángók országa.

Szabó J. György: Koldus, 1939
(linóleummetszet)
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Vártalah
A luzák1 alatt vártalak
Jár eszedbe?
Patakt'UI jöttél korsúva12
A kezedbe.

Megsukoltalak3 anyaszor
Sziép ösztékbe
Kéz nem tudom mit kereszett
Köböledbe;4

Meölelőztünk anyaszor~

Nem hijábo
Edzs sziép kölök vár aluzák
Al'nyiékábo.

Te moszt isz akorszuval jöcc
utadba áll,
Göndör hajval sziép kik szemvel
Már szaladgál.

Öledbe felveszed, sukollod6

Kőlök kacag,
Viz isz örvönd7 a korszúba
Táncol, locsog.

Boldogan jöcc hazafeli
Szüved röpül,
Zöledbe minha edzs andzsal
Kacagva ül.

1. Fűzfa, 2. korsó, 3. megcsókol, 4. kebeled,
5. annviszor. 6. csókol, 7. örvend.


