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Milan Rúfus–František Hrubín

Fazék, f�zz!
(Részletek)

Piroska

– Hová-hová, kis Piroska?

– Járok csak ide-oda.
És te, farkas, mit akarsz?

– Fogaim a f�t�l szépek,
f�t�l jobban is emésztek.

– Farkas, farkas, te becsapsz?
Nem legelnek ordasok.

– Nem tudják ezt kislányok.

– Tudják, uram, annyit mondok,
honnan, arról én se szólok.
A füvet kutyánk sem eszi,
inkább a csontot szereti.

– Nem eb vagyok, te,
én, a farkas, felfalhatlak!

– Inkább menj füvet legelni,
jobban jársz vele!

– És mit rejt a kosárka?

– Benne virág, kalácska.

– Kinek viszed a kosarat?

– Nagymamámnak, vár már nagyon.
Sajnos nincs id�m pihenni,
bár ott lennék hamarabb.

– Hogy egyedül menj, nem hagyom.

– Magam mennék csak utamon.

– Hol az apád, kicsoda?
Elugrom érte oda.

– Ugorj csak el, komám, kérlek,
bundádra majd foltot mérnek.
Apácskám itt az erdész,
minden fát sorra megnéz.

– És ma láttad már, angyalom?

– Épp farkasokat l� agyon,
emitt e fákhoz jó közel.
Kiálts neki, én hagylak.

– Nincs rá id�m, rohanok el.
Kézcsókom nagymamának!

Fazék, f�zz!

F�z a fazék, jaj de f�z,
feje csupa lila g�z.

És nézd, most húzza rá a
sapkáját homlokára.

Nem értem egyáltalán,
menne a házból talán,

ezért kell a kapucni?
Mit mond erre apuci?

Sejti, mert így kiált: – Ej!
Teringettét! Fut a tej!

Ah, az a szép fehér sapka!
A t�z jól odakapta.

Leégett a bojtja,
apukám súrolja.
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Laktibrada

Hétr�fszakáll Laktibrada
bánattól görbe,
rosszul n�sült istenadta
ármányos törpe.

Nejét kéri, fenyegeti,
olykor bosszantja.
Kecskebogyót dob az neki,
ebédre adja.

– Fajankónak – kineveti –
ez az adagja!
Hol mit felkap, azzal üti,
bottal hizlalja.

– Mit durmolsz a kéménynél te!
F�zni, mosni kell!
Megyek inkább völgy szélére,
lovam szálljon fel.

Sepr�re kap és röpteti,
üstökös módra.
Szakállával söprögeti
házát az ura.

Pataknál sír nyögve, félve,
szidja asszonyát.
Törölgeti szoknyavégbe
ázott szakállát.

– N� fejét még, bár akadt sok,
nem szeltem félbe.
Jól rávettek a szarvasok
a n�sülésre.

Ördög vinné, ördög hozott
nekem rossz mátkát.
H�s hasa volt asztalom, ott
h�töttem kását!

Szüreteltem sz�z lányt, ezret,
mint édes epret.
Nekem illatoztak, leplek
alatt pihegtek.

Most talpon szúr száraz szalma
szoros bocskorba’.
Kéményr�l dobott hanyatt a
rettent� banya.

Laktibrada, Laktibrada,
kár ferdítened.
Zsákra foltot, sorsod sajna
magad kerested.

Aki lopott, torkoskodott,
te vagy, ne tagadd.
Kásádból f�ztél moslékot,
edd is meg magad.

Húzd egyedül árokszélre
sárban taligád.
Ki vermet ás más vesztére,
ott lel boszorkát.

Kovácsm�helyben

Lovat patkol a kovács, jujj.
Fújtatókból meleg szél fúj.
Hallani még a hangjukat,
könny� kacagással mulat
bennünk, mint a hópihe hull.

Lovat patkol a kovács, jujj,
m�helyében hány szög lapul
annak, ki vers-lovat tanul
patkolni? Kell sok hegyes szög,
míg nem sántít már, nem döcög?
Sok vagy kevés: mennyi kell még,
hogy szerencse legyen elég?
Hogy a szóig tartó úton
a patkócska le ne hulljon?
Hogy a versnek épp jó legyen,
és embert boldoggá tegyen?
Nem tudtam, most sem tudom, nem,
évekkel átfuvatva sem.

Lovat patkol a kovács, juj,
m�helyében hány szög lapul?
Mondd meg nekem te!
Egykett�re.
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Macskamondóka

Mancs, mancs, mancsocska,
de fiatal vagy, cica!
Milyen a te két tenyered,
mint a félénk ün�szemek,
mint mama paskolta meleg
két rózsaszín párnácska!

Körtefára surrant ma,
halkan suhant mind rajta,
óvatosan, mint a macska –
hanyatt biz’ egy sem aludna.
Mégis az összes mihaszna,
tépett rajtuk a bunda.

Sárba estek, kár érte,
várhatnak fizetségre!
Sörtekefe padlót így mos,
nyelvecskéjük összenyaldos,
fogacskájuk bundát szabdos.
Felakasztják kapulécre?
Kell rá a drótos férce?
Ilyesmit�l ne félj te.

Dehogyis vették le sírva,
hátukon maradt a bunda!
Kockatésztát nyalnak rajta
és – jöjj, kölyköd már enne!

Szép álmokat egész éjre,
gyerk�cök, cicák, vége.
Eddig tartott a mesécske,
mancsod volt az eleje:

mancs, mancs, mancsocska,
körtefára surrant ma.

Mulatságos sün

Völgy oldalán,
hegy oldalán.

Gurul a sündisznó.

Kis sün, ez ám
nagyon vidám.

De hogyha megijed:
kicsi sünre
borul tüske.

Lesz bel�le –
golyó.

Ujszigeti Dezs�,
Orisek Márta

és Ujszigeti T. Judit 
fordítása

František Hrubín (1910–1971) cseh költ�, író, me-

segy�jt� és m�fordító. Verseskötetek, prózai gy�j-

temények, drámák sora jelzi alkotói színességét. 

M�fordításai leginkább a francia impresszionizmushoz 

köt�dnek. Gyermekeknek írt verses meséiben a nép-

költészeti hagyományt dolgozta fel.

Milan Rúfus (1928–2009) szlovák költ�, esszéista, 

m�fordító és irodalomtörténész. 1944 óta publikált; 

els�sorban verseskötetek jelentek meg t�le. Írt esszé-

ket és irodalomkritikákat is.

F. Hrubín verses meséib�l  M. Rúfus válogatásá-

ban és fordításában – kettejük nevével – Fazék, f�zz! 

(Hrnček, var!, 2007) címmel gazdagon illusztrált szlo-

vák kötet készült és aratott sikert.


