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Szlovák népköltészet
Házasodna János

Házasodna János,
bár tiltja az anyja,
bár tiltja az anyja,
s húga sem akarja.

Ha leányt kéretnék,
szeretnéd-e, anyám?
Úgy szeretném, fiam,
mint a saját leányt.

Hogyha úgy szeretnéd,
vessed meg az ágyam,
vessed meg az ágyam
hálókamarámban.

Miközben ágyazott,
ilyen átkot mondott:
„Kik ide fekszenek,
föl sose keljenek.”

De reggel fölkeltek,
s míg hitükre mentek,
az anya elévett
egy kis csupor mézet.

A fiának mézet,
mátkájának mérget.
A fiának mézet,
menyének meg mérget.

Az Úr megcserélte,
a fiának mérget,
gyermekének mérget,
menyének meg mézet.

Megitta a mérget,
majd néhányat lépett,
majd néhányat lépve,
végrendelkezést tett.

Marad, húgom, terád
a négy fej�s tehén,
négy tejel� tehén
és egy öreg sajtár.

Te öröklöd, öcsém,
négy szép pejlovamat,
négy szilaj lovamat,
fonott ostoromat.

Megszólal szül�je,
az én �sz fejemre,
az én vén fejemre
mit testálsz, gyermekem?

Neked, anyám, neked,
csak egy nehéz követ,
csak egy nehéz követ,
s a mély Duna vizet.

Mert te megmérgeztél,
mátkámtól elvettél,
mert te megétettél,
mátkámtól elvettél.

Magyarországi 
szlovák népballada
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Az árva lány

Az én édesanyám
föld gyomrában fekszik,
áldott jobb kezéb�l
rozmaring növekszik.

Zöld rozmaringszálat
indulnék letépni,
én édesanyámat
sírjából felkérni.

Drága édesanyám,
kelj föl a sírodból,
hogy el�mondhassam
minden búm s bánatom.

Mondjad csak, leányom,
mi a búd s bánatod,
hogy édesanyádat
nyugodni nem hagyod.

Hogyha én, jó anyám,
panaszkodni mernék,
mintha holt szívedbe,
egy éles kést vernék.

Szétszabdalná szíved
három darabkára,
lenn a föld gyomrában
lányod panaszára.

Gyetva

Madárrá leszek

Lányát az anyja
férjhez úgy adta,
távoli vidékre.

Elbocsátotta,
s úgy parancsolta,
ne is jöjjön vissza.

Én csodát teszek,
madárrá leszek,
otthonomba szállok.

Ott rátelepszek,
hogy megpihenjek,
egy liliomszálra.

Kilépve anyám,
kertjében talál,
zavarna engemet.

Ej, hess el, szállj el,
fogolymadár, menj
gyenge virágomról!

Mert kiszárítod,
tövig hervasztod,
s nincs, ki megöntözné.

Elment messzire,
távoli földre,
aki megöntözte.

Szívem kedvére,
itt van helyébe
az, ki megöntözi.
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Levágtuk a rozsot

A zöld hegyek alatt
suhogott a kasza.
Levágtuk a rozsot,
indulhatunk haza!

Levágtuk a rozsot,
kévékbe kötöttem,
szénásfalvi tarlón
meg is betegedtem.

Színültig a magtár
piros rozsszemekkel,
váljék a javunkra,
mi jót ad az isten.

Nyugodj le, nap, nyugodj,
teremt�mre kérlek,
mert úgy fáj a fejem,
szinte alig élek.

Leáldozó szép nap,
keresd meg rózsámat.
Addig le ne nyughass,
míg meg nem találod.

Garam mente, 
Magasmart (Brehy)

Várjuk az áldomást

Hej, uraság, uraság,
hej, várjuk az áldomást,
hej, addsza, ne tétovázz,
hej, cs�rödben a kalász.

Hej, uraság, gazdurunk,
hej, mifölöttünk kend: úr,
hej, a pödrött bajuszával,
hej, akárcsak egy kandúr.

Hej, gazdánk felesége,
hej, munkánkat lenézte,
hej, szidta a kaszását,
hej, mi meg a jóságát.

Hej, mit fogunk csinálni,
hej, mindent elvégezve,
hej, rajta, bukfencezzünk,
hej, hegyr�l le a völgybe!
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Ulijána elszunnyadt

Ma van pünkösd vasárnapja,
kongatnak piros hajnalra,
Ulijána elszunnyadt.

A lányok és a legények
a templomba mind betérnek,
Ulijána elszunnyadt.

Kiment a virágoskertbe,
ágyások közt ücsörögve,
Ulijána elszunnyadt.

Fogott � három cérnácskát,
három cérnát és gallyacskát,
s megfont három koszorúcskát.

Az els�t levendulából,
párját százszorszép virágból,
harmadikat istenfából.

Hozzálépett öccse, Jancsi,
megállj, megállj, Ulijána,
megmondlak édesanyádnak.

Ne árulj el, Jancsi öcsém,
szövök neked gyolcsingecskét,
párját ritkító szépecskét.

Nem kérem én, nénémasszony,
megszövi majd anyámasszony,
megszövi a varázsingem.

Ha felveszem, megszerethet
ki szépasszony s fehér özvegy,
Ulijána elszunnyadt.

Rossz kígyók fésülik haját,
gyíkok fonják a varkocsát,
Ulijána elszunnyadt.

Kojsó (Szepesség)

Boromissza a szakácsn�nk

Haj, a mi szakácsnénk boromissza,
tányérunk s kanalunk sose tiszta.
A rékast lecsapja, le a padra,
cicc, cicc, a kismacska majd elnyalja.

Varga Imre fordításai


