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Csuvas népköltészet

Ha füttyentek...
Ha füttyentek, a lovam csak úgy iszik,
Derék ember, ha dal csendül, úgy iszik.
Szamovárból mézes teát kínálnak,
A jó teát nem hagyjuk ott, mert ízlik.
Atyánkfia szava édes, mint a méz,
Házától az ember elmegy - ha viszik.

Apám lovat befogott
A házatokba,
Lakodalomba
Földet döngölni jöttünk,
Utat javítni jöttünk,
Ojara, rajaja.

Lagziba mi ne mennénk?
Lagziba most ne mennénk?

Apám lovat befogott,
Anyám fej díszt felrakott,
Bátyám engem forgatott.

Édesapám kapuján
Édesapám kapuján
Arany madár kakukkol.
Azt kiáltja szaporán,
Kedvesem másra gondol.

Ha erdőnkben nincs madár,
Nem is lehet szép a táj.
Ha rosszhangú minden lány,
Lagzink sem lehet vidám.
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Fa az almát nem bírja
Istenem, Istenem, fa az almát nem bírja,
Istenem, a zenész a hangszerét nem bírja.
Aj-ja-ja, raj-ja-ja, raj-ja-ja, raj-ja-ja.

Kecskét juhnak hittem, levágattam a szarvát,
Mivel sörnek hittem, felhajtottam a vodkát.
Aj-ja-ja, raj-ja-ja, raj-ja-ja, raj-ja-ja.

Kerek erdőn
Kerek erdőn, bozótban,
Havas mezőn, viharban,
Hej, szegény útonjáró,
Hogyan tudna haladni?

Pálinka áll pohárban,
Habos sörök sorjában.
Hej, szegény kocsmajáró,
Józan tud-e maradni?

Fáj a karom
Ha így nem, hát amúgy sem mondhatjuk,
Ha úgy nem, hát emígy sem mondhatjuk,
Az Isten mit rendel, nem tudhatjuk.

Fáj a karom helyéről fordulva,
A másik is helyéről fordulva,
A szívem is rokontól fordulva.

Isten, ne hagyj el!
Biszmilla-ámin, Isten, ne hagyj el!
Elmentünk körtáncba, körtáncba,
Elvittek körtáncba, körtáncba,
Kaszárnyában adták a zenét.
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Biszmilla-ámin, Isten, ne hagyj el!
Mentünk a csatába, csatába,
Vittek a csatába, csatába,
Megláttuk a Duna kék vizét.

Négysorosok
A szomszéd pej lova
Szépen fut, nemcsak lépked.
A szomszédom jó ember,
Ne szidjad, csak dicsérjed!

A vadkacsa mily tarka:
Hej, de sok a szép madár!
Atyámfiak, rokonok:
Milyen sok jó ember vár!

Rég befogott lovainknak
Szerszám alatt állni nehéz.
Sokáig ha ül vendéghad,
Jó gazdának lenni nehéz.

Hová repülsz, fecskemadár?
Eső folyik két szárnyadon.
Sötét este hová indulsz?
Könnyed folyik szép arcodon.

*
Ami távol zöld mezőn fehérlik
Hajdinának nyíló virágja?
Ki a táncban, mint a nádszál, hajlik,
Csengőhangú tatár leányka?

*
Festett tornác, szépen festett,
Illik a ter.plom elé.
Rojtos kendő, fejre vetett,
Legszebb, ha kedvesedé.

Tarka disznónk olyan gyáva,
Nem gázol virágágyba.
Aki vejünk lesz majd nekünk,
Nem szökik be a házba.

Körmendi Lajos fordításai


