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    Mindenekelõtt köszönetet mondok Soros Györgynek, 
aki a budapesti alapítványa révén lehetõvé tette szá mom ra, 
hogy sok száz kazettányi magyarországi és romániai cigány 
folklórt gyûjthessek össze és ebbõl 37 CD-nyit publikálhas-
sak. Csak a tényt fejezem ki, amikor a Soros Alapítvány 
meg határozóan fontos szerepét hozom nyilvánosságra e 
két ország cigányságának általam rögzített énekes és instru-
mentális magnetofon-anyagát illetõen.
     A hanghordozókon közölt 37 CD-nyi cigány folklór 
páratlan gazdagságú. Még sehol a világon soha nem jelent  
meg egyszerre ennyi, ugyanattól a gyûjtõtõl. Erõsen 
hangsúlyozom: eredeti hely színeken felvett   v á l o g a t á s   
ez a 20 CD is, mint az elõzõ 17!
     A Soros Alapítvány gyakorlatilag magyarországi bejegy-
zésétõl kezdve támogatta munkámat; ezt már többször 
megírtam.
     Biztos vagyok benne: ha a Soros Alapítvány nincsen és az 
útjaimat nem finanszírozza, nekem nem lett volna módom 
regisztrálásra és a cigány nép kultúra-építésének alapjából 
hiányozna ez a hatalmas folklór gyûjtemény. Ugyanis a ha-
zai, hivatalos “cigány politika”, most és mindig, a látvá nyos 
látszatmegoldásokat preferálja.
     Állításomat egy példával világítom meg: a mai napig 
nyelvjárásokat beszélõ cigány csoportok “nyelvészeti kon-
ferenciájának” megrendezésére van pénz, de a diffúz dia-
lektusok 4-5 évig tartó kutatására  -  nincs, pedig nyelvészeti 
konferenciát, felgyûjtetlen nyelv esetében, kizárólag évekig 
tartó kutatás értékelése céljából érdemes/szabad rendezni.

     A sok száz kazettányi, magyarországi és romániai folklór 
regisztratúra a cigány nép kultúra-építé sének alapja, ám 
a felelõs magyar szervezetek, akiknek kötelességük lenne 
hivatalból támogatni minden ez irányú tevékenységet 
(nem szólva arról, hogy helyettük végzik a munkát!), úgy 
viszo nyul tak a gyûjtésemhez, mint a “nyelvészeti konferen-
ciá”-hoz.
     A CD-im nyelv-megõrzési és dialektus-meghatározási fel-
adatokat is ellátnak, mert a lemezeken jelzem az adatközlõk 
nevét és hogy a folklór alkotásokat hol rögzítettem, mikor, 
amikbõl konzek ven ciák vonhatóak le a helyi, cigány nyelv-
járással kapcsolatosan.
Köszönetet mondok a feleségem, Ildikó, és a fiam, Máriusz, 
segítségéért! 
Köszönetet mondok Réti Juditnak, amiért kiszedte a 20 CD-
t, és a publikálásra szánt anyagot évtizedeken át megõrizte, 
kérésemre elõkereste.
Köszönetet mondok Gyukics Gábornak, amiért lefordította 
angolra a CD-ken elhangzó dalokat, és a kísérõ szövegeket. 
Köszönetet mondok a székesfehérvári VTCD új igazgató-
jának, Kövecses Lászlónak, aki elõdjéhez hasonlóan  
-  felismerve e publikációk jelentõségét  -  segített nekem, 
minden módon.
Köszönetet mondok a Romano Instituto Alapítvány igaz-
gatónõjének, Daróczi Ágnesnek, mert mint lebonyolító, 
kiadáshoz segítette publikációimat. 
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    Miután 2011-ben megmerevedtek a térdeim és most 
már a lakást elhagyni se tudom, 2017-ben a Magyar Rádió 
Hangrestaurációs Osztályáról Tamás Benedek hangmérnök 
jött ide hozzám.
     Mivel huszonegy éve szerkesztettem a CD-ket, az egyik-
nél változtatást láttam szükségesnek: kérésemre az össze-
gyûjtött anyagba betoldott 7 felvételt. Ugyanannyi percnyi 
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anyagot ki kellett vennem belõle.
     A CD15-be Tamás Benedek a következõ 7 felvételt 
toldotta be: 15/6-9, 17/6-7, illetve a 15/5. második részét, 
a “HÁJ MUNDRO LE ROM GYIVONYÍNA  -  és szépen 
a cigányok tárgyalni/beszélgetni fognak (össze fognak 
beszélni)” sortól.
     A gyûjtött anyag többi felvételének átjátszását a Soros 
Alapítvány támogatásával 2000-ben a Magyar Rádió 
Hangrestau rá ciós Osztályán Fényes Péter hangmérnök 
végezte el.

3

     A régi, cigány élet és hagyományvilág megszûnt, ám 
a rögzített dalokban, balladákban, eredetmondákban, 
nép mesékben, szokásokban, hiedelmekben, valamint 
a sokrétegû történetekben még mindig kizárólagos 
tartalomformálók. A dalszövegek elemei az egykor erõs, 
közösségmegtartó szokásokat szívósan õrzik. Természe-
tesen, néha vannak lokális különbségek az archaikumok 
között, de minden ország cigány népi kultúrájában széles 
körben elterjedt, élõ hagyományról van szó.
      A 20CD felvételei is bizonyítékok erre.
      A regisztrációk révén két ország cigány népi kultúrája 
közvetítõdik, de a megváltozott társadalmi viszonyok és 
az életmódváltás miatti háttér eltûnése következtében a 
legtöbb szokás, hiedelem már egyáltalán nem érthetõ, még 
az sem, amely egykor a mindennapok része volt.
      Itt jegyzem meg: habár én gyûjtéskor a cigányokhoz 
soha nem ismert költõként, hanem cigány folklórt gyûjtõ, 
cigány emberként mentem, és mindenütt nagyon hamar 
megnyíltak nekem, szokásokról, hiedelmekrõl általában a 
gyûjtés végén beszéltek. Soha nem vártam el, és most se 
várom el, hogy olyan ismert emberként nézzenek rám, aki 
régebben megírt munkáival már “kiérdemelte” ezt. Senki 
nem “érdemel ki” semmit a múltbeli dolgaival, amíg él! 
Azért mentem közéjük, mert tanulni akarok tõlük, többet 
tudnak, mint én. Általában lezárt életmûveket értékelnek 

teljesítmény szempontjából. Biztos vagyok benne, hogy elis-
merés, az addigi munkásságáért, automatikusan senkinek 
nem jár. Minden költõi-írói megnyilatkozás új és még újabb 
érveket hoz a megbecsülésére annak, aki “megérdemli”. 
Igaz, díjátadásokkor mindig meghat, amikor cigányként elis-
mernek, mit tettem le. Hiszen tizenhat éves koromig cigány-
soron éltem, és jól tudom, milyen nehéz onnan kikerülni, 
elmenni tanulni, megszerezni az elismerését azoknak, akik 
a sors színvallásra kényszerítéséig tagadják, hogy elõítéletük 
van a cigányokkal szemben.
      A következõkben szólni fogok néhány sor hátterérõl, 
röviden.

      1. Mivel a hajdani vándorláshoz tartozó szekér tulajdon-
lása mára szinte teljesen ismeretlenné vált, a “TE KERASZ 
VURDON, NYÁMO  -  csináljunk  szekeret, rokont” dalsor 
(CD22/3.track) jelentése is magyarázatot igényel.
      A dalt Rîmnicu Sărat-ban gyûjtöttem egy RUDÁRI 
cigány asszonytól 1998-ban. Szépen énekelt és a szobában 
“csak” tízen-tizenöten voltak (gyakran 40-50 személy 
összeverõdik ilyenkor). Sorjáztak elõadásában a szomorú, 
melizmatikus dallamok, amelyek a napjainkra megszûnt 
cigány életet fogalmazták meg.
      A romániai sátoros cigányok akkor csináltatnak szekeret 
a fiuknak (általában Ţăndărei-ben), amikor asszonyt hoz 
magának és így a menyasszony és a szülei rokonai lesznek 
a családnak.

      2. A CD15/4.trackjében a “DO VULICA AVRÁL LJASZ  
-  az utcát kívül vette (vagyis: a külsõ utcákat járta)” sor azt 
jelenti, hogy a sátoros, házaló cigányok egy része, a saját 
és társai tapasztalatai alapján, idegen faluban elsõsorban a 
külsõ utcákban árult, jósolt, stb., hogy -  az elõítéletek miatti  
-  veszély esetén könnyebb legyen a menekülés.
      3. A CD14/17.track önátkozása, a “TE SUTYUVAV, 
SZAR I PÁTRIN,/SZAR I PÁTRIN ANDO PÁJI -  száradjak 
meg, mint a falevél,/mint a falevél a vízben”, gyakran 
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elõforduló sorai e sok variánsú balladának és a témaközeli, 
balladás énekeknek. Kevesen tudják viszont, hogy ez az 
önátok tudatos hazugságon alapul, hiszen a lehullott falevél 
nem szárad a vízben.

      4. Cigányok közötti hiedelem szerint is: karácsonykor 
nem szabad pénzt kiadni a háztól, mert akkor egész évben 
kölcsönöket kérnek; vagy a karácsonyi asztal alól (ahol ez a 
hiedelem él) nem szabad szénát/szalmát kidobni, amíg az 
ünnep tart, mert akkor kidobják az egész évi pénzt.
      A pénz nagyon fontos számukra, mindig dicsekednek 
vele,  -  ha van.
      Ezekhez a karácsonyi hiedelmekhez tartoznak a karácso-
nyi/újévi jókívánságok.
      Régen a karácsonyi ünnepnapok és az új év elsõ napjai 
egybeestek. Erre utalnak a köszöntõ énekek végén levõ 
jókívánságok, amelyekben szerencsét, egészséget, pénzt, 
stb. kérnek Istentõl és hisznek benne, hogy Isten megadja, 
fõleg, ha ének végén kérik.
      Itt említem meg:
      Az összes magyarországi, archaikusabb cigány csoport-
nál föllelhetõ az a szokás, amikor leánykérésnél nagycím-
letû papírpénzeket vesznek elõ és azt mondják: “NO, DIKH 
KATHE! VI TÚTE KASZAVE CSISZTÍME LILA-J?  -  No, 
nézz ide! Nálad is ilyen tisztított/tiszta lapok vannak?”
      A cigány karácsonyi/újévi énekek tartalmaiban meg-
jelenõ leánykérés az i.e.III.századbeli, mezopotámiai 
Dumuzi és Inanna szent nászára utal vissza. Ezeket a tartal-
makat a cigányok valószínûleg Perzsiában, az ottani, hosszú 
tartózkodásukkor vették át.
      Szintén a karácsonyi hiedelemkörhöz kötõdik, hogy 
aki ünnepnap késõ délelõtt megy a kútra, azt a víz anyja 
megszidja a késlekedésért.

      5. A karácsonyi éneket egy pünkösdista felekezethez 
tartozó, bánffyhunyadi, khelderash cigány asszonytól 
gyûjtöttem 1994-ben (CD24/3.track).

      A cigány nyelvû, cigány karácsonyi énekek igen nagy 
csoportját jelentik a szálláskeresésrõl és Jézus Krisztus 
születésérõl szóló kolindák.
      Cigány nyelvû kolindák Magyarországon már alig kerül-
nek elõ, ám Romániában még minden cigányul beszélõ 
közösségben tudnak, rendkívül régieket is.
      Közismert, hogy karácsony elsõ napja és Jézus szüle-
tésének napja december 25. Ez a nap a téli napforduló ide-
je, a hajdani, keleti vallásokban ekkor ünnepelték a fényt.
      Idõszámításunknak ez a kezdete.
      Jézus születésének dátumát egy Dionysius Exiguus 
nevû, római szerzetes jelölte ki idõszámítá sunk kezdetévé a 
VI.században. A jelenlegi kutatások Jézus világra jövetelét 
7 évvel korábbra teszik és azt valószínûsítik: Jézus nem 
decemberben, hanem valamikor tavasszal született, mert 
decemberben Betlehem környékén a hideg nem engedi 
meg, hogy szabadban legeltessenek a pásztorok, akik az égi 
jelet követve a csecsemõ Jézus jászolához járultak hódolni.
      Kérdésesnek tartják Szent József és Szûz Mária Betle-
hemben való szállás megtagadását is, mert József Dávid 
leszármazottja, Betlehem pedig Dávid városa. Kiközösítet-
ték volna azt a személyt, aki Dávid leszármazottját nem 
fogadja be a házába, Máriáról meg az található az apokrif 
iratokban: több rokona élt Betlehemben és a város körül.
      A kutatók véleménye, természetesen, nem befolyásolja 
a hiedelmeket  -  se Jézus születésének idõpontját, sem 
a körülményeket illetõen. Karácsony december 25-én 
kezdõdik és Jézus Krisztus csodás születésének napját 
ekkor ünnepli a nép.
     Írásom elején a pünkösdista felekezetet azért hangsú-
lyoz tam ki, mert ez nagyon elterjedt/terjeszkedõ kisegyház 
a cigány közösségekben és mert termékeny, jó hatást gyako-
rolt az életmódjukra. A jó hatás mellett jelentõs dolog, hogy 
a gyülekezetekben nincsen elõítélet, ott mindenki testvér 
és nõvér.

      6. A cigányoknál a ‘karácsony’ (KRECSÚNO, KRICSÚ-
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NO) a legnagyobb ünnep, de nem általános szokás a ‘kará-
csonyfa/fenyõfa’ (brádo).

       Azt jegyezték föl, karácsonyfát elõször Bécsben Károly 
Lajos osztrák fõherceg felesége, az evangélikus vallású 
Henrietta Alexandrina nassau-weilburgi hercegnõ állított. 
Karácsonyi ünnepségén részt vett I. Ferenc császár, aki a 
következõ évtõl a Burg-ban is rendszeressé tette. A bécsi, 
udvari divatot utánzó, németajkú magyarok révén került 
hazánkba a fenyõfaállítás. Elõször a polgárok között volt, 
majd a parasztság körében. A szokás a cigányoknál nem 
vert gyökeret.

       7. Magyarázatot igényel egy magyarországi közbeszéd-
ben nem (vagy nagyon ritkán), fõleg régi, romániai, folklór 
szövegekben használatos fordulat is (CD17/12.track).
       A dalt Sóváradon gyûjtöttem 1995-ben.
       Az adatközlõ ezt énekli:
       “SZHI’ MAMAN EK KÁLI MAMA  -  van énnekem egy 
fekete (bõrû) anyám”.
       A “MAMAN” magyarra csak hangsúlyozott, raggal ellá-
tott személynévmásként fordítható, de a kifejezés a cigány 
mondatban birtokos személyragos névszó. (Múlt ideje: “MA 
SZAH MAN EK KÁLI MAMA  -  volt énnekem egy  fekete 
(bõrû) anyám”.
Megfelelõ számú és személyû alakjai a következõek: 
“MAMAN; TUTUT;LESZLESZ (hn.)/LILA (nn.); 
AMEAMEN; TUMETUMEN; LELEN(hn.)/LILAN (nn.)  -  
énnekem; teneked; õneki; minekünk; tinektek; õnekik”.
       A hangsúlyozott, nyomatékosított forma és a 
határozóragos forma különbségét napjaink cigány nyelvet 
beszélõi nem értik, sõt, az erre vonatkozó kérdést se tudják 
értelmezni. Válaszukban mindig a személyes névmás 
határozóragos alakjait mondják el: “MANGE; TUKE; LESZ-
KE (hn.)/LAKE (nn.); AMENGE; TUMENGE; LENGE 
(hn.,nn.)  -  nekem; neked; neki; nekünk; nektek; nekik”.
       Hajdan ismeretes volt a többes szám harmadik 

személyû, nõnemû alak is, a LANGE, de az már végképp 
kiveszett a nyelvbõl.
       A cigány birtokos többes szám harmadik személyû 
(hímnemû és nõnemû) szóalakjai (“ROMENGO  -  cigány 
férfiaké, ROMNYANGI  -  cigány nõké”) támpontokat 
adnak ugyan a mindennapi, nem uzuális, egykori LELEN-t, 
LILAN-t illetõen, de idáig semmilyen elmélet nem született 
arra vonatkozóan, miért tûnt el a nyomatékosítás a cigány 
nyelvbõl.
       Én se tudom és elképzelésem sincsen.
       Azt gondolom, ide tartozik, hogy Romániában még  
minden cigányul beszélõközösségben ismerik a személy-
névmás hímnemû és nõnemû alakját (“VOV (hn.), VOJ 
(nn.)  -  õ”), magyarországi cigány közösségekben viszont 
férfire és nõre egyaránt a nõnemû alakot (a VOJ-t) használ-
ják általánosan.
       Ugyancsak ide tartozónak vélem:
       Néhány, letelepedett erdélyi, cigány csoportnál 
találkoztam azzal a Magyarországon nem ismert (nagyon 
régiesnek tûnõ) nyelvi jelenséggel, miszerint eltérõen 
ragozzák az eszközhatározó funkciójú, élettelen tárgyat 
és az élõlényt jelentõ, jelzõs köznevet; utóbbiban a jelzõ 
átveszi a jelzett szó ragját,  -  de a rag kicsit más, mint az 
élettelen tárgyat kifejezõ szónál.
       A különbséget egy példával illusztrálom:
       “PHANGLO-J O DROM LE SELENCÁL,/SINÁRAV 
LE SZURRÓNENCA  -  kötve van az út a kötelekkel,/szag-
gattatom azokat szürkékkel (szürke lovakkal)”.

     6. Szólnom kell a cigány nevekrõl a “Cocó” név kapcsán.
      COCÓ egy kalocsai, öreg, lovári asszony volt, igen sok 
anyagot vettem föl tõle. Bizalma kitüntetõ jeléül az egyik 
gyûjtéskor még a sorsát is elmondta.
      Kollekciómba két felvételét tettem: a CD17-be az 1/A 
track-et, a CD19-be a 4.track-et.
      A cigány gyermeknyelvben a COCÓ “lovacskát” jelent. 
Amikor egy felnõtt a térdére ülteti a gyermeket és föl-le 
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rázogatja, akkor az: “COCÓZIJ  -  lovacskázik”.
      Cigány nevüket a cigányok születésükkor vagy apró 
gyermekkorukban kapják, testi jegyükrõl, sajátosságukról, 
nevezetesebb cselekedetükrõl, megnyilvánulásukról, sza-
vukról. Többször elõfordul az is, hogy a szülõk olyan cigány 
nevet adnak gyermeküknek, ami elevenen él a közösség 
emléke zetében (régen nagy respektusú férfi/nõ viselte), 
ám a jelentését már senki nem tudja.
Gyakran “kellemetlen” szóval nevezik meg az újszülöttet, 
hogy a gonosz lények el ne vigyék (RIJÁLI (nn.) (fingos); 
KHULÁJLO (hn.) (szaros); Fosos; Húgyos; stb.). A 
megnevezés aztán rajta marad az illetõn, cigány csúfnevévé 
válik.
       Egykor a cigányok CSAK cigány nevükön ismerték 
egymást. Ha polgári nevén kerestek valakit, a megkérdezett 
azt válaszolta: “Ilyen itt nincsen.” Polgári nevével kizárólag 
maga a személy volt tisztában, illetve a posta és a tanácsház. 
A felsoroltakon kívül ismerte még polgári nevüket a 
rendõrség, valamint az aktuális hatóság által föléjük helye-
zett “cigányvajda” és “cigánybíró”, akik a közösség szerint: 
“Besúgók voltak. Jelentettek a cigányokról mindent.” 
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Ezen a 20CD-n a publikációra kiválasztott, egy témához 
illeszkedõ variánsokat csokorba szedtem, a többi felvétel 
úgy következik egymás után, mint gyûjtéskor szokott.
      Azt gondolom, mind a 37 CD-m fontos pillére lesz, a 
reményeim szerint: hamar megvalósuló, szakszerû rendsze-
rezésnek.
      Cigány melodiárium nincs, habár a magyarországi 
gyûjtõk cigány folklór regisztratúrája még gond nélkül 
feldolgozható lenne  - , amennyiben akarat lenne rá. 
Rendkívül súlyos probléma: a cselekedni is tudó, állami 
intézmények ezt sem akarják sohasem,  ahogyan semmit, 

ami a nyomorgó cigányságnak a rossz helyzetébõl való 
felemelkedését és kultúrájának támogatását szolgálja. Csak 
látszatintézkedések vannak az ügyben!
       Minden hatalom retteg attól, hogy kialakul egy cigány 
értelmiségi réteg és a folklórgyökereit is megismerõ, fiatal, 
mûvelt, cigány nemzedék a valódi létszámának megfelelõ 
politikai szerepet kér magának az ország irányításában.

5

     A cigányok identitásának tudatosítása a nép 
értelmiségének feladata!
     Az összes országban, ahol cigány kisebbség él és 
jelen  létüket, valamint kulturális másságukról tanúskodó 
jellegzetességeiket a többség tudomására kívánják 
hozni, határokon átívelõ, Cigány Kulturális Fesztiválokat 
(filmeket, dokumentumfilmeket, színházi elõadásokat, 
elõadóesteket, könyvbemutatókat, vers- és prózamûsorokat, 
képzõmûvészeti vagy egyéb kiállításokat, stb.) kell rendezni.
           Ahogyan a cigányoknál az éneklés közösségmegtartó 
és közösségerõsítõ funkciójú, az a mesélés is, és a cigány 
mesélési hagyomány tulajdonképpen színház, mert van 
elõadó és közönség. A mesélésnél, a kommentálások révén, 
a hallgatóság/közönség az elõadásban is résztvesz, tehát: 
interaktív. 
    Fontos a Cigány Kulturális Fesztivál, mert ma már 
elenyészõ a cigány identitás fölvállalója, hirdetõje. A cigány 
szülõk gyakran a nyelvre se tanítják meg gyermekeiket. Azt 
mondják, azért, hogy “minél kevésbé legyenek cigányok, 
a naponta ránk zúduló megaláztatásoktól õk így talán 
megóvódnak”.
       A rendezvény által valószínûleg erõsödik a cigány 
identitás.
       Nagyon fontos az is, hogy nem-cigány, kortárs zeneszer-
zõk cigány folklórgyûjtések alapján zenemûveket hozzanak 
létre és alkotásaikat rendszeresen játsszák; elsõsorban saját 
közegükben, de teremtõdjön nekik lehetõség koncertezésre 
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a fesztivál keretében.

6

     Elengedhetetlen lenne a cigány identitás erõsítése már 
csak az igen lassú folyamatú, nyelvi egységesülés miatt is. A 
különbözõ országok cigányai eltérõ lexikával rendelkeznek, 
hiszen elsõsor ban a környezetük szókincsét veszik át. Ezt 
tették annak idején a nomadizáló magyarok és ezt bizonyítja 
náluk a napjainkban már originálisnak tartott ALMA, 
BARÁZDA, BÚZA, stb.
       Távoli országból származó, cigány személyek szavainak 
dialektális alakváltozatai általában érthetõek, de egy 
határokon átívelõ, cigány kulturális seregszemle segítené a 
standardizálást / standardizálódást.
       Példákat sorolok:
       A “zseb”-re Romániában, a Fekete-tenger partján élõ, 
sátoros, khelderash azt mondja: POSZI TYA, az erdélyi, 
letelepedett khelderash és az összes magyarországi oláh-
cigány azt, hogy POSZOTYI.
       Erdélyben a letelepedett khelderash-oknál a “szép-
asszony-SUKÁRNYE”, Magyarországon az oláhcigányok 
között SUKÁRNYI.
     Határokon átívelõ Cigány Kulturális Fesztivál révén, 
standardizációval kell beemelni a cigány nyelvbe és ismertté 
tenni, az idáig kizárólag dialektusokban használatos, 
egyetlen hang különbségû, illetve általánosan nem uzuális   
-  csak helyi szövegkörnyezetben értelmezhetõ  -  szavakat, 
mert bizonyítanák a nép kifejezõ készletének gazdagságát 
(pl.”BAR (néhol:BARR)=kõ, BÁR=kert; KHER=csizma, 
KHÉR=ház; KHAM=Nap, KAM=verejték; POSZTO=1.
õrhely, 2.õrség  -  POSZTI=böjt; PHRÁL=fivér; -   PHÁL=1.
deszka, 2. faforgács; DUR= 1.messze, 2.távol  -  DÚR= 
gonosz lélek; PHÚV (néhol:PÚ=föld, THÚV (néhol: 
TÚ)=füst, RHÚV (néhol: RÚ)=hímfarkas; PHARRAJÍMO= 
1.pusztulás, 2.hasadás, PHORRAJÍMO=kitárulkozás (nemi 
értelemben)”, stb.).

     Az ilyen dialektális alakváltozatok egyértelmûen stan-
dardizálásért kiáltanak, ugyanakkor létez nek szórvány-
jellegû regisztrációk, amelyek tanúsítják, hogy egykor élt 
valami a nyelvben, ami mára eltûnt, de lényeges volt és 
standardi záció révén érdemes lenne megõrizni.
       Jelen 20CD-re számos olyan felvételt tettem, ahol a régi 
eredetû folklór alkotásokban a megszó lító eset nyilvánvaló: 
amikor a megszólított nevének szóvégzõ hangzóját egy “e” 
raggal át kellett írni, nõnemben és hímnemben egyaránt, 
Romániában és Magyarországon (pl.”Parasztíva>Parasz tívE, 
Zerpi>ZerpE, vagy a hétköznapi beszédben:  dájE|déjE= 
anya, dádE=apa). A romániai és a magyarországi cigány 
nyelvekben ez már nem ismeretes általánosan, csak  nyelv-
járásokban.
     Mindkét ország cigányai az alanyesetet használják.
     Érdemes lenne fontolóra venni a név megszólító 
esetének revitalizációját, hiszen személy-jelölõ fõneveknél 
a vocatívus megmaradt, egyes számban is, többes számban 
is. (Természetesen, mint föntebb mondtam,  dialektális 
eltérések lehetségesek.)
     A többes számú, megszólító eset bemutatására három 
cigány népdalból hozok példát:”1.KEREN, SAVORALE, 
DROM,/TE KHELEL O PHÚRO ROM!/ O PHÚRO 
ROM TE KHELLA,/ AMÁRI VÓJA KERLA.  -  Csinálja-
tok, gyerekek|fiúcskák, utat (szabad helyet),/táncoljon az 
öreg cigány!/Az öreg cigány, ha táncolni fog,/ kedvünket 
fogja csinálni.” 2.MO,ROMALE, MO, SAVALE, NA 
MÁREN MA, MANGAV TUME  -  Hé, cigányok, hé, cigány 
fiúk|legények,/ne verjetek meg engem, kérlek titeket;  
3. USTYEN OPRE, SEJALE,/ TUME GALFODONALE  
-  Keljetek föl, cigány lányok,/ti lusták”.

 
7

     E 20CD megjelenésének útja (a legenyhébb szavakkal 
kifejezve) igen göröngyös volt.
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     Amikor 2016-ban az EMMI-tõl megérkezett a levél, 
hogy anyagi támogatást nyújt, DE CSAK A 20CD KÍSÉRÔ 
KÖNYVEINEK publikálásához,  -  megdöbbentem! Az 
érthetetlen döntés miatti megdöbbenésemnek akkor rögtön 
hangot is adtam egy török-cigány költõ velem készített 
interjújában.
(Mivel így nem volt vállalható a közlés, nem vállaltam, és 
tudomásom szerint, a lebonyolító alapítvánnyal az NKA 
visszafizettette a megítélt, de fel-nem-használt támogatást.)
       Megdöbbenésemnek nem az jelentette az igazi okát, 
hogy az EMMI célzott támogatást nyújt a kísérõ könyvekre, 
a 20CD-re pedig, amit kísérnek, arra  -  nem; azért is meg-
döbbentem, hogy eközben a cigányság pénzét, az EU-ból 
érkezõ másfél milliárd forintot ellopó, Lungo Drom vezetõ-
jének a “hiányát” (=az ellopott, másfél milliárd forintot!) az 
EMMI úgymond “rendezte”.
       Sok minden mellett, ez azért is volt megdöbbentõ, mert 
én a 40 évi gyûjtõmunkámért egyetlen fillérre se tartottam 
igényt. Csupán azt szerettem volna, ha az EMMI anyagilag 
támogatja a megjelenést. 

8

     Fontosnak tartom ismét hangsúlyozni, hogy minden 
felvétel eredeti helyszínen készült. Tapasztalatból TUDOM:  
a kutatók elmaradott telepekre vagy sátorosok közé 
általában nem mernek menni. Az elmúlt évtizedekben 
megtett útjaim során én sok olyan helyre, cigány csoporthoz 
eljutottam, ahol elõttem gyûjtõ még soha nem fordult meg.
       Egyre szûkülõbb lehetõségek között, amíg az életem 
engedi, igyekszem publikálni a teljes folklór anyagomat, 
hogy mások vizsgálatai számára is elérhetõvé tegyem az 
általam rögzítetteket.
       Gyûjtéseim hitelesek, a lejegyzésekkel és a fordítások-
kal együtt, így biztos pontjai lehetnek a vizsgálódásoknak.
       Lemezsorozatom elsõsorban anyagközlés.

9

     Az újabban használatos “ROMA” szóval ellentétben 
nekem a cigányokról és a cigány folklórról szóló írásaimban 
mindig a “cigány” szó szerepel, aminek két oka van.
       Egyrészt, néprajzi szempontból ez körülhatárolt 
fogalom. Etnográfiai értelemben a “ROMA” csak egy a 
cigány csoportok közül, a “ROMÁ”-n kívül még több cigány 
csoport létezik (pl.SZINTO, MANUS, KÁLE, TINKER, 
BEÁS, stb.). A “cigány” néprajzilag megfelelõ szó, mert 
minden csoportra kiterjeszthetõ és napjaink leírásaiban 
nincsen általánosítható, pejoratív tartalma.
       Másrészt, meggyõzõdésem, hogy az “új” szó semmilyen 
módosulást nem hoz az érintettek megítélésével kapcso-
latban. 

10

     A magyarországi táncházmozgalom az erdélyi cigány ze-
nészek nélkül nem jöhetett volna létre. Hazai követõik talán 
mindent tõlük tanultak meg, a hangszerkezelési technikától 
kezdve a repertoárig, a táncrendig. Tudásuk javarésze az 
erdélyi cigány zenészek hagyományként öröklõdõ zenélési 
tudásán alapszik.
       Cigány zenészekrõl a legkorábbi, itthoni adat 1489-bõl  
származik; ez Beatrix királynõ Csepel- szigeti cigány 
lan tosait említi. A témát feldolgozó áttekintések a XVI.és 
XVII.századból már tudnak több híradásról, amely cigány 
zenészek tevékenységét ismerteti. Ez azzal magyarázható, 
hogy a cigányok tömeges megjelenésével párhuzamosan 
természetszerûleg megszaporodtak a róluk és foglalkozása-
ikról szóló feljegyzések is.
       A kuruckor cigány muzsikusairól még nem készítettek 
használható áttekintést, pedig valószínû leg sok adattal 
szolgálna az 1703 és 1711 közötti idõszak.
       Az elsõ, “igazi” cigány zenekar Czinka Panna zenekara 
volt. A cigány zenekarok összetétele (prímás, kontrás, 
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bõgõs, cimbalmos) az õ zenekarának mintájára, a XVIII.
században alakult ki.
Kutatók szerint, a klarinét cigány zenekarokban való sze-
repeltetése is ez idõtájt kezdõdött, de nem vált általánossá 
úgy, mint az említett négy hangszer.
       A XIX.és XX.század (a végét leszámítva) a cigány 
zenekarok fénykorának nevezhetõ. Megbecsül ték õket, 
több cigányvirtuóz vált elismertté, híressé.
       Az 1989-es fordulat után a nagy zenei tudással ren-
delkezõ, városi, kávéházi cigány zenekarokat elbocsájtották, 
megszüntették. Régen majdnem minden étteremben volt 
cigány zenekar, ma kivételes az olyan hely, ahol van.
       A magyarországi falvakból az alkalmi zenéléssel 
foglalkozó cigányok a II.világháborút követõen fokozatosan 
tûntek el. Az 1960-as évek végéig ünnepekkor (újévkor, 
húsvétkor vagy búcsúkor) még összeálltak, hogy házról 
házra járva pénzért muzsikáljanak, de õk általában nem a 
tehetségesebbek, képzettebbek közül valók voltak, és mivel 
egyre kisebb igény volt rájuk, mûködésükkel napjainkra 
teljesen fölhagytak.
       Erdélyben más volt a helyzet. Ott  -  sokszor az 
izoláltság miatt   -  a hagyományok a Ceauşescu-rendszer 
bukásáig megmaradtak, ebbõl is következõen cigány 
zenekar szinte minden faluban volt. Ezek a zenekarok  
ismerték a helyi közösségek ének- és zenerepertoárját, jeles 
napok mulat sá gain, táncházakban, lakodalmakban és más, 
zenés alkalmakkor õk muzsikáltak.
Muzsikálási stílusukon jól észrevehetõ a román népi 
muzsikálás hatása, de ez az “asszimilálódott” zenei hatás 
jellegzetesebbé teszi virtuóz játékukat. A legautentikusab-
ban mindenütt ezek a cigány zenekarok játsszák az illetõ 
vidék zenei folklórját, zenei dialektusát.
       Kiszolgálták a környezetüket, általában átvett hangszer-
rel, mint pl.a HEGEDÛ-vel.
Az arab eredetû hegedût keletrõl,vándorlásuk állomá-
sairól hozták magukkal, perzsa-török-görög tartózkodási 
helyükrõl.

       Ritka az olyan, indiai eredetre visszautaló hangszer, 
mint a “HANG DRUM”, amit a cigányok kannázása még 
õriz, utánoz valamit. 
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      Fontos megjegyezni! Az elõzõekben említett erdélyi 
cigányoknak a döntõ százaléka magyarnak tartja magát. 
Létszámuk igen nagy és növekedik; az ottani magyarajkú 
lakosságnak máris jelentõs részét képezik. A cigány 
népes ségnek  (amely az én 40 évi becslésem szerint jóval 
meghaladja az 1 000 000 fõt; ottani cigányságkutatók adatai 
azt mutatják, hogy Romániában 5 000 000 cigány él) sincs 
még olyan értelmiségi rétege, amely megfelelõen tudná az 
érdekeiket érvényesíteni.
      Az erdélyi magyar pártok a cigányokat nem kezelik 
partnerként, noha szavazataikra igényt tartanak, és azok 
meghatározóak.
      A marosvásárhelyi események után bebörtönzött 
cigányok ügyében (a börtönbe került személyek rokonainak 
elmondása szerint) a magyarok nem jártak el segítõ módon, 
sorsukra hagyták õket.
A Magyarország határain kívül élõ magyarok helyzetét 
rendezni kívánó státustörvény se veszi figyelembe a 
sok “magyar” cigányt, pedig közvetett módon ugyan: 
szavazásokkor, a magyar pártok hivatalos elismertetéséhez 
igen nagy mértékben járulnak hozzá.

12

 Nem értek egyet azokkal, akik a cigányok önelnevezését 
(talán kicsit erõszakos módon) bevezették a hazai és nem-
zetközi köztudatba.
       A “ROM” szó “cigány-t, cigány ember-t” jelent (a 
“ROMA” többes szám és megszólító eset, egyes számban).
       Azt gondolom, hogy a cigányságnak volt egy önel-
nevezése, amelynek jelentése természetszerûleg volt mentes 
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negatívumoktól, saját közösségeikben, saját nyelvükön em-
bernek szólíthatták egymást és saját közösségeikben ezáltal 
is teljes rangú embernek érezhették magukat. A szót nem 
szennyezte a külvilág nemismerésbõl keletkezett fertõzete 
(ugyanis a “ROMA” sok településen gúnyolásnak számít, 
magyarok között is, magyar nyelvû cigányok között is). 
Most, hogy a szó bekerült a közhasználatba, el fog veszni az 
eredeti, tiszta jelentése, szennyezõdni fog az elõ íté letektõl, 
mint a hatalomadta “újmagyar” elnevezés annak idején.
       Én azoknak a törekvését tartom követendõnek, akik a 
“cigány” szó pejoratív konnotációktól való megtisztításán 
fáradoznak.

13

     Az elõzõekben és ezen a CD-kollekciómon látható 
“Magánkiadás” felirat nem azt jelenti, hogy a publikálás 
anyagi feltételeit én biztosítottam. A szükséges elõmunkála-
toknak és a megjelentetésnek a költsége az elmúlt évek 
során pályázati úton, valamint támogatás révén, rendkívül 
nehezen  -  ez esetben 21 év alatt!  -  gyûlt össze.
       Hivatásos kiadó is általában csak a rendelkezésére 
bocsájtott összegbõl hajlandó folklórlemez  
publikálását elvállalni. Annak fejében viszont, hogy a kiad-
ványra ráírja a nevét és a hálózatában lévõ lemezboltokban, 
saját hasznára terjeszti, minden szerzõi jogra (gyakran 
több évtizedes munká val összegyûjtött folklóranyag szerzõi 
jogainak birtoklására)  igényt tart, noha egyetlen fillért sem  
akar szánni a megjelentetésre. Ezt a hozzáállást és gyakor-
latot nem tartom elfogadhatónak, erkölcs telennek tartom! 
(Legtöbbször pontosan ez a helyzet a könyvek kiadásánál!)
       Többek között, ezért vállalkoztam arra, hogy az össze-
szedett pénzbõl én jelentessem meg a folklórgyûjtésemet és 
lehetõségeim szerint én magam terjesszem. Természetesen, 
ingyen.
       Abban reménykedem, hogy így is sok emberhez eljut.
 

       Hálás köszönetet mondok azoknak a fotómûvészeknek, 
akik az elmúlt 40 évben elkísértek néprajzi gyûjtõútjaimra 
és felvételeikkel dokumentálták! Név szerint sorolom õket: 
Török László, Kiss Tibor, Holub János, Kása Béla, Szõcs 
Antal, Kósa András, Jakab Tibor, Máté Mihály.

                                                                         Bari Károly
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FOTÓK A GYÛJTÉSRÕL  
ÉS A GYÛJTÉSEK 
SZITUÁCIÓIRÓL
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Szpojtori vándorcigányok tábora Mezõtelegd 
falu mellett (Tileagd, judeţul Cluj).

(Török László fotója, 1991)
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Mezôtelegdi gyerekek közt
(Török László fotója, 1991)
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Szervác József költô a mezôtelegdi, 
kortorári cigánytelepen.

(Török László fotója, 1991)
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A kortorárica Szoneta énekel Mezõtelegden.                                                     
(Török László fotója, 1991)
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A mezõtelegdi, kortorári cigánytelepen: 
Márgyola, csupasz kisfiával az ajtóban.

(Török László fotója, 1991)
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A kalocsai, lovárica Jakab Ilona “Maron” és 
Bari Károly. 

(Jakab Mária “Pipi” fotója, 2010)
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A megözvegyült, colárica Grancsa Juló 
a gyerekeivel, a Hargita megyei

Csíkszentkirályon.
(Kása Béla fotója, 1996)
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A Bákó megyei, Dormánfalvára-Dărmănesţibe való Dusáno  
a feleségével (judeţul Bacău,Dărmănesţi).

(Kása Béla fotója, 1996)
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Bokor tövében ülõ, khelderash vándorcigányok a  
Vâlcea megyei Bârseşti mellett. Balról a második a 

híres mesemondó.
(Kása Béla fotója, 1995)
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A FELVÉTELEK 
JEGYZÉKE
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CD 11  68’ 22“ 

  1         Stárzséjne, stárzséjne                      6’ 51“
             Négyen, négyen
             (ballada)
             61. oldal 

  2         Jaj, dúrál, dúrál me avílem                      3’ 05“
             Jaj, messzirõl, messzirõl én jöttem
             (asztali ének)
             64. oldal 

  3         Stárvárdes táj duj gyész zsav                      1’ 29“
             Negyvenkét napja megyek
             (táncnóta)
             65. oldal 

  4         De cîte ori am vrut să mor                      1’ 47“
             Ahányszor meg akartam halni
             (táncnóta)
             65. oldal 

  5         Pergetés                       2’ 01“
             66. oldal
 
  6        Mérav, mérav, mérav                      2’ 48“
            Meghalok, meghalok, meghalok
            (asztali ének)
            66. oldal 

  7        Ápoj, Dévla, kaná ma mukhjalah                       4’ 02“
            Aztán, Isten, amikor engem
            meghagytál (teremtettél)
            (asztali ének)
            67. oldal 
 

  8           Jek dûlõvo, duj dûlõvo                      5’ 40“
               Egy dûlõ, két dûlõ
               (asztali ének)
               69. oldal
 
  9           Báno                       3’ 13“
               (prózában elmondott ballada)
               70. oldal
 
 10          Báno                       5’ 03“
               (ballada)
               72. oldal
 
 11          Hei, de, cîntă puiul cucului, măi                     1’ 59“
               Hej, de, énekel a kakukkfióka, hej
               (asztali ének)
               75. oldal
 
 12          Táj ustyi opre, mamó                      4’ 09“
               És kelj föl, anyám
               (asztali ének)
               76. oldal
 
 13          Oi, că, temniţa lui Kapoş                      2’ 48“
               Jaj, mert, a kaposvári börtön
               (börtöndal)
               77. oldal
 
 14          Hei, zău, Doamne, cînd eram, măi                 5’ 27“
               Hej, igazán, Uram, mikor voltam, hej
               (ballada-töredék)
               78. oldal 

 15          Dilino Hanzi                       5’ 47“
               Bolond Hanzi
               (mese)
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               80. oldal 
 
 16          Duj, duj, duj, duj, desuduj                      0’ 42“
               Kettõ, kettõ, kettõ, kettõ, tizenkettõ
               (táncnóta)
               84. oldal 

 17          Zsa, Lilike, zsa tya phjasza, Gyévla                 4’ 13“
               Menj, Lilika, menj a nõvéreddel, Istenem
               (ballada-töredék)
               84. oldal 

 18          Khanrále bále                       0’ 37“
               Tüskés disznók (sündisznók)
               (ráolvasó)
               86. oldal 

 19          A sündisznó                       2’ 52“
               (hiedelemtörténet)
               86. oldal 

 20          A sündisznók királya                      2’ 45“
               (mese)
               88. oldal 

 21          Kathar o birto máj opre                      1’ 02“
               A kocsmától föntebb
               (asztali ének)
               90. oldal 
 
CD 12                      65’ 57“ 

  1           Haj, ke (mert), elébe, elébe                      4’ 04“
               (asztali ének)
               91. oldal 
 

  2           Szorro rátyi sindasz banda                      2’ 03“
               Egész éjszaka vágta (muzsikált)
               a banda (a zenekar)
               (táncnóta)
               92. oldal 
 
  3           Káli muca-j tela late                      1’ 22“
               Fekete macska van alatta
               (táncnóta)
               92. oldal 

  4           Elmentem én Budapestre                                0’ 51“
               (táncnóta)
               92. oldal 

  5           Hoj, kaná szimasz po Brassóvo                    10’ 00“
               Hoj, amikor voltam Brassón
               (ballada)
               93. oldal 

  6           Mama, sam zisz verde de malure                  11’ 58“
               Anyám, azt mondtam, zöld üszök
               (ballada)
               96. oldal 

  7           Hej, mer’, Szereda bé van kerítve                   4’ 19“
               (asztali ének)
               100. oldal 

  8           Jaj, folij, mama, folij                      2’ 56“
               Jaj, folyik, anyám, folyik
               (asztali ének)
               101. oldal 
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  9           Areszel, lumje, areszel                      1’ 41“
               Elér, világ, elér
               (táncnóta)
               102. oldal
 
 10          Arákhlem la pe vulíca                      1’ 13“ 
               Találkoztam vele (a lánnyal) az utcán
               (táncnóta)
               103. oldal 

 11          Iarnă, mare iarnă                                   1’ 12“
               Tél, nagy tél
               (táncnóta)
               103. oldal 

 12          Pergetés                       3’ 25“
               104. oldal 

 13          A Lólica, lóg a cica                      0’ 51“
               (táncnóta)
               104. oldal 

 14          Ápoj, márel o Dél, káh márel, mej                  3’ 09“
               Aztán, veri az Isten, akit ver, hej
               (asztali ének)
               105. oldal 

 15          Meddig szi o rom rom?                      1’ 02“
               Meddig cigány a cigány?
               (találós kérdések)
               106. oldal 

 16          Haj, dóne, dóne                       1’ 18“
               (táncnóta)
               107. oldal 
 

 17         Haj, de, szo zsánó te kérav                      5’ 10“
              Haj, de, mit fogok tudni csinálni
              (asztali ének)
              107. oldal 

 18         Pergetés                       0’ 47“
              109. oldal 
 
 19        Pergetés                       0’ 59“
             109. oldal 

 20        Tot on pik, tot on pik                      2’ 01“
             Egészen egy picit, egészen egy picit
             (táncnóta)
             110. oldal 

 21        Lena                                          3’ 17“
             (ballada-töredék)
             110. oldal 

 22        Cînd pe ladă, cînd pe pat                      0’ 17“
             Mikor a ládán, mikor az ágyon
             (asztali ének-töredék)
             111. oldal 

 23        Jaj, adjatok egy botot                      2’ 01“
             (asztali ének)
             111. oldal 
 
CD 13                     66’ 44“ 
 
  1          Az erdei démonok                       7’ 22“
              (hiedelemtörténet)
              113. oldal 
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  2          A bárány és a dinnye                    11’ 07“
              (mese)
              117. oldal 

  3          Pergetés                       0’ 35“
              124. oldal

  4           A sárkány I.                     14’ 30“ 
               (ballada)
               124. oldal 
  5           A sárkány II.                     14’ 21“
               (ballada)
               131. oldal 

  6           A sárkány III.                     10’ 57“
               (ballada)
               135. oldal 
 
  7           A sárkány IV.                       7’ 51“
               (ballada)
               139. oldal 
 
CD 14                                        67’ 42“ 

  1           Amit a nagyapám mondott                      0’ 16“
               (ima)
               142. oldal 
 
  2           Szuntona Dévla, zsutiszár amenge                  1’ 42“
               Szent Isten, segíts nekünk
               (könyörgés)
               142. oldal 
 
  3           Na de, Dévla, te méravu                      9’ 11“
               Ne add, Isten, hogy meghaljak
               (asztali ének)

               144. oldal 

  4           Sinav ek kotor tháv                      2’ 24“
               Szakítok (vágok) egy darab cérnát
               (rontáselhárítás)
               146. oldal 

  5           Ráca rupujóri I.                       1’ 08“
               Ezüstrucácska
               (karácsonyi ének)
               148. oldal 

  6           Áj, puter, Dévla, puter                      3’ 13“
               Áj, nyisd meg, Isten, nyisd meg
               (karácsonyi ének)
               148. oldal 

  7           Lalika                       6’ 43“
               (ballada)
               150. oldal 

  8          Tilalom, tilalom                       3’ 36“
              (asztali ének)
              152. oldal 

  9           Lási rátyi te del o Del!                      0’ 16“
               Jó estét adjon az Isten!
               (karácsonyi köszöntõ)
               154. oldal 

 10          Ápoj, vustyen, vustyen, mo, romále                6’ 14“
               Aztán, keljetek, keljetek, hej, cigányok
               (karácsonyi ének)
               154. oldal 

 11          Ande but bersa te reszasz                      0’ 23“
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               Sok esztendõben érjük meg
               (karácsonyi köszöntõ)
               157. oldal 
 
 12          Szegény, az unokatestvéremet                      1’ 05“
               (újévi szokás)
               158. oldal
 
 13          Bună dimineaţa!                       0’ 23“
               Jó reggelt!
               (karácsonyi köszöntõ és ének)
               159. oldal 
 
 14          N-are maica da pe mine                      0’ 58“
               Nincs anyámnak, csak én
               (asztali ének)
               159. oldal 

 15          Cînta puiul cucului, măi                      1’ 31“
               Énekel a kakukkfióka, hej
               (asztali ének)
               159. oldal 

 16          Hej, de, az enyedi börtön elõtt                      2’ 58“
               (börtöndal)
               160. oldal 

 17          Náni, Náni, muri gázsi                      4’ 39“
               Náni, Náni, feleségem
               (ballada-töredék)
               161. oldal 
 
 18          Opojíme, opojíme                      0’ 14“
               Iszunk, iszunk
               (szokás)
               163. oldal 

 19          Háj, Gyévla, bu rom káj d’ avena                    6’ 37“
               És, Istenem, ahogy a sok cigány jönni fog
               (ballada-töredék)
               164. oldal 
       
 20          Gogo                     14’ 10“
               (ballada)
               165. oldal 
 
CD 15                     69’ 36“ 
 
  1           Bébi                     17’ 09“
               (mese)
               172. oldal 

  2           Jaj, de, szavatone rátyi                      7’ 17“
               Jaj, de, szombaton este
               (asztali ének)
               183. oldal 

  3           Ilonka és Pisti                     12’ 50“
               (mese)
               186. oldal 

  4           Valintyina                       5’ 54“
               (ballada)
               195. oldal 

  5           Drila                     12’ 59“
               (ballada)
               196. oldal 
 
  6           Zerpi                      3’ 47“ 
               (ballada) 
               201. oldal 
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  7          Öreges pergetõ                      0’ 56“ 
               202. oldal 
 
  8          Furulyázás                      2’ 03“ 
              203. oldal 
 
  9          Bahtáli detehára!                       0’ 33“
              Szerencsés reggelt!
              (újévi köszöntõ)
              203. oldal 
 
 10         Jaj, de, hosszú utat jártam,                      2’ 31“
              galambom
              (asztali ének)
              203. oldal 
 
 11         Ápoj, mukhjom vorba ke garate                      3’ 37“
              Aztán, hagytam szót (üzenetet) az állomásnál 
              (asztali ének)
              203. oldal 
 
CD 16                     67’ 15“ 
 
  1           A disznó                       9’ 56“
               (ballada)
               207. oldal
 
  2           Csangyíri                     16’ 29“
               (ballada)
               210. oldal
 
  3           Delegbá                     50’ 18“
               (epikus ének)
               216. oldal 
 
 

CD 17                     67’ 15“  
 
  1         Ustyi, Mára, hulav tu                      1’ 23“
             Keljél, Mára, fésülködj
             (ballada-töredék)
             244. oldal 
 
  2         Ustyi opre, hulav tu                      0’ 29“
             Keljél föl, fésülködj
             (ballada-töredék)
             244. oldal 
 
 3/A      Jaj, mamam, jaj                       0’ 58“
             (asztali ének)
              245. oldal 

 3/B      Jaj, mro Dévla, szo kergyum?                      1’ 30“
              Jaj, Istenem, mit csináltam?
              (asztali ének)
              245. oldal 
 
 4/A      Feleségem lábaszára                      0’ 39“
              (táncnóta)
              246. oldal 

 4/B      Inker, sejo, tyi katrinca                      0’ 42“
              Tartsad, lány, a kötényedet
              (táncnóta)
              246. oldal 

 4/C      Pergetés                       0’ 26“
              247. oldal 
 
  5          Gyimesi cigánydal hegedûn                      2’ 08“ 
              247. oldal 
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  6           A fán termõ élelem                      1’ 22“
               (eredetmonda)
               247. oldal 
 
  7           Halom, mamó, lubeníca                      2’ 38“
               Ettem, anyám, görögdinnyét
               (asztali ének)
               248. oldal 
 
  8          Zsav la (po!) drom la Briszticako                     1’ 31“
              Megyek a besztercei úton
              (asztali ének)
              249. oldal 
 
  9           A búzakalász eredete                      1’ 55“
               (eredetmonda)
               250. oldal 
 
 10         Hej, de, iszom bánatimban                      2’ 28“ 
              (börtöndal)
               251. oldal 
 
 11          Sé, Márice                       1’ 08“
               Hé, te Marica
               (táncnóta)
               252. oldal 
           
 12          Áj, cuppáj, cuppáj                      1’ 52“
               (táncnóta)
               252. oldal 

 13          Hoj, hoppáj, cuppáj                      1’ 28“
               (táncnóta)
               253. oldal 
 
 

 14          Elindultak a cigányok a bálba                      1’ 15“ 
               (asztali ének)
               254. oldal 

 15          Jön a fertõ lefelé                       0’ 58“
               (táncnóta)
               255. oldal 

 16          Háj, numa, numa, da                      1’ 41“
               És csak, csak, igen
               (táncnóta)
               255. oldal 

 17          Kon khelel o khelímo                      1’ 16“
               Aki táncolja a táncot
               (táncnóta)
               255. oldal 

 18          Hej, de, sárga lett a paradicsom                      0’ 50“
               (táncnóta)
               256. oldal
 
 19          Lóli szasz e paradicsa, nasz lási                      0’ 36“
               Piros volt a paradicsom, nem volt jó
               (táncnóta)
               256. oldal 

 20          [Dévla,] Dévla, Dévla                      1’ 13“ 
               [Isten,] Isten, Isten
               (táncnóta)
               256. oldal 

 21/A     La phára zsúlja                       2’ 06“
               A terhes nõt
               (hiedelmek és köszöntõvers)
               257. oldal 
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 21/B     Ana’ Dévlehke                       0’ 16“
               Hozzuk Istennek
               (szokás)
               258. oldal 

 21/C     Kaná keresztelési szi the ingeren                     0’ 38“
               Amikor keresztelés van és viszik
               (szokás)
               259. oldal 

 21/D     Kaná zsaltar o daj                       0’ 27“
               Amikor elmegy az anya (a keresztanya)
               (szokás)
               259. oldal 

 22/A     Lav                        0’ 15“
               Veszem (fogom)
               (szokás)
               260. oldal 

 22/B     Te gélasz e romnyi                      0’ 58“
               Ha ment az asszony
               (szokás)
               261. oldal 

 23/A     Láso tumáro gyesz                      0’ 26“
               Jó a ti napotok (jó napot nektek)
               (keresztelõi köszöntés)
               261. oldal 

 23/B     Hát, ez úgy történt, hogy, hát...                      0’ 37“
               (szokás)
               262. oldal 

 24/A    Hát, adá avka szin                       0’ 46“
              Hát, ez úgy volt

              (szokás)
             263. oldal 
 
 24/B   Kaná pájnzse-sóve sónengo-j
             o cino savóro                       0’ 40“
             Amikor öt-hat hónapos a kisgyerek
             (szokás)
             263. oldal 

 24/C   Két mókus ül a fán                                           0’ 11“
             (mese) 
             264. oldal 

 25/A   Tente, baba, tente                       0’ 12“
             (gyermekijesztõ)
             264. oldal 

 25/B    Tente, tente savoreszke                      1’ 53“
              Tente, tente a gyereknek
              (altatódal)
              265. oldal 

 26         A hólyag, a szalmaszál és a tûz                      2’ 14“
              (mese)
              265. oldal 

 27/A    Besel o sosoj po pláj                      0’ 15“
              Ül a nyúl a hegyen
              (mondóka)
              267. oldal 

 27/B    Zsa máj, zsa máj, katica                      0’ 06“
              Menj már, menj már, katica
              (katicabogár-eregetõ)
             267. oldal 
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 28/A    Kado gélasz ando vés                      0’ 15“
              Ez ment az erdõbe
              (mondóka)
              268. oldal 

 28/B    O jek gélo te jógínel                      0’ 16“
              Az egyik ment vadászni
              (mondóka)
              268. oldal 

 29        A cigány és az ördög                      2’ 01“ 
             (mese)
             269. oldal 

 30/A    Csirikji, csirikji                       1’ 42“
              Madár, madár
              (gyerekjáték)
              270. oldal 

 30/B    Medve, medve, dili medve                      1’ 02“
              Medve, medve, bolond medve
              (gyerekjáték)
              271. oldal 

 31         Ohto bersengo szimasz                      3’ 43“
              Nyolc éves voltam
              (gyerekjáték)
              272. oldal 

 32         Vótunk egy csomón gyerekek                      3’ 44“
              (két gyerekjáték)
              275. oldal 

 33         Bilinckézés, ez úgy vót                      3’ 00“
              (gyerekjáték)
              278. oldal 

 34        Lasz ame káver                       0’ 53“
             Veszünk (fogunk) mi másikat
             (gyerekjáték)
             280. oldal 

 35         Besah angle ande meszeli                      1’ 04“
              Ülünk az asztal elé
              (gyerekjáték)
              281. oldal 
 
 36/A     Unika, Dunika                       0’ 05“
              (kiolvasó)
              282. oldal
 
 36/B    Tu szal me                       0’ 13“
              Te vagy én
              (kiolvasó)
              282. oldal
 
 37         O csorro rom háj o kráj                      2’ 48“
              A szegény cigány és a király
              (gyerekjáték)
              282. oldal
 
 38         Mióta van magasan az ég?                      2’ 57“
              (eredetmonda)
              284. oldal 

 39/A     Cine séja szam ame                      0’ 37“
              Kislányok vagyunk mi
              (gyerekjáték)
              285. oldal 

 39/B    Ráca rupujóri II.                       0’ 30“
              Ezüstrucácska
              (karácsonyi ének)
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             286. oldal 
 
CD 18                      65’ 58“ 

  1         A világ kezdete                       3’ 57“
             (eredetmonda)
             287. oldal 

 2/A      A vadnyúl eredete                       1’ 50“
             (eredetmonda)
             288. oldal 

 2/B      Miért nincs a nyúlnak 
              piros csizmája?                       3’ 51“
              (eredetmonda)
              289. oldal 

  3          De la birt acuma vin, mă                                   1’ 56“
              A kocsmából most jövök, hej
              (asztali ének)
              291. oldal 

  4          Lenasz táj sukáresz zsanasztár                      3’ 16“
              Fogták és szépen elmentek
              (esõkérõ ének)
              292. oldal 

  5          Elkûtték az árvát                       3’ 13“
              (asztali ének)
              294. oldal 

  6          Dévla Szvuntona                       1’ 17“
              Szent Isten
              (könyörgés)
              295. oldal 

  7          Ai zile multe de trăit                      1’ 04“
              Sok napod van élni
              (tenyérjóslás) 
              296. oldal 

  8         Hárfazene                       2’ 16“
             296. oldal 

  9         Lulli                        4’ 01“
             (hiedelemtörténet)
             297. oldal 

 10        Pista                        4’ 04“
             (mese) 
             298. oldal 

 11        Haj, haj, szandala                       2’ 17“
             Gyere, gyere, szandál
             (táncnóta)
             301. oldal 

 12        Pergetés                       0’ 55“
             303. oldal 

 13        Haj, mer’, házunk elõtt, anyám                      3’ 20“
             (asztali ének)
             303. oldal 

 14       Harmonikazene                       1’ 12“
             304. oldal 

 15        De, nem aludtam én a nyáron                      1’ 05“
              (táncnóta)
             304. oldal 

 16          Jaj, de, kicsi a galambom                      4’ 49“
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             (asztali ének)
             305. oldal 

 17        Ó, jaj, Istenem, anyám                      1’ 01“
             (asztali ének)
             306. oldal 

 18        Szõke vize a Tiszának                      3’ 24“
             (asztali ének)
             307. oldal 

 19        Dunăre, să nu mă-nneci, mă                      2’ 13“
             Te Duna, hé, meg ne fullassz
             (asztali ének)
             308. oldal
 
 20        A kígyóölõ asszony I.                      6’ 08“
             (mese)
             308. oldal 

 21        A kígyóölõ asszony II.                      3’ 00“
             (mese)
             311. oldal 

 22        A kígyóölõ asszony III.                      1’ 44“
             (mese)
             313. oldal 

 23        A kígyóölõ asszony IV.                      2’ 36“
             (mese)
             314. oldal 

 24/A    Rátyi phírav, kaná khonyik
              csi dikhel                       0’ 28“
              Éjjel járok, amikor senki nem lát
              (asztali ének)

             316. oldal 
 
 24/B    Ápoj, de, kaná tu, mamó, aveh                      1’ 02“
              Aztán, de, amikor te, anyám, jössz
              (asztali ének)
             316. oldal 
 
CD 19                     77’ 24“ 

  1          A három legény                     33’ 04“
              (mese)
              318. oldal 

  2          [Dévla,] Dévla, kodo del ma                      5’ 12“ 
              [Isten,] Isten, az adja meg nekem
              (asztali ének)
              338. oldal 

  3          Káj koliba cinóni                       2’ 57“
              A kis kunyhónál
              (asztali ének)
              339. oldal 

  4          Tisztulásesza                       0’ 53“
              Tisztulással
              (rontás)
              340. oldal 

  5          Şe tu, şe tu, calu meu, da nu tare                     0’ 50“
              Te is, te is, lovam, de ne gyorsan
              (asztali ének)
              341. oldal 

  6          Lassan, kocsi, hogy a kocsi ne rázzon             2’ 49“
              (asztali ének)
              341. oldal 
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  7          Aj, mer’, kerek ez az erdõ                      1’ 59“
              (asztali ének)
              342. oldal 

  8          Pasa jag besen le but roma, mama                   1’ 54“
              A tûz mellett ül a sok cigány, anyám
              (táncnóta)
              343. oldal
 
  9          Nem dolgoztam én a nyáron                      0’ 29“
              (táncnóta)
              343. oldal 

 10         (Ki) megyek a zöld erdõbe                      2’ 43“
              (asztali ének)
              343. oldal 

 11         Kimegyek a temetõbe                      1’ 17“
              (asztali ének)
              344. oldal 

 12         Lási tehára del o Szvunto Del!                      0’ 38“
              Jó holnapot (reggelt) ad a Szent Isten!
              (karácsonyi köszöntõ)
              344. oldal 

 13         Ho bo bo bo vine tine moldovine                    2’ 10“
              (táncnóta)
              345. oldal 

 14         Vustyen, vustyen, mo, romále                      5’ 09“
              Keljetek, keljetek, hej, cigányok
              (karácsonyi ének)
              346. oldal 
 

 15         Jána Rogozsána                       7’ 40“
              (ballada)
              347. oldal 
 
 16        Hej, de, Brassó felõl                      2’ 49“
             (asztali ének)
             351. oldal 

 17         Jaj, mer’, zengetnek a szeredai
              fegyház(ban)                       4’ 52“
              (asztali ének)
              351. oldal 
 
CD 20                                        71’ 37“ 

  1          Opre gélasz (po!) drom                      2’ 09“ 
              Fölment (végig ment) az úton
              (rontás)
              353. oldal 

  2          Kukorica, kukorica, törek, a törek                   1’ 04“
              (táncnóta)
              354. oldal 

  3          Áj, hajdi manc’ intyál o drom                      3’ 59“
              Áj, gyere velem az úton túlra
              (asztali ének)
              355. oldal 

 4/A      Hogyan népesedett be a világ?                      2’ 45“
              (eredetmonda)
              356. oldal 

 4/B      Miért feketék a cigányok?                      0’ 20“
              (eredetmonda)
              357. oldal 
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  5          A kényeskedõ leány és a
              huszárkatona                       5’ 59“
              (mese)
              358. oldal 

 6/A      A tepsicsinálás                       2’ 28“
             (mese)
             361. oldal 

 6/B     A vasutaskürt                       1’ 52“
             (mese)
             363. oldal 

  7         Szmaranda                       5’ 56“
             (mese)
             364. oldal

 8/A      Rofojíca, muri ráklji                      0’ 22“
              Rofojíca, lányom
              (táncnóta)
              369. oldal 

 8/B      Fújjad, fújjad, zõd furulya                      1’ 23“
              (mese ének-betétje)
              369. oldal 

 8/C      Lokesz cirdel, lokesz phurdel                      0’ 23“
              Lassan húzza (lassan zenél), lassan fújja
              (mese ének-betétje)
              370. oldal 

  9          Dévla, hiba tuke, hiba-j mange                      7’ 02“
              Istenem, hiba neked, hiba nekem
              (asztali ének)
              370. oldal 

 10         Kaná kado naszvalípé                      1’ 11“
              Amikor ez a betegség
              (betegségelhárítás)
              372. oldal 

 11         Moga és a fösvény cigányok                      0’ 57“
              (mese)
              373. oldal 

 12         Sárkány a vízben                       0’ 49“
              (hiedelemtörténet)
              374. oldal 

 13         No, muro phrál                       1’ 34“
              No, testvérem
              (szokás)
              375. oldal 
 
 14         Pelasz, szóríjasz peszke lóve                      2’ 00“
              Ivott, szórta a pénzét
              (szokás)
              376. oldal 

 15         Me zsanap, szo te kerav                      0’ 57“
              Én tudom, mit csináljak
              (asztali ének)
              377. oldal 

 16        Pergetés                       1’ 16“
             377. oldal 

 17         Mo, eta, avena le báre                      2’ 30“
              Hé, íme, jönni fognak a nagyok
              (táncnóta)
              378. oldal 
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 18         Háj numa, numa, numa                      2’ 28“
              És csak, csak, csak
              (táncnóta)
              378. oldal 

 19         [Nyitva van] a barna asszony ablaka                 2’ 13“
              (ballada-töredék)
              379. oldal
 
 20         A vakságot színlelõ cigány I.                      2’ 04“
              (mese)
              380. oldal 

 21         A vakságot színlelõ cigány II.                      2’ 23“
              (mese)
              381. oldal 

 22         A zsidófiú                     15’ 35“
              (mese)
              382. oldal 
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ÁTÍRÁSI 
TÁBLÁZAT
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ÁTÍRÁSI TÁBLÁZAT

A  a  =  A  a
À  à  =  Á  á
B  b  =  B  b
C  c  =  C  c
Œ  ç  =  Cs  cs
D  d  =  D  d
E  e  =  E  e
È  è  =  É  é
F  f  =  F  f
G  g  =  G  g
Ð  ð  =  Gy  gy
H  h  =  h  h
X  χ  =  X  χ
I  I  =  I  i
Í  í  =  Í  í
J  j  =  J  j
K  k  =  K  k
L  l  =  L  l
J  j  =  Ly  ly
M  m  =  M  m
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N  n  =  N  n
Ñ  ñ  =  Ny  ny
O  o  =  O  o
Ò  ò  =  Ó  ó
Ö  ö  =  Ö  ö
Õ  õ  =  Õ  õ
P  p  =  P  p
Q  q  =  Q  q
R  r  =  R  r
¥  ï  =  S  s
S  s  =  Sz  sz
T  t  =  T  t
Ý  Ê  =  Ty  ty
U  u  =  U  u 
Ù  ù  =  Ú  ú
Ü  ü  =  Ü  ü
Û  û  =  Û  û
V  v  =  V  v
W  w  =  W  w
Z  z  =  Z  z
Î  î  =  Zs  zs



59

SZÖVEGEK
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CD 11 
 
 11/1 

1. Marija buïav, Balija. I dèj le Severinoski. Balija  
Stanescu. Aïun, so mothap tuke me! Tàj eftavàrdeï  
berï si ma. Me gilàbav romàne bùÊa. Me najisàrav te  
mothap tuke gàîikànes. Romànes. So cirðam, sar  
entemplosàjlo, thàj o sfàto kadava revenisàrav ane 
gíli romàji. Hàj tume kanà aïuñen, t’ aven baχtàle,  
te aîutil tumenge o Del! Te del tume o Del sastímos,  
k’ aïuñen kadala ðiljaÊe! Me sim ekh romñi,  
rinumi ane l’ cigañi. Me sim ekh romñi çàçi hàj  
Devlikàji ano Del. Aïuñen ïukàr, so mothap  
tumenge me, munra ðiljaÊe!
 

 
2. ¥tàrîèjne, ïtàrîèjne,
kidinàjle, kidinàjle,
Dèvla, ïtàrîèjne
kidinàjle, kidinàjle,
duma dine pe,
duma dine pe,
çòrrimaste telàrdine, telàrdine.
9. Uon atunça, Dèvla,
kanà telàrdine, telàrdine,
duma dine pe,
el pàjeste kanà resle,
kanà resle,
ane Bulgàrija dine,
ane Bulgàrija dine,
príma moljàte dine,
príma moljàte dine,
ïtàre kilogramja mol inkalde,
ane l’ pahara ïute,
ane l’ pahara ïute, 

CD 11 
 
 11/1

1. Marijának hívnak, Balijának. Az anyja (vagyok)  
Szeve rinónak. Balija Stanescu. Hallgasd meg, mit  
mondok neked én! És hetven éves vagyok. Én  
énekelek cigány dolgokat. Én nem tudom neked  
nem-cigányul elmondani. Cigányul (csak)! Mit  
húztunk (mit éltünk át), hogyan történt, és erre a szóra  
visszatérek a cigány énekben. És ti, amikor hallgatjátok,  
legyetek szerencsések, segítsen nektek az Isten! Adjon 
nektek az Isten egészséget, hogy meghallgatjátok ezt 
az éneket! Én egy cigány aszszony vagyok, elismert a  
cigányság között. Én egy igazi cigány asszony vagyok,  
és hívõ az Istenben (Istenhívõ). Hallgassátok 
szépen, amit mondok  nektek én, az énekemet! 

2. Négyen, négyen,
(össze)gyûltek, (össze)gyûltek,
Istenem, négyen,
(össze)gyûltek, (össze)gyûltek,
összebeszéltek,
összebeszéltek,
lopásra (lopni) indultak, indultak.
9. Õk akkor, Istenem,
amikor indultak, indultak,
összebeszéltek,
a vízhez amikor értek,
amikor értek,
Bulgáriába adták (Bulgáriába jutottak),
Bulgáriába adták (Bulgáriába jutottak),
elõször a borhoz adtak (elõször is bort kerestek),
elõször a borhoz adtak (elõször is bort kerestek),
négy liter bort vettek elõ (négy liter bort rendeltek), 
a poharakba tették (öntötték),
a poharakba tették (öntötték),
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sastímos kanà dine,
pahara pleznisàjle.
23. Bàro phràl, o màj bàro, so phenða?
Dèvla, o phràl, o màj bàro, so phenða?
Hàjda, phrala, parpàle,
hàjda, phrala, parpàle,
ke kerdol mange sjamna,
sjamna numaj cifljàrenge,
sjamna numaj cifljàrenge!
O phràl, o màj cino, so phenða?
Phrala, nàj laîav bàro,
phrala, nàj laîav bàro?
Ame romesko bàro!
34. Uon sa çi paÊàje,
sa çi paÊàje,
Dèvla, angle najintisàrde,
Dèvla, uon sa çi paÊàje,
angle najintisàrde,
phírde, phírde,
Bulgarija dine,
kà’ avlinate dine,
kà’ avlinate dine,
oχto jiruça ‘nkalde,
oχto jiruça ‘nkalde,
pe lende ‘nkliste,
pe lende ‘nkliste,
bulgàra χaÊàrdine.
48. Uon atunça, Dèvla, so kerde?
Dèvla, pe l’ grast kanà inkliste,
bulgàra χaÊàrdine,
onkoîurisàrde, onkoîurisàrde.
O Jankulo, màj phùro, so phenða?
O Jankulo, màj phùro, so phenða?
Tume, dàde, ïàve terne,
tume, dàde, ïàve terne, 
phèren le kàsete, 
cirden jaga, nàkhena!

egészséget amikor adtak (amikor koccintottak),
a poharak megrepedtek.
23. A nagy fivér, a nagyobbik mit mondott?
Istenem, a nagyobbik fivér mit mondott?
Gyerünk, fivérek, vissza,
gyerünk, fivérek, vissza,
mert jel terem nekem,
csak rendõrök jele,
csak rendõrök jele!
A fivér, a kisebb, mit mondott?
Fivérek, (ez) nem nagy szégyen,
fivérek, (ez) nem nagy szégyen?
Mi a nagy cigányé
(mi a nagy cigány leszármazottai vagyunk)!
34. Õk mind (csak) nem hittek
(nem fogadták meg az intõ szót) ,
mind (csak) nem hittek
(nem fogadták meg az intõ szót) ,
Istenem, elõre haladtak,
Istenem, õk mind (csak) nem hittek
(nem fogadták meg az intõ szót) ,
elõre haladtak,
jártak, jártak (vándoroltak),
Bulgáriát adták (Bulgáriát járták),
kastélyhoz adták (kastélyhoz jutottak),
kastélyhoz adták (kastélyhoz jutottak),
nyolc kancát vettek elõ (vezettek el, a kastélyból),
nyolc kancát vettek elõ (vezettek el, a kastélyból),
rajtuk lovagoltak (felültek a lovakra),
rajtuk lovagoltak (felültek a lovakra),
a bolgárok megértették (megtudták).
48. Istenem, õk akkor mit csináltak?
Istenem, amikor a lovakon lovagoltak
(amikor felültek a lovakra), 
a bolgárok megértették (megtudták),
bekerítették (õket), bekerítették (õket).
Jankulo, a legöregebb, mit mondott?
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58. El ternimàta so kerdíne?
Pajnî ïela jaga cirde.
El pàjeste kanà resle,
Dèvla, maïkareste ïude.
O Jankulo aïílo,
o Jankulo aïílo
kerdo kotora,
kerdo kotora,
ïindo pe l’ bàrrja.
67. Uon sa çi paÊàje,
sa çi paÊàje,
inÊàl e gràñica nàkhle,
ane l’ cerχe dine,
Dèvla, ane l’ cerχe dine.
El rom bàre k’ inkliste,
i dèj le Jankuloski inklisti,
malaða, ruja, cipisàrða.
Mo, ïavoràle, o Jankulo kàj àïílo?
O Jankulo avel palàli,
o Jankulo avel palàli
do gràstenca màj ïukàr.
87. Uon atunça, Dèvla, so kerde?
Malaða tàj ruje.
E ciganija uïtili,
e ciganija uïtili.
Malaða duj bòrja, getisàrde,
duj bòrja getisàrde,
el pusuÊa ïùte,
el Jankulos andine
kerdo kotora,
kerdo kotora,
mundàrdo pe l’ droma.
 
90. T’ aven baχtàle! Te aîutil tumenge o Del! Del 
tume o Del baχ hàj sastímos, hàj saj lumja, kàj
aïunel, t’ avel lenge de miïto! 

Jankulo, a legöregebb, mit mondott?
Ti, apám, fiatal legények,
ti, apám, fiatal legények,
töltsétek meg a puskatárakat,
húzzatok tüzeket (tüzeljetek) ,
haladjatok (meneküljetek)!
58. A fiatalok mit csináltak?
Ötszáz tüzet húztak (ötszázszor tüzeltek).
A vízhez amikor értek,
Istenem, derékig ledobták (magukról a ruhát).
Jankulo (ott) maradt,
Jankulo (ott) maradt
darabokra csinálva,
darabokra csinálva,
(össze)vagdalva a kerítéseken.
67. Õk mind (csak) nem hittek
(nem fogadták meg az intõ szót),
mind (csak) nem hittek
(nem fogadták meg az intõ szót),
a határon túl jutottak,
a sátrak közé adták (a sátrakhoz értek),
Istenem, a sátrak közé adták (a sátrakhoz értek).
Elõcsúsztak (elõbújtak, a sátrakból)
a nagy cigányok,
Jankulo anyja elõcsúszott (elõbújt),
csapkodott, sírt, kiáltozott.
Hé, gyerekek, Jankulo hol maradt?
Jankulo hátul jön,
Jankulo hátul jön
a két legszebb lóval.
79. Istenem, akkor õk mit csináltak?
Csapkodtak és sírtak.
A cigányság megébredt, 
a cigányság megébredt.
Két menyecske csapkodott, készülõdtek (az útra),
két menyecske készülõdött (az útra),
zsebeket tettek
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MARIA OPREA STANESCU „BALIJA“
(ardzsentári), sz. 1930.
Urziceni, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11/2 

1. Engedelmo mangav! 
 
2. Jaj, dùràl, dùràl me avílem,
tàj zuràles me çíñílem,
tàj zuràles me çíñílem,
ande bàri vòja, de, pèlem.
 
6. Jaj, ande kaski vòja pèlem?
Sande le làïe ïàvengi,
sande le làïe ïàvengi,
sande le bute romengi.
 
10. Jaj, engedelmo le romendàr!
Mangav vi me le romendàr.
Ke cerra vòja maladas ma
kadale làïe ïàvenca. 
 
14. Jaj, ande kaste jo bàrímo,
kanà le phràl sa khetàne?
Kanà nípo sa khetàne-j,
kothe le luluða, de, bàron. 

(„poszotyi“-kat kötöttek a szoknyák alá),
Jankulót hazahozták
(Jankulo holttestének darabjait a „poszotyi“-kban
hazahozták),
darabokra csinálva,
darabokra csinálva,
megölve az utakon. 

90. Legyetek szerencsések! Segítsen nektek az
Isten! Adjon nektek az Isten szerencsét és
egészséget, és ahogy hallgatja majd (ezt az éneket)
az összes világ (mindenki), legyen nekik javukra! 
 
 
 11/2 

1. Engedelmet kérek! 

2. Jaj, messzirõl, messzirõl én jöttem,
és erõsen (nagyon) én elfáradtam,
és erõsen én elfáradtam,
nagy kedvbe, de, estem
(mulató társaságba csöppentem). 

6. Jaj, kiknek a kedvébe estem
(kiknek a társaságába kerültem)?
A jó cigány legényekébe,
a jó cigány legényekébe,
a sok cigányéba. 

10. Jaj, engedelmet (kérek) a cigányoktól!
Kérek én is (engedelmet) a cigányoktól.
Mert kis kedvem támadt 
ezekkel a jó cigány legényekkel. 
14. Jaj, kiben a büszkeség,
amikor a fivérek (a testvérek) mind együtt
(vannak)?
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18. Jaj, bàron, bàron, luluðòra,
tàj ïaraven i vurma jànde,
ïaraven i vurma jànde,
pala kadaj làïe, de, ïàve!
 
22. T’ am baχtàle savòraîène!
 
KOLOMPÁR EDIT „HÍRES“ (lovári), sz. 1955.
Zalaegerszeg, Zala megye (M)
Gyûjtés: 2000.
 
 
 
 11/3 
 
1. ¥tavàdes tàj duj dè îàv
(ïtàrvàrdeï tàj duj ðès îav?),
astòtin de more jàka
(na sùtin de mure jàkha?).
D’ aba, Dèvla, kodo çàso,
avel khère muro gàîo.
 
5. Opre îàvle pe vuljica
tàj vri dò me pàjnî-ïò ïela.
Pàjnî-ïò ïela nàj but lòve,
pijav le, ke, îi tehàra.
 
MEZEI ANDRÁS (magyarcigány), sz. 1976.
Mike, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000. 
 
 
 
 11/4 
 
1. De cîte ori am vrut să mor,
tot de mîna curvelor,

Amikor a nép mind együtt van,
ott a virágok, de, nõnek.
 
18. Jaj, nõjetek, nõjetek, virágocskák,
és takarjátok a lábnyomot be,
takarjátok a lábnyomot be
ezek után a jó, de, cigány legények után!
 
22. Legyünk szerencsések mindnyájan!
 

 
 11/3 
 
1. Negyvenkét napja megyek (?),
nem aludtak a szemeim (?).
Add már, Isten, azt az órát,
(hogy) jön haza a férjem. 

5. Fölmegyek (végig megyek) az utcán
és kiadok (elköltök) majd öt-hatszázat
(öt-hatszáz forintot).
Öt-hatszáz (forint) nem sok pénz,
megiszom azt, mert, holnapig. 
 
 
 
 
 

 
 11/4 
 
1. Ahányszor meg akartam halni,
mindig a kurvák által,
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tot aşa io capu nostru, mamă. 

4. Mamaliga frumos are.
Gata-i, mama, să mă-nsoare.
Tare-i tata nu mă lasă să mă duc,
cu o curvă-n casă. 

BOGDÁN PÉTER (beás), sz. 1970.
Somogyvár, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11/6 
 
1. Mèrav, mèrav, mèrav,
ke, mèrav la brígatàr,
ke, mèrav la brígatàr,
ke, la bàra çudatàr. 

5. Ò, ke, Dèvla, kanà me mèràva,
Dèvla, kon man ròvjàrla maj? 
Ke, ròvjàrla ma, Dèvla,
ke, le χurde ïàvòra. 

9. Ke, le χurde ïàvòra,

mindig így én, a mi fejünk, anyám.
 
4. Szép a puliszkája.
Készen van, anyám, hogy megnõsítsen.
Erõs apám nem hagy engem, hogy hozzak
egy kurvát a házhoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11/6 
 
1. Meghalok, meghalok, meghalok,
mert, meghalok a bánattól,
mert, meghalok a bánattól,
mert, a nagy csodától. 

5. Ó, mert, Isten, amikor én meghalok majd,
Isten, ki fog majd megsiratni engem? 
Mert, megsiratnak majd engem, Isten,
mert, az apró gyerekek. 

9. Mert, az apró gyerekek,

 11/5 
 
Pergetés 

ORSÓS IMRE (beás), sz. 1978.
ORSÓS KATALIN (beás), sz. 1980.
és KALÁNYOS JÓZSEF (beás), sz. 1970.
Nagybajom, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
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romñi te kamela,
de, romñi te kamela,
ke, vi voj ròvjàrla ma.
 
13. Àpoj, àïol pusto, mamàm,
gado çorro tràjo,
ke, gado çorro tràjo,
ke, ande gàde li(ma)!
 
NYISZTOR JÁNOS „LEMEZ“ (másári), sz. 1950.
Kétegyháza, Békés megye (M)
Gyûjtés: 2000.
 
 11/7 
 
1. Àpoj, Dèvla kanà ma mukhjalaχ,
Dèvla kanà ma mukhjalaχ,
àpoj, ðal ma, mamò, d’ àrmàjeju.
4. Œ’ ek baχt te n’ avel màju,
kàj ç’ ek baχt te n’ avel màju,
ðal ma, mamò, d’ àrmàje.
7. Àj, d’ ande muro terñímoju,
d’ ande muro terñímo,
ç’ ek hazna me te nà dikhàvu.
10. But màrðom me mure vàstu,
but màrðom me mure vàstu.
Sa χale le d’ o’ romaju,
sa χale le d’ o’ roma.
14. Àj, ke, vi muro dad kàde saχ,
vi muro dad kàde saχ,
sa phàri bùÊi kerlàχre.
17. Tha khançi hazna vò na ljaχ, 
khançi hazna vò na ljaχu,
sa χale le d’ o’ romaju,
sa χale le d’ o’ roma.
21. The akanà, kàj phùrðíljomu,
th’ akanà, kàj phùrðíljomu,

az asszony ha akarja majd,
de, az asszony ha akarja majd,
mert, õ is megsirat majd engem.
 
13. Aztán, maradjon pusztaság, anyám,
ez a szegény élet,
mert, ez a szegény élet,
mert, ebben a világban!
 
 
 
 
 
 11/7 
 
1. Aztán, Isten amikor engem meghagytál
(teremtettél),
Isten amikor engem meghagytál (teremtettél),
aztán, adtál nekem, anyám, átkokat
(anyám, megátkoztál engem).
4. Egy szerencsém se
(semmi szerencsém) ne legyen,
hogy egy szerencsém se
(semmi szerencsém) ne legyen,
adtál nekem, anyám, átkokat
(anyám, megátkoztál engem).
7. Aj, az ifjúságomban,
az ifjúságomban,
egy (semmi) hasznot se én ne lássak!
10. Sokat vertem én a kezeimet (sokat kalapáltam),
sokat vertem én a kezeimet (sokat kalapáltam).
Mind elemésztették (a jövedelmet) a cigányok, 
mind elemésztették (a jövedelmet) a cigányok.
14. Aj, mert, az apám is így volt,
az apám is így volt,
mind (mindig) nehéz munkát csinált.
17. És semmi hasznot õ nem vett,
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numa ek ràklòro shin màju.
24. The màrav me mure vàstu,
the màrav me mure vàstu,
the na streji, ke ba mureju,
na streji the ba mureju.
28. Sa ma von ba χañarenu,
sa ba von ma χañaren,
kàj dikhen, ke màj îivàχu.
31. The mukh te keren von pengiju,
mukh te keren von pengiju,
ç’ amen na mukhel o Dèlu,
ç’ amen na mukhel o Dèl.
35. Le Dèvleχ mangaχju,
ke ame le Dèvleχ mangaχ,
te nà mukhel khanikàχ.
38. Te nà mukhel niç amenu,
te nà mukhel niç amen,
te gindin pe miïtoju,
ke, te gindin pe miïto!
42. Le tataχko ràklòro som,
le tataχko ràklo,
th’ inke shin ma d’ ek cinòju.
45. Îav lesa po gavaju,
ke, îav lesa po gavaju,
sa ñève lòve keraχju,
sa ñève lòve keraχ.
49. Dile, dile, n’ av diloju,
dile, dile, n’ av dilo,
khançi kade, dile, khançi!
52. Ke çi kerðom tuke khançi,
ke çi kerðom tuke khançi. 
54. But phírðom thàj but dikhljomu,
but phírðom thàj but dikhljom.
56. Me kad’ opre na ðomu,
tha ma kad’ opre na ðomu,
sar kado jek sàno borïu.
59. Œi χaljaχ ma, mamò, khonik,

semmi hasznot õ nem vett,
mind elemésztették (a jövedelmet) a cigányok,
mind elemésztették (a jövedelmet) a cigányok.
21. És most, amikor megöregedtem,
és most, amikor megöregedtem,
csak egy fiúcska van nekem.
24. És verem én a kezeimet (kalapálok),
és verem én a kezeimet (kalapálok),
és nem idegenek, mert enyéim,
nem idegenek és enyéim.
28. Mind engem õk zsarolnak,
mind õk engem zsarolnak,
hogy látják, hogy még élünk.
31. Hadd csinálják õk az övékét,
hadd csinálják õk az övékét,
minket se nem hagy el az Isten,
minket se nem hagy el az Isten.
35. Az Istent kérjük,
mert mi az Istent kérjük,
ne hagyjon (el) senkit.
38. Ne hagyjon (el) minket se,
ne hagyjon (el) minket se,
gondolják meg magukat jól,
mert, gondolják meg magukat jól!
42. Az apa (az apám) fiacskája vagyok,
az apa fia,
és még van nekem egy kicsim (egy kisfiam).
45. Megyek vele (a fiammal) a falvakra,
mert, megyek vele (a fiammal) a falvakra,
mind új pénzt csinálunk (mindig pénzt keresünk),
mind új pénzt csinálunk (mindig pénzt keresünk). 
49. Buta, buta, ne legyél buta,
buta, buta, ne legyél buta,
semmi ez, buta, semmi!
52. Mert nem csináltam neked semmit,
mert nem csináltam neked semmit.
54. Sokat jártam (sokat vándoroltam)
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na χaljaχ ma, mamò, khonik,
numa jek rom thàj leχÊi romñi,
numa jek rom thàj leχÊi romñi.
63. The numa muri dili gòði,
the numa muri dili gòði,
mo, romàle, the làïàle!
66. Keren miïto thà jertinu,
keren miïto thà jertinu,
mamò, mamò, dile mamò,
mamò, mamò, dile mamò! 

GÁBOR TÓCSI (khelderash), sz. 1929.
Bánffyhunyad-Huedin, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1989.
 
 
 
 
 
 
 
 11/8 
 
1. Jek dûlõvo, duj dûlõvo,
apol, tríto muntol muro ïèro,
ke, tríto muntol muro ïèro,
pe godo si kàli gàîi.
 
5. Avel abaj dujto ràÊi,
ç’ avíles álom a szememre,
majd avla abaj tríto ràÊi,
adon ç’ avel álom a szememre. 
9. Apol, dîavtar mange la lumasa,
10. ¥unen, Miïka!
ke çi beïav la kurvasa.
Dîatar, gàîi, la lumake, 
13. Œittà!

és sokat láttam,
sokat jártam (sokat vándoroltam) és sokat láttam.
56. Én úgy fel nem adtam
(sose volt még ilyen reménytelen az élet),
és én úgy fel nem adtam
(sose volt még ilyen reménytelen az élet),
mint ez az egy vékony (sovány) esztendõ.
59. Nem emésztett engem, anyám, senki,
nem emésztett engem, anyám, senki,
csak egy cigány és a felesége,
csak egy cigány és a felesége.
63. És csak az én buta eszem,
és csak az én buta eszem,
hej, cigányok, és jóságosak!
66. Tegyetek jól (legyetek szívesek)
és bocsássatok meg,
tegyetek jól (legyetek szívesek) és bocsássatok meg,
anyám, anyám, buta anyám,
anyám, anyám, buta anyám! 
 
 
 11/8 

1. Egy dûlõ, két dûlõ,
aztán, a harmadik megmenti a fejemet
(az életemet),
mert, a harmadik megmenti a fejemet
(az életemet),
azon (a dûlõn) van a fekete asszony.
 
5. Jön már a második éjszaka, 
nem jött álom a szememre,
majd jönni fog már a harmadik éjszaka,
mégsem jön álom a szememre. 

9. Aztán elmegyek magamnak a világgal (világgá),
10. Figyeljetek, Miska!
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nàïtig dikhàv çi pe tute!
 
15. Te malavò tut, muri gàîi,
ingrel tu aba o mentõvo.
Azt hiszed, hogy bolond vagyok,
talán, gázsi, részeg vagyok.
 
19. Mukh te pav le, mukh te χav le,
ke, rom ïàvo sim, ke rodav me.
T’ astarò me haj te tràdav,
vi le roti te cikràzin!
 
23. Kàj kirçima me te dikhav,
megàllàïi kàj me kerav.
De ma, gàîi, jek deïengi,
te pav pe la ‘k fèldecivo!
 
27. Kanà pò les, muri gàîi,
îavtar mange aba khère,
îavtar mange aba khère,
dav ma mange aba tèjle.
 
31. Av palpàle, muri gàîi,
ke çi kerdem tuke khançi!
Inkàbb îavtar la lumasa,
ç’ àïav, anyám, le dilesa!
 
KOCSMAI MÁSÁRI MULATÓ CSOPORT
Öcsöd, Szolnok megye (M)
Gyûjtés: 1984. 
 
 11/9 
 
1. Sas e Piroï.
2. Kade Piroï ando Œeho trajíjas.
3. Èï sas la duj phràl.
4. Tàj sas kado Bàno, naðon kurvàïi sas.

mert nem lakom a kurvával.
Elmenj, asszony, a világnak (menjél, asszony, világgá),
13. Csitt!
nem nézhetek rád (nem bírok rád se nézni)!
 
15. Ha meg foglak téged ütni, feleségem,
visz téged már a mentõautó.
Azt hiszed, hogy bolond vagyok,
talán, asszony, részeg vagyok.
 
19. Hadd igyam meg azt (a pénzt),
hadd egyem meg azt (a pénzt),
mert, cigány legény vagyok, mert keresek én.
Ha befogok majd én és ha hajtok,
a szekérkerekek is szikrázzanak!
 
23. Ahol kocsmát én ha látok,
megállást ahol én csinálok.
Adj nekem, asszony, egy tízest,
hadd igyak rajta egy féldecit!
 
27. Amikor meg fogom inni azt, feleségem,
elmegyek magamnak már haza,
elmegyek magamnak már haza,
adom magamat magamnak már le (lefekszem).
 
31. Gyere vissza, feleségem,
mert nem tettem neked (ellened) semmit!
Inkább elmegyek a világgal (világgá),
nem maradok, anyám, a bolonddal! 
 
 11/9 
 
1. Volt a Piros.
2. Ez a Piros Csehországban élt.
3. És volt neki két fivére.
4. És volt ez a Báno, nagyon kurvás volt.
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5. De beïùgòvo sas kàj ñomozòvura kado Bàno.
6. Èï opre das a Piroïake do phralen.
7. A Piroïa naðon bàntíjas kodo, hoð lake phrales...
e jekhes deïupàjnî berï davadas.
8. E kàvres pale duj-trín ïon davadas, de vàrij, o màj cino 
àri skepisàjlas.
9. Kanà àri skepisàjlas, lesko màj phùro phràl,
10. phendas leske:
11. – Dikh, muro phràl, te îasa khère, mure phasa eðütt  
intèzin e Bànos! Mudàren les, ke davadas ma
deïupàjnî berï!
12. Èï atunçi servezisàrde kaccavo alakatto, hoð
gèlas ande leski koliba, ke kolibi sas le varikanà, e
romen, ezelõtti évekkel, nàs le kherà.
13. Gèlas ande leski koliba, thàj anadas leske o but
italo e Piroï.
14. Penas, mulatínas, khelenas, miïto haÊàrnas pe.
15. E Piroï serelmo ígèrisàrdas e Bànoske.
16. O Bàno ande las o serelmo.
17. XaÊàres?
18. Èï apas atunçi gindíjas, hoð lel les e ïukàr, terne îùvji. 
Voj phùro sas aba. Ànde kèpzelisàrdas.
19. Bisterdas kodo, hoð lake phrales phandavadas, hàj 
deïupàjnî berï davadas les.
20. Leske kodol’ korpusinàs ande leski gòði.
21. Tàj las atunçi e Piroï, çumidelas les, ölelijas les, 
o Bàno opre las peske, hoð kamel les e terni, ïukàr
îùvji, e Piroï.
22. Tàj las atunçi, tàj kodo sas o jelo lake màj cine
phraleske: phaðílas e làmpa. 
23. – Kanà phaðola e làmpa, muro phràl, te den
ànde thàj te mudàren les!
24. – Phaðílas e làmpa! – phenel peske...
25. – Phaðílas e làmpa, Bàno!
26. Numa ðílàbelas voj: „Mudàrna tu, Bàno, ando
grast sùvna tu.“
27. Phenel o Bàno pe kado: „Bàno la gòðasa, le rom

5. De besúgó volt a nyomozóknál ez a Báno.
6. És föladta (beárulta a rendõrségen) Piros két
fivérét.
7. Pirost nagyon bántotta az, hogy a fivérét... az
egyiknek tizenöt évet adatott.
8. A másiknak meg két-három hónapot adatott, de
vár, a kisebbik kiszabadult.
9. Amikor kiszabadult (a kisebbik fivér), az idõsebb
fivére,
10. mondta neki:
11. – Nézd, fivérem, ha megyünk majd haza, a
nõvéremmel együtt intézzétek (el) Bánót! Öljétek
meg, mert adatott nekem tizenöt évet!
12. És akkor megszerveztek olyan összejövetelt,
hogy ment (Báno, a fivér) kunyhójába, mert kunyhójuk
volt nekik valamikor, a cigányoknak, ezelõtti
évekkel, nem volt nekik házuk.
13. Ment a (fivére) kunyhójába, és hozatta neki
(Bánónak) a sok italt Piros.
14. Ittak, mulattak, táncoltak, jól érezték magukat.
15. Piros szerelmet ígért Bánónak.
16. Báno bevette (elhitte) a szerelmet.
17. Érted?
18. És akkor gondolta, hogy veszi õt (elfogadja õt)
a szép, fiatal nõ. Õ öreg volt már. Beképzelte (hogy
elfogadja õt a fiatal nõ).
19. Elfelejtette azt, hogy a (Piros) fivérét börtönbe
záratta, és tizenöt évet adatott neki.
20. Neki ez kiment az eszébõl.
21. És fogta akkor Piros, ölelte õt, csókolta õt, Báno 
fölvette magának (elhitette magával), hogy szereti
õt a fiatal, szép nõ, Piros.
22. És fogta akkor (Piros), és azt volt a jel a kisebbik
fivérének: eltört a lámpa.
23. – Amikor eltörik majd a lámpa, fivérem, adjatok
be (rontsatok be) és öljétek meg õt!
24. – Eltört a lámpa! – mondja a saját...
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la zòrasa.“
28. Tàj phendas pe kado atunçi e Piroï, hoð:
Phaðílas e làmpa, Bàno!
29. Phaglas e làmpa e Piroï.
30. Tàj ànde das a Piroïako màj cino phràl, tàj
χuÊilde les tàj îip-îup, màrde les pàjnî ïela.
31. Pala kodo χuÊilde tover hàj ïingerde les
darabokba.
32. Tàj χuÊilde e Bànos tàj ingerde les hàj ïùtte les
ànde ando grast, hàj sùdas les ànde amàri Piroï
ando grast thàj ïutte les kusa khère ànde, leske
grastesko, lesko grast sas. Ande leski grasteski
morçi.
33. Tàj ïùdelas ando Jeχo.
34. O Jeχo pàji ando Œeho.
35. E rom ande Œeho kade phenen e pàjeske: Jeχo.
Kado fojòvo-j.
36. Thàj közbe χuÊilde àri kodole grasteske morçi,
kade pinîàrde Bànos pa leske khèra.
37. Kade törtènetisàjlas intrego eïeto.
38. Me kade îanav, mura phatàr aïundem, ke ando
Œeho sas.
39. T’ aven baχtàle! 

RAFAEL MARGIT „TYÉZSA“ (lovári), sz. 1946.
Sárpilis, Tolna megye (M)
Gyûjtés: 2000.
 
 11/10
 
1. Làïoj tumàro ðes, romale! T’ aven saste tàj baχtàle!
Me sim e Ýèîa anda ¥àrpiliï. Si ma ek ðíli anda
Œeho, aïundem la mura phatàr. Èï kamav te phenav
la tumenge anda tumàri pàÊív. T’ aven saste tàj baχtàle!
 

25. – Eltört a lámpa, Báno!
26. Csak énekelt õ (Piros): „Megölnek majd téged,
Báno, lóba varrnak majd téged!“
27. Mondja Báno erre: „Báno az ésszel, a cigányok
az erõvel.“
28. És mondta erre akkor Piros, hogy: Eltört a
lámpa, Báno!
29. Eltörte a lámpát Piros.
30. És beadott (berontott) Piros kisebb fivére, és
megfogták õt és zsip-zsup, megverték õt ötszázat
(ötszázat ütöttek rá).
31. Azután fogtak fejszét és összevágták õt darabokba.
32. És fogták Bánót és vitték õt és tették õt a lóba,
és varrta õt bele a mi Pirosunk a lóba, és tették õt a
csizmával együtt bele, a lovának, a lova volt. A lovának
a bõrébe.
33. És dobta a Jehoba.
34. A Jeho víz Csehországban.
35. A cigányok Csehországban így mondják a
víznek: Jeho. Ez folyó.
36. És közben kifogták annak a lónak a bõrét, így
ismerték meg Bánót a csizmáiról.
37. Így történt az egész eset.
38. Én így tudom, a nõvéremtõl hallottam, mert
Csehországban volt.
39. Legyetek szerencsések! 
 
 
 11/10
 
1. Jó a napotok (jó napot), cigányok! Legyetek
egészségesek és szerencsések! Én vagyok Tyézsa
Sárpilisrõl. Van egy nótám Csehországból, hallottam
ezt a nõvéremtõl. És akarom elmondani ezt
nektek a tisztességetekért. Legyetek egészségesek
és szerencsések! 
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2. Avílan, avílan, Piroï,
muri jek phenòri.
Îutisàr p’ amende,
o Dèl te àldij tu!
 
6. Sosa te îutij pe tu,
muro jek phralòro?
Îutisàr pe mande:
ko’ man ànde purrisàrdas?
 
10. Muro maj cino phràl
àvri skepisàjlas.
Vi kodo îutij tu,
Piroï, o Dèl te àldij tu!
 
14. Îutij pe tu,
muro màj làïo phralòro.
Sosa te îutij pe tu,
phen tu mange apal?!
 
18. Mudàr tu e Bànos,
ke davadas ma deïupàjnî berïòra!
Mudàrav les anda tute,
muro jek phralòro.
 
22. Avtar mande, Bàno,
ke bàro mulatïàgo kerò!
Îav me tute, Piroï,
ke naðon kamav tu. 
 
26. Mulatisàras, Bàno,
ke naðon kamav tu!
Vi me kamav tu, Piroï,
ke ïukàr îùvji san. 

30. Közbe, kanà mulatinàs,
e Piroï phenlàs leske:

2. Jöttél, jöttél, Piros,
egy nõvérkém.
Segíts rajtunk,
az Isten áldjon meg téged! 

6. Mivel segítsek rajtad,
egy fivérkém?
Segíts rajtam:
(mondd meg) ki árult be engem?
 
10. A kisebbik fivérem
kiszabadult.
Az is (az Isten is) megsegít téged,
Piros, az Isten áldjon meg téged!
 
14. Segítek rajtad,
legjobb fivérkém.
Mivel segítsek rajtad,
mondd meg te nekem aztán?!
 
18. Öld meg te a Bánót,
mert adatott nekem tizenöt évecskét!
Megölöm õt miattad,
egy fivérkém!
 
22. Gyere hozzám, Báno,
mert nagy mulatságot fogok csinálni! 
Megyek én hozzád, Piros,
mert nagyon szeretlek téged. 

26. Mulassunk, Báno,
mert nagyon szeretlek téged,
Én is szeretlek téged, Piros,
mert szép nõ vagy.
 
30. Közben, amikor mulattak,
Piros mondta neki:
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Mudàrna tu, Bàno,
ando grast sùvna tu.
 
34. Bàno la gòðasa,
le rom la zòrasa.
Ke, çi dàral o Bàno,
ke si voj ñomozòvo.
 
38. Phaðílas e làmpa,
kodo sas o jelo,
kodo sas o jelo
lake cine phràleske.
 
42. Apal avílas ànde
lako màj cino phràl,
ïingerde le Bànos,
sa χurde falatonge.
 
46. Hàj ïùtte les ànde
ande leske grasteski morçi,
haj mukhle les, Dèvlàm,
le bàre Jiχoske.
 
50. Pala kodo pale
rakhlíne les àpàl,
avri χuÊilde les
anda bàro fojòvo.
 
54. Tàj pinîàrdas les 
leski romñi opre, le Bànos.
Pa leske khèra
pinîàrde les opre. 

58. Kade trobuj apal
kacave besnoske,
e ïukàre ïàven
tönkre ïuttas apal.

Meg fognak ölni téged, Báno,
lóba fognak varrni téged.
 
34. Báno az ésszel,
a cigányok az erõvel.
Mert, nem fél Báno,
mert õ nyomozó.
 
38. Eltört a lámpa,
az volt a jel,
az volt a jel
(Piros) kis fivérének.
 
42. Aztán jött be
a kisebbik fivére,
(össze)vágták Bánót
mind (teljesen) apró falatoknak (apró darabokra).
 
46. És tették õt bele
a lova bõrébe,
és engedték õt, Istenem,
a nagy Jiho-nak.
 
50. Azután meg
megtalálták õt aztán,
kifogták õt 
a nagy folyóból. 
 
54. És ismerte õt
a felesége föl, Bánót.
A csizmájáról
ismerték õt föl.
 
58. Így kell aztán
az ilyen gonosznak (durva, jellemtelen embernek),
a szép cigány legényeket
tönkre tette aztán.
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62. Ande robija ïuttas
e terne ïàven,
kade bûnhõdíj pe, Dèvlàm,
kosi purritòri.
 
RAFAEL MARGIT „TYÉZSA“ (lovári), sz. 1946.
Sárpilis, Tolna megye (M)
Gyûjtés: 2000.
 

 11/11 
 
1. Hei, de, cîntă puiul cucului, măi,
da-n cincia bradului, măi.
Hej, de, las să cînte, că vine vara,
să-l aude lume-ţara.
 
5. Hei, da tot omu-i neam, măi,
hei, de, numai eu pe nimeni n-am io,
hei, de, pe cine-am avut io, măi,
da a pus coasta la pămînt, măi.
 
9. Da am avut um cîine alb, măi,
de, noapte l-am mìnat îìn sat, măi,
hei, de de, noapte l-am mìnat în sat, măi,
ş-a venit cu capul spart, măi.
 
13. D-aşai trebuit ş-o cătat, măi, 
la ţiganca cu bărbat, măi,
da, la ţiganca cu bărbat, măi,
ş-o venit cu capul spart, măi. 

17. Da crîşmăriţă de romăn, măi,
adă vinul da şi băut, măi,
hei, de, adă vinul şi cu vadra,
ţ-oi da banii cu grămada.
 

62. Rabságba tette
a fiatal cigány legényeket,
így bûnhõdik, Istenem,
az olyan áruló (mint õ).
 
 
 
 
 

 11/11 
 
1. Hej, de, énekel a kakukkfióka, hej,
a fenyõfa tetején, hej.
Hej, de, hadd énekeljen, mert jön a nyár,
hogy hallja világ-ország.
 
5. Hej, de, minden ember rokonság, hej,
hej, de, csak nekem nincsen senkim,
akim volt énnekem, hej,
de, letette az oldalát a földbe, hej.
 
9. De, volt egy fehér kutyám, hej,
de, éjfélkor elküldtem a faluba, hej,
hej, de, éjfélkor elküldtem a faluba, hej,
és visszajött betört fejjel, hej.
 
13. De, úgy kell neki, mit keresett, hej, 
férjes cigány asszonynál, hej,
igen, a férjes cigány asszonynál, hej,
és visszajött betört fejjel, hej. 

17. De, román kocsmárosné, hej,
hozd a bort és inni is, hej,
hozd a bort vederrel is,
adok pénzt halommal. 
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BALOGH ISTVÁN (beás), sz. 1963.
Vityapuszta (Somogyvár), Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
 
 
 11/12 
 
1. Tàj uïÊi opre, mamò,
de, phabàr ududòro,
ke kher’ avílas, mamòm,
mamòm, Êo ïàvòro!
 
5. Jaj, de, uïÊòs me, de, fijam,
de dukhàl muro ïèro,
de dukhàl muro ïèro
tàj vi muro jílo!
 
9. Jaj, de, na dara tu, mamò,
de, mèg o ïàvo trajij,
ke kerel e vòja,
de, vi mange, v’ àvreske!
 
13. Jaj, de, ànde phírdem, mamò,
de, le luma e bàri,
ke pàro me çi ràkhlem,
Œabim, a lumake aba!
 
17. Jaj, de, çi trobul ma, mamò, 
de, koloposaj lòve,
tàj trobul ma, mamòm,
ïukàr boldogïàgo! 

21. Jaj, de, kanà pre la dikhav,
ke, vòja malavel ma,
tàj laki ïukàr vòja
kerel ïel ezera.

 
 
 
 
 
 11/12 

1. És kelj föl, anyám,
de, gyújts világosságocskát,
mert hazajött, anyám,
anyám, a te fiad! 
 
5. Jaj, de, kelnék én, de, fiam,
de fáj a fejem,
de fáj a fejem
és a szívem is!
 
9. Jaj, de, ne félj te, anyám,
de, még (amíg) a fiú (a fiad) él,
mert csinálja a kedvet,
de, nekem is, másnak is!
 
13. Jaj, de, bejártam, anyám,
de, a nagyvilágot,
de párját én nem találtam,
Csabim, a világnak már!
 
17. Jaj, de, nem kell nekem anyám, 
de, kalappal a pénz,
és kell nekem, anyám,
szép boldogság! 

21. Jaj, de, amikor ránézek (a lányra),
mert, kedvem támad,
és az õ szép kedve
megér százezret!
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25. Jaj, de, na dara tu, ïeje,
ke mèg me trajínò,
ke mèg me trajínò,
pale tuke rodò!
 
29. Tàj inke jokhàr, ïeje,
de, mukh te mulatij ma,
te kerav e vòja,
de, vi tuke, v’ àvreske.
 
SZÉKELY EDIT „KAROL“ (lovári), sz. 1955.
Csácsbozsók, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1981.
 
 
 11/13 
 
1. Oi, că, temniţa lui Kapoş,
falu ei din pietre.
Că, acolo m-am băgat,
mamă, maica mea, măi.
 
5. Oi, că, cîmbăta deseara
mi-am bătut ţiganca.
Că ş-o merş la bíróság
să mă jilintească.
 
9. Oi, că şi mi-a zis jăndaru, 
că nu-i baiu mare,
că nu-i baiu mare,
c-o fost curvă mare. 

13. Ai, că, io, mamă, mamă,
mamă, maică mare,
c-acolo m-am băgat,
mamă, maica mare.
 

25. Jaj, de, ne félj te, cigány lány,
mert még (amíg) én élni fogok,
mert még (amíg) én élni fogok,
megint meg fogom keresni neked
(a pénzt, amibõl megélünk)!
 
29. És még egyszer, cigány lány,
de, hagyj mulatni engem (hadd mulassam magamat),
hadd csináljam a kedvet,
de, neked is, másnak is!
 
 
 
 
 
 11/13 
 
1. Jaj, mert, a kaposvári börtön,
a fala kõbõl van.
Mert, oda rakattam be magamat,
anyám, anyácskám, hej.
 
5. Jaj, mert, szombat este
megvertem a feleségemet.
És elment a bíróságra,
hogy feljelentsen.
 
9. És mondta a zsandár, 
hogy nem nagy baj,
hogy nem nagy baj,
mert nagy kurva volt. 

13. Jaj, mert, jaj, anyám, anyám,
anyám, édesanyácskám,
mert, oda rakattam be magamat,
anyám, édesanyácskám.
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17. Fost mai încodat la temniţa lui Kapoş,
falu ei din pietre.
C-acolo m-am băgat,
mamă, maică mare.
C-aşa mi-o trebuit.
 
KALÁNYOS JÓZSEF (beás), sz. 1970.
Pálmajor (Nagybajom), Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
 
 11/14 
 
1. Hei, zău, Doamne, cînd eram, măi,
multă lume se strîngea, măi,
3. şi mare urme făceam, măi,
mare urme făceam, măi.
5. Hei, tocmai tîrguţa era, măi,
tocmai tîrguţa era, măi.
7. Şi mare urme să făcea, măi.
Şi-un băiat de om sărac, măi,
9. şi-un băjat de om sărac, măi,
hei, şi fata de om bogat, măi.
11. Şi fata de om bogat, măi,
ai, de-a mînuţa ne luam, măi.
13. De tri ori ne încuiam, măi,
hei, şi puneam şi mai jucam, măi.
15. Şi din grai noi ne grăiam, măi, 
hei, măi băiete dumneata, măi.
17. Măi baiete dumneata, măi,
de ce nu vrei cum vreau eu, măi.
19. Hei, să te duci să trăieşti bine,
să te duci să trăjeşti bine.
21. Ai, de-a mînuţa ne luam, măi,
hei, drumul Giurgului apucam, măi.
23. Drumul Giurgului apucam, măi,
hei, ş-atîta, Doamne, mergeam, măi.
25. Oamenii se mirau, măi,

17. Voltam még egyszer a kaposvári börtönben,
a fala kõbõl van.
Mert, oda rakattam be magamat,
anyám, édesanyácskám.
Úgy kellett nekem.
 
 
 
 
 
 11/14 
 
1. Hej, igazán, Uram, mikor voltam, hej,
sok nép gyûlt össze, hej,
3. és nagy nyomokat csináltunk, hej,
nagy nyomokat csináltunk, hej.
5. Épp vásárocska volt, hej,
épp vásárocska volt, hej.
7. És nagy nyomokat csináltunk, hej.
És egy szegény ember fia, hej,
9. és egy szegény ember fia, hej,
és egy gazdag ember lánya, hej.
11. És egy gazdag ember lánya, hej,
ej, a kezecskénket fogtuk.
13. Háromszor bezárkóztunk, hej,
és tettünk és játszottunk (táncoltunk), hej.
15. És beszéltünk mi egymásnak, hej, 
hej, te fiú, kend, hej, te.
17. Hej, te fiú, kend, hej, te,
miért nem akarod, ahogy én akarom, hej.
19. Hogy menjél és éljél jól,
hogy menjél és éljél jól.
21. Ej, de, a kezecskénket fogtuk, hej,
és Giurgiu útján mentünk, hej.
23. És Giurgiu útján mentünk, hej,
és annyit mentünk, Uram, hej.
25. Az emberek csodálkoztak, hej,
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ai, fetiţa, hai colea, măi!
27. Că se vede curtea mea, măi,
hei, cînd acolo ajungeam, măi.
29. D-aşa fata ne zicea, măi,
măi băiete, băieţele!
31. Asta e casa de-a tale,
fără uşă, fără prag, măi.
33. Fără uşă, fără prag, măi,
hei, da fata cînd vedea, măi.
35. Aşa din gură imi grăia, măi,
hei, rîndunea trecea.
37. Şi din gură ne grăia, măi,
hei, da, a spus o rîndunea.
39. Dacă eşti din ţara mea, măi,
hei, să spui şi la mama mea, măi,
41. să se-mbrace-n portul meu,
zice mama că sint eu.
43. Hei, să se-încinge-n brîiul meu,
zice mama că sînt eu.
45. Da aşa din grai grăia, măi,
unde eşti doamne dumneata, măi.
47. Hei, dintr-atîta averea mea, măi,
dintr-atîta averea mea.
49. Şi nu am nici un căpătîi,
să pui capul ca să dorm, măi.
51. Hei, şi acolo fata plîngea, măi, 
hei, şi-atîta, Doamne, plîngea.
53. Pîna ea s-a sătura, măi,
şi la fata cìnd plìngea.
55. Şi Murgulea ce făcea, măi,
hei, Murgu bate din picior.
57. Să scoale Leana din somn, măi,
hei, să scoale Leana din somn.
59. Şi să dă apă tulbure, măi,
şi mălai neunturat.
61. Şi mălai neunturat,
să nu moară Murgu-al meu, măi.

gyere, lány, gyere arra, hej!
27. Mert látszik az udvarom, hej,
amikor oda érkeztünk, hej.
29. Úgy a lány mondta nekünk, hej,
te fiú, fiúcska, te!
31. Ez a te házad,
ajtó nélkül, küszöb nélkül, hej.
33. Ajtó nélkül, küszöb nélkül, hej,
amikor a lány látta, hej.
35. És a szájából így szólt, hej,
úgy egy fecske elment.
37. És a szájából nekünk szólt, hej,
igen, mondta a fecske.
39. Ha az én országomból vagy, hej,
mondd meg az anyámnak is, hej,
41. hogy öltözzön a viseletembe,
mondja anyám, hogy én vagyok.
43. Öltse fel az övemet,
mondja anyám, hogy én vagyok.
45. Úgy beszéltünk mi egymásnak, hej,
hol vagy kend, uram, hej.
47. Annyi vagyonomból, hej,
annyi vagyonomból.
49. Nincs hely a fejemnek se,
hogy letegyem a fejemet, hogy aludjak, hej.
51. És ott a lány sírt, hej, 
és annyit, Uram, sírt.
53. Amíg õ megunta, hej,
és a lány, amikor sírt.
55. Murgulea mit csinált, hej,
Murgu ver (dobog) a lábával.
57. Hogy költse fel Leanát az alvásból, hej,
hogy költse fel Leanát az alvásból.
59. És adnak neki zavaros vizet, hej,
és tavalyi puliszka lisztet.
61. És tavalyi puliszka lisztet,
hogy ne haljon meg az én Murgum, hej.
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63.Hei, şi acolo fata supărată,
măi băiete dumneata.
65. Pe mine m-ai inşelat. 

LULUGYI (khelderash), sz. 1928.
Săruleşti, judeţul Călăraşi (R)
Gyûjtés: 1998. 
 
 11/15 

1. Bizony, sin, kàj nàna, sin ek gav.
2. And oda gav àçlahi jek mànuï tàj leskri îùvli. Hát,
le manuïeskro ànav Dilino Hanzi sin.
3. Nàna hin çorre àr niïta nà, hát, csak jek çorri ïùki
gurumni le sin, ám t’ oja asaj ïùki sin tàj nasvàli,
hogy kada àr le phanglahi te legelínel, már csak
bizony païlundàr, körülötte so sin çàròri, oja ràginlahi.
4. Hát, so ùlo, so na ùlo, bizony, oja çorri gurumni
murdàjíni.
5. Hát, ròvlahi lo çorro.
6. Phènel pra îùvjake:
7. – Ej, ej, dikh, mri îùvli, – phenða – saj çorre sam!
O Dèl mégis – phenða – sar amen màrða, so amen
sin – phenða – tàj ek çorri nasvàli gurumni, t’ oja 
murdajini. Hanem – phenða – îàne, so kèrà? –
phenða. – Tèle kuïav lakri cipa, – phenða – ande la
lèîav upro fòro, hát, majd csak – phenða – valaso
òvla, biknà la, neka den ma vàïe jek-duj pàkle
duhàno, t’ akkor òvla valaso.
8. Ám közbe com ïtrejtinða pra îùvjaha valasoste,
tàj sar çhinða pra îùvja, ugye, com pèli manuïkíña,
rögtön mùli.
9. Akàn so lo te kèrel, so nà?
10. Hogy te nà leske, ugye, baja pèrel andr ada, édesapám,
lel, àrto dí korán hajnalba upro uïÊíno, àr
legèða pra îùvja upro piaci, neki la tàmastinða jek
kaïteske, angjal late çíÊa i véka lòle phàbi, sarte t’ oj

63. És ott a lány bánatosan,
te fiú kend.
65. Engem becsaptál. 
 
 
 
 
 
 11/15 

1. Bizony, volt, hol nem volt, volt egy falu.
2. Abban a faluban lakott egy ember és a felesége.
Hát, az ember neve Bolond Hanzi volt.
3. Nem volt szegénynek más semmi se, hát, csak egy
szegény sovány tehene volt és beteg, hogy amikor
kikötötte legelni, már csak, bizony, fekve, körülötte
amik voltak füvecskék, azokat rágta.
4. Hát, mi lett, mi nem lett, bizony, az a szegény
tehén megdöglött.
5. Hát, sírt a szegény.
6. Mondja a feleségének:
7. – Ej, ej, nézd meg, feleségem, – mondta – milyen
szegények vagyunk! Az Isten mégis – mondta –
hogyan vert meg minket, ami nekünk volt – mondta
– és egy szegény beteg tehén, az is megdöglött. 
Hanem, – mondta – tudod, mit fogok csinálni? –
mondta. – Lenyúzom a bõrét, – mondta – beviszem
a vásárra, hát, majd csak – mondta – valami lesz, el
fogom adni, adhatnak érte egy-két pakli dohányt,
akkor is lesz valami.
8. Ám közben összeveszett a feleségével valamin és
ahogy megütötte a feleségét, ugye, összeesett az asszony,
rögtön meghalt.
9. Most mit csináljon, mit ne?
10. Nehogy, ugye, baja essen ebbõl (ez miatt), édesapám,
fogja, másnap korán hajnalban fölkelt,
kivitte a feleségét a piacra, neki támasztotta egy



81

biknelahi o phàbi, i mùli gàîi.
11. Îal òða ek terno, herceg sin.
12. Phènel lake.
13. Hát, o legïukàreder phàbi sin uzo late upro
piaci.
14. – Mama, bikne mange asaj phàba!
15. Hát, i mùli gàîi sar te phenel pàle, ugye?
16. Hát, màn hojinða pe o herceg. Trinvàr-ïtàrvàr
phènel lake.
17. – Na ïùnes, mama? De man andr odola phàbi!
Adaj hi o legïukàredere phàbi, bikne le mange!
Kinav o cile.
18. Hát, i mùli gàîi, persze, na îànel pàle te phènel
niïta nà.
19. Prik le nàïti i hòli.
20. Cidelàr del la jek bari bàçin.
21. I mùli manuïni fer çordíni.
22. Hanzi nàïel òða.
23. Kezdínel te khírínel.
24. – So kerðàl? Akàn upre tut màjtínav. ¥èreste
çhinðàl mra îùvja. Akàn and astaríbe tut çíjàvav,
umlavav tut. 
25. Phènel leske oda herceg:
26. – Jaj, mro mànuï, o Dèl tut te àldil! – phenða. –
Ma man màjtin! – phenða. – Dav tut duj grasten tàj
jek hintòva, csak ma phukàv, – phenða – hogy me
sumahi! Soha na phukàvav nikaske nà.
27. Hoppá! Loïànða o Hanzi.
28. Tàj phenða:
29. – Maj te temetést me fer rendezínav.
30. Hát, îal khèr cuj ande pro gav, hintòvaha, ugye,
duj ïukàr grastenca.
31. O gàîe ando gav pùçen lestàr:
32. – Hát, Hanzi, hát, so çorro salahi tu! Hát, so
kerðàl màj tu? Adale duj ïukàr grasten, te hintòva...
33. Phènel:
34. – So? Hàj sakone te çhinel ïeste pra îùvja, te

fának, elébe tett egy véka piros almát, mintha õ is
árulná az almát, a halott asszony.
11. Megy oda egy fiatal (férfi), herceg volt.
12. Mondja neki.
13. Hát, a legszebb almák voltak nála a piacon.
14. – Mama, adjál el nekem ilyen almát!
15. Hát, a halott nõ hogyan mondjon (szóljon) vissza,
ugye?
16. Hát, már megmérgesedett a herceg. Háromszor-
négyszer mondja neki.
17. – Nem hallod, mama? Adjál nekem azokból az
almákból! Ezek a legszebb almák, add el õket
nekem! Megveszem az összeset.
18. Hát, a halott nõ, persze, nem tud visszamondani
semmit se.
19. Átfutotta (a herceget) a düh.
20. Húzásból ad (lehúz) neki egy nagy pofont.
21. A halott asszony eldõlt.
22. Hanzi fut oda.
23. Kezd kiabálni.
24. – Mit tettél? Most följelentelek. Agyonütötted a 
feleségemet.
Most börtönbe tetetlek, fölakasztatlak.
25. Mondja neki az a herceg:
26. – Jaj, emberem (barátom), az Isten áldjon meg! 
– mondta. – Engem ne jelents! – mondta. – Adok
neked két lovat és egy hintót, csak ne mondd meg,
– mondta – hogy én voltam! Soha nem mondom
senkinek se.
27. Hoppá! Megörült Hanzi.
28. És mondta:
29. – Majd a temetést is én elrendezem.
30. Hát, megy hazafelé a faluba, hintóval, ugye, két
szép lóval.
31. A nem-cigányok a faluban kérdezik tõle:
32. – Hát, Hanzi, hát, mi (milyen) szegény voltál te!
Hát, mit csináltál már te? Ez a két szép ló, hintó is...
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leîel la àri upro piaci! Sako ada uïtila vàïe.
35. Îan khèr o nípo, ïeste çhinen pomàre îùvjen,
édesapám, leîen len àr upro piaci.
36. Ko deï berï uïtidija, ko deïupàjnî berï uïtidija.
37. Dehát, ugye, fer hatàrozinde, akàrkad khèr ale,
te le Hanzi astàrde, ugye, àr le ñírínen, murdàren
le.
38. Îal i càjt, fer îal pajnî berï, deï berï.
39. Ugye, buteîène sigèder khèr àle.
40. No, hát, so leha te kèren, so nà?
41. – Akàn, Hanzi, tu si te mères, mer tu amen ando
astaríbe çijàðal, amàre îùvjen ïeste çhinàðal. Akàn
tut àr vègzínas.
42. Hát, akàn o kisbíró likerða o tárgyalás, so nekà
òl leskero halál.
43. Hát, so nekà òl leskero halál?
44. El le hatàrozinde, hogy ànde le phànden and ek
gònoste tàj ande le çíden ando baro pàñi, tàj nekà
te tàsjol peske odoj.
45. Megbízinde trinîèjnen, ugye, hogy ànde le
phànden ando gòno.
46. Ànde le çite, upre çite upro baro szekér.
47. Tàj sar îanahi, phènel jek anglo mojakèro,
terðíne angl ek csárda.
48. – Àj, – phenða. – ¥unen, çhàve! – phenða. – Me
ugyan truïàlo sum – phenða. – Uîàren! – phenða. –
Îah ànde, – phenða – pijas amenge mol, jek kùçaha.
Adale dilino ande çidaha ando pàñi. Te pàlal
pijah jek làçi kùçi mol.
49. Îan ànde.
50. Òv meg ànde sin ando gòno, ugye.
51. Kezdínel csak jekfàr te khírínel andre gòno o
Hanzi.
52. – Ej, me na kamav bíró t’ òl! Egyáltalán me na
îànav ni te gènel, ni te pisínel. Me na kamav városbírója
t’ òl! Man muken àr! Ni te gènel, ni te pisínel
egyáltalán na îànav.

33. Mondja:
34. – Mit? És mindenki vágja agyon a feleségét,
vigye ki a piacra! Mindenki ezt fogja kapni érte.
35. Mennek haza a népek, agyonvágják a
feleségüket, édesapám, viszik õket ki a piacra.
36. Ki tíz évet kapott, ki tizenöt évet kapott.
37. Dehát, ugye, elhatározták, akármikor hazajöttek,
Hanzit is megfogták, ugye, kinyírják, megölik.
38. Megy az idõ, elmegy öt év, tíz év.
39. Ugye, sokan hamarabb hazajöttek.
40. No, hát, mit csináljanak vele, mit ne?
41. – Most, Hanzi, neked meg kell halnod, mert te
minket börtönbe tetettél, a feleségünket agyonvágattad.
Most téged kivégzünk.
42. Hát, most a kisbíró tartotta a tárgyalást, mi
legyen a halála.
43. Hát, mi legyen a halála?
44. Elhatározták, hogy belekötik egy zsákba és beledobják
a nagy vízbe (folyóba), és fulladjon meg
magának ott.
45. Megbíztak hármat, ugye, hogy belekötik (Hanzit)
a zsákba.
46. Beletették õt (Hanzit a zsákba), föltették a nagy
szekérre. 
47. És ahogy mentek, mondja az egyik a kocsma elõtt, 
megálltak egy csárda elõtt.
48. – Aj, – mondta. – Figyeljetek, legények! – mondta.
– Én ugyan (nagyon) szomjas vagyok – mondta. –
Várjatok! – mondta. – Menjünk be, – mondta –
iszunk magunknak bort, egy bögrével, ezt a bolondot
bedobjuk a vízbe. Utána is iszunk egy jó bögre
bort.
49. Mennek be.
50. Õ (Hanzi) meg volt a zsákban, ugye.
51. Kezd egyszer csak kiabálni a zsákban Hanzi.
52. – Ej, én nem akarok bíró lenni. Egyáltalán én
nem tudok se olvasni, se írni. Én nem akarok városbírája
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53. ¥unel o bakràïi, ko sin odoj uzàr, èrzinlahi le
bàkren.
54. – So khírínel ada? Ada na kamla városbírája t’
òl? Na kamla gazdagùtno t’ òl, mer na îànel te
gènel, te pisínel? Hát, majd òvà me miï leste.
55. Îal òða.
56. – So khírínes tu andr odà gòno, pajtás?
57. – Hát, odà, hogy me na kamàv városbírája t’ òl.
Na kamàv me gazdagùtno manuï t’ òl, mer me na
îànav ni te gènel, ni te pisínel nà.
58. – Hát, – phenða – csak aÊi tri baja? – phenða. –
Upr’ oda ïàj pomoîínav tuke. Av – phenða – tu àr
andro gòno, àri tut mukav, tu meg phànd man pàle
andre! Me kamav t’ òl – phenða – városbírája tàj
városgazdája.
59. O Hanzi àri àlo andro gòno, àr le mukja. Òv
ande bùjinða miï leste, o bakràïi.
60. Phenða:
61. – Adale cile bàkre ïàj tíre t’ òn, me na kamav aba 
bakràïi t’ òl. Maj me kamav – phenða – t’ òl városbírája
tàj városgazdája, mer me îànav te te gènel, te
te pisínel.
62. Hát, ugye, ànde phàndel le bakràïi. Pàle phàndel
ïukàr.
63. Lin, ànde çidin le bakràïi.
64. E pàn fut le legèða, taslíno.
65. Hát, so dikhen palàl po tríto dí, ugye?
66. O Hanzi odoj uzàr o pàñi, ole but bàkren odoj
legeltetínel.
67. Îal o nípo.
68. – Hát, Hanzi, hát, so kerðàl tu? Ost amen àndi
tut çidíñam ando pàñi. Hát, tu mùjàl! Hát, sar, hogy
akàn meg bàkren legeltetínes terej?
69. – Dikhen, – phenða – tràden òða le bàkren uzo
bàro pàñi!
70. Hát, igaz, ando pàñi még duplán diÊon o bàkre.
71. – Dikhen, – phenða – te man bejjebb çidíjenahi

lenni. Engedjetek ki! Se olvasni, se írni egyáltalán
nem tudok.
53. Meghallja a juhász, aki volt ott közel, õrizte a
bárányokat.
54. – Mit kiabál ez? Nem akar majd városbírája
lenni? Nem akar majd gazdag lenni, mert nem tud
olvasni, írni? Hát, majd leszek én helyette.
55. Megy oda.
56. – Mit kiabálsz te ebbõl a zsákból, pajtás?
57. – Hát, azt, hogy én nem akarok városbírája
lenni. Nem akarok én gazdag ember lenni, mert én
nem tudok se olvasni, se írni nem.
58. – Hát, – mondta (a juhász) – csak ennyi a bajod?
– mondta. – Azon segíthetek neked. Gyere – mondta
– te ki a zsákból, kiengedlek, te meg köss engem
vissza be! Én akarok lenni – mondta – városbírája és
városgazdája.
59. Hanzi kijött a zsákból, (a juhász) kiengedte. Õ
belebújt helyette, a juhász.
60. Mondta:
61. – Ez az összes bárány a tiéd lehet, én nem
akarok már juhász lenni. Majd én akarok – mondta
– lenni városbírája és városgazdája, mert én tudok 
olvasni is, írni is.
62. Hát, ugye, beköti õt (Hanzi a zsákba) a juhászt.
Visszaköti (Hanzi) szépen.
63. Vették (fogták), bedobják a juhászt.
64. A víz elvitte, megfulladt.
65. Hát, mit látnak a harmadik nap után, ugye?
66. Hanzi ott (van) a víz mellett, azt a sok bárányt
ott legelteti.
67. Megy a nép.
68. – Hát, Hanzi, hát, mit csináltál te? Hát, mi bedobtunk
téged a vízbe. Hát, te meghaltál! Hát, hogyan
(van), hogy most meg bárányokat legeltetsz itt?
69. – Nézzétek meg, – mondta – hajtsátok oda a
bárányokat a nagy víz mellé!
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ando pàñi, még buter bàkren àr tràdiñumahi!
72. Hát, te nà mùlo, még t’ adí îil. 

KÁROLYI GYÖRGY „GYUSZI“ (szinto), sz. 1953.
Dombóvár, Tolna megye (M)
Gyûjtés: 2000.
 
 
 11/16 
 
1. Duj, duj, duj, duj, deïuduj.
De man pàre ïèloïña!
Duj, duj, duj, deïuduj.
De mange mra îùvja pàl!
Œàrel àri pra dakèri minç ànde! 

6. Tríne faÊù hi man màr.
Kàj len te mukàv ando vèï?
Duj, trin, ïtàr, deïupàjnî falati. 
Jògel, vòdel, kidel mura d’ ut (?). 

HORVÁTH IMRÉNÉ (szinto), sz. 1945.
Szabás, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
 
 11/17 
 
1. Îa, Lilike, îa Êa phjasa, Ðèvla!
Îa, Lilike, îa Êa phjasa,
ke me îav mura bibjasa!
4. Haj îa, Lilike, îa Êa phjasa, Ðèvla,
ke me îav mura bibjasa,
ke me îav mura bibjasa!
7. Ðèvla!
Lena pe, Ðèvla, thàj îana, Ðèvla,
lena pe, Ðèvla, thàj îana,
10. thàj uon, Ðèvla, d’ aresena.

70. Hát, igaz, a vízben még duplán látszanak a
bárányok.
71. – Nézzétek, – mondta – ha engem bentebb dobtak
volna a vízbe, még több bárányt kihajtottam
volna!
72. Hát, ha nem halt meg, még máig is él. 
 
 
 11/16 

1. Kettõ, kettõ, kettõ, kettõ, tizenkettõ.
Adj nekem pár százast!
Kettõ, kettõ, kettõ, tizenkettõ.
Add nekem a feleségemet vissza!
Nyalja ki az anyja picsáját bent! 

6. Három fiúgyerekem van már.
Hol hagyjam õket az erdõben?
Kettõ, három, négy, tizenöt darab. 
Keresi, vezeti az utamat (?). 
 
 
 
 
 
 11/17 

1. Menj, Lilika, menj a nõvéreddel, Istenem!
Menj, Lilika, menj a nõvéreddel,
mert én a nagynénémmel megyek!
4. És menj, Lilika, menj a nõvéreddel, Istenem,
mert én a nagynénémmel megyek,
mert én a nagynénémmel megyek!
7. Istenem!
Fogják majd magukat, Istenem,
és mennek majd, Istenem,
fogják majd magukat, Istenem, és mennek majd,
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10. és õk, Istenem, meg fognak érkezni.
Hová is fognak, Istenem, érkezni, Istenem?
Egy nagy faluba,
13. egy nagy faluba, hej!
Nõvér, figyelj rám,
nõvér, figyelj rám!
16. És, Istenem, hová fognak õk húzódni,
Istenem, hová fognak õk húzódni?
És, Istenem, egy nagy tisztásra,
19. egy nagy tisztásra,
hogy megegyék (megünnepeljék) a húsvétot, hej!
Hogy megegyék (megünnepeljék) a húsvétot, hej!
22. Fogják majd magukat, Istenem, és mennek majd,
fogják majd magukat, Istenem, és mennek majd.
És meg is fogják enni (meg is fogják ünnepelni)
a húsvétot, Istenem,
25. meg is fogják enni (meg is fogják ünnepelni)
mindnyájan a húsvétot, 
az összes cigány egy helyre fog összejönni.
Istenem, az összes cigány egy helyre fog összejönni,
28. hogy megegyék (megünnepeljék) a húsvétot,
a nagy füvön, hej!
Istenem!
31. Zambila, figyelj rám,
Zambila, figyelj rám!
És menj, Lilika, menj a nõvéreddel, Istenem!
34. Menj, Lilika, menj a nõvéreddel, Istenem!
mert én is megyek a nagynénémmel!
Fogják majd magukat, Istenem,
és mennek majd, Istenem,
37. fogják majd magukat, Istenem, és mennek majd.
Istenem, és õk hová fognak érkezni? 

39. És legyél szerencsés!
 
 
 

Ji kàj uon, Ðèvla, d’ aresena, Ðèvla?
Sand’ ekhe gav, o bàro,
13. sand’ ekhe gav, o bàro, brè!
D’ aïuñes tu, pheñe, manðe,
d’ aïuñes tu, pheñe, manðe!
16. Hàj kàj, Ðèvla, do kàj cirðena,
kàj uon, Ðèvla, da cirðena?
Hàj d’ and’ ekh poljàna bàri, Ðèvla,
19. d’ and’ ekh poljàna bàri,
kàj Êe χañ e pàtraðí, brè!
Hàj kàj Êe χañ e pàtraðí, Ðèvla!
22. Lena pe, Ðèvla, thàj îana,
lena pe, Ðèvla, thàj îana.
Hàj v’ e pàtraðí kàj ji χana, Ðèvla,
25. sa-j pàtraðí kàj ji χana,
sa le rom and’ ekh thàn avena.
Sa le rom and’ ekh thàn avena, Ðèvla,
28. kas Êe χañ e pàtraðí, 
d’ o pe çàre, d’ oj bàri, brè!
Ðèvla!
31. D’ aïuñes, Zambile, manðe,
d’ aïuñes, Zambile, manðe!
Hàj îa, Lilike, îa Êa phjasa, Ðèvla!
34. Îa, Lilike, îa Êa phjasa,
ke me îav mura bibjasa!
Lena pe, Ðèvla, thàj îana, Ðèvla,
37. lena pe, Ðèvla, thàj îana.
Thàj uon, Ðèvla, kàj resena? 

39. Hàj Ê’ aveh baχtàlo!
 
MARIA STANESCU (khelderash), sz. 1948.
Căiuţi, judeţul Bacau (R)
Gyûjtés: 1998.
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 11/18 
 
1. Khanràle bàle,
sode san ande ljuma,
haj ando avljin,
ande kado them!
5. Sa kathe t’ aven mande,
ke tumen san muri sluga,
muri porunka te keren!
8. Kanà avíle sa le bàle khetàne,
atunçi phendas lenge:
10. Îan haj anen sastrùno çàr,
the kodal’ çàresa te putren àvri
o lakato po muro îamutro,
slobozin les, t’ avel khère mande! 

VARGA GYÖRGY (lovári), sz. 1916.
Nagyvárad-Oradea, judeþul Bihor (R)
Gyûjtés: 1981. 
 
 11/19
 
1. Hàj dur gelas muro dàd ande fòroste, ande
Jàsberèña. Hàj çi îannas, ràÊi reslíne.
2. Bute romenca indulisàjle anda Peïta. Ande Peïta
beïenàs èï ràÊi reslíne. Ke sas kasavo eïeto, hoð vi
ekh kurko îannàs and’ ekh fòro, mire kothe
resenàs, kasavo dur îannàs.
3. Hàj ràÊi reslíne ande Berèña hàj pe gavesko àgor
torðilíne, ke çi îànenàs, kàj si o fòro. Hàj kothe
torðilíne.
4. RàÊi sas aba, kerdíne penge jàg. Xaχadíne penge
grasten hàj beïenàs, hàj duje-tríne vàtrende
beïenàs. Kernas penge jag.
5. Hàj sas e mure dàdes ekh pàïalùtno phràl, ïàvo,
deïuefta berïengo sas. Kodo païa leste sas mindig,
naðon kamelas les muro dàd, ke pe sakofàloste

 11/18 
 
1. Tüskés disznók (sündisznók),
amennyien vagytok a világban,
és az udvarban,
ebben az országban!
5. Mind ide gyertek hozzám,
mert ti vagytok a szolgám (a szolgáim),
az én parancsomat tegyétek!
8. Amikor jöttek mind a disznók egybe,
akkor mondta nekik:
10. Menjetek és hozzatok vasfüvet,
és azzal a fûvel nyissátok ki
a lakatot a vejemen,
szabadítsátok meg õt (a börtönbõl),
jöjjön haza hozzám! 
 
 
 
 11/19
 
1. És az apám messzire ment vásárra, Jászberénybe.
És nem mentek (sokszor megálltak az úton), éjszaka
érkeztek meg.
2. Sok cigányokkal indultak Pestrõl. Pesten laktak,
és éjszaka érkeztek meg. Mert volt olyan eset, hogy
egy hétig is mentek egy vásárba, mire odaértek,
olyan messze mentek.
3. És éjszaka értek Berénybe (Jászberénybe) és a
falu végén megálltak, mert nem tudták, hol van a
vásár. És ott megálltak.
4. Éjszaka volt már, csináltak maguknak tüzet.
Megetették a lovaikat és üldögéltek, és két-három
táborhelynél (két-három tûz körül) üldögéltek.
Csináltak maguknak tüzet.
5. És volt az apámnak egy közeli fivére, egy cigány
fiú, tizenhét éves volt. Az (a fiú) mellette volt
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alkalmaïïo sas. Hàj dràgo sas.
6. Hàj v’ avelas ekh bàro ïündisnòvo kàj i jàg. Kothe
ïürrögíjas kàj jekhesko punro, kàj o kàvresko, hàj
rugdalínàs ande leste, te îaltar.
7. Hàj kado terno ïàvo phenel:
8. – Fogadjunk, hoð me χuÊilav les!
9. Phenel ekh phùro rom:
10. – Na χuÊil les! Mukh les ande floχa ! Nàj miïto
ràÊi ïündisnòvos te χuÊilen hàj pala leste te îan,
nàsul manuï-i.
11. – Àj, – phenel – romàni cigna! Nàj mindig kàde,
sàr tume phenen! Maj χuÊilav les me.
12. No, uïÊílas o ïàvo, te χuÊilel les.
13. Pe kado o ïündisnòvo gelastàr karing i kàver
vàtra, màj vi kàj i trito vàtra, hàj kothàr las pe vorta
dromesa hàj nàïelas, valòïàgoïan nàïlas o bàro
ïündisnòvo angla ïàvo.
14. Közbe vi muro dàd opre uïÊílas, te dikhel, hoð
kàj îal o ïàvo, nahoð variso bida te pèrel les. 
15. Hàj nàïel o ïàvo, nàïel vi muro dàd pala leste,
de o ïàvo çi îànelas, hoð muro dàd îal pala leste.
16. Hàj reslas ka jekh ïànco, kothe pèlastàr.
Majdnem o ïàvo, ke ànde pèlas ande ïàncosko
maïkàr. O ïündisnòvo màj dur îalas.
17. Las àvri o ïàvo ekh ruda anda ïànco hàj uïÊadas
pordàl. Sar uïÊadas, ànde maladas pesko ïèro and’
ekh barrùno truïul. Hàt, ande murmuncende sas.
18. Hàj las, cipisàrdas atunçi o ïàvo:
19. – Làïo manuï te san, av kathe! Nàsul manuï te
san, ïülledin tèjle ande phùvaki ðomra!
20. Hàj cipisàrdas palpàle o ïündisnòvo:
21. – Akàna hàj bàrakàrkanà avav!
22. Èï o ïàvo mùlas pa trine ïonende. 

JAKAB ILONA „MARON“ (lovári), sz. 1936.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1986.

mindig, nagyon szerette õt az apám, mert mindenfélére
alkalmas volt (sok dologban kitûnt az
ügyességével). És kedves volt.
6. És jött is egy nagy sündisznó a tûzhöz. Ott
sündörgött hol az egyik lábánál, hol a másikénál, és
belerugdaltak, hogy elmenjen.
7. És mondja ez a fiatal cigány fiú:
8. – Fogadjunk, hogy én megfogom (ezt a sündisznót)!
9. Mondja egy öreg cigány:
10. – Ne fogd meg! Hagyd a fenébe! Nem jó, hogy
éjszaka sündisznót fogjatok és utána menjetek,
rossz (tisztátalan gonosz) ember!
11. – Áj, – mondja – cigány babona! Nincs mindig
úgy, ahogyan ti mondjátok! Majd megfogom én.
12. No, kelt a cigány fiú, hogy megfogja (a sündisznót).
13. Erre a sündisznó elment a másik táborhelyhez
(tûzhöz), majd a harmadik táborhelyhez (tûzhöz) is,
és onnan egyenesen útnak vette magát és futott, 
valóságosan futott a nagy sündisznó a cigány fiú
elõtt.
14. Közben az apám is fölkelt, hogy megnézze, hogy
hová megy a cigány fiú, nehogy valami baja essen.
15. És fut a cigány fiú, fut utána az apám is, de a
cigány fiú nem tudta, hogy megy utána az apám.
16. És (a cigány fiú) egy árokhoz ért, ott elesett.
Majdnem a cigány fiú, hogy beesett az árok közepébe.
A sündisznó tovább ment.
17. A cigány fiú kivett egy rudat az árokból és azzal
lépett át (az árkon). Ahogy lépett, beleütötte a fejét
egy kõkeresztbe. Hát, a temetõben volt.
18. És fogta, kiabált akkor a cigány fiú:
19. – Ha jó ember vagy, gyere ide! Ha rossz (tisztátalan
gonosz) ember vagy, süllyedj le a föld gyomrába!
20. És visszakiabált a sündisznó:
21. – Most és bárakármikor jövök!
22. És a cigány fiú három hónapra (három hónap
múlva) meghalt. 
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 11/20
 
1. Hàj e rom phírenas, fòronge manuïe sas, sas le
gras, vurdona. Ando fòro gelíne e rom hàj reslíne
kàj ek ïànco.
2. Phenel o jek phùro rom:
3. – Torðuvas kathe tèjle, phralale, kathe làïo avla
amenge!
4. ¥ukàr çàr sas inÊa, vi pàji sas, tèjle torðíle.
5. De çi îannas e rom, hoð kothe o murmunci si, te
îanglíno, çi torðílíno von.
6. Torðon hàj îala inÊa ek khanràlo bàlo.
7. Hàj o jekh, kodo ïàvo, kàj khançistàr çi dàralas,
huÊildas les. HuÊildas les hàj kamlas te mudàrel les.
¥inel les jekh ando ïèro.
8. Phenel leske. 
9. – Muro phràl, na mudàr ma!
10. Dikhel o ïàvo, hoð kathar avel. Anda phùv vað...
11. Dikhel, hoð nà, o khanràlo bàlo!
12. Inke jekh ïinel les.
13. Trin-ïtàr ïindas les tàj murdàjlas o khanràlo
bàlo.
14. Kerdíne les e rom, χalíne les.
15. O ïàvo çi phendas, de voj çi χalas anda leste.
16. Œi phendas e romenge, hoð so χalas, dàralas te
phenel, feri korkòro kadal’ phùre romeske phendas.
17. Kado phùro rom sakofèlo îanlas, kado sas e
romengo kràj.
18. Kado phùro sas.
19. Phenel leske:
20. – Aïun tu, baçi, so kerdem me!
21. – Hàj tu sostàr çi phendan, muro ïàvo, kado
mange?
22. – Ke dàròs te phenav, hàjkàm e rom mudàren
ma!
23. Miïtoj!
24. Kàver ràÊi o ïàvo çi îanlas te sòvel, dàralas.

 11/20

1. És a cigányok jártak (vándoroltak), vásáros
emberek voltak, voltak lovaik, szekereik. Vásárba
mentek a cigányok és érkeztek egy árokhoz.
2. Mondja az egyik öreg cigány:
3. – Álljunk itt le, fivérek, itt jó lesz nekünk!
4. Szép fû volt arra, víz is volt, leálltak.
5. De nem tudták a cigányok, hogy ott a temetõ van,
ha tudták volna, nem álltak volna meg õk.
6. Megállnak és menni fog arra egy sündisznó.
7. És az egyik, az a fiú, hogy (aki) semmitõl nem
félt, megfogta azt. Megfogta azt és akarta megölni
azt. Vágja egyet (egyszer) fejbe.
8. Mondja neki (a sündisznó):
9. – Fivérem, ne ölj meg engem!
10. Nézi a fiú, hogy honnan jön (a hang). A földbõl,
vagy...
11. Látja, hogy nem, a sündisznó (szólt)!
12. Még egyet (még egyszer) megvágja (ráüt).
13. Hármat-négyet (háromszor-négyszer) megvágta
(ráütött) és megdöglött a sündisznó.
14. Megcsinálták (megsütötték) a cigányok, megették.
15. A fiú nem mondta (mi történt), de õ nem evett
belõle.
16. Nem mondta a cigányoknak, hogy mit evett
(hogy mit ettek), félt megmondani, csak egyedül
ennek az öreg cigánynak mondta.
17. Ez az öreg cigány mindenfélét tudott, az volt a
cigányok királya.
18. Ez öreg volt.
19. Mondja neki:
20. – Figyelj te, bácsi, mit csináltam én!
21. – És te miért nem mondtad, fiam, ezt nekem?
22. – Mert féltem megmondani, hátha a cigányok
megölnek engem.
23. Jól van.
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25. So, jokhàr aïunel, akhàren les.
26. But khanràle bàle gelíne, hàj phenen leske.
27. – Av feri tu, phrala!
28. – So kamen tume mandar?
29. – Mudàrdan amàre phrales, akàna si t’ aves
amenca!
30. Kerel:
31. – Miïtoj, anglùne îav, dav duma mura dake hàj
mure dàdeske hàj îavtar.
32. O ïàvo del duma peske dàdeske, lesko dad
asàjlas lestàr.
33. – Aj, aràkh aba, so vorbis tu! – kerel. – Àndre
dijàjves ande kodi ïèj!
34. Kodo ïàvo naðon kamlas ekha ïa, hàj gindíjas
lesko dàd, hoð dijàjlas ande kodi ïèj.
35. So, îalatàr kado hàj îal le khanràle bàlenca. Hàj
kàj, kàj ingrena les? Kàj ek ïíro.
36. Kothe tourðon.
37. Hàj phenel:
38. – No, aîukàr, minðàr avel amàro kràj!
39. Avel e (o!) kràj hàj romànes phenel leske:
40. – Aïun tu, mo! Mudàrdan mure ïàves, akànà vi
tut mudàras.
41. – Sostàr?
42. Hàj phenel, hoð vi von rom sas, feri àrmajadas
le vàrekanà, àrmajadas le jekh bosorkàñà, ke çi tejeïítisàrde
lake, so phende èï von khanràle bàle
kerðíle.
43. – Èï tu pale χalan mure ïàves, χaχadan les e
romenge. Anda kado vi tut si te mudàras.
44. O ïàvo dàralas.
45. Œi îanen, hoð mudàrde les vað so, ke palpàle
màj but maïkar e rom çi gèlas. 

SZTOJKA KATALIN (csúrári), sz. 1966.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1984.

24. Másik este a fiú nem tudott aludni, félt.
25. Hát, egyszer hallja, hívják õt.
26. Sok sündisznó ment, és mondják neki.
27. – Gyere csak te, testvér!
28. – Mit akartok ti tõlem?
29. – Megölted a fivérünket, most kell jönnöd
velünk!
30. Csinálja (mondja):
31. – Jól van, elõl (elõbb) megyek, szólok anyámnak
és apámnak és elmegyek.
32. A fiú szól az apjának, az apja nevetett tõle
(rajta).
33. – Aj, õrizkedj (vigyázz) már, mit beszélsz te! –
csinálja (mondja). – Belebolondulsz abba a lányba! 
34. Az a fiú nagyon szeretett egy lányt, és gondolta
az apja, hogy megbolondult az miatt a lány miatt.
35. Hát, elment ez (a fiú) és megy a sündisznókkal.
És hová, hová viszik majd õt? Egy sírhoz.
36. Ott megállnak.
37. És mondja (az egyik):
38. – No, várjál, mindjárt jön a királyunk!
39. Jön a király és cigányul mondja neki:
40. – Figyelj te, hé! Megölted a fiamat, most téged
is megölünk.
41. – Miért?
42. És mondja, hogy õk is cigányok voltak, csak
megátkozták õket valamikor, megátkozta õket egy
boszorkány, mert nem teljesítették neki, amit
mondtak (amit ígértek) és õk sündisznók lettek.
43. – És te meg elpusztítottad a fiamat, megetetted
õt a cigányoknak (a cigányokkal). Ezért téged is
meg kell hogy öljünk.
44. A fiú félt.
45. Nem tudják, hogy megölték-e õt vagy mi, mert
vissza többet a cigányok közé nem ment.
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 11/21 
 
1. Kathar o birto màj opre,
kado làmpa-i mùle, mej, lume, vàj!
Àj, puter, mamò, Êo vudàr,
k’ avel Êo ïàvo duràl, lume!
5. Àj, mudàrdo-j le dromen’,
çino-j le gindojen’, mej,
lume, vàj, mej!
Àpoj, puter, mamò, Êo vudàr, 
 
9. puter, mamò, Êo vudàr,
k’ avel Êo ïàvo duràl, mej, lume, vàj, mej!
Àpoj, saste lume χal tàj pel,
12. numa muro ðí rovel, mamò.
Dèvla, sohke roverðan, de, man?
Ke muro dàd-i mùlo, lume, vàj, mej! 

BARCSA JULIÁN (khelderash), sz. 1970.
Gyergyóalfalu-Joseni, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1997. 

 11/21 
 
1. A kocsmától föntebb,
ez a lámpa meghalt (kialudt) , hej, világ, jaj!
Aj, nyissad, anyám, az ajtódat,
mert jön a fiad messzirõl, világ!
5. Aj, megölve (meggyötörve) az utaktól,
megfáradva a gondoktól, hej,
világ, jaj, hej!
Azután, nyissad, anyám, az ajtódat, 
 
9. nyissad, anyám, az ajtódat,
mert jön a fiad messzirõl, hej, világ, jaj, hej!
Azután, az egész világ eszik és iszik (vigad),
12. csak az én lelkem sír, anyám.
Isten, miért ríkattál meg, de, engem?
Mert az én apám halott, világ, jaj, hej! 
 



91

CD 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12/1 
 
1. Haj, ke (mert), elébe, elébe,
jaj, a sárga ló elébe,
jaj, ke (mert), hogy bele ne ugorjon
a citromos kis kertbe! 

5. Haj, ke (mert), mert ha belejugrik,
nagy kárt fog csinálni,
mer’ a citromos kis kertet,
anyám, tönkre fogja tenni.
 
9. Haj, ke (mert), muskátlis kis ablak,
fehér függöny rajta,
haj, de, anyám, valami ja szívem,
ke (mert), mindig, de, odahúzza.
 
13. Anyám, nem azér’ a házér’,
a benne lévõ lányér’,
haj, ke (mert), a benne lévõ lányér’,
az arca mosolyáér’.
 
17. Haj, ke (mert), szeretlek, szeretlek
halálosan téged!
Ke (mert), el ne mondd senkinek, 
ke (mert), hogy nagyon szeretlek!
 
21. Haj, ke (mert), nincsen nékem pénzem,
nincs is emberségem.
Imi, maj’ lesz nékem pénzem,
de, lesz is emberségem.
 
KALÁNYOS JÓZSEF (beás), sz. 1970.
Pálmajor (Nagybajom), Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
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 12/2 
 
1. Sorro ràÊi ïindas banda.
Ke, na rode ma, numa tranda!
3. Œorre roma, na phuÊàr tu,
ke nàj khate, kon kamel tu!
5. Phen la, mama! 

CSÚRÁR LAJOS „TONKÁS“ (csúrári), sz. 1947.
és a felesége, PINDI (csúrári), sz. 1950.
Magyarbánhegyes, Békés megye (M)
Gyûjtés: 2000.
 
 12/3 
 
1. Kàli muca-j tela late,
beïel o beng ande late.
Lake buja, sar e doba,
lake çùça, sar duj kùça. 

5. Tàj e romñi po vonato,
tàj çi îànàv, kanà avel. 
Lake buja, sar e doba,
lake çùça, sar duj kùça. 

SZÉKELY EDIT „KAROL“ (lovári), sz. 1951.
Csácsbozsók, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1981.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12/2 
 
1. Egész éjszaka vágta (muzsikált) a banda
(a zenekar).
Mert, nem kerestek nekem, csak harmincat
(csak harminc forintot)!
3. Szegény cigány, ne pöffeszkedj (ne hencegj),
mert nincs itt, aki szeret téged!
5. Mondjad, mama! 
 
 
 
 
 12/3 

1. Fekete macska van alatta
(fekete a nemi szõrzete a nõnek),
ül az ördög benne (a nõ nemi szervében).
A segge, mint a dobkályha,
a csecsei, mint két bögre. 

5. És a cigány asszony a vonaton, 
és nem tudom, mikor jön meg.
A segge, mint a dobkályha,
a csecsei, mint két bögre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12/4 
 
1. Elmentem én Budapestre,
taxisofõr lett belõlem.
Más jár az õ taxijával,
te meg, ember, gyalogoljál! 
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 12/5 

1. Hoj, kanà simas po Braïïòvo,
kanà simas po Braïïòvo,
sas ma grast, sas ma hinÊèvo,
sas ma grast, sas ma hinÊèvo, hàjda, hàj!
5. Tàj hàmuri koçakenca,
thàj romñi pàjnîe ïàvenca, hàjda, hàj!
Hoj, kanà simas po Braïïòvo,
sas ma grast, sas ma hinÊèvo,
9. tàj hàmuri koçakenca,
hà’ ‘kh romñi kàli jàkhenca, hàjda, hàj!
Hàj kon phandaðah le droma,
kon phandaðah le droma, hàjda, hàj?
13. Tàj çi màj nàkhel lumja,
tàj çi màj nàkhel lumja, hàjda, lume, hàj!
Àpoj Êe màren les khàngerja,
tà’ l’ truïula ‘ndaj Ogna, brè,
17. Êe màren leh khàngerja,
tà’ l’ truïula ‘ndaj Ogna, hàjda, hàj!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12/5 

1. Hoj, amikor Brassón voltam,
amikor Brassón voltam,
volt lovam, volt hintóm,
volt lovam, volt hintóm, gyere, gyere!
5. És hám gombokkal,
és asszony öt gyerekkel, gyere, gyere!
Hoj, amikor Brassón voltam,
volt lovam, volt hintóm,
9. és hám gombokkal,
és egy fekete asszony (szép) szemekkel,
gyere, gyere!
És ki zárta le az utakat,
ki zárta le az utakat, gyere, gyere.
13. És nem halad majd erre a világ
(nem jöhet erre senki),
és nem halad majd erre a világ
(nem jöhet erre senki),
gyere, világ, gyere!

5. Bementem én katonának,
jobb dolgom van, mint apámnak,
eszek, iszok, mulatozok,
a kocsmába’ meg csókot adok.
 
9. Eladom a keheseket,
kapok érte ezreseket,
el is adom, de, hazaadom,
három kilót (három százast) el is lopok.
 
BALOGH ILONA „ILONY“ (magyarcigány),
sz. 1958.
Miskolc (Csorba-telep),
Borsod-Abaúj-Zemplén megye (M)
Gyûjtés: 1972.
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Ke ðíne l’ romñ’ àrmaja,
ke ðíne l’ romñ’ àrmaja, hàjda, hàj!
21. Hàj sajbu romòre d’ avena,
sajbu romòre d’ avena.
Hoj, d’ o Gràfila thoa Oñíla,
thàj lengo varo, Kulja, hàjda, lume, hàj!
25. Tàj ginðin pe, sokhoÊin pe,
çorrimasÊe uon Êe îan, hàjda, lume, hàj.
Hàj thoðe tàj Êeljàrðe,
tàj thoðe tàj Êeljàrðe uon.
29. Tàj ïòv kurkòre phírðe,
vi bokhatàr kàj mùle, hàjda, lume, hàj!
Vi bokhatàr, vi truïatàr,
vi bokhatàr, vi truïatàr, hàjda, hàj.
33. And’ akh vèï bàro ðiñe,
and’ akh vèï bàro ðiñe, brè, 
po ‘kh poljàna mundro ðena,
po ‘kh poljàna mundro ðena, hàjda, lume, hàj.
37. Kaða muj Kulja kàj ðas,
kaða muj Kulja kàj ðas, hàjda, hàj.
Tàj beïenta tume kaçe,
tàj me Êe ankljav ando dromi,
41. tàj me Êe ankljav ando drom,
Êe ràkhav kotor mànro, hàjda, hàj!
Gràfila muj kàj màj ðas:
Na îa, vere, na îa, brè-le!
45. Hoj, k’ and’ ekh kotoric mànro
χas, verje, amàro ïèro, brè,
and’ ekh kotoric mànro,
χas, ver’, amàro ïèro, brè!
49. Ji ando drom Kulja d’ anklela,
ji ando drom Kulja d’ anklela, hàjda, lume, hàj.
Ji kas ando drom d’ aràkhela?
D’ ekh gàîo bàro çorro, brè.
53. Ke îal o gàîo moaràÊe,
ke îal o gàîo moàraÊe, hàjda, hàj!
Tàj si les mèrinða opre,

Aztán, verjék meg õt (aki lezárta az utakat)
a templomok,
és az ognai keresztek,
17. verjék meg õt a templomok,
és az ognai keresztek, gyere, gyere!
Mert megátkozták õt a cigány asszonyok,
mert megátkozták õt a cigány asszonyok,
gyere, gyere!
21. És rengeteg cigányka jön majd,
rengeteg cigányka jön majd.
Hoj, Gráfila és Onyíla,
és az unokafivérük, Kulja, gyere, világ, gyere!
25. És gondolkoznak, tanakodnak,
hogy lopásra (lopni) menjenek, gyere, világ, gyere!
És tették (fogták magukat) és indultak,
tették (fogták magukat) és indultak õk. 
29. És hat hetecskét jártak,
az éhségtõl is (majdnem) meghaltak,
gyere, világ, gyere.
Éhségtõl is, szomjúságtól is,
éhségtõl is, szomjúságtól is, gyere, gyere.
33. Egy nagy erdõbe adtak (jutottak el),
egy nagy erdõbe adtak (jutottak el) ,
egy szép tisztásra adnak majd (találnak majd),
egy szép tisztásra adnak majd (találnak majd),
gyere, világ, gyere.
37. Kulja így szólt,
Kulja így szólt, gyere, gyere.
És ti üljetek (maradjatok) itt,
és én kimegyek az útra,
41. és én kimegyek az útra,
hogy (egy) darab kenyeret találjak, gyere, gyere!
Gráfila szólt:
Ne menj, unokatestvér, ne menj, hé!
45. Hoj, mert egy darabka kenyérért,
hé, unokatestvér, megesszük (elpusztíttatjuk)
a fejünket (az életünket),



95

tàj si les mèrinð’ opre, lume.
57. Ji ando urdon Kulja ðas,
jo χàbe lehko kàj ljasoj.
So les mèrinða kàj sas?
Duj vokàle masthùlo,
61. t’ akh mànro bàro tàto, brè.
Jo χàbe o Kulja kàj ljas,
tàj ando vèïi kàj ðasoj.
Gàîo parpàle ambolðas,
65. gàîo parpàle ambolðas, hàjda, hàj.
Jo χàbe o Kulja d’ anðas,
thoana le rom tàj màj χana, lume.
Hàj dupaçe le rom χalje,
69. hàj thoðe pe tàj sùÊe, brè. 
Hàj sovena, so sovena.
D’ o Gràfila so kerela, hàjda, hàj?
Anda-j lindri uo uïÊíljas,
73. tàj ðiklòro ankalaðas, hàjda, hàj!
Tàj peske jàkha phàngljas,
tàj peske jàkha phàngljasoj.
Tàj muj pe le rom kàj ðel:
77. Soven, ïavale, soven,
amen e poÊerja leloj!
Hàj ç’ e vorbica çi firïola,
vi d’ oj poÊerja d’ avela, lume.
81. Malavela, tàj cirðas,
tàj le romen mudàrðas, hàjda, hàj.
D’ o Gràfila so kerðas?
Uo mùlo ke kerðíljas, hàjda, hàj.
85. Uo mùlo ke kerðíljas,
tàj anðe-j gropa pèljas, lume.
Dupaçe k’ poÊerja Êeljàrðas,
d’ o Gràfila so kerðas, lume?
89. Pesko ïèròro vàzðas,
thàj anda-j grop’ ankesÊas, lume.
Tàj pesko gadi ïinðas,
tàj peske porra phangljasoj,

egy darabka kenyérért,
hé, unokatestvér, megesszük (elpusztíttatjuk)
a fejünket (az életünket)!
49. Kulja ki is fog menni az útra,
Kulja ki is fog menni az útra, gyere, világ, gyere.
Kit is fog találni az úton?
Egy nagy szegény nem-cigány embert, hej.
53. Mert megy a nem-cigány ember a malomba,
mert megy a nem-cigány ember a malomba,
gyere, gyere!
És van elemózsiája fönt (a szekérben),
és van elemózsiája fönt (a szekérben), világ.
57. Kulja a szekérbe adott (mászott, hátulról),
és levette az élelmet.
Mi (miféle) elemózsia volt? 
Két kiló szalonna,
61. és egy nagy meleg kenyér, hej!
Kulja az élelmet elvette,
és az erdõbe adta (vitte).
A nem-cigány ember visszafordult,
65. a nem-cigány ember visszafordult, gyere, gyere!
Az élelmet Kulja meghozta,
teszik (fogják magukat) majd a cigányok
és esznek majd, világ!
És miután a cigányok ettek,
69. és tették (fogták) magukat és elaludtak, hej.
És aludni fognak, amit aludni fognak.
Gráfila mit fog csinálni, gyere, gyere!
Álmából õ kelt,
73. és a kendõcskét (zsebkendõjét) elõvette,
gyere, gyere!
És a szemeit bekötötte,
és a szemeit bekötötte.
És a cigányokra szól:
77. Aludjatok, cigány legények, aludjatok,
a rendõrcsapat elfog bennünket!
És a szavacska be se fejezõdik,



96

93. tàj pesko gadòro ïinðas,
tàj peske porra phangljas, hàjda, hàj!
Ando ‘gòri le gavesko,
ando ‘gòri le gavesko, hàjda, lume,
97. tàj muj pe le rom kàj ðel,
tàj muj pe le rom kàj ðeloj:
UïÊen, ïavale, uïÊen,
pa manðe l’ çòr kàj màj ðen, brè,
101. uïÊen, ïavale, uïÊen,
pa manðe l’ çòr kàj màj ðen, hàjda, hàj!
Tàj liñe muro vurdon,
tàj ji, brè, mure grasÊenoj, 
105. tàj ji mani kàj ïinðe,
tàj ande l’ droma mekhle, hàjda, lume, hàj, mej!
 
DINA (khelderash), sz. 1922.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12/6 

1. Mama, ïam zis verde de malure.
Ðèvla, bu rome d’ avena, vàj, vàj.
Hàj kon oçe, Ðèvla, d’ avela?
D’ o Oñíla, o Grafíla, maj, maj,
5. hàj thàj ji lengo vàro, Kolja.
Nàj le romen, so kerenoj, Ðèvla!

jönni is fog a rendõrcsapat, világ.
81. Támadni fog, és lõtt,
és a cigányokat megölte, gyere, gyere!
Gráfila mit csinált?
Õ halottnak tettette magát, gyere, gyere!
85. Õ halottnak tettette magát,
és a gödörbe esett, világ.
Miután a rendõrcsapat indult (elment),
Gráfila mit csinált, világ?
89. Emelte a fejecskéjét,
és a gödörbõl elõmászott, világ.
És elszakította az ingét,
és a gyomrát átkötötte,
93. és elszakította az ingecskéjét, 
és a gyomrát átkötötte, gyere, gyere!
A falu végén,
a falu végén, gyere, világ,
97. és a cigányokra szól,
és a cigányokra szól:
Keljetek, cigány legények, keljetek,
a tolvajok rám támadtak, hej,
101. keljetek, cigány legények, keljetek,
a tolvajok rám támadtak, gyere, gyere!
És elvették a szekeremet,
hej, és a lovaimat is,
105. és engemet is összevagdaltak,
és az utakon hagytak, gyere, világ, gyere, hej! 
 
 
 12/6 

1. Anyám, azt mondtam, zöld üszök.
Istenem, sok cigány fog jönni, jaj, jaj.
Istenem, és ki fog odajönni?
Onyíla, Grafíla, hej, hej,
5. és az unokafivérük, Kolja.
Istenem, a cigányoknak nincs mit tenniük.
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Hàj len îandàrmja çi mekhenoj,
len îandàrmja çi mekhenoj, mama!
9. Hàj thoana le rom, Êeljàrena,
thoana le rom, Êeljàrena, vàj, vàj.
Hàj kàj le rom, Ðèvla, ‘resena?
D’ and’ ekh vèï bàro intrina, mama!
13. Hàj d’ ando vèï, o zeleno,
d’ ando vèï, o zeleno, mama!
Hàj rigàÊ’ el vurdona ðena,
mundro le cerχe d’ anzàrena, mama!
17. Hàj, mo, beïena, so beïena,
bokhòratàr kàj merena, mama!
Hàj so Oñíla kàj kerela?
Àvri ando vèï, Ðèvla, ‘nklela, maj, maj! 
21. Hàj d’ o Oñíla thoa Grafíla,
hàj o lengo vero, Kolja, mama!
Hàj d’ anðe ïtàr jàkha ðikhela.
So uo peske nezeríla, mama?
25. Hàj d’ ekh gàîo bàro çorro, maj,
d’ ekh gàîo bàro çorro, Ðèvla!
Hàj k’ avel o gàîo kàj moàra,
k’ avel o gàîo kàj moàra, mama!
29. Apoj, çe merinða leh d’ avela,
çe merinða leh d’ avela, màj, màj?
Hàj merinða trine ðèsenði,
merinða trine ðèsenði, mama!
33. Hàj duj vokàle masthùlo,
hàj mànro, o bàro pàrno, Ðèvla.
Hàj kàj χaljah lengo ïèro, mej,
kàj χaljah lengo ïèro, mama!
37. Hàj, mo, le gàîeh d’ astàrena,
numa jek leske cirðena, Ðèvla!
Haj numa jek leske cirðena,
poa thàn gàîo kàj perela, mama.
41. Hàj mùlo gàîo kàj kerðola,
vej merinða lesÊi lena, mama!
Mo, hàj kà l’ cerχe le rom îana,

És a zsandárok nem engedik õket
(lesátorozni), mama,
a zsandárok nem engedik õket (lesátorozni).
9. És teszik (fogják magukat) majd a cigányok,
indulni fognak,
teszik (fogják magukat) majd a cigányok,
indulni fognak, jaj, jaj!
Istenem, és hová fognak érkezni a cigányok?
Egy nagy erdõbe fognak betérni, mama.
13. A zöld erdõbe,
a zöld erdõbe, mama.
És félre adják majd a szekereket
(félre állnak a szekerekkel),
a sátrakat szépen kifeszítik majd, mama. 
17. Hej, és ülni (maradni) fognak, amit ülni
(maradni) fognak,
az éhségecskétõl meg fognak halni
(majdnem meghalnak az éhségtõl), mama!
És Onyíla mit fog csinálni?
Istenem, kimegy az erdõbõl, hej, hej!
21. És Onyíla és Grafíla,
és az unokafivérük, Kolja.
És négy szemmel fog nézni (nagyon figyel).
Mit fog õ magának észlelni (észrevenni), mama?
25. És egy nagyon szegény nem-cigány férfit,
Istenem, egy nagyon szegény nem-cigány férfit.
És a nem-cigány férfi jön a malomhoz,
a nem-cigány férfi jön a malomhoz, mama.
29. Aztán, miféle elesége lesz neki,
miféle elesége lesz neki, hej, hej!
És három napi elesége,
három napi elesége, mama!
33. És két kiló szalonna,
és kenyér, a nagy fehér, Istenem.
Ami a fejüket megette,
ami a fejüket megette, mama!
37. Hej, és a nem-cigány férfit megfogják majd,
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haj kà l’ cerχe le rom îana, màjka!
45. Mo, gada Oñíla muj ðela:
¥avòràlen, borjòràlen, mama!
Aven orðe baj thàj χanoj,
ke me anðemoj masthùlo, mama!
49. Masthùlo thàj vi mànro!
Kanà Grafíla ïunela, maj, maj:
Hàj na χan, ïavalen, mànro,
ke χal, brè, tumàro ïèroj, Ðèvla!
53. Hàj so d’ o gàîo kàj kerela?
Kàj policija kàj îala, màj, màj!
Hàj kàj policija kàj îala,
sa-j vàrmeðija vàzðela, màj, màj! 
57. Hàj sa-j vàrmeðija vàzðela,
bàro kordono kerela, mama!
Hàj bàro kordono kerðah.
Soj vàrmeðija kerela, mama?
61. Al piïtolja kalavena,
le piïtolja kalavena, maj, maj!
Hàj malavena thàj cirðena,
malaðe thàj màj cirðe, maj, maj!
65. Hàj sa la lumja mudàrde,
ïaoòrra thàj borjòra, àj, mama!
Hàj numa Oñíla d’ àïela,
numa Oñíla d’ àïela, mama.
69. Apoj jekhe kartoïo d’ avela,
ekhe kartoïo avíljase, Ðèvla!
Le Oñílas malaðasoj,
le Oñílas malaðasi, màjka!
73. Hàj leske porra kàj ïòrðas,
leske porra kàj ïòrðas, màj, màj!
Hàj so Oñíla kàj kerela?
Uo mùlo, Ðèvla, kerðola, màj, màj.
77. Hàj uo mùlo kàj kerðíljas,
puñe pàtrula Êeljàrla, mama,
hàj puñe pàtrula Êeljàrla!
Thoala Oñíla, uïÊela, màjka,

Istenem, csak egyet fognak ráhúzni (ráütni).
És csak egyet fognak ráhúzni (ráütni),
a nem-cigány férfi azon a helyen el fog esni, mama.
41. És a nem-cigány férfi halottnak
fogja magát tenni,
az eleségét is el fogják venni, mama.
Hej, és a cigányok a sátrakhoz fognak menni,
és a cigányok a sátrakhoz fognak menni, anyám!
45. Hej, Onyíla így szól majd:
Gyerekek, menyecskék, mama!
Gyertek erre (ide) és egyetek,
mert én szalonnát hoztam, mama!
49. Szalonnát és kenyeret is! 
Amikor Grafíla hallani fogja, hej, hej:
És ne egyetek, legények, kenyeret,
hej, mert megeszi a fejeteket, Istenem!
53. És a nem-cigány férfi mit fog csinálni?
A rendõrséghez fog menni, hej, hej!
És a rendõrséghez fog menni,
az egész vármegyét felemeli (fellármázza) majd,
hej, hej.
57. És az egész vármegyét felemeli
(fellármázza) majd,
nagy kordont fog csinálni, mama.
És nagy kordont csinált.
A vármegye mit fog csinálni, mama?
61. A pisztolyokat fogják elõvenni,
a pisztolyokat fogják elõvenni, hej, hej!
És (rajtuk) fognak ütni és meghúzzák majd
(a puskaravaszt),
(rajtuk) ütöttek és meghúzták majd
(a puskaravaszt).
65. És az egész világot (mindenkit) megölték,
lánykát és menyecskét, áj, mama!
És csak Onyíla fog megmaradni,
csak Onyíla fog megmaradni, mama.
69. Aztán jönni fog egy töltény,
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81. hàj thoala Oñíla, uïÊela,
peske porra kàj Êiðela, màj, màj!
Hàj kàj policija kàj îala,
kàj policija kàj îala, màj, màj!
85. Hàj kanà oçe, Ðèvla, ‘resela,
kaða le range pheñela, màj, màj:
Hàj Êe tràjin, ràle, bàràle,
man sas ma grast thàj hinÊèvo, màj, màj!
89. Hàj sas ma grast, sas ma hinÊèvo,
hà ‘kh romñi, bàri romñi, màj, màj,
ha ‘kh romñi bàri, jàkhenca!
Man le banðiïÊe astàrde, màj, màj, 
93. man le banðiïÊ’ astàrde,
mura romña mudàrde, màj, màj!
Hàj ðikhta, mange so kerðe,
ðikhta, mange so kerðe, mama!
97. Hàj mure porra kàj ïòrðe!
J’ el doftorja d’ avíle, màj, màj.
J’ el doftorja kàj d’ avena,
hàj leso mundro kàj so uon thona, màj, màj!
101. Kündoàj ziçe hàj nurok,
ku piïtolu vodau fokuj, màj, màj! 

CSOKU (khelderash), sz. 1928.
Cuza Vodă, judeţul Constanca (R)
Gyûjtés: 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istenem, jött egy töltény!
Onyílát megütötte (eltalálta),
Onyílát megütötte (eltalálta), mama.
73. És a belét kiontotta,
a belét kiontotta, hej, hej!
És Onyíla mit fog csinálni?
Istenem, õ halottnak fogja magát tenni, hej, hej!
77. És õ halottnak tette magát,
amíg a járõr el fog menni, mama.
És amíg a járõr el fog menni.
Onyíla teszi (fogja magát) majd,
föl fog kelni, mama, 
81. és Onyíla teszi (fogja magát) majd, föl fog kelni,
a beleit össze fogja szedni, hej, hej!
És a rendõrségre fog menni,
a rendõrségre fog menni, hej, hej!
85. Istenem, és amikor oda fog érni,
az uraknak ezt fogja mondani, hej, hej:
És éljetek, nagy urak,
nekem volt lovam és hintóm, hej, hej!
89. És nekem volt lovam, volt hintóm,
és egy nagy (gazdag) asszony, hej, hej,
és egy nagy (gazdag) asszony, (szép) szemekkel!
Elfogtak engem a banditák, hej, hej,
93. elfogtak engem a banditák,
a feleségemet megölték, hej, hej!
És nézd meg, mit csináltak nekem (velem),
nézd meg, mit csináltak nekem (velem), mama!
97. És a beleimet ontották!
Jöttek is az orvosok, hej, hej,
jönnek is majd az orvosok,
és õt (rendbe) teszik, hej, hej!
101. Amikor azt mondod, szerencsét,
pisztollyal adok tüzet, hej, hej! 
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1. Gyere ide, Jancsi, segítsél ki!
2. Hej, mer’, Szereda bé van kerítve,
Szereda bé van kerítve.
Jaj, de, én vagyok a közepébe’,
jaj, én vagyok a közepébe’.
6. Haj, mer’, tesvér, hogyha fájok neked,
tesvér, hogyha fájok neked,
8. ülj vonatra, gyere hozzám!
jaj, de, ülj vonatra, gyere hozzám,
ülj vonatra, gyere hozzám!
11. Mert, olyan igaz beteg vagyok, 
olyan igaz beteg vagyok,
jaj, de, jól lássátok, hogy meghalok,
s jól lássátok, hogy meghalok.
15. Mer’, meghiszitek, meglássátok,
meghiszitek, meglássátok,
s jaj, mer’, mikor koporsómba zártok,
s jaj, de, mikor koporsómba’ láttok.
19. Aj, mer’, koporsóm se legyen fából,
koporsóm se legyen fából,
s jaj, de, legyen orgonavirágból,
mer’, legyen orgonavirágból!
23. Haj, mer’, tesvér, amíg az úton jársz,
tesvér, amíg az úton jársz,
s jaj, mer’, fáj-e a szíved anyádér’,
fáj-e a szíved anyádér’?
27. Hogyne fájna kûjel-belül,
hogyne fájna kûjel-belül,
s jaj, mer’, bánat szoríccsa kétfelül,
de, bánat szoríccsa kétfelül. 

ROMÁN OLGA (magyarcigány), sz. 1954.
és DIMA JÁNOS (magyarcigány), sz. 1950.
Sepsiszentgyörgy (Õrkõ)-Sfìntu Gheorghe,
judeţul Covasna (R)
Gyûjtés: 1996.
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1. Muri màj kedveïo ðíli phenav tuke, muro kedveïo
phràl. Ande bute berïende te rodes ma opre!
Tàj inke te ðílàbav tuke saste, zuràles!
 
2. Jaj, folij, mama, folij,
‘a Zalako pàji, jaj,
de, kade folij mange,
de, mange, de, mure àsva. 
6. Tàj anda kaste folij?
Sanda muro nípo, jaj.
Sanda muro nípo,
sanda le phràlòra. 

10. Tàj mamòri, dejòri,
minek bàràrdan ma, jaj?
Ke, le bàre gindonge,
de, la bàra brígake?
 
14. Tàj karingodi dikhàv,
nàj païa ma khonik, jaj,
de, tàj àïílem, Dèvlàm,
de, eðedíl, korkòro.
 
18. Tàj inke jokhàr phenav:
Engedelmo mangav, jaj,
ke vòja maladas ma,
vi me te mulatij!
 
KOLOMPÁR EDIT „HÍRES“ (lovári), sz. 1955.
Zalaegerszeg, Zala megye (M)
Gyûjtés: 2000.
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1. Az én legkedvesebb nótámat mondom neked,
kedves testvérem. Sok esztendõben keressél föl
engem! És még (sok esztendõben) énekeljek neked
egészségesen, erõben!
 
2. Jaj, folyik, mama, folyik,
a Zalának (a Zala folyónak) vize, jaj,
de, így folyik (folynak) nekem, 
de, nekem, de, a könnyeim. 

6. És ki miatt (kiért) folyik (folynak)?
A népem miatt, jaj.
A népem miatt,
a testvérkék miatt.
 
10. És mamácska, anyácska,
minek neveltél engem, jaj?
Mert, a nagy gondoknak,
de, a nagy bánatnak?
 
14. És mindenfelé nézek,
nincs mellettem senki, jaj,
de, és maradtam, Istenem,
de, egyedül, magányosan.
 
18. És még egyszer mondom:
Engedelmet kérek, jaj,
mert kedvem támadt,
én is hogy mulassak!
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1. Aresel, lumje, aresel,
numàj pala ma phírel,
aresel, lumje, aresel,
numà pala ma phírel!
5. Àj, da, lumje, te merav!
Na dara, ïè, na dara,
ke ràkjako çorrav la,
ke ràkjako çorrav la!
9. Voj kamel hàj me kamav,
pala late me merav, 
pala late me mèrav.
Akanà me çorrav la,
13. akanà me nàïavav la,
akanà me çorrav la,
akanà me nàïavav la.
Voj kamel hàj me kamav,
17. pala late me naïav,
voj kamel hàj me kamav,
pala late me naïav.
Àjlom àjle, te khelas,
21. te khelas, te gilabas,
hàj se lumja te χas hàj te pjas, mej!
Hàj, romale, te khelas,
te khelas, te gilabas,
25. hàj, romale, te khelas,
te khelas, te gilabas!
Na dara, ïè, na dara,
ke ràkjako çorrav la,
29. na dara, ïè, na dara,
ke ràkjako çorrav la!
Hàj lè dele lè,
hàj, khelen, romale, brè!
33. Hàj lè dele lè,
hàj, khelen, romale, brè! 

 12/9 
 
1. Elér, világ, elér,
csak utánam jár,
elér, világ, elér,
csak utánam jár!
5. Hej, de, világ, haljak meg!
Ne félj, hej, ne félj,
mert éjjel ellopom õt (a lányt),
mert éjjel ellopom õt (a lányt)!
9. Õ akarja és én akarom,
meghalok én utána (a lány után), 
meghalok én utána (a lány után).
Most én ellopom õt,
13. most én megszöktetem õt,
most én ellopom õt,
most én megszöktetem õt.
Õ akarja és én akarom,
17. futok én utána,
õ akarja és én akarom,
futok én utána.
Ájlom ájle, táncoljunk,
21. táncoljunk, énekeljünk,
és az egész világ (mindnyájan) együnk és igyunk, hej!
Gyertek, cigányok, táncoljunk,
táncoljunk, énekeljünk,
25. gyertek, cigányok, táncoljunk,
táncoljunk, énekeljünk!
Ne félj, hej, ne félj,
mert éjjel ellopom õt,
29. ne félj, hej, ne félj,
mert éjjel ellopom õt!
Háj lé dele lé,
gyertek, táncoljatok, cigányok, hej!
33. Háj lé dele lé,
gyertek, táncoljatok, cigányok, hej!
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ION MIHAI BRADU (khelderash), sz. 1970.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 1998.
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1. Aràkhlem la pe vulíca,
Êinðom lake lubeñíca.
Œumidav lake vuïta.
Ýinðom lake sandala.
5. Ke χaljal mure lòve, lume! 
Na màj de tu pe bàri,
ke χaljal muri gòði!
Païa ma...
9. Œumidav lake vuïta.
Ke χaljal mure lòve, lume, vàj!
¥ukàr si muri vorba!
Ke χaljal mure lòve!
13. Œàvo bokhàlo.
¥ukàr gilàbav.
Pala la merav.
Dèvla, çi îanav!
17. Ande late me merav, lume!
Hajda manca khere! Lume!
Ke χaljal mure lòve! 

BAGRÍNO (khelderash), sz. 1975.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 1998.
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1. Iarnă, mare iarnă,
m-as duce acasă, măi,
da nu pot, că am jurat. 
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1. Találkoztam vele (a lánnyal) az utcán,
vettem neki görögdinnyét.
Megcsókolom az ajkait.
Vettem neki szandált.
5. Mert elemésztetted a pénzemet, világ! 
Ne add a nagyot,
mert megetted (elvetted) az eszemet!
Mellettem...
9. Megcsókolom az ajkait.
Mert elemésztetted a pénzemet, világ, jaj!
Szép a beszédem!
Mert elemésztetted a pénzemet!
13. Éhes cigány fiú.
Szépet énekelek.
Meghalok utána (a lány után).
Istenem, nem tudom (nem értem)!
17. Meghalok én miatta (a lány miatt), világ!
Gyere velem haza! Világ!
Mert elemésztetted a pénzemet!
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1. Tél, nagy tél,
hazamennék, hej,
de nem tudok, mert megesküdtem.
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4. Iarnă, mare iarnă,
m-as duce acasă, măi,
da nu pot, că am jurat.
 
7. O mersană de cătană,
o rămas coliba afară,
o rămas coliba afară.
 
10. Lingu-şi ţîţa, lingu-şi ţîţa,
ai rămas de sărăcie,
ai rămas de sărăcie. 
 
13. Mara iarbă, verde iarbă,
nu mă pot duce acasă, măi. 

ORSÓS IMRE (beás), sz. 1978.
Nagybajom, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
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1. A Lólica, lóg a cica,
a csávónak kell egy pici belõle.
Csóri fogja a kötelet,
csóri adja le a tejet, te mèrav! 

5. ¥u Êo punro po muro,
te dikhav Êo mozgòvo, te mèrav!
Avtar manca jek ràÊi,

4. Tél, nagy tél,
hazamennék, hej,
de nem tudok, mert megesküdtem.
 
7. Elment katonának,
kint maradt a kunyhó,
kint maradt a kunyhó.
 
10. Nyaljam a melledet, nyaljam a melledet,
szegénységben maradtál,
szegénységben maradtál. 
 
13. Nagy fû, zöld fû,
nem tudok hazamenni, hej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12/13 

1. A Lólica (tehén neve: Piroska),
lóg a cica (lóg a tõgye),
a csávónak (a cigány fiúnak)
kell egy pici (tej) belõle.
Csóri (szegény nõ) fogja a kötelet,
csóri (szegény nõ) adja le a tejet, haljak meg!
 
5. Tedd a lábadat az enyémre,

 12/12 
 
Pergetés 

DINA (khelderash), sz. 1922.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000.
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te dikhav Êi pharràdi!
 
KÁROLYI GYÖRGY „GYUSZI“ (szinto), sz. 1953.
Dombóvár, Tolna megye (M)
Gyûjtés: 2000.

 12/14 
 
1. Àpoj, màrel o Dèl, kàh màrel, mej,
ï’ àpoj, numà çorre manuïen, vàj, lume, vàj, mej!
¥’ àpoj, daze luïi, mijne màrc, mej, 
ï’ àpoj, vin suròre, vin la fràc,
vàj, lume, vàj, mej!
6. ¥’ àpoj, sode simas phandado, mej,
Dèvla, khanikastàr roðíno,
vàj, Dèvla, khanikastàr roðíno, mej!
9. Dèvla, nàj man phràl, nàj man ñàmo, mej, lume,
Dèvla, çorro som, çorro mèràv,
vàj, lume, vàj, mej!
12. ¥’ àpoj, temlicake ïtàr seguri,
kolla hale d’ o napuri,
kolla hale d’ o napuri.
15. Àpoj, Dèvla, de, te na mèrav me,
som terno, te îuðuvàv,
Dèvla, te bàràrav hurdòren, mej!
18. ¥’ àpoj, mamò, kanà man kerðan man,
çuda, ke na mudàrðan man,
Dèvla, çuda ke na mudàrðan man!
21. Dèvla, dwar, o pàji melàlo-j, mej,
Dèvla, ï’ andràl muro ðí kàlo,
vàj, Dèvla, ï’ andràl muro ðí kàlo, mej!
24. Àpoj, sohke o ðí kàlo ande mande?
Dèvla, ke muro dàd-i mùlo,
Dèvla, ke muro dàd-i mùlo, mej!
27. Dèvla, liger ma khère, mej,
Dèvla, ke romñi, ko ïtàr ïeve,
vàj, lume, vàj, mej! 

hadd lássam a csiklódat, haljak meg!
Gyere el velem egy éjszaka,
hadd lássam a hasítékodat (a pinádat)!
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1. Aztán, veri az Isten, akit ver, hej,
és azután, csak a szegény embereket,
jaj, világ, jaj, hej! 
És azután, ma hétfõ, holnap kedd, hej,
és azután, jönnek a lánytestvérek, jönnek a fivérek,
jaj, világ, jaj, hej!
6. És azután, mennyit (milyen sokszor is)
voltam rab, hej,
Isten, senki által nem keresett,
jaj, Isten, senki által nem keresett, hej!
9. Isten, nincs fivérem, nincs rokonom, hej, világ,
Isten, szegény vagyok, szegényen halok meg,
jaj, világ, jaj, hej!
12. És azután, a tömlöc (a zárka) négy szeglete,
azok eszik meg a napokat,
azok eszik meg a napokat.
15. Azután, Isten, add, hogy én ne haljak meg,
fiatal vagyok, hadd éljek,
Isten, hadd neveljek apróságokat (gyerekeket) , hej!
18. És azután, anyám, amikor engem csináltál (szültél),
csoda, hogy nem öltél meg,
Isten, csoda, hogy nem öltél meg!
21. Isten, hej, piszkos a víz, hej,
Isten, és belül fekete (gyászos) a lelkem,
jaj, Isten, és belül fekete (gyászos) a lelkem, hej!
24. Azután, miért fekete (gyászos) bennem a lélek?
Isten, mert az apám halott,
Isten, mert az apám halott, hej!
27. Isten, vigyél (vezess) engem haza, hej,
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BARCSA JULIÁN (khelderash), sz. 1970.
Gyergyóalfalu-Joseni, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1997.
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1. – Meddig si o rom rom?
2. – Vi kathar peske purne vi kàj pesko ïèro.
3. – T’ aves baχtàlo! Îal Êi vorba. 
4. – T’ aves vi tu, muro phràl!
5. – No, aïta, inke avlas ma tutàr eð vorba!
6. – Hallgatínav.
7. – Jek cirdel les, o kàver nàïel les, mègiï rildel po
plàj. No, gindin tu, muro phràl!
8. – Gindínav ma, muro phràl. Kadi inke çi ïundem.
9. – No, muro phràl, me dikhàv, hoð çi ïundan la.
Kodi: kalca-j. Minðàn maðaràzinav les tuke, sàr. Hàj
cirdàv les opre, kantàrozínav les opre haj rildav
közèpen. Kodi: kalca-j.
10. – Jaj, aba χaÊàrav!
11. – No, muro phràl, inke avlas ma tutàr eð vorba!
12. – Vi kodi hallgatínav. Teïïèk!
13. – Îal, tàj mindig e plajeske. So-j kodo?
14. – E plajeske?
15. – Igen. Mindig îal, nàïel, tàj ïoha çi resel po
plàj. So-j kodo, de?!
16. – ¥oïoj!
17. – Sar îanel! Az abba’ a fajzatba’ van, a sosoj-ba’.
18. – Ande kodo fajzato sim. 

RAFAEL JÓZSEF (lovári), sz. 1969.
és RAFAEL TIBOR „NARANCS“ (lovári), sz. 1971.
Budapest (Rákospalota), Pest megye (M)
Gyûjtés: 1986.

Isten, az asszonyhoz, a négy fiúhoz,
jaj, világ, jaj, hej! 
 
 

 
 12/15 

1. – Meddig cigány a cigány?
2. – A lábaitól a fejéig.
3. – Legyél szerencsés! Megy a szavad (helyesen
válaszoltál). 
4. – Legyél te is, testvérem!
5. – No, megállj, még lenne nekem tõled (hozzád)
egy szó!
6. – Hallgatom.
7. – Egyik húzza, a másik szalad, mégis fingik a
hegyen. No, gondolkozz, testvérem!
8. – Gondolkozom, testvérem. Ezt még nem hallottam.
9. – No, testvérem, én látom, hogy nem hallottad
ezt. Az: nadrág. Mindjárt megmagyarázom ezt
neked, hogyan. És húzom ezt (a nadrágot) föl, kantározom
ezt föl (nadrágtartót teszek) és fingok
középen. Az: nadrág.
10. – Jaj, már értem!
11. – No, testvérem, még lenne nekem tõled (hozzád)
egy szó!
12. – Azt is meghallgatom. Tessék!
13. – Megy, és mindig a hegynek. Mi az?
14. – A hegynek?
15. – Igen. Mindig megy, fut, és soha nem ér a
hegyre. Mi az, no?!
16. – Nyúl.
17. – Hogy tudja! Az abba’ a fajzatba’ van, a sosoj-ba’.
18. – Abban a fajzatban (nemzetségben) vagyok.
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 12/16 
 
1. Haj, dòne, dòne,
khel manza, dòne!
3. Haj, dòne, dòne,
khel manza, dòne!
5. Haj, dòne, dòne,
khel manza, dòne!
7. Haj, dòne, dòne,
khel manza, dòne! 
 
9. Haj, dòne, dòne!
Khel manza, dòne!
11. Haj, dòne, dòne!
Baïima da kojsun,
13. haj, dòne, dòne!
Baïima da kojsun!
15. Haj, dòne, dòne,
elimi da kojsun!
17. Haj, dòne, dòne! 

KEZBÁNA DEMIR (χoraχáno), sz. 1931.
Babadag, judeţul Tulcea (R)
Gyûjtés: 1996.
 
 12/17 
 
1. Haj, de, so îànò te kèrav,
kàj ïò muro ïèro?
¥ò les le falonge,
tàj bàre gindonge. 

5. Haj, de, avílas o çàso,
pàle si te îavtàr,
pàle si te îavtàr
kàj le but ïàvòra.
 

 12/16 
 
1. Haj, dóne, dóne,
táncolj velem, dóne!
3. Haj, dóne, dóne,
táncolj velem, dóne!
5. Haj, dóne, dóne,
táncolj velem, dóne!
7. Haj, dóne, dóne,
táncolj velem, dóne! 
 
9. Haj, dóne, dóne!
Táncolj velem, dóne!
11. Haj, dóne, dóne!
Tedd a fejem alá,
13. haj, dóne, dóne!
Tedd a fejem alá!
15. Haj, dóne, dóne,
tedd a kezedet!
17. Haj, dóne, dóne! 
 
 
 
 
 
 12/17 

1. Haj, de, mit fogok csinálni,
hová fogom tenni a fejemet?
A falakhoz fogom tenni (támasztani)
és a nagy gondokhoz.
 
5. Haj, de, jött az óra,
megint el kell mennem,
megint el kell mennem
a sok gyermekhez.
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9. Haj, de, de ma, mamò, de ma,
de, jekh pàjnîe ïelengi,
tàj mukh te mulatij ma
saj làïe phràlenca!
13. Jaj, de, mang mol, öçèm, mang mol,
de, mang mol le romenge,
jaj, mang mol le romenge,
saj làïe phràlenge! 
 
17. Jaj, de, opre ïùte mange,
de, le bute romòra,
tàj te χuÊílen ma,
rögtön mudàren ma. 

21. Jaj, de, sùno dikhlem, mamòm,
dùje papiñenca.
Jaj, kodo çorro sùno!
Rögtön χuÊílen ma.
 
25. Jaj, rögtön χuÊílen ma,
de, le nàsul ïingàle,
de, ‘e nàsul ïingàle,
le bàre ròvjàle!
 
29. Jaj, de, tàj te χuÊílen ma,
de, rögtön mudàren ma,
ke, pe ma màren, mamò,
pengo ïùdro sàstri.
 
33. Jaj, avtar, mamò, avtar,
avtar pala mande,
aj, menton aba, mamò,
muro çorro ïèro!
 
37. Aj, de, mentonòs me jaba
Êíro çorro ïèro,
aj, dukhal aba mange

9. Haj, de, adjál, anyám, adjál,
de, egy ötszázast,
és hadd mulassam magamat
mind a jó testvérekkel!
13. Jaj, de, kérj bort, öcsém, kérj bort,
de, kérj bort a cigányoknak,
jaj, kérj bort a cigányoknak,
mind a jó testvéreknek! 
 
17. Jaj, de, föltette (megüzente) nekem,
de, a sok cigányka,
hogyha elkapnak engemet,
rögtön megölnek. 

21. Jaj, de, álmot láttam, anyám,
két lúddal.
Jaj, az a rossz álom!
Rögtön elkapnak engemet.
 
25. Jaj, rögtön elkapnak engemet,
de, a rossz (gonosz) rendõrök,
de, a rossz (gonosz) rendõrök,
a nagy botosok (gumibotosok)!
 
29. Jaj, de, és ha elkapnak engem,
de, rögtön megölnek,
mert, rám verik, anyám,
a hideg vasukat (bilincsüket).
 
33. Jaj, gyere el, anyám, gyere el,
gyere el utánam,
aj, mentsd már meg, anyám,
a szegény fejemet!
 
37. Aj, de, megmenteném én már
a te szegény fejedet,
aj, fáj már nekem
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muro çorro jílo!
 
41. Aj, avílas o çàso,
pale si te îavtàr,
tàj îòtar aba, mamò,
kàj le but ïàvòra. 
 
42. Sanda tumàri ïukàr pàÊív!
43. Nais. 

SZÉKELY EDIT „KAROL“ (lovári), sz. 1955.
Csácsbozsók, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1983.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 12/19 
 
1. Me som le Barvàleχki ïèj. Ek gità.
 
Pergetés
 
KÖZÉPKORÚ MAGYARCIGÁNY NÕ
Miskolc (Búza-téri piac),
Borsod-Abaúj-Zemplén megye (M)
Gyûjtés: 1970.

a szegény szívem!
 
41. Aj, jött az óra,
megint el kell mennem,
és már el fogok menni, anyám,
a sok gyermekhez. 
 
42. A ti szép tisztességetekért!
43. Köszönet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12/19 

1. Én vagyok a Barválo lánya. Egy ének.
 
Pergetés
 
 
 
 

 12/18 
 
Pergetés 

LUBA (khelderash), sz. 1953.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000.
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 12/20 
 
1. Tot on pik, tot on pik,
puñe numa la burik,
de la burik màj en îòs, mundràme,
àjoj, mundràme! 

KALÁNYOS JÓZSEF (beás), sz. 1970.
és ORSÓS IMRE (beás), sz. 1978.
Nagybajom, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000. 

 12/21 
 
1. Hàj, Ðèvla, le rom som kerenà?
And’ ek than Êiðíñe, d’ avenà.
Kon sah Lenàj Gornavicà,
kon sah Lenàj Gornavicà?
5. Le rom, Ðèvla, som kerenà?
D’ ek than Êiðíñe, d’ avenà.
Sohoj Jono, d’ o phùro,
sohoj Jono, d’ o phùro, brè,
9. sokhoj Jono, d’ o phùro?
Kàj baχ, saχ leχ ek ïèjbàri, brè!
Tàj koa Baða ek flekevuca,
tàj koa Baða ek flekevuca.
13. Pàle Jono leske phenla:
Fòro tusa me keràv, brè!
Kerla Baða, sar kerela,
ïukàr bòri kàj tomñila.
17. Mundro andoa mosÊe pheñenà,
mundro andoa mosÊe pheñenà:
Kàða nunta kàj kerenà!
BreÊijano rom bàro, brè!
21. Aïta, tate, n’ av ðilo, brè,
mange Êe ðes d’ o ïèro, brè!
Keràv mange khoròro,

 12/20 
 
1. Egészen (csak) egy picit, egészen (csak) egy picit,
tedd a kezed a köldökhöz,
a köldöktõl lentebb, szépségem,
jaj, szépségem! 
 
 
 
 
 
 
 12/21 
 
1. És, Istenem, a cigányok mit csinálnak majd?
Egy helyre gyûltek, jönnek majd.
Ki volt Lena Gornavica,
ki volt Lena Gornavica?
5. A cigányok, Istenem, mit csinálnak majd?
Egy helyre gyûltek, jönnek majd.
Milyen az öreg Jono,
milyen az öreg Jono, hej,
9. milyen az öreg Jono?
Milyen szerencse, volt neki egy eladó lánya, hej!
És Bagyának egy legényfia,
és Bagyának egy legényfia.
13. Jono ismét mondani fogja neki:
Vásárt csinálok veled, hej!
Csinál majd Bagya, amit csinál majd,
szép menyet jegyez majd el.
17. A szájból (szóval) szépen mondják majd,
a szájból (szóval) szépen mondják majd:
Így csinálnak majd lakodalmat!
Bretyijano nagy cigány, hej!
21. Megállj, apa, ne légy bolond, hej,
nekem add a (disznó)fejet, hej!
Csinálok magamnak korsócskát,
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k’ avel d’ oj tomna ñèvi, brè,
25. Ê’ anav mange mol gugli,
Ê’ anav mange mol gugli, brè!
Ýe ðel mange l’ ïingòra,
kerav roj kàj luljava, brè!
 
26. Ý’ aven baχtàle! 

LÓLO (khelderash), sz. 1950.
Dărmăneşti, judeţul Bacau (R)
Gyûjtés: 1995. 
 
 12/22 
 
1. Cînd pe ladă, cînd pe pat,
toatî noaptea ne-o zburat,
ai, Csole, cum mă doare coastele. 

4. Ennyi.
 
BOGDÁN SÁNDOR (beás), sz. 1977.
Somogyvár, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
 
 
 12/23 
 
1. Baχtàle t’ aven! Îutil tumen
e Sunto bàri Màrja! E romñi
ðílàbel, e Ròîi. Îa, de, màj dur,
èdeïem, Êa vorbasa!
 
5. Jaj, adjatok egy botot,
vándort, a kezembe, jaj,
te ïàj îavtar mange,
jaj, ke, lungòne dromenca!
 

mert jön az új õsz, hej,
25. hadd hozzak magamnak édes bort,
hadd hozzak magamnak édes bort, hej!
Adja nekem a szarvacskákat,
csinálok szárat a pipához, hej! 

26. Legyetek szerencsések! 
 
 
 
 
 
 12/22 
 
1. Mikor a ládán, mikor az ágyon,
egész éjjel repült,
jaj, Csoli, hogy fáj az oldalam.
 
4. Ennyi.
 
 
 
 
 
 
 12/23 
 
1. Szerencsések legyetek!
Megsegít titeket a Szent
nagy Mária! Az asszony
énekel, a Rózsi. Menj, no,
tovább, édesem, a szavaddal!
(Elõzõleg már énekelt egy dalt, ezért mondja
a férje, hogy „menj tovább a szavaddal“.)
 
5. Jaj, adjatok egy botot,
vándort, a kezembe, jaj,
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9. Tàj vizes a zsebkendõm
a nagy utazásban, jaj,
ke, szégyellem magamat,
jaj, mert, a nagy utazásban.
 
13. Tàj mekhlas ma je romñi
tríne ïavorenca, jaj,
tàj nàj so te kèrav,
jaj, ande luma-j bàri!
 
NÉMETH RÓZSI (lovári), sz. 1950.
Fót, Pest megye (M)
Gyûjtés: 1983. 
 
 

hogy elmehessek magamnak,
jaj, mert, a hosszú utakkal!
 
9. És vizes a zsebkendõm
a nagy utazásban, jaj,
mert, szégyellem magamat,
jaj, mert, a nagy utazásban.
 
13. És elhagyott engemet az asszony
három gyerekkel, jaj,
és nincs mit tennem,
jaj, a nagy világban! 
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CD 13 
 
 13/1
 
1. Volt egy öreg cigány asszony, nagyapámnak az
anyja, az öreg Mátyoje, és volt neki hét fia. Hét fia
vót.
2. Sátorban laktak.
3. És a sátorban, ahogy laktak, éjjel tizenkettõkor
aludtak a fiai, az öreg cigány asszonynak.
4. És tizenkettõkor (éjfélkor) az öreg cigány asszony
csinált tüzet a sátorban szabadon (a sátor közepén)
és megmosta a fejét, mosakodott.
5. És adja (betoppan) a démonnõ (az erdei démonnõ).
6. – Alszol, öreg cigány asszony?
7. – Nem.
8. – Mit csinálsz?
9. – Csinálom a tüzet (tüzet raktam), és a fiaim
alszanak.
10. Aztán mondja:
11. – Nem fésülsz meg engem is a fésüvel? Nem
fõsülöd meg éngemet is?
12. Mondja az öreg cigány asszony:
13. – Hogyne (fésülnélek), kedves, öreg(anyám)!
14. Fogta és megfésülte õt.
15. Mondja (a démonnõ):
16. – Hány fiad van?
17. – Hét. És egy leány.
18. Aztán mondja:
19. – No, fésülj meg engem!
20. Fogta a fésüt Gyuri Mátyivoje és megfésülte õt.
21. És mondja:
22. – És tegyél (adjál) nekem enni!
23. Tett (adott) neki enni babot hússal, a démonnõnek,
az öreg cigány asszony, Mátyoje, Gyuri
Mátyoje, nagyapámnak az anyja.
24. – No, – mondja – nem viszel engem egy kicsit, a

CD 13 
 
 13/1
 
1.Sàχ ek phùri romñi, naðapàmnak az añja, e phùri
MàÊoje, the sàχ la èftà ïeve. Hét fia vót.
2. Ànde cerχà beïenàχ.
3. The ànde cerχà sàr beïenàχ, ràÊi ko deïuduj
sovenàχ lake ïeve, la phùra romñàke.
4. The ko deïuduj e phùri romñi kerlàχ jàg ande
cerχà sabadon the χàlàdàχ peχko ïoro, χùlalaχ peχ.
5. The del e buχà.
6. – Soveχ, phùre romñe?
7. – Nà.
8. – So kereχ?
9. – Keràv e jàg, the mure ïeve soven.
10. Àpoj phenel:
11. – Œi χùlàχ vi màn la khànglèsa? Nem fõsülöd
meg éngemet is?
12. Phenel e phùri romñi:
13. – Sàrtenà, dràga, muri phùri!
14. Laχ the χùlàdàχ la.
15. Phenel:
16. – Sede ïeve shin tu?
17. – Jèftà. The ek ïèj.
18. Àpoj phenel:
19. – De, χùlàv màn!
20. Laχ e khàngli e Ðuri MàÊivoje the χùlàdàχ la.
21. The phenel:
22. – The thov mange te χàv!
23. Thodàχ lake te χàl fosij màsesa, la buχàke, e
romñi, MàÊoje, Ðuri MàÊoje, mure pàpoχki dèj.
24. – No, – phenel – çi ingereχ mà ek cerrà, dîi
odoring o pàji, pàï o voï o çerevo?
25. – Sàrtenà, dràga phùre, ingeràp tu!
26. Laχ la po dume, sar îàl po phuχovo pordàl.
27. – Phàri som, MàÊoje?
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28. Phenel: 
29. – Nà sàl, dràga.
30. Phenel lake e buχà, la romñàke, kàj sàχ la èftà
çeve:
31. – Œi som, dràga?
32. Màj îàl, màj îàl.
33. – Phàri som?
34. – Œi sàl, dràga.
35. – No, – phenel – teχe àndo gàv îàv la gerebjesà.
Te nà kerdàlàχ manca kade miïtò, te χullàχ muro
ïoro, Êe èftà çeve tele duj ðèχ mùlo.
36. Àntunïçi phírlaχ o pòno, o tífusi, àndo deïuïtàr.
Àndo gàv mùle sàχ the lake çeve çi mùlàχ, çi jek.
Kude kerdàχ e buχà.
37. Phenel:
38. – T’ àven Êe çeve sàsteveste, te nà meren ànde
kado pòno! O pòno – tífusi. Cigányul „póno“, magyarul
„tífusz“. Mikor ‘14-ben, tudja, jártattuk a tífuszt.
39. Na, çi mùle lake çeve ànde pòno, sa àïíle.
40. O koar ðèχ del lako rom, la buχàko.
41. – T’ àjeχ baχtàli, phùre romñi!
42. – T’ àjeχ baχtàlo, phùre ïeve!
43. – Nàχ kathe muri phùri?
44. – Bà sàχ, tomnà iî ràÊi.
45. Àpoj phenel:
46. – So kordàl lake?
47. – Èk cerrà melàli sàχ, χàlàdom o ïoro the χùlàdom
la. Na, àpoj phendàχ, te del mà o Dèl bàχ ke
mure ïeve. Pàle kude lom la po dume, ingerdom la
pordàl o pàji dîi karing o çerevo, karing o voï.
48. – The so phendàχ?
49. – Phendàχ, kàj àndo gàv ànde sako ïelîene
meren biï, koso pòno shin, tífusi, the ande mure
ïeve çi meren çi jek.
50. – No, – phenel – t’ àn baχtàle – phenel – Êe çeve!
Baχtàli çùçi pílàl, phùre romñe! Ke te nà kerdàlàχ
mura phùre sàkude, tale trin ðèχ sa mùlo Êe ïeve!

vízen túlig, a cserfa mellé?
25. – Hogyne (vinnélek), kedves öreg(anyám), viszlek
téged!
26. Vette õt hátra (a hátára), hogy megy (hogy
vigye) a patakon át.
27. – Nehéz vagyok, Mátyoje?
28. Mondja:
29. – Nem vagy, kedves.
30. Mondja neki a démonnõ, az öreg cigány aszszonynak,
hogy (akinek) volt hét fia.
31. – Nem vagyok (nehéz), kedves?
32. Megy (az öreg cigány asszony) tovább, megy
tovább.
33. – Nehéz vagyok?
34. – Nem vagy, kedves.
35. – No, – mondja – holnap a faluba megyek a
gereblyével. Ha nem tetted volna velem ezt a jót,
hogy megfésülöd a fejemet, a hét fiad két nap alatt
halott (lenne).
36. Akkor járt a tífusz, a tífusz, ‘14-ben. A faluban
meghaltak volt és a fiai (az öreg cigány asszonynak)
nem haltak meg, egy se. Ezt tette a démonnõ.
37. Mondja:
38. – Legyenek a fiaid egészségesek, ne haljanak
meg ebben a tífuszban! A „póno“ – tífusz. Cigányul
„póno“, magyarul tífusz. Mikor ‘14-ben (1914-ben),
tudja, jártattuk a tífuszt.
39. Na, nem haltak meg a fiai a tífuszban, mind
megmaradtak.
40. A másik nap adja (betoppan) a férje a démonnõnek.
41. – Legyél szerencsés, öreg cigány asszony!
42. – Legyél szerencsés, öreg legény!
43. – Nem volt itt az én öregasszonyom?
44. – De volt, éppen tegnap este.
45. Aztán mondja: 
46. – Mit csináltál neki?
47. – Egy kicsit piszkos volt, megmostam a fejet (a
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51. – No, – phenel – mulcomílà tuke, phùre manuï!
52. Àpoj phenel:
53. – Œi deχ ma te χàv vàroso?
54. – Sàrtenà!
55. Lel ànde cerχà àvri e slenina, ïinel leχ tèjle ek
kotor slenina, del leχ v’ek kotor goj, ke mudàrde
sàχ e bàle jívende.
56. – T’ àveχ sa çàlji the baχtàli! (T’ àveχ sa çàljo
the baχtàlo!)
57. – Phùre roma (romñe!), ç’ aveχ te ingereχ vi
màn pordàl po phuχovo, ke jívendi-j!
58. – Sàrtenà – phenel – dràgona! – la buχàke
romeχke.
59. Laχ the ingerdàχ leχ pordal po phuχovo.
60. – No, – phenel – çej, shin tu taχta, miïÊimo, t’ àχ
baχtàli! – phenel. – Manca te nà kerdàlàχ, dinti
mùlàlàχ tu, the pàle kude Êi phùri (Êo phùro!) the Êe
ïeve àïíle bi tumàre. The te tràjin! – phenel. – Tu
tràjiχ oχtovàrdeï the pàjnî borï, Êi phùri (Êo
phùro!) tràjil oχtovàrdeï the duj.
61. – No, – phenel – mulcomílà tuke, phùre roma!
Te tràjiχ! – la buχàke romeχke.
62. O rom phendàχ la, the àntunïçi îal e buχà.
63.The leχke ïeveχ kerðíljàχ leχ ek ïavoro. Le
phùre romeχke ïeveχ. Kanà kerðíljàχ o ïavoro,
kuthe saχ e buχà, d’ avrel ànde cerχà.
64. – No, – phenel – kerðíljàχ ek murï ïavoro –
phenel e buχà peχke romeχke. – Zuràle baχtàlo
manuï-i, de – phenel – kocom te îùðol, îikàj inkerla
pi jàg kuko àmblàl! Îikàj inkerla kudo àmblàl pe
jàg! – phenel e buχà.
65. Phenel lako rom àpoj:
66. – Nà pre cerrà-j?
67. – Nà – phenel. – Te àlà len gòði, ànde kade siÊÊòna. 
68. E buχà gelitàr.
69. E phùri romñi χàÊàrdàχ, kàj sar-i vursumè, laki
bori sovelàχ. Laχ o àmblàl, mudàrdàχ leχ pajesa,

fejét) és megmosdattam. Na, aztán mondta, adjon
nekem az Isten szerencsét a fiaimhoz. Ezután vettem
õt a hátra (a hátamra), vittem õt át a vízen a
cserefáig, az erdõ felé.
48. – És mit mondott?
49. – Mondta, hogy a faluban minden százból
meghal húsz, olyan tífusz van, tífusz, és az én fiaimból
(az én fiaim közül) nem hal meg egy se.
50. – No, – mondja – legyenek szerencsések –
mondja – a fiaid! Szerencsés csecset szoptál, öreg
cigány asszony! Mert ha nem csináltad volna az  
öregasszonyomnak mindezt (így), három nap alatt mind
meghaltak volna a fiaid.
51. – No, – mondja (az öreg cigány asszony) –
köszönet neked, öregember!
52. Aztán mondja (a démonnõ férje):
53. – Nem adsz nekem enni valamit?
54. – Hogyne (adnék)!
55. Veszi a sátorból (a sátor élelmiszertároló
részébõl) a szalonnát, vág le egy darab szalonnát, ad
neki egy darab kolbászt is, mert öltek volt disznót
télen.
56. – Legyél teljesen jóllakott és szerencsés!
57. – Öreg cigány ember (helyesen: öreg cigány aszszony),
nem jössz, hogy vigyél engem is át a patakon,
mert tél van.
58. – Hogyne (vinnélek) – mondja – kedves! – a
démonnõ férjének.
59. Fogta és vitte õt át a patakon.
60. – No, – mondja – hé (cigány asszony), van kelyhed,
vagyonod, legyél szerencsés! – mondja. –
Velem ha nem tetted volna meg, elõbb meghaltál
volna te, és azután az öreged, és a fiaid maradtak
(volna) nélkületek. És éljetek! – mondja. – Te élsz nyolc     van-
öt évet, és az öreged él nyolcvankettõt.
61. – No, – mondja – köszönet neked, öreg cigány!
Éljél! – a démonnõ férjének.
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kiótotta azt az üszököt vízzel, the màkhlàχ leχ çikenesa
the garadaχ leχ.
70. Phenel:
71. – Kado àmblàl çi phàbulàχ sàχ, sàχ inke ek
kotor, the inkerlà leχ muri bori ek ïel borï – ek ïel
borï îuðol muro ñepoto!
72. No, ïukàr garadàχ leχ. Kanà garadàχ leχ.
73. E phùri romñi mùlàχ, o phùro mùlàχ p’ ek
timpo, ànde vreme sàχ àbà, îùðíle oχtovàrdeï opràl
borï.
74. O ïavo barjílàχ, o ñepoto, lake ïàveχko ïàvo,
the laχ romñe. Kerdàχ peχke e kakàvi.
75. – ¥ej, romñe, χàlàv la e kakàvi! – Hogy mossa
meg az üstöt, mint az öregasszony nekem. Nem
fogadott szót.
76. Na patàljàχ e duma. The na paÊaljaχ e duma,
dàχ la ek pàlmà, duj.
77. The laki sokrà phendàχ, laki sàsuji:
78. – Dikh, katikàj inkerel Êe romeχki vijàca! Te leχ
sàma pre leχ, ke te na leχ sàma pre leχ, Êo rom
merla!
79. Voj îànlàχ, kàj ànde soχ àïel lake romeχke
vijàca.
80. Kanà dàχ la ek pàlmà, duj, vov laχ e kakàvi the
gelàχ ànde gàv, kej biÊinel la.
81. – No, – phenel – àïtà! Te màlàdàl ma, dikhav,
kàj nàj χoχàjímo!
82. ¥utàχ o àmblàl pe jàg, peχke romeχko. Saχ biïtheèftà
borïongo, biïthàoχto.
83. ¥ukàr vov, o rom, kanà gelàχ àndo gàv te biÊinel,
dikhlàχ, kej dukhlàχ ando dume, nasvàlo-j. Nà màj
biÊindàχ e kakàve, risejlàχ palpàle, na duràl àndo
gàv, pàïe.
84. – No, romñe, – phenel – thovàv man tèjle! Tu
phàbàrdàl man!
85. – Sàr?
86. – Kuko àmblàl, soχ ïutàl pe jàg, shin?

62. A férj (a démonnõ férje) megmondta ezt (hogy
meddig fognak élni), és akkor megy a démon.
63. És a fiának (az egyik fiának) született egy fiacskája.
Az öreg cigány fiának. Amikor megszületett a
fiúcska, ott volt a démonnõ, kívül a sátoron.
64. – No, – mondja – született egy férfigyermek –
mondja a démonnõ a férjének. – Erõsen (nagyon)
szerencsés ember, de – mondja – annyit (addig) éljen,
amíg tartani fog a tûzön amaz az üszök! Amíg tartani
fog az az üszök a tûzön! – mondja a démonnõ.
65. Mondja a férje aztán:
66. – Nem fölöttébb (túlságosan) kevés?
67. – Nem – mondja. – Ha lesz eszük, ebbõl tanulni
fognak.
68. A démonnõ (és a férje is) elment.
69. Az öreg cigány asszony megértette, hogyan van
jövendölve, a menye aludt. Vette az üszköt, megölte
azt vízzel, kiótotta azt az üszököt vízzel, és megkente
azt zsírral és elrejtette azt.
70. Mondja:
71. – Ez az üszök nem égett meg volt (ez az üszök
nem égett el teljesen), volt még (belõle) egy darab,
és meg fogja tartani (meg fogja õrizni) ezt a
menyem száz évet – egy száz évet él az én unokám.
72. No, szépen elrejtette azt. Amikor elrejtette azt.
73. Az öreg cigány asszony meghalt, az öreg (cigány)
meghalt egyidõre (egyszerre), idõben voltak már,
megéltek nyolcvanon fölül évet.
74. A legény megnõtt, az unoka, a fiának a fia, és
vett asszonyt (megnõsült). Csinálta magának az
üstöt.
75. – Hé, asszony, mosd meg az üstöt! – Hogy
mossa meg az üstöt, mint az öregasszony nekem. 
Nem fogadott szót.
76. Nem hitte a szót (nem fogadott szót). És nem
hitte a szót, adott neki egy pofont, kettõt.
77. És az anyósa mondta, az anyósa:
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87. Aba akànak, te lel leχ, sa pràîa saχ, phàbulo. Vi
vov mùlàχ.
88. Àntunïçik laχ e phùreki bori, dàχ àrmàje peχke
bore, kàj ïoha baχ te n’ al la. Kàde t’ el màrdi le
Dèvleχtàr, sar o drom le manuïendàr! Vi kode
sokra, e sàsuji, kanà phenlàχ àvri la boreke, kàj pe
soχ shin vursume lako rom. Daχ àrmàje the vi voj
mùlàχ, laki bori la phùreki, kàj saχ la o ïavo, kàj
phabulàχ ando amblàl.
89. The v’ akanà îùðon, te nà mùle. 

GÁBOR TÓCSI (khelderash), sz. 1929.
Bánffyhunyad-Huedin, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1986. 
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1. Saχ ek bàkriïo hàj leχko gàzdà.
2. Hàj àntunïçi saχ ek phùri dîùlji.

78. – Nézd, itt tart (itt tartózkodik, itt van ebben az
üszökben) a férjed élete! Vigyázz rá, mert ha nem
vigyázol rá, a férjed meg fog halni!
79. Õ tudta, hogy miben áll (rejtõzködik) a férjének
az élete.
80. Amikor adott neki egy pofont, kettõt, õ fogta az
üstöt és ment a faluba, hogy eladja azt.
81. – No, – mondja (a felesége) – megállj! Ha
megütöttél engem, megnézem, hogy nem hazugságe!
82. Tette az üszköt a tûzre, a férjéét. Volt (a férje)
huszonhét éves, huszonnyolc.
83. Szépen õ, a cigány, amikor ment a faluba eladni,
látta, hogy fájt a hátban (érezte, hogy megfájdul
a háta), beteg. Már nem adta el az üstöt, fordult
vissza, nem messzirõl a faluban, közel.
84. – No, asszony, – mondja – teszem magamat le
(lefekszem)! Te megégettél engem!
85. – Hogyan?
86. – Amaz az üszök, amit tettél a tûzre, megvan?
87. Már most, hogy levegye azt (a tûzrõl), az egész
parázs volt, megégett. Õ (a férfi) is meghalt.
88. Akkor fogta az öreg (cigány) asszony menye,
adott átkot a menyének (megátkozta a menyét),
hogy soha szerencséje ne legyen. Úgy legyen verve
az Istentõl, mint az út az emberektõl (úgy tapossanak
rajta az emberek, mint az úton)! Azt is (azt a
percet is megátkozta) az anyós, amikor mondta ki
(elárulta) a menynek, hogy mire van jövendölve az
õ férje. Adott átkot és õ is meghalt, a menye az öreg
(cigány) asszonynak, hogy (akinek) volt a fia, hogy
(aki) megégett üszökben (üszökként).
89. És most is élnek, ha nem haltak meg. 
 
 13/2 
 
1. Volt egy bárány és a gazdája.
2. És akkor volt egy vén nõ.
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3. Hàj o gàzdà tràðàχ peχke bàkriïeχ ke phùri îùlji.
4. Kanà geljàχ o bàkriïo ke phùri îùlji, e phùri îùlji
tèjle saχ thoði ande peχko pàto.
5. Geljàχ o bàkriïo thàj vov astàrðàχ te rovel, te àvel
àvri e phùri îùlji.
6. The i phùri îùlji, kanà χaÊàrðàχ, kej rovel o
bàkriïo, àvri geljàχ.
7. Antunïçi voj ljaχ, i phùri, peχki motùra, kàde
geljàχ la motùrasa àvri ko bàkriïo.
8. – So kerdàn kathe, bàkriïo? So roðàn tu kathe
mande? Ke Êo gàzdà îungàlo-j!
9. Phenðàχ o bàkriïo làke:
10. – Muri phùri dèj, tràðàχ man muro gàzdà, te
dèχ man ek díñe!
11. Akkor penðàχ, phenel e phùri îùlji:
12. – Meñj, phen Êe gàzdàχke, dîe khère, çi dav leχ
addig me díñe, pùñi vov na tràdel mànge ekhe
bàkriïeχ!
13. Ljàχ peχ o bàkriïo thà khère geljàχ kej peχko
gàzdà.
14. Phendàχ peχke gàzdàχ:
15. – Muro gazda, kode phenðàχ e phùri, kàj te nà
deχ la bàkriïeχ, çi del màn díñe.
16. – No, akànà so te keràv me tusà? Kathar te dav
la bàkriïeχ?
17. – Na kàde! – phenðàχ o bàkriïo le gàzdàχke. –
Muro gàzdà, an, ke te lingereχ leχ, ke te kerel vov
bàkriïeχ, te bùgatil leχ. Te kerel vov bàkriïeχ, ke
teïtig dèχ la phùre, sajek aba ekhe bàkriïeχke, kàj
te del leχte díñe!
18. Àntunïçi geljàχ o manuï the ande duj çàsuri
geljàχ.
19. Hàj kerðíle leχke bàkriïe, kerðíle leχ ïtàr cine
bàkriïe.
20. Kanà kerðíle leχke cine bàkriïe, vov geljàχ
kothe nasvàle ke phùri.
21. Àntunïçi pàleï astàrðàχ te rovel:

3. És a gazda küldte a bárányát a vén nõhöz.
4. Amikor ment a bárány a vén nõhöz, a vén nõ le
volt téve (feküdt) az ágyában.
5. Ment a bárány és õ (a bárány) hozzáfogott sírni,
hogy jöjjön ki a vén nõ.
6. És a vén nõ, amikor meghallotta, hogy sír a
bárány, kiment.
7. És akkor õ (a vénasszony) fogta, a vénség, a
söprûjét, így ment a söprûvel ki a bárányhoz.
8. – Mit csináltál itt (hogy sírsz), bárány? Mit kerestél
te itt nálam? Mert a te gazdád csúnya (rossz)!
9. Mondta a bárány neki:
10. – Öreganyám, küldött engem a gazdám, hogy
adjál nekem egy dinnyét!
11. Akkor mondta, mondja a vén nõ:
12. – Menj, mondd meg a gazdádnak, menj haza,
nem adok neki addig én dinnyét, amíg õ nem küld
nekem egy bárányt!
13. Fogta magát a bárány és hazament a gazdájához.
14. Mondta a gazdájának:
15. – Gazdám, azt mondta a vénség, hogy ha nem
adsz neki bárányt, nem ad nekem dinnyét.
16. – No, most mit csináljak én veled? Honnan
adjak neki bárányt?
17. – Nem úgy (van az)! – mondta a bárány a gazdának.
– Gazdám, hozd, mert ha elviszed õt (a
koshoz), hogy csináljon õ bárányt, hogy megbúgja
õt. Csináljon õ bárányt, mert (akkor) adhatsz a vénségnek,
mindegy már egy báránynak, hogy adjon rá
(érte) dinnyét!
18. Akkor ment az ember és két órában ment (két
óra hosszat távol volt).
19. És lettek neki (a báránynak) bárányok, lett neki
négy kisbárány.
20. Amikor lettek neki kisbárányok, õ (az
anyabárány) ment oda betegen a vénséghez.
21. Akkor megint hozzáfogott sírni:
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22. – De màn, mo, muri phùri màmi, de màn ek
díñe, ke som truïàlo!
23. Àntunïçi voj, e phùri, opre ljàχ peχ ando pàto,
pàleï geljàχ kothe ko bàkriïo.
24. – So roðàn tu kathe! Ke Êo gàzdà îungàlo-j, so
màngljom leχtàr, çi ðàχ màn.
25. – Dikh, de man, ke dikh, anap tuke ekhe
bàkriïeχ, numa de man màn ek díñe!
26. – No, – phenðàχ – îa khère hàj an e bàkriïeχ
dinti mande kathe, te dikhav leχ, kàj bàkriïo-j vað
dîukhel!
27. Àntunïçi geljàχ leχko gàzdà hàj geljàχ vi vo,
geljàχ ke phùri îùlji.
28. Thà kode phenðàχ la phùre îùljake:
29. – Dikh, kathe o bàkriïo ando gònoj, de çi sikàvav
leχ, pùñi na deχ jek díñe!
30. Àntunïçi kanà vov te lel àvri, phenðàχ e phùri:
31. – Me anav e díñe the çi dav leχ addig kothe,
pùñi tu çi deχ kathe le bàkriïeχ ando muro và!
XuÊílàv leχ jekhe vàstesa thàj tu χuÊíleχ leχ kavere
vàstesa, e díne.
32. – Miïtò.
33. No, geljàχ e phùri, ànðàχ àngle ek koïíncà díñe.
34. – No, – phenðàχ o phùro gàzdà, phenðàχ, le
bàkriïeχko – àïun kathe, phùre! Me kàde dap tuke
kale bàkriïeχ, kej man te deχ man ïok díñe! Miïtò?
35. Phenðàχ e phùri:
36. – But jò ïok díñe?! Ke màj but cirdel, sar Êo
bàkriïo! Hanem dap tut duj díñe pe Êo jek bàkriïo.
Te kameχ, te îùðol Êo phùro bàkriïo.
37. Àntunïçi o phùro phenðaχ, o gàzdà, le
bàkriïeχke:
38. – Àndre sàm ànde kade eðezíme?
39. Phenðàχ o bàkriïo, o phùro:
40. – Àndre. Numa te del man díñe, ke aba postív
la!
41. Àntunïçi àngle ljàχ peχke bàkriïeχ o gàzdà hàj

22. – Adj nekem, hé, öreg mamám, adj nekem egy
dinnyét, mert vagyok szomjas!
23. Akkor õ, a vénség, fölvette magát (fölkelt) az
ágyból, megint ment oda a bárányhoz.
24. – Mit keresel te itt? Mert a gazdád csúnya
(rossz), amit kértem tõle, nem adott nekem.
25. – Nézd, adj nekem, mert nézd, hozok neked egy
bárányt, csak adj nekem már egy dinnyét!
26. – No, – mondta (a vénasszony) – menj haza és
hozd a bárányt elõbb hozzám ide, hadd lásssam õt,
hogy bárány-e vagy kutya!
27. Akkor ment a gazdája és ment õ is, ment a vén
nõhöz.
28. És azt mondta a vén nõnek:
29. – Nézd, itt a bárány a zsákban, de nem mutatom
meg õt, amíg nem adsz egy dinnyét!
30. Akkor, amikor õ (a gazda, akarja) venni ki,
mondta a vénség:
31. – Én hozom a dinnyét és (de) nem adom azt
addig oda, amíg te nem adod ide a kisbárányt a
kezembe. Megfogom azt (a bárányt) egy kézzel és te
megfogod azt másik kézzel, a dinnyét.
32. – Jól van.
33. No, ment a vénség, hozott elõ egy kosár dinnyét.
34. – No, – mondta az öreg gazda, mondta, a
bárányé (a bárány öreg gazdája) – figyelj ide, vénség!
Én úgy adom neked ezt a bárányt, hogy nekem
adjál nekem sok dinnyét! Jól van?
35. Mondta a vénség:
36. – Sok jó sok dinnyét? Mert többet húz (nagyobb
a súlya, a dinnyéé), mint a bárányodé! Hanem adok 
neked két dinnyét egy bárányodért. Ha akarod,
hogy éljen az öreg bárányod.
37. Akkor az öreg mondta, a gazda, a bárányé:
38. – Bele vagyunk ebbe egyezve?
39. Mondta a bárány, az öreg:
40. – Bele. Csak adjon nekem dinnyét, mert már
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χuÊílðàχ e phùri leχki sarva, le bàkriïeχki.
42. Kanà χuÊílðàχ e sarva, vi vov χuÊílðàχ e díñe.
43. Àntunïçi e phùri àvri çòrðàχ le bàkriïeχ, o díñe
çi màj ðàχ leχ.
44. Àntunïçi kanà çorðàχ leχ, e phùri na màj nàχ
ando kher, χasàrðàχ peχ.
45. Na màj dikhljàχ la o gàzdà le bàkriïeχko, ç’ o
bàkriïo. E phùri χasàrðílas, çi màj dikhljàχ la.
46. Ljàχ peχ o phùro, roðàχ la ando kher, na màj
dikhljàχ khançi, vov goljàχ khère, o gàzdà.
47. Geljàχ peχko gàzdà khère ke peχko kher.
48. Hàj e îùlji geljàχ the ïinðàχ peχke bàkriïeχ thà
voj kerðàχ peχke χàbe.
49. The kanà Êírolàχ e tokàna, kàcci kotora màsa,
bàkriïe χuÊÊelàχ àvri àngla la, sode màsa saχ ande
làboïka, kàcci kotora màsa χuÊÊel àvri anda làboïka,
kàcci màsa, kàcci bàkriïe kerðònàχ.
50. No, kanà àvri χukhle ke phùri, kerdíljàχ la ek
kompànija bàkriïe.
51. So te kerel akanà?
52. Voj geljàχ thàj peχke vàstenca ànðàχ kàcci
nàdo, kàj kerðàχ lenge ïopro, kej àndre thoðàχ len,
peχke bàkriïen.
53. Hàj àntunïçi geljàχ o gàzdà le bàkriïeχko hàj
àntunïçi kothe geljàχ, the dikhljàχ voj, geljàχ ràÊi
ko deïuduj the dikhljàχ le bàkriïen.
54. De akanà jíto îàlàχ o manuï kothe kà o ïopro,
kàj te dikhel, kàj la phùre sode bàkriïe shin la.
55. Àntunïçi bõrðilinàχ o bàkriïe, denàχ pala leχte,
repezínàχ pala leχ. 
56. Àntunïçi ljàχ peχ o manuï thàj khère geljàχ.
57. – So te kerav, muro bàkriïo? – ke phenðàχ vov
peχke phùre bàkriïeχke. – Ke amen shin amen inke
trine bàkriïe, ke lake ðàm le ïtàrtòne. So te keràχ,
ke kola bàkriïe te aven shin amende, ke o díñe te
mangàχ la phùretàr!
58. Geljàχ o... keso..., phenðàχ:

elpusztítom õt!
41. Akkor elõvette bárányát a gazda és megfogta a
vénség a szarvát, a bárányét.
42. Amikor megfogta a szarvat, õ (a gazda) is megfogta
a dinnyét.
43. Akkor a vénség kilopta a bárányt, a dinnyét már
nem adta oda neki.
44. Akkor, amikor ellopta azt, a vénség már nem
volt a házban, elveszejtette magát (eltüntette
magát).
45. Nem látta már õt (a vénasszonyt) a gazdája a
báránynak, se a bárány. A vénség elveszett (eltûnt),
már nem látta õt (a vénasszonyt a gazda).
46. Fogta magát az öregember, kereste õt (a vénaszszonyt)
a házban, már nem látott semmit, õ ment
haza, a gazda.
47. Ment a gazdája (a báránynak) haza a házához.
48. És a nõ ment és vágott magának bárányt és õ
csinált magának ételt.
49. És amikor fõtt a tokána, annyi darab hús, bárány
ugrott ki elébe (a vénasszony elé), amennyi hús volt
a lábaskában, annyi darab hús ugrik ki a lábaskából,
annyi hús, amennyi bárány lett.
50. No, amikor kiugrottak a vénséghez, lett neki egy
nyáj birka.
51. Mit csináljon most?
52. Õ ment és a kezeivel hozott annyi nádat, hogy
csinált nekik karámot, ahová betette õket, a
bárányait.
53. És akkor ment a gazdája a báránynak és akkor 
odament, és megnézte õ, ment éjjel tizenkettõkor
és megnézte a bárányokat.
54. De most hamar ment az ember oda a karámhoz,
hogy megnézze, hogy a vénségnek hány báránya
van.
55. Akkor bõgtek a bárányok, adták utána, vágtattak
utána.
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59. – So te keraχ?
60. Thoðàχ pe peχko muj o bàkriïo ek keso bàzmo.
61. Vàreso keso kotor thoðàχ pe peχko muj, kej vov
çi diçolàχ, ke bàkriïo.
62. Diçolàχ, ke shin ek medve.
63. The voj geljàχ the kole bàkriïen sa evri
àkhàrðàχ len anda kodo ïopro.
64. Àkhàrðàχ len evri, o sàste bàkriïen la phùreke,
gele îi leχte, gele îiko kol phùro bàkriïo. Sa khère
lingerðàχ len peχte.
65. No, akanà saχ leχ leχke trin kavere bàkriïe, le
phùre bàkriïeχke.
66. Hàj àntunïçi, kana kothe gelo sàste bàkriïe
leχte, o kako manuï geljàχ ando vèï, thà o vèï, sar
àïelaχ sàsto, kàde ïinðàχ leχ tèjle o gàzdà le
bàkriïeχko.
67. Hàj àntunïçi voj kerðàχ lenge ek bàrka bàri.
68. Kerðàχ lenge ek bàri bàrka.
69. Hàj antunïçi geljàχ o manuï, ke daratàr, te nà
dîal e phùri pala len, ko dikhljaχ, ke voj vurîitòra,
çoχaji, çoχaji.
70. Kerðàχ lenge ek bàri bàrka thàj beïljàχ opre pej
bàri Duna thàj thoðàχ len sa opre thà vo geljàχtàr
peχke bàkriïenca, thà peχke kole sastenca, sa
lingerðàχ vi la phùre bàkriïe.
71. Àntunïçi geljàχ e phùri, boïljàχ pe motùra hàj
àïíljàχ pala Dunako síjo.
72. Thàj voj dikhelàχ le phùreχ the leχke bàkriïeχ,
ka o bàkriïo le gàzdàχko peχki sarva phíràlàχ la, la
phùreke.
73. Antunïçi kanà, vo resljàχ ando miîloko la
Dunako, e phùri sa χasàrðàχ le sàsten.
74. Àïíljàχ anda lake bàkriïe duj hàj ande le
phùreχke àïíljàχ o phùro bàkriïo.
75. Thà àntunïçi o phùro bàkriïo, kàde ðàχ o dràgo
làïo Del, k’ àvri avíljàχ dîipo síjo la Dunako, pej
màrîina.

56. Akkor fogta magát az ember és hazament.
57. – Mit csináljak, bárányom? – mert mondta õ az
öreg bárányának. – Mert nekünk van még három
bárány, mert neki adtuk a negyediket. Mit
csináljunk, hogy azok a bárányok nálunk legyenek,
hogy a dinnyét kérjük a vénségtõl!
58. Ment a... olyan... mondta:
59. – Mit csináljunk?
60. Tett az arcára a bárány olyan álarcot.
61. Valami olyan darabot (rongydarabot) tett az
arcára, hogy õ nem látszott, hogy bárány.
62. Látszott, hogy egy medve (medvének tûnt).
63. És õ ment és azokat a bárányokat mind kihívta
abból a karámból.
64. Hívta õket ki, az összes bárányát a vénségnek,
mentek (a bárányok) hozzá, mentek ahhoz az öreg
bárányhoz. Mind hazavitte õket magához.
65. No, most megvolt neki a másik három bárány,
az öreg báránynak.
66. És akkor, amikor odament az összes bárány
hozzá, amaz az ember ment az erdõbe, és az erdõ,
ahogy maradt minden, úgy vágta azt le a gazdája a
báránynak.
67. És akkor õ csinált nekik egy nagy bárkát.
68. Csinált nekik egy nagy bárkát.
69. És akkor ment az ember, mert félelemtõl, hogy
ne menjen a vénség utánuk, mert látta, hogy õ
varázslónõ, boszorkány, boszorkány.
70. Csinált nekik egy nagy bárkát és ült föl a nagy 
Dunára és tette õket mind föl és õ elment a
bárányaival, és azokkal a mindeneivel, mind vitte a
vénség bárányait is.
71. Akkor ment a vénség, ült a söprûre és állt a
Duna széle után.
72. És õ látta az öregembert és a bárányát, hogy a
gazda báránya a szarvát viselte, a vénségét.
73. Akkor, amikor õ ért a Duna közepébe, a vénség
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76. Àntunïçi e phùri, kaj kothe resljàχ late, àntunïçi
χuÊílðàχ leχ, the vi peχke don àvri ljàχ len.
77. Thà geljàχ khère, lingerðàχ len the pàleï
kerðàχ, ïinðàχ, kerðàχ tokàna v’ ande o phùro
bàkriïo the v’ ande peχke duje kerðàχ tokàna.
78. Pàleï kerðíljàχ lake bàkriïe, ke saporítiïàrðàχ
len.
79. Kerðàχ pàleï ek kompànija, sàste bàkriïen, e
phùri.
80. Leχko gàzda mùljàχ, geljàχ o bàkriïo àvri pa
drom, the vo resljàχ ekhe manuïeχ.
81. Hàj kodo saχ o Svunto Jèzuïi.
82. Hàj àntunïçi, kanà kothe geljàχ, ke resljàχ kole
manuïeχ, àntunïçi kodo Jèzuïi saχ.
83. Kodà phenðàχ leχke kodo Jèzuïi, kodo manuï:
84. – Kàj, muro bàkriïo, kàj tuke Êo gàzdà?
85. Phenðàχ:
86. – Muro gàzdà, dikh, khatikà geljàm thàj khatikà
pej Duna, hàj χasàrðàχ leχ ek phùri îùlji!
87. – Thej kàj kode phùri îùlji?
88. – Kode phùri îùlji, dikh, khatikàj hàj khatikàj!
Hàj me àvri çòrðom man, te îav pa drom, te
phíravav man, te dikhàv, muro gàzdà çi maj àvel.
89. – No, – phenðàχ – miïtò, muro bàkriïo! Àç
kathe, tu îukàr man khatikàj, ke îav ande duj
minute the anav vi Êe gàzdàχ!
90. Tèjle beïljàχ.
91. The ande duj minute geljàχ, o Jèzuïi saχ, hàj
ðàχ leχke gàzdàχ.
92. Àntunïçi ðàχ o bàkriïo pe peχko gàzdà the vo
astàrðàχ te ròvel pal leχte.
93. Àntunïçi o Jèzuïi geljàχ, ke dikhljàχ, ke voj
ròvel hàj geljàχ dîike kode phùri.
94. Kode phenðàχ la phùreke:
95. – Hàjdi dîi khatikà àvri pa drom, ke shin man
duj vorbe tusa!
96. Vi lingerðàχ la dîiko gàzdà le bàkriïeχko.

mind elveszejtette az egészet.
74. Maradt a bárányaiból kettõ és az öregemberéibõl
megmaradt az öreg bárány.
75. És akkor az öreg bárány, úgy adta a drága jó
Isten, hogy kijött a Duna szélére, a partra.
76. Akkor a vénség, ahogy odaért hozzá, akkor megfogta
õt, és az õ kettõjét is kivette.
77. És ment haza, vitte õket és megint csinált,
vágott, csinált tokánát az öreg bárányból is, az õ kettõjébõl
is csinált tokánát.
78. Megint lettek neki bárányai, mert megszaporította
õket.
79. Csinált megint egy nyájat, az összes bárányt (az
összes bárányból), a vénség.
80. A gazdája meghalt, ment a bárány ki az útra, és
õ talált egy embert (találkozott egy emberrel).
81. És az volt a Szent Jézus.
82. És akkor, amikor odament, mert elérte (utolérte)
azt az embert, akkor az a Jézus volt.
83. Azt mondta neki az a Jézus, az az ember:
84. – Hol van, bárányom, hol van neked a gazdád?
85. Mondta:
86. – Az én gazdámat, nézd, itten mentünk és itten
a Dunán, és elveszejtette õt egy vén nõ!
87. – És hol van az a vén nõ?
88. – Az a vén nõ, nézd, itten és itten! És én kilopództam,
hogy menjek az úton, hogy sétáljak, hogy
megnézzem, a gazdám nem jön-e.
89. – No, – mondta – jól van, bárányom! Maradj itt,
te várj meg engem itten, mert megyek két percben
és meghozom a te gazdádat is!
90. Leült (a bárány).
91. És két percben ment, a Jézus volt, és adta
(elõteremtette) a gazdáját (a báránynak).
92. Akkor adta (ráborult) a bárány a gazdájára és õ
hozzáfogott sírni érte.
93. Akkor a Jézus ment, mert látta, hogy õ sír és
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97. Àntunïçi o gàzdà phenðàχ:
98. – No, – phenðàχ – dikh kede, muro manuï,
kede phùri îùlji χasàrðàχ man khatikàj hàj khatikàj,
ando bàri Duna!
99. Hàj àntunïçi kode phenðàχ:
100. – Igen? Xasàrðàχ tut kede, igen? No, –
phenðàχ – ande duj sekunde kala îùlja dikhta, ke
me àngla tute çe figure keràv me lake! Na àlà ande
bàri pàcímà, so pe late keràv la, de íríl la mange o
kàrÊe, ke savo kerel îungàlímo jekhàvreχke, the
sikàvav la me lake àvri, kàj voj sostàr kerðàχ kàde!
101. Àntunïçi àvíljaχ e îùlji, puïljàχ la.
102. Phenðàχ:
103. – Vaï kode kerðom, muro manuï, kala bùÊe, ke
vov çi ðolàχ man màs, kàj te χàv! The me somàχ
bokhàli! Mangav leχtàr sajek, te del man màs
bàkriïàno, çi delàχ man! Vaï kode, ke na ðàχ man,
vaï kode vi me kàmljom te χasàrav leχ, ke màn
mange bàri saχ e bokh!
104. – Igen?
105. – Igen!
106. – No, àï khatikà, dikh!
107. Ljàχ saχ leχki konkòïo ròvlji, le Jèzuïeχ, the
àïàðàχ la pala konkòïona ròvljako heðo tela.
108. Addig forgatisàrðàχ la, addig, pùñi kerðíljaχ
voj ek ràklji.
109. Kerðíljàχ ek ïèj. Kabora bala kerðíle la, ke îi 
tèjle saχ ke phùv lake bal.
110. Thàj kanà ròvelàχ e ïèj, kabora phabaj hullastílas
tèjle pe phùv!
111. No, akanà phenðàχ le bàkriseχke o Svunto
Jèzuïi:
112. – No, akanà, muro bàkriïo, no, akanà kàcci χa
ande kala phabaj, pùñi kode pheneχ, kej çeljílàl!
No, màj shin tut pofta, ke te kerel tuke kede ràklji?
113. Phenðàχ:
114. – Man pofta nej man pe phabajende, numa pe

ment ahhoz a vénséghez.
94. Azt mondta a vénségnek:
95. – Gyere ittenig ki az útra, mert van két szavam
véled!
96. Vitte is õt gazdájához a báránynak.
97. Akkor a gazda mondta:
98. – No, – mondta – nézd meg ezt, emberem (barátom),
ez a vén nõ elveszejtett engem itten és itten, a
nagy Dunában!
99. És akkor azt mondta:
100. – Igen? Elveszejtett téged ez, igen? No, –
mondta – két másodpercben ezt a nõt nézd meg,
hogy én elõtted miféle figurákat csinálok én neki!
Nem lesz a nagy sorsban, amit rajta csinálok, de írja
azt nekem a kártya, hogy amelyik csinál csúfságot
(rosszaságot) egymásnak, és mutatom én neki ki,
hogy õ miért csinálta ezt!
101. Akkor jött a nõ, megkérdezte õt (is).
102. Mondta:
103. – Azért csináltam, emberem (barátom), ezeket
a dolgokat, mert õ nem adott nekem húst, hogy
egyek! És én voltam éhes! Kérek tõle mindegyre,
hogy adjon nekem bárányhúst, nem adott nekem.
Azért, hogy nem adott nekem, azért én is akartam
elveszejteni, mert nekem már nagy volt az éhség!
104. – Igen?
105. – Igen. 
106. – No, állj ide, nézd!
107. Fogta volt a görbe botját, a Jézusét, és állította
utána a görbe bot hegyét le.
108. Addig forgatta, addig, amíg (a görbe botból)
lett egy lány.
109. Lett egy lány. Akkora haja lett neki, hogy lent
volt a földnél a haja (földig ért a haja).
110. És amikor sírt a lány, akkora almákat hullatott
le a földre!
111. No, most mondta a báránynak a Szent Jézus:



124

díñende!
115. Àntunïçi pàleï addig forgatisàrðàχ la, pùñi
kàcci díñe kerðàχ leχke, kadàci díñe kerðàχ, ke vo,
saχ leχ ek berï the pàï, numa díñe, so te χàl e
bàkriïo.
116. The àntunïçi o Jèzuïi geljàχ ka kodo bàkriïo.
Œumiðàχ leχko vàs, çumiðàχ leχko punro, thà le
bàkriïeχko gàzdà.
117. The àntunïçi o Jèzuïi ljàχ peχ thà gelotàr. Ðàχ
ðèχ làïo thà ljàχ peχke lungòne dromeχke the
gelotàr.
118. Thà o gàzdà, o manuï, àïíljàχ le díñenge.
119. Àndre beïle maïkar o díññe, von aver na
kernàχ, numa χanaχ. 

GÁBOR VILMA „MACA“ (khelderash), sz. 1961.
Gyergyóalfalu-Joseni, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1984. 
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1. Mo, bu rom, Ðèvla, d’ avena,
mo, bu rom, Ðèvla, d’ avena!
Kon lengo vatafo avela?
Saj d’ o Ðorði thàj d’ o Hirca,
5. saj d’ o Ðorði thàj d’ o Hirca.
Mo, thona le rom thàj tràðena, 
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FIATAL KHELDERASH NÕ
Marosvásárhely-Tîrgu Mureş, judeţul Mureş (R)
Gyûjtés: 1982.

112. – No, most, bárányom, no, most annyit egyél
ezekbõl az almákból, amíg azt mondod, hogy jóllaktál!
No, van még étvágyad, hogy csinálja neked
ez a lány?
113. Mondta:
114. – Nekem nincs étvágyam almákra, csak dinynyékre!
115. Akkor megint addig forgatta, amíg annyi dinynyét
csinált neki, annyi dinnyét csinált, hogy õ, volt
neki másfél évet csak dinnyét, amit egyen a bárány.
116. És akkor a Jézus ment ahhoz a bárányhoz.
Csókolta (a bárány) a kezét, csókolta a lábát
(Jézusnak), és a bárány gazdája.
117. És akkor a Jézus fogta magát és elment. Adott
jó napot (elköszönt) és vette magának (vette magát)
hosszú útnak és elment.
118. És a gazda, az ember, maradt a dinnyéknek.
119. Beültek a dinnyék közé, õk mást nem csináltak,
csak ettek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13/4 
 
1. Hej, Istenem, sok cigány fog jönni,
hej, Istenem, sok cigány fog jönni!
Ki lesz majd a fõnökük?
Volt a Gyorgyi és a Hirca,
5. volt a Gyorgyi és a Hirca.
Hej, fogják majd magukat a cigányok
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thona le rom thàj tràðena,
d’ and’ ek gav bàro aresena.
9. RigàÊe l’ vurdona ðena, 
rigàÊe l’ vurdona ðena.
Kaða Ðorð’ andoa muj phenla:
D’ aïunes tu, tàjke Hirca,
13. leta, brè, le Êe lila,
thàj Êe îas kàj sekcija!
Ke ame da de ïÊíre das,
ame de ïÊíre Êe das,
17. k’ avíljam, tàjke, bàj dùro.
Mo, lila Êelàj thak kàj ljas,
thàj kàj sekcija geljas.
Kaða Ðorð’ andoa muj phenla:
21. Mo, ïavalen thàj romalen,
mo, ïavalen thàj romalen,
khoñik Êe nà îal ando gavo,
pùne me de ïÊíre dav,
25. pùne me de ïÊíre dav,
th’ o çentro Êe nà màreno!
Mundro de ïÊíre kàj ðena,
jeta, l’ rom khere d’ avena,
29. sa l’ rom ando gav kàj îana.
Sa l’ rom ando gav kàj îana,
parùvena, biÊínena.
Khanç o Hirca çi kerela.
33. Khanç o Hirca çi kerela,
çi uò thàj çi lesko dàdo,
thàj khere Hirca d’ avela.
kakàvj’ anðe phùv kàj ðela,
37. thàj muj pe Zambila ðela:
D’ aïunes, Zambilo, manðe!
Ýiðe, Zambile, d’ opre,
Êiðe, Zambile, d’ opre,
41. k’ ame khanç kàj çi kerðam,
k’ ame khanç kàj çi kerðam!
D’ aïta, tàjke, n’ av ðilo!

és hajtanak majd,
fogják majd magukat a cigányok és hajtanak majd,
egy nagy faluba érnek majd. 
9. A szekereket félreállítják majd,
a szekereket félreállítják majd.
Gyorgyi ezt fogja szájból (szóval) mondani:
Figyelj, Hirca öregem,
13. fogjad, hej, fogd az irataidat,
és menjél a hivatalba!
Hogy mi hírül adjuk,
hogy mi hírül adjuk,
17. hogy megjöttünk, öregem, messzirõl.
Hej, az iratokat a hóna alá vette,
és a hivatalba ment.
Gyorgyi ezt fogja szájból (szóval) mondani:
21. Hej, cigány legények és cigányok,
hej, cigány legények és cigányok,
senki ne menjen a faluba,
amíg én hírt (nem) adok,
25. amíg én hírt (nem) adok,
nehogy megverjen (benneteket) a központ!
Szép hírt fognak adni,
íme, a cigányok haza fognak jönni,
29. minden cigány a faluba megy majd.
Minden cigány a faluba megy majd,
cserélnek majd, árusítanak majd.
Hirca semmit sem csinál majd
(semennyi pénzt nem fog keresni).
33. Hirca semmit sem csinál majd
(semennyi pénzt nem fog keresni),
se õ, és se az apja,
és Hirca haza fog jönni.
Az üstöt a földhöz fogja vágni,
37. és Zambilára (a lányára) rá fog szólni:
Figyelj rám, Zambila!
Zambila, szedelõzködj fel,
Zambila, szedelõzködj fel,
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Kaða o Hirca kàj pheñela:
45. K’ amàro gav nàj kaçe, 
k’ amàro gav si gavesÊe,
k’ amàro gav si gavesÊe!
Thàj avel, tàjke, ba-j rjàt,
49. thàj avel, tàjke, ba-j rjàt,
mekh leh, tàjke, îi Êehàra!
Œ’ avela, Ðèvla, onkotro.
Vi d’ oj cerχa peraðas,
53. vi d’ oj cerχa peraðas.
Murçen ando vurdon thola,
murçen ando vurdon thola,
thola, Ðèvla, thàj tràðela.
57. Murçi po thàn kàj çi lena.
Mo, ninÊàl pe lovitra îala,
belji Hirc’ ando va lela,
thàj pe l’ murçi kàj perela.
61. Murçi po thàn, Ðèvla, lena.
Thola, Ðèvla, thàj tràðela,
drom rataçíme kàj lela.
64. Phàri-la!
65. Drom rataçíme kàj lela,
v’ etaj, rjàtòri perela,
kàj rigàÊe Hirca ðela.
Sa pe gropa la χalaÊi,
69. sa pe gropa la χalaÊi.
Kaða Hirca kàj pheñela:
D’ aïunes tu, ïè Zambilo,
d’ aïunes, Zambile, manðe!
73. So d’ oj Zambila kerela?
Thàj kàj χajing Êeljàrela,
d’ ando vèï Zambila îala,
d’ okh khangàli kaït d’ añela.
77. D’ okh khangàli kaït d’ añela,
thàj kàj χajing kàj màj îala,
vi kàj χajing kàj màj îala.
Mo, χajing paresíme avela!

41. mert mi semmit se csináltunk
(semennyi pénzt se kerestünk), 
mert mi semmit se csináltunk
(semennyi pénzt se kerestünk)!
Megállj, öreg, ne légy bolond!
Hirca ezt fogja mondani:
45. A mi falunk nem itt van,
a mi falunk falunyira van (innen),
a mi falunk falunyira van (innen)!
Öreg, hát, jön már az éjszaka,
49. öreg, hát, jön már az éjszaka,
öreg, hagyjad (halaszd el az indulást) reggelig!
Istenem, nincsen (más) választás.
Le is döntötte a sátrat,
53. le is döntötte a sátrat.
Az öszvéreket a szekérbe teszi (befogja õket),
az öszvéreket a szekérbe teszi (befogja õket),
és fogja majd magát, Istenem, és hajtani fog.
57. Az öszvérek nem mozdulnak el a helyükrõl.
Hej, a túlsó szekéroldalra megy majd,
a sátorrudat veszi majd kézbe,
és az öszvérekre ejti majd
(rásújt majd az öszvérekre a rúddal).
61. Istenem, az öszvérek
kimozdulnak majd a helyükbõl.
Istenem, fogja majd magát és hajt majd,
tévútra fog kerülni.
64. Ez nehéz!
65. Tévútra fog kerülni,
íme, az estécske le fog esni (leszáll majd az alkonyat),
Hirca félre fog állni (a szekérrel).
Teljesen a sárkány gödrére
(pontosan a sárkány üregének a nyílására),
69. teljesen a sárkány gödrére
(pontosan a sárkány üregének a nyílására).
Hirca ezt fogja mondani:
Figyelj te, Zambila,
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81. So d’ oj Zambila kerela, 
so d’ oj Zambila kerela?
Thàj muj po Hirca kàj ðela:
Anta, nàn’, el salavàrja,
85. d’ anta, nàn’, el salavàrja,
d’ ankalavasoj, brè, pàj!
Mundro pàj d’ ankalavela,
mundro pàj d’ ankalavela.
89. Khere-j Zambila d’ avela.
So d’ o Hirca kàj phenela,
so d’ o Hirca kàj phenela?
D’ aïunes, Zambile, manðe,
93. d’ aïunes, Zambile, manðe,
thota, njàne, χevicake!
Thàj Êiràv aba χevic!
Mundro χevic Êiràvela,
97. mundro χevic Êiràvela.
Thàj dopo ando vast kàj lela,
inÊàl pe lovitra îala.
Thàj vi mànr’ d’ ankalavela,
101. thàj vi mànr’ d’ ankalavela,
thona, Ðèvla, thàj màj χana.
So d’ o Hirca kàj phenðas?
D aïunes, Zambile, manðe!
105. Kerta, njàne, Êo pologo,
ke χan ame d’ ol cincàrja,
ke χan ame d’ ol cincàrja!
Ji mundro lenge làïàrela,
109. mundro lenge làïàrela.
Ka l’ ðeïuduj andaj rjàto.
Kàj le Ðorðeske làïàrla?
Sa pe gropa la χalaÊi,
113. sa pe gropa la χalaÊi.
Mo, jeta, aven le ðeïuduj,
jeta, aven le ðeïuduj,
jetaj, χala lake khanðela.
117. Ke la sas la, brè, çùçi, 

figyelj rám, Zambila! 
73. Zambila mit fog csinálni?
És a kúthoz indul majd,
Zambila az erdõbe fog menni,
egy fésûnyi (nyaláb) fát (rõzsét) fog hozni.
77. Egy fésûnyi (nyaláb) fát (rõzsét) fog hozni,
és utána a kúthoz megy majd,
utána a kúthoz is megy majd.
Hej, elhagyott kút lesz (az)!
81. Zambila mit fog csinálni?
Zambila mit fog csinálni?
És Hircára rá fog szólni:
Hozzad, bátya, a gyeplõket,
85. hozzad, bátya, a gyeplõket,
vegyük ki (húzzuk ki), hej, a vizet!
Szépen a vizet ki fogják venni (vizet húznak a kútból),
szépen a vizet ki fogják venni (vizet húznak a kútból).
89. Zambila hazajön majd.
Hirca mit fog mondani,
Hirca mit fog mondani?
Figyelj rám, Zambila,
93. figyelj rám, Zambila,
tegyél (fõni vizet), néne, puliszkának!
És fõzzél már puliszkát!
Szépen puliszkát fog fõzni,
97. szépen puliszkát fog fõzni.
És a szeg-üllõt kézbe fogja venni,
a túlsó szekéroldalra fog menni.
És a kenyeret is elõ fogja venni,
101. és a kenyeret is elõ fogja venni,
Istenem, hozzáfognak majd és esznek majd.
Hirca mit mondott?
Zambila, figyelj rám!
105. Csináld meg, néne, a sátradat,
mert meg fognak enni minket a szúnyogok,
mert meg fognak enni minket a szúnyogok!
(A lány) szépen meg is ágyaz nekik (az egész családnak), 
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mundro lake kàj khanðela,
mundro lake kàj khanðela.
Vi d’ oj χala, Ðèvla, anklela,
121. kàj bòròri, Ðèvla, îala,
kàj bòròri, Ðèvla, îala.
Mundro la kàj mundàrela,
sa o ràt anda laÊe pela,
125. sa o ràt anda laÊe pela.
Ji ko Hirca kàj nàkhela,
savoren kàj mundàrela,
savoren kàj mundàrela.
129. Kon anda lenðe d’ àïela?
Savoj, brè-le, d’ oj Zambila.
Ke làïàrðah peske thàni,
savoj, more, ando vurdon.
133. So d’ oj ïaòrri kerðas?
Sar si e dàta le ïèjanði,
Êe uïÊen de ðimiñàce.
Thàj ando voï kàj màj îala,
137. vi kaït e Zambila ‘ñela,
bàri jag, Ðèvla, kerela.
Vi pàj, Ðèvla, kàj d’ añela,
muj po Hirca, Ðèvla, ðela:
141. UïÊi, nàne, uïÊ’ opre, mej!
Kà len àm’ el ðeïuduj,
kà len àm’ el ðeïuduj,
ke s’ ame, nàno, vàzd’ o muj!
145. Kàçe, Ðèvla, ç’ aïunela!
Màj ekhdàta muj kàj ðena,
màj ekhdàta muj kàj ðela.
La khonik anglàl çi ðela.
149. So d’ oj Zambila kerela?
Soveh, Hirca, soveh, mo?
Ýe soveh pa-j lumj’ opràlo!
Jo pologo kàj vàzðas,
153. oçe la χala ðikhljas, 
oçe la χala ðikhela.

109. (a lány) szépen meg is ágyaz nekik
(az egész családnak).
Éjjel tizenkettõkor (éjfélkor).
Gyorgyinak (Hircának!!) hová fog (a lány) ágyat vetni?
Teljesen (éppen) a sárkány gödrére,
113. teljesen (éppen) a sárkány gödrére.
Hej, íme, jön a tizenkettõ (az éjfél),
íme, jön a tizenkettõ (az éjfél),
íme, a sárkány megérezte neki
(a cigány asszonynak az illatát).
117. Ahogy (a cigány asszonynak) volt a melle, hej,
szépen megérzi neki
(a cigány asszony tejének az illatát)
szépen megérzi neki
(a cigány asszony tejének az illatát)
Istenem, és elõ is fog jönni a sárkány,
121. Istenem, a menyecskéhez fog menni,
Istenem, a menyecskéhez fog menni.
Szépen meg fogja õt (az asszonyt) ölni,
az összes vért ki fogja belõle szívni,
125. az összes vért ki fogja belõle szívni.
Hircához is át fog menni,
mindõjüket (mindkettõjüket) meg fogja ölni,
mindõjüket (mindkettõjüket) meg fogja ölni.
129. Ki fog maradni közülük?
Hej, az a Zambila volt.
Mert megágyazott magának,
pajtás, õ a szekérben volt.
133. A leányka mit csinált?
Ahogy a leányoknak szokása,
hogy fölkelnek korán reggel.
És az erdõbe fog menni,
137. Zambila fát is fog hozni,
Istenem, nagy tüzet fog csinálni.
Istenem, vizet is fog hozni,
Istenem, Hircára rá fog szólni: 
141. Keljél, bátya, keljél fel, hej!
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Kanà ïaòrri ðikhljas,
kanà ïaòrri ðikhljas,
157. inÊàl pe lovitra îala,
vi d’ oj phàl ankalavela.
Thàj anðe phùv, Ðèvla, ðela,
sa l’ gàlbi Êèjle perena,
161. sa l’ gàlbi Êèjle perena.
Thàj pe pesÊe len phànðela,
thàj ando gav kàj nàïela,
thàj ando gav kàj nàïela.
165. Saric, lume, saric, càre,
ke murit tata ïi mama,
murit fràci, murit sjunòra!
Kon laÊe, Ðèvla, ïunðas?
169. D’ onvecatòri d’ aïunla,
d’ avri ‘vecatòr’ d’ anklela.
Lesk’ o ðívàno phenela,
sel gaves, Ðèvla, vàzðela,
173. thàj kàj χala kàj d’ avena.
Puïka andoa karfin kàj ljas,
thàj kàj χala d’ avíljas.
Kanà-j χala kàj d’ avela,
177. sa kàj χala kàj d’ avena,
la χala sùÊ’ aràkhena.
Thola, Ðèvla, thàj cirðela,
çi d’ oj glonco nàj primila,
181. çi d’ oj glonco çi primila.
Ke d’ oj χala mahríme, brè!
Muj pe Zambila kàj ðela,
muj pe Zambila kàj ðas:
185. Ðe Êeljàr’ anda l’ bal, sav vareso!
D’ o Êeljàra rupùno
d’ anðe duj, Ðèvla, banðàrla,
thàj v’ anðe puïka kàj ïola.
189. Kanà uo, Ðèvla, cirðas, 
vi la χala mundàrðas,
vi la χala mundàrðas.

Mert (itt) ér minket a tizenkettõ (a dél),
mert (itt) ér minket a tizenkettõ (a dél),
mert mi megvagyunk, bátya, emeld fel a hangod
(szólalj meg)!
145. Istenem, itt nem fogja meghallani!
Még egyszer kiáltani fog,
még egyszer kiáltani fog.
Senki nem fog felelni neki.
149. Zambila mit fog csinálni?
Alszol, Hirca, alszol, hé?
Aludd át a világot (aludj, amíg tart a világ)!
Ahogy a szúnyoghálós sátrat fölemelte,
153. meglátta ott a sárkányt,
meg fogja ott látni a sárkányt.
Amikor a lányka meglátta,
amikor a lányka meglátta,
157. a túlsó szekéroldalra megy majd,
ki is veszi majd a deszkát.
Istenem, és a földhöz fogja vágni,
az összes arany le fog esni
(ki fog a deszkából peregni),
161. az összes arany le fog esni
(ki fog a deszkából peregni).
És magára fogja (az aranyakat) kötözni,
és a faluba fog szaladni,
és a faluba fog szaladni.
165. Ugorj, világ, ugorj, ország,
meghalt az apám és az anyám,
meghaltak a fivéreim, meghaltak a nõvéreim!
Istenem, ki hallgatott rá?
169. A tanító (ezt) meg fogja hallani,
a tanító ki fog jönni (a házából).
Neki el fogja mondani az elbeszélést,
Istenem, õ az egész falut értesíti majd,
173. és jönni fognak a sárkányhoz.
A szögrõl levette a puskát (a tanító), 
és jött a sárkányhoz.
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La ando paï anðe gropa si,
193. la ando paï anðe gropa saso.
So l’ gàîe, Ðèvla, kerena?
So l’ gàîe, Ðèvla, kerena?
¥tàr pereÊ guruv d’ añena.
197. ¥tàr pereÊ guruv d’ añena,
la χala àvri, Ðèvla, ðena,
la χala àvri, Ðèvla, ðena.
So d’ o ‘vacatòri kerla?
201. Vast pe ïaòrri kàj thola,
thàj la khère kàj ñingrela.
La khère, Ðèvla, ñingrela,
peska ràja drom kàj ðela,
205. peska ràja drom kàj ðela.
La ïaòrra kàj màj lela.
Vi d’ ol gàlbi sikavela,
vi d’ ol gàlbi sikavela. 

206. Ý’ aves baχtàlo! 

MIHAI ISRATI (khelderash), sz. 1928.
és felesége, BOBOÁKA (khelderash), sz. 1933.
Feteşţi, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amikor meglesz majd a sárkány,
177. mindnyájan a sárkányhoz jönnek majd,
meg fogják találni az alvó sárkányt.
Istenem, fogja majd magát és meg fogja húzni (a ravaszt),
a golyó nem fogja (a sárkányt),
181. a golyó nem fogja (a sárkányt).
Mert a sárkány tisztátalan, hej!
Zambilára rá fog szólni (a tanító),
Zambilára rászólt (a tanító):
185. Add a pénzfüzért a hajfonatodból, vagy valamit!
Az ezüst pénzfüzért (a füzér egyik ezüstpénzét)
Istenem, ketté fogja hajlítani,
és a puskába bele is fogja tenni.
189. Istenem, amikor meghúzta (a ravaszt),
meg is ölte a sárkányt,
meg is ölte a sárkányt.
(A sárkány) félig a gödörben van,
193. (a sárkány) félig a gödörben volt.
Istenem, a nem-cigányok mit fognak csinálni?
Istenem, a nem-cigányok mit fognak csinálni?
Négy pár ökröt fognak hozni.
197. Négy pár ökröt fognak hozni,
Istenem, a sárkányt ki fogják venni
(ki fogják a gödörbõl húzatni),
Istenem, a sárkányt ki fogják venni
(ki fogják a gödörbõl húzatni).
A tanító mit fog csinálni?
201. A lánykára teszi majd a kezét,
és õt haza fogja vinni.
Istenem, õt haza fogja vinni,
az úrnõjének (a feleségének) kiadja majd az útját,
205. az úrnõjének (a feleségének) kiadja majd az útját.
A lánykát feleségül fogja venni.
(A lány) az aranyakat meg fogja mutatni,
(a lány) az aranyakat meg fogja mutatni. 

206. Legyél szerencsés! 
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 13/5 
 
1. So d’ o Ðorði kàj kerela?
Ekh vurdon, Ðorði geljàsoj,
d’ ekh vurdon, Ðorði geljàsoj.
4. Îala Ðorði, îikàj îala,
and’ ekh ritovina ðela,
6. and’ ekh ritovina ðela,
j’ o vurdon ç’ ankalavela.
8. Hàj rjàt perel, vurdon çi leloj,
rjàt perel, vurdon çi leloj.
10. Hàj d’ o Hirca χoljàriko, mo,
d’ o Hirca χoljàriko,
vast pe belivuca thola,
13. hàj kàj roata anglàl thoðasoj,
j’ o vurdon, Ðèvla, vàzðela.
15. Hàj ji pe l’ merçi perel,
hàj ji pe l’ merçi perel.
Jekh briïind de rjàt aveloj.
18. Hàj jeta-j, rjàtòri leh lela.
D’ and’ ek katùno resel,
d’ and’ ekh katùno resela.
21. Hàj jeta-j, rjàtòri d’ aveloj,
hàj muj po Hirca uo ðela:
D’ aïuñes tu, tajke Hirca!
24. Îa, roðeta ‘kh than ïùko,
thàn làïo tàj vi ïùko, brè!
26. Hàj thola Hirca, Êeljàrela,
hàj than ïùko d’ aràkheloj.
Hàj muji po Ðorði kàj ðeloj:
29. Hàj, cirðe, tate Ðorð’ orde,
k’ aràkhlem ekh than làïo, brè,
than làïo tàj vi ïùko, mo!
32. Mo, d’ oj Lena ïèjbàri,
mo, d’ oj Lena ïèjbàri, mo!
34. Hàj j’ o vurdon kàj banðàrela, 
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1. Gyorgyi mit fog csinálni?
Egy szekér, Gyorgyi ment,
egy szekér, Gyorgyi ment.
4. Menni fog Gyorgyi, ameddig menni fog,
egy vizenyõs helybe (mocsárba) ad (téved) majd,
6. egy vizenyõs helybe (mocsárba) ad (téved) majd,
a szekeret nem is tudja kivenni (a sárból).
8. És este esik (leszáll az este), nem veszi (ki)
a szekeret (a sárból),
este esik (leszáll az este), nem veszi (ki)
a szekeret (a sárból).
10. Hej, és Hirca mérges,
Hirca mérges,
kezet fog tenni a hátsó sátortartó rúdra
(megragadja a sátortartó rudat),
13. és elõl a kerékhez tette,
Istenem, a szekeret meg fogja emelni.
15. És az öszvéreknek esik,
és az öszvéreknek esik.
Egy esti esõ jön.
18. És íme, az estécske megfogja majd õt.
Egy tanyába érkezik,
egy tanyába fog érkezni.
21. És íme, az estécske jön,
és õ Hircára fog szólni:
Figyelj te, Hirca bátya!
24. Menj, keress egy száraz helyet,
jó helyet és szárazat is, hej!
26. És teszi (fogja magát) majd Hirca, indulni fog,
és talál száraz helyet.
És Gyorgyira szól:
29. Gyere, Gyorgyi apa, húzzál (fordulj) erre,
mert találtam egy jó helyet, hej,
jó hely és száraz is, hej! 
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v’ ekh cerχa mundr’ anzàrela,
v’ ekh cerχa mundr’ anzàreloj.
37. Hàj gaða Hirca muj kàj ðela:
D’ aïuñes, pheñe Zambile!
39. Îa, roðe pe le χajingoj,
Êe Êiravas, ïè, χevicoj,
Êe thoah, pheñe, ïè, Êe χasoj!
42. Hàj Zambila, sar ekh ðili,
vi kàj χajing d’ aresela,
vi ‘khe χajing d’ aràkhjljas.
45. Mo, nàj la vadra, çi ïèlo,
hàj muj po Hirca uoj ðela:
D’ aïuñes tu, phrala Hirca!
48. Hàj, t’ añeh vadra ta ïèlo,
ke aràkhljem, phrala, χajingoj!
So d’ o Hirca kàj kerela?
51. Hàj vadra tàj ïèlo ñigrela,
hàj vi pàj, Ðèvla, d’ añela.
So d’ oj Lena kàj kerela?
54. Hàj χevicako mundro thola,
hàj χevic uoj Êiràðasoj.
56. Hàj gaða Ðorði kàj pheñela:
D’ aïuñes tu, tàjke Hirca!
Vàzðe, Hirca, mo, d’ okh phàloj,
59. d’ ankalav ekh kotor mas,
χas, Hirca, la χevicasa!
Thoas ïèro tàj sovasoj!
62. Hàj thoana le rom tàj màj χanaj,
mudàrðe tàj vi Êinge, mo!
64. Hàj thoana le rom tàj sovena.
D’ o Hirca, mo, tala-j pòði,
hàj Ðorði, mo, ando maïkàroj.
67. D’ oj Lena sovel opre.
Deïuduj rjàÊa ka avena.
Ekh bàri χala d’ anklela.
70. hàj ekh bàri χala ‘nkesÊas. 
 

32. Hej, Lena eladó lány,
hej, Lena eladó lány, hej!
34. És a szekér is görbül (kanyarodik) majd,
szépen ki is fog feszíteni egy sátrat,
szépen ki is feszít egy sátrat.
37. És Hirca így szól:
Figyeljél, Zambila nõvér!
39. Menj, keress kutakat,
hé, hogy puliszkát fõzzünk,
hé, hogy tegyük (fogjuk magunkat), hogy együnk!
42. És Zambila, mint egy bolond
(úgy futott kutat keresni),
a kúthoz is fog érkezni,
talált is egy kutat.
45. Hej, nincs nála vödör, kötél se,
és Hircára fog szólni (kiáltani fog Hircának):
Figyeljél te, Hirca testvér!
48. Gyere, hozzál vödröt és kötelet,
mert találtam, testvér, kutat!
Hirca mit fog csinálni?
51. És vödröt és kötelet fog vinni,
Istenem, és hozni is fog vizet.
Lena mit fog csinálni?
54. És szépen puliszkának teszi majd
(odateszi fõni a vizet),
és õ puliszkát fõzött.
56. És Gyorgyi így fogja mondani:
Figyeljél te, Hirca bátya!
Hé, Hirca, emelj meg egy deszkát,
59. vegyél elõ egy darab húst,
Hirca, együk meg a puliszkával!
Tegyük a fejet (a párnára) és aludjunk!
62. És teszik (fogják magukat) majd a cigányok
és még enni fognak,
megölten (holtfáradtan) és ázottan is, hej!
64. És teszik (fogják magukat) majd a cigányok 
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Vi koa Ðorði kàj nàkhljasoj,
ràt andoa Ðorði cirðasoj.
73. Hàj îi koa Hirca salafel,
uoj kàj romñi lesÊi îaloj,
çùça ando muj kàj màj leloj.
76. Hàj kàjÊi χala oçe beïela,
puñe o ðes da kàj màj lela.
¥oaòrri opre kàj soveloj.
79. Hàj Êehàra de ðimiñàce,
so d’ oj ïoaòrri kerela?
De ðimiñàce uïÊeloj,
82. hàj vi ‘khe bràði pàj d’ añeloj,
hàj pàjòro taÊàreloj.
Thola-j Lena, hulaðah pe,
85. hàj muj po Hirca kàj ðel:
UïÊi, phrala Hirca, opre, mo,
ke Êeljàrðe le gàîe, brè!
88. Hàj katar Hirca Êe uïÊel?
Kata-j χala si χàlo, mo,
kata-j χala si χàlo, mo,
91. hàj kata-j χala si χàlo, brè,
kata-j χala si χàlo, mo,
vi koa Ðorði kàj nàkheloj.
94. So d’ oj Lena kàj kereloj?
J’ o uluv kàj putereloj.
96. Hàj muj pe l’ gàîe kàj ðela,
hàj muj pe l’ gàîe kàj ðela.
Eta, l’ gàîe kàj d’ avenoj,
99. hàj le furçenca, l’ toverenca,
hà’ l’ borjòra le gàîesa,
la χala Êe mudàrenoj.
102. Hàj ‘nvecatòri kàj ðikhela,
puïk’ andoa karfin kàj lela,
hàj la mundro d’ ankerkola.
105. Hàj vi kaj cerχa, Ðèvla, ‘vela,
hàj rigàÊe l’ gàîen kàj ðela. 
 

és aludni fognak.
Hej, Hirca a sátor oldalsó része alatt,
és Gyorgyi közepében (a sátornak), hej.
67. Lena fönt alszik (a szekérben).
Éjszakák tizenkettõ jönnek majd
(éjfél tizenkettõ jön).
Egy nagy sárkány fog elõjönni,
70. és egy nagy sárkány csúszott.
Gyorgyihoz is eljutott,
Gyorgyiból (ki)szívta a vért.
73. És Hircához szintén (odament),
õ (a sárkány) a feleségéhez
(Hirca feleségéhez) megy,
a csecseit veszi majd a szájába.
76. És a sárkány annyit (olyan sok ideig)
ott fog ülni (maradni),
amíg a nappal (nem) fogja venni
(amíg el nem kezdõdik a nap).
A lányka fönt (a szekérben) alszik.
79. És másnap korán reggel,
a lányka mit fog csinálni?
Korán kel,
82. és egy favödör vizet hoz is,
és vizecskét melegít.
Lena teszi (fogja magát) majd, hajat mosott,
85. és Hircára szól:
Keljél föl, Hirca testvér, hé,
mert a nem-cigányok indultak (már dolgozni), hé!
88. És Hirca honnan keljen?
A sárkány által el van pusztítva, hej,
a sárkány által el van pusztítva, hej,
91. és a sárkány által el van pusztítva, hej,
a sárkány által el van pusztítva, hej,
Gyorgyihoz is eljut (a sárkány).
94. Lena mit csinál?
A sátor elejét meg is nyitja. 
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Thola ‘nvecatòri tàj cirðela,
108. hàj la χala çi malavela,
la χala çi mudàrela.
Hàj pàïe-j Lena pàïjola.
111. Ekh biïàri kàj ïinðas,
anðe ïtàre kàj kerðasoj,
anðe puïka ðiftujila.
114. Inçepola tàj cirðela,
la χala kàj mudàrela.
Korkòro-j Lena d’ àïela.
117. Hàj anvecatòri kàj lela,
la ‘nvecatòri kàj lela,
le gàlbi kàj korr kàj thoala.
120. Hàj korkòro-j Lena d’ àïela.
So d’ o envecatòri kerla?
Hàj pe placa Êeljàreloj.
123. Hàj ñeïÊe rom oçe d’ avena,
savaj lako varo, Gogo,
savaj lako varo, Gogo.
126. Hàj kakàvj’ ando vast lela,
ulic’ avràl Gogo lela,
hàj muj kakàvja uo ðela.
129. Mo, d’ oj Lena d’ aïuñel,
kaða-j Lena kàj pheñeloj:
Kon ç’ avel, Ðèvla, ‘ndoa gav?!
132. Kodo si muro d’ o Gogo,
savaj muro varo, Gogo,
hàj me lesoj Ê’ akhàravoj.
135. Hàj eta, o Gogo kàj d’ avela,
Lena andre les kàj d’ àïerla,
Lena andre les kàj d’ akhàrla.
138. Les kàj skafiði kàj thola,
les kàj skafiði thoðas.
Thoðah Gogo tàj χaljasoj.
141. Hàj pàle-j Lena kàj pheñela:
Xal tu, Gogo, çorrímosoj, 
 

96. És a nem-cigányokra fog szólni,
és a nem-cigányokra fog szólni.
Íme, jönnek a nem-cigányok,
99. és a villákkal, a baltákkal,
és a menyecskék a férjjel,
hogy megöljék a sárkányt.
102. És ahogy a tanító látni fogja,
veszi majd a puskát a szögrõl,
és azt szépen megtölti majd.
105. Istenem, és a sátrakig fog jönni,
és a nem-cigányokat félre fogja adni
(félre küldi õket).
Teszi (fogja magát) majd a tanító és meghúzza majd
(a puskaravaszt),
108. és a sárkányt nem fogja megütni (eltalálni),
a sárkányt nem fogja megölni.
És Lena közelre közeledik.
111. Egy ezüstpénzt (a hajfonatában levõ
hajfüzérbõl) szakított (levágott),
négybe csinálta (négyfelé vágta),
a puskába fogja tömni.
114. Nekifog majd (a tanító) és meghúzza majd
(a puskaravaszt),
a sárkányt meg fogja ölni.
Lena egyedül marad majd.
117. És a tanító fogja majd,
a tanító elveszi majd õt (feleségül),
az aranyakat a nyakába teszi majd.
120. És Lena egyedül marad majd.
A tanító mit fog csinálni?
És a piacra indul (elmegy hazulról).
123. És néhány cigány odajön majd,
vagyis az unokatestvére, Gogo,
vagyis az unokatestvére, Gogo.
126. És az üstöt kézbe fogja venni,
Gogo az utcát kívülrõl fogja venni 
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sar tu man çi prinîàñesoj!
144. Ke me sim, Gogo, d’ oj Lena,
k’ o tata, Hirca, mùlo, brè,
kàj len e χala χaljasoj,
147. kàj len e χala χaljas.
Sar me, Gogo, Êe keravoj,
hàj kacaloj Êe χastràvoj? 

CSOKU (khelderash), sz. 1928.
Cuza Vodă, judeţul Constanca (R)
Gyûjtés: 2000.
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1. Hàj so d’ o Ðorði kàj kerela?
Vi ando vurdon Ðorði Êiðela,
vi ando vurdon kàj Êiðela.
4. Thoða Ðorði, Êeljàrðasoj,
thola Ðorði, Êeljàreloj.
6. Hàj drom bàro, lungo kàj ljas,
drom bàro Ðorði kàj ljasoj,
kàjÊi Ðorði Êeljàrðasoj.
9. Apoj, eto, drom kàj reteçila, 

(a külsõ utcákon ment),
és kiabálni fogja (kiabálva fogja árulni) az üstöt.
129. Hej, Lena meghallja,
Lena így mondja:
Istenem, (hogy) ki nem jön a faluból?!
132. Az az én Gogom,
vagyis az én unokatestvérem, Gogo,
és én hívjam õt.
135. És íme, Gogo jönni fog,
Lena betessékeli majd õt,
Lena behívja majd õt.
138. Õt az asztalhoz teszi (ülteti) majd,
õt az asztalhoz tette (ültette).
Tette (fogta magát) Gogo és evett.
141. És Lena ismét mondani (szólni) fog:
Gogo, megesz téged a szegénység,
amiért te engem nem ismersz meg!
144. Gogo, mert én vagyok Lena,
mert Hirca, (és) az apám, meghalt (meghaltak), hej,
mert megette õket a sárkány,
147. mert megette õket a sárkány.
Gogo, hogyan csináljam én,
és hogy innen megmeneküljek
(mit csináljak, hogy innen meg tudjak szökni)? 
 
 
 13/6 

1. És Gyorgyi mit fog csinálni?
Gyorgyi (mindent) a szekérbe is fog szedni
(fölpakol),
Gyorgyi (mindent) a szekérbe is fog szedni
(fölpakol).
4. Tette (fogta magát) Gyorgyi, indult,
teszi (fogja magát) Gyorgyi, indulni fog.
6. És nagy, hosszú utat vett (maga elé),
Gyorgyi nagy utat vett (maga elé), 
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eto, drom kàj reteçila,
d’ and’ ek ritovina ðela.
12. Hàj d’ and’ ek ritovina ðela,
d’ o Ðorði ç’ ankalavela,
d’ o Ðorði ç’ ankalavela.
15. Hàj so d’ o Hirca kàj kerela,
so d’ o Hirca kàj kerela?
Bèlj’ ando vas Hirca lela.
18. Hàj bèlj’ ando vas Hirca ljas,
hàj kàj rota kàj thoðah,
hàj kàj rota kàj màj thola.
21. Hàj thola Hirca tàj vàzðela,
thola Hirca hàj vàzðela,
le murçi ç’ ankalavela.
24. Hàj bàri χolji kàj d’ avela,
bàri χolji kàj d’ avela.
So d’ o Hirca kàj kerela?
27. Hàj bèlj’ ando vas kàj thoðah la,
bèlj’ ando vas Hirca lela,
hàj pe l’ merçi kàj perela.
30. Hàj rjàt perel, briïind d’ aveloj,
rjàt perel, briïind d’ aveloj,
hà’ l’ romen kàj Êinðàreloj.
33. Hàj le romen tàj Êinðàrela,
j’ o vurdon d’ ankalavela,
j’ o vurdon d’ ankalavela.
36. Hàj thola Ðorði thàj tràðela,
thola Ðorði thàj tràðela,
rjàt bàri, Ðèvla, d’ avela,
rjàt bàri, Ðèvla, d’ avela.
40. Jàle màjdà lamàjdàla
jàle màjdà lemàjdàla.
42. Hàj d’ and’ ek katùno resela,
d’ and’ ek katùno resela,
po thàn Ðorði kàj terðola,
po thàn Ðorði kàj terðola. 
 

Gyorgyi annyit indult (Gyorgyi sokáig ment).
9. Aztán, íme, az út eltéved majd
(Gyorgyi rossz útra téved),
íme, az út eltéved majd (Gyorgyi rossz útra téved),
egy vizenyõs helybe (mocsárba) ad (kerül) majd.
12. Egy vizenyõs helybe (mocsárba) ad
(kerül) majd,
Gyorgyi nem jön majd elõ (nem tud kijönni belõle),
Gyorgyi nem jön majd elõ (nem tud kijönni belõle).
15. És Hirca mit fog csinálni,
Hirca mit fog csinálni?
Hirca a sátorkarót kézbe fogja venni.
18. És Hirca sátorkarót vett kézbe,
és a kerékhez tette,
és a kerékhez teszi majd.
21. És Hirca teszi (fogja magát) majd és emelni fog,
Hirca teszi (fogja magát) majd és emelni fog,
az öszvérek nem veszik ki majd
(az öszvérek nem húzzák ki mégsem a szekeret).
24. És nagy méreg fog jönni,
nagy méreg fog jönni.
Hirca mit fog csinálni?
27. És sátorkarót vett kézbe,
Hirca kézbe fogja venni a sátorkarót,
és az öszvéreknek fog esni.
30. És (le)esik az este, esõ jön,
(le)esik az este, esõ jön,
és a cigányokat áztatja.
33. És ahogy a cigányokat (az esõ) áztatni fogja,
a szekér is (ki) fog szabadulni,
a szekér is (ki) fog szabadulni.
36. És Gyorgyi teszi (fogja magát) majd
és hajtani fog,
Gyorgyi teszi (fogja magát) majd és hajtani fog,
Istenem, nagy éjszaka fog jönni,
Istenem, nagy éjszaka fog jönni. 
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46. Roðe amenge, Hirca, thànoj,
roðe amenge, Hirca, thànoj,
Êe cirdasi d’ o vurdone!
49. Jek thanòro d’ aràkhena,
v’ ek thàn, Ðèvla, d’ aràkhena,
kàj si rjàt tuñàriko, mo!
52. Kàj si rjàt tuñàriko,
so kodo thàn kàj d’ avela?
Sah d’ o thàne la χalako.
55. Ji d’ o thàne kàj nah làïo,
d’ o thàne kàj nah làïo,
cirðah po than la χalako,
58. cirðah po than la χalako,
vi d’ oj cerχa d’ anzàrela,
vi d’ oj cerχa d’ anzàrela.
61. Kaða muj Hirca kàj ðela,
kaða muj Hirca kàj ðela:
D’ aïuñes tu, Lene, ïej-le!
64. D’ anzàr, Lene, d’ o pologo,
d’ anzàr, Lene, d’ o pologo,
kàj χalje ame le cincàrja!
67. J’ o pologo d’ anzàrela,
j’ o pologo d’ anzàrela,
Hirca ‘ndo thàn kàj perela.
70. Vi d’ o Ðorði, vi d’ o Hirca,
vi d’ o Ðorði, vi d’ o Hirca
d’ ando pologo intrína.
73. Kàj e Lena kàj sovela?
Ando vurdon uoj d’ anklela,
oaçe d’ o ïèro kàj thola.
76. Ýehàra de ðimiñàca,
ji d’ o ðèse kàj kerðola,
Êèjle-j Lena kàj χuljela.
79. Hàj muj po Hirca kàj ðela:
UïÊi, Hirca, uïÊ’ opre, 
ke kerðílo, Hirca, o ðesoj!
82. Katar Hirca Êe màj uïÊeloj?

40. Jále májdá lamájdála
jále májdá lemájdála.
42. És egy tanyába fognak érkezni,
egy tanyába fognak érkezni.
Gyorgyi helyben meg fog állni,
Gyorgyi helyben meg fog állni.
46. Hirca, keress nekünk helyet,
Hirca, keress nekünk helyet,
húzzuk oda a szekeret
(hogy odamenjünk a szekérrel)!
49. Találni fognak egy helyecskét,
Istenem, találni is fognak egy helyet,
ahol sötét éjszaka van, hej!
52. Ahol sötét éjszaka van,
mi lesz az a hely?
Az a hely a sárkányé volt.
55. Az a hely nem volt jó,
az a hely nem volt jó,
húzott a sárkány helyére
(odahajtott szekerével a sárkány helyére),
58. húzott a sárkány helyére
(odahajtott szekerével a sárkány helyére),
a sátrat ki is fogja feszíteni,
a sátrat ki is fogja feszíteni.
61. Hirca így fog szólni,
Hirca így fog szólni:
Hé, te Lena, figyeljél!
64. Lena, feszítsd ki a pologo-t
(a szúnyoghálós sátrat),
Lena, feszítsd ki a pologo-t (a szúnyoghálós sátrat),
mert ettek bennünket a szúnyogok!
67. Ki is fogja feszíteni a pologo-t,
ki is fogja feszíteni a pologo-t,
Hirca a fekvõhelyre fog esni
(ágyba zuhan a fáradtságtól).
70. Gyorgyi is, Hirca is, 
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Kàj d’ o Ðorði? Œi uïÊel.
Hàj ç’ o Hirca çi uïÊel,
ke χaljah le ba d’ oj χala.
86. So d’ oj Lena kàj kerela?
J’ o pologo kàj putrela,
rigàÊ’ o pologo ðela.
89. Oçe la χala ðikhela,
kàj χal e χala ‘nda lenðe,
kàj χal e χala ‘nda lenðe.
92. Ke d’ oj χala puÊíli, mo,
ka d’ oj χala puÊíli,
anda-j çùçi laka daÊi.
95. So d’ oj Lena kàj kerela?
Muj pe l’ gàîe kàj màj ðela,
muj pe l’ gàîe kàj màj ðela:
98. Seric lumja, seric càra,
seric lumja, seric càra,
ka murit tata ïi mama,
ke jamunkàt tamàn χala!
102. V’ el gàîe, Ðèvla, prasÊena,
v’ el gàîe, Ðèvla, prasÊena,
le toverenca, le sapenca,
la χala nàïÊi mudàrna,
106. la χala nàïÊi mudàrna.
VjàsÊa koa onvecatòri îala,
ka nàïÊi mudàren la χala, mo!
109. Onvecatòri d’ avela,
vi d’ oj puïka d’ ankerkola,
hàj onvecatòri avela.
112. Kanà kàj cerχa resela,
thola, Ðèvla, thàj cirðela,
la nàïÊi kàj malavela.
115. La χala nàïÊi malavela, 
sas e χala màhríme,
sas e χala màhríme, mo! 
 

Gyorgyi is, Hirca is
a pologo-ba fognak menni.
73. Lena hol fog aludni,
Õ a szekérbe fog mászni,
a fejét oda fogja tenni.
76. Másnap korán reggel,
ahogy is megnappalodik,
Lena le fog szállni (a szekérbõl).
79. És Hircára fog szólni:
Keljél, Hirca, keljél föl,
mert megnappalodott, Hirca!
82. Hirca már honnan keljen majd (föl)?
Hol van Gyorgyi? Nem kel.
És Hirca se kel,
mert megette õket a sárkány.
86. Lena mit fog csinálni?
Nyitni is fogja a pologo-t,
félre adja (félre húzza) a pologo-t.
89. Ott meg fogja látni a sárkányt,
ahogy a sárkány eszik belõlük,
ahogy a sárkány eszik belõlük.
92. Mert a sárkány megduzzadt, hej,
mert a sárkány megduzzadt,
az anyja (Lena anyja) csecsétõl.
95. Lena mit fog csinálni?
A nem-cigányokra fog szólni,
a nem-cigányokra fog szólni:
98. Ugorj, világ, ugorj, ország,
ugorj, világ, ugorj, ország,
mert meghalt apám és anyám,
mert pontosan a sárkány ette meg õket!
102. Istenem, a nem-cigányok rohanni fognak,
Istenem, a nem-cigányok rohanni fognak,
a fejszékkel, a kapákkal,
a sárkányt nem tudják megölni majd,
106. a sárkányt nem tudják megölni majd. 
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CSOKU (khelderash), sz. 1928.
és DIAMANTA (khelderash), sz. 1931.
Cuza Vodă, judeţul Constanca (R)
Gyûjtés: 1998.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13/7 
 
1. Ji so le romi kàj kerena, haj, haj,
ji so le romi kàj kerena, lume, hàj?
Hàjda, lume, hàj, mej!
Le rom so kerena?
Thona pe le rom, tràðena, lume.
6. Tàj p’ ek than bàro aresena,
tàj p’ ek thàn bàro aresena, lume, hàj!
Daj thona tàj rjàÊàrena,
daj thona tàj rjàÊàrena,
hàjda, lume, hàj, mej!
11. Ji thanòre uon kàj màj thona.
So d’ o soaòrri phenðas?
D’ aïuñes tu, mama, manðe, lume!
Tume soven Êèjle, brè,
tàj me sovas d’ opre, lume!
16. Hàj tume soven Êèjle,
tàj me sovav mang’ opre, hàjda, haj,
hàjda, lume, soaj lume!
Hàj pe ko maïkar la rjàÊako, lume, lume,
pe ko maïkar la rjàÊako, lume.
21. Hàj d’ okh χala bàri d’ avela, 

A hír a tanítóhoz fog menni,
hogy a sárkányt nem tudják megölni, hej!
109. A tanító jönni fog,
a puskát meg fogja tölteni,
és a tanító jönni fog.
112. Amikor a sátorhoz fog érni,
Istenem, teszi (fogja magát) majd
és meg fogja húzni (a puskaravaszt),
nem tudja majd megcsapni (eltalálni).
115. A sárkányt nem tudja majd
megcsapni (eltalálni),
(mert) a sárkány tisztátalan volt,
(mert) a sárkány tisztátalan volt, hej! 
 
 13/7 

1. A cigányok mit is fognak csinálni, gyere, gyere,
a cigányok mit is fognak csinálni, világ, gyere?
Gyere, világ, haj, hej!
A cigányok mit fognak csinálni?
Teszik (fogják magukat) majd a cigányok,
hajtani fognak, világ.
6. És egy nagy helyre érkeznek majd,
és egy nagy helyre érkeznek majd, világ, gyere!
Hát, teszik (fogják magukat) majd
és megéjszakáznak majd,
hát, teszik (fogják magukat) majd
és megéjszakáznak majd,
gyere, világ, gyere, hej!
11. Tesznek (csinálnak) is majd fekvõhelyecskéket.
A leányka mit mondott?
Te mama, figyelj rám, világ!
Ti aludjatok lent, hé (apám),
(a szekér mellett, a földön),
és én alszom fönt (a szekérben), világ!
16. És ti aludjatok lent (a szekér mellett, a földön),
és én alszom magamnak fönt (a szekérben), gyere, 
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‘kh χala bàri d’ avela, lume, hàj,
hàjda, hàj,
maïkar le roaÊe daj îala, lume,
maïkar le roaÊe daj nakhela, lume.
26. Vi d’ oj roata kàj phàgljah,
hàj vi d’ oj roata e χala phagljas, hàjda, hàj,
hàjði, lume, hàj,
tàj kàj le rom kàj intrila, lume.
30. Tàj la romñòra kàj χala,
tàj la romña kàj χaljas,
tàj ji, brè, ji le romes, lume.
Hàj numa lenge papuça àïíljas, hàjda, hàj.
34. Ke nàïÊi χaljah lenge punre,
ke sas, brè-le, poðíñe, hàjda, hàj, hàj, lume,
ke nàïÊi χaljah lenge punre,
ke sas-le poðíñe, brè.
Ni nañi na nà nà ñinàj lume.
39. Ji thoðe le rom tàj tràðe,
thoðe le rom tàj tràðe,
tàj pala lenðe χala ‘vel, lume,
pala le rom χala ‘vel, lume.
43. D’ anðe le drom ankesÊi,
anðe le drom ankesÊi, hàjda, hàj, hàj, lume.
D’ o faktori kàj avela, lume,
so d’ o rom, o phùro, kerela, lume?
47. Ke l’ vurdona nàïÊi tràðen,
ke χala ‘ndo drom beïel,
hàjda, hàj, hàjda, lume!
D’ o phùro Êèjle χuljela, lume,
tàj lake kàj drabàrela, lume.
52. Vast pe lake kan thoðas,
tàj ji la Êèjle thoðas,
hàjda, hàj, hàj, lume.
D’ o faktori kàj avela, lume,
tàj anðe laÊe cirðela, lume.
57. Paloa vurdon la phangljas,
hàj ando gav ñigerðas, 

gyere,
gyere, világ, egész világ!
És az éjszaka közepén, világ, világ,
az éjszaka közepén, világ.
21. És egy nagy sárkány jön majd,
egy nagy sárkány jön majd, világ, gyere,
gyere, gyere,
a kerekek közé megy majd, világ,
a kerekek közé eljut majd, világ.
26. A kerekeket el is törte,
és a kerekeket el is törte a sárkány, gyere, gyere,
gyere, világ, gyere,
és a cigányokhoz be fog menni, világ.
30. És az asszonykát megeszi majd,
és az asszonykát megette,
hej, és az embert is, világ.
És csak a cipõjük maradt meg, gyere, gyere.
34. Mert nem tudta megenni a lábukat,
hej, mert öltöztetve voltak (volt rajtuk cipõ),
gyere, gyere, gyere, világ,
mert nem tudta megenni a lábukat,
mert öltöztetve voltak (volt rajtuk cipõ), hej.
Ni nanyi na ná ná nyináj világ.
39. Tették (fogták magukat) a cigányok és hajtottak,
tették (fogták magukat) a cigányok és hajtottak,
és utánuk sárkány jön, világ,
a cigányok után sárkány jön, világ.
43. Az utakra mászott,
az utakra mászott, gyere, gyere, gyere, világ.
A tisztviselõ ahogy jönni fog, világ,
az öreg cigány mit fog csinálni, világ?
47. Mert a szekereket nem tudják hajtani,
mert a sárkány az úton ül,
gyere, gyere, gyere, világ!
Az öreg cigány le fog szállni (a szekérrõl), világ,
és neki (a sárkánynak) olvas
(varázsigét mond) majd, világ. 
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paloa vurdon la phangljas, lume,
tàj ando gav ñigerela, lume.
61. Ji kanà le gàîe ðikhle,
ji kanà le gàîe ðikhle,
hàjda, haj!
Pe sako rigà phenðe,
pe sako rigà phenðe, lume.
66. Ke nàïÊi ïonà pe ka l’ reza,
Êe Êiðen le strugurja, hàjda, hàj,
hàj, lume, soàj lume, hàjda, hàjda, hàj, mej! 

DINA (khelderash), sz. 1922.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000. 
 
 
 

 

 

52. Kezet tett (kezét tette) a füleire (a sárkánynak),
és õt is letette (ártalmatlanná tette),
gyere, gyere, gyere, világ.
Ahogy a tisztviselõ jön majd, világ,
és bele fog húzni (bele fog lõni a sárkányba), világ.
57. A szekér után kötötte,
és a faluba vitte,
a szekér után kötötte, világ,
és a faluba viszi majd, világ.
61. Amikor is a nem-cigányok meglátták,
amikor is a nem-cigányok meglátták,
gyere, gyere!
Mindenfelé mondták,
mindenfelé mondták, világ.
66. Mert nem tudják tenni magukat
(idáig nem mehettek) a szõlõhegyekre,
hogy szõlõfürtöket szedjenek, gyere, gyere,
gyere, világ, egész világ, gyere, gyere, gyere, hej! 
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CD14 
 
 14/1 

1. – Amit a nagyapám mondott?
2. – Igen.
3. – Hát, mondta, hát, amikor este lefekszek, soha
ne felejtsem el azt mondani:
4. Aïçírasa te dav ma tèjle,
aïçírasa te uïÊav opre!
 
RAFAEL JÓZSEF (lovári), sz. 1969.
Budapest (Rákospalota), Pest megye (M)
Gyûjtés: 1986.
 
 14/2 
 
1. Suntona Dèvla, îutisàr amenge!
Jèzuïona, Sûz Mària, Sent ¥imonàle,
îutisàr sakoneχ
thà v’ amàre çeledoχ,
kàjso phírðam,
phùva, p’ ol droma!
7. D’ ame baχt thàj zòr
thàj îutisàr ame
ande tomnake ðèχ!
Pale amàri meserije
te îuðuvaχ!
12. Ferisàr amàre ñepotonen,
ràklòren, ràkljòran,
îamutren, phralen,
the la lume the v’ amen!
16. Îutisàr ame,
kàj te keraχ amenge buÊòri,
te îuðuvaχ çàçímasa
pale amàre meserije, 
kàj te îanaχ, kàj te îaχ angla o’ manuï,

CD14 
 
 14/1 

1. – Amit a nagyapám mondott?
2. – Igen.
3. – Hát, mondta, hát, amikor este lefekszek, soha
ne felejtsem el azt mondani:
4. Áldással adjam magamat le (áldással feküdjek le),
áldással keljek fel!
 
 
 
 
 
 14/2 
 
1. Szent Isten, segíts nekünk!
Jézus, Szûz Mária, Szent Simon,
segíts meg mindenkit
és a mi családunkat is,
ahol jártunk,
a földeket, az utakon!
7. Adj nekünk szerencsét és erõt
és segíts meg minket
az õszi napokban!
Hogy a mesterségünk után
megéljünk!
12. Védd meg az unokáinkat,
fiúcskákat, lánykákat,
võket, testvéreket,
és a világot és minket is!
16. Segíts meg minket,
hogy csináljunk magunknak munkácskát,
hogy éljünk igazsággal (tisztességesen)
a mesterségünk után, 
hogy tudjunk, hogy menjünk az emberek elé,
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te n’ avaχ doïàle!
22. Suntona Dèvla,
îutisàr sakoneχ
the v’ amàre çeledoχ
ande tomnake ðesa,
kàj te keraχ amàre buÊòra,
te laχ amenge lòve,
te anaχ amenge χamo, pimo!
29. Îutisàr, làïe Jèzuïòna, sakoneχ
ando ñèvo borï,
ando krèçuno,
kàj te îal e ñève borïoske
pàçasa, baχtàle,
ande, çeledosa,
te n’ al hiàño,
t’ el sakofalo, sasÊímo, lòve,
kàj te poÊínaχ, kàj so trobul ame,
te îuðovaχ maïkar o’ manuï paÊivàle!
39. Dèvla, na mukh khañikaχ the ç’ amen,
ç’ amàre raklòren,
îutisàr ame ande tomnake ðesa
ku’ çelèdo, ku’ sako ñepòci, ku’ sa,
kàj kanà avel e vreme po phùrímo,
kàj te phenen, ke miïtoj phíraðam ame,
the sa bùÊi kerðam,
khañikaχke, jíve na χalam.
47. Dèvla Suntona,
χaÊàr la
the îutisàr ame! 

GÁBOR TÓCSI (khelderash), sz. 1929.
Bánffyhunyad-Huedin, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1994. 
 
 
 
 

hogy ne legyünk hibásak (hogy ne vétsünk)!
22. Szent Isten,
segíts meg mindenkit
és a mi családunkat is
az õszi napokban,
hogy csináljuk a munkácskáinkat,
hogy vegyünk (keressünk) magunknak pénzt,
hogy hozzunk magunknak ételt, italt!
29. Segíts meg, jó Jézus, mindenkit
az új évben,
a karácsonyban,
hogy menjen az új évnek
békével, szerencsésen,
benne (az új évben), a családdal
ne legyen hiány,
legyen mindenféle, egészség, pénz,
hogy megfizessük, hogy ami kell nekünk,
hogy éljünk az emberek között tisztességesen!
39. Istenem, ne hagyj senkit és minket se,
se a mi fiacskáinkat,
segíts meg minket az õszi napokban,
a családdal, minden unokával, mindennel,
hogy amikor jön az idõ az öregségre,
hogy mondják, hogy jól viselkedtünk,
és mind (mindig) dolgoztunk,
senkinek (a kenyerét) ingyen nem ettük.
47. Szent Isten,
hallgasd meg ezt
és segíts meg minket! 
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 14/3 
 
1. Na de, Dèvla, te mèravu,
na de, Dèvla, te mèravu,
le hurden te bàrjàravu,
le hurden te bàrjàrav!
5. Àpoj, le hurden te bàrjàrav le,
le hurden te bàrjàrav le,
na bonuj me, te mèràvu,
na bonuj me, te mèràvu!
9. Kanà man màrðah o Dèlu,
kanà man màrðah o Dèl,
mange d’ àvri na phenðahu,
mange d’ àvri na phenðah.
13. Mange d’ àvri te phendo la,
mange d’ àvri te phendo la,
phagílo muro jíloju,
phagílo muro jíloju.
17. Dekin som the kerðíjomu,
dekin som the kerðíjomu,
sa bùvosa îuðíjomu,
sa bùvosa îuðíjom.
21. De pe muro ternímoju,
de pe muro ternímoju,
îi pe muro phùrímoju,
îi pe muro phùrímo.
25. Kàde som siklo bùvosa,
kàde som siklo bùvosa,
sar o guruv le jàrmosa,
sar o guruv le jàrmosa.
29. Th’ o guruv cirdel o jàrmo,
d’ o guruv cirdel o jàrmo,
the me cirdav o nekàzo,
the me cirdav o nekà’.
33. De pe muro ternímoju,
de pe muro ternímoju, 
îi pe muro phùrímoju,

 14/3 
 
1. Ne add, Isten, hogy meghaljak,
ne add, Isten, hogy meghaljak,
hadd neveljem az apróságokat,
hadd neveljem az apróságokat!
5. Aztán, az apróságokat, ha fölnevelem,
az apróságokat, ha fölnevelem,
nem bánom én, ha meghalok,
nem bánom én, ha meghalok!
9. Amikor megvert engem az Isten,
amikor megvert engem az Isten,
nekem nem mondta ki (nem árulta el elõre),
nekem nem mondta ki (nem árulta el elõre).
13. Ha nekem (elõre) kimondta (elárulta) volna,
ha nekem (elõre) kimondta (elárulta) volna,
eltört (meghasadt) volna a szívem,
eltört (meghasadt) volna a szívem.
17. Amióta vagyok és lettem (amióta megszülettem),
amióta vagyok és lettem (amióta megszülettem),
mindig búval éltem,
mindig búval éltem.
21. Fiatalságomtól,
fiatalságomtól,
öregségemig,
öregségemig.
25. Úgy meg vagyok szokva a búval,
úgy meg vagyok szokva a búval,
mint az ökör a járommal,
mint az ökör a járommal.
29. És az ökör húzza a jármot,
az ökör húzza a jármot,
és én húzom a szerencsétlenséget,
és én húzom a szerencsétlenséget.
33. Fiatalságomtól,
fiatalságomtól, 
öregségemig,
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îi pe muro phùrímo.
37. Kanà, mamò, man kerðàlu,
kanà, mamò, man kerðàlu,
te ïuðalan ma po dromu,
te ïùðalan ma po drom!
41. Te vuïÊàl ma gras, vurdònu,
te vuïÊal ma gras, vurdònu,
te mùjomah decignòju,
te mùjomah decignò!
45. Te nà meràv debàròju,
te nà meràv debàròju,
àpoj, fala la lume phàroju,
fala la lume phàròju!
49. Bàre Dèvla, sar màrðal ma,
bàre Dèvla, sar màrðal ma,
sar çi nà gindisàrðom la,
sar çi nà gindisàrðom la!
53. Bàre Dèvla, na màj màr ma,
bàre Dèvla, na màj màr ma,
ke màrðal ma dostulivàr,
ke màrðal ma dostulivàr!
57. Inke jokhàr te màreh ma,
inke jokhàr te màreh ma,
gàta ‘vav, te mudàrav ma,
gàta ‘vav, te mudàrav ma.
61. Te mèrav, kode mukàvu,
te mèrav, kode mukàvu,
man khonik te nà rovel,
man khonik te nà rovelu.
65. Te rovel ma muri dèju,
te rovel ma muri dèju,
ke kode rovel çeçi,
ke kode rovel çeçiju!
69. Rovela ma, kon kamela,
rovela ma, kon kamela, 
kahko jílo làïo ‘vela,
kahko jílo làïo ‘vela.

öregségemig.
37. Anyám, amikor engem csináltál (szültél),
anyám, amikor engem csináltál (szültél),
dobtál volna az útra,
dobtál volna az útra.
41. Hogy ló, szekér tiporjon engem,
hogy ló, szekér tiporjon engem!
Haltam volna meg kicsiként (gyermekkoromban),
haltam volna meg kicsiként (gyermekkoromban)!
45. Hogy ne haljak meg nagyként (felnõtt koromban),
hogy ne haljak meg nagyként (felnõtt koromban),
(mert) aztán, nehezen fog tetszeni a világnak,
(mert) nehezen fog tetszeni a világnak.
49. Nagy Isten, hogy’ megvertél engem,
nagy Isten, hogy’ megvertél engem,
ahogy nem is gondoltam,
ahogy nem is gondoltam!
53. Nagy Isten, már ne verjél engem,
nagy Isten, már ne verjél engem,
mert elégszer megvertél,
mert elégszer megvertél!
57. Ha még egyszer megversz engem,
ha még egyszer megversz engem,
kész leszek, hogy megöljem magamat,
kész leszek, hogy megöljem magamat.
61. Ha meghalok, azt hagyom,
ha meghalok, azt hagyom,
engem senki ne sirasson,
engem senki ne sirasson!
65. Sirasson engem az én anyám,
sirasson engem az én anyám,
mert az sír igazán,
mert az sír igazán!
69. Sirat majd engem, aki majd akar,
sirat majd engem, aki majd akar, 
akinek jó lesz a szíve,
akinek jó lesz a szíve.
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73. BiÊin, mamò, Êo khoznòju,
biÊin, mamò, Êo khoznòju,
the kalav muro ïoròju,
the kalav muro ïoròju! 

GÁBOR JÁNOS (khelderash), sz. 1968.
Korond-Corund, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1996.
 
 14/4 
 
1. ¥inav ek kotor thàv.
2. Xaljàr!
3. Hàj thav les andre and’ ek pohàro.
4. Ek çibòro, sosa pen o raÊije. No.
5. Àndre thav leχ.
6. Hàj tràdav la gàîe: Hàj, an mange, te ïav leχ pe
leste po pohàro, te borítiv leχ!
7. Àpoj meg kodo thàv, pe soχte ïuven o’ bogure, ol
vinðure ïuven...
8. – Sode bogure?
9. Trín.
10. – Trine.
11. O’ trín – trin milje. Hàj te ïuven íje – íje milje.
Íje milje shi’.
12. Xaljàr!
13. Hàj kanà îal kode gàîi, me kodo thàv avri boldàv
les, avri pharruvàv les, thav aver ando pohàro.
14. Aver thav àndre.
15. Hàj thav les ke lesko kàn:
16. Tho, ïu Êo kàn pe leχte!
17. Hàj kodo, kanà îanel, ke kodo pàji ïòrðol cerra
tàj cerra.
18. No, phenap: Tel’ o phù, tel’ o phù horbil Êo
duïmàño.
19. Ýo duïmàño te îal duràl tutàr!
20. Hàj Êo baχt t’ al palpàle!

73. Add el, anyám, a kendõdet,
add el, anyám, a kendõdet,
és mentsd meg a fejemet,
és mentsd meg a fejemet! 
 
 
 
 

 14/4 

1. Szakítok (vágok) egy darab cérnát.
2. Hallgasd meg!
3. És teszem azt bele egy pohárba.
4. Egy csuporka, amivel isszák a pálinkát. No.
5. Beleteszem azt.
6. És küldöm a nõt: Gyere, hozz nekem (valami
értéket), hogy tegyem azt rá a pohárra, hogy borítsam
azt.
7. Aztán meg az a cérna, amire teszik a bogokat, a
bogokat teszik...
8. – Hány bogot?
9. Hármat. // 10. – Hármat.
11. A három – háromezer. És ha tesznek kilencet –
kilencezer. Kilencezer!
12. Hallgasd meg!
13. És amikor megy az a nõ, én azt a cérnát kifordítom
azt, kicserélem azt, teszek másikat a pohárba.
14. Másikat teszek bele.
15. És teszem azt a füléhez:
16. Tedd, tedd a füledet rá!
17. És az, amikor megtudja, hogy az a víz ömlik
(zúg) keveset és keveset.
18. No, mondom: a föld alól, a föld alól beszél a te
ellenséged.
19. A te ellenséged menjen messzire tõled!
20. És a te szerencséd jöjjön vissza!
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21. Kon thoðà’ leχ tuke, kado ñekàzo, kon ïuÊa’ leχ,
te îal palpàle ke leχko kher!
22. Vaj ando leχko ïero te îal, no!
23. Hàj kanà boldav kodo thàv...
24. Xaljàr!
25. Kanà cirdel avri o gàîi, kodo pharruðíno shi’.
26. Aver thoðomaχ.
27. Dikhta! Shi’ pe leχte?
28. Nej.
29. No, dikheχ akanà?
30. Apoj, diljàjvel o gàîi.
31. Xaljàr!
32. No, akanà phenav lenge:
33. Trebul kathe, trebul còlo, trebul melendàji!
34. Xaljàr!
35. Trebul, so ïon po pàto, no, trebul!
36. Shi’ te lingerav le dur, na ko raïàje, ko tudòïure.
37. Kej Êo benga, te tàvozin tutàr, so tràde pe tute.
No.
38. Àpoj, trebul mèlije, fojic, îaneχ, no, trebul
zàhero, trebul olajo.
39. Lav, so trebul mange, kodo lav.
40. Hej, so te kerav?
41. Trebul jek khosno, trebul, so thon pe meseli.
No.
42. – Vi lòve manges?
43. Àpoj, so îaneχ? Hà, lav.
44. Kej lav.
45. Penda milje. Mangav ek ïel milje.
46. Phenen, nej. 
47. Kàj bíï milje, kàj dèï milje, kàj pàjnî milje.
48. Kàde. 

GÁBOR KATI (khelderash), sz. 1920.
Gyimesbükk-Ghymes Făget, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1996.
 

21. Aki tette ezt (aki csinálta ezt a rontást) neked,
ezt a szerencsétlenséget, aki tette ezt, menjen vissza
(a szerencsétlenség, annak) a házához!
22. Vagy a fejébe menjen, no!
23. És amikor megfordítom azt a cérnát...
24. Hallgasd meg!
25. Amikor húzza ki a nõ, az (a cérna) meg van
fordítva.
26. Másikat tettem volna.
27. Nézd meg! Van rajta (bog)?
28. Nincs.
29. No, látod most?
30. Aztán megbolondul (nem tudja, mit csinál) a nõ.
31. Hallgasd meg!
32. No, most mondom nekik:
33. Kell ide, kell szõnyeg, kell törölközõ!
34. Hallgasd meg!
35. Kell, amit tesznek az ágyra (lepedõ, párna,
dunna, paplan), no, kell!
36. Kell vigyem õket messze, nem a papokhoz, a
tudósokhoz.
37. Az ördögeidhez, hogy távozzanak tõled, amiket
küldtek rád. No.
38. Aztán, kell puliszkaliszt, papír, tudod, no, kell
cukor, kell olaj.
39. Veszem (elveszem), ami kell nekem, azt veszem
(elveszem).
40. Hej, mit csináljak. No.
41. Kell egy fejkendõ, kell, amit tesznek az asztalra
(ennivaló). No.
42. – Pénzt is kérsz?
43. Aztán, mit tudsz (hát, mit gondolsz)? Hát,
veszem (elveszem).
44. Mert veszem (elveszem).
45. Ötvenezret. Kérek egy százezret.
46. Mondják, nincs.
47. Hol húszezret, hol tízezret, hol ötezret. / 48. Így. 
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 14/5 
 
1. Ràca rupujòri,
ràca rupujòri,
po berànd beïela,
po berànd beïel.
5. Jobban puïkede la,
jobban puïkede la!
7. Bàro rom opre vuïÊela,
bàro rom opre vuïÊela.
Jobban puïkede la,
jobban puïkede la!
11. ¥iladaχ leχÊi vàtra,
ïiladaχ leχÊi vàtra,
k’ aven tute trin bòre,
trin bòre, sàr trin ràje.
15. Kanà ïon ando çàro,
χan ek bàro laîavo,
(χa)n ek bàro laîavo.
18. Ràca rupujòri,
po berànd beïela,
bàro rom opre vuïÊela.
Jobban puïkede la,
jobban puïkede la! 

IDÕS KHELDERASH FÉRFI
Korond-Corund, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1996. 
 
 
 14/6  
 
1. Àj, puter, Dèvla, puter
Êi somnakùni porta,
te dikhaχ, kon andràl,
andràl Êi porta!
5. Àj, îi kàj kuthe dikhàχ,

 14/5 

1. Ezüstrucácska,
ezüstrucácska,
a gerendán fog ülni,
a gerendán ül.
5. Jobban lõdd meg õt,
jobban lõdd meg õt!
7. A nagy (gazdag) cigány föl fog kelni,
a nagy (gazdag) cigány föl fog kelni.
Jobban lõdd meg õt (az ezüstrucát) ,
jobban lõdd meg õt (az ezüstrucát)!
11. Söpörte a lakhelyét,
söpörte a lakhelyét,
mert jön hozzád három meny,
három meny, mint három úrinõ.
15. Amikor teszik (a kezüket) a tálba,
esznek egy nagy szégyent,
esznek egy nagy szégyent.
18. Ezüstrucácska,
a gerendán fog ülni,
a nagy (gazdag) cigány föl fog kelni.
Jobban lõdd meg õt (az ezüstrucát),
jobban lõdd meg õt (az ezüstrucát)! 
 
 
 
 
 
 
 14/6 
 
1. Áj, nyisd meg, Isten, nyisd meg
aranykapudat,
hadd nézzük, ki (van) bent,
a kapudon belül!
5. Áj, odáig látunk,
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somnakùno koporïòvo.
K’ àndre, kon shin àndre?
D’ o Sfunto Jèzusi.
9. D’ o Sfunto Jèzuïi
sovel andre leχte.
Sostàr roveχ, màjke,
dware, Szûz Màri(a)?
13. Sàrtena rovàv me,
muro ràklo-j àndre,
mudàrde leχ o’ jùdàïa
ande leχko çaçímo.
17. Àj, de, pàle shi te rovàv
ando çaçímo.
Duj çaçe phràl, dile,
tomna mudàren pe.
21. Ke, mudàren pe vonu,
tomna vi mudàrde pe vonu,
pen jekhàvreχko ràt,
sàr o dîukhol pel leχ.
25. Aj, ke, duj çaçe phràl, phrala,
dware, mudàren pe,
pen jekhàvreχko ràt,
sàr o dîukhol pel leχ.
29. Àpoj, vùïÊen, mo, phràlale,
dikhen ek çuda!
Ej, çe îungàle manuï,
dware, màj bàrjon!
33. Àj, de, mukhen ame d’ àndre,
dware, paχosàjvaχ! 
Nàïtig mukhaχ tum’ àndre,
but-i o manuï!
37. Sàr, te na mukhenu,
dware, tume d’ àndre,
kanà ame îukhleχ, ke,
mukhaχ leχ ek cerra andre?
41. D’ ando benga kosom
vi kola gindin pe,

aranykoporsó (van bent).
Mert, benne, ki van benne?
A Szent Jézus.
9. A Szent Jézus
alszik benne.
Miért sírsz, anyácska,
hej, Szûz Mária?
13. Hogyne sírnék én,
a fiam benne van,
megölték õt a júdások
az igazsága miatt.
17. Áj, de, megint kell sírjak
az igazságért.
Két igaz testvér, te buta,
éppen ölik egymást.
21. Mert, ölik egymást õk,
éppen ölték is egymást õk,
isszák egymás vérét,
ahogy a kutya issza azt (a vért).
25. Áj, mert, két igaz testvér, testvér,
hej, öli egymást,
isszák egymás vérét,
ahogy a kutya issza azt (a vért).
29. Aztán, keljetek, hej, testvérek,
lássatok egy csodát!
Ej, miféle (milyen) rossz emberek,
hej, növekednek már!
33. Áj, de, engedjetek minket be,
hej, megfagyunk! 
Nem engedhetünk titeket be,
sok az ember!
37. Hogyan, hogy nem engednek,
hej, titeket be,
amikor mi a kutyát (is), mert,
engedjük azt egy keveset be?
41. Az ördögben annyit
azok is gondolkoznak,
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le làïe Jòîefoχ,
vi kula mukhle leχ.
45. T’ an baχtàle, dile,
d’ o’ çaçe manuï,
save prinîenen
le Dèvleχko çaçímo.
49. But kreçunureju,
sàr te resen leχ,
v’ àme pàïe tume
te màj îuðuvaχ!
 
53. But kreçuno te resen sasÊímosa! 

GÁBOR TÓCSI (khelderash), sz. 1929.
Bánffyhunyad-Huedin, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1994.
 
 14/7 
 
1. Sa phenðem, ke îav, ke îavoj,
hàj me Êe îav pala Lalika,
3. hàj me Êe îav pala Lalika,
Êe lav mura sumaða, mo,
Êe lav mura sumaða,
kàj χàljah le o Lali sa, mo,
7. kàj χàljah le o Lali sa.
Jívenðe îal sàñijasa,
jívenðe îal sàñijasa,
tàj milà turturikasa.
11. kàj milà turturikasa.
Hàj nàj nàj nàj nàj nàj nàj nà
hàj de nàj nàj nàj nàj nàj nà da
nàjñe nàj nàj nàj da.
15. Hàj màrta, Ðèvla, l’ bravalja,
màrta, Ðèvla, l’ bravalja, mo, 
mo, Êe ïùÊon le droma,
mo, Êe ïùÊon le droma, mo!

a jó Józsefet,
azt is elhagyták.
45. Legyenek szerencsések, te buta,
az igaz emberek,
amelyek megismerik
az Isten igazságát!
49. Sok karácsonyt,
hogy érjétek el azt,
mi is mellettetek
még éljünk! 

53. Sok karácsonyt érjetek meg egészséggel!
 
 
 
 
 
 14/7 

1. Mindig mondtam, hogy megyek, hogy megyek,
és hogy én menjek Lalika után,
3. és hogy én menjek Lalika után,
hogy vegyen a holmimat, hej,
hogy vegyem a holmimat,
amit mindent teljesen tönkretett Lali, hej,
7. amit mindent teljesen tönkretett Lali.
Télen szánkóval megy,
télen szánkóval megy,
és nyár (nyáron) hintóval.
11. nyárnál (nyáron) hintóval.
Háj náj náj náj náj náj náj ná
háj de náj náj náj náj ná da
nájnye náj náj náj da.
15. Istenem, és verjél (támasszál) szeleket,
Istenem, verjél (támasszál) szeleket, hej, 
hej, hogy száradjanak az utak,
hej, hogy száradjanak az utak, hej!
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19. Hàj Êe thoav ma, Êe Êeljàrav,
Êe thoav ma, Êe Êeljàravoj,
21. hàj me Êe lav le sumaða,
kàj χàljah le o Lali sja, mo.
hàj thola Lali, Êeljàrela,
thola Lali, Êeljàrðasoj.
25. Hàj mundro-j ‘turika kàj lela,
hàj po drom kàj Êeljàrela.
PaÊifono ðílàbal,
hàj pulberja avel palàloj.
29. Hàj paÊifono ðilàbal,
hàj pulberja îal palàloj,
hàj d’ o Lali ando maïkar,
hàj d’ o Lali ando maïkaroj.
33. Hàj thola, Ðèvla, Êeljàrla,
hàj thola, Ðèvla, Êeljàrla.
Les Stojàno d’ aràkhela,
les Stojàno d’ aràkhela.
37. Jeta-j rjàtòri perela,
jeta-j rjàtòri perela.
So d’ o Stojàno kàj kerðas?
Mundro kàj bèli geljasoj.
41. Hàj mundro kàj bèli geljas,
hàj cerχa, Ðèvla, vàzðela.
So lehk’ opre d’ aràkhela?
So lehk’ opre d’ aràkhljasoj?
45. Le burec el bilonðe,
hàj χevic e khanðíji, mo,
hàj χevic e khanðíji.
Pàle Ríga muj kàj ðela:
49. Hàj, uïÊi, Lali, uïÊi, brè,
uïÊi, Lali, uïÊi, brè-le!
K’ avíle le, Lali, le çòr,
k’ avíle, Lali, le çòroj!
53. Pàlj’ o Lali kàj phenðas: 
Aïta, Ríga, n’ av ðili, ïè!
Ke nàj, Ríga, ïè, le çòr,

19. És hogy tegyem (fogjam) magamat, hogy induljak,
hogy tegyem (fogjam) magamat, hogy induljak,
21. és hogy én vegyem a holmikat,
amit mindent teljesen tönkretett Lali, hej.
És teszi (fogja magát) majd Lali, indul majd,
teszi (fogja magát) majd Lali, indult.
25. És szépen hintót vesz majd,
és útra fog indulni.
Gramofon énekel,
és porfelhõ jön hátul.
29. És gramofon énekel,
és porfelhõ megy hátul,
és Lali a közepében,
és Lali a közepében.
33. Istenem, és teszi (fogja magát) majd,
indul majd,
Istenem, és teszi (fogja magát) majd, indul majd.
Sztojáno õt meg fogja találni,
Sztojáno õt meg fogja találni.
37. Íme, az estécske esni fog (leszáll az este),
íme, az estécske esni fog (leszáll az este).
Sztojáno mit csinált?
Szépen a hátsó sátorkaróhoz ment.
41. És szépen a hátsó sátorkaróhoz ment,
Istenem, és a sátrat meg fogja emelni.
Mit fog neki föltalálni (mit fog nála találni)?
Mit talált neki föl (mit talált nála)?
45. Sótlan gombákat,
és büdös puliszkát, hej,
és büdös puliszkát.
Ríga ismét szól majd (Ríga megszólal):
49. Gyere, Lali, keljél, keljél, hej,
keljél, Lali, keljél, hej!
Mert jöttek a tolvajok, Lali,
mert jöttek a tolvajok, Lali! 
53. Lali ismét mondott (Lali ráfelelt):
Megállj, Ríga te, ne legyél bolond!
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so s’ ej gràñi bàrjàrði, ïè!
57. So s’ ej gràñi bàrjàrði,
roncojil anðe bèli, ïè,
îàñel o àrro ando gòno,
îàñel o àrro ando gòno, ïè.
61. Àjñe dàljaj dàljaj dàj
nàj nàj nàj nàj nàj nàj nàj nà.
Màj nàkhela, so nàkhela,
les taloa ïèrand roðena.
65. Hàj lehke kherja kàj çòrrena,
lehke kherja kàj çòrrena.
Etoa, Lali kàj uïÊela,
hàj pala lenðe nàïena.
69. Hàj le Stojànos peravla,
va po Stojàno thoðasoj,
va po Stojàno thoðas,
mundro leh kàj peraðasoj.
73. Le Stojànoh mudàrðasoj,
le Stojànoh mudàrðasoj.
Les anðe ïira kàj thola,
d’ anðe ïira l’ tulejenði.
77. Hoa oçe les, Ðèvla, mekhena,
hoa oçe les, Ðèvla, mekhena.
Hàj thoðe pe, Êeljàrðe,
parpàle uon d’ ambolðe, mo! 

VETA MIHAI STANESCU (khelderash), sz. 1916.
Cuza Vodă, judeţul Constanca (R)
Gyûjtés: 2000.
 
 14/8 
 
1. Tilalom, tilalom,
megöl az unalom, jaj,
ke megint bajba pèlem
koràn detehàra. 
5. Gíljastàr jek romñi,

Te Ríga, mert nem tolvajok,
hát, a nevelt kanca, te!
57. Hát, a nevelt kanca,
rágja a hátsó sátorkarót, te,
tudja (érzi) a lisztet a zsákban,
tudja (érzi) a lisztet a zsákban.
61. Ájnye dáljaj dáljaj dáj
náj náj náj náj náj náj náj ná.
El fog telni majd, ami el fog telni,
neki a párna alatt fognak keresni (tapogatni).
65. És el fogják lopni a csizmáit,
el fogják lopni a csizmáit.
Íme, Lali kelni fog,
és utánuk fognak futni.
69. És Sztojánót elejti majd,
Sztojánóra kezet tett,
Sztojánóra kezett tett,
szépen elejtette õt.
73. Sztojánót megölte,
Sztojánót megölte.
A csûrbe fogja õt tenni,
a kukoricaízikes csûrbe.
77. Istenem, és ott fogják õt hagyni,
Istenem, és ott fogják õt hagyni.
És tették (fogták) magukat, indultak,
õk visszafordultak, hej! 
 
 
 
 
 14/8 

1. Tilalom, tilalom,
megöl az unalom, jaj,
mert megint bajba estem
korán reggel. 
5. Elment egy asszony,
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kathi çi rakhàv la, jaj.
Ke, îavtar aba, mamò,
othe te rodàv la. 

9. Ò, so ròdes tu, phralà,
p’ amàro vidíko, jaj?
Ke, rodàv mura romña,
kathi çe rakhàv la.
 
13. Rakhlèm la, rakhlèm la
po zeleno ríto, jaj,
kothe hullàvel pe,
ek cerra màkhel pe.
 
17. Jaj, ek cerra màkhel pe,
te kamen la le çave,
te kamen la, dale,
çej is kade çàve (?)
 
21. Kàlo sim, kàlo sim,
phiravav ma miïto, jaj,
tàj sim huligàñi,
romñengo tilhàri.
 
25. Avel ab’ o kirvo,
àldil les o Màrja, jaj,
pala muro kirvo
sa luluða bàron. 

SZÕCSI ANNA (gurvári), sz. 1918.
és a férje, JAKAB LÁSZLÓ (másári), sz. 1913.
Harsány, Borsod-Abaúj-Zemplén megye (M)
Gyûjtés: 1972.

sehol nem találom õt, jaj.
Mert, elmegyek már, anyám,
ott hogy megkeressem õt. 

9. Ó, mit keresel te, testvér,
a mi vidékünkön, jaj?
Mert, keresem a feleségemet,
sehol nem találom õt.
 
13. Megtaláltam õt, megtaláltam õt
a zöld réten, jaj,
ott fésülködik,
egy keveset (egy kicsit) festi magát.
 
17. Jaj, egy keveset (egy kicsit) festi magát,
hogy megszeressék õt a legények,
hogy megszeressék õt, anyám,
............................. (?)
 
21. Fekete vagyok, fekete vagyok,
viselem magamat jól (jól viselkedem), jaj,
és vagyok huligán,
asszonyok betyárja.
 
25. Jön már a koma,
megáldja õt a Mária, jaj,
a komám után
mind virágok nõnek. 
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 14/9 

1. – Làïi ràÊi te del o Del!
2. – Del o Del.
3. – Ambulik phenav ek kolinda?
4. – Ambulik. Phen, te îutil o Del!
5. – Del o Del te kolindijas ame opre ande bute
berïende!
6. – Del o Del, t’ avel kah! 

ROSTÁS LAJOS (colári), sz. 1948.
Budapest (Újpest), Pest megye (M)
Gyûjtés: 1986.
 
 14/10 
 
1. Àpoj, vuïÊen, vuïÊen, mo, romàle,
lume luluði,
vuïÊen, vuïÊen, mo, romàle,
lume luluði.
5. Tàj dikhen, so nà dikhljàn,
lume luluði,
tàj dikhen, so nà dikhljàn,
lume luluði.
9. Àj, de, ke, χujislaχ o bàro Dèl,
lume luluði.
11. Xujislaχ o bàro Dèl,
lume luluði,
kàj ‘resle d’ o manglitòre,
lume luluði.
15. Ke, vuïÊi, vuïÊi, mo, romà,
lume luluði,
vuïÊi, vuïÊi, mo, romàle,
lume luluði.
19. Ke ‘resle d’ o manglitòre, 
lume luluði,
ke ‘resle d’ o manglitòre,

 14/9 

1. – Jó estét adjon az Isten!
2. – Adjon az Isten!
3. – Mondhatok egy kolindát?
4. – Lehet. Mondjad, segítsen az Isten!
5. – Adja az Isten, hogy kolindázzunk (köszöntsünk)
mi föl sok esztendõben!
6. – Adja az Isten, hogy legyen kit!
 
 
 
 
 
 14/10 
 
1. Aztán, keljetek, keljetek, hej, cigányok,
világ virág,
keljetek, keljetek, hej, cigányok,
világ virág.
5. És lássátok, amit nem láttatok,
világ virág,
és lássátok, amit nem láttatok,
világ virág.
9. Áj, de, mert, leszállt (az égbõl) a nagy Isten,
világ virág.
11. Leszállt (az égbõl) a nagy Isten,
világ virág,
hogy megérkeztek a kérõk,
világ virág.
15. Mert, keljél, keljél, hej, cigány,
világ virág,
keljél, keljél, hej, cigányok,
világ virág. 
19. Mert megérkeztek a kérõk,
világ virág,
mert megérkeztek a kérõk,
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lume luluði.
23. Ande ret le kreçunoχÊi,
lume luluði,
ande ret le kreçunoχÊi,
lume luluði.
27. O’ çùràre, d’ o’ híreïa,
lume luluði,
d’ o’ çùràre, d’ o’ híreïa,
lume luluði.
31. Ke ‘resle d’ o’ biïteïtàr,
lume luluði,
k’ aresle d’ o’ biïteïtàr,
lume luluði.
35. À, mo, çùràre, mo, butàle,
lume luluði,
mo, çùràre, mo, butàle,
lume luluði.
39. Te ‘reslan tume biïteïtàr,
lume luluði,
k’ ame sam ba pejinda,
lume luluði.
43. Phen tu, ïè, mamò, lenge,
ke me na màj îav,
phen tu, ïè, mamò, lenge,
ke me na màj îav!
47. Kol’ çùràre phusàven,
lume luluði,
kol’ çùràre phusàven,
lume luluði.
51. La khojesa sasÊàren,
lume luluði,
la khojesa sasÊàren,
lume luluði.
55. Ke ‘resen ba po dujto,
lume luluði,
ke ‘resen ba po dujto, 
lume luluði.
59. Manglitòre ba mangen,

világ virág.
23. A karácsonyi éjszakában,
világ virág,
a karácsonyi éjszakában,
világ virág.
27. A híres csúrári cigányok,
világ virág,
a híres csúrári cigányok,
világ virág.
31. Mert megérkeztek huszonnégy(en),
világ virág,
mert megérkeztek huszonnégy(en),
világ virág.
35. Á, hej, sok csúrári cigány, hej,
világ virág,
hej, sok csúrári cigány, hej,
világ virág.
39. Ha megérkeztetek ti huszonnégy(en)
(csúrári cigányok),
világ virág,
mi vagyunk ötven(en) (khelderash cigányok),
világ virág.
43. Mondd te, hé, anyám, nekik,
hogy én még nem megyek (férjhez),
mondd te, hé, anyám, nekik,
hogy én még nem megyek (férjhez)!
47. Azok a csúrári cigányok megszúrnak,
világ virág,
azok a csúrári cigányok megszúrnak,
világ virág.
51. A faggyúval gyógyítanak,
világ virág,
a faggyúval gyógyítanak, 
világ virág.
55. Mert érkeznek másodszorra,
világ virág,
mert érkeznek másodszorra,
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lume luluði,
manglitòre ba mangen,
lume luluði.
63. Haj, de, roma bàre, màj soveχ,
lume luluði,
roma bàre, màj soveχ,
lume luluði?
67. Ke ‘reslàm ame tùte,
lume luluði,
k’ areslàm ame tute,
lume luluði.
71. Ande ret le kreçùnoχÊi,
lume luluði,
ande ret le kreçùnoχÊi,
lume luluði.
75. Vi te dikhàχ ba tutàr,
lume luluði,
vi Êa ïè te mangavaχ,
lume luluði.
79. Vi Êa ïè te mangavaχ,
lume luluði,
dikhta, kon avílaχ tùte,
lume luluði.
83. Khelderàre, d’ o’ híreïa,
lume luluði,
khelderàre, d’ o’ híreïa,
lume luluði.
87. Phen, mamò, k’ akanà îav,
lume luluði,
phen, mamò, k’ akanà îav,
lume luluði.
91. Khelderàre híreïa-j,
lume luluði,
ïukàr kakàvi keren, 
lume luluði.
95. Kakàvi ba haladi,
lume luluði,

világ virág.
59. A kérõk kérnek,
világ virág,
a kérõk kérnek,
világ virág.
63. Hej, de, nagy (gazdag) cigány, még alszol,
világ virág,
nagy (gazdag) cigány, még alszol,
világ virág.
67. Mert érkeztünk mi hozzád,
világ virág,
mert érkeztünk mi hozzád,
világ virág.
71. A karácsonyi éjszakában,
világ virág,
a karácsonyi éjszakában,
világ virág.
75. Hogy ellátogassunk hozzád is,
világ virág,
hogy a lányodat is megkéressük,
világ virág.
79. Hogy a lányodat is megkéressük,
világ virág,
nézd meg, ki jött hozzád,
világ virág!
83. Híres khelderash cigányok,
világ virág,
a híres khelderash cigányok,
világ virág.
87. Mondjad, anyám, hogy most megyek,
világ virág,
mondjad, anyám, hogy most megyek, 
világ virág!
91. A híres khelderash cigányok,
világ virág,
szép üstöt csinálnak,
világ virág.
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kakàvi ba haladi,
lume luluði.
99. De, lòli ròÊe phiràvav,
lume luluði,
lòli ròÊi phiràvav,
lume luluði.
103. Na khandav me, ba bakre,
lume luluði,
na khandav me, ba bakre,
lume luluði.
107. K’ o pàpo kude phenðàχ,
lume luluði,
v’ o pàpo kude phenðàχ,
lume luluði.
111. XuÊil tu ba Êirenca,
lume luluði,
χuÊil tu ba Êirenca,
lume luluði.
115. Te îastàr tu ba lesa,
lume luluði,
te îastàr tu ba lesa,
lume luluði.
119. Na khandeχ ba, sàr bakri,
lume luluði,
na khandeχ ba, sàr bakri,
lume luluði. 

123. T’ al baχtàlo e ràt kreçùno!
 
GÁBOR TÓCSI (khelderash), sz. 1929.
Bánffyhunyad-Huedin, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1994.
 
 14/11
 
1. Ande but berïa te resas adal kreçuneske jeleïa
ðesa saste, baχtàle, zuràle! ¥oha te n’ avas nasvàle,

95. Az üst mosott (tiszta üstöt csinálnak),
világ virág,
az üst mosott (tiszta üstöt csinálnak),
világ virág.
103. Nem bûzlök én, (mint) a birka,
világ virág,
nem bûzlök én, (mint) a birka,
világ virág.
99. De, piros szoknyát viselek,
világ virág,
piros szoknyát viselek,
világ virág.
107. Mert a nagyapa azt mondta,
világ virág,
a nagyapa is azt mondta,
világ virág.
111. Fogjál te (össze) a tieiddel,
világ virág,
fogjál te (össze) a tieiddel,
világ virág!
115. Menjél te vele,
világ virág,
menjél te vele,
világ virág!
119. Nem bûzlesz, mint a birka,
világ virág,
nem bûzlesz, mint a birka,
világ virág! 

123. Legyen szerencsés a karácsony éjszaka! 
 
 
 
 14/11
 
1. Sok esztendõben érjük meg ezeket a karácsonyi
jeles napokat egészségesen, szerencsésen, erõben!



158

i loï, i pàça mindig maïkar amende te lakozil!
2. Akanà sar tu te phenes:
3. O Del aman kade te del! Sar phenðan la, kade te
hallgatil la o Del maïkar amende! T’ avas saste tàj
baχtàle!
 
ROSTÁS MÁRIA (cerhári), sz. 1949.
Nyírvasvári, Szabolcs-Szatmár megye (M)
Gyûjtés: 1984.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soha ne legyünk betegek, az öröm, a békesség
mindig köztünk lakozzon!
2. Most mintha te mondanád:
3. Az Isten énnekem így adja meg! Ahogyan mondtad,
így hallgassa meg az Isten köztünk! Legyünk
egészségesek és szerencsések! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14/12
 
1. Szegény, az unokatestvéremet soha nem felejtem
el, de annyira fáj, meg bánt.
2. Monták, éngem ijesztettek otthon, hogy korán
ne mennyé, mer’ hamut tömnek a szádba, ha te
bemész most oda.
3. Mer’, ugye, hát, unokatesvérek voltunk, akkor
átmentünk.
4. De mint afféle gyerek. Az is lány vót.
5. – Vagy rádobják a hamut.
6. Hát, szegény Mariska, gyütt reggel, ugye, mint
afféle gyerek. Egyidõsek voltunk.
7. Hát, szija, szija, ugye, olául.
8. Hát, jó, olául akkor is az van, hogy „szerbusz“.
9. Én elmentem oda a kandallóho’, fogtam hamut,
szegénnek a szájába tettem hamut.
10. A’ meg sírva, sikonyálva futott haza.
11. – Na, de, mér’ kellett hamut tenni a szájába?
12. Mer’, hát, én ezt hallottam az apámtu’, hogyha 
én elmegyek most korán valahova, mint...
13. – Szóval, köszöntõ férfi elõtt.
 
SÁNTA KATALIN (beás), sz. 1936.
Simonfa, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
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 14/13
 
1. Bună dimineaţa! Măi, da Dumnezeu mai mult
crăciun ajunge în fală şi în bucurie de ce mai decît
rău ce am avut! 

2. Am ajuns, măi, crăciun bun, măi,
să căutăm măi să tăiem, măi,
de grijă să nu mai dăm, măi!
 
BOGDÁN MÁRIA (beás), sz. 1932.
Zalakomár, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1992.
 
 
 14/14 
 
1. N-are maica da pe mine, 
da mă ţine ca pe-un cîine,
de gură mă blestema, măi,
da picior mă legăna, da, mamă.
 
5. Fira-i maică sănătoasă!
De ce m-ai făcut fată,
să mă fi făcut fecior, măi?
Să iau lumea pe-un picior, măi!
 
KISS TERÉZIA (beás), sz. 1935.
Kadarkút, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000. 
 
 14/15 
 
1. Cìntă puiul cucului, măi, 
în cincia bradului, măi.
Las să cînte, vine vara,
să-l aude lume-ţara.

 14/13
 
1. Jó reggelt! Hej, adjon az Isten több karácsonyt,
érjünk büszkeségben és boldogságban annál jobbat,
mint rossz, ami volt!
 
2. Elértünk, hej, jó karácsony, hej,
hogy keressünk és vágjunk, hej,
gondba ne ütközzzünk, hej!
 
 
 
 
 
 
 14/14 
 
1. Nincs anyámnak, csak én,
de úgy tart, mint egy kutyát,
a szájából átkozott, hej,
hogy sántítsak, igen, anyám.
 
5. Legyél, anyám, egészséges!
Miért csináltál (szültél) lánynak,
miért nem csináltál (szültél) fiúnak, hej?
Vegyem a világot a lábamra, hej! 
 
 
 
 
 
 14/15 
 
1. Énekel a kakukkfióka, hej,
a fenyõfa tetején, hej.
Hadd énekeljen, jön a nyár,
hogy meghallja világ-ország.
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5. Tot aşa mă bate gîndul,
să vînd casa şi pămîntul,
să vînd casa şi pămîntul.
Zi mă, mamă, ce să fac of!
 
ORSÓS IMRE (beás), sz. 1978.
Nagybajom, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
 
 14/16 
 
1. Hej, de, az enyedi börtön elõtt.
Ajtó, d’ ablak rá van zárva.
Haj, de, csak, tizenegyes szobába’, jaj,
aj, de, d’ ott sétálok nemsokára.
5. Haj, de, csak, kinézek a rács ablakján,
kinézek a rács ablakján,
haj, de, látom, hogy a bátyám nem jön, jaj,
haj, de, látom, hogy a bátyám nem jön.
9. Haj, de, kûdök, asszon, egy levelet,
kûdök, asszon, egy levelet,
haj, de, hogy tudjam meg, mi van veled, jaj,
haj, de, hogy tudjam meg, mi van veled.
13. Haj, de, hazamenyek nemsokára,
hazamenyek nemsokára,
haj, de, mindig nem leszek bézárva, jaj,
haj, de, mindig nem leszek bézárva.
17. Haj, ke, hajdi, mamò, d’ angla mande,
hajdi, mamò, d’ angla mande! 
Dèvla, rovel o ðí ande mande, jaj!
Àpoj, Dèvla, mamò, nej so kerav!
21. Àpoj, Dèvla, de, te na mèrav me,
Dèvla, de, te na mèrav me,
Dèvla, îipon khère na resav me, jaj,
àpoj, îipon khère na resav me!
25. Àj, ke, mamò, kanà khère resav,
Dèvla, na, çi bunuv te mèrav,

5. Mindig így gondolkozom,
hogy adjam el a házat és a földet,
hogy adjam el a házat és a földet.
Mondd, anyám, mit csináljak, jaj!
 
 
 
 

 14/16 
 
1. Hej, de, az enyedi börtön elõtt.
Ajtó, d’ ablak rá van zárva.
Hej, de, csak, tizenegyes szobába’, jaj,
aj, de, d’ ott sétálok nemsokára.
5. Hej, de, csak, kinézek a rács ablakján,
kinézek a rács ablakján,
haj, de, látom, hogy a bátyám nem jön,
haj, de, látom, hogy a bátyám nem jön.
9. Hej, de, kûdök, asszon, egy levelet,
kûdök, asszon, egy levelet,
haj, de, hogy tudjam meg, mi van veled, jaj,
haj, de, hogy tudjam meg, mi van veled.
13. Haj, de, hazamenyek nemsokára,
hazamenyek nemsokára,
haj, de, mindig nem leszek bézárva, jaj,
haj, de, mindig nem leszek bézárva.
17. És, mert, gyere, anyám, elémbe,
gyere, anyám, elémbe! 
Isten, sír bennem a lélek, jaj!
Aztán, Isten, anyám, nincs mit csináljak!
21. Aztán, Isten, add, hogy én ne haljak meg,
Isten, add, hogy én ne haljak meg,
Isten, amíg én haza nem érek, jaj,
aztán, amíg én haza nem érek!
25. Aj, mert, anyám, amikor hazaérek,
Isten, nem, nem bánom, ha meghalok,
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haj, ke, mamò, kanà khère resav, jaj,
Dèvla, çi bunuv te mèrav! 

GÁBOR JUTKA (khelderash), sz. 1978.
Csíkdelne-Delniţa, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1995.
 
 
 14/17 
 
1. Lehet kezdeni! 

2. Nàni, Nàni, muri gàîi,
çe híro si karing tume?
Phenta mange, muri romñi,
kon sas kathe kadi ràÊi?
 
6. Ke la muca çi kolopo,
çi çiîmica nàj ando punro.
Taj sas kodo, o kurvàri,
le tritone somsèdoski.
 
10. Te ïuÊuvav, te biljuvav,
sar e patrin ando pàji!
Ke çi sùtem angàljate.
Kàj sùtem me? Pe màljate.
 
14. Te ïuÊuvav, te biljuvav... 
 
15. Nàs. Vi kàde ïàj phenes, àm de na kàde kade
gíli! 

16. sàr e patrin ando pàji!
 
17. Na, de, maj me phenav la kàde!
 
18. Ke nas kodi e mucica,

és, mert, anyám, amikor hazaérek, jaj,
Isten, nem bánom, ha meghalok!
 
 
 
 
 
 
 14/17 
 
1. Lehet kezdeni!
 
2. Náni, Náni, feleségem,
miféle hír van felétek?
Mondd el nekem, feleségem,
ki volt itt ez éjjel (ma éjjel)?
 
6. Mert a macskának nincs kalapja,
se csizmácska nincs a lábán.
És volt az, az a kurvás,
a harmadik szomszédé.
 
10. Száradjak el, olvadjak el,
mint a falevél a vízben!
Mert nem aludtam ölben.
Hol aludtam én? A mezõn.
 
14. Száradjak el, olvadjak el... 
 
15. Nem (így) volt. Így is mondhatod, de nem így
(van) ez az ének!
 
16. mint a falevél a vízben.
 
17. Na, adjad (a mikrofont), majd én elmondom azt
úgy (ahogy kell)!
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tàj sas kodo, o kurvàri.
20. Hàj sas kodo, o kurvàri,
le tritone somsèdoski.
 
22. Phenel e romñi:
 
23. Te ïuÊuvav, te biljuvav,
sar e patrin ando pàji!
 
25. De megfáztam én, Karcsi!
 
26. Te ïuÊuvav, te biljuvav,
sar e patrin ando pàji!
 
28. Maj inke jek phenav tuke. Kapçolisàras les!
 
29. Mimi, Mimi, híreï Mimi,
elment kukoricát vágni.
Œùrasa ïindas e sàra, 
te nà ïunen o zùgàïi.
 
33. Jaj, de, Mimi, Mimi, híreï Mimi,
kon maladas Êi feljàstra?
E mucica le somsèdoski,
sar e tritone somsèdoski.
 
37. Phenel apol o rom: 
 
38. Mimi, Mimi, híreï Mimi,
nàs kodi e mucíca.
Hàj sas kodi, o kurvàïi,
ke la muca nuju palma,
çi kolopo ando ïèro. 

43. Apol phenel:
 
44. Me kàde te ïuÊavav,

18. Mert nem volt az, az a cicácska,
és volt az, az a kurvás.
 
20. És volt az, az a kurvás,
a harmadik szomszédé.
 
22. Mondja az asszony:
 
23. Száradjak el, olvadjak el,
mint a falevél a vízben!
 
25. De megfáztam én, Karcsi!
 
26. Száradjak el, olvadjak el,
mint a falevél a vízben!
 
28. Majd még egyet mondok neked. Kapcsoljuk ezt
(a magnót ki)!
 
29. Mimi, Mimi, híres Mimi,
elment kukoricát vágni,
késsel vágta a szárat,
hogy ne hallják a zúgást.
 
33. Jaj, de, Mimi, Mimi, híres Mimi,
ki kopogtatta meg az ablakodat?
A szomszéd cicácskája,
mint a harmadik szomszédé. 
 
37. Mondja aztán a cigány: 

38. Mimi, Mimi, híres Mimi,
nem volt az cicácska.
És volt az, az a kurvás,
mert a macskának nincs tenyere (nincs keze),
se kalap a fejben (se kalap a fején).
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sar e patrin ando pàji!
The sas kodo, jo kurvàïi,
hàj sas kodi e mucica l’ somsídoski.
 
48. Apol phenel:
 
49. Jaj, de, Mimi, Mimi, híreï Mimi,
kon... sar trajis tu Êe romesa?
 
51. Kadi kàver phenel, puïel latàr:
 
52. Na puï mandàr, na pre miïto,
ke phàndel ma kàj o kílo,
tàj màrel ma, ke si dilo!
 
RAFAEL ARANKA (lovári), sz. 1904.
és a férje, KOZÁK JÓZSEF „GOCSA“
(lovári), sz. 1906.
Szolnok, Szolnok megye (M)
Gyûjtés: 1982.
 
 
 14/18 
 
1. Opojíme, opojíme,
çerno pívo.
3. Navaríme, navaríme
ritkànro voðòku. 
 
5. Agre buðeï biÊ,
buðema hubiÊ. 

KASUBA JÓZSEF (magyarcigány), sz. 1939.
Szarvas, Békés megye (M)
Gyûjtés: 2001.
 
 

43. Aztán mondja (az asszony):
44. Én úgy száradjak el,
mint a falevél a vízben!
És volt az, az a kurvás,
és volt az a szomszéd cicácskája.
 
48. Aztán mondja:
 
49. Jaj, de, Mimi, Mimi, híres Mimi,
ki... hogyan élsz te a férjeddel?
 
51. Ezt más mondja, kérdezi tõle:
 
52. Ne kérdezd tõlem, nem nagyon jól,
mert köt engem a karóhoz,
és ver engem, mert bolond!
 
 
 
 
 
 
 14/18 
 
1. Iszunk, iszunk,
fekete sört.
3. Fõzünk, fõzünk
a kisbíró lányának. 
 
5. Ha nem fogsz ütni,
fogunk törni valamit. 
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 14/19 
 
1. Hàj, Ðèvla, bu rom kàj d’ avena,
hàj meràv, ïavale!
3. Mama, dale, hàj kàj uon, Ðèvla, d’ avena,
hàj meràv, ïavale!
5. Mama, Ðèvla, savaj, mo, le KonstancaÊe,
me meràv, meràvoj!
7. Mama, dale, kon oçe, Ðèvla, d’ avela,
savaj po oboro,
sav la KonstancaÊe, mo!
10. Hàj, mama, d’ o JistràÊi thoa Duïàno,
me meràv, meràvoj!
12. Hàj, mo, Ðèvla, so d’ o JistràÊi, m’, kerela?
Mo, la ïa tomñila,
savaj koa Duïàno.
15. Hàj, mama, kàða jo JistràÊi, mo, phenla,
hàj meràv, ïavale!
17. Mama, Ðèvla, d’ aïuñes, mo, χanamíka,
savaj, mo JistràÊi!
19. Mama, dale, me numtà drom kaçe dàvoj,
hàj meràv, ïavale!
21. Mama, buñàreh hàj kol phràles, brè,
savaj le Jonosi!
23. Mama, Ðèvla, mama, dale, mo,
thona tàj màj tràðena,
drom o bàro lena,
sav la Hirïovako.
26. Mama, Ðèvla, HirïovaÊe d’ aresena, 
urdona banðàrna,
len rigàÊe màj ðena.
29. Mama, dale, ji màj χana, ji màj pena,
me merav, ïavale!
31. Mama, mo, thoðe tàj màj tràðe
drom Cindàrijengo.
33. Mama, dale, ande l’ Cindàri ‘resena,
po oboro màj îana.

 14/19 

1. És, Istenem, ahogy a sok cigány jönni fog,
és meghalok, cigány legények!
3. Mama, anya, és hová fognak õk jönni, Istenem,
és meghalok, cigány legények!
5. Mama, Istenem, vagyis, hej, Konstancára
(fognak jönni),
én meghalok, meghalok!
7. Mama, anya, ki fog odajönni, Istenem,
vagyis az ugarra (a vásártérre),
hej, vagyis Konstancára!
10. És, mama, a Jisztrátyi és a Dusáno,
én meghalok, meghalok!
12. És, hej, Istenem, Jisztrátyi, hej, mit fog csinálni?
Hej, a lányt el fogja jegyezni,
vagyis Dusáno számára.
15. És, mama, Jisztrátyi
így fog mondani (szólni), hej,
és meghalok, cigány legények!
17. Mama, Istenem, figyelj, hej, apatárs,
vagyis Jisztrátyi, hej!
19. Mama, anya, én az esküvõnek itt utat adok,
és meghalok, cigány legények!
21. Mama, megjavítod (meggyõzöd) azt a testvért,
hé, vagyis Jonot!
23. Mama, Istenem, mama, anya, hej,
teszik (fogják magukat) majd és hajtani fognak,
a nagy utat veszik majd 
(a nagy útra elindulnak majd),
vagyis Hirsovának (Hirsova felé).
26. Mama, Istenem, Hirsovába érkeznek majd,
szekereket görbítenek majd
(elkanyarodnak a szekerekkel),
õket félre adják majd (félre állnak).
29. Mama, anya, esznek is majd, isznak is majd,
én meghalok, cigány legények!
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35. Dale, kas oçe, Ðèvla, ‘ràkhena?
Sar Kovriîànosi,
haj la Rifica, mej!
38. Mama, Ðèvla, pàle JistràÊi pheñela,
me meràv, meràvoj!
40. Mama, Ðèvla, san en pàçe, Kovriîàne,
hàj bibi Rifica?
42. Mama, Ðèvla, sam en pàçe, mo, ñepoàÊe,
me meràv, meràvoj!
44. Mama, Ðèvla, ç’ aïunðàn kol phralestàr,
savaj le Jonostàr?
46. Mama, Ðèvla, ç’ aïunðemoj, mo, ñepoàÊe,
savaj, mo, JistràÊe!
48. Mama, Ðèvla, hàj numta drom kà màj ðela,
Êilifoàñe màrla,
Jonoh ç’ aràkhela. 

51. Ýe trajin!
 
SIBINKA MIHAI (khelderash), sz. 1928.
Cuza Vodă, judeţul Constanca (R)
Gyûjtés: 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 14/20 
 
1. Hàj, Ðèvla, bu rom kàj d’ avena,
hàj, Ðèvla, bu rom kàj d’ avena.
3. Hàj kàj uon, Ðèvla, kàj d’ avena,
hàj kàj uon, Ðèvla, kàj d’ avena,
savaj anda l’ Petroïàña.
6. Hàj savaj anda l’ Petroïàña.

31. Hej, mama, tették (fogták magukat)
és tovább hajtottak
a cindári úton.
33. Mama, anya, Cindáriba érnek majd,
a vásártérre mennek majd.
35. Istenem, anya, kit fognak ott találni?
(Nem mást), mint Kovrizsánót
és Rificát, hej!
38. Mama, Istenem, Jisztrátyi ismét mondani fogja,
én meghalok, meghalok!
40. Mama, Istenem, békességben vagytok,
Kovrizsáno,
és Rifica néni?
42. Mama, Istenem, békességben vagyunk,
hej, unoka,
és meghalok, meghalok!
44. Mama, anya, hallottál-e arról a testvérrõl,
vagyis a Jonóról?
46. Mama, Istenem, nem hallottam, hej, unoka,
vagyis, hej, Jisztrátyi!
48. Mama, Istenem, és az esküvõnek
ahogy utat fog adni,
telefonálni fog,
Jonót nem fogja megtalálni. 

51. Éljetek! 
 
 
 
 14/20 
 
1. És, Istenem, sok cigány fog jönni,
és Istenem, sok cigány fog jönni.
3. És hol õk (õk honnan), Istenem, hol jönnek majd,
és hol õk (õk honnan), Istenem, hol jönnek majd,
vagyis Petrosányiból.
6. És vagyis Petrosányiból.
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Hàj kon oçe, Ðèvla, d’ avela?
Sa d’ o Gogo oçe d’ avela.
9. Hàj mundro d’ aïÊíre kàj ðena.
Hàj khère le rom d’ avena,
hàj le cerχe d’ anzàrena.
12. Hàj sa le rom ando gav îanoj.
Kas kakàvja gàta nàjoj?
Savaj, Ðèvla, le Gogosoj.
15. Hàj khère Gogo kàj d’ àïela,
hàj bùÊi bu ba kerela,
hàj grop’ angàr phabàrela.
18. Hàj mundro bùÊi Gogo kerla, Ðèvla,
hà’ l’ kakàvja kàj kolila,
hàj kakàvja Gogo kolila, mo.
21. Hàj ta trin ðes pe lenðe kerla,
hà’ l’ kakàvja Êermeñíla,
nàj le Gogos çi cigàra,
hàj si o Gogo bokhàlo, mo.
25. Hàj t’ al kakàvja Êermeñíla, Ðèvla,
hàj koa birto Gogo îala,
uo te lel peske duhàno,
te kerel Gogo cigàra.
29. Ji, mo, kanà koa birto kàj îala, Ðèvla,
jek duhàno kàj mangela,
hà’ ‘k cigàra banðàrela, mo.
32. Kanà koa gàîo astàrela,
kanà-j cigàra astàrðasoj, 
gaða gàîo ‘ke phenðasi, mo.
35. D-auzi meştere la mine,
n-ai meştere de-o căldare,
ba să fie ba dearamă.
38. Am domnule de-o căldare,
sau ai o căldare mare,
da sa fie ba dearamă.
41. A unde stai domnule, mă?
Les’ avri andoa birto anklela,
hàj lesk’ o kher sikavela, mo.

És, Istenem, ki fog odajönni majd?
Mind (csak) a Gogo fog odajönni.
9. És szép hírt adnak majd.
És haza a cigányok jönni fognak,
és a sátrakat ki fogják feszíteni.
12. És mind a cigányok a faluba mennek.
Kinek kész üstjei nincsenek
(kinek nincsenek kész üstjei)?
Vagyis, Istenem, Gogónak.
15. És otthon Gogo fog maradni,
és dolgozni fog sokat,
és (egy) gödör szenet fog égetni.
18. És szép munkát fog Gogo csinálni, Istenem,
és az üstöket körbe fogja (cinezni),
és az üstöket Gogo körbe fogja (cinezni), hej.
21. És három napot rajtuk fog csinálni,
és az üstöket be fogja fejezni,
nincs Gogónak cigarettája se,
és Gogo éhes, hej.
25. És legyen az üst befejezve
(az üstök készítését be fogja fejezni), Istenem,
és a kocsmához Gogo menni fog,
hogy õ vegyen magának dohányt,
hogy csináljon Gogo cigarettát.
29. Hej, amikor is a kocsmához fog menni,
Istenem,
egy (csomag) dohányt fog kérni,
és egy cigarettát fog csavarni, hej. 
32. Amikor a nem-cigánynak meggyújtja majd,
amikor a cigarettát meggyújtotta,
ezt a nem-cigány neki mondta, hej.
35. Hallgas, mester, rám,
nincs, mester, egy üst,
de hogy legyen rézbõl.
38. Van, uram, egy üst.
Vagy van egy nagy üstöd,
igen, legyen rézbõl.
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44. Avel o Gogo khère, Ðèvla,
lel e kakàva bàri, mo,
hàj îal aba koa gàîo, mo.
47. Hàj koa kher Gogo resela,
gàîo kàj skafið’ avela,
hàj kàj χal o gàîo d’ àndre,
kàj χal o gàîo d’ àndre, mo.
51. Hàj k’ o Gogo ‘vri d’ anklela,
hàj k’ o Gogo ‘vri d’ anklela,
hàj ande l’ îukhel kàj ðela,
àndre le Gogos kàj ïola.
55. Hàj kakàvji Êèle mekhela, Ðèvla,
hàj lesk’ o gàîo pheñela:
trei meştere de mănăncă!
58. Hàj thola o Gogo thàj màj χala,
kàj skafíði le gàîesa.
60. Ji χala Gogo, çi pre χala,
hàj Êe pharruvel le gàîesa,
hàj opre Gogo vuïÊela, mo.
63. Ji gaða gàîo kàj pheñela:
hai mănăncă meştere bine,
da să nu-ti fie ruşine!
66. In mulţamesc domnule, Ðèvla,
ç’ o gàîo, Ðèvla, çi χala,
hàj opre uo kàj vuïÊela, mo. 
69. Aj, e kakàvi kàj ðikhela,
hàj kakàvi les plaçàla,
anel o gàîo ba pesÊi,
kakàvi bipharràði, mo.
73. Hàj vast pe la Gogo thola,
lako fundo kalavela,
hàj lake çungàr kàj thola.
76. Ji gaða gàîo kàj pheñela:
Dauzi meştere la mine,
n-am bani de unde sa-ţi dau oi,
dă zdau meştere porumboj!
80. I porumb sa-mi dai domnule, mă!

41. De hol laksz, uram, hej?
Vele ki a kocsmából fog jönni,
és neki a házat mutatja majd, hej.
44. jön Gogo haza, Istenem,
fogja a nagy üstöt, hej,
és megy már a nem-cigányhoz, hej.
47. És a házhoz Gogo érkezik majd,
a nem-cigány az asztalnál lesz majd,
és ahol eszik a nem-cigány bent,
ahol eszik a nem-cigány bent, hej.
51. És Gogóhoz kijön majd,
és Gogóhoz kijön majd,
és a kutyákba adott (ütötte, vagy rúgta a kutyákat),
be a Gogót teszi majd (tessékeli be Gogót).
55. És az üstöt leengedi (a földre leteszi), Istenem,
és neki a nem-cigány mondja majd:
gyere, mester, három helyett enni!
58. És teszi majd Gogo és majd enni fog,
az asztalnál a nem-cigánnyal.
60. Gogo is enni fog, nem nagyon fog enni,
és hogy cseréljen a nem-cigánnyal,
és Gogo fel fog állni, hej.
63. Ezt is a nem-cigány fogja mondani:
gyere, egyél, mester, jól,
igen, ne szégyelld magadat!
66. Köszönöm, uram, Istenem,
a nem-cigány se, Istenem, nem fog enni, 
és õ föl fog állni, hej.
69. Aj, az üstöt látni fogja,
és az üst neki tetszeni fog,
hozza a nem-cigány az övét,
a töretlen üstöt, hej.
73. És kezet rá Gogo fog tenni,
a fenekét (az üstnek) le fogja venni (szó szerint: meg
fogja szabadítani, mármint az üstöt a fenekétõl),
és neki köpést fog tenni (köp egyet az üsttõl).
76. Ezt is a nem-cigány fogja mondani.
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Či tomnil pe la dublasa,
hàj çi, mo, la kakàvjasa.
83. So tomnil pe le îàkosa,
84. Phàri-la!
so tomnil pe le îàkosa,
trin îàkuri kukurùzo,
ïinaðas o gàîo jekhoj.
88. Mo, màrðas, soðe màrðasoj,
màj ïinðasi dopàïoj,
kàm ek îàko tàj dopàïi, Ðèvla.
91. Thola Gogo, mudàrðasoj,
sa p’ ek îàko tàj dopàïoj,
hàj khère Gogo kàj d’ avela,
hàj muj pe Lena kàj ðela.
95. Ji païa l’ cerχe kàj païola:
D’ aïuñes tuj, Lena, ïè,
ale, Lena, l’ îàkuri, ïè,
Êe lasi d’ o kukurùzo!
99. Hàj duj îàkuri Lena lela,
hàj koa Gogo len d’ añela,
mo, lela, mo, la Lena,
hàj îala ba ji lasa, mo.
103. Hàj koa kher, Ðèvl’, aresena, 
gàîo koa petulo îala,
hà’ l’ îàko, Ðèvla, pherena.
106. Gaða Gogo kàj pheñela:
D’ aïuñes tuj, Lena, ïè,
Êe vàîdap tuke d’ o îàko,
Êe ñigres les ba jàvri, ïè,
ke ðikhel gàîo ‘kurùzo!
111. Hàj ðikhel abaji ‘kurùzo,
ke si o ‘kurùzo aba butoj,
hàj ðikhel les d’ o gàîo, ïè.
114. Lake o Gogo kàj vàzðela,
î’ anðe poarta d’ aresela,
hàj e Lena kàj perela,
le îàkosa po dumo, brè.

Hallgass, mester, rám,
nincs pénzt honnan adjak neked,
de adok, mester, kukoricát!
80. Kukoricát adjál nekem, uram, hej!
Nem alkuszik a duplával,
és az üsttel se, hej!
83. Mit (mert) alkuszik a zsákkal,
84. Nehéz ez (az ének)!
85. mit (mert) alkuszik a zsákkal,
három zsák kukorica,
ígért a nem-cigány egyet.
88.Hej, vert, amennyit vert
(alkudott, ameddig alkudott, vagyis: összecsapták,
„összeverték“ a tenyerüket alkudozás közben),
még ígért egy felet,
talán egy zsákot és egy felet, Istenem!
91. Tenni (indulni) fog Gogo, ölt
(halálosan elfáradt),
mind (csak) másfél zsákra (másfél zsákért),
és haza Gogo fog jönni,
és szájat Lenára fog adni (rá fog szólni Lenára).
95. A sátrak mellé is közeledni fog:
Hallod te, Lena, hé,
gyere, Lena, a zsákok (vedd föl a zsákokat), hé,
vegyük a kukoricát!
99. És két zsákot Lena venni fog, 
és Gogóhoz azokat vinni fogja,
hej, venni fogja, hej, a Lenát,
és menni fog vele is, hej.
103. És a házhoz, Istenem, érkezni fognak,
a nem-cigány a magtárhoz fog menni,
és a zsákokat, Istenem, meg fogják tölteni.
106. Ezt Gogo fogja mondani:
Hallod te, Lena, hé,
hadd emeljem (föl) neked a zsákot,
vidd ezt ki, hé,
mert látja a nem-cigány a kukoricát!
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118. Kanà-j Lena kàj pèlasoj,
hàj muj po Gogo kàj ðasoj:
Xal tu, Gogo, o çorrímos, brè,
χalan ma, Gogo, χalan ma!
122. Hàj ke sas e Lena phàri, Ðèvla,
hàj uoj peske ïinðíli,
kanà uoj peske pèli, mo.
125. Hàj, mo, pherela o kolàveroj,
jo kolàver îàko pherla,
hàj lak’ o Gogo vàzðela,
hàj koà birto le ñingrela.
129. Jo ‘kurùzo biÊinela, Ðèvla,
hàj o ‘kurùzo ke màj ðela,
çi lja lake ç’ e’ reÊija,
ke sas Lena bokhàli, mo,
kàj kerðaso ba bùÊi, mo.
134. Bàrem ek sferto mànro, Ðèvla,
mo, khère Lena d’ avela,
mo, khère Gogo d’ avela.
Hàj pe ko maïkar la rjàÊako,
kon merel, kon çi mereloj? 
139. Hàj merel e romn’ el GogosÊi,
merel e romn’ el GogosÊi,
tàj bòri le DoftorosÊi,
tàj d’ oj ïej le FranceïÊi.
143. Hàj pe ko maïkar la rjàÊako, Ðèvla,
saj luma opre kàj vuïÊela,
màj rovena, màj cina (cipína).
146. Hàj kàj mùli, mo, ba d’ oj Lena,
màj rovena, màj cipína,
laÊi preveðàla kerna.
149. Hàj Êehàra de ðimiñàce
uñi kàj gropa kàj îana,
hàj uñi o kaït ke kerena.
152. Mo, hàj e Lena d’ angropona,
hàj koà birto ke d’ avena,
laÊi pomàna ke thona, mo.

111. És látja már a kukoricát,
mert a kukorica már sok
(már több, mint amennyiben megállapodtak),
és látja ezt a nem-cigány, hé.
114. Neki (Lenának) Gogo emelni fogja
(föl fogja emelni a zsákokat),
a kapuig fog érkezni,
és Lena el fog esni,
a zsákkal a hátán, hé.
118. Amikor Lena elesett,
és szájat Gogóra adott (rászólt Gogóra):
Megesz téged, Gogo, a nyomorúság, hej,
megettél (tönkre tettél) engem, Gogo,
megettél (tönkre tettél) engem!
122. És mert volt Lena terhes, Istenem,
és õ magának megszakadt,
amikor õ magának elesett, hej.
125. És, hej, meg fogja tölteni a másikat,
a másik zsákot is meg fogja tölteni,
és neki Gogo (föl) fogja emelni,
és a kocsmához õket vinni fogja.
129. A kukoricát árulni fogja, Istenem,
és a kukoricát már adni fogja,
nem vett neki (Lenának) egy (pohárka) pálinkát se,
mert volt Lena éhes, hej, 
hogy dolgozott, hej.
134. Legalább egy negyed kenyeret, Istenem,
hej, haza Lena fog jönni,
hej, haza Gogo fog jönni.
És az éjszaka közepén,
ki hal meg, ki nem hal meg?
139. És meghal Gogo felesége,
meghal Gogo felesége,
és a menye Doftoronak,
és a lánya Francnak.
143. És az éjszaka közepén, Istenem,
az egész világ (mindenki) föl fog kelni,
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155. Hàj pomàna tríne ðesenði,
χana le rom, çi pre χàna,
ke si, mo, le ñàmuri,
hàj si i romni terni, mo.
159. Mo, avena ñiïÊe ursàrja,
d’ oj ursàra Ðèvla, ‘vena,
k’ aven anda l’ Genïàña,
aven anda l’ Petroïàña.
163. Hàj Gogo avri, Ðèvla, d’ avela,
malavela tàj rovela,
hàj muj pe l’ ursàrja ðela:
166. D’ aven tu’ anðe, mo, phralíka!
Kathar aven, mo, phralíka?
D’ avas, phrala, ba d’ ordàloj.
Œi màj aràkhljan amàrendàr?
170. Œ’ aràkhljemi, mo, phralíka.
Aven, phralíka, d’ orðe,
d’ aveni-le d’ ando birto!
173. Tà’ χani tume pomàna! 
Kàj pomàna la LenàÊi,
savaj i leska romñaÊi.
176. Thona ursàra tàj χana,
pala-j skafiði beïena,
tà’ v’ anda l’ ïère kerena:
Ýe avel, ïavale, angla-j Lena! 
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sírnak majd, kiáltoznak majd.
146. És hogy meghalt, hej, az a Lena,
sírnak majd, kiáltoznak majd,
a virrasztását fogják majd csinálni.
149. És másnap reggel
néhány (cigány) a gödörhöz
(a sírgödörhöz) megy majd,
és néhány (cigány) a fát (a fejfát) fogja csinálni.
152. Hej, és Lenát eltemetik majd,
és a kocsmához fognak menni,
a halotti torát (Lenának) meg fogják tenni, hej.
155. És három napi halotti tor
(amit a halál utáni harmadik napon tartanak),
esznek majd a cigányok, nem nagyon esznek majd,
mert, hej, a rokonok,
és a cigány asszony fiatal (volt), hej.
159. Hej, jönni fog néhány urszári
(medvetáncoltató) cigány,
az urszárik, Istenem, jönni fognak,
jönnek Gensániból,
jönnek Petrosániból.
163. És Gogo, Istenem, ki fog jönni (a kocsmából),
csapkodni fog és sírni fog,
és szájat az urszári cigányokra fog adni 
(rászól majd az urszári cigányokra):
166. Gyertek ti be, hej, testvérke!
Honnan jöttök, hej, testvérke?
Jövünk, testvér, errõl.
Nem találtál közülünk valót?
170. Nem találtam, hej, testvérke.
Gyertek, testvérke, erre,
gyertek a kocsmába!
173. És egyetek ti halotti tort!
Ami a Lena halotti tora,
vagyis az õ feleségéé.
176. Teszik majd (fogják majd magukat)
az urszárik és enni fognak,
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az asztal mögé (az asztal mellé) ülnek majd,
és a fejükbõl is csinálnak majd
(a fejükkel biccentenek).
Legyen, cigány legények, Lena elõtt (az áldozat)!
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CD15 
 
 15/1 
 
1. Romale, ïavale, phenav tumenge ek paramiça.
2. Has, kàj na has, hetedhét ország ellen, az
Óperenciás tengeren is túl, has ek çorro rom.
3. Le çorre romes has trin ïave. D’ aba bare ïàve
has-le.
4. De o rom so has o foglalkozàïi?
5. Kukol’ angara phaberlas. Hàj ke sènègetèvo haslo.
6. No, de sako ràÊi ràÊasa trobulàs ando kemencèvo
te phàbren i angara, le barra.
7. Hàt, voj aba na bírinlàs.
8. Kas tràdelas? Peske ïaven. 
9. Numaj o phùro ïavo buïolas Jànoï.
10. – De, îa, fijam, Jànoï!
11. Tàj îal, indulil.
12. – Andar kadal’ kin amàro mànro pe amàre lòve!
13. – Îike tehàra phabar! Ker jag ando kemencèvo,
kade phabona àvri o angara!
14. Îal o ïàvo, phabarlas, ameddig phaberlas, de vi
sùÊatàr.
15. Tehàra avel.
16. Îal lesko dàd, dikhel, ke ràkhel les, ke sovel.
17. Tàj ljas les àngle, e berandesa mudàrel les, ïinel
ande leste ròljasa. Ke sa phagerða les.
18. Hi o maïkarùno ïàvo, odo has ¥àndor.
19. – No, ïuna leh, ¥àndor fijam, pe tute
kerülisàrða o ïoro! Akàn’ aba ràÊi tu îas. Tàj vi tu
kade phíresa, sar o Jànoï phírðas, te sòveha!...
20. – Na dara, tata, athe hom me!
21. Avel i ràÊi tàj îal o ïàvo.
22. Hàt, v’ odo kade phírðas.
23. Phabarða, ameddig phaberða, de lindràja tàj vi
soveltàr o ïavo.
24. Avel i tehàra, îal lesko dàd, tàj ràkhel les kade

CD15 
 
 15/1 
 
1. Cigányok, cigány legények, mondok nektek egy
mesét.
2. Volt, hol nem volt, hetedhét ország ellen, az
Óperenciás tengeren is túl, volt egy szegény cigány.
3. A szegény cigánynak volt három fia. De már nagy
fiúk voltak.
4. De a cigánynak mi volt a foglalkozása?
5. Amazokat a szeneket égette. És (hát) mert szénégetõ
volt.
6. No, de, minden este estére kellett a kemencében
égessék a szenet, a köveket.
7. Hát, õ már nem bírta. 
8. Kit küldött? A fiait.
9. Csak az idõs (idõsebbik) fiút hívták Jánosnak.
10. – No, menj, fiam, János!
11. És megy, indul.
12. – Ezekbõl vedd meg a kenyerünket a
pénzünkön!
13. – Holnapig égess! Csinálj tüzet a kemencében,
úgy égnek ki a szenek!
14. Megy a fiú, hát, égetett, ameddig égetett, de el
is aludt.
15. Reggel jön.
16. Megy az apja, látja, mert megtalálja õt, ahogy
alszik.
17. És vette õt elõ (kezdte õt verni), a gerendával öli
(ütlegeli) õt, vágja bele bottal (bottal üti) õt. Mert
mind törte õt (teljesen összetörte, annyira ütötte).
18. Van a középsõ fiú, az volt Sándor.
19. – No, figyeld ezt, Sándor fiam, rád került a sor!
Most már este te mégy. És te is így fogsz járni, mint
János járt, ha el fogsz aludni!...
20. – Ne félj, apa, itt vagyok én!
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ande sùjípo, ke sòvel.
25. Hàj lel e ròlji ando vast, sa ïingerða les, sa
phagerða les.
26. O ïàvo vi nàïjatàr, de vi nasvàlo has-lo. Hàj pale
trin-ïtàr ðes kerülinðas-lo khère.
27. Hin o màj cino, numaj Bèbi has aba. Ek çintalanno,
ek nàsul, ek îukhjàko has-lo.
28. – No, ïun athe, fijam, Bèbi! Tut meg opre kicinav!
29. – Ke naðon nasul han vi kade. Le buten sa
mudàrðom, de tut vi kicinav opre, te sovehtàr!
30. – Na dara, tata, taj me athe çàvo hom, meg
îanes, ko hom. Mama, kàver ràÊi tàj aba trubul te
îan. An athe mure kàrÊi tàj me màravò îi tehàra, 
màrav o kàrÊi tàj vi kerav jag, vi phaberav, tàj vi
kàrÊàzij, aba sojípo na lel man.
31. – Kadi, fijam! – phenel i dèj.
32. Bizoñ, kerlas voj jàg, d’ aba kàj tehàrafele, aba
na bírinðas o lindri. Vi sùÊatàr vi kodo.
33. Îal o dàd.
34. Kako ïavoro sàma ljas les tàj vi phùrðas la tàj vi
îaltar, d’ aba khère tromal te îal.
35. Tàj ljas pes, mendegèlíjas hetedhét ország, az
Óperenciás tengeren is, andi jek than andi àver
them na gíljas andre.
36. Igen, de, sar îalàs, mendegèlinlàs, tàj vi ràkhel
eð ïukàr barrùno heðo.
37. Odol’ meg, odol’ barra sa ðèmànto has.
38. Tàj pale gàîe ðas tèjle duj gòne, ïuïe gòne.
Odal’ leske has.
39. Tàj pherel odol’ gòne ðèmàntoïo barrenca.
40. Hàj ke îal màj dur.
41. Tàj vi ràkhel eð somnakùno barrùno heðo. Voj
d’ aba na îangljas, hoð so hi. Ke kàj ïukàr has-lo.
42. Tàj rakil odo gòno somnakùne barrenca.
43. N’ akanàk îal màj dùr.
44. Pe pesko dumo phanðas ol duj gòne, de
pherde.

21. Jön az este és megy a fiú.
22. Hát, az is úgy járt.
23. Égetett, ameddig égetett, de elálmosodott és el
is alszik a fiú.
24. Jön a másnap, megy az apja, és megtalálja õt úgy
az alvásban, mert alszik.
25. És veszi a botot kézbe, mind vágta õt, mind törte
õt.
26. A fiú el is futott, de beteg is volt. És három-négy
nap után került haza.
27. Van a kisebbik (fiú), csak Bébi volt már. Egy
csintalan, egy rossz, egy kutya (egy huncut) volt.
28. – No, figyelj ide, fiam, Bébi! Téged meg
felakasztalak!
29. – Mert nagyon rossz vagy úgy is. A sokat (a töb- 
bit) mind megöltem (nagyon megvertem), de téged
fel is akasztalak, ha elalszol.
30. – Ne félj, apa, és én itt legény vagyok, meg
tudod, ki vagyok. Mama, másik este és már kell
menni. Hozd ide a kártyáimat és én verni fogom
másnapig, verem a kártyát, és csinálok tüzet is,
égetek is, és kártyázok is, már az alvás nem vesz
engem (így nem fogok elálmosodni).
31. – Így, fiam! – mondja az anyja.
32. Bizony, csinált õ tüzet, de már másnap felé
(reggel felé), már nem bírta az álmosságot. El is
aludt az is.
33. Megy az apa.
34. Emez fiúcska észrevette õt (az apját) és fújta is
õt (elszelelt) és el is megy, de már fél hazamenni.
35. És vette magát, mendegélt hetedhét ország
(ellen), az Óperenciás tengeren is (túl), egyik
helyrõl a másik országba nem ment be.
36. Igen, de ahogy ment, mendegélt, és talál is egy
szép kõhegyet.
37. Azok meg, azok a kövek, mind gyémánt volt.
38. És a nem-cigányok után adott le két zsákot, üres
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45. Kàj andre gílja aba voj and’ ek àver them, hàt, vi
bokhàlo iï has-lo.
46. Îal andre k’ ek gàîo, k’ ek kher.
47. Phenel:
48. – Manuïa, o dràgo Del te àldil tut! Sàmtalana
ðesa na χaljom tàj ñiç na píljom. De man varíso!
Ehe, dav le ïukàr barr!
49. Tàj putrel o gòno àvri tàj del le gàîeske othe.
50. O gàîo dikhel, so del leske othe, ek ðèmàntiko
barr.
51. Viðàzzba àïíjas angal o ïàvo.
52. – Jaj, dràga muro ràj, o Dèl te àldil tu, o ðèmàn 
toïo barr! L’ ada ïukàra gada pe tute! So parançolines?
53. Uravel pe o ïàvo opre ande kasave parastika
gada.
54. Tàj îal màj dur.
55. Ràkhel ek bàri vendèglèva. Àvri íríme, hoð
„szálloda és vendéglõ“.
56. Îal àndre, mangel peske χapo, pipo.
57. Phenel màj jekhàr o pincèri:
58. – No, kèrem sèpen, – phenel – poÊin, – phenel
– ke nàïtig χutres o than kade! – phenel.
59. – Xuter àndre Êo muj! – phenel. – Maj poÊiv
tuke.
60. Tàj lel ek barr avri, somnakùno.
61. – Elègedis leha?
62. – Jaj, o dràgo Del te àldil tut, keðelmeï uram! –
phenel. – O dràgo Del te àldil tut, athe ïàj àïes ek
berï – phenel – paï’ ado!
63. – No, ïun athe, – phenel – pincèrlegèñ! Mange
athe teremtin – phenel – ekh sabòves, – phenel – so
le màj bàre sabòvi pe luma! Tàj apoj dikhav, soskoj
èrtèko adal’ barra tàj avri îangljom, hoð so h’ adala.
64. Azonnal othe baro-baro meïteri, sabòmeïteri.
65. – No, ïun athe! – phenel. – Mange kràjiske gada
keres, – phenel – tal’ trin ðes t’ aves gàta! – phenel.
– Athe avò ke andi kovàrtèja – phenel. – De kasave

zsákokat (a nem-cigányok kerítéseirõl száradó zsákokat
vett le valahol). Azok az övéi voltak.
39. És megtölti azokat a zsákokat gyémántos
kövekkel.
40. És mert megy tovább.
41. És talál is és aranykõhegyet. Õ de már nem
tudta, hogy mi van. Mert ahogy szép volt.
42. És megrakja azt a zsákot aranykövekkel.
43. No, most megy tovább.
44. A hátára kötötte azt a két zsákot, de tele
(megtöltve).
45. Ahogy bement már õ egy másik országba, hát,
éhes is volt.
46. Megy be egy emberhez, egy házhoz. 
47. Mondja:
48. – Ember, a drága Isten áldjon meg téged!
Számtalan nap nem ettem és nem is ittam. Adj
nekem valamit! Ehe, adom a szép köveket!
49. És nyitja a zsákot ki és adja (a gyémántkövet) az
embernek oda.
50. Az ember látja, mit ad neki oda, egy gyémántkövet.
51. Vigyázzba állt a fiú elõtt.
52. – Jaj, drága uram, az Isten áldjon meg téged! A
gyémántkõ! Vedd ezt a szép ruhát magadra! Mit
parancsolsz?
53. Öltözik a fiú föl olyan parasztruhába.
54. És megy tovább.
55. Talál egy nagy vendéglõt. Kiírva, hogy „szálloda
és vendéglõ“.
56. Megy be, kér magának ennivalót, innivalót.
57. Mondja majd egyszer a pincér:
58. – No, kérem szépen, – mondja – fizess, – mondja
– mert nem foghatod (foglalhatod) a helyet így! –
mondja.
59. – Fogd be a szádat! – mondja. – Majd fizetek
neked.
60. És vesz egy követ ki, aranyat.



175

pe phù pe buder te na avel! – phenel. – ¥unes? –
phenel. – Somnakùne kardoha, – phenel – kasave –
phenel – sar ekh kràjehko ifjùvo, ifijù kràji hom –
phenel.
66. Aba tal’ trin ðes gàta has, kasave, hoð phabonas
e luma lestàr.
67. Tàj del ekh kotor barr.
68. Phenel: – Elèg?
69. – Jaj, keðelmeï uram, kràjna Êo bàrípo, – phenel
– hàt, naðon is!
70. – N’ akanàk – phenel – man – phenel – eð asave
manuïes – phenel – rendeltin, – phenel – ko inkesto
has, – phenel – eð tisto. Man siÊÊàrel – phenel – pe
inkestàni phiràvni – phenel. – SiÊÊàrel man, îanes,
hoð sàr trubul inkesto te kerel.
71. V’ odoleske del ekh kotor barr. Hàt, v’ ande
kovàrtèja, voj othe has-lo andi sàlloda, ande
vendèglèva.
72. Avel o kurko.
73. Hàt, akkoràba o kràjura iï phírnas ande
khangèri.
74. De has eð ïukàr somnakùñi ràkji. Eð ïukàr somnakùñi
ràkji le kràjes, eð deïefta berïengi.
75. Hàt, voj rendelinða peske eð keñva, sa somnakàj
has-lji, de voj te ginàvel na dîanlàs.
76. Akanàk voj az elïõ sèkbe, aki elsõ szék volt, odo
foglalinðas màj sig, màj siðera, gíljas andi khangèri.
77. Adi o kràji tàj leski ràkji.
78. – Rendbe hi! – phende.
79. Eð ïukàr romano ïàvo hi, de îangle, hoð ado
kràji hi.
80. – Jaj, – phenel – muro dràgo dàd! – phenel. –
Mèg kasave kràjeske ràkles na dikhjom, ïaves na
dikhjom – phenel – ïoha pe luma! – phenel. – Ko h’
odo?
81. – Na îanav, anda savo them, – phenel – dràga
jàñom, – phenel – de naðon baro kràji hi.

61. – Megelégedsz vele?
62. – Jaj, a drága Isten áldjon meg téged, kegyelmes
uram! – mondja. – A drága Isten áldjon meg téged,
itt maradhatsz egy évig – mondja – ez mellett (az
asztal mellett)!
63. – No, figyelj ide, – mondja – pincérlegény!
Nekem ide teremts – mondja – egy szabót, – mondja
– ami (aki) a nagyobb (a legnagyobb, vagyis a
legjobb) szabó a világon. És aztán meglátom,
milyen értékek ezek a kövek és kitudtam (megtudtam),
hogy mik ezek.
64. Azonnal ott a nagy-nagy mester, szabómester.
65. – No, figyelj ide! – mondja. – Nekem királyi
ruhát csinálsz, – mondja – három nap alatt legyél
kész! – mondja. – Itt fogok lenni kovártélyban –
mondja. – De olyan (szép ruha) a földön a többieken
ne legyen! – mondja. – Figyelsz? – mondja. –
Aranykarddal – mondja – olyan, – mondja – mint
egy királyi ifjú, ifijú király vagyok – mondja.
66. Már három nap alatt kész volt, olyanok (voltak a
ruhái), hogy égtek (ragyogtak) a világok tõle.
67. És ad egy darab követ (gyémántkövet a szabónak,
fizetségül).
68. Mondja: – Elég?
69. – Jaj, kegyelmes uram, nagyságos király, –
mondja – hát, nagyon is!
70. – No, most – mondja – nekem – mondja – egy
olyan embert – mondja – rendelj (hívjál ide), –
mondja – aki katona volt, – mondja – egy tiszt.
Engem megtanít – mondja – a katonai viseletre (a
katonás viselkedésre) – mondja. – Megtanít engem,
tudod, hogy hogyan kell a katonának csinálni
(hogyan kell egy katonának viselkedni).
71. Annak is ad egy darab követ. Hát, a kovártélyban
is, õ ott volt a szállodában, a vendéglõben.
72. Jön a vasárnap.
73. Hát, akkoriban a királyok is jártak templomba.
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82. Voj kasave romane, ïukàr romane gílja phurdel
andal odi keñva, so na has àndre.
83. – Jaj, Dèvla, soski èneka ïàj phenel, de làïo
hango has les!
84. Lesko hango opràl phírlas pe sakonesko.
85. Avel àvri o kràji màj siðera tàj îukàrlas la vi voj
àvri.
86. O kràji àïel viðàzzba angàl leste.
87. – T’ aves baχtàlo, – phenel – ifjù kràljona, –
phenel – Êo bàrípo!
88. – T’ aves vi tu, – phenel – kràljona – phenel – Êo
bàrípo – phenel.
89. Phenel aba:
90. – Dràga muro ïavo, – phenel – o dràgo Dèl t’
àldil tu, ifjù kràljona, katharùtno kràjesko ïàvo
han?
91. – Andar o kàver themesko kràji hom – phenel.
92. – Igen, igen. T’ aves baχtàlo! Hàt, ïun athe! –
phenel.
93. E ràkji andre sikaða pes.
94. – ¥un athe! – phenel. – Aba akharav me – phenel
– eð kiràji vendègïègre, – phenel – pe eð ebèdo.
95. – No, – phenel – najis – phenel – tumenge –
phenel – adi!
96. Tàj dikhja la, aba χuterla la ràkjako vast.
97. Phenel maj, kanak aba χale, nàçíjas o ebèdo.
98. Phenel:
99. – ¥un, kràljona Êo bàrípo! Kanà duj kràljura –
phenel – khetàne akadisàjven, – phenel –
rakhaðisàjven, – phenel – so trobul te keren? –
phenel.
100. – Hàt, na îanav – phenel.
101. – Hàt, hijàba han phùro?! – phenel. – Me terno
hom, – phenel – hàt, me te îanàv?! KàrÊàzínas! –
phenel. – Vað ïakkozínas, vað kàrÊàzínas! – phenel.
– De inkàbb mange – phenel – dràgoj o kàrÊi.
102. Baro kàrÊaïpíleri has o ïavo, o Bèbi.

74. De volt egy szép aranyos lány. Egy szép aranyos
lánya a királynak, egy tizenhét esztendõs.
75. Hát, õ (Bébi) rendelt magának egy könyvet,
mind (teljesen) arany volt (a könyv), de õ olvasni
nem tudott.
76. Most õ az elsõ székbe, aki elsõ szék volt, azt
foglalta el gyorsabban (elõbb, mint a tulajdonosa),
gyorsabban (hamarább) ment a templomba.
77. Így a király (volt a szék tulajdonosa) és a lánya.
78. – Rendben van! – mondták.
79. Egy szép cigány fiú, de (úgy) tudták, hogy ez (a
cigány fiú) király.
80. – Jaj, – mondja (a királylány) – drága apám! –
mondja. – Még ilyen királyi legényt nem láttam,
(ilyen) legényt nem láttam – mondja – soha a világon!
– mondja. – Ki ez?
81. – Nem tudom, melyik országból (jött), – mondja
(a király) – drága lányom, – mondja – de nagyon
nagy király.
82. Õ olyan cigány, szép cigány dalokat fúj (énekel)
abból a könyvbõl, amik nem voltak benne.
83. – Jaj, Isten, milyen éneket mondhat, de jó hangja
volt!
84. A (fiú) hangja fölül járt mindenkién (a hangja
kihallatszott az éneklõk közül, túlharsogott mindenkit).
85. Jön ki a király gyorsabban, és várta õt õ is ki.
86. A király áll vigyázzba elõtte.
87. – Legyél szerencsés, – mondja – ifjú nagyságos
– mondja – király!
88. – Legyél te is, – mondja – nagyságos – mondja –
király!
89. Mondja már.
90. – Drága fiam, – mondja – a drága Isten áldjon
meg téged, ifjú király! Hová való király fia vagy?
91. – Más országbeli királytól vagyok (más országbeli
király fia vagyok) – mondja.
92. – Igen, igen. Legyél szerencsés! Hát, figyelj ide!
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103. Tàj beïel ek glindaha sembe, kade ïùða pes,
ðeχàle.
104. Tàj vi ñeril.
105. Na but vrema pherða, naçijas andre, tàj vi ñeril
o kràjesko az egès, so has les, lesko barvajípo. Mèg
az egíso kiràjïàgo ñerinðas.
106. – Tàj nàj man buder, kràljna Êo bàrípo! –
phenel. 
107. – ¥an Êa ràkja tàj Êa gàîa!
108. Tàj vi ñeril vi la gàîa, v’ è ràkja.
109. – ¥un athe, – phenel – kràljna Êo bàrípo! Man
na trobul khanïi, ñi’ Êo kiràjïàgo na, ñi’ Êo barvajípo,
ñi’ Êi gàîi. Ýi ràkji trobul mange romñake.
110. – Éljen! Éljen!
111. Tàj àïen baro bijàv, χav Êo dràgo jílo!
112. Tàj beïen khetàne, hàt, uði, kasava somnakùñaha.
113. Hàt, sosko miïtoj ràkhel pes opre leha!
114. Hàt, beïja dore vað duj, vað trin ïon. D’ aba
leske so dukhalas pe lesko dand tàj lesko jílo, kàj
has les?
115. Te îal te sikavel pes khère ke lesko dadesko,
hoð, hàt, so hi voj.
116. – No, ïun, – phenel – muri dràgo gàîi! –
phenel. – Hi te îav me othe, dikhap me othe, –
phenel – sar àïel, – phenel – mer’ – phenel – naðon,
– phenel – hàt, othe – phenel – foglalila variko –
phenel – muro kher. Hi te îav.
117. – Jaj, – phenel – vi me îav!
118. – Na îa! Numa me hi te îav!
119. Tàj lel pes.
120. Tàj:
121. – Jaj, losàr pe othe!
122. Tàj kaki tàj kuki, e cini îùji, leski kràjeski
romñi.
123. De, vi îal.
124. No, sar gèjas ànde.
125. Hàt, perse, uði, na has autòva, na has kokol’

– mondja.
93. A lány bemutatkozott.
94. – Figyelj ide! – mondja. – Már hívok én – mondja
– egy királyi vendégségre, – mondja – egy ebédre!
95. – No, – mondja – köszönet – mondja – nektek –
mondja – ez!
96. És megnézte õt (a lányt), már megfogta a lány
kezét.
97. Mondja majd, amikor már ettek, elmúlt az ebéd 
98. Mondja (Bébi):
99. – Figyelj, nagyságos király! Amikor két király –
mondja – összeakad, – mondja – (amikor) találkoznak,
– mondja – mit kell csinálni? – mondja.
100. – Hát, nem tudom – mondja.
101. – Hát, hiába vagy öreg?! – mondja. – Én fiatal
vagyok mondja, – hát, én tudjam?! Kártyázzunk! –
mondja. – Vagy sakkozzunk! – mondja. – De inkább
nekem – mondja – drága a kártya (de én
szívesebben kártyáznék)!
102. Nagy kártyaspíler volt a fiú, Bébi.
103. És ül egy tükörrel szembe, így tette magát,
ravaszul.
104. És nyer is.
105. Nem sok idõ telt, múlt bele, és nyeri is a királynak
az egész, ami volt neki, az egész gazdagságát.
Még az egész királyságot megnyerte (elnyerte).
106. – Hát, nincs nekem több (pénzem), nagyságos
király! – mondja (a király).
107. – Tegyétek (tedd nyereményként) a lányodat
és a feleségedet!
108. És nyeri is a feleségét is, a lányt is.
109. – Figyelj ide, – mondja (Bébi) – nagyságos király!
Nekem nem kell semmi, se a királyságod, se a
gazdagságod, se a feleséged. A lányod kell nekem
asszonynak (feleségnek).
110. – Éljen! Éljen!
111. És állnak (tartanak) nagy lakodalmat, eszem a
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vonatura, uði, lovaïhintòval indulisàja.
126. Eð kasavo drom gèjas, ke na has àver drom, kàj
beïnas le benga, deïuduj benga and’ eð bàri palota.
127. Odolengo kràji meg nasvalo has, aîukàrnas
raïajes, ko te ðòntatil les.
128. Àver te îalas, tèjle nakhaðinðas les. 
129. Le koçiïes tèjle ïudindes i korr, othe has-lo, le
grast line penge.
130. Kas na mudàrdinde, o gada sa tèjle line pal’
leste tàj uraven les tèjle, hoð odo ïukàre gada, te nà
avel and’ odo.
131. Kako tàj phurða pes tàj χuÊÊeltàr andar lengo
vast avri, tàj îaltàr and’ ek sosÊin, and’ ek gad.
132. Odol’ gada and’ ek soba opre kicinde po
fogaïi.
133. Aññira mendegèlinðas, cine gada mangja
peske vi kaÊka, vi koÊka, hoð opre uraða pes paleï,
sar has-lo, tàj khère gèjas ke pesko dadesko kher.
134. – Làïo ðes, muro dràgo dad! Na bàntin man,
na mudàr man!
135. – Miïto-j, Bèbi fijam, ke khère avjan. Ando gav
nàj kondàïi, kondàïi lap tut. De te na phíraveha tut
miïto, opre kiciv tut.
136. – ¥àj keres, muro dàd, te n’ avò aso manuï, ek
paÊivàlo!
137. Tàj îal tehàra tàj del les andre kondàïeske,
minðàn pinîàrnas le kondàïes.
138. – Jól van, Dádu bácsi! – le gàîe.
139. PaÊivàles tràdel, losàrel o bàle o ïavo Bèbi. Nàj
khanïi bajo.
140. O duj ïàve màr romñe line penge aba, k’ aba
krigàl has-le kathar pengo dàd.
141. De kathar kadi nàçíja duj ïon, trin ïon.
142. E cini ràji, hàt, naðon hiàñzílas aba lake o rom,
e (o!) Bèbi. Na das leske, le dades pàça.
143. – Muro dàd, muro rom khère n’ avjàs azòta! So
ïàj pecisàjle? So ïàj hi mure romeha? ¥un, hi te îav,

drága szívedet.
112. És laknak együtt, hát, ugyi, olyan aranyossal
(azzal a széppel).
113. Hát, amilyen jól feltalálja magát vele (megértik
egymást).
114. Hát, lakott (Bébi) talán vagy két, vagy három
hónapot. De már neki mi fájt a fogára és a szívére
(mire fájt a foga és a szíve), hogy volt neki.
115. Hogy menjen megmutatni magát otthon az
apjáéknál, hogy mi õ (hogy mi lett belõle).
116. – No, figyelj, – mondja (Bébi) – drága
feleségem! – mondja. – Mennem kell nekem oda,
megnézem én ott, – mondja – hogy áll, – mondja –
mert – mondja – nagyon – mondja – hát, ott –
mondja – elfoglalja majd valaki – mondja – a házamat.
Kell mennem.
117. – Jaj, – mondja (a felesége) – én is megyek!
118. – Ne menj (ne gyere)! Csak én kell hogy menjek!
119. És fogja magát.
120. És:
121. – Jaj, vigyázz ottan!
122. És emez és amaz, a kicsi asszony, az õ királyi
felesége.
123. No, megy is (Bébi).
124. No, ahogy ment be.
125. Hát, persze, ugye, nem volt autó, nem voltak
azok a vonatok, ugye, lovas hintóval indult.
126. Egy olyan út (egy olyan úton) ment, mert nem
volt másik út, ahol laktak az ördögök, tizenkét
ördög egy nagy palotában.
127. Azoknak a királya meg beteg volt, várták a
papot, aki meggyóntatja õt.
128. Más ha ment, lenyelte õt (azt).
129. A kocsisnak ledobták (levágták) a nyakat (a
nyakát), ott volt õ, a lovakat elvették maguknak.
130. Akit nem öltek meg, a ruhákat mind levették
róla és öltöztetik (vetkõztetik) õt (azt) le, hogy azok
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te rodav les!
144. Na has so te kerel o kràji.
145. – Îa, muri ïèj!
146. No, de kaki anda o ùjïàgura àvri ginavel, hoð
kàj aîukàren o’ benga le raïajes. 
147. Raïajika gada ljas pe peste, tàj kade indulisàjas
eð koçiïeha, eð hintòvaha.
148. Kanà othe resja.
149. – Àï! Tràde tu andre!
150. Aba leske koçiïes, le kàvres, mùle aba othe
dikhja.
151. Voj athe has i akadàja. Rodinðas, dikhja, hoð
kàj hi lako rom, de odoles na ràkhjas.
152. – De, raïaji, tistelin, ðòntatin amàre kràjes!
153. – Igen, fijam, keràv la. De kàde, hoð îav and’
eð soba àndre, tàj eðeïèvel, kàj me cipinò, akkor
aven andrefele athe, d’ aba koj maïkar tumende
opre avla.
154. Tàj dikhel ande soba, hoð k’ opre kicime po
fogaïi lake romeske somnakùne gada.
155. Ljas o kardo àvri andar o hüveji, odoleha ïinða
lesko kirlo le kràjeske.
156. Tàj cipinða:
157. – Jek ïàj avel!
158. Sar nàïel àndrefele, leske korr ïùðas tèjle.
159. Lenge sa, az egèse, kade mudàrdinða le bengen.
160. Ljas o gada, ingerðas ande koçija, ande hintòva.
161. No, pa o drom tràde màj dur.
162. – Phenðas, ke muro rom adàrde hi t’ avel. Odo
– phenel – te nàj mùlo, – phenel – rodinðas sakofèlo,
na ràkhja les. Tàj îan màj dur.
163. Hát, hetedhét ország ellen, az Óperenciás tengeren
is avel.
164. No, gèjas, addig gèjas, mèg o cino gav aba
ando kado o kràj te na ràkhjas.
165. Tehàra resje andre.
166. Tàj dikhen, eð cino kondàïi tràdel. Phurdel

a szép ruhák, hogy ne legyen abban (a szép
ruhában).
131. Emez, hát, fújta magát (elszelelt) és elugrik
(elszökik) a kezükbõl ki, és elmegy egy gatyában,
egy ingben.
132. Azokat a ruhákat egy szobában fölakasztották a
fogasra.
133. Hát, annyira (addig) mendegélt (vándorolt),
kis ruhákat kért magának emitt is, amott is, hogy
felöltözött megint, ahogy volt õ, és haza ment az
apja házához.
134. – Jó napot, drága apám! Ne bánts engem, ne
ölj meg engem!
135. – Jól van, Bébi fiam, hogy haza jöttél. A
faluban nincs kondás, kondásnak veszlek téged. De
ha nem viseled magadat jól, fölakasztalak téged!
136. – Megteheted, apám, ha nem leszek majd
olyan ember, egy becsületes!
137. És megy (Bébi apja) és adja õt (Bébit) be
kondásnak, mindjárt megismerték a kondást.
138. – Jól van, Dádu bácsi! – a nem-cigányok.
139. Becsületesen hajt, õrzi a disznókat a legény
Bébi. Nincs semmi baj.
140. A két (nagyobbik) fiú már asszonyt vett magának
(a két nagyobbik fiú már megnõsült), mert már
külön voltak az apjuktól (az apjuk házától).
141. De ettõl (az idõtõl) múlt két hónap, három
hónap.
142. A kis úrnõ, hát, nagyon hiányzott már neki a
férj, a Bébi. Nem adott (nem hagyott) neki, az apjának,
békét.
143. – Apám, a férjem haza nem jött azóta! Mik
történhettek? Mi lehet a férjemmel? Figyelj, kell
mennem, hogy megkeressem õt!
144. Nem volt mit tennie a királynak.
145. – Menjél, lányom!
146. Node, emez (Bébi felesége) az újságokból
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kuki trombita tàj o gàîe tràden lesk’ o bàlo, angàl
leste avrifele.
167. Tàj vi pinîàrel voj odol’ kondàïes, odo hi o
Bèbi, lako rom.
168. Tàj hi ande pengi udvara.
169. – Kedves bàçika, mukh ma athe – phenel – ade
grastenca! – phenel. – T’ avav îi ràÊi, mèg o bàle na
mukhna andrefele o kondàïi.
170. – Miïto-j – phenel.
171. Perdàl uraða pes ande peske gada.
172. No, o kondàïi tràdel, – phenel – utàna a koçiï
– phenel.
173. Tàj:
174. – Ehen, o kondàïi! Karing o kondàïi îal, othe
îav me.
175. No, vi kade has.
176. Hàt, muro Bèbi na ljas sàma, hoð pal’ les te
kevetinen les e koçijaha.
177. Kà pe l’ gàvesko àgor àvri îal k’ eð cini kojiba.
178. Îal andre.
179. – Hò!
180. Nàïel o phùro rom àvri.
181. – Jaj, jaj, krajna Êo bàrípo, so kamen athe?
182. – Khanïi.
183. – Jaj, Bèbi, tu kerðan variso doï!
184. – Na kerðom tala o khàm khanïi.
185. Sàllil tèjle e cini ràji.
186. Koçiïeske phenel:
187. – Tu losàr po l’ grasta, – phenel – p’ adi somnakùñi
koçija!
188. Voj meg andre gèjas.
189. – Bàçika, – phenel – khanïi na kerðas o
kondàïi. Athe kamav te sovav pe tehàra.
190. – Dràgona Raja Dèl te àldil tut, ingrav tut ko
gàîi, othe – phenel – ande cini kojiba piheñihtàr.
191. – Khançi! Athe kamav te avav! Eð cini suluma
ïuv ma majd kaÊka tèjle! Athe avò. No, ïunðan la?

kiolvassa, hogy hol várják az ördögök a papot.
147. Papi ruhát vett magára, és úgy indult egy kocsissal,
egy hintóval.
148. Amikor odaért.
149. – Állj! Hajts te be!
150. Már a (férje) kocsisát, a másikat (a másik kocsist),
holtan már ott látta.
151. Õ itt volt az akadály. Kereste, nézte, hogy hol
van a férje, de azt (õt) nem találta.
152. – No, pap, tiszteld meg, gyóntasd meg a mi
királyunkat!
153. – Igen, fiam, megteszem ezt. De úgy, hogy
megyek egy szobába be, és egyesével, ahogy én kiáltani
fogok, akkor gyertek befelé ide, de már, aki
köztetek fönt lesz (aki közületek ki fog emelkedni,
tudni fogom, hogy a király).
154. És látja, a szobában, hogy föl vannak akasztva
a fogasra a férje aranyruhái.
155. Vette a kardot ki a hüvelybõl, azzal vágta a
torkát a királynak (az ördögkirálynak).
156. És kiáltott:
157. – Egy jöhet!
158. Ahogy fut befelé, a nyakát dobta (vágta) le.
159. Az egészét mind, az egészet, így öldöste meg,
az ördögöket.
160. Vette a ruhákat (a férje ruháit), vitte a kocsiba,
a hintóba.
161. No, az úton hajtottak tovább.
162. – Mondta, hogy a férjemnek merre kell lennie.
Az, – mondja – nem halt meg, – mondja – keresett
mindenfélét, nem találta õt. És mennek tovább.
163. Hát, hetedhét ország ellen, az Óperenciás tengeren
is jön.
164. No, ment (Bébi felesége), addig ment, amíg a
kis falut már a király (a királynõ) meg nem találta.
165. Másnap (reggel) értek be.
166. És látják, egy kis kondás hajt. Fújja amazt a
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192. – Igen, raja Êo bàrípo! 
193. Nàj so kerel o rom.
194. E Bèbi meg koÊka andi ïarka, othe has, othe
ando ïuto.
195. Hàt, kaki vorbin kerlàs. Le phùreha tàj la
phùraha.
196. O Bèbi meg çòràl phenlas:
197. – Mama, kasavi has i muri!
198. XaÊàres? Èï çòràl.
199. No, majd kàj den pe tèjle.
200. Kanàk sùÊana vi kako, tàj o phùro rom tàj e
phùri romñi.
201. Tàj îal kaki othe tàj phenel leske:
202. – Muro dràgo rom, na pinîàres ma? Tàj me
hom Êíri gàîi. Me hom, roðom tut. Ehe, Êe somnakùne
gada athe anðom.
203. Tàj païjol telàl, païa les pe suluma.
204. Kanàk lesko dad opre uïÊíja tehàra, phenel
leski romñi.
205. Phenel:
206. – Ehe, – phenel – uïÊi, nàïas amenge, – phenel
– minðàn aven e ïingàle, – phenel – sa ïingren
amen!
207. – Ehe, – phenel – Êo ïàvo kàj cirða pes! –
phenel. – Païa eð ràji – phenel.
208. Phenðas.
209. Voj phenlàs le peske dadeske mindig:
210. –Tata, me kràji homas.
211. O dad meg ïinðas ande leste.
212. – ¥un, romñe, so phenel: kràji has-lo!
213. Akkor kanàk opre uïÊíjas o Bèbi.
214. Phenðas:
215. – Tata, dikh muri gàîi! Kràji hom.
216. Le gada, so tèjle ïuðas ande firdèva,
nanðàrðas tèjle, ïuða les aba ïukàres rendbe. Kiða
peske gada pe leste o kràji.
217. – Dikhes, tata, ko hom? 

trombitát és a nem-cigányok hajtják neki a disznókat,
elébe kifelé.
167. És meg is ismeri õ azt a kondást, az a Bébi, a
férje. 
168. És vannak az udvarukon (valakiknek).
169. – Kedves bácsika, engedj engem ide – mondja
(a királynõ) – ezekkel a lovakkal! – mondja. – Hogy
(itt) legyek estig, amíg a disznókat nem engedik
befelé a kondások.
170. – Jól van – mondja (valaki).
171. Akkor õ (a királynõ) átöltözött a saját ruhájába.
172. No, a kondás hajt (este befelé), – mondja –
utána a kocsis – mondja.
173. És:
174. – Ihun a kondás! Amerre a kondás megy, oda
megyek én.
175. No, így is volt.
176. Hát, az én Bébim nem vette észre, hogy
mögötte követik õt a kocsival (a hintóval).
177. A falu végére kimegy egy kis kunyhóhoz.
178. Megy be.
179. – Hó!
180. Szalad az öreg cigány ki.
181. – Jaj, jaj, nagyságos király, mit akartok itt?
182. – Semmit.
183. – Jaj, Bébi, te csináltál valami hibát!
184. – Nem csináltam a Nap alatt semmit (nem
csináltam az égvilágon semmit).
185. Száll le (a hintóból) a kis úrnõ.
186. A kocsisnak mondja:
187. – Te vigyázz a lovakra, – mondja – erre az
aranykocsira!
188. Õ meg bement.
189. – Bácsika, – mondja – semmit (semmi rosszat)
nem csinált a kondás. Itt akarok aludni másnapra
(ma éjszaka).
190. – A drága Úristen áldjon meg téged, viszlek
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218. – Dikhav, dràga murïonale muro kràjo!
219. Ligerðas, eð bàri kaïtèja kinða peske dadeske
tàj peska dake, e cini ràji kinðas. Ke odo somnakàj
othe ligerðàs voj ke odo kràji. Naðon baro vaðono,
naðon baro kinço has. O Bèbi gèjas khère, o kràji
pe leste ðas pesko kiràjïàgo, voj t’ avel o kràji. Voj
avlas o kràji.
220. V’ aðes îivel, muro phràl, te nà mùljas.
 
ROSTÁS FERENC (cerhári), sz. 1919.
Nyírvasvári, Szabolcs-Szatmár megye (M)
Gyûjtés: 1984. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

téged a nem-cigány asszonyhoz, ott – mondja – a kis
kunyhóban elpihensz.
191. – Semmit (sehová nem viszel)! Itt akarok lenni. 
Egy kis szalmát dobjál nekem majd ide le. Itt fogok
lenni. No, hallottad ezt?
192. – Igen, nagyságos úr (nagyságos asszony!)!
193. Nincs mit tennie a cigánynak.
194. A Bébi meg amott a sarokban, ott volt, ott a
sarokban.
195. Hát, emez beszélgetett. Az öregemberrel és az
öregasszonnyal (az öregember beszélgetett az 
öregasszonnyal).
196. A Bébi meg lopva mondta:
197. – Anyám, ilyen volt az enyém (ilyen volt az én
feleségem)!
198. Érted? És lopva.
199. No, majd hogy adják magukat le (majd amikor
lefekszenek).
200. Amikor elaludt (lefeküdt) emez (Bébi) is és az
öreg cigány és az öreg cigány asszony.
201. És megy emez (a királynõ) oda és mondja neki
(Bébinek):
202. – Drága férjem, nem ismersz meg engem? Hát,
én vagyok a feleséged. Én vagyok, megkerestelek
téged. Íme, az aranyruháidat ide hoztam.
203. És fekszik le, melléje (a férje mellé) a
szalmára.
204. Amikor az apja (Bébinek) fölkelt másnap,
mondja a felesége.
205. Mondja:
206. – Íme, – mondja – keljél, fussunk magunknak
– mondja – mindjárt jönnek a csendõrök, – mondja
– mind vagdalnak (teljesen összeszabdalnak) minket!
207. – Íme, – mondja – a fiad hová húzódott! –
mondja. – Egy úrinõ mellé – mondja.
208. Mondta (Bébi).
209. Õ mondta az apjának mindig:
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 15/2 
 
1. Jaj, de, savatone ràÊi
màrdem mura gàîe,
de, kurke detehàra,
de, javíle ïingàle.
 
5. De, ïona, mamàm, pe ma
penge ïudre lànca,
de, gade ingrena ma,
de, mamàm, me çi dikhàv tu.
 
9. De, na rov, mama, na rov,
na dukhàv jo jílo,
de, na dukhàv o jílo,
de, muri ïukàr dèjòri!

210. – Apám, én király voltam.
211. Az apa meg vágott benne (az apja meg
megverte).
212. – Figyelj, asszony, mit mond: király volt!
213. Akkor, amikor fölkelt a Bébi.
214. Mondta (Bébi):
215. – Apám, nézd a feleségemet! Király vagyok.
216. A ruhákat, amiket ledobott a fürdõben,
vetkõzött le, tette õt (a királynõ) már szépen
rendbe. Szedte a ruháit magára a király (vagyis:
Bébi).
217. – Látod, apám, ki vagyok:
218. – Látom, drága férfikirályom!
219. Vitte, egy nagy kastélyt vett az apjának és az
anyjának, a kis úrnõ vette. Mert azt az aranyat oda
vitte õ ahhoz a királyhoz. Nagyon nagy vagyon,
nagyon nagy kincs volt. A Bébi ment haza, a király
ráadta (ráhagyta) a királyságát, õ legyen a király. Õ
lett a király.
220. Ma is él, testvérem, ha nem halt meg. 
 
 15/2 
 
1. Jaj, de, szombaton este
megvertem a feleségemet,
de, vasárnap reggel,
de, jöttek a rendõrök.
 
5. De, tenni fogják, anyám, rám
a hideg láncaikat,
de, így visznek majd engem,
de, anyám, én nem látlak téged.
 
9. De, ne sírj, anyám, ne sírj,
ne fájdítsd a szívet,
de, ne fájdítsd a szívet,
de, szép anyácskám!
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13. Phenel: 
14. De, nàj ma, Dèvla, nàj ma,
de, nàj ma, jaj, sastípe!
De, de ma, Dèvla, de ma,
de ma, jaj, sastípe!
 
18. Phenel:
 
19. De, çi mangav ràjípe,
de, sa mangav sastípe,
de, ke si le çòrròra
la mamake ïàve.
 
23. Jaj, te mèrava,
man na roven aba!
Ke man te rovena,
jílo, jaj, ïinaven.
 
27. Phenel:
 
28. Nàj kasave ïàve,
sar la mamake ïàve,
de, ke îanen te tràjin
ji po sàno pàχo!
 
32. Phenel atunçi:
 
33. Puter, mama, puter,
puter Êi kapuva,
de, k’ anav tuke, añàm,
de, duj ïukàr lòle khùren!
 
37. De, kàj keren e vòja,
ji Êíri, ji muri,
ke, jaj, Êíri, ji muri,
ji çàçe phràlengi. 
 

13. Mondja: 
14. De, nincs nekem, Istenem, nincs nekem,
de, nincs nekem, jaj, egészség!
De, adj nekem, Istenem, adj nekem,
adj nekem, jaj, egészséget!
 
18. Mondja:
 
19. De, nem kérek uraságot,
de, mind (csak) kérek egészséget,
de, mert a szegénykék
az anya fiai.
 
23. Jaj, ha meg fogok halni,
engem ne sirassatok már!
Mert engem ha sirattok,
szívet, jaj, szakíttattok.
 
27. Mondja:
 
28. Nincsenek olyan fiúk,
mint az anya fiai,
de, mert meg tudnak élni
a vékony jégen is!
 
32. Mondja akkor:
 
33. Nyissad, anyám, nyissad,
nyissad a kapudat,
de, mert hozok neked, anyám,
de, két szép pej csikót!
 
37. De, amik csinálják a kedvet,
tiédet is, enyémet is,
mert, jaj, tiédet, enyémet is,
az igaz testvérekét is. 
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41. Phenel: 

42. De, na rov, fijam, na rov,
na rov pala mande,
de, na rov pala mande,
muro ïukàr ïàvo!
 
46. De, ahaj, Dèvla bàre,
de, so kames te kères,
de, so kames te kères
le çàçe ïàvenca?
 
50. Dèvla bàre, Dèvla,
aîutin pe lende,
de, jaîutin pe lende,
ke-le çorre ïàve!
 
54. Akanàk phenel:
 
55. Me te mèrav, fijam,
pala mande na rov,
de, pala mande na rov,
jo Dèl te jàldij tu!
 
59. De, na rov, Dèvla, na rov,
de, anda χurde ïàve,
ke, tu te roves aba,
me ç’ avava le ïavenge.
 
63. Phenel:
 
64. Îavtar, mama, îavtar,
de, kàj man çi pinîàrna,
de, kàj man çi pinîàrna,
çi rom, çi gàîòro. 
 
 

41. Mondja:
 
42. De, ne sírj, fiam, ne sírj,
ne sírj utánam,
de, ne sírj utánam,
szép fiam!
 
46. De, ahaj, nagy Isten,
de, mit akarsz tenni,
de, mit akarsz tenni
az igaz cigány legényekkel?
 
50. Nagy Isten, Isten,
segíts rajtuk,
de, segíts rajtuk,
mert õk szegény cigány legények!
 
54. Most mondja:
 
55. Én ha meghalok, fiam,
utánam ne sírj,
de, utánam ne sírj,
az Isten áldjon meg téged!
 
59. De, ne sírj, Istenem, ne sírj,
de, az apró fiúkért (az apró gyerekek miatt),
mert, te ha sírsz már,
én nem leszek majd a fiúknak (a gyerekeknek).
 
63. Mondja:
 
64. Elmegyek, anyám, elmegyek,
de, ahol engem nem fognak ismerni,
de, ahol engem nem fognak ismerni,
se cigány, se nem-cigányka. 
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68. T’ aves sasto hàj baχtàlo! 

FARAGÓ KATINKA „BÁNGYI“ (másári), sz. 1939.
Kétegyháza, Békés megye (M)
Gyûjtés: 2001.
 
 
 15/3 
 
1. Kadi sunto ràÊi te n’ avlas,
çi paramíça ç’ avlas, çavorale! 

2. Phenav tumenge ek làïi paramiça.
3. Œaço sas varikanà.
4. Vað çàço sas, vað nàs, de paramiça-j.
5. Sas ek ràkji hà ‘k ràklo.
6. Dujîène khetàne phírenas and’ iïkola, karingodi
îannas.
7. ¥avora sas, khetàne bàríle.
8. O ràklo buïolas Piïti, i ràkji pale Ilonka.
9. Kadala dujîène phírenas and’ iïkola.
10. Maj avílas ek kacavo eïeto, hoð sas ek iïkolai
bàldo, hàj pàrvàlastàïi sas, de kado çorro Piïti...
11. Naðon çorro sas lesko dad, ande l’ murmunci
sas çèso.
12. E ràkles vi kade nevezisàrde, Temetõçõs
Piïtinek.
13. I Ilonka pale naðon barvàli sas, naðon barvàli.
14. Sogodi sas la, lako dad jeðzèvo sas k’ ando gav,
naðon barvàli îùvji sas.
15. Majd feri jokhàr, kanà sas kado vàlastàïi, hoð
pàrvàlastàï ande bàldoste, ñolcadikbòl sas le lengo
kacavo bàldo.
16. E ràkji kadales vàlastisàrdas.
17. Sorro ràÊi lesa kheldas, majd serelembe pèle seldujîène.
18. No, so, so kerdíne, so niçi? 
19. Phírnas eðütt, sogodi.

68. Legyél egészséges és szerencsés!
 
 
 
 
 
 
 15/3 
 
1. Ez a szent este ha nem jönne,
mese se nem lenne, gyerekek! 

2. Mondok nektek egy jó mesét.
3. Igaz volt valamikor.
4. Vagy igaz volt, vagy nem, de mese.
5. Volt egy lány és egy fiú.
6. Ketten együtt jártak iskolába, mindenfelé
mentek.
7. Gyerekek voltak, együtt növekedtek.
8. A fiút hívták Pistinek, a lányt meg Ilonkának.
9. Ezek ketten jártak iskolába.
10. Majd jött egy olyan eset, hogy volt egy iskolai
bál, és párválasztás volt, de ez a szegény Pisti...
11. Nagyon szegény volt az apja, a temetõben volt
csõsz.
12. A fiút így is nevezték, Temetõcsõsz Pistinek.
13. Ilonka meg nagyon gazdag volt, nagyon gazdag.
14. Mindene megvolt, az apja jegyzõ volt a falunál
(a faluban), nagyon gazdag nõ volt.
15. Majd csak egyszer, amikor volt ez a választás,
hogy párválasztás a bálban, nyolcadik osztályban
volt nekik ilyen bál.
16. A lány ezt (a szegény fiút) választotta.
17. Egész éjszaka vele (a fiúval) táncolt, majd
szerelembe estek mindketten.
18. No, mit... mit csináltak, mit nem?
19. Jártak együtt, minden.
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20. De, visont, ‘a ràkja naðon tiltonas katar o ràklo,
ke i ràkji barvàli sas, o ràklo pale naðon çorro sas.
21. Leski dèj hàj lesko dad ojan ötven èveïek lehettek.
22. Sas atunçi, pàjnîvàrdeïe berïenge sas.
23. Œi phenav ungríka.
24. Pàjnîvàrdeïe berïenge sas atunçi, kanà lengo
ràklo ñòcadikoïo sas, lengo ïàvo.
25. So, numaj, jokhàr feri.
26. XuÊilde pe. 
27. Sas ando vèï ek kacavi ïukàr kàpolna, kothe
gèlíne seldujîène hàj colaχàrde jekhàvreske, hoð çi
tu te na les khanikas, ke te lesa varekas, ‘a rakja,
rögtön te mères, o ràklo, o ïàvo, te lel, atunçi vi
kodo rögtön te mèrel.
28. Colaχàrde jekhàvreske, hoð feri jekhàvreske
trobuj t’ aven.
29. No, miïto-j.
30. So, numa, jokhàr feri.
31. Aba bàri sas e ràkji, deïoχto berïengi sas.
32. Anda iïkola àri torðílas kadi Ilonka, thàj avílas la
‘k kèrèvo.
33. De naðon îungàlo sas thàj phùro sas, naðon
mangadela.
34. De çi las les.
35. Közbe pale, pale çak, avílas la v’ ek kàver, çi
kodoles çi las.
36. O Piïti pale phendas ande peste:
37. Hàt, kanà voj nàïtig lela Ilonka, atunçi îaltar
àvri andi Amerika.
38. Ke naðon çòro sas, hoð te îanel te ñùtíj vareso
peska piràmñake.
39. Ke kamelas peska piràmña naðon, kadala
Ilonka.
40. Na, gèlastar àvri. 
41. Maj khote ketana sas.
42. Maj khote gèlas az arañbàñàba te kerel bùÊi o
Piïti.

20. De, viszont, a lányt nagyon tiltották a fiútól,
mert a lány nagyon gazdag volt, a fiú meg nagyon
szegény volt.
21. Az anyja és az apja olyan ötven évesek lehettek
(a fiúnak).
22. Voltak akkor, ötven évesek voltak.
23. Nem mondom magyarul.
24. Ötven évesek voltak akkor, amikor a fiuk nyolcadikos
volt, a fiuk.
25. Hát, csak, egyszer csak.
26. Fogták magukat.
27. Volt az erdõben egy ilyen szép kápolna, odamentek
mindketten és megesküdtek egymásnak,
hogy te se nem veszel senkit (te se nõsülsz meg),
mert ha venni fogsz valakit, egy lányt, rögtön haljál
meg, a fiú, a fiú, ha vesz (ha megnõsül), akkor az is
rögtön haljon meg.
28. Megesküdtek egymásnak, hogy csak egymáséi
kell legyenek.
29. No, jól van.
30. Hát, csak, egyszer csak.
31. Már nagy volt a lány, tizennyolc éves volt.
32. Az iskolából kiállt (az iskolát elvégezte) ez az
Ilonka, és jött neki kérõ.
33. De nagyon csúnya volt és öreg volt (a kérõ),
nagyon kéreti majd.
34. De nem vette õt (nem ment hozzá feleségül).
35. Közben meg, meg csak, jött neki egy másik
(kérõ) is, azt se nem vette (ahhoz se ment
feleségül).
36. Pisti meg mondta magában:
37. Hát, amikor õ nem fogja venni Ilonkát
(feleségül), akkor elmegy ki Amerikába.
38. Mert nagyon szegény volt, hogy tudjon nyújtani
valamit a menyasszonyának.
39. Mert szerette a menyasszonyát nagyon, ezt az
Ilonkát.
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43. Kerelas bùÊi ande bàña.
44. Rodas but somnakàj, ek bõröndo somnakàj
rodas o ïàvo.
45. Thàj naðon barvàlo kerðílas.
46. Kerelas ek kaïtèja ande Amerika àvri.
47. Thàj barvàlo kerðílas.
38. Thàj közbe kerðílas les v’ ek baràto.
49. De lesko baràto, ko khote sas lesa, ketani sas
khetàne dujîène, maj kerðílas, naðon goðaver sas
kado ïàvo, kado Piïti, thàj atunçi kerðílas anda leste
eð katonatisto.
50. De akànak vi lesko baràto katonatisto sas thàj vi
voj katonatisto sas, seldujîène.
51.Thàj las atunçi , de kodoleske, leske baràtoske
katka sas eð forradàïi pe leski korr vègiïtelen-vègig.
52. XaÊàres?
53. Naðon làïo baràto sas leske.
54. V’ ando nàsul, v’ ando làïo eðütt sas mindig, ï
kamenas jekhàvres.
55. Naðon làïe baràtura sas, de közbe aba leske
baràtos sas romñi.
56. XaÊàres?
57. Thàj maj îala khère – ïunes? – thàj ràkhel peska
piràmña khère.
58. Na, sar îalas khère ande pesko gav, ek gàîi
naðon ròvel.
59. Phenel:
60. – Dèvla, Dèvlàm, pàjnî berï, kàj çi simas khère!
– phenel.
61. De pàjnî berï, kàj praχosàrde, kanà voj gèlotàr,
kodo Piïti, ande kasi mùlas Ilonka, ke mírgo pílas.
62. XaÊàres?
63. Kodo bisterdem te phenav, mùlas, hàj pàjnî
berï aba ande phùv sas e Ilonka.
64. Thàj voj àri gèlas ande kodi Amerika, khote
barvàlo kerðílas hàj màj avílas khère, peske
dadeske hàj peska dake te anel somnakàj hàj sogodi,

40. Na, elment ki (Amerikába).
41. Majd ott katona volt.
42. Majd odament az aranybányába dolgozni Pisti.
43. Dolgozott a bányában.
44. Keresett sok aranyat, egy bõrönd aranyat keresett
a fiú.
45. És nagyon gazdag lett.
46. Csinált egy kastélyt Amerikában kint.
47. És gazdag lett.
48. És közben lett egy barátja is.
49. De a barátja, aki ott volt vele, katonák voltak
együtt ketten, majd lett, nagyon okos volt ez a fiú,
ez a Pisti, és akkor lett belõle egy katonatiszt.
50. De most a barátja is katonatiszt volt és õ is katonatiszt
volt, mindketten.
51. És fogta akkor, de annak, a barátjának emitt volt
egy forradás a nyakán végistelen-végig.
52. Érted?
53. Nagyon jó barát volt neki.
54. Rosszban is, jóban is együtt voltak mindig, s
szerették egymást.
55. Nagyon jó barátok voltak, de közben a barátjának
volt felesége.
56. Érted?
57. És majd menni fog haza – hallod? – és megtalálja
a menyasszonyát otthon.
58. Na, ahogy ment haza a falujába, egy asszony
nagyon sír.
59. Mondja:
60. – Isten, Istenem, öt éve, hogy nem voltam
otthon – mondja.
61. Öt éve, hogy eltemették, amikor õ elment, az a
Pisti, aki miatt meghalt Ilonka, mert mérget ivott.
62. Érted?
63. Azt elfelejtettem mondani, meghalt, és öt éve
már a földben volt Ilonka.
64. És õ kiment abba az Amerikába, ott gazdag lett
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ek bèrendo somnakàja andas.
65. Thàj somnakùne lòve andas o Piïti.
66. Hàj sar avelas khère, ek gàîi ròvelas, naðon
ròvelas.
67. Phenel:
68. – Soste ròves, manuïñe?
69. – Naðon ðorïan khote trobujas te avòs, katka
hàj katka, kako hàj kako fojòvo. Ke pàjnî berï, kàj
mùlas muro rom, – phenel kade – èï tèle trobujas te
anav katar kodo fojòvo kacavo pàji, hoð te ïò les
tela mure romesko nak, opre uïÊel muro rom! Thàj
nàj ma kaÊÊi lòve, te jutíj khote!
70. – Av, manuïñe!
71. Lel àri somnakàj o Piïti thàj del khote thàj
vàtisàrdas jeðo.
72. – Îav vi me tusa!
73. Phenel:
74. – Hàjkam mùlas muri dèj vað muro dad, –
phenel – de vi muri piràmñi mùlas, e Ilonka,
hàjkam îutija pe la o Sunto Del!
75. Lel voj haj îal lasa.
76. Phenel.
77. Îal lasa, kodola gàîasa, hàj pherel ek glàîa pàji.
78. Kodo pàji, kàjso e gàîi phenlas, hoð çodavíz.
79. Hàj îal khote, îal khère, hàj ïol tèjle kàj peski
dèj.
80. Aba naðon phùre sas, hoð, uðe, k’ aba deï berï
àri sas ande Amerika.
81. Hàj ïol tèjle o bõröndo.
82. Uðe, çi daravlas o bõröndo, hoð somnakàja
ànde hàj lòve ànde, katar peski dèj hàj katar pesko
dàd. 
83. Gèlastar ande kirçima.
84. Las peske ek burnik somnakùne lòve hàj gèlas
ande kirçima.
85. Hàj kade ïtàre bàre zuràle manuïen, thà o pàji
ande leski posoÊi sas, thàj akhàrdas ïtàre manuïen,

és majd jött haza, hogy az apjának és az anyjának
hozzon aranyat és mindent, egy bõrönd aranyakat
hozott.
65. És aranypénzt hozott Pisti.
66. És ahogy jött haza, egy asszony sírt, nagyon sírt.
67. Mondja:
68. – Miért sírsz, asszony?
69. – Nagyon gyorsan ott kéne lennem, emitt és
emitt, emez és emez folyó. Mert öt éve, hogy
meghalt a férjem, – mondja ezt – és le kéne hoznom
attól a folyótól, ilyen vizet, hogy ha tenni fogom azt
a férjem orra alá, fölkel (föltámad) a férjem! És
nincsen nekem annyi pénz, hogy jussak oda!
70. – Gyere, asszony!
71. Vesz ki aranyat (a bõröndbõl) Pisti és adja oda
és váltott jegyet.
72. – Megyek én is veled!
73. Mondja:
74. – Hátha meghalt az anyám vagy az apám, –
mondja – de a menyasszonyom is meghalt, az
Ilonka, hátha segíteni fog rajta (Ilonkán) a Szent
Isten!
75. Fogja õ és megy vele (az asszonnyal).
76. Mondja.
77. Megy vele, azzal az asszonnyal, és megtölt egy
üveget vízzel.
78. Az a víz, amit az asszony mondott, hogy csodavíz.
79. És megy oda, megy haza, és teszi le az anyjánál.
80. Már nagyon öregek voltak (a szülei), hogy, ugye,
hogy már tíz éve kint volt Amerikában.
81. És teszi le a bõröndöt.
82. Ugye, nem féltette a bõröndöt, hogy aranyak
(vannak) benne és pénz (van) benne, az anyjától és 
az apjától (nem féltette a bõröndöt).
83. Elment a kocsmába.
84. Vett (ki a bõröndbõl) magának egy marék
aranypénzt és ment a kocsmába.
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thàj gèlas àri ande murmunci anda-j kirçima, te
lavavel opre peska piràmña.
86. Katar peski dèj gèlas.
87. Kàj peski dèj hàj kàj pesko dad, de kodola ròvenas.
88. Kade dikhelas àri amàro ïàvo, de voj dikhelas
pesko kípo khote, hoð voj khote sas ïavoreske.
89. D’ aba phùri sas leski dèj, hàj lesko dàd, thàj
atunçi gèlotàr hàj lavadas opre ‘a Ilonka anda-j murmunci
hàj ïuttas tela lako nak, hàj phendas lake.
90. De meñassoñi ruhàba sas e rakji, ke ek
varekaste kamenas te den la romeste, – χaÊàres? –
thàj çi las les, thàj las o mírgo ànde hàj mùlas, hàj
meñassoñi ruhàba praχosàrde la.
91. – Îatar tuke ande Êi soba!
92. Puterdi sas laki soba mindig, sellõzíjas.
93. – Îatar hàj païÊuv tèjle tuke ande Êi soba! –
phenel lake o ràklo.
94. Hàj gèlas hàj païÊílas tèjle.
95. Hàj gèlastar laki dèj hàj kàj... lako dàd, kàj kodo
jeðzèvo.
96. – Avílas tumàri, de, ïèj, – phenel – opre uïÊílas.
Khote den la mange, – phenel – te uïÊavò la opre?
97. Hàj loïïelas e phùre nípura, kodo jeðzèvo hàj
leski romñi, thàj phende, khote den la.
98. De voj pale laîalas pe, îanes, hoð mùli îùvji te
n’ avel leski romñi.
99. Èrted? Kamelas voj kodola îùvja, de ande
Amerika çi kathi na rakhel kacava îùvja, sar kadala
Ilonka.
100. Na, maj jokhàr feri las la. 
101. Ke das lake àbav thàj ingerdas la ande
Amerika.
102. Ande peski kaïtèja ingerdas la khote.
103. Thàj las o ràklo thàj kanà gèletàr khote,
kerdíne kacavo bulivo, össejöveteli lako (lesko!)
össeïo baràto.
104. De naðon ïukàr kerðílas tèjle e Ilonka.

85. És így négy erõs embert, és a pénzt a zsebében
volt, és hívott négy embert, és ment ki a temetõbe a
kocsmából, hogy vetesse föl (ásassa ki a sírból) a
menyasszonyát.
86. Az anyjától ment.
87. Az anyjánál és az apjánál, de azok sírtak.
88. Így nézett ki a mi fiunk, de õ megnézte a saját
fényképét ott, hogy õ ott volt gyereknek (hogy õ
olyan volt gyereknek).
89. De már öreg volt az anyja, és (öreg volt) az apja,
és akkor elment és vetette föl Ilonkát a temetõbõl
és tette (a csodavizet) az orra alá, és mondta
(beszélt) neki.
90. De menyasszonyi ruhában volt a lány, mert egy
(lányt ha) valakihez akarták adni õt férjhez, – érted?
– és nem vette õt (ha a lány nem ment a
kiszemelthez férjhez), és vett mérget be és meghalt,
és menyasszonyi ruhában temették õt.
91. – Menj el magadnak a szobádba!
92. Nyitva volt a szobája (a lánynak) mindig, szellõzött.
93. – Menj el és feküdj le magadnak a szobádba! –
mondja neki a fiú.
94. És ment és feküdt le.
95. És elment az anyja és az apja... ahhoz a
jegyzõhöz. (Elment a lány anyjához és apjához, aki
jegyzõ volt).
96. – Megjött a ti lányotok, no, – mondja – fölkelt
(föltámadt). Oda adjátok õt nekem, – mondja – ha
kelteni fogom õt föl (ideadjátok õt nekem
feleségül, amiért én támasztottam föl)?
97. És örült az öreg nép, az a jegyzõ és a felesége,
és mondták, odaadják õt.
98. De õ meg szégyellte magát, tudod, hogy halott
nõ ne legyen az õ felesége.
99. Érted? Szerette õ azt a nõt, de Amerikában
sehol se nem talál ilyen nõt, mint ezt az Ilonkát.
100. Na, majd egyszer csak elvette õt.
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105. So sas ïukàr, inke màj ïukàr kerðílas.
106. Uðe, telà pàjnî berï çi phùrílas.
107. Ingerdas la khote ande Amerika àvri, thàj teccisàjlas
le leske baràtoske, kodole forradàïoïonako
rakleske.
108. Phenel leske:
109. – Piïtikèm! Keras ek kacavo bàldo, – phenel –
hoð te lel kongodi peska romña, ke tu ïoha ç’ anes
Êa romña, – phenel – eð ijen össejövetelen!
110. Phenel o Piïti pe kado:
111. – Hàt, ïàj anav mura romña – phenel.
112. De naðon ïukàr sas, kimondhatatlanul, leski
romñi, kadi Ilonka!
113. D’ aba sas le duj cine ïavora.
114. Hàj ande kodo kher, so keradas, ande kodo
beïenas.
115. Hàj, so, numaj, jokhàr feri, kerdíne o bàldo
thàj dikhlàs leska romña kado forradàï(oïono).
116. De naðon làïo baràto sas leske.
117. Kado Piïti çi gindisàrdas kodo, hoð maj lela
lestàr leska romña.
118. XaÊàres?
119. – Na, – phenel – inke keravas inke, akkor a
jövõ hèten eð kàver bàldo, – phenel – eð kacavo
össejövetelo, hoð kasgodeske leski romñi khère t’
àïol.
120. Phenel:
121. – Ka cini fejàstra, îanes, ka cini fejàstra sas,
hoð perdàl ïaj uïÊavnas la. 
122. Phenel peska romñake:
123. – Dikh, muri romñi, te nà putres àri fejàstra! –
phenel. – Vað: Te nà putres o vudàr! – Haj solgàlòkiñen,
ke solgàlòvura sas les. – Hanem – phenel
– phenò tuke, hoð „nyisd ki, cicuskám“! Hàj puter
àvri e fejàstra hàj perdàl uïÊavav!
124. Közbe kado forradàïoïone mosko hallgatíjas
la, hallgatíjas le, sar so vorbinas.

101. Mert adott (rendezett) neki lakodalmat és vitte
õt Amerikába.
102. A kastélyba vitte õt oda.
103. És fogta a fiú és amikor elmentek oda, csináltak
ilyen bulit, összejövetelt, az összes barátja.
104. De nagyon szép lett lent (a földben) Ilonka.
105. Ami volt szép (amilyen szép volt), még szebb
lett.
106. Ugye, öt év alatt nem öregedett.
107. Vitte õt oda Amerikába ki, és megtetszett a
barátjának, annak a forradásos fiúnak.
108. Mondja neki:
109. – Pistikém! Csinálunk egy ilyen bált, – mondja
– hogy vegye (vigye) mindenki a feleségét, mert te
soha nem hozod a feleségedet, – mondja – egy ilyen
összejövetelen!
110. Mondja a Pisti erre:
111. – Hát, hozhatom a feleségemet – mondja.
112. De nagyon szép volt, kimondhatatlanul, a
felesége, ez az Ilonka!
113. De már volt nekik két kisgyerekük.
114. És abban a házban, amit csináltatott (Pisti),
abban laktak.
115. És, hát, csak, egyszer csak, csinálták a bált és
meglátta a feleségét (Pistinek) ez a forradásos.
116. De nagyon jó barátja volt neki (Pistinek).
117. Ez a Pisti nem is gondolta azt, hogy majd el
fogja venni tõle a feleségét.
118. Érted?
119. – Na, – mondja – még csináltunk még, akkor a 
jövõ héten egy másik bált, – mondja – egy olyan
összejövetelt, hogy mindenkinek a felesége otthon
maradjon.
120. Mondja (Pisti):
121. – A kis ablaknál, tudod, a kis ablaknál volt,
hogy átléphették azt.
122. Mondja a feleségének:
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125. No, gèle ando bàldo, maÊàrdas les, le peske
baràtos.
126. Naðon kamelas peske baràtos, de màj feder
kamelas leska romña.
127. XaÊàres?
128. Las atunçi tàj χuÊildas, maÊàrdas tèjle peske
baràtos, kadale Piïtes, tàj las kado tàj gèlas khote
hàj màrel e fejàstra.
129. Phenel lake:
130. – Nyisd ki, cicuskám!
131. Hàj sar putrelas ando hàlòingo Ilonka àri o
vudàr, χuÊildas la, leska romña, hàj kapisàrdas la
hàj ingerdas la.
132. Avel lako rom khère, o Piïti, feri duj ïavora sas
hàj e solgàlòkíña khère.
133. Ingerdas leska romña.
134. Brígíjas, naðon kulduïi kerðílas, khote
mekhlas vi peske do ïavoren, pe solgàlòkíña peske
do ïavoren, thàj çorro kerðílas, tipronðoïo, ïòra
kerðíle les, bàre ïòre Piïtes, çi pinîàrnas les, kulduïi
kerðílas.
135. Îalas, vàndorolijas, te rodel peska romña.
136. Ke naðon kamelas la, uðe, duj ïavora...
137. Phendas ‘a solgàlòkiñake, ke te lel sàma pe
leske duj ïavora.
138. D’ akànak îalas, zalas pa jek them po kàver. So
luma jokhàr feri.
139. Naðon çiñílas, nas les, sar ek kotor mànro aba. 
140. Hàj beïlas tèjle kàj e χajing thàj khote pílas.
141. Opre cirdas pàji, χàlas kodo kotor mànròro
hàj pílas ek pohà... khotàr pílas anda-j χajing pàji
anda vedra, hàj sùtotàr khote païa-j χajing.
142. XaÊàres?
143. Kado Piïti.
144. Kanà sùtastàr, àldij tum’ o Dèl, so, numa,
jokhàr feri, menetelin.
145. Ding-ðang, jobb-bal, îan e ketani.

123. – Nézd, feleségem, ne nyisd ki az ablakot! –
mondja. – Vagy: Ne nyissad az ajtót! – És a szolgálóasszonyok,
mert szolgálói voltak neki (Pistinek). – Hanem 
– mondja – mondani fogom neked, hogy „nyisd 
ki, cicuskám“! És nyisd ki az ablakot és átlépek!
124. Közben ez a forradásos arcú hallgatta ezt, hallgatta
õket, hogy mit beszéltek.
125. No, mentek a bálba, megrészegítette õt (berúgatta
Pistit), a barátját.
126. Nagyon szerette a barátját, de jobban szerette
a feleségét.
127. Érted?
128. Fogta akkor (magát) és fogta, lerészegítette a
barátját, ezt a Pistit, és fogta ez (magát) és ment oda
és veri az ablakot.
129. Mondja neki (Pisti feleségének):
130. – Nyisd ki, cicuskám!
131. És ahogy nyitotta hálóingben Ilonka ki az ajtót,
fogta õt, a (Pisti) feleségét, és kapta õt és vitte õt.
132. Jön a férje haza, a Pisti, csak a két gyerek volt
és a szolgálóasszony otthon.
133. Vitte a feleségét.
134. Szomorkodott, nagyon koldus lett, ott hagyta a
két gyerekét is, a szolgálóasszonyra (hagyta) a két
gyerekét, és szegény lett, toprongyos, szakálla lett
neki, nagy szakálla Pistinek, nem ismerték meg õt,
koldus lett.
135. Ment, vándorolt, hogy megkeresse a feleségét.
136. Mert nagyon szerette õt, ugye, két gyerek...
137. Mondta a szolgálóasszonynak, hogy vigyázzon
a két gyerekére.
138. No, most ment, ment egyik országról a
másikra. Ami világ egyszer csak.
139. Nagyon elfáradt, nem volt neki (más), mint egy
darab kenyér már.
140. És ült le a kútnál és ott ivott.
141. Fölhúzott vizet, megette azt a darab kenyérkét
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146. Ko vezèñelij le, ko nà?
147. Kodo forràïonoko raklo.
148. XaÊàres?
149. Lesko baràto, katonatisto-j.
150. De voj çi pinîàrdas e ràkles, peske baràtos, ke
kulduïi sas.
151. No, îal khote, rùgij ande leste.
152. Phenel:
153. – UïÊi opre! So sòves khate, tu kulduïina?! –
phenel.
154. – Hàj, kulduïi sim, – phenel – ïajnoï, – phenel.
– Îav – phenel – anda jek them ando gàver, –
phenel – muro ïorïo inkrel ma opre. De – phenel –
te lesas ma ande kàj e ketanija. – phenel – naðon
kösöníjas tuke.
155. De voj pinîàrdas peske baràtos, ke katka forradàïi
sas pe leski korr.
156. – De, – phenel – îa thàj thov tu! – phenel.
157. Thàj ïòrdas pe les pàjnî vedri pàji.
158. XaÊàres?
159. – Îa, thov tu tèjle! – phenel.
160. Hàj közbe peske sakàlla voj çi îanelas te rejtij.
Anda kodo, te nà pinîàrel pe leste.
161. Thàj gèlas.
162. Phenel:
163. – Sogodi kerav tèjle, thovav ma ùîe.
Ketanàïicka gàda de ma sakofàlo! – phenel. – De 
me mure sakàlla, fogadalmo kerdem, hoð çi ïinav
tèjle, ke mùlas muri dèj, èï azèr çi kamav te ïinav
tèjle – phenel.
164. Thàj lel voj, ïunes! – tàj îan, îan, îan, tàj keravla...
keravla kacavo össejövetelo.
165. Aba atunçi addig kerdas o raklo, addig kerdas,
hoð voj parançolíjas vi kodoleske.
166. XaÊàres?
167. Hàj kerelas ek kacavo, hoð te lel peske romña,
vi voj andas ekha îùvja. Ekha... eð... ekha strejínona

és ivott egy pohá... onnan ivott a kútból vizet a
vödörbõl, és elaludt ott a kút mellett.
142. Érted?
143. Ez a Pisti.
144. Amikor elaludt, megáld benneteket az Isten,
hát, csak, egyszer csak, menetelnek.
145. Ding-gyang, jobb-bal, mennek a katonák.
146. Ki vezényeli õket, ki nem?
147. Ez a forradásos fiú.
148. Érted?
149. A barátja, a katonatiszt.
150. De õ nem ismerte meg a fiút, a barátját, mert
koldus volt.
151. No, megy oda, rúg bele.
152. Mondja:
153. – Kelj föl! Mit alszol itt, te koldus?! – mondja.
154. – Hát, koldus vagyok, – mondja – sajnos, –
mondja. – Megyek – mondja – egyik országból a
másikba, – mondja – a sorsom tart engem fönt. De
– mondja – ha vennél engem be a katonasághoz, –
mondja – nagyon megköszönném neked.
155. De õ megismerte a barátját, mert emitt forradás
volt a nyakán.
156. – No, – mondja – menjél és mosakodjál meg! –
mondja.
157. És öntött rá öt vödör vizet.
158. Érted? 
159. – Menjél, mosakodjál le! – mondja.
160. És közben a szakállát õ nem tudta elrejteni. Az
miatt, hogy ne ismerjen rá (azért növesztette a szakállát,
hogy senki ne ismerjen rá!)
161. És ment.
162. Mondja:
163. – Mindent leteszek (mindent megteszek),
mosom magamat tisztára. Katonaruhát adj nekem
mindenfélét! – mondja. – De én a szakállamat,
fogadalmat tettem, hogy nem vágom le, mert
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îùvja.
168. Thàj îal e Ilonka.
169. Kodi pinîàrdas peske romes pa pesko hango.
170. Naðon phùri kerðílas, ke màrlas la, ïinlas la
kodo forradàïoïone mosko.
171. Thàj nàs la kacavo trajo, sar païa lako rom, ke
voj çi kamelas kodoles, peske romes kamelas èï voj
pale kèñïerítíjas, hoð voj te kamel les.
172. Èrted?
173. Thàj atunçi azèr màrlas la, ïinlas la, hoð phùri
kerðílas e ïej, naðon kadi Ilonka, naðon phùri
kerðílas.
174. Pinîàrdas peske romes pa hango hàj gèlas pala
leste.
175. Hàj phendíne, hoð, hàt, so èrdemlij kacavo
manuï, ko peske ïajàtone baràtostàr lel leska
romña.
176. Thàj vèlemèñi manglas o ràklo, – χaÊàres? –
kado Piïti.
177. Hàj phendas, hoð pè fòroske ïtàr ïarkura te
ïon les thàj khotàr te àri te àðùzin les.
178. ¥ajàt voj peske bíràlíjas o ïàvo, kodo forradàïoïone
mosko.
179. Thàj las atunçi, e màj but ketani sakodo
bíràlisàrde leske thàj valòba kodo kapisàrdas voj.
180. Thàj kako pale las peska romña, χuÊildas la,
ingerdas la khère ande peski ðíz, so keradas.
181. Tàj trajíjas boldogan.
182. Te nà mùle, î’ aðes trajin.
 
RAFAEL MARGIT „TYÉZSA“ (lovári), sz. 1946.
Sárpilis, Tolna megye (M)
Gyûjtés: 2000. 
 
 
 
 

meghalt az anyám, és azért nem akarom vágni le –
mondja.
164. És fogja õ, – hallod! – és mennek, mennek,
mennek, és csináltatni fog... csináltatni fog olyan
összejövetelt.
165. Már akkor addig csinálta a fiú, addig csinálta,
hogy õ parancsolt ennek is (a forradásosnak is).
166. Érted?
167. És csinált egy olyat, hogy vegyen magának aszszonyt
(hogy megnõsüljön), õ is hozott egy nõt.
Egy... egy... egy idegen nõt.
168. És megy Ilonka.
169. Az (Ilonka) megismerte a férjét a hangjáról.
170. Nagyon öreg lett (Ilonka), mert ütötte õt, vágta
õt az a forradásos arcú.
171. És nem volt neki olyan élete, mint a férje
(Pisti) mellett, mert õ nem szerette azt (a forradásost),
a férjét szerette és õ meg kényszerítette, hogy
szeresse õt.
172. Érted?
173. És akkor azért ütötte õt, vágta õt, hogy öreg lett
a lány, nagyon ez az Ilonka, nagyon öreg lett.
174. Megismerte a férjét a hangjáról és ment utána.
175. És mondták, hogy, hát, mit érdemel az olyan
ember, aki a saját barátjától veszi el a feleségét.
176. És véleményt kért a fiú – érted? – ez a Pisti. 
177. És mondta, hogy a város négy sarkára tegyék õt
és onnan ágyúzzák ki õt.
178. Saját maga önmagán ítélkezett a fiú, az a forradásos
arcú.
179. És fogta akkor, a többi katona ugyanígy
ítélkezett felõle és valóban azt (az ítéletet) kapta õ.
180. És emez meg megkapta a feleségét, fogta õ,
vitte õt haza a palotájába, amit csináltatott.
181. És éltek boldogan.
182. Ha nem haltak meg, máig élnek. 
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 15/4 
 
1. Hàj trin phralòre pe daj lumja,
hàj trin phralòre pe daj lumja,
pe daj lumja, pe doa çem.
4. Tàj o phràl, o màj bàro:
D’ aïuñes tu, phrala, manðe!
Hàjda, phrala, Êe çorras,
ke ame bu lòve keras, brè!
8. Àpoj, çi îav, phrala, çi îav, brè,
mange dàr kata l’ gàîe, brè!
Hàj çi îav, phrala, çi îav, brè,
k’ astàren le rom χolja,
ke kerah míj’ tàj ïela, brè!
13. Àpoj, çi îav, phrala, çi îav, brè,
mange dàr kata l’ gàîe!
Ke nàkhav e grañica,
tàj cirðen, phral’, anðe ma, brè!
17. Àpoj, mekh ma, phrala, ba khere,
Êe merav païa l’ ïàve, brè,
hàj Êe merav païa l’ ïàve,
Êe nà kerav lenge χolja,
le borja tàj le ïàve, brè!
22. Hàj tàj thoðe tàj Êeljàrðe,
tàj thoðe tàj Êeljàrðe,
tàj peske cerχ’ anzàrðe, brè!
25. Àpoj, so le romña kàj kerena?
Galave pe l’ dume thona,
tàj ando gav Êeljàrena.
28. Hàj lengo da’ muj kàj màj ðel,
lengo da’ muj kàj màj ðel:
ValinÊine, KaÊerina!
31. Hàj tume ando gavi kàj îan,
tume ando gavi kàj îan, 
vojiçi Êe na keren, ïè!
34. Hàj so d’ oj ValinÊina kerla?
D’ o ulica avrjàl kàj ljas,
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1. És három fivérke a világon,
és három fivérke a világon,
a világon, az országon (az országban).
4. És a fivér, a nagyobbik (a legnagyobb):
Te fivér, hallgass rám!
Gyere, fivér, lopjunk,
mert mi sok pénzt csinálunk, hé!
8. Aztán, nem megyek, fivér, nem megyek, hé,
nekem félelmem van (félek) a nem-cigányoktól, hé!
És nem megyek, fivér, nem megyek, hé,
mert a cigányok dühöt fognak (dühösek lesznek),
hogy ezreseket és százasokat csinálunk, hé!
13. Aztán, nem megyek, fivér, nem megyek, hé,
nekem félelmem van (félek) a nem-cigányoktól!
Mert átkelek a határon,
és fivér, belém húznak (belém lõnek), hé!
17. Aztán, fivér, engedj engem haza,
hadd haljak meg a fiúk mellett, hé,
és hadd haljak meg a fiúk mellett,
ne csináljak nekik dühöt (bosszúságot),
a menyecskéknek és a legényeknek, hé!
22. És és tették (fogták magukat) és indultak,
és tették (fogták magukat) és indultak,
és sátrat feszítettek magának (maguknak), hé!
25. Aztán, a cigány asszonyok mit fognak csinálni?
Átalvetõt tesznek majd a vállra,
és a faluba fognak indulni.
28. És az apjuk szól majd,
és az apjuk szól majd:
Valintyina, Katyerina!
31. És ti a faluba mentek,
ti a faluba mentek, 
háborút (bajt) ne csináljatok, hé!
34. És Valintyina mit fog csinálni?
Az utcát kívülrõl vette (a szélsõ utcán ment),
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d’ o ulica avrjàl kàj ljas, brè!
37. Tàj muj kakàvi kàj ðas,
khoñik laÊe ç’ ankesÊas,
hàjda, lume, hàj, mej!
40. Pàle parpàle ambolðas,
vi d’ oj porta kàj putrela,
tàj andre uoj kàj intrila.
43. Hàj tàj duj galave pherðas,
àvri paj poarta geljas,
àvri paj poarta geljas, brè!
46. Kanà khère uoj Êe îal,
le cifljàrja pala la,
le cifljàrja pala la, brè!
49. Lako dad muj kàj màj ðas,
lako dad muj kàj màj ðas:
Le, ValinÊina, ïè, le, ïè!
52. Hàj le ciflàrja la liñe,
le ciflàrja la liñe,
tàj vi la kàj phandaðe, brè!
55. Hàj perel e patrin poa vèï,
perel e patrin poa vèï,
ValinÊina lela ‘kh berïe.
58. Hàj peren le patrja pa l’ kaït,
àpoj, lela ‘kh berïi tàj dopaï,
hàjda, lume, hàj, mej! 

DINA (khelderash), sz. 1922.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000.
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1. Hàj, mo, bu rom, Ðèvla, d’ avena,
hàj d’ and’ ek thàn-le Êiðíne, 
hàj ku çorre, ku bravàle, mo.
4. Hàj kon oçhe, Ðèvla, d’ avela,

az utcát kívülrõl vette (a szélsõ utcán ment), hé!
(A kéregetõ vagy üstjeiket kínálgató vándor
cigányok mindig a falvak külsõ, szélsõ utcáit
járták, hogy ha úgy hozza a helyzet, könnyen
elmenekülhessenek.)
37. És az üstöt kiáltotta (árulta),
nem ment (ki) hozzá senki,
gyere, világ, gyere, hej!
40. Ismét visszafordult,
a (az egyik) kaput nyitni fogja,
és õ be fog lépni (a házba).
43. És és két átalvetõt megtöltött,
a kapun kiment,
a kapun kiment, hé!
46. Amikor õ, hogy hazamenjen,
a rendõrök (csendõrök) utána,
a rendõrök (csendõrök) utána, hé!
49. Az apja mondta majd,
az apja mondta majd:
Vegyed, Valintyina, hé, vegyed, (elfogtak), hé!
52. És a rendõrök (csendõrök) vették (elfogták) õt,
a rendõrök (csendõrök) vették (elfogták) õt,
és meg is kötözték õt, hej!
55. És hull a levél az erdõn,
hull a levél az erdõn,
Valintyina kapni fog egy esztendõt
(egy évnyi börtönt).
58. És hullnak a levelek a fákról,
aztán, kapni fog másfél évet (másfél év börtönt),
gyere, világ, gyere, hej! 
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1. Istenem, hej, és sok cigány fog jönni, 
és egy helyre gyûltek,
és szegényekkel, gazdagokkal, hej.
4. Istenem, és ki fog odajönni,
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hàj kon oçhe, Ðèvla, d’ avela?
6. Hàj mo, d’ o Drila le Líleχko,
mo, d’ o Drila le Líleχko.
8. Hàj mo, d’ o Drila som kerðas,
mo, d’ o Drila som kerðasoj?
10. Sastrùj’ ando va kàj ljas,
d’ oj kakàvji kàj màj lela.
12. Savaj, Ðèvla, Ê’ anÊejíla,
savaj, Ðèvla, Ê’ anÊejíla.
14. Kakàvi nàïÊ’ Ê’ anÊejíl,
lako karfin çi màreloj.
16. Hàj muj pe pesÊi romñi ðela,
muj pe pesÊi romñi ðela.
18. Kaða lake kàj pheñela:
D’ aïuñes tu, Pike, manðe!
20. Hàj d’ o karfin nàïÊi màrav,
sastrùji nàïÊ’ inÊejíj, ïèj!
22. K’ o karfin apcinàlo,
hàj si leh gindoj îungàlo, ïèj.
24. D’ aïuñes tu, Pike, manð’,
me thoav ma tàj Êeljàrav, ïèj!
26. Me thoav ma tàj Êeljàrav,
sastrùji andoa va ïudav, ïèj!
28. Sastrùji andoa va ïuðas,
hàj thoðah pe, Êeljàrðasoj.
30. La Pikake kàj phenðas,
savaj, mo, pehka romñake:
32. Îaptar, Pike, îaptar, ïèj,
îaptar, ïèj, pala le romaj.
34. Ý’ anav tuke galbi bu,
Ê’ anav tuke galbi bu, ïèj.
36. D’ o karfin sah apcinàlo,
sah leh gindo îungàlo, ïèj.
38. Aðes san, Pike, çorri, 
Êehàra san bravàli, ïèj.
40. Ýehàra san bravàli,
hàj aðes san tu çorri, ïèj.

Istenem, és ki fog odajönni?
6. Hej, és Líla Drilája,
hej, Líla Drilája.
8. Hej, és Drila mit csinált,
hej, Drila mit csinált?
10. Vasat (dopót) vett kézbe,
az üstöt fogja majd.
12. Istenem, vagyis „foltozni“ fog,
Istenem, vagyis „foltozni“ fog.
14. Az üstöt nem tudja „megfoltozni“,
(az üst) nyitszögét nem veri.
16. És a feleségére fog szólni,
a feleségére fog szólni.
18. Ezt mondja majd neki:
Te Pika, figyelj rám!
20. A nyitszöget nem tudom verni,
a vasat (helyesen: az üstöt!)
nem tudom „megfoltozni“, hé!
22. A nyitszög acélos,
és neki (Drilának) rossz gondolata van, hé.
24. Te Pika, figyelj rám,
én teszem (fogom) magamat és indulok, hé!
26. Én teszem (fogom) magamat és indulok,
a vasat eldobom a kézbõl (a kezembõl), hé!
28. A vasat eldobta a kézbõl (a kezébõl),
és tette (fogta) magát, indult.
30. Mondta Pikának,
vagyis a feleségének, hé:
32. Elmegyek, Pika, elmegyek, hé,
elmegyek, hé, a cigányok után.
34. Hogy sok aranyat hozzak neked,
hogy sok aranyat hozzak neked, hé.
36. A nyitszög acélos volt, 
neki (Drilának) rossza gondolata volt, hé.
38. Pika, ma szegény vagy,
holnap gazdag vagy, hé.
40. Holnap gazdag vagy,
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42. Thola Drila, Êeljàrela,
trin-ïtàr çàÊe rom aràkhela.
44. Gaða lenge uo pheñela:
Màj, droboj tume, ïavalen!
46. Naís tuke, vere Drila,
naís tuke, vere Drila.
48. Ðan e kota le gàlbenði?
Leng’ o Drila gaða phenla:
50. D’ aïuñen, ïavalen, manðe,
ðan e kota le gàlbenði,
52. ðan e kota le gàlbenði?
Gaða le rom lehke phenla: 
54. Œi ðam le, mo, vere Drila,
çi ðam le, mo, vere Drila.
56. Numa dah le d’ akana,
hàj numa dah le d’ akana, mo.
58. Màj angle Drila kàj îala,
màj angle Drila kàj îala,
60. àver çàÊe rom aràkhela,
sagaða lenge pheñela:
62. Hàj d’ aïuñen, ïavalen, manðe,
kanà amboldav parpàle, mo,
64. kanà amboldav parpàle,
Ê’ aràkhav le Êiðíñe, mo,
6. ji le gàlbi, le bàre,
hàj ji, vere, l’ cinòra, mo!
68. Hàj tholoa Drila, ‘ngle kàj îala,
inÊàl o Volto nàkhela,
70. mo, inÊàl o Volto nàkhela,
ka l’ çorre la Ýilijàke,
72. ka l’ çorre la Ýilijàke,
mundro uo lenð’ aresela.
74. Hàj mundro lenðe kàj intrila, 
hàj lenge gaða pheñela:
76. Màj, droboj tume, ïavalen!
Naih tuke, vere Drila.
78. Sostàr, Drila, tu avíljan,

és ma szegény vagy, hé!
42. Teszi (fogja magát) majd Drila, indul majd,
három-négy karaván cigányt fog találni.
44. Nekik õ azt fogja mondani:
Hej, üdvözöllek benneteket, cigány legények!
46. Köszönet neked, Drila unokatestvér,
köszönet neked, Drila unokatestvér.
48. Adtatok arany-részt (beszolgáltattátok már
az arany-részeteket?)
Drila ezt fogja nekik mondani:
50. Cigány legények, figyeljetek rám,
adtatok arany-részt (beszolgáltattátok már
az arany-részeteket)?
52. Adtatok arany-részt (beszolgáltattátok már
az arany-részeteket)?
A cigányok azt fogják neki mondani:
54. Nem adtuk, hé, Drila unokatestvér,
nem adtuk, hé, Drila unokatestvér.
56. Csak most adjuk,
és csak most adjuk, hé.
58. Drila elõbbre (tovább) fog menni,
Drila elõbbre (tovább) fog menni,
60. más cigány karavánokat talál majd,
nekik ugyanazt fogja mondani:
62. És figyeljetek rám, cigány legények,
amikor visszatérek, hé,
64. amikor visszatérek, hé,
összegyûjtve találjam, õket, hé,
66. a nagy aranyakat is,
és unokatestvér, a kicsiket is, hé!
68. És teszi (fogja magát) majd Drila,
elõre (tovább) fog menni, 
az Olt folyón túlra jut majd,
70. hé, az Olt folyón túlra jut majd,
a tyilijei szegényekhez,
72. a tyilijei szegényekhez,
szépen hozzájuk fog érkezni.
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sostàr, Drila, tu avíljanoj?
80. Ýe ðen e kota le gàlbenði,
kanà-j kotà kàj çi ðenoj!
82. Le χarχumàren d’ anav,
hàj tumen kàj phandavenoj!
84. Hàj kordono kàj kerav,
hàj kordono kàj keravoj!
86. Hàj kordono kàj kerav,
sa me tumen phandavàvoj! 
88.Hàj mundro le rom divoñína, 
hàj mundro le rom divoñína. 
90.Bàro pràzñiko vàzdena, 
bàro pràzñiko vàzdena, 
92.pràzñiko Joñišorohko, 
pràzñiko Joñišorohko, 
94.kas te Drilah mudàren, 
hàj le Drilah te mudàrenoj. 
96.Uon pràzñiko kàj thode, 
hàj te mudàren le Drilasoj. 
98.Bàri bakri dañdíñe, 
hàj la mundro kàj šinde, mo. 
100.Le Drilah kàj màtàrde, 
χàmo tàj pímo diñe, mo. 
102.Le Drilah kàj màtàrde, 
leh e lindri kàj màj lela. 
104.Thoala Drila tàj sovela, 
leh e lindri kàj màj lela. 
106.Gada Drila kàj sūto, 
hàj punr’ and’ al spíci kàj dela. 
108.Dand’ al spíci la roatake, 
dand’ al spíci la roatake. 
110.Ke sas o Drila màto, 
hàj ke sas o Drila màto, mo. 
112.Do Joñišor’ som kerela, 
do Joñišor’ som kerela? 
114.Bàro dopo ando va lela, 
bàro dopo ando va lela, 

74. És szépen be fog térni hozzájuk,
és ezt fogja mondani nekik:
76. Hej, üdvözöllek benneteket, cigány legények!
Köszönet neked, Drila unokatestvér.
78. Drila, miért jöttél,
Drila, miért jöttél?
80. Hogy adjatok arany-részt,
amikor (ha még) részt nem adtatok!
82. A rendõröket hozom,
és titeket bezáratnak!
84. És kordont csinálok,
és kordont csinálok!
86. És kordont csinálok,
én mindjárt benneteket, mindegyikõtöket bezáratlak! 
88.És szépen a cigányok tanácskozni fognak  
(összebeszélnek majd), 
és szépen a cigányok tanácskozni fognak  
(összebeszélnek majd). 
90.Nagy ünnepet fognak emelni 
(mintha ünnepelnének), 
nagy ünnepet fognak emelni 
(mintha ünnepelnének), 
92.ünnepét Jonyisóronak, 
ünnepét Jonyisóronak, 
94.hogy Drilát megöljék, 
és Drilát megöljék. 
96.Ôk ünnepet tettek (csináltak), 
és (hogy) megöljék Drilát. 
98.Nagy birkát hoztak, 
és azt szépen levágták, hej. 
100.Drilát megrészegítették, 
ételt és italt adtak (neki), hej. 
102.Drilát megrészegítették, 
õt az álom elfogja majd. 
104.Teszi (fogja) majd Drila és alszik majd, 
õt az álom elfogja majd. 
106.Ez a Drila ahogy aludt, 
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116.hàj koa Drila kàj avela, 
hàj koa Drila kàj avela. 
118.Mundro dopo kàj vàzdas, 
jekh ando šèro kàj dasoj. 
120.Hàj gada muj kàj màj das, 
hàj gada muj kàj mvj dasoj. 
122.Dah tu, Drila, brè, bàre, 
či dah tu gàlbi cigñe, mo! 
124.Ando Drila kàj màj das, 
šèro ande duj pharradasoj. 
126.Hàj do Drila kàj sovela, 
leh ande lindri mudàrla. 
128.Jetoa, Drila kàj merela, 
hàj gindin-pe, sokhotin-pe, 
130.soj lesa uon te kerenoj. 
Hàj mundro l’Drilah kàj liñe. 
132.Bàri jag uon kàj kerde, mo, 
hàj motorin’ andíñe, mo! 
134.Drilah pe jag kàj thode, 
Drilah pe jag kàj thode, mo! 
136.Mo, do Drila kàj phaboloj, 
hàj numoa kolin či phabol,* 
138.hàj numoa kolin či phaboloj, 
k’o kolin bezeχàlo, mo! 
140.K’o kolin bezeχàlo, 
ke kerdas zaja,**mo, butoj, 
142.ke kerdas vi čorrimàta, 
hàj angla l’rom kàj anklela. 
144.Hàj so kolinesa kerde? 
Hàj mundro les, Dèvla, liñe, mo! 
146.Koa Teljàžino gele, mo, 
saj koa pàj odo bàro. 
148.Hàj drom les, Dèvla, diñe, mo, 
kada lehke kàj phende, mo! 
150.Žastar, Drila, brè, Dèvlesa, 
ñigrel t’o pàj kàj te romoj, 
nakhavel tu intal o Volto. 

lábait a küllõk közé fogja tenni álmában 
(sz.sz.: és a lábakat a küllõkbe adja majd). 
108.A szekérkerék küllõi közé, 
a szekérkerék küllõi közé. 
110.Mert Drila részeg volt, 
és mert Drila részeg volt, hej. 
112.Jonyisóro mit fog csinálni, 
Jonyisóro mit fog csinálni? 
114.Nagy dopo-t (kézi üllõvasat) kézbe fog venni, 
nagy dopo-t (kézi üllõvasat) kézbe fog venni, 
116.és Drilához fog jönni, 
és Drilához fog jönni. 
118.Szépen a dopo-t (kézi üllõvasat) emelte, 
egyet a fejbe adott (ütött). 
120.És így szólt majd, 
és így szólt majd. 
122.Adunk neked, Drila, hé (hn.), nagyokat, 
nem adunk neked kis aranyakat, hej! 
124.Drilába még adott (Drilát tovább ütötte), 
a fejet kettõbe hasította. 
126.És Drila aludni fog, 
õt álomban meg fogja ölni. 
128.Íme, Drila meg fog halni, 
és gondolkoznak, tanakodnak, 
130.mit vele õk csináljanak. 
És szépen Drilát megfogták. 
132.Nagy tüzet õk csináltak, hej, 
és benzint hoztak, hej! 
134.Drilát tûzre tették, 
Drilát tûzre tették, hej! 
136.Hej, Drila ég, 
és csak a mellkas nem ég,* 
138.és csak a mellkas nem ég, 
mert a mellkas vétkes|bûnös, hej! 
140.Mert a mellkas vétkes|bûnös, 
mert csinált kellemetlenséget,**hej, sokat, 
142.mert csinált szegénységet|nyomorúságot is, 
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GÁBOR ÁGI (khelderash), sz. 1968.
Sóvárad–Sărăteni, judeţul Mureş (R)
Gyûjtés: 1988.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15/6 
 
1. De, rom’, trappo, trāde, 
tāj me lokes pālāl. 
Tāj v’ame khote resasa, 
mēg foro tidel-pe. 
 
5.Tāj sāni muri čugñi, 
kurvāj muri romñi, jaj! 
Te si kurvāj bāri, jaj, 
t’ āl mange baχtāli! 
 
9. T’āl mange baχtāli 
pe l’grastengo foro, jaj, 

de a cigányok bosszújától sikerült mindig megme-
nekülnie 
(sz.sz.: és a cigányok elõl ki fog siklani|térni). 
144.És a mellkassal mit csináltak? 
És szépen azt, Istenem, megfogták, hej! 
146.A Tyeljázsin(folyó)-hoz mentek, hej, 
mind ahhoz a nagy vízhez. 
148.És utat neki,Istenem,adtak(vízbe dobták),hej, 
ezt mondták neki, hej! 
150.Elmégy, Drila, hé (hn.), Istennel, 
visz téged a víz az embereidhez (a rokonaidhoz), 
elszállít téged arra az Olt(folyó). 
 
*  Az adatközlõ elmondása szerint, a mellkas azért nem 
égett el, mert vétket|bûnt követett el, amiért Drila gonosz 
szívét rejtette. 
** A “zaja” eredetileg poliszém szó volt és mindig a szöveg-
környezet határozta meg, milyen értelemben használatos. 
Itt még egyik régi jelentésében, a “kellemetlenség”-ben sze-
repel, de napjainkban sokszor már csak egyetlen jelentése 
van: “balhé” 
 
 
 15/6 
 
1. Trappoltass, cigány (sz.sz.: adj, cigány, trappot), hajts, 
és én lassan (hajtok) hátul. 
És mi is oda fogunk érni, 
mire (sz.sz.: amíg) a vásár szedelõzködik  
(sz.sz.: szedi magát). 
 
5. És vékony az ostorom, 
kurva a feleségem, jaj! 
Ha nagy kurva, jaj, 
legyen nekem szerencsés! 
 
9. Legyen nekem szerencsés, 
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pe l’grastengo foro, jaj, 
pe la Kermendāko! 
 
13. Tāj hipp-hopp, hopp-hopp, Zerpe, 
Hoppá! 
de rigāt’ angla ma, haj! 
Te či desa rigāte, 
tējle tipratij tu!   
 
18. Tējle tipratij tu, 
v’o mērimo šinla tu, 
v’o mērimo šinla tu, 
Zerpi, pa to jílo! 
 
22. Lāši kāj moljori, 
de māj lāši voja, jaj! 
Kadi lāši voja, jaj, 
kerel bāri luma! 
 
SZÉKELY JÓZSEFNÉ “JULCSA” (lovári), sz.1928.
Csácsbozsók, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1981.  
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Öreges pergetõ 

SZÉKELY JÓZSEFNÉ “JULCSA” (lovári), sz.1928.
Csácsbozsók, Zala megye (M) 
Gyûjtés: 1981.

a lóvásárra, jaj, 
a lóvásárra, jaj, 
a körmendire! 
 
13. És hipp-hopp, hopp-hopp, Zerpi, 
Hoppá! 
állj félre elõttem, haj! 
Ha nem fogsz félre állni, 
letipratlak téged! 
 
18. Letipratlak téged, 
a halál is le fog szakítani téged, 
a halál is le fog szakítani téged, 
Zerpi, a szívedrõl! 
 
22. Jó ez a borocska, 
de még jobb a kedv, jaj! 
Ez a jókedv, jaj, 
megéri a nagyvilágot! 
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1. Baχtàli detehàra!
2. Hàj a kezibe’, ande lesko, lako vast si e raÊija,
ande lesko vast.
3. Hàj phenel:
4. T’ al tumenge baχtàlo nèvo berï ande bute
berïende baχÊasa, zòrasa, sasÊímasa, tumàre çalàdosa!
5. Te îutíj tume o Del ande bute berïende!
6. Hàj kon dur tumendàr, te îutíj le o Dèl!
7. Kon pàle mùlas, t’ ertoj lenge o Sunto Dèl!
8. Te îutíj tume o Dèl, savoreîènen! Àmen.
 
KOZÁK PIROSKA „RUSZKI“ (lovári), sz. 1939.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1984. 
 
 
 15/10 
 
1. Jaj, de hosszú utat jártam, galambom,
fáj a lábom, mer’ a csorrípe bántott! 
Jaj, Dèvlàm, de, jaj, Dèvlàm,
so te keràv, bàro si o çorrípen!
 
5. Îas amenge dùr gàvenge, dùr fùt, dùr,
leîav vèka, leîav ïepruj te biknav,
biknav, çorri, haj, le gàîenge,

 
 
 
 
 
 15/9 

1. Szerencsés reggelt!
2. És a kezibe’, a kezébe van a pálinka, a kezében.
3. És mondja:
4. Legyen nektek szerencsés új év sok esztendõben
szerencsével, erõvel, egészséggel a családotokkal!
5. Segítsen benneteket az Isten sok esztendõben!
6. És akik távol (vannak) tõletek, segítse meg õket
az Isten!
7. Aki pedig meghalt, bocsásson meg nekik a Szent
Isten!
8. Segítsen meg benneteket az Isten, mindnyájatokat!
Ámen. 
 
 
 

 15/10 
 
1. Jaj, de hosszú utat jártam, galambom, 
fáj a lábam, mert a szegénység bántotta!
Jaj, Istenem, de, jaj, Istenem,
mit csináljak, nagy a szegénység!
 
5. Megyünk magunknak messszi falvakba,
messze el, messze,
viszek kosarat, viszek seprût, hogy eladjam,

 15/8 
 
Furulyazene

BARI GYULA “JÓSKA”, (magyarcigány), sz.1955.
Bükkaranyos, Borsod-Abaúj-Zemplén megye (M)
Gyûjtés:1986. 
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hoð te ol maj lòj te haleske.
 
9. Mèràv ando bànato,
baro drom hi, baro drom hi tàj bríga,
îas amenge fùt hàt,
îas amenge fùt hàt vilàggà!
 
13. Na îav tuha nikhàj, nà,
îav mange dùr dromenge,
lin tut mukhav!
Jaj, Dèvla, da, jaj, Dèvla,
da bàro ho çorrípe!
 
18. Àlom man hi, àlom,
de dùr pèrel, dùr fùt.
Jaj, da, Dèvla, so te kèràv,
dugoj hi muro drom fùt!
 
22. Fùt duge dromenge phíràv,
ïàj da nàn man níko,
àlom pèrel ande mri gòði,
de ïoïe na felejtínav.
26. Îav mange, îav mange
àlomba, àlomba,
Peïtate tàj Budapeïtre
àngli konclàjte te tèrðol.
 
30. Odaj mange phende
Peïtakere ràja, 
hoð nikhàj niïta na den man,
mer’ ‘i bàri bríga.
 
34. Mre pre dukhàn, mre va,
o vèki na îànav te khul!
Phenen mange odà,
hoð so te îànav te kèrel!
De bàro ho bríga, kùç ho màrro,

eladom, szegény, haj, a nem-cigányoknak,
hogy legyen majd pénz ennivalóra is.
 
9. Meghalok a bánatban,
nagy az út, nagy az út és a bánat,
elmegyünk hát magunknak,
elmegyünk hát magunknak világgá!
 
13. Nem megyek veled sehová, nem,
messzi utakra megyek magamnak,
tégedet is elhagylak!
Jaj, Isten, de, jaj, Isten,
de nagy a szegénység!
 
18. Álmom van, álmom,
de messzire eljár, messzire el.
Jaj, de, Isten, mit csináljak,
hosszú az utam elfelé!
 
22. Hosszú utakon eljárok,
nincsen nekem senkim,
álom jár az eszemben,
de sose felejtem.
 
26. Megyek magamnak, megyek magamnak
álomba, álomba,
Pesten és Budapesten
iroda elõtt állni.
 
30. Azt mondták ott nekem 
a pesti urak,
hogy sehol semmit nem adnak nekem,
mert nagy bánat van.
 
34. Lábaim, kezeim fájnak,
nem tudok kosarat fonni!
Azt mondják nekem,
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tàj na îànav te îil!
 
40. Àlomba, àlomba!
Le romengi bari àlom!
Mer’ i bríga ñomínel man,
tàj na îànav, so te kèrav!
 
KÁROLYI IBOLYA (szinto), sz. 1933.
Rinyakovácsi, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 1997.
 
 
 15/11 
 
1. Àpoj, mukhjom vorba ke garate,
mukhjom vorba ke garate, jaj,
hàj te resen ol pàjnî phràla,
hàj te resen ol phràla.
5. Hàj te kalan penge ïùrja, mej,
te kalan penge ïùrja, mej,
penge ïùra çordàne,
le tataχtar shi’ mukhle.
9. Àpoj, ïe, Didino, mukl ïukàr, mej,
ïe, Didino, mukj ïukàr, mej,
ïu Êo pàso màj ïukàr,
hàj te dikhen kala but roma!
13. Hàj pe soχ ðom mure îilta, mej,
jefta mije pàjnî ïela, mej,
jefta mije pàjnî ïela, 
vàj, lume, ke me merav, mej!
17. Hàj tu surrona, χal tu amàro,
inger ma avri anda nekàzo, jaj,
inger m’ avri po Bànàto, jaj,
po Bànàto, po bàro, mej!
21. Pe le romengo piàco,
pe le romengo piàco!
Hajdi, tata, ke mèrav me, jaj!

hogy mit is tudok csinálni!
Nagy a bánat, drága a kenyér,
és nem tudok megélni.
 
40. Álomba, álomba!
A cigányok nagy álma!
Mert nyomaszt engem a szomorúság,
és nem tudom, mit csináljak!
 
 
 
 
 15/11 
 
1. Aztán, hagytam szót (üzenetet) az állomásnál,
hagytam szót (üzenetet) az állomásnál,
és érkezzen meg az öt fivér,
és érkezzenek meg a fivérek.
5. És vegyék elõ a késeiket, hej,
vegyék elõ a késeiket, hej,
a lopott késeiket,
(amelyek) az apánktól vannak hagyva.
9. Aztán, hé, Didina, szép szájú, hej,
hé, Didina, szép szájú, hej,
tedd a lépteidet szebben,
és nézzen ez a sok cigány!
13. És mire adtam a pénzemet, hej,
hétezerötszázat (7500 lejt), hej, 
hétezerötszázat (7500 lejt),
jaj, világ, mert én meghalok, hej!
17. És te szürke (ló), megesz téged a bánat,
vigyél engem ki a szerencsétlenségbõl, jaj,
vigyél engem ki Bánátra, jaj,
Bánátra, a nagyra, hej!
21. A cigányok piacára,
a cigányok piacára!
Gyere, apa, mert meghalok én, jaj!
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So kerav me? Me merav!
25. Haj, de, mo, romàle, mo, butàle,
na χolàjven ba pre mande,
avíljom me maïkar tume,
k’ avíljom, sar maïkar phralende!
29. Del o Del, t’ avel miïtoje,
del o Del, t’ avel miïtoje,
te tràdav vi me îi khère!
32. Aj, de, nàj bajo, phrala, nàj, nàju,
nàj bajo, phrala, nàj, nàju,
ïav ma ke griîma the sa pjàvu.
35. Àpoj, sa pijav mure lòveju,
sa pijav mure lòveju,
le phralenca, le làïenca, jaj,
Te trajin o’ roma!
aj, de, n’ aïíle ma niçi jek! 

BURCSA LAJO (khelderash), sz. 1936.
Korond-Corund, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1987.

Mit csinálok én? Én meghalok!
25. Haj, de, hej, cigányok, hej, sokaság,
ne haragudjatok rám,
megjöttem én közétek,
mert jöttem, mint testvérek közé!
29. Megadja az Isten, hogy legyen jó,
megadja az Isten, hogy legyen jó,
hogy hajtsak én is hazáig!
32. Aj, de, nem baj, testvér, nem, nem,
nem baj, testvér, nem, nem,
teszem magamat a kocsmához és mindig iszom.
35. Aztán, mind megiszom a pénzemet,
mind megiszom a pénzemet
a testvérekkel, a jókkal, jaj,
Éljenek a cigányok!
aj, de, nem maradt nekem egy (fillér) se!
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CD 16
 
 16/1 
 
1. Sabu rom, Ðèvla, d’ avena,
sabu rom, Ðèvla, d’ avena.
Thoana, Ðèvla, thàj tràðena,
4. hàj thoana, Ðèvla, thàj tràðena.
Kàj uon, Ðèvla, d’ aresena,
kàj uon, Ðèvla, d’ aresena?
7. Hàj d’ ande reskrùç’ le dromeske,
d’ ande reskrùç’ le dromenge.
Hàj thàj ginðin pe, sokhoÊin pe,
10. thàj ginðin pe, sokhoÊin pe,
karing le rom, Ðèvla, Êe îan.
Hàj kaða Sandolo pheñela,
13. kaða Sandolo pheñela:
D’ aïuñes, phrala, JistràÊi,
hàj d’ aïuñes, phrala, JistràÊi,
16. d’ o jívend avel phàro,
d’ o jívend avel phàro,
thàj trebun ame bàle, brè,
19. thàj trebun ame bàle!
Lela pe, Ðèvla, tràðena,
hàj lena pe, Ðèvla, tràðena.
22. Kàj uon, Ðèvla, d’ aresena?
D’ and’ ekh gav bàro aresena.
Hàj len o viskolo kàj lela,
25. len o viskolo kàj lela,
ðel o jív thàj spulberil, brè,
hàj ðel o jív thàj spulberil, brè!
28. Kàða JistràÊi pheñela,
kàða JistràÊi pheñela:
Hàj d’ aïuñes tuj, phrala, manðe,
31. d’ aïuñes tuj, phrala, manðe,
hàj, rod’ amenge bàle, brè, 
hàj, Êe rodas amenge bàle, brè!

CD 16 
 
 16/1 
 

1. A rengeteg cigány, Istenem, jönni fog,
a rengeteg cigány, Istenem, jönni fog.
Fogják magukat, Istenem és hajtani fognak,
4. és fogják magukat, Istenem, és hajtani fognak.
Hová fognak, Istenem, érkezni,
hová fognak, Istenem, érkezni?
7. És az útkeresztezõdésbe,
az útkeresztezõdésbe.
És gondolkoznak, tanakodnak,
10. és gondolkoznak, tanakodnak,
Istenem, merre is menjenek a cigányok.
És Szandolo azt fogja mondani,
13. Szandolo azt fogja mondani:
Figyelj, testvér, Jisztrátyi,
és figyelj, testvér, Jisztrátyi,
16. jön a nehéz tél,
jön a nehéz tél,
és kellenek nekünk disznók (levágni), hej,
19. és kellenek nekünk disznók (levágni)!
Fogják majd magukat, Istenem, és hajtani fognak,
és fogják majd magukat, Istenem, hajtani fognak.
22. Istenem, hová fognak érkezni?
Egy nagy faluba fognak érkezni.
És a hóvihar el fogja õket kapni,
25. a hóvihar el fogja õket kapni,
esik a hó és kavarog, hej,
és esik a hó és kavarog, hej!
28. Jisztrátyi ezt fogja mondani,
Jisztrátyi ezt fogja mondani:
És figyelj rám, testvér,
31. figyelj rám, testvér,
gyere, keressünk magunknak 
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34. ¥ele pa l’ vastòre lena,
pala bàlenðe phírena.
Hàj pala bàlenðe phírena,
37. ðen’ opràl, ðena Êèjle,
ðen’ opràl, ðena Êèjle.
Hàj uon bàle kàj ç’ aràkhena,
40. uon bàle kàj ç’ aràkhena.
Khère, Ðèvla, kon d’ avela?
Hàj d’ o muràri kher’ avela,
43. d’ o muràri kher’ avela,
kàj romni le SandolosÊi.
Hàj thàj lake, Ðèvla, pheñela:
46. Aïuñes, romnije, manðe,
d’ aïuñes, romnije, manðe!
Hàj si ma duj bàle bàre, ïè,
49. si ma duj bàle bàre!
Hàjda manca, Êe ðikhàv le!
Hàjda manca, Êe ðikhàv le!
52. Lela pe, Ðèvla, thàj îala,
lela pe, Ðèvla, thàj îala.
Hàj le bàlen, Ðèvla, ðikhela,
55. mundro l’ bàlen d’ onpaÊila.
Khère, Ðèvla, kàj d’ avela.
So le bàlen d’ onpaÊila?
58. Jefta pòli thàj dopaï,
jefta pòli thàj dopaï.
Hàj khère romñi kàj d’ avela,
61. pehke romeske pheñela,
peske romeske pheñela:
Haj d’ aïuñes tuj, Sandole, brè,
64. aràkhlem, brè, duj bàle,
aràkhlem, brè, duj bàle!
Hàj khère, Ðèvla, kàj d’ avela,
67. khère, Ðèvla, kàj d’ avela,
mundro le bàlen d’ añela. 
Hàj kàða JistràÊi pheñela,
70. kàða JistràÊi pheñela:

(levágnivaló) disznókat, hej,
gyere, keressünk magunknak
(levágnivaló) disznókat, hej!
34. A köteleket a karjára fogja venni,
disznók után fognak járkálni.
És disznók után fognak járkálni,
37. járkálni fognak fölfelé, járkálni fognak lefelé,
járkálni fognak fölfelé, járkálni fognak lefelé.
És disznókat nem fognak találni,
40. disznókat nem fognak találni.
Istenem, ki fog haza (a házukhoz) jönni?
És a molnár haza (a házukhoz) fog jönni,
43. a molnár haza (a házukhoz) fog jönni,
Szandolo feleségéhez.
Istenem, és mondani fogja neki:
46. Asszony, figyelj rám,
asszony, figyelj rám!
Te, hát van nekem két nagy disznóm,
49. van nekem két nagy disznóm!
Gyere velem, hadd lássam õket!
Gyere velem, hadd lássam õket!
52. Fogja majd magát, Istenem, és menni fog,
fogja majd magát, Istenem, és menni fog.
Istenem, és a disznókat meg fogja nézni,
55. a disznókért (a disznók árában)
szépen meg fognak egyezni.
Istenem, haza fog jönni.
Miben (mennyi pénzben) fognak
megegyezni a disznókért?
58.Száznegyven és fél pénzben,
száznegyven és fél pénzben.
És az asszony haza fog jönni,
61. a férjének mondani fogja,
a férjének mondani fogja:
És figyelj, te Szandolo, hej,
64. találtam, hej, két disznót, 
találtam, hej, két disznót!
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D’ aïuñes tuj, phrala, manðe!
Hàj le tu, phrala, le bàres, brè,
73. lav ji me, phrala, cines,
lav ji me, phrala, cines!
Aïta, phrala, n’ av ðilo, brè,
76. nàj so χan le ïavore,
nàj so χan le ïavore!
Hàj nàj so χan le ïavore, brè!
79. Lela pe JistràÊi, phenla,
lela pe JistràÊi, phenla:
Hàj lehke ïàve Êe mèren, brè!
82. Mange Êàfi Êe nà tràðes,
mange Êàfi Êe nà tràðes!
Hàj le bàles, Ðèvla, ïiñela,
85. le bàlen, Ðèvla, ïiñela,
lehke Êafi çi tràðela.
Hàj thola pe, Ðèvla. Som kerla?
88. Ke gàîo, Ðèvla, d’ avela,
kàj romni le JistràÊesÊi.
Hàj thola, Ðèvla, drabàrela,
91. thola, Ðèvla, drabàrela.
So d’ oj romni uoj kàj lela?
Hàj jefta pòli thàj dopaï, brè,
94. jefta pòli thàj dopaï.
Kaða Sandolo pheñela:
Hàj hulav, phrala, le lòve, brè.
97. hulav, phrala, le lòve!
Aïta, phrala, n’ av ðilo, brè!
Hàj nàj so χan le ïavòre, brè,
100. nàj so χan le ïavòre!
D’ o JistràÊi som kerela?
Hàj thola, Ðèvla, thàj tràðela,
103. thola, Ðèvla, thàj tràðela.
Hàj thola, Ðèvla, thàj tràðela. 
Kàj uo, Ðèvla, d’ aresela,
106. kàj uo, Ðèvla, d’ aresela?
Kà l’ kumetrja d’ ol bàre, brè,

Istenem, és haza fog jönni,
67. Istenem, haza fog jönni,
a disznókat szépen el fogja hozni.
És Jisztrátyi ezt fogja mondani,
70. Jisztrátyi ezt fogja mondani:
Figyelj rám, testvér,
És te, testvér, fogjad a nagyot, hej,
73. én is fogom, testvér, a kicsit,
én is fogom, testvér, a kicsit!
Megállj, testvér, ne légy bolond, hej,
76. nincs mit enniük a gyerekeknek,
nincs mit enniük a gyerekeknek!
És nincs mit enniük a gyerekeknek, hej!
79. Jisztrátyi fogja majd magát, mondani fogja,
Jisztrátyi fogja majd magát, mondani fogja:
És haljanak meg a gyerekei, hej!
82. Ha disznótorost nem küldesz nekem,
ha disznótorost nem küldesz nekem!
Istenem, a disznót le fogja majd vágni,
85. Istenem, a disznókat le fogja majd vágni,
(de) nem fog neki disznótorost küldeni.
És fogja majd magát, Istenem. Mit fog csinálni?
88. Egy nem-cigány jön majd, Istenem,
Jisztrátyi feleségéhez.
Istenem, és õ fogja majd magát, jósolni fog,
91. Istenem, fogja majd magát, jósolni fog.
Az asszony mit (mennyi pénzt) fog kapni
(a jósolásért)?
És száznegyven és fél pénzt, hej,
94. száznegyven és fél pénzt.
Szandolo ezt fogja mondani:
És oszd el, testvér, a pénzt, hej,
97. oszd el, testvér, a pénzt!
Megállj, testvér, ne légy bolond, hej!
Hát nincs mit enniük a gyerekeknek, hej, 
100. nincs mit enniük a gyerekeknek!
Jisztrátyi mit fog csinálni?
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kà l’ kumetrja d’ ol bàre,
109. kà l’ kumetrja d’ ol bàre.
Hàj miït’ avíljan, brè, kumetrje,
miït’ avíljan, brè, kumetrje!
112. LesÊi cerχa d’ anzàrena.
Hàj lesÊi cerχa d’ anzàrena,
koa birto, Ðèvla, kàj îana,
115. koa birto, Ðèvla, kàj îana.
D’ ol ïavòre som kerena?
Lehke galbi kàj çòrrena,
118. lehke galbi kàj çòrrena.
Katoa birto kàj d’ avena,
kanoà uo, Ðèvla, ðikhela.
121. D’ aïuñes, kumetrje, manðe!
Hàj kerðe ol ïavòrje phírjàsa, brè,
kerðe l’ ïavòrje phírjàsa!
Thàj liñe pale galben sa! 

MIHAI STANESCU (khelderash), sz. 1935.
Căiuţi, judeţul Bacau (R)
Gyûjtés: 1996.
 
 
 
 
 16/2 
 
1. Hàj, mo, bu rom, Ðèvla, d’ avena.
mo, bu rom, Ðèvla, d’ avena.
Kon oçe, Ðèvla, d’ avela,
kon oçe, Ðèvla, d’ avela?
5. Hàj, mo, Œoanta toa Piculo,
duj vurdona kàj avena,
duj vurdona kàj avena,
ke uon sas duj phralòra, mo.
9. Hàj mundr’ andoa gav d’aresena, 
mundr’ andoa gav d’ arehle, mo.

Istenem, és fogja majd magát és hajtani fog,
103. Istenem, fogja majd magát és hajtani fog.
Istenem, és fogja majd magát és hajtani fog.
Istenem, hová fog érkezni,
106. Istenem, hová fog érkezni?
A nagy keresztkomájáékhoz, hej,
a nagy keresztkomájáékhoz,
109. a nagy keresztkomájáékhoz.
És jó hogy jöttél, hej, koma,
jó hogy jöttél, hej, koma!
112. A sátrát ki fogják feszíteni
(meg fogják építeni).
És a sátrát ki fogják feszíteni (meg fogják építeni).
Istenem, a kocsmába fognak menni,
115. Istenem, a kocsmába fognak menni.
A gyerekek mit fognak csinálni?
Az aranyait el fogják lopni,
118. az aranyait el fogják lopni.
A kocsmából meg fognak jönni,
amikor õ látni fogja (észreveszi majd).
121. Koma, figyelj rám!
És a gyerekek megvicceltek engem, hej,
a gyerekek megvicceltek engem!
És az összes aranyat visszavették (a gyerekektõl). 
 
 16/2 

1. Istenem, hej, és sok cigány fog jönni,
Istenem, hej, sok cigány fog jönni.
Istenem, ki fog ott jönni,
Istenem, ki fog ott jönni?
5. Hej, és Csoanta és Piculo,
két szekér jön majd,
két szekér jön majd, 
mert két fivérke volt, hej.
9. És szépen a faluba fognak érni,
szépen a faluba értek, hej.
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Hàj le cerχe d’ anzàrðe,
le katùñe kàj vàzðe, mo,
13. sar si-j dàta-j romàji,
mo, d’ o Œoanta kàj kerela.
¥elòro po va kàj lela,
ando gav kàj Êeljàrela,
17. posto kreçùnoχko avela,
posto kreçùnoχko avela.
Ando gav Œoanta kàj îala,
so uo, Ðèvla, d’ aràkhela?
21. Ekh bàro bàlo aràkhela,
les o gàîo d’ akhàrela,
mundro l’ bàleh kàj tomñíla,
mundro l’ bàleh kàj tomñíla.
25. So uo po bàlo kàj ðas?
D’ okh míja thàj duj ïela, mo.
Hàj khère, Ðèvla, d’ avela,
hàj khère, Ðèvla, d’ avela.
29. Pàle uo muj gaða ðas:
D’ aïuñes tu, phrala, mo-le!
So me, phrala, kàj màj lem?
Ekh bàro bàlo ‘ràkhlemoj.
33. Pàle leχko phràl phenðas:
Lah leh, phrala, dujîèñe!
Kanà si, phrala, làïo,
lah leh, phrala, dujîèñe, mo!
37. Pàlj’ o Œoanta kàj pheñela:
D’ aïta, phrala, n’ av ðilo, mo!
Xal leh, phrala, brè, d’ oj Bàna,
d’ oj Bàna, muri romñi, mo.
41. Kanoà Œanðírj’ aïunðas,
îungàles kàj χoljàjlasoj.
Hàj îungàles uo χoljàjvela,
hàj muj poa Ñika kàj ðela,
45. hàj muj poa Ñika kàj ðas, 
hàj uo, Ðèvla, ‘rmaja ðela,
hàj le Ñikasa Êe màrel pe,

És a sátrakat kifeszítették,
a tanyákat emelték (fölzavarták, összejárták), hej,
13. ahogy a cigány szokás van,
hej, ahogy Csoanta csinálni fogja.
Kötelecskét vesz majd kézre (a karjára),
faluba indul majd,
17. karácsonyi böjt jön majd,
karácsonyi böjt jön majd.
Ahogy Csoanta a faluba fog menni,
Istenem, mit fog találni?
21. Egy nagy disznót fog találni,
a nem-cigány férfi hívni fogja õt,
a disznót szépen meg fogja elõlegezni,
a disznót szépen meg fogja elõlegezni.
25. Mit (mennyit) adott õ a disznóra (a disznóért)?
Ezerkétszázat, hej.
Istenem, és haza fog jönni,
Istenem, és haza fog jönni.
29. Ismét õ szólt:
Hé, te testvér, figyelj!
Testvér, mit vettem én?
Egy nagy disznót találtam.
33. Megint a fivére mondta:
Fivér, vegyük meg ketten!
Fivér, amikor (ha) jó,
hej, fivér, megvesszük ketten.
37. Ismét Csoanta fogja mondani:
Hé, fivér, megállj, ne legyél bolond!
Hej, fivér, megeszi Bána,
Bána, a feleségem, hé!
41. Amikor Csangyírji meghallotta,
csúnyán megharagudott.
És csúnyán meg fog haragudni, 
és Nyikára fog szólni,
45. és Nyikára szólt,
Istenem, és õ átkozódni fog,
és hogy Nyikával verekedjen,
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le Ñikasa Êe màrel pe.
49. Hàj, mo, d’ o Ñika som kerela?
Hàj mundro l’ bàles kàj añela.
Hàj le bàleh kàj ïinðas,
mundro Êafi Êiràðasoj.
53. Hàj muj po Œanðírji kàj ðel,
mo, Œanðírji, ke çi îaloj.
Jàrmaja, Ðèvla, kàj ðela,
çi masòro çi primíla,
57. çi mas, Ðèvla, çi primíla.
Mo, ta ‘khe gàîi d’ avela,
mo, ‘khe gàîi d’ avíli,
hàj la, Ðèvla, drabàrðe, mo.
61. Hàj kon la, Ðèvla, drabàrela?
Sa d’ oj romñi le ÑikasÊi,
savaj, Ðèvla, mo, d’ oj Bàna,
savaj, Ðèvla, mo, d’ oj Bàna.
65. Hàj Marica païa laÊ’,
hàj Marica païa laÊe,
d’ oj Marica l’ ŒanðírjesÊi,
d’ oj Marica l’ ŒanðírjesÊi.
69. Mo, la gàîa drabàrðe,
hàj lake, Ðèvla, deskinÊina,
bu lòve latàr kàj lena,
bu lòve latàr kàj lena.
73. D’ oj gàîi kàj Êeljàrðas,
d’ oj gàîi kàj Êeljàrela.
Mo, d’ oj Bàna som kerela?
Kha’ la Marica çi ðela,
77. le lòve çi hulavela,
le lòve çi hulavela.
Hàj gaða Œanðírji muj ðas:
Hulav, Bàna, le lòve, ïè,
81. le lòve, le drabàrñe, 
le lòve, le drabàrñe, ïè!
Kanà-j Bàna d’ aïuñela,
khan’ la Marica çi ðela,

hogy Nyikával verekedjen.
49. Hej, és Nyika mit fog csinálni?
És szépen a disznót hozni fogja.
És levágta a disznót,
szépen disznótorost fõzött.
53. És Csangyírjire szól,
hej, mert Csangyírji nem megy.
Istenem, átkozódni fog,
húsocskát se fog kapni,
57. Istenem, húst se fog kapni.
Hej, és egy nem-cigány nõ fog jönni,
hej, egy nem-cigány nõ jött,
Istenem, és neki jósoltak, hej.
61. Istenem, és ki fog neki jósolni?
Mind (csak) a Nyika felesége,
Istenem, vagyis a Bána, hej,
Istenem, vagyis a Bána, hej.
65. És mellette Marica,
és mellette Marica,
Csangyírji Maricája,
Csangyírji Maricája.
69. Hej, jósoltak a nem-cigány nõnek,
Istenem, és jövendölni fognak neki,
sok pénzt fognak tõle elvenni,
sok pénzt fognak tõle elvenni.
73. Indult a nem-cigány nõ,
indulni fog a nem-cigány nõ.
Hej, Bána mit fog csinálni?
Maricának semmit nem fog adni,
77. a pénzt nem fogja megosztani,
a pénzt nem fogja megosztani.
És Csangyírji így szólt: 
Te Bána, oszd el a pénzt,
81. a jóslási pénzt,
a jóslási pénzt, hé!
Amikor Bána hallani fogja,
Maricának semmit nem fog adni,
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85. le lòve çi hulaðas,
le lòve çi hulaðasoj.
Hàj d’ o Œanðírji som kerðas?
PesÊi cerχa peraðasoj.
89. Hàj pesÊi cerχa peravela,
hàj mundr’ opre, Ðèvla, Êiðela.
Hàj thoðah tàj màj tràðas,
jek vurdon, Ðèvla, tràðela.
93. Hàj kàj uo, Ðèvla, d’ aresela,
kàj uo, Ðèvla, d’ aresela?
Hàj drom saldàresko kàj lela,
drom saldàresko kàj ljas.
97. Les e rjàtòri kàj ljas,
les e rjàtòri kàj lela.
RigàÊe kàj banðàrðas,
rigàÊe kàj banðàrðas,
101. saldàresÊe d’ aresljas.
Hàj pesÊi cerχa d’ anzàrðas,
pesÊi cerχa d’ anzàrðas,
hàj thola, Ðèvla, sovela,
105. hàj thola, Ðèvla, sovela.
Hàj pe ko maïkar la rjàÊako,
pe ko maïkar la rjàÊak’,
mundro çòr pa lesÊe ðena,
109. jeta, l’ çòr, Ðèvla, d’ avena.
Hàj fundoàña palàl vàzðena,
fundoàña palàl vàzðe.
Mundro-j cerχa kàj vàzðe,
113. la rigàÊe kàj ðíñe.
Hàj leh’, Ðèvla, so ‘pràl lena?
Hàj lehk’ opràl sa kàj lena,
v’ el galave kàj liñe,
117. hàj pesÊ’ opre kàj thoðe, mo. 
Hàj d’ o Œanðírji d’ aïuñela,
hàj d’ o Œanðírji d’ aïuñel.
Hàj l’ çòren anglàl çi ðel,
121. mo, daratàr tàj ñjàzatàr,

85. a pénzt nem osztotta el,
a pénzt nem osztotta el.
És Csangyírji mit csinált:
A sátrát elbontotta.
89. És a sátrát el fogja bontani,
Istenem, és szépen fel fog szedelõzködni.
És tette (fogta magát) és tovább hajtott,
Istenem, egy szekeret fog hajtani.
93. Istenem, és õ hová fog érkezni,
Istenem, õ hová fog érkezni:
És a rabló útját fogja venni
(a rabló útjára rátéved majd),
a rabló útját vette (a rabló útjára rátévedt).
97. Az estécske vette õt (ráesteledett),
az estécske veszi õt (ráesteledik).
Félre görbült (félre fordult a szekerével) ,
félre görbült (félre fordult a szekerével),
101. a rablóhoz érkezett.
És a sátrát kifeszítette,
a sátrát kifeszítette,
Istenem, és teszi (fogja magát) majd, alszik majd,
105. Istenem, és teszi (fogja magát) majd,
alszik majd.
És az éjszaka közepén,
az éjszaka közepén,
a tolvajok szépen ráadnak (rátörnek),
109. Istenem, íme, a tolvajok jönni fognak.
És a sátor alját hátulról meg fogják emelni,
a sátor alját hátulról megemelték.
A sátrát szépen megemelték,
113. félreadták (félrehúzták) . 
Istenem, és neki föntrõl (a szekérrõl)
mit fognak elvenni?
És neki föntrõl (a szekérrõl) mindent el fognak venni,
az átalvetõket is megfogták,
117. és hozzájuk (magukhoz) föltették, hej!
És Csangyírji hallani fogja,
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ke leh le çòr mudàren.
Hàj pàlj’ o Œanðírji muj ðela,
muj pe pesÊi romñi ðela,
125. hàj lake gaða phenðas:
D’ aïuñes tu, ïè Màrico!
Hàj Êehàra de ðimiñàc’,
kanoà ðesòro kerðola,
129. hàj mure phràloj bàj kaçe,
hàj mure phràloj bàj kaçe, ïè,
lenca me Êe χav, Êe pjav,
lenca me Êe χav, Êe pjav,
133. hàj lenca me Êe χav, Êe pjav.
Kanà le çòr d’ aïunðe,
sa parpàle lehke thona,
hàj màj miïto lehke làïàrna,
137. pàle parpàle thoðe.
Hàj thoðe çòr, Êeljàrðe,
khan’ lestàr ke çi liñe, mo.
Hàj Êehàra de ðimiñàce,
141. Êehàra de ðimiñàc’,
jeta, le çòr lesÊe avena,
hàj lehke gaða pheñena:
D’ aïuñeh, phrala Œanðírji,
145. màj ñinkerðol, brè, vorbatàr,
hàj so tu ‘rjàt kàj màj phenðan,
hàj so tu ‘rjàt kàj màj phenðan?
Pàlj’ o Œanðírji phenðas,
149. pàlj’ o Œanðírji phenðas,
hàj gaða Œanðírji phenðas:
D’ aïuñes tu, ïè, Màrico!
So me, Màrice, phenðem?
153. Hàj lehko ðívàno pheñena, 
hàj leh koa birto ñigrena.
Œòrrenca koa birto îala,
χàmo tàj pímos uo ðela.
157. Khoñik khère ke ç’ àïela,
khoñik khère ke ç’ àïela.

és Csangyírji hallja.
És a tolvajoknak nem válaszol,
121. hej, a félelemtõl és a rémülettõl,
hogy megölik õt a tolvajok.
És ismét Csangyírji fog szólni,
a feleségére fog szólni,
125. és neki ezt mondta:
Hé, te Marica, figyelj!
És holnap kora reggel,
amikor a nappalocska meglesz (amikor kivirrad),
129. és itt (lesznek) a fivéreim,
hé, itt (lesznek) a fivéreim,
hogy én igyak-egyek velük,
hogy én igyak-egyek velük,
133. és hogy én igyak-egyek velük.
Amikor a tolvajok meghallották,
mindent vissza fognak tenni neki,
és még jobban el fogják rendezni neki,
137. megint visszatették.
És a tolvajok tették (fogták magukat), indultak,
semmit nem vettek el tõle, hej.
És másnap korán reggel,
141. másnap korán reggel,
íme, jönnek majd hozzá a tolvajok,
és azt fogják neki mondani:
Figyelj, Csangyírji testvér,
145. hé, tart még a szóból (tartod még a szavadat),
és amit te tegnap este még mondtál,
és amit te tegnap este még mondtál.
Csangyírji ismét mondta, 
149. Csangyírji ismét mondta,
és Csangyírji azt mondta:
Hé, te Marica, figyelj!
Mit mondtam én, Marica?
153. És meg fogják neki mondani az elbeszélést (a
beszédét),
és õt a kocsmához fogják vinni.
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Hàj duj ïèjabàrja d’ avena,
ïèja le BaduleïÊang’.
161. Hàj d’ oj Penðeh tàj Kecurlija,
d’ oj Penðeh tàj Kecurlija,
ke uon sas ïèjabàrja,
ke uon sas ïèjabàrja, mo.
165. D’ ol ïèja, mo, so kerena?
Mundro leh kàj màj çòrrena,
phàl le galbenca kàj lena,
lehke gàlbi kàj çòrrena.
169. Œànðírjeh çorro mekhle,
lehke gàlbi sa liñe, mo.
Hàj eta-j, romñi kher’ avela,
phàl galbenca d’ aràkhela,
173. d’ aràkhela pharraðí,
d’ aràkhela pharraðí, mo,
hàj el gàlbi sa liñe,
hàj el gàlbi sa liñe, mo.
177. Hàj, mo-j, romñi, Ðèvla, som kerla?
Hàj koa Œanðírji kàj îala,
hàj muj pe lesÊe kàj ðas,
hàj malavela tàj rovela,
181. hàj lehke gaða pheñela:
Œanðírji, χlel lesÊi bàχoj!
Tu χah, brè-le, Êe phràlenca,
tu χah lenca, brè, tàj pesoj,
185. hàj uon tut kàj çorràrðe,
hàj Êe gàlbi sa liñe, brè,
hàj Êe gàlbi sa liñe,
tu çorro, brè, d’ àïíljànoj!
189. Hàj kanoà Œanðírji aïunðas, 
vast po saldàri thoðàsoj.
Hàj vast po saldàri thoðas,
tàj les angàli kàj ðas.
193. Hàj gaða uo muj kàj ðas:
Merah, phrala, dujîèñe, brè!
Hàj merav tusa d’ anð’ angàli,

Tolvajokkal fog menni a kocsmába,
ételt és italt õ fog adni (õ fog fizetni a kocsmában).
157. Senki nem fog otthon maradni,
senki nem fog otthon maradni.
És két eladó lány fog jönni,
a Badulestyi-lányok.
161. És Pengyeh és Kecurlija,
Pengyeh és Kecurlija,
mert õk eladó lányok voltak,
mert õk eladó lányok voltak.
165. Hej, a cigány lányok mit fognak csinálni?
Szépen lopni fognak tõle,
venni fogják a deszkát az aranyakkal,
az aranyait el fogják lopni.
169. Csangyírjit szegényen hagyták,
az aranyait mind elvették, hej.
És íme, a cigány asszony (Csangyírji felesége)
haza fog jönni,
a deszkát az aranyakkal
(a deszkát, ami az aranyakat rejtette)
meg fogja találni,
173. meg fogja találni összetörve,
meg fogja találni összetörve, hej,
és az aranyakat mindet elvették,
és az aranyakat mindet elvették, hej.
177. Istenem, a cigány asszony mit fog csinálni, hej?
És Csangyírjihez fog menni,
és rászólt,
és csapkodni fog és sírni fog, 
181. és mondani fogja neki:
Csangyírji, szarja le a szerencséje!
Hej, te eszel a testvéreiddel,
hej, te eszel velük, és iszol,
185. és õk téged elszegényítettek (kifosztottak),
és az aranyaidat mindet elvették, hej,
és az aranyaidat mindet elvették,
hej, te szegény maradtál!
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merav tusa d’ anð’ angàli!
197. Kanoà saldàri ðikhljas,
v’ e ïjùri, Ðèvla, kàj ljasoj,
lehke porra kàj ïòrðas,
al Œanðírjeh mudàrðasoj. 

VETA STANESCU MIHAI (khelderash), sz. 1916.
Cuza Vodă, judeţul Constanca (R)
Gyûjtés: 2000.
 
 
 
 
 16/3 
 
1. Àpoj, romñe, me tuke phenavu,
romñe, me tuke phenavu,
dîike kala borï îivaχu,
dîike kala borï îivaχju,
5. ke nàj ame çi ek graχ, çi bàlo,
ç’ ek ràklòro ba làïo!
The ‘kanà te phùrljíjamu,
the akanà te phùrljíjamu,
9. shin ame duj-trin lòve,
shin ame duj-trin lòve.
The îav po fòro, ke, bàro,
îav po fòro d’ o bàro,
13. the lah amenge ek bàliïeχ,
lah amenge ek bàliïeχ!
T’ el ame vàroso ko kher,
t’ el ame vàroso ko kher,
17. aj, ke, pe amàro phùrímo,
pe amàro phùrímo! 
Te bàrjol ame ek bàlo,
te bàrjol am’ ek bàloju,
21. àj, kàj t’ el ame vàroso,
kàj t’ el ame vàroso!

189. És amikor Csangyírji meghallotta,
kezet tett a rablóra,
És kezet tett a rablóra,
és ölet adott neki (ölre ment vele).
193. És õ így szólt:
Hej, testvér, ketten halunk meg!
És meghalok veled ölben (birokban),
meghalok veled ölben (birokban)!
197. Amikor a rabló meglátta,
Istenem, fogta is a kést,
a belét ontotta,
Csangyírjit megölte. 
 
 16/3 

1. Aztán, asszony, én mondom neked,
asszony, én mondom neked,
ezekig az évekig élünk,
ezekig az évekig élünk,
5. mert nincsen nekünk se egy ló, se disznó,
se egy jó fiúcska!
És amikor ha megöregedtünk,
és amikor ha megöregedtünk,
9. van két-három pénzünk,
van két-három pénzünk!
És megyek a nagy vásárra,
megyek a nagy vásárra,
13. és fogok (veszek) magunknak egy malacot, 
fogok (veszek) magunknak egy malacot!
Legyen valamink a háznál,
legyen valamink a háznál,
17. aj, mert, öregségünkre,
öregségünkre!
Nõjön nekünk egy disznó,
nõjön nekünk egy disznó,
21. ó, hogy legyen valamink,
hogy legyen valamink!
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Îatar, roma, po fòro,
îatar, roma, po fòroju,
25. àj, ke, shin ame duj-trin lòve,
shin ame duj-trin lòve!
Le amenge ekhe bàliïeχ,
le amenge ekhe bàliïeχju,
29. àj, te bàrjàraχ leχ d’ opro,
te bàrjàraχ leχ d’ opro!
Kàj t’ el ame vàroso,
kàj t’ el ame vàrosoje
33. pe amàro phùrímo,
ke pe ‘màro phùrímo!
Àpoj, laχ o lòve ando vast,
ke laχ o lòve ando vast,
37. thoðaχ peχke χàmo,
ke thoðaχ peχke χàmo.
Îando Bòdovo geljaχ,
îando Bòdovo geljaχ,
41. kàj perel fòro bàro,
kàj perel fòro bàro.
Po fòro vov resljaχ,
ke pe fòro vov resljaχ,
45. phírel àngle-palpàle,
phírel àngle-palpàle.
Pùïel, sede-j o bàliïe,
pùïel, sede-j o bàliïeju,
49. àpoj, pùïel, sede mangen pre le,
pùïel, sede mangen pre le.
Ke sede mangen, nàj man lòve,
sede mangen, nàj man lòve,
53. dware, kocom te poÊinav,
dware, kocom te poÊinav! 
Àpoj, îav mange màj khère,
ke îav mange màj khère,
57. ke pe mure lòve nà ràkhav,
pe mure lòve nà ràkhav!
Àpoj, inke màj àïav,

Menj el, ember, a vásárra,
menj el, ember, a vásárra,
25. aj, mert, van két-három pénzünk,
van két pénzünk!
Fogjál (vegyél) nekünk egy malacot,
fogjál (vegyél) nekünk egy malacot,
29. aj, hogy felneveljük,
hogy felneveljük!
Hogy legyen valamink,
hogy legyen valamink
33. öregségünkre,
mert öregségünkre!
Aztán, kézbe vette a pénzt,
mert kézbe vette a pénzt,
37. tett magának ennivalót,
mert tett magának ennivalót.
Ment Bodonosba,
ment Bodonosba,
41. ahová a nagyvásár esik
(ahol a nagyvásárt tartják),
ahová a nagyvásár esik (ahol a nagyvásárt tartják).
Mert a vásárra ért,
mert a vásárra ért,
45. jár elõre-hátra,
jár elõre-hátra.
Kérdezi, mennyi(be kerül) a malac,
kérdezi, mennyi(be kerül) a malac, 
49. aztán, kérdezi, mennyit kérnek értük,
kérdezi, mennyit kérnek értük.
Mert amennyit kérnek, nincsen pénzem,
amennyit kérnek, nincsen pénzem,
53. hej, hogy annyit fizessek,
hej, hogy annyit fizessek!
Aztán, megyek majd magamnak haza,
mert megyek majd magamnak haza,
57. mert a pénzemért nem találok (malacot),
a pénzemért nem találok (malacot) !
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ke inke mange màj àïav!
61. Àpoj, kanà t’ avav po fòro,
kanà t’ avav po fòro,
de po fòro me d’ àvri,
ke po fòro me d’ àvri,
65. dikhav me pe stungo rig,
dikhav me pe stungo rig,
duj shin bàliïe,
ke duj shin, duj bàliïe.
69. Mo, manuïa, hàjdi, Êin le,
mo, manuïa, hàjdi, Êin le!
Ýinòχ le, mo, manuïa,
Êinoχ le, mo, manuïa,
73. de nàj maman kosom lòve,
nàj maman kosom lòve!
Na kàj dom me, te Êinav,
ke çi jekheχ nà poÊinav!
77. De, hàjdi numa tha Êin le,
hàjdi numa tha Êin le!
Àj, kanà pùïav, so mangenu,
kanà pùïav, so mangenu?
81. Àpoj, roma, manuïa, trin lòve,
ke, manuïa, hàj, trin lòve!
Manuïa, nàj man, numà duj,
manuïa, nàj man, numà duj,
85. numà duj làïe shin man,
numà duj làïe shin man!
No, t’ aven ba ba Êire,
t’ aven tuke baχtàle!
89. Àpoj, hàjdà, manuïa, te laχ le,
hàjdà, manuïa, te laχ le! 
Del t’ o Dèl baχ ba lende,
del t’ o Dèl baχ ba lende,
93. hàjdi, mang amenge pímo,
hàjdi, mang amenge pímo!
Îòχ, manuïa, nàj ma lòve,
îòχ, manuïa, nàj ma lòve!

Aztán, még maradok majd,
mert még maradok majd magamnak!
61. Aztán, amikor jövök a vásáron (keresztül),
amikor jövök a vásáron (keresztül),
de a vásárból kifelé,
mert a vásárból kifelé,
65. látom én a baloldalon,
látom én a baloldalon,
hogy van két malac,
hogy van két malac.
69. Hej, ember, gyere, vedd meg õket,
hej, ember, gyere, vedd meg õket!
Megvenném õket, hej, ember,
megvenném õket, hej, ember,
73. de nincsen énnekem annyi pénz,
nincsen énnekem annyi pénz!
Nincs hová adtam én, hogy megvegyem (õket),
mert egyet se fizetek meg (egyet se tudok megfizetni)!
77. No, gyere csak és vedd meg õket,
gyere csak és vedd meg õket!
Aj, mikor kérdezem, mit kértek,
aj, mikor kérdezem, mit kértek?
81. Aztán, cigány, ember, három pénzt,
mert, ember, és három pénzt!
Ember, nincsen nekem, csak kettõ,
ember, nincsen nekem, csak kettõ, 
85. csak két jó (pénzem) van,
csak két jó (pénzem) van!
No, legyenek már a tieid,
legyenek neked szerencsések!
89. Aztán, gyere, ember, fogjuk õket,
gyere, ember, fogjuk õket!
Adjon neked az Isten már szerencsét hozzájuk,
adjon neked az Isten már szerencsét hozzájuk,
93. gyere, kérjél nekünk két italt (áldomást),
gyere, kérjél nekünk két italt (áldomást)!
Mennék, ember, nincsen pénzem,
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97. De, hàjdà numà, ke mangaχ,
hàjdà numa, ke mangaχ,
îike kirçíma d’ amenca,
îike kirçíma d’ amenca!
101. Ke îav, manuïa, na χolàjven,
îav, manuïa, na χolàjven!
Kanà resah ke kirçíma,
kanà resah ke kirçíma.
105. Hàjde, mang, manuïa, do pímo,
mang, manuïa, do pímo!
Ke mangòχ me raÊíje,
de nàj ma ba duj lòve,
109. so saχ ma, tumenge dom le,
so saχ ma, tumenge dom le!
Nà χoχàv ame, dile,
nà χoχàv ame, dile,
113. vuzuv numà ànde Êi îebe,
vuzuv numà ànde Êi îebe,
ke inke shin tutut lòve,
ke inke shin tutut lòve!
117. Te mèrav, sar o’ mùle,
te mèrav, sar o’ mùle,
te îànav, ke shin mamanu,
te îànav, ke shin mamanu!
121. De numà ïùv tu Êo vastu,
de numà ïùv Êo vastu
ànde Êi îebe the vuzuv,
ànde Êi îebe the vuzuv,
125. ke dikh numà, ke shin tu lòve,
dikh numa, ke shin tu lòve! 
No, vi kude kerav la,
no, vi kude kerav la,
129. ïol o phùro gàîo àndo vast,
ïol o phùro gàîo ‘do vast.
The vuzol ànde îebeju,
the vuzol ànde îebeju,
133. vi ràkhel peχke duj lòve,

mennék, ember, nincsen pénzem!
97. No, gyere csak velünk a kocsmáig,
gyere csak velünk a kocsmáig,
mert kérünk,
mert kérünk!
101. Mert megyek, ember, ne haragudjatok,
megyek, ember, ne haragudjatok!
Amikor a kocsmához érünk,
amikor a kocsmához érünk.
105. Gyere, kérjél, ember, két italt,
kérjél, ember, két italt!
Mert kérnék én pálinkát,
de nincs már meg a két pénzem,
109. amim volt, nektek adtam,
amim volt, nektek adtam!
Ne hazudj nekünk, buta,
ne hazudj nekünk, buta,
113. nyúlj csak a zsebedbe,
nyúlj csak a zsebedbe,
mert még van teneked pénzed,
mert még van teneked pénzed!
117. Haljak meg, mint a halottak,
haljak meg, mint a halottak,
ha tudom, hogy van énnekem (ha tudok a pénzrõl),
ha tudom, hogy van énnekem (ha tudok a pénzrõl)! 
121. De tedd csak a kezedet,
de tedd csak a kezedet
a zsebedbe és nyúlj (bele),
a zsebedbe és nyúlj (bele),
125. mert nézd csak meg, hogy van pénzed,
nézd csak meg, hogy van pénzed!
No, így is teszek majd,
no, így is teszek majd,
129. az öregember beleteszi (a zsebébe) a kezét,
az öregember beleteszi (a zsebébe) a kezét.
És zsebbe nyúl,
és zsebbe nyúl,
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vi ràkhel peχke duj lòve.
No, manuïa, la jertin,
no, manuïa, la jertinu,
137. ke çi îànav me lendàr,
ke çi îànav me lendàr,
ke me te îànav lendàr,
me na togoduj le tumendàr!
141. Akànà lel le vov d’ àngle,
mangel raÊíje pre le.
Kanà manglaχ raÊíje,
inke díne leχ palpàle,
145. ke bàre lòve saχ kola,
kola duj ba somnakùne.
No, manuïa, manglàl tu pímo,
del t’ o Dèl baχ ko bàliïe!
149. Lel peχ odo gàîo, aveltàr,
dware, phùro Delegbà,
tràdel karing khère pesa,
le do bàliïenca peχke.
153. Kanà resel pàï o drom,
kanà resel pàï o drom,
àpoj, îal peχke phùro gàîo,
îal peχke o phùro gàîo,
157. phùro gàîo d’ o Delegbà,
d’ o phùro gàîo, d’ o Delegbà.
Mukhljaχ pre leχ ek bàri vreme,
mukhljaχ pre leχ ek bàri vreme,
161. ïol leχ o briïind thà o jív,
ïol leχ d’ o brisínd thà o jív, 
dware, bàri çoχàni,
dware, bàri çoχàni.
165. Àpoj, o phùro gàîo
zuràle ‘ba ïilejlaχ saχ.
Àpoj, ïol peχ àngle e çoχàni,
ïol peχ d’ àngle ek çoχàni.
169. Phùre gàîe, karing salaχ,
phùre gàîe, karing salaχ?

133. meg is találja a két pénzét,
meg is találja a két pénzét.
No, emberek, bocsássatok meg,
no, emberek, bocsássatok meg,
137. mert én nem tudok róluk (ezekrõl a pénzekrõl),
mert én nem tudok róluk (ezekrõl a pénzekrõl),
mert én ha tudok róluk (ezekrõl a pénzekrõl),
én nem tagadom meg (nem tagadnám le) tõletek!
141. Most õ elõveszi õket (a pénzeket),
kér értük pálinkát.
Amikor pálinkát kért,
még visszaadták (visszakérték) neki,
145. mert nagy (sok) pénzek voltak azok,
az a két arany.
No, ember, kértél italt (áldomást),
az Isten szerencsét adjon neked azokhoz a malacokhoz!
149. Fogja magát az az ember, eljön,
hej, az öreg Delegbá,
hajtja magával hazafelé
a két malacot magának.
153. Amikor félutat ér,
amikor félutat ér,
aztán, megy magának az öregember,
megy magának az öregember, 
157. öregember Delegbá,
az öregember Delegbá.
Ráengedett egy nagy idõt (vihart),
ráengedett egy nagy idõt (vihart),
161. teszi (veri) õt az esõ és a hó,
teszi (veri) õt az esõ és a hó,
hej, a nagy boszorkány,
hej, a nagy boszorkány.
165. Aztán, az öregember
már erõsen (nagyon) fázott volt.
Aztán, elõteszi magát (megjelenik) a boszorkány,
elõteszi magát (megjelenik) egy boszorkány.
169. Öregember, merre voltál,
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Dware, po fòro d’ avav,
dware, po fòro d’ avav!
173. phenel o gàîo.
Àpoj, de mange le bàliïen,
de mange le bàliïen!
Phenel o phùro gàîo,
177. phenel o phùro gàîo:
Sar te dav le, phùre manuïñe,
k’ akanà Êinðom le me!
Phenel lake, ke: na dav le!
181. Phenel lake, ke: na dav le!
Phenel e çoχàni:
De le mange, ke mèreχ,
k’ ande phàre vreme mèren,
185. ke paχon pe îi khère.
Àpoj, sede deχ ma ba pre le,
sede deχ ma ba pre le?
Àpoj, me nà trobulaχ te biÊinav le.
189. Ke phende, te nà màj dav le,
àpoj, vi kade de le mange,
ke dav tu lòve but pre le,
àpoj, dav le tuke poÊin lere,
193. dav le tuk’ ek burñik îilta!
Laχ le e çoχàni àngle peχ
the îi khère ingerðaχ le
ànde pajta sàstrùni,
197. d’ àndre phàndaðaχ le voju.
Phùro gàîo îal khère, 
phùro gàîo îal khère,
aba kanà khère resel,
201. e vreme ïukàr saχ pre leχ.
Làïi ràÊi ba, romñe,
làïi ràÊi ba, romñe!
Phenel o phùro gàîo
205. peχke romñeke khère.
Phenta, roma, sar phírðàl,
phenta, roma, sar phírðàl,

öregember, merre voltál?
Hej, a vásárról jövök,
hej, a vásárról jövök!
173. mondja (a boszorkánynak) az ember.
Aztán, add nekem a malacokat,
add nekem a malacokat!
Mondja az öregember,
177. mondja az öregember:
Hogyan adjam, öregasszony,
mert (hiszen) most vettem õket!
Mondja neki, hogy: nem adom õket!
181. Mondja neki, hogy: nem adom õket!
Mondja neki a boszorkány:
Add nekem õket, mert meghalsz,
mert a nehéz idõkben (viharokban) meghalnak,
185. mert megfagynak hazáig.
Aztán, mennyit adsz nekem értük,
mennyit adsz nekem értük?
Aztán, nekem nem kellene megvennem õket.
189. Mert mondták, ne adjam el õket (pénzért)!
Aztán, úgy is (pénz nélkül) add õket nekem,
mert (de) sok pénzt adok neked értük,
aztán, neked adom, fizesd ki, 
193. adok neked értük egy marék aranyat!
Maga elé vette õket a boszorkány
és hazavitte õket
a vaspajtába,
197. bezárta õket.
Megy haza az öregember,
megy haza az öregember,
amikor hazaér,
201. az idõ szép volt rá (elmúlt a vihar).
Jó estét már, asszony,
jó estét már, asszony!
Mondja az öregember
205. otthon a feleségének.
Mondd el, ember, hogyan jártál,
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ànðàl amenge bàliïen,
209. àndàl amenge bàliïen?
Romñe, phenav, sar phírðom,
phenel: romñe, phenav, sar phírðom
pe kudo bàro fòro,
213. pe kudo bàro fòro!
Phenel o gàîo romñeke,
phenel o gàîo romñeke.
Phenta, roma, te χaÊàrav,
217. phenta, roma, te χaÊàrav!
Romñe, lom do bàliïen,
romñe, lom do bàliïen
pe kola cerra lòve,
221. pe kola cerra lòve,
the kanà avíljom khère,
the kanà avíljom khère,
po drom resljaχ ma,
225. ke po drom resljaχ ma vàrokon!
Akànà o phùro gàîo kudo phenðaχ la,
ke çe droma vov phírðaχ,
ke resljaχ leχ ek manuïñi,
229. the mukhljaχ ek vreme pre leχ,
ke po drom minðàr merel
le bàliïenca o gàîo.
Kude manuïñi Êinðaχ le,
233. leχke do bàliïen leχtàr.
The phenel, romñe, n’ àndom le khère, 
dikh, lòve sode àndom khère!
Dile roma, sàlàχ dilo,
237. dile roma, sàlàχ dilo!
Ke bàri baχ daχ saχ am’ o Dèl,
bàri baχ daχ saχ am’ o Dèl,
k’ and ek bàliïeχko than
241. daχ saχ am’ o Dèl ba donu,
the akànà so kerò lòvenca?!
Ke lòvenca nà keraχ khançi,
ke nàj ame ko kher

mondd el, ember, hogyan jártál,
hoztál nekünk malacokat,
209. hoztál nekünk malacokat?
Mondom, asszony, hogyan jártam,
mondja: mondom, asszony, hogyan jártam
azon a nagy vásáron,
213. azon a nagy vásáron!
Mondja az ember az asszonynak,
mondja az ember az asszonynak.
Mondd el, ember, halljam,
217. mondd el, ember, halljam!
Asszony, vettem két malacot,
asszony, vettem két malacot
azon a kevés pénzen,
221. azon a kevés pénzen,
és amikor jöttem haza,
és amikor jöttem haza,
az úton ért engem,
225. az úton ért engem valaki!
Most az öregember azt mondta neki,
hogy miféle utakat járt,
hogy (utol) érte õt egy asszony, 
229. és egy idõt (vihart) engedett rá,
hogy az úton mindjárt meghal
az ember, a malacokkal (együtt).
Az az asszony megvette õket,
233. a két malacát tõle.
És mondja, asszony, nem hoztam õket haza,
nézd, pénzt mennyit hoztam haza!
Bolond ember, bolond voltál,
237. bolond ember, bolond voltál!
Mert nagy szerencsét adott volt nekünk az Isten,
nagy szerencsét adott volt nekünk az Isten,
hogy egy malac helyébe (egy malac helyett)
241. kettõt adott volt nekünk az Isten,
és most mit fogok csinálni a pénzzel?!
Mert a pénzzel nem csinálunk semmit,
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245. çi grast ba, çi bàlo,
çi keçke nàj ame khère,
çi bàliço, çi ba grast!
Muri romñi, nà rov tu,
249. ke po koar fòro Êinaχu!
Kanà aba d’ o Dèl χaÊàrðaχ,
tha d’ o Sinpetre kude,
kude χaÊàrdaχ, vi îàngljaχ,
253. ke e çoχàni laχ le leχtàr,
dware, do bàliïen,
dware, do baχtàle bàliïen.
Kudla saχ duj ràklòre,
257. kudla saχ duj ràklòre,
la Baχtako, Bibaχtako,
lenge duj ràklòre saχχ.
Àj, de, phenel o Ràj le Pètreχke,
261. phenel o Dèl le Pètreχke:
No, akànà, Pètre, so keraχ?
K’ o ñèpòci phàndàde-j,
save kerðam ame le bàliïen
265. the dam le phùre gàîeχke!
Àpoj, Pètre, îa îiko gàîo,
ko phùro gàîo, kaχke dam le!
Îal ek ret ba d’ o Pètre
269. ke feljàstra le phùreχki.
Soveχ, phùre Elegbà, 
soveχ, phùre Delegbà?
Vi sovav, ba vi nà,
273. ke vi sovav, vàj, vi nà!
Te pheneχ ba, kon sàl tu,
te pheneχ ba, kon sàl tu?
Me somaχ kudo manuï,
277. the ba vi muro ba phràlu,
kàj te pheneχ, dal le bàliïen,
kaχke dal tu le bàliïen.
Àpoj, phenav la, t’ aveχ àndre,
281. puter vudàr, t’ aveχ àndre,

mert nincs már a házunknál
245. már se ló, se disznó,
se kecskénk nincs itthon,
se malac, már se ló!
Feleségem, te ne sírj,
249. mert veszünk a másik vásáron!
Amikor már az Isten meghallotta
és Szent Péter,
azt hallotta, tudta is,
253. hogy a boszorkány elvette tõle õket,
hej, a két malacot,
hej, a két szerencsés malacot.
Az (a két malac) két fiúcska volt,
257. az (a két malac) két fiúcska volt,
a Szerencséé, a Szerencsétlenségé,
az övéké volt a két fiúcska.
Áj, de, mondja az Úr (Szent) Péternek,
261. mondja az Úr (Szent) Péternek:
No, Péter, most mit csinálunk?
Mert megkötözöttek (foglyok) az unokaöccsök,
amelyeket (akiket) malacokká 
csináltunk (változtattunk)
265. és az öregembernek adtunk!
Aztán, Péter, menjél (ahhoz) az emberhez,
az öregemberhez, akinek adtuk õket!
Egy este megy (Szent) Péter
269. az öreg ablakához.
Alszol, öreg Elegbá,
alszol, öreg Delegbá?
Alszok is, már nem is,
273. mert alszok is, jaj, nem is!
Mondjad már, te ki vagy,
mondjad már, te ki vagy?
Én voltam az az ember,
277. és már a fivérem is,
hogy mondjad, adtad a malacokat,
akinek adtad te a malacokat.
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te phenav, sar phírðom,
te phenav la, sar phírðom,
dware, me d’ o phùro gàîo,
285. dware, me d’ o phùro gàîo!
Putrel o vudàr th’ avel àndre,
putrel o vudàr th’ avel àndre.
Kanà o gàîo avíljaχ khère,
289. phenðaχ la le gàîekere,
ke vov gindílaχ k’ e gàîoj,
d’ o Sinpètri saχ kodo.
Kanà avíljom me khère,
293. phenel o phùro gàîo,
k’ àvíljom me d’ o pàï o drom,
phenel o phùro gàîo,
ke kanà nàkhljom ek pàï o drom,
297. phenel o phùro gàîo,
pèljaχ vreme phàri pre ma,
pèljaχ phàri vreme pre ma,
the avíljaχ ek phùri gàîi,
301. the avíljaχ ek phùri gàîi,
the mangljaχ ma, te dav le lake,
dware, le do bàliïen!
Me phendom, ke nà dav le,
305. ke me phenðom, ke nà dav le,
ke kade phendan tume, 
te nà dav le khanikaχke!
Phenlaχ o phùro gàîo,
309. kastar Êinðaχ e bàliïen.
The, mej, dal ma kudo gundo
le ïileχtàr le bàreχtàr,
mukhljom le lake and’ ek preco,
313. phenðàχ o phùro gàîo.
The vi Êinðàχ le mandàr,
phenðàχ o phùro gàîo.
The dom le kudla manuïñeke!
317. D’ and ek preco sede ðaχ ma?
De, daχ ma d’ ek burnek lòve,

Aztán, azt mondom, gyere be,
281. nyiss ajtót, gyere be,
hadd mondjam, hogyan jártam,
hadd mondjam, hogyan jártam,
hej, én, az öregember,
285. hej, én, az öregember!
Nyitja az ajtót és bejön,
nyitja az ajtót és bejön.
Amikor az ember hazajött,
289. azt mondta az asszonynak,
hogy õ gondolta, hogy (azok) az emberek (a vásáron)
Szent Péter (és az Isten) volt.
Amikor jöttem én haza,
293. mondja az öregember,
mert jöttem én félutat,
mondja az öregember,
mert amikor jutottam egy félutat (eljutottam félútig),
297. mondja az öregember,
nehéz idõ (vihar) hullott rám,
nehéz idõ (vihar) hullott rám, 
és jött egy vénasszony,
301. és jött egy vénasszony,
és kért, hogy adjam neki õket,
hej, a két malacot!
Én mondtam, hogy nem adom õket,
305. mert én mondtam, hogy nem adom õket,
mert ti mondtátok,
ne adjam õket senkinek,
mondta az öregember,
309. (azoknak) akiktõl vette a malacokat.
És, hej, õ nagy gondot adott (okozott) nekem
a nagy hideg által,
átengedtem neki õket egyárban (egyösszegért),
313. mondta az öregember.
És meg is vette õket tõlem,
mondta az öregember.
És annak az asszonynak adtam õket!
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saχ tistàn somnakùne,
phenðaχ o phùro gàîo.
321. Vojisejlom, te nà meren o bàliïe,
the kanà khère resljom,
pùïljaχ le i phùri gàîi.
Roma, sàlàχ po fòro,
325. so ànðal tu, roma, po fòro?
Pùïljaχ le phùre gàîeχ.
Roma, so ànðal po fòro?
Romñe, saχ ma bàliïe,
329. ke ðaχ ma o Dèl do bàliïe
pe mure duj lòve,
pe mure duj lòve!
The dikh, sar phírðom, roma,
333. the dikh, sar phírðom, roma!
Phenel kudle manuïeχke,
kon daχ leχ le bàliïen,
kudo saχ o Sinpètre,
337. kudo saχ o Sinpètre.
No, phenel, phùre gàîe,
shin te îaχ pàl’ o bàliïe!
Pùïljaχ leχ o Sinpètre,
341. dware, d’ e phùre gàîeχ:
Tu îaneχ kula manuïñe, 
kaχke dàl le bàliïen?
The kula saχ bàliïe baχtàle!
345. Tu sostàr dàl le d’ àvreχke?
No, akànàk shin te aveχ kuthe,
kaχke dàl le bàliïen!
Àpoj, îaptar, mo, manuïa,
349. ke tutàr Êinðom le the Êe phràleχtàr!
Kanà vov kàj te îaltàr:
Phùre gàîe, tràdasa pale tu!
Îaltar o Sinpètri
353. ko làïo Svunto Dèlu.
Dèvla bàre, somaχ leχte,
so te keraχ d’ akànà!

317. Egyárban (egyösszegben) mennyit adott nekem?
No, adott nekem egy marék pénzt,
tiszta aranyból volt,
mondta az öregember.
321. Örvendtem, hogy nem
pusztulnak el a malacok,
és amikor hazaértem,
kérdezte õket az asszony.
Ember, voltál a vásáron,
325. mit hoztál, ember, a vásárról?
Kérdezte az öregembert.
Ember, mit hoztál a vásárról?
Asszony, voltak malacaim,
329. mert az Isten adott nekem két malacot
a két pénzemért,
a két pénzemért!
És nézd meg, hogyan jártam én, ember,
333. és nézd, meg, hogyan jártam én, ember!
Mondja annak az embernek, 
aki a malacokat adta neki,
az Szent Péter volt,
337. az Szent Péter volt.
No, mondja, öregember,
menned kell a malacok után!
Szent Péter kérdezte õt,
341. hej, az öregembert:
Te tudod (ismered) azt az asszonyt,
akinek a malacokat adtad?
És azok szerencsés malacok voltak!
345. Te miért adtad õket másnak?
No, most oda kell jönnöd (ahhoz),
akinek a malacokat adtad!
Aztán, elmegyek, hej, ember,
349. mert tõled vettem õket és a fivéredtõl!
Amikor õ elmegy (indulna):
öregember, hajtani fogunk utánad!
Elmegy Szent Péter
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Tràde Êíre poïta
357. dware, ànde îukleχki forma,
dware, îiko phùro Elegbà,
t’ avel vi vov ba kathe!
Kanà îal vov îi kuthe,
361. îiko muj la portàko, o phùro gàîo,
kothe v’ o Svunto Dèl,
tha v’ o Sinpètri kuthe,
d’ ànde portà la çoχàneki.
365. Puïenta, kàj so kerasa?
Tu, phùre Delegbà,
phenel le phùre gàîeχke,
korðol ànde tu ek bika,
369. tha te malaveχ e portà,
d’ ek bika ba do ïingenca,
d’ ek bika ba do ïingenca!
T’ el àndre tu bàro zòr,
373. t’ el àndre tu bàro zòr!
Ke dikh, kala kon saχ!
Duj ràklòre baχtàle,
dware, mure do phejenge!
377. Phenel o Svunto Làïo Dèl.
Ke tuke saχ le vursutòrendàr 
ba rundome, t’ an Êíre,
muro Elegbà, baχtàlo salaχ,
381. k’ o Dèl na mukhjaχ tututre.
Tha e çoχàni ljaχ le tutàr,
e çoχàni Êinðaχ le tutàr,
tha dikh, kàj resle o bàliïe!
385. Ke çoχàni phàndàde-j!
The malav tut o vudàr,
te phàðol àndre kudo vudàr!
Avljaχ o phùro Delegbà
389. andre le ïingenca, kàj saχ bika, o vudàr.
Kàj sàl, phùre çoχàne,
ke làl mure bàliïen?
Dware, kathe som, Elegbà,

353. a jó Szent Istenhez.
Nagy Isten, voltam hozzá,
most mit csináljunk?
Küldd az üzenetedet,
357. hej, kutya alakjában,
hej, az öreg Elegbához,
jöjjön õ is oda!
Amikor õ is odamegy,
361. az öregember, az ajtó szájához,
ott van a Szent Isten is,
és ott van Szent Péter is,
a boszorkány ajtajában.
365. Megkérdezik, hogy mit fogunk csinálni?
Te, öreg Delegbá,
mondja az öregembernek,
válik belõled egy bika
369. és csapjad (törd be) az ajtót,
(mint) egy kétszarvú bika, 
(mint) egy kétszarvú bika!
Legyen benned nagy erõ,
373. legyen benned nagy erõ!
Mert nézd meg, kik voltak ezek!
Két szerencsés fiúcska,
hej, a két nõvéremé!
377. Mondja a Szent Jóisten.
Mert neked voltak a sorsosztóktól
rendelve, hogy a tieid legyenek,
én Elegbám, szerencsés voltál,
381. mert az Isten nem hagyott (el) téged.
És a boszorkány elvette õket tõled,
a boszorkány elvette õket tõled,
és nézd meg, hová értek a malacok (mi lett velük)!
385. A boszorkánynál megkötözöttek (foglyok)!
És csapjad te az ajtót,
törjön be az az ajtó!
Megjött az öreg Delegbá,
389. szarvakkal törte be az ajtót, mivel bika volt.
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393. phenðaχ e çoχàne gàîeχke, phùreχke.
Malàl o vudàr àndre,
de nà îenel te îal late,
ke sàstrùne vudàra saχ
397. pe çoχàni phàndàde.
Del o Elegbà d’ àvri,
d’ o phùro gàîo ande kaïtèva.
Dèvla làse, nà îenav
401. te phàgàv o’ vudàra!
Îa, Sinpètri, ba lesa,
the malav o’ vudàra!
Vi maladaχ o’ vudàra
405. the çoχàne vi ljastàru.
The màrel pe phùre gàîesa,
màren pe the ïingeren pe.
Lel la o phùro gàîo
409. ànde pofidà le bikaχki,
lel la ànð’ ek ïing the ando koar,
lel la ànð ek ïing the ando koar.
De nà merel e çoχàni,
413. inke màj voj zuràli.
O phùro Elegbà gàîo 
slàbosejlaχ d’ ek cerra,
ïudelaχ tèjle po ïinga,
417. del àvri d’ ànde kaïtèva.
Dèvla làse, nà biruj,
ke shin zuràli e çoχàni!
De nàj bajo, Elegbà,
421. so îanaχ ba te keraχ!
Phenel o Sinpètri leχke:
Dèvla bàre the phrala,
çingàrdaχ amàre phejen!
425. La Baχt aba î’ amende,
àpoj, Baχto phenò, karing sàl,
Baχto phenò, karing sàl?
Ðilàbel o Sinpètre
429. peχke pheke d‘ ek ðíli:

Hol vagy, vén boszorkány,
mert elvetted a malacaimat?!
Hej, itt vagyok, Elegbá,
393. Mondta a boszorkány az embernek, az öregnek.
Töri be az ajtót,
de nem tud hozzá menni,
mert vasajtók voltak
397. a boszorkányra rázárva.
Kiadja (kimegy) Elegbá,
az öregember a kastélyból.
Jóisten, nem tudom
401. betörni az ajtókat!
Szent Péter, menj már vele,
és csapjad (törd be) az ajtókat!
Csapta is (be is törte) az ajtókat
405. és el is fogta a boszorkányt.
És verekszik (a boszorkány) az öregemberrel, 
verekednek és vagdalkoznak.
409. Az öregember veszi õt (a boszorkányt),
bika képében
veszi egyik szarváról a másikra,
veszi egyik szarváról a másikra.
De nem hal meg a boszorkány,
413. még erõsebb.
Az öreg Elegbá ember
meggyengült egy kicsit,
ledobta a szarváról (a boszorkányt),
417. kiadja (kimegy) a kastélyból.
Jóisten, nem bírom,
mert erõs a boszorkány!
De nem baj, Elegbá,
421. mit tudunk csinálni!
Mondta Szent Péter neki:
Nagy Isten és testvér,
kiáltsuk (hívjuk) a nõvéreinket!
425. Szerencse, menj (jöjj) már hozzánk,
aztán, Szerencse nõvér, merre vagy,
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Phenò Baχto, karing sàl,
phenò Baχto, karing sàl?
Ðilàbel o Pètre ðíli,
433. t’ avel leχki phen, e Baχt.
Dàtà χaÊàrel e Baχt:
Svuntòna Sinpètre, muro phràl,
pe soχ shin duma tumende,
437. pe soχ shin duma tumende?
Phenò Baχto, t’ aveχ tu,
phenò Baχto, t’ aveχ tu,
ke Êo ràklo phàndàdo-j,
441. ke Êo ràklo phàndàdo,
save dam le phùre gàîeχke,
le phùre gàîeχke, baχtàleχke,
le phùre Delegbàvoχke,
445. le phùre Delegbàvoχke!
The t’ aveχ tu dîi kathe
ke portà la çoχàneki,
ke nà îanaχ te skepisàraχ
449. d’ ando phàndàjímo Êe ràklòreχ!
Ýe ràklòreχ, Êe ñèpotoχ, 
la Bibaχtake ràklòreχ,
ke çoχàneke pèljaχu
453. d’ àndo vast Êe duj ràklòre,
Êo ràklòro, Êo ñèpotoj
phàndàde-j ke çoχàni!
Kude kesi çoχàni,
457. ç’ e Dèvleχtàr nà dàràlaχ,
kesi butîàngli saχ vojre,
ç’ e Dèvleχtàr nà dàràlaχ.
Tha o phùro gàîo
461. kerðíljaχ ba vov d’ ek bika,
de çi îangljaχ te màrel lare,
çi îangljaχ te mudàrel la.
Îakar, phrala, ke vi me îav,
465. îakar, phrala, ke vi me îav!
Laχ peχ e Baχ îike portà,

Szerencse nõvér, merre vagy?
Énekel Szent Péter
429. a nõvérének egy éneket:
Szerencse nõvér, merre vagy,
Szerencse nõvér, merre vagy?
Énekel Péter egy éneket,
433. (hogy) jöjjön a nõvére, a Szerencse.
Egyszer meghallja a Szerencse.
Szentséges Szent Péter, fivérem,
mirõl van szó nálatok,
437. mirõl van szó nálatok?
Szerencse nõvér, gyere,
Szerencse nõvér, gyere,
mert a fiad megkötözött (fogoly),
441. mert a fiad megkötözött (fogoly),
amelyeket (akiket) az öregembernek adtunk, 
a szerencsés öregembernek,
az öreg Delegbának,
445. az öreg Delegbának!
És gyere te ide
a boszorkány ajtajához,
mert nem tudjuk megszabadítani
449. a fiacskádat a fogságból!
A fiacskádat, az unokaöcsédet,
a Szerencsétlenség fiacskáját,
mert a boszorkány kezébe
453. esett a két fiúcska,
a fiacskád, az unokaöcséd
meg van kötözve (fogoly) a boszorkánynál!
Az olyan boszorkány (volt),
457. nem félne az Istentõl se,
õ olyan furfangos (sokat-tudó) volt,
nem félne az Istentõl se.
És az öregember
461. már egy bikává változott,
de nem tudta õt (a boszorkányt) megverni,
nem tudta õt megölni.
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jek voj vurjàðaχ d’ opràl,
kanà ke portà resljaχ,
469. dikhel, ke vi lako phràl, o Dèl, kuthe-j.
T’ aveχ baχtàlo, phrala,
Svuntòna Làse Dèvla!
T’ aveχ baχtàli, phenò,
473. dware, làïe Baχto, tuju!
Phenðaχ lako phràl, o Dèlu,
phenðaχ lako phràl, o Dèlu.
Phenta, phrala, so keraχu,
477. ke muro ràklòro-j phàndàdoju,
muro ràklòro, tha ñepoto
la Bibaχtako jek ràklòro,
ke vi la jek ràklòro saχ,
481. tha vi man kudo jek saχu.
Phenta, phrala, sar skepisàraχ le,
ke kathe tu sàl o màj zuràlo,
te nà îàneχ te skepiχu,
485. nà îanav, sar avelaχu!
Phendaχ e Baχ le Dèvleχke, 
phendaχ e Baχ le Dèvleχke,
peχke làïe phràlòreχke,
489. peχke làïe phràleχkeju.
Phenta, Sinpètre, vi tu,
ke vi tu amàro phràl salu,
sar avelaχ, te keraχ la,
493. the vi tu, phùre Delegbà!
Àpoj phenel p’ ado Svunto Delu:
Baχto phenò, zimav vi tu!
Mukhel e Baχ, phen le Dèvleχki,
497. dware, pe çoχàniju,
del ek lindri d’ e phàri,
mukhel e lindri d’ e phàri,
d’ e Baχ mukhel pe çoχàni,
501. te soveltàr e çoχàni.
Kanà îal e Baχ àndre,
ànde lako kaïtèvo,

várjál, fivér, mert én is megyek,
465. várjál, fivér, mert én is megyek!
A Szerencse az ajtóhoz vette magát
(az ajtónál termett),
egyet röppent fönt,
amikor az ajtóhoz érkezett,
469. látja, hogy fivére, az Isten, ott van.
Legyél szerencsés, fivér,
szentséges Jóisten!
Legyél szerencsés, nõvér,
473. hej, te Jószerencse!
mondta a fivére, az Isten,
mondta a fivére, az Isten.
Mondd el, fivér, mit teszünk,
477. mert a fiacskám megkötözött (fogoly), 
fiacskám, és unokám,
a Szerencsétlenség egyfia is,
mert neki is egy fiúcska volt,
481. és nekem is az az egy volt.
Mondd el, fivér, hogyan szabadítjuk meg õket,
mert itt te vagy a legerõsebb,
ha (te) nem tudod megszabadítani (õket),
485. nem tudom, hogyan lesz!
mondta a Szerencse az Istennek,
mondta a Szerencse az Istennek,
a jó fivérkéjének
489. a jó fivérének.
Szent Péter, mondd el te is,
mert te is a mi testvérünk vagy,
hogyan lenne, hogy (ki)csináljuk õt
(hogyan lehetne ártani a boszorkánynak),
493. és te is (mondd el), öreg Delegbá!
Aztán mondja erre a Szent Isten:
Szerencse nõvér, próbáld meg te is!
Isten nõvére, a Szerencse, enged (bocsájt),
497. hej, a boszorkányra,
ad egy nehéz álmot,
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ànde lako zuràlo kher,
505. ànde lako zuràlo kher.
Kudo kher saχ and’ ek kõdsikla,
d’ andre saχ voj pàÊàrdo.
Kanà îal ba d’ e Baχ,
509. mukhel e lindri phàri
pe çoχàni ba îàngli,
pe çoχàni d’ e îàngli.
Tha putrel e bàliïen
513. àndo sàstrùni pàjtàju.
Kanà bàliïen te skepil,
i çoχàni vuïÊíli,
o’ vudàrà phàndàðíle,
517. de e Baχ àvri îangljaχ te îal.
Àpoj phenel: Dèvla làïe, muro phràl,
phenel e Baχ le Dèvleχke,
kathar nà îànasa, sar anasa
521. muro ràklòro the ñèpoto,
phenel e Baχ, 
kathar kade çoχàni,
ande laki bàri vojñiçije!
525. Kathe nà îutil, Dèvlàre,
khonik àvri kàj te skepil,
te n’ àvela amàri baχt,
te n’ àvela amàri Bibaχt,
529. amàri phen, d’ e Bibaχ,
phenel e Baχ le Dèvleχke.
Nàj khonik, te skepil le,
numàj e Bibaχ, ba kathar
533. e Bibaχ, amàri phen.
Kanà îala ba kuthe,
ke àngle Bibaχ nàj portà,
nàj portà ba sàstrùni,
537. amàri pheñe kesi!
Ke shin voj bibaχtàli,
kanà îala voj àndre,
sakofèlo putrel le voj,

enged (bocsájt rá) egy nehéz álmot,
a boszorkányra enged (bocsájt egy nehéz álmot)
a Szerencse,
501. hogy aludjon el a boszorkány.
Amikor (akkor) a Szerencse bemegy
a (boszorkány) kastélyába,
(annak) erõs házába,
505. (annak) erõs házába.
Az a ház egy kõsziklában volt,
abba volt göngyölve (beleépítve).
Amikor a Szerencse bemegy,
509. enged (bocsájt) nehéz álmot
a tudós boszorkányra,
a tudós boszorkányra. 
És nyitja (kiengedi) a malacokat
513. a vaspajtából.
Amikor megszabadítja a malacokat,
a boszorkány megébredt,
zárultak az ajtók,
517. de a Szerencse ki tudott menni.
Aztán mondja: Jóisten, fivérem,
mondja a Szerencse az Istennek,
innen nem fogjuk tudni hogyan elhozni
521. a fiacskámat és az unokaöccsöt,
mondja a Szerencse,
ettõl a boszorkánytól,
a nagy háborúskodása miatt!
525. Isten, itt senki (más) nem segít,
hogy kiszabadítsa (õket),
ha nem fog jönni a mi szerencsénk,
ha nem fog jönni a mi Szerencsétlenségünk,
529. a mi nõvérünk, a Szerencsétlenség,
mondja a Szerencse az Istennek.
Innettõl már nincsen senki
megszabadítani õket, csak a Szerencsétlenség,
533. nõvérünk, a Szerencsétlenség.
Amikor már odamegy majd,
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541. amàri phen, d’ e Bibaχ.
Te n’ avela voj kathe,
phenel e Baχ le Dèvleχke,
ke numa kude îutil.
545. Kade Bibaχ,
kanà resljaχ d’ e Bibaχ
dî’ ande portà çoχàneki,
dî’ ande portà çoχàneki,
549. kuthe-j lako phràl, o Delu,
kuthe-j lako phràl, o Delu.
Aj, the avel laki phen, e Baχ,
avel laki phen, e Baχ,
553. vi lako phràl, o Sinpètri,
vi lako phràl, o Sinpètri,
tha kuthe-j v’ o phùro gàîo,
tha kuthe-j v’ o phùro gàîo.
557. Àpoj, t’ aveχ baχtàlo, phrala Dèvla,
t’ aveχ baχtàlo, phrala Dèvla! 
Vi tu, muro phràl,
dware, d’ o Sinpètri, ture!
561. Kuda phenðaχ d’ e Bibaχ,
kuda phenðaχ d’ e Bibaχ.
The vi tu, phùre gàîe,
phùre gàîe Delegbàju!
565. Œuda, kàj gindisejlan
vi, dware, karing ma,
çi nà gindisàrðan,
ke shin tume lipsa vi pe Bibaχ!
569. No, akànà te phenen la mange,
soχtàr akhàrðan tume kathe,
kàj t’ avav maïkar tume,
t’ avav me maïkar tume,
573. ke khanikaχ nàj lipsa,
dware, pe bibaχ!
Kude phenðaχ d’ e Bibaχ
le Svuntòne Dèvleχkeju.
577. No, dikheχ, phrala Dèvla,

mert a Szerencsétlenség elõtt nincsen ajtó,
nincsen már vasajtó (se),
537. olyan a mi nõvérünk!
Mert õ szerencsétlen,
amikor õ (valahová) bemegy,
õ mindenféléket megnyit,
541. a mi nõvérünk, a Szerencsétlenség!
Ha õ nem fog idejönni, (nem tudom, mi lesz),
mondja a Szerencse az Istennek,
mert csak az segít (csak õ segíthet)!
545. Ez a Szerencsétlenség,
amikor a Szerencsétlenség megérkezett
a boszorkány ajtajába, 
a boszorkány ajtajába,
549. ott van fivére, az Isten,
ott van fivére, az Isten.
Aj, és jön nõvére, a Szerencse,
jön nõvére, a Szerencse,
553. a fivére is, Szent Péter,
a fivére is, Szent Péter,
és ott van az öregember is,
és ott van az öregember is.
557. Aztán, legyél szerencsés, Isten testvér,
legyél szerencsés, Isten testvér!
Te is legyél (szerencsés), testvérem,
hej, te Szent Péter!
561. Azt mondta a Szerencsétlenség,
azt mondta a Szerencsétlenség.
És te is (legyél szerencsés), öregember,
öregember, Delegbá!
565. Csoda, hogy gondoltatok,
hej, felém (rám) is,
nem gondoltátok,
hogy a Szerencsétlenségre is szükségetek van!
569. No, most mondjátok meg nekem,
miért hívtatok itt ide,
hogy közétek jöjjek,
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ke vi pe Bibaχ îànenu,
ke vi Bibaχ trobul vàrekàj
pàïe but baχtàlendeju!
581. Phenel o Bibaχto:
Ke akhàrðom tu dîi kàthe!
Phenðaχ lake o Svunto Dèl,
phenðaχ lake o Svunto Dèlu.
585. Numa nà hàjdi karing ame,
numa deduràl phen amenge!
Kathe Êo ràklòro, phàndàdo,
the vi Êe pheko, la Baχtako!
589. Àpoj, phenò, shin kathe
la Lumeki Œoχàni,
kàj çi mandàr nà dàràl,
kàj çi mandàr nà dàràlu!
593. Pedig me som o bàro Dèl,
kedig me som o bàro Dèl! 
Kude phenðaχ Dàðo Ràju
peχke pheke, la Bibaχtake.
597. Tu te nà skepisàreχ,
çi îànav çi me te skepíj!
Phendaχ o Svunto Dèl
la Bibaχtake, peχke pheke.
601. Ke kathe-j Êi phen, e Baχ,
kathe-j v’ o Sinpètri the vi me!
Kude phendaχ bàro Dèlu
peχke pheke, tha la Baχtake.
605. Àpoj, phenta, phenò Bibaχto,
sar skepisàraχ le ame?!
Phenðaχ e Bibaχ kude
peχke phràleχke, le Dèvleχke:
609. Phrala, nà dàrà, nà, nà, nà,
ke me kathar îav, sa bibaχ kerav!
Phenðaχ e Bibaχ le Dèvleχke.
Mukh, phrala, te îav ànglàl,
613. me te kerðuvav bika,
sar som Bibaχ îùvli me,

(hogy) közétek jöjjek,
573. mert senkinek nincsen szüksége,
hej, szerencsétlenségre!
Ezt mondta a Szerencsétlenség
a szentséges Istennek.
577. No, látod, Isten testvér,
hogy a Szerencsétlenségrõl is tudnak,
hogy a Szerencsétlenség is kell valahol
a sok szerencsés mellett!
581. Mondja a Szerencsétlenség:
Mert idehívtalak téged!
Mondta neki a Szent Isten, 
mondta neki a Szent Isten.
585. Csak ne gyere, (ne közelíts) felénk,
csak messzirõl mondd nekünk
(csak távolról beszélj hozzánk)!
Itt a fiacskád meg van kötözve (fogoly) ,
és a nõvéredé, a Szerencséé is (az õ fia is fogoly)!
589. Aztán, nõvér, itt van
a Világ Boszorkánya,
hogy aki nem fél tõlem,
hogy aki nem fél tõlem!
593. Pedig én vagyok a nagy Isten,
pedig én vagyok a nagy Isten!
Ezt mondta a Szent Isten
nõvérének, a Szerencsétlenségnek.
597. Ha te nem szabadítod meg,
nem tudom én se megszabadítani (õket)!
Mondta az Atyaúr (az Atyaúristen)
nõvérének, a Szerencsétlenségnek.
601. Mert itt van a nõvéred, a Szerencse,
mert Szent Péter is itt van és én is!
Ezt mondta a nagy Isten
nõvérének, a Szerencsének.
605. Aztán, mondd el, Szerencsétlenség nõvér,
hogyan szabadítsuk meg õket?!
A Szerencsétlenség azt mondta
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sèjjel màrav lako kher
th’ e ràklòren kalavav!
617. Phenðaχ e Bibaχ le Dèvleχke.
Mukhta, phrala, te îav ànglàl,
ke praχo kerav la ba me,
the le phùre Delegbàvosa!
621. Kude phenðaχ d’ e Bibaχ
le Dèvleχke, la Baχtake.
Thà te saχ tume lipsà
vi pe mande, pe Bibaχ!
625. Àpoj, kanà e Bibaχ indulisejlaχ,
dware, pe bàri çoχàni,
daχ pe voj po ïoro
the kerðílaχ d’ ek bikàre.
629. Kanà malaðaχ o vudàrà,
d’ izdrà-porrí liçel leχ. 
Kàj sàl, phùre çoχàni,
kàj sàl, phùre çoχàni?
633. Kude phenðaχ d’ e Bibaχ,
kude phenðaχ d’ e Bibaχ.
Vudàrà te liçeven,
d’ o’ vudàrà te liçeven.
637. Muro ràklòro the ñepoto,
te skepíj le me d’ àvri!
XuÊÊel e çoχàne d’ àngle,
χuÊÊel e çoχàne d’ àngle.
641. Tomnà, Bibaχt, avíljàl,
tomnà, Bibaχt, avíljàl?
Phenðaχ aba d’ e Bibaχ:
Avíljom, phùre çoχàne,
645. ke muro ràklòro the ñèpoto,
tu phàndàðàl le tèjle!
Dujîèjne te màraχ ame,
dujîèjne te màraχ ame!
649. Kude phenðaχ d’ e Bibaχ,
kude phenðaχ d’ e Bibaχ
la bàre çoχàneke,

fivérének, az Istennek:
609. Fivér, ne félj, ne, ne, ne,
mert én innen (errõl) megyek, mind
(teljes) szerencsétlenséget csinálok!
Mondta a Szerencsétlenség az Istennek.
Engedd, fivér, hogy elõl menjek,
613. hadd legyek én bika,
minthogy én vagyok a Szerencsétlenség-nõ,
széjjel verem a házát (a boszorkánynak)
és a fiúcskákat megmentem!
617. Mondta a Szerencsétlenség az Istennek. 
Engedd, fivér, hadd menjek elõl,
mert én õt porrá teszem,
és az öreg Delegbával!
621. Ezt mondta a Szerencsétlenség
az Istennek (és) a Szerencsének.
És nektek szükségetek volt
rám is, a Szerencsétlenségre!
625. Aztán, amikor a Szerencsétlenség indult,
hej, a nagy boszorkányra,
õ átadta magát a fejen (átbucskázott a fején)
és lett egy bika (egy bikává változott).
629. Amikor (akkor) megcsapta az ajtókat,
izzé-porrá zúzza azt.
Hol vagy, vén boszorkány,
hol vagy, vén boszorkány?
633. Ezt mondta a Szerencsétlenség,
ezt mondta a Szerencsétlenség.
Az ajtókat hogy összezúzzák,
az ajtókat hogy összezúzzák.
637. Fiacskám és unokaöcsém,
én kiszabadítalak benneteket!
Elõugrik a boszorkány,
elõugrik a boszorkány.
641. Jöttél éppen, Szerencsétlenség,
Szerencsétlenség, éppen jöttél?
Mondta már a Szerencsétlenség:
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la bàre çoχànekeju.
653. Àj, de, χuÊÊel e çoχàni lake,
χuÊÊel e çoχàni lake,
χuÊÊel o phùro Delegbà
the lel la aba d’ and ek ïingo.
657. ¥ùdel la la Bibaχtake,
ïùdel la la Bibaχtake,
ïùdel la Bibaχ palpàle,
ïùdel la Bibaχ palpàle.
661. La Lume’ Œoχàne,
la Lumeke Œoχàne,
kosom ïùden la ke jekhàvreχke,
pune e çoχàni mùljaχu.
665. Ke lake ràkli gèle.
the line Êíje latàr, 
puterde le do ràklòren
ando ketreco sàstrùno,
669. tha skepisàrde l’ àvri,
tha skepisàrde l’ àvri.
No, akanà àvri ànde le,
no, akanà àvri ànde le,
673. d’ e Bibaχ th’ o Delegbà,
d’ o Bibaχ th’ o Delegbà,
phùro Elegbà, d’ o gàîo,
phùro Delegbà, d’ o gàîo,
677. d’ o Svunto Dèl kuthe saχ
d’ angle portà çoχàneki.
The v’ o Sinpètri the Baχ,
the v’ o Sinpètri the Baχ.
681. No, so korðàl, phenò Bibaχto,
so korðàl, phenò Bibaχto?
De, phenò, phrala, Dèvla làïe,
phenò, phrala, Dèvla làïe!
685. Kude phenðàχ d’ e Bibaχ,
kude phenðaχ d’ e Bibaχ.
Phrala, Dèvla, skepisàrðom,
phrala, Dèvla, skepisàrðom

Jöttem, vén boszorkány,
645. mert a fiacskámat és az unokaöcsémet,
te zártad le õket!
Verekedjünk meg ketten,
verekedjünk meg ketten!
649. Ezt mondta a Szerencsétlenség,
ezt mondta a Szerencsétlenség
a nagy boszorkánynak,
a nagy boszorkánynak.
653. Aj, neki (a Szerencsétlenségnek) 
ugrik a boszorkány,
neki (a Szerencsétlenségnek) ugrik a boszorkány,
ugrik az öreg Delegbá
és az egyik szarvára veszi õt (a boszorkányt).
657. A Szerencsétlenségnek dobja,
a Szerencsétlenségnek dobja,
a Szerencsétlenség visszadobja,
a Szerencsétlenség visszadobja.
661. A Világ Boszorkányát,
a Világ Boszorkányát,
annyit dobálták õt egymásnak,
mígnem meghalt a boszorkány.
665. A lányához mentek,
és elvették tõle a kulcsokat,
nyitották (kiengedték) a két fiúcskát
a vasketrecbõl,
669. és kiszabadították õket,
és kiszabadították õket.
No, most (akkor) kihozták õket,
no, most (akkor) kihozták õket
673. a Szerencsétlenség és Delegbá,
a Szerencsétlenség és Delegbá,
öreg Elegbá, az ember,
öreg Delegbá, az ember,
677. a Szent Isten ott volt,
ott volt a boszorkány ajtaja elõtt.
És Szent Péter is és a Szerencse is,
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689. vi mure ràklòreχ,
the vi mura pheke ràkleχ,
mura pheko, la Baχtako,
mura pheko, la Baχtako,
693. V’ e do ràklen skepisàrðom,
v’ e do ràklen skepisàrðom!
De le, phrala, Dèvla, ture,
palpàle le phùre gàîeχke,
697. ke leχke saχ vursutòrendàr,
leχke saχ vursutòrendàr,
kàj leχke fogadusàrðan le,
leχke fogadusàrðan le,
701. le phùre gàîeχke, le Elegbàvoχke,
le phùre gàîeχke, le Elegbàvoχke, 
Dèvla bàre, phrala làïe.
Dèvla bàre, phrala làïe!
705. Kude phenðaχ d’ e Bibaχ,
kude phenðaχ d’ e Bibaχ.
Tha ke mangljam ma kathe,
the mangljam ma ba kathere,
709. ke somaχ kesi bibaχtàli,
somaχ kesi bibaχtàli!
Vi pre mande sas tume lipsà,
vi pre man sas tume lipsà,
713. no, dikh, ke vi me îutisàrðom,
dikh, ke vi me îutisàrðom,
kàlàdom ‘e do ràklòren,
kàlàðom le do ràklòren!
717. De, phrala, Dèvla, maj shin te kàlàvav
Êi bunda the Êi ròvljire,
The akànà te avíljom
le phùre Elegbàvosa,
721. te kàlàvav Êi bunda
the Êi ròvlji
kathar e bàri çoχàni,
ke kudola aba praχo kerðam la,
725. kudola praχo ba kerðam la!

és Szent Péter is és a Szerencse is.
681. No, mit csináltál, Szerencsétlenség nõvér,
mit csináltál, Szerencsétlenség nõvér?
No, megmondom majd, fivér, Jóisten,
megmondom majd, fivér, Jóisten!
685. Ezt mondta a Szerencsétlenség,
ezt mondta a Szerencsétlenség.
Fivér, Isten, megszabadítottam,
fivér, Isten, megszabadítottam 
689. az én fiacskámat is,
és a nõvérem fiát is,
nõvéremét, a Szerencséét,
nõvéremét, a Szerencséét,
693. A két fiút is megszabadítottam,
a két fiút is megszabadítottam!
Add vissza õket, fivér, Isten,
az öregembernek,
697. mert az övéi voltak a sorsosztók által,
mert az övéi voltak a sorsosztók által,
mert neki fogadtad õket.
neki fogadtad õket,
701. az öregembernek, Elegbának,
az öregembernek, Elegbának,
nagy Isten, jó testvér,
nagy Isten, jó testvér!
705. Ezt mondta a Szerencsétlenség,
ezt mondta a Szerencsétlenség.
És mert itt könyörögtem,
és itt könyörögtem,
709. mert olyan szerencsétlen voltam,
olyan szerencsétlen voltam!
Rám is szükségetek volt,
rám is szükségetek volt,
713. no, nézd meg, hogy én is segítettem,
nézd meg, hogy én is segítettem,
megmentettem a két fiúcskát,
megmentettem a két fiúcskát!
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Te kàlàvaχ Êi ròvlji,
te kàlàvaχ Êi ròvlji,
the Êi bunda d’ e tàti,
729. the Êi bunda d’ e tàti.
Inke ekdàtà îaχ palpàle
dîike çoχàneki kaïtèva!
Màj ekdàtà ïùte pe von,
733. màj ekdàtà ïùte pe von,
ke çoχàni po kaïtèvo,
ke çoχàniko kaïtèvo,
àndre gèle, tejle phùvu,
737. dware, k’ ek kõdsikla bàriju,
vi lake ràkle mudàrde, 
vi lake ràkle mudàrde.
The d’ e bunda the ròvlji,
741. the d’ e bunda the ròvlji
àvri kàlàde la vonu,
d’ àvri kàlàde la vonu,
d’ o phùro gàîo, Elegbà,
745. d’ o phùro gàîo, Delegbà,
the vi Baχ, aba d’ ek ràklengi dèj,
e Bibaχ, ek ràkleχki dèj.
No, akànà shin vàrokonu,
749. no, akànà shin vàrokonu,
la çoχàneko ràklo,
la çoχàneko ràklo!
Tranda the do ïorongoju,
753. tranda the do ïorongoju,
dware, d’ ek bàro ïàrkàñi,
dware, d’ ek bàro ïàrkàñi,
tranda the do ïorongoju,
757. tranda the do ïorongoju!
Kudo ba saχ phandado,
kudo ba saχ phandado,
k’ àrmàje saχ vov díno,
761. d’ àrmàje saχ vov díno,
kàj ïoha te nà skepíj,

717. No, fivér, Isten, még meg kell mentenem
a bundádat és a botodat,
És most én jöttem
az öreg Delegbával,
721. hogy megmentsem a bundádat
és a botodat
a nagy boszorkánytól,
mert azt (a boszorkányt) már porrá csináltam, 
725. azt (a boszorkányt) már porrá csináltam!
Mentsük meg a botodat,
mentsük meg a botodat,
és a meleg bundádat,
729. és a meleg bundádat.
Még egyszer visszamegyünk
a boszorkány kastélyához!
Még egyszer tették magukat (odamentek),
733. még egyszer tették magukat (odamentek)
a boszorkány kastélyához,
a boszorkány kastélyához,
bementek, a föld alá,
737. hej, egy nagy kõsziklához,
a (boszorkány) lányát is megölték,
a lányát is megölték.
És a bundát és a botot is,
741. és a bundát és a botot is
õk kimentették,
õk kimentették,
Delegbá, az öregember,
745. Delegbá, az öregember,
és a Szerencse is, már a fiúk anyja,
a Szerencsétlenség, az egyik fiú anyja.
No, most van valaki,
749. no, most van valaki,
a boszorkány fia,
a boszorkány fia!
Harminckétfejû,
753. harminckétfejû,
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kàj ïoha te nà skepíj,
pune d’ e Bibaχ nà îala,
765. kàj te skepil leχ d’ opro.
Gelaχ e Bibaχ
the skepisàrðaχ leχ opro,
ke te nà skepisàrðaχ leχ opro,
769. vi kade kanà skepisejlo,
ke mudàrdo le ràklòren,
ke mudàrdo le ràklòren.
Gelaχ e Bibaχ kuthe
773. the tèjle skepisàrðaχ leχ
tel o’ çerkure phàre, 
tel o’ çerkure phàre.
No, Bibaχto, skepisàrðal ma!
777. Kude phenðaχ d’ o ïàrkàñi:
No, akànà, phenel, so te keraχ?
Mudàràχ ame, ïingeraχ ame?
Phenðaχ e Bibaχ leχke:
781. Minðàr phenav, so keraχa!
Gelaχ îiko phùro gàîo,
ko phùro gàîo, d’ o Delegbà.
Dware, Bibaχ phenðaχ leχke:
785. No, Elegbà, te îaχ vi tu,
keren tume duj rote,
v’ o ïàrkàñi, vi tu!
Kana duj rote korðona,
789. te malan tume k’ ekthàne,
savo ala màj zuràlo,
kudo ñerul aba vovu!
Dèvla, phrala, ker kosomu,
793. de îutòr’ Elegbàvoχu!
Àpoj, phenò, me dav leχ!
So te kerav me lesa?
De leχ tu kosom bàr zòr,
797. te korðol ba d’ ek rotà,
ke v’ o ïàrkàñi korðol ek ker,
the malan pe k’ ekthàne,

hej, egy nagy sárkány,
hej, egy nagy sárkány,
harminckétfejû,
757. harminckétfejû!
Az már meg volt kötözve,
az már meg volt kötözve,
mert el volt átkozva, 
761. el volt átkozva,
hogy soha ne szabaduljon meg,
hogy soha ne szabaduljon meg,
amíg nem megy majd a Szerencsétlenség,
765. hogy õt fölszabadítsa.
Ment a Szerencsétlenség,
hogy felszabadítsa õt,
mert ha nem õ szabadítaná föl,
769. amikor úgy is megszabadult volna,
mert megölte volna a fiúcskákat,
mert megölte volna a fiúcskákat.
Odament a Szerencsétlenség
773. és leszabadította õt (kiszabadította õt)
a nehéz abroncsok alól,
a nehéz abroncsok alól.
No, Szerencsétlenség, megszabadítottál engem!
777. Azt mondta a sárkány:
No, most, mondja, mit csinálunk?
Ölekedünk, vagdalkozunk?
Mondta neki a Szerencsétlenség:
781. Mindjárt megmondom, mit fogunk csinálni!
Ment az öregemberhez,
az öregemberhez, Delegbához.
Hej, mondta neki a Szerencsétlenség:
785. No, Elegbá, menjél te is,
csináljatok két kereket (váljatok mindketten kerékké),
a sárkány is, te is!
Amikor két kerékké változtok,
789. csapjatok egybe (össze),
amelyik az erõsebb lesz,
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kàde phenðaχ d’ e Bibaχ
801. peχke phràleχke, le Dèvleχke.
No, phenel o bàro ïàrkàñi:
Bibaχto, kasa màrav ma?
No, hàjdà, tu balavurona!
805. Dîatar tu dîiko kuko plàj,
te korðol àndre tu ek ròtà,
te korðol àndre tu ek ròtà,
the v’ àndo phùro gàîo,
809. àndo phùro gàîo d’ o Delegbà,
korðol v’ àndre leχ ek rotà, 
korðol v’ andre leχ ek rotà!
The po plàj te malaven tume,
813. po plàj te malaven tume,
kanà resen ba k’ ekthàn,
kanà resen ba k’ ekthàn,
saveχke avela màj zuràli,
817. saveχke avela màj zuràli,
kudo ñerula aba vovu,
kudo ñerula aba vovu,
dware, vijàca lungo,
821. dware, vijàca lungoju!
Phenel ba d’ o ïàrkàñi,
phenel ba d’ o ïàrkàñi,
d’ o ràklo la çoχàneko,
825. d’ o ràklo la çoχàneko:
No, Elegbà, so korðoχ,
no, Elegbà, so korðoχ,
Elegbà, phùre gàîe,
829. Delegbà, phùre gàîeju?
Te kerðíljàl koso îànglo,
te kerðíljàl koso îànglo,
ke resljàl te màreχ tu,
833. ke te resljàl te màreχ tu,
le Dèvleχke ba zòrasa,
le Dèvleχke ba zòrasa,
de tomnà manca te màreχ tu,

õ nyer már!
Isten, fivér, tégy annyit,
793. adj segédet (segítséget) Elegbának!
Aztán, nõvér, én adok neki!
Én mit csináljak vele?
Bár (csak) annyi erõt adjál neki, 
797. hogy egy kerékké változzon,
mert a sárkány is egy másikká változik,
és csapjanak egybe (össze)!
Ezt mondta a Szerencsétlenség
801. fivérének, az Istennek.
No, mondja a nagy sárkány:
Szerencsétlenség, kivel verekedjek?
No, gyere, te sárkány!
805. Menj el te amahhoz a hegyhez,
váljék belõled egy kerék,
váljék belõled egy kerék,
és az öregemberbõl is,
809. az öregember Delegbából,
váljék belõle is egy kerék,
váljék belõle is egy kerék!
És csapjatok össze a hegyen,
813. csapjatok össze a hegyen,
amikor egybeértek,
amikor egybeértek,
amelyiké (a kerék) erõsebb lesz,
817. amelyiké (a kerék) erõsebb lesz,
az fog nyerni,
az fog nyerni,
hej, hosszú életet,
821. hej, hosszú életet!
Mondja már a sárkány,
mondja már a sárkány,
a boszorkány fia,
825. a boszorkány fia:
No, Elegbá, mivé változol,
no, Elegbá, mivé változol,
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837. de phùro gàîo, sar sàlu!
Œe rotà, tu Elegbà, avela?
Te korðoχ tu, te malavaχ ame khetàne!
Phenta, tu ba ïàrkàñona,
841. phenta, tu ba ïàrkàñona,
savi rotà tu korðoχ,
savi rotà tu korðoχ?
Or jèrcoχke d’ àspineχki, 
845. or jèrcoχki sàspineχki?
Àj, tu, phùre Elegbà,
àj, tu, phùre Delegbà?
Me pùïav ba dinti tutàr,
849. me pùïav ba dinti tutàr!
Pùïlaχ leχ d’ o phùro gàîo,
pùïlaχ leχ d’ o phùro gàîo
the phenel o ïàrkàñi:
853. Me kerðuvàv jèrcoχkiju,
k’ o jèrco nà turtol pe,
ke zuràlo-j o jèrco!
Phenel o phùro gàîo:
857. Me kerðuvav tistàn sàstreχki,
te malavaχ ame khethàne,
malavaχ ame khethàne,
phenðaχ o phùro gàîo,
861. dware, le ïàrkàñeχke.
Kerðíle von duj rote,
kerðíle von duj rote,
the gele pe duj plàje,
865. the gele pe duj plàje.
The indulisejle, te d’ aven,
indulisejle, te d’ avenu,
d’ ande χàre màj bàri,
869. d’ ande χàre màj bàri,
kuthe malan pe k’ ekthàne,
malan pe von k’ ekthàne.
Le ïàtàñeχki rotà
873. izrà-porrí ba geljaχ,

Elegbá, öregember,
829. Delegbá, öregember?
Ha olyan tudóssá váltál,
ha olyan tudóssá váltál,
mert érkeztél (ide) verekedni 
833. mert hogy érkeztél (ide) verekedni
az Isten erejével,
az Isten erejével,
hogy éppen velem verekedj,
837. öregember, ahogy vagy!
Elegbá, te, miféle kerék lesz?
No, változzál (át), csapjunk össze!
Mondd már el, te sárkány,
841. mondd már el, te sárkány,
melyik kerékké válsz,
melyik kerékké válsz?
Vagy (talán) érces acéllá (öntöttvassá) ,
845. vagy (talán) érces acéllá (öntöttvassá)?
És te, öreg Elegbá,
és te, öreg Delegbá?
Én tõled kérdezem elõbb,
849. én tõled kérdezem elõbb!
Az öregember kérdezte õt,
az öregember kérdezte õt
és mondja a sárkány:
853. Én érccé változom,
mert az érc nem horpad meg,
mert az érc erõs!
Mondja az öregember:
857. Én tiszta vassá változom,
csapjunk össze,
összecsapunk,
mondta az öregember,
861. hej, a sárkánynak.
Két kerékké változtak,
két kerékké változtak,
és két hegyre mentek,
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le phùre gàîeχki turtosejlaχ,
phùre gàîeχki turtosejlaχ.
The kerðíle duj jàgà,
877. the kerðíle duj jàgà,
the màrnaχ pe k’ ekthàne 
the màrnaχ pe k’ ekthàne.
The d’ o korbi repílínàχ,
881. the d’ o korbi repílínàχ.
Saveχki jàg mudàrna,
saveχki jàg mudàrna,
kàj te mukhen po muj pàji,
885. te mukhen von po muj pàji,
saveχki jàg mudàrena,
kudo avela ñerumàχko.
Œingàrdel o phùro gàîo,
889. çingàrdel o phùro gàîo:
Korbonàle the butàle,
korbonàle the butàle,
mukhen pe lòli jàg,
893. kuthe mukhen pe lòli jàgu,
dware, po muj pàji!
Kabor mukhen po muj pàji,
kàj te mèrel e lòli jàg,
897. kàj te mèrel e lòli jàg!
Ke te merla lòli jàgu,
dap tume trine borïongo màsu,
de te mukhena pe zeleno jàg,
901. nàj χaran, kàj so te χanu!
Ke χaÊàrde d’ o korbi,
ke χaÊàrde d’ o korbi,
mukhen pe lòli jàg,
905. sakone muj pàji.
The lòli jàg ba mùljaχ,
the Delegbà dopro vuïÊílaχ,
le ïàrkàñoχ.
909. Laχ o phùro gàîo o χànro,
the ïingerðaχ leχ khethàne,

865. és két hegyre mentek.
És indultak, hogy jöjjenek,
indultak, hogy jöjjenek
a legnagyobb völgybe, 
869. a legnagyobb völgybe,
ott összecsapnak,
összecsapnak.
A sátán kereke
873. ízzé-porrá ment,
az öregemberé meghorpadt,
az öregemberé meghorpadt.
És két tûzzé változtak,
877. és két tûzzé változtak,
és verdestek (a lángok) egybe,
és verdestek (a lángok) egybe.
És hollók repültek,
881. és hollók repültek.
Amelyiknek (akinek) a tüzét megölik (eloltják) majd,
amelyiknek (akinek) a tüzét megölik (eloltják) majd,
hogy a szájon (a csõrükbõl) vizet engedjenek,
885. a szájon (a csõrükbõl) vizet engedjenek,
amelyiknek (akinek) a tüzét megölik (eloltják) majd,
az lesz a nyertes.
Kiabál az öregember,
889. kiabál az öregember:
Sok holló,
sok holló,
engedjetek a piros tûzre,
893. engedjetek itt a piros tûzre,
hej, a szájon (a csõrötökbõl) vizet!
Annyi vizet engedjetek a szájon (a csõrötökbõl),
hogy meghaljon (hogy aludjon ki) a piros tûz,
897. hogy meghaljon (hogy aludjon ki) a piros tûz!
Mert ha meghal (ha kialszik) a piros tûz,
hároméves húst adok nektek,
de ha (a vizet) a zöld tûzre engeditek majd,
901. nincs élelem, hogy megegyétek!
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the ïingerðaχ leχ khethàne,
the kerðíljaχ tranda the duj çomòvure mas, 
913. sàrso te χan ba korbiju.
The ñerusàrdaχ o phùro gàîo
le bare ïàrkàñeχu,
kàdek o ïàrkàñi nà vuïÊíljaχ,
917. ke çoχàni praχo kerðíljaχ, leχki dèj.
No, phenel o Làïo Dèl,
no, phenel o Làïo Dèl:
Phùre Elegbà gàîe,
921. phùre Delegbà gàîe,
the dom tu tudomàño,
vi kuïÊigisàrðàl tu!
KuïÊigisàrðàl, ñerusàrðàl,
925. dware, le do ràklòrenu,
t’ an tuke baχtàle,
ke t’ an tuke baχtàle,
the vi Êe phùre gàîeke,
929. the vi Êe phùre gàîeke,
ke te îàneχ la, me som o Dèl,
te îàneχ la, me som o Dèl!
The shin o Sinpètri muro phràl,
933. shin o Sinpètri muro phràlu,
ke sàlàχ ek baχtàlo manuï,
sàlàχ ek baχtàlo manuï!
Ke çaçeχke, çaço phùrlíjàl,
937. çaçeχke, çaço phùrlíjalu.
Vi tu tha vi Êi gàîi,
vi tu tha vi Êi gàîi,
ke nà sanaχ baχtàle,
941. ke nà sanaχ baχtàle!
Kàj t’ al tume ràklòre,
kàj t’ al tume ràklòre,
dom tume do ràklòren,
945. dom tume me ràklòren,
mure do ñèpotonen, 
mure do ñèpotonenu!

Mert meghallották a hollók,
mert meghallották a hollók,
905. a piros tûzre engedi 
(a vizet) minden száj (minden csõr).
És a piros tûz meghalt,
és Delegbá fölkelt,
és vagdalta a sárkányt.
909. Az öregember fogta a kardot,
és összevagdalta (a sárkányt),
és összevagdalta (a sárkányt),
és lett harminckét csomó hús,
913. hogy egyenek már a hollók.
És az öregember legyõzte
a nagy sárkányt,
így a sárkány nem kelt (föl többé),
917. az anyja, a boszorkány, porrá vált.
No, mondja a Jóisten,
no, mondja a Jóisten:
Öreg Elegbá ember,
921. öreg Delegbá ember,
és tudományt (varázserõt) adtam neked,
gyõztél is te!
Gyõztél, megnyerted (visszaszerezted),
925. hej, a két fiúcskát,
legyenek neked szerencsések,
és legyenek neked szerencsések,
és az öreg feleségednek is,
929. és az öreg feleségednek is,
mert tudd meg azt, én vagyok az Isten,
tudd meg azt, én vagyok az Isten!
És Szent Péter a fivérem,
933. Szent Péter a fivérem,
mert egy szerencsés ember voltál,
egy szerencsés ember voltál!
Mert igaznak, igaz módra
(becsületesen) öregedtél meg,
937. igaznak, igaz módra
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Jek la Baχtako ràklo,
949. jek la Baχtako ràklo,
tha koar la Bibaχtako,
tha d’ o koar la Bibaχtako.
t’ aven tuke baχtàle,
953. t’ aven tuke baχtàle!
Ke vi mure pheja kude phenen,
vi mure pheja kude phenenu:
Phùre gàîe, Delegbà,
957. phùre gàîe, Delegbà,
tuke saχ baχtàle
d’ amàre duj ràklòre!
The sàlàχ baχtàlo,
961. the te sàlàχ baχtàlo,
mukhel amàro phràl e skàrà,
te îaχ opro ando ràjo!
The t’ aveχ çaço manuï,
965. ke sàlàχ çaço manuï,
aveχ d’ opro ando ràjo,
sàlàχ kaso çaço manuï!
Thà e ràklòren del bàkren.
969. The t’ aveχ làïo bàçoju!
Tha line pe the gèletàr,
tha line pe the gèletàr,
e Baχ ande peχko thanu,
973. d’ e Baχt ande peχko thanu,
the v’ e Bibaχ ande peχko,
the v’ e Bibaχ ande peχko.
Tha o ràklòre th’ o gàîo,
977. d’ o phùro Delegbà,
peχke phùresa, e ràklòrenca,
peχke phùresa, e ràklòrenca,
O Dèl kerðaχ leχk’ oproju 
981. d’ ando ràjo, bà d’ ek lume,
the v’ akànà îùðon, te nà mùle,
the v’ akànà îùðon, te nà mùle. 

(becsületesen) öregedtél meg.
Te is és a feleséged is, 
te is és a feleséged is,
mert nem voltatok boldogok,
941. mert nem voltatok boldogok!
Hogy legyenek nektek fiacskáitok,
hogy legyenek nektek fiacskáitok,
két fiúcskát adtam nektek,
945. én fiúcskákat adtam nektek,
a két unokaöcsémet,
a két unokaöcsémet!
Egyik a Szerencse fia,
949. egyik a Szerencse fia,
és a másik a Szerencsétlenségé,
és a másik a Szerencsétlenségé.
Legyenek neked szerencsések,
953. legyenek neked szerencsések!
Mert a nõvéreim is azt mondják,
a nõvéreim is azt mondják:
Öregember Delegbá,
957. öregember Delegbá,
neked volt szerencsés
a mi két fiacskánk!
És ha (mivel) szerencsés voltál,
961. és ha (mivel) szerencsés voltál,
a fivérem (le) engedi a létrát,
hogy felmenjél a mennyországba!
És legyél igaz ember,
965. mert igaz ember voltál,
feljössz a mennyországba,
olyan igaz ember voltál!
És (az Isten) bárányokat ad a fiúcskáknak.
969. És legyél jó juhász!
És fogták magukat és elmentek,
és fogták magukat és elmentek,
a Szerencse a maga helyére,
973. a Szerencse a maga helyére,
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GÁBOR TÓCSI (khelderash), sz. 1929.
Bánffyhunyad-Huedin, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1987.

és a Szerencsétlenség is a magáéra, 
és a Szerencsétlenség is a magáéra.
És a fiúcskák és az ember,
977. az öreg Delegbá,
az öreg feleségével, a fiúcskákkal.
az öreg feleségével, a fiúcskákkal,
az Isten föltette õket
981. a mennyországba, egy (égi) világba,
és most is élnek, ha meg nem haltak,
és most is élnek, ha meg nem haltak.
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CD17
 
 
 17/1 
 
1. UïÊi , Màra, hulav tu,
hulav tu tàj urav tu,
urav tu, Màra, ke aven le rom,
te mangen tu. 
 
5. Mangen tu tàj ingren tu,
po galbeno vurdon ïon tu,
kàj Êi baχ aràkhesa,
e vòja ame kerasa.
 
9. UïÊi, dade, mamò,
ka avíle le romòra,
avíle te mangen ma,
penge, mamò, ingren ma.
 
13. Dîatar, dale, dîatar, dade,
o Dèl tumenca t’ avel!
Œ’ amen, fijam, na briste’!
 
KOLOMPÁR JÓZSEFNÉ (lovári), sz. 1918.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1987.

 
 17/2 
 
1. UïÊi opre, hulav tu,
hulav tu tàj urav tu!
Aven le rom, mangen tu,
aven le rom, mangen tu.
 
5. Œi lav, dade, le Milos,

CD17 
 
 
 17/1 
 
1. Keljél, Mára, fésülködj,
fésülködj és öltözködj,
öltözködj, Mára, mert jönnek a cigányok,
hogy megkérjenek téged. 
 
5. Megkérnek téged és visznek téged,
sárga szekérre tesznek téged,
ahol a szerencsédet meg fogod találni,
a kedvet mi csinálni fogjuk. 

9. Keljél, apám, anyám,
mert jöttek a cigánykák,
(A „romóro“ a húsz és negyven év közötti férfiakra
használatos kifejezés a cigány népköltészetben a
„rom=cigány, ember“ mellett. A „romóro’ jelentése:
„cigányka, emberke“.)
jöttek, hogy megkérjenek engem,
maguknak, anyám, visznek engem.
 
13. Elmenj, anyám, elmenj, apám,
az Isten veletek legyen!
Minket se, fiam, ne felejts!
 
 
 17/2 
 
1. Keljél föl, fésülködj,
fésülködj és öltözködj!
Jönnek a cigányok, megkérnek téged,
jönnek a cigányok, megkérnek téged. 

5. Nem veszem, apa, Milót
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ke o Milo-j îungàlo,
îungàlo-j hàj melàlo-j,
me pàle sim lubino.
 
RAFAEL JÁNOS (lovári), sz. 1938.
Szolnok, Szolnok megye (M)
Gyûjtés: 1982. 
 

 17/3a 
 
1. Jaj, mamam, jaj,
soske man parvàrðàl?
Soske man parvàrðàl
upr ada çorro íleto?
 
5. Soske man parvàrðàl?
Nàn man niko, kasaha te îavi palàl.
Ni lakàïi, niko man nàne,
csak mre trin hurde faÊù hi.
 
9. Elmehecc már,
többet nem kellecc a világon, mama, jaj!
Jaj, elmehecc, elmehecc,
többet nem kellecc!
 
HORVÁTH IMRÉNÉ (szinto), sz. 1945.
Szabás, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
 

 17/3b 
 
1. Jàj, mro Dèvla, so kerðum?
Ande tute bàro kàr çíÊum. 
Jaj, Istenem, mi’ csináljak,

(nem megyek férjhez, apa, Milóhoz),
mert Miló csúnya,
csúnya és piszkos,
én meg vagyok csinos. 
 
 
 
 

 17/3a 
 
1. Jaj, anyám, jaj,
minek (miért) neveltél engem?
Minek (miért) neveltél engem
erre a szegény életre?
 
5. Minek (miért) neveltél engem?
Nincsen senkim, akivel menjek utána.
Se lakásom, senkim nincsen,
csak a három gyerekem van.
 
9. Elmehecc már,
többet nem kellecc a világon, mama, jaj!
Jaj, elmehecc, elmehecc,
többet nem kellecc!
 
 

 
 
 17/3b 
 
1. Jaj, Istenem, mit csináltam? 
Benned nagy kárt tettem
(vagy: beléd nagy faszt tettem).
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mikor ez a világ úgy megy?
 
5. Jaj, Dèvla, so kerðum?
And ada bàro çorrípe
so me ànde phírðum?
A Magyarországot.
Ande phírðum i Tolna, te i Baraña,
tàj niïta nà làkjum.
 
11. Jaj, tu Dèvla, de man valaso,
mert but berïa tèjle çiÊum korkòri!
De, but berïa tàj but kerðum,
mégis nàn man niïta, jaj, Dèvla!
 
HORVÁTH IMRÉNÉ (szinto), sz. 1945.
Szabás, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17/4b 
 
1. Inker, ïejo, Êi katrinca,
ïòrav ànde akhòròra, 
akhòròra, pendeχòra,
pala kode duj-trin ïela! 

Jaj, Istenem, mi’ csináljak,
mikor ez a világ úgy megy?
 
5. Jaj, Istenem, mit csináltam?
Ebben a nagy szegénységben
mit jártam én be?
A Magyarországot.
Bejártam Tolnát, Baranyát is,
és semmit nem találtam.
 
11. Jaj, te Isten, adj nekem valamit,
mert sok évet letettem (letöltöttem) egyedül!
De, sok évet és sokat csináltam,
mégis nincs nekem semmim, jaj, Isten!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17/4b 
 
1. Tartsad, lány, a kötényedet, 
öntök bele diócskákat,
diócskákat, mogyorócskákat,
azután két-három százat
(két-háromszáz forint aprópénzt)! 

 17/4a 
 
1. Feleségem lábaszára
többet ér, mint Nyíregyháza. 

SERBÁN LÕRINC (beás), sz. 1943.
Békéscsabáról, Békés megye (M)
Debrecen és Budapest között a vonaton.
Gyûjtés: 1976.
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ROSTÁS LAJOS (colári), sz. 1948.
Budapest (Újpest), Pest megye (M)
Gyûjtés: 1989.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17/6 
 
1. Annak idejèn o Sunto Dèl pe phù phírlas.
2. Èï pe l’ kaït teremtíjas o χamasko.
3. Kàde ïundem.
4. Muro dàd vorbíjas, meïèlíjas.
5. Sas ek çorro rom.
6. Hàj bàro milàj sas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 17/6 

1. Annak idején a Szent Isten a földön járt.
2. És a fákon termesztette az élelmet.
3. Így hallottam.
4. Az apám beszélte, mesélte.
5. Volt egy szegény cigány.
6. És nagy nyár volt.

 17/4c 
 
Pergetés 

ROSTÁS LAJOS (colári), sz. 1948.
és a nõvére, SZTOJKA JÁNOSNÉ „KATI“
(colári), sz. 1938.
Budapest (Újpest), Pest megye (M)
Gyûjtés: 1972. 
 
 
 17/5 
 
1. Na,Karcsika lelkem, ezt elmuzsikálom Magának, de ez 
egy igazi cigány dal. 
 
Hegedülés 
 
ZERKULA JÁNOS (magyarcigány), sz. 1927 
Gyimesközéplok-Lunca de Jos, judeţul Harghita (R) 
Gyûjtés: 1995.
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7. Hàj çi kerelas bùÊi.
8. But çavora sas les, de niçi kerlas bùÊi, mer çi kamlas
bùÊi te kerel.
9. Hàj gelas, màÊílas, hàj païílas tela kaït.
10. Hàt, uðe, ezelõtt pe l’ kaït bàronas o’ χamasko.
11. Hàj khote lògínas pe lesko ïèro le gòja, le ïonki,
le mànre, sogodi.
12. Hàj mèrelas ande bokh.
13. De nas kípeïo te lel peske tèle, mert luïtavo sas
vi pe kodo.
14. Hàj feri dikhelas oprefelè, hoð sar trobujas te 
χal, de çi inzolas, mer luïtavo sas te lel peske.
15. Hàj phendas katkàr o Sunto Del:
16. – No, çorre roma, te san luïtavo, t’ inzos pala
leste hàj te ïos ande Êo muj, màtulàn kezdve kàde te
avel tu, so anda Êíre duj vast àltal rodesa!
17. Èï màtulàn kezdve süntetij kado lehetõïègo
tutàr, hoð feri te inzos trobuj.
18. Dehàt, peske vastesa sas te rodel peske, so χal.
19. Hàj kàde süntetisàrdas o Sunto Del pal kaït o
χamasko.
 
KÕRÖSI FERENCNÉ „PALLI“ (lovári), sz. 1946.
Solt, Pest megye (M)
Gyûjtés: 1988.
 

 
 17/7 
 
1. Halom, mamò, lubeníca
the pèlom ande temlíca.
Mamò, kanà pèlom phandado, mèj,
naχ man phràl, naχ man ñàmo, mèj.
5. Àj, akanàk, kàj avílom, mèj, vàj,
shin ma phràl, shin ma ñàmo, mèj!
Akanàk, kàj avílom, mèj,

7. És nem dolgozott.
8. Sok gyermeke volt, de nem dolgozott, mert nem
szeretett dolgozni.
9. És ment, megrészegedett (berúgott), és feküdt a
fa alá.
10. Hát, ugye, ezelõtt a fákon nõttek az élelmek.
11. És ott lógtak a fejére a kolbászok, a sonkák, a
kenyerek, minden.
12. És meghalt az éhségben (és éhezett).
13. De nem volt képes, hogy vegyen magának le
(valamit), mert lusta volt arra is.
14. És csak nézett fölfelé, hogy hogyan kellene
enni, de nem nyúlt (semmiért), mert lusta volt, hogy
vegyen magának.
15. És mondta amonnan a Szent Isten:
16. – No, szegény cigány, ha vagy lusta, hogy nyúljál
utána és tegyed a szádba, mától kezdve úgy legyen
neked, amit a két kezed által meg fogsz keresni!
17. És mától kezdve megszüntetem ezt a lehetõséget
tõled, hogy csak nyúlnod kell (az élelemért).
18. Dehát, a kezével kellett megkeresnie magának,
amit megeszik.
19. És így megszüntette a Szent Isten a fáról az élelmet.
 
 
 

 
 17/7 
 
1. Ettem, anyám, görögdinnyét
és tömlöcbe estem.
Anyám, amikor rabnak estem, hej,
nem volt testvérem, nem volt rokonom, hej.
5. Aj, most, hogy megjöttem, hej, haj,
van testvérem, van rokonom, hej!
Most, hogy megjöttem, hej,
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shin ma phràl, shin ma ñàmo, vàj, meràv me!
9. Àj, shin maman ek kàli mama, vàj,
àj, shin maman ek kàli mama!
Bàre Dèvla, so te kerav,
bàre Dèvla, so te kerav?
13. Àj, lav ma mange the sa îav me, vàj,
po kale çùfi droma, meràv!
Kàle phrala, so phenav, mej?
Lav ma mange the sa îav,
17. te resav la mama, mej, maj,
te resav la mama, mej, maj. 
Ò, kàle mama, so kerav me, vàj,
àj, khère ke ïavòre, vàj, meràv me!
 
GÁBOR ÁGI (khelderash), sz. 1968.
Sóvárad–Sărăteni, judeţul Mureş (R)
Gyûjtés: 1988.

 
 17/8 
 
1. Îav la (po!) drom la Bristicako, vàj, lume,
àpoj, diçol e vurma la kurvako,
diçol e vurma la kurvako.
4. Aj, ke, màÊíljom, màÊíljom,
àj, ke, d’ ando ïànco pèljom,
àpoj, kon àvri lela ma,
pàjnî ïela me leχ poÊínav.
8. Àpoj, d’ e kurva beïel po ïànco,
àj, ke, hàj me beïav ando lànco,
d’ e kurva beïel po ïànco
hàj me beïav ando lànco.
12. Àpoj, hàjdi, mamò, hàj hulav man,
hàjdi, mamò, hàj hulav ma!
Àpoj, na îav, mamò, ke phàndan ma,
àpoj, na îav, mamò, ke phàndan ma.
 

van testvérem, van rokonom, jaj, meghalok én!
9. Aj, van énnekem egy fekete anyám, jaj,
aj, van énnekem egy fekete anyám!
Nagy Isten, mit csináljak,
nagy Isten, mit csináljak?
13. Aj, fogom magamat
és én szüntelenül megyek, jaj,
ezekre a csúf utakra, meghalok!
Fekete fivér, mit mondok, hej?
Fogom magamat és szüntelenül megyek, 
17. hogy találkozzak az anyámmal, hej, haj,
hogy találkozzak az anyámmal, hej, haj.
Ó, fekete anyám, mit csinálok én, jaj,
aj, otthon a gyerekeknél, jaj, meghalok én!
 
 
 

 
 17/8 
 
1. Megyek a besztercei úton, jaj, világ,
aztán, látszik a nyoma a kurvának,
látszik a nyoma a kurvának.
4. Aj, mert, megrészegedtem, megrészegedtem,
aj, mert, az árokba estem,
aztán, aki ki fog venni engem,
öt százast (500 lejt) én neki fizetek.
8. Aztán, a kurva ül a sáncon,
áj, mert, és én ülök láncban (én pedig ülök
megláncolva a börtönben),
a kurva ül a sáncon,
és én ülök láncban (én pedig ülök
megláncolva a börtönben).
12. Aztán, gyere, anyám, és fésülj meg engem,
gyere, anyám, és fésülj meg engem!
Aztán, nem megyek, anyám, mert megkötöztél
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BORCSA LUMINIŢA (khelderash), sz. 1980.
Prázsmár-Prejmer, judeţul Mureş (R)
Gyûjtés: 1996.
 
 
 17/9
 
1. Kanà o Dèl pe kadi ljuma phírdas, pe kadi phù,
trín ezera berï te mangel phírelas.
2. Tàj dikhelas le manuïen, hoð sàr trajin tàj soske-j
le manuï jekhàvresa sembe.
3. Hàj dikhelas, kon, savo barvàlo sas, inke màj but
kamelas.
4. Tàj îal kà ‘k çorro ànde.
5. Kodo, kàj o mànro peklas, ek kasavi lepíña, sar
phe(nen), làngoïa vað sar phenen lake.
6. Thàj manglas, thàj manglas anda late thàj çi das
les.
7. Hanem îanes, so kerdas?
8. Del t’ ertíj, kàj phenav, le ïavoreski bul khoslas
àvri!
9. Le ïavoreski bul khoslas àvri la làngoïasa thàj
ïudas la.
10. Thàj atunçi çi èrdemlin tume o ðív!
11. Hàj dikhlas la muca thàj dzukhles, kàj màren pe
bokhate.
12. Tàj kidas tèle kade, sar phenel i romñi, kodo
but ïèro pa ðív.
13. Tàj feri jek sàlo mekhlas.
14. – Vi kado tumenge mekhav les.
15. La dîukhjake taj la mucake.
16. Ke le murï, le manuï çi èrdemlin les.
17. – Sostàr? Sosko sas o ðív?
18. Hàj çi aïundan, kàj phendem?
19. Kej la làngoïasa khoslas àvri le ïavòreski bul,
kanà χindas.
20. – Aha.

(megkötöztek) engem,
aztán, nem megyek, anyám, mert megkötöztél
(megkötöztek) engem.
 
 
 17/9
 
1. Amikor az Isten ezen a világon járt, ezen a
földön, háromezer évet kérni (háromezer évig
kéregetni) járt.
2. És látta az embereket, hogy hogyan élnek és milyenek az 
emberek egymással szemben.
3. És látta, aki, amelyik gazdag volt, még többet
akart.
4. És megy egy szegény emberhez be.
5. Az, hogy (amelyik) a kenyeret sütötte, egy olyan
lepényt, hogyan mondják, lángost vagy hogyan
mondják neki.
6. És kért, és kért belõle és nem adott neki.
7. Hanem tudod, mit csinált?
8. Az Isten bocsássa meg, hogy mondom, a
gyereknek a seggét törölte ki!
9. A gyereknek a seggét törölte ki a lángossal és
(el)dobta azt.
10. És akkor nem érdemlitek ti a búzát (mondta az
Isten)!
11. És meglátta a macskát és a kutyát, hogy verekednek
éhen.
12. És szedte le úgy, ahogy mondja az asszony, azt a
sok fejet (kalászt) a búzáról.
13. És csak egy szálat hagyott (csak egy kalászt
hagyott a búzán).
14. Ezt is nektek hagyom meg ezt.
15. A szukának és a macskának.
16. Mert a férfiak, az emberek nem érdemlik meg
ezt.
17. – Miért? Milyen volt a búza?
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21. Ke las i làngoïa hàj khoslas le ïavòreski bul thàj
çudas la.
22. Hàj o Sunto Dèl dikhlas kado.
23. – Pe phù phírdas tàj le manuïenge, Ðusi...
24. Tàj kodo phendas kodi muca tàj kodo îukhel.
25. Kado jekh sàlo ðív...
26. Jekh ïèro azèr si le ðív, jekh ïèro, ke la mucake
tàj le îukhleske àïílo.
27. Ke le manuï çi èrdemlín les, ke le ïavòreski bul
khoslas pe leste tàj çudas la. 
 
BALOGH GYULA (csúrári), sz. 1926.
Budapest (Rákospalota), Pest megye (M)
Gyûjtés: 1986. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. És (hát) nem hallottad, hogy mondtam?
19. Mert a lángossal törölte ki a gyerek seggét,
amikor szart.
20. – Aha.
21. Mert fogta a lángost és törölte a gyerek seggét
és (el)dobta azt.
22. És a Szent Isten meglátta ezt.
23. – A földön járt és az embereknek, Gyuszi...
24. És azt mondta, az a macska és az a kutya.
25. Az az egy szál búza... 
26. Egy feje (egy kalász) azért van a búzának, egy
feje, mert a macskának és a kutyának maradt.
27. Mert az emberek nem érdemlik ezt, mert a
gyerek seggét törölte rajta (vele) és (el)dobta azt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17/10 
 
1. Haj, de, iszom bánatimban,
haj, könny hull a pohárba.
Haj, de, mit ér az élet,
haj, de, ezen a világba’?
 
5. Haj, de, várjál meg, te vonat,
haj, vigyél haza engem,
haj, de, vigyél haza engem,
haj, de, csorro (szegény) városomba!
 
9. Haj, de, várjál meg, te büdös kurva,
haj, de, meg fogod ezt bánni,
haj, de, tönkretetted az élet(em),
haj, de, börtönbe juttattál!
 
HORVÁTH GYÖRGY (szinto), sz. 1975.
Kustánszeg, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1998.
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 17/11 
 
1. ¥è, Màrice, χal tu amàro,
na mutin tu ando Œobàno,
na mutin tu ando Œobàno,
ke dikhel tu o BreÊijàno!
5. ¥è, Màrice, so keres?
Na kames te diljàresi?
Ýo pricàno cinòro,
hàj tu man ljan man dilo!
9. ¥è, Màrice, so keres?
Pala mande tu meres?
¥è, Màrice, hàj khere,
ke roven kire ïàve!
13. ¥è, Màrice, χal tu amàro,
na mutin tu ando Œobàno,
na mutin tu ando Œobàno,
ke dikhel tu o BreÊijàno!
17. ¥è, Màrice, so keres?
Pale mande tu phíres?
¥è, Màrice, χal tu amàro,
na màj ninker Êo naràvo!
 
BAGRÍNO (khelderash), sz. 1975.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 1998. 
 
 
 17/12 
 
1. Àj, cuppàj, cuppàj,
pala mande sa e rupà-j.
3. Te mèrel Êo dàd, te mèrel Êi dèj,
akanàk khelesa!
5. Pentru tine, dragă Anişoară,
în maşină am stat aseară.
7. Àj, cuppàj, cuppàj,

 17/11 
 
1. Hé, te Marica, egyen meg téged
a keserûség (bánat)
ne költözzél Csobánóba,
ne költözzél Csobánóba,
mert meglát téged Bretyijáno!
5. Hé, te Marica, mit csinálsz?
Nem akarsz bolondítani?
Kicsike a csípõd,
és engem bolondnak vettél !
9. Hé, te Marica, mit csinálsz?
Meghalsz utánam?
Hé, te Marica, gyere haza,
mert sírnak a fiaid!
13. Hé, te Marica, egyen meg téged
a keserûség (bánat)
ne költözzél Csobánóba,
ne költözzél Csobánóba,
mert meglát téged Bretyijáno!
17. Hé, te Marica, mit csinálsz?
Utánam te jársz?
Hé, te Marica, egyen meg téged a keserûség (bánat)
ne tartsd már a megszokásodat (makrancosságodat)! 
 
 
 
 
 17/12 
 
1. Aj, cuppáj, cuppáj,
utánam mind az ezüstök.
3. Haljon meg az apád, haljon meg az anyád,
most táncolni fogsz!
5. Miattad, drága Annuskám,
kocsiba (autóba) ültem ma este.
7. Aj, cuppáj, cuppáj,
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pala mande sa e rupà-j.
9. Te mèrel Êi dèj, dake çi pes!
10. Te mèrel o tata, dake na phenesa!
11. Àj, rupà-j, rupà-j,
pala mande sa e cuppàj.
13. Hàj anda tute, bul bànði,
na sùtom sorro ràÊi.
15. Hàj niç ràÊake na sovav,
numaj tute morðàrav.
 
FIATAL KORTORÁRI LÁNYOK
Mezõtelegd-Tileagd, judeţul Bihor (R)
Gyûjtés: 1982.
 
 17/13 
 
1. Hoj, hoppàj, cuppàj,
pale mande avel e dubàj.
Ýo dàd te mèrela,
akkor nàj khelesa.
5. Me som çorro ïavoro,
me kerav màj miïto.
Kanà astarav les,
ïàj me mudàrav les.
9. Hoj, hoppàj, cuppàj,
pale mande avel a dubàj.
Ýo dàd te mèrela, 
akkor nàj khelesa.
13. Hàjdi, phrala, ‘thi n’ àïas,
‘thi ame na beïas,
Serbija te na ‘khares,
ïàj me te merav!
17. Ande Serbija resjom,
but grasta, me but Êindom,
grasta, me but Êindom,
tajdè jede nennà.
21. Ýinðom le pal dollàre,

utánam mind az ezüstök.
9. Haljon meg az anyád, hogyha nem iszol!
10. Haljon meg az apa, hogyha nem fogod mondani!
11. Aj, ezüstök, ezüstök,
utánam mind a cuppájok.
13. És miattad, görbe farú,
nem aludtam egész éjszaka.
15. És éjszaka se ne alszom,
csak hozzád dörzsölõdök.
 
 
 
 
 
 17/13 
 
1. Hoj, hoppáj, cuppáj,
utánam jön a rendõrdzsip.
Az apád ha meg fog halni,
akkor nem fogsz táncolni.
5. Én szegény cigány fiúcska vagyok,
én csinálom jobban.
Amikor megfogom õt (férfit),
én megölhetem õt. 
9. Hoj, hoppáj, cuppáj,
utánam jön a rendõrdzsip.
Az apád ha meg fog halni,
akkor nem fogsz táncolni.
13. Gyere, testvér, itt nem maradunk,
itt mi nem tartózkodunk,
Szerbiát ha nem hívsz
(Szerbiába ha nem hívsz),
én meghalhatok.
17. Szerbiába érkeztem,
sok ló, én sokat vásároltam,
lovak, én sokat vásároltam,
tajdé jede nenná.
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thàj bikinðom le galbijenca,
kinav le galbijenca,
tajdè jede nennà.
25. Me som çorro ïavòro,
me kerav màj miïtòj.
Kanà astàrav (les),
ïàj me mudàrav (les).
29. De màj zuràle!
30. Hoj, hoppàj, cuppàj,
pale mande ïàj avela.
Ýo dàd te mèrela,
akkor nà khelesa. 

GÁBOR ISTVÁN (khelderash), sz. 1964.
Kolozsvár-Cluj Napoca, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1981. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Vásároltam õket dollárért,
és eladtam õket aranyakkal (aranyakért),
vásárolok az aranyakkal,
tajdé jede nenná.
25. Én szegény cigány fiúcska vagyok,
én csinálom jobban.
Amikor megfogom (õt, férfit),
én megölhetem.
29. Add erõsebben (énekelj hangosabban)!
30. Hoj, hoppáj, cuppáj,
utánam jöhet majd.
Az apád ha meg fog halni,
akkor nem fogsz táncolni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17/14 
 
1. Elindultak a cigányok a bálba,
egynek se volt hozzávaló ruhája.
Egyik cigány azt mongya ja másiknak:
Ruha nékül hogy’ menytek el a bálba?
Egyik cigány azt mongya ja másiknak:
Ruha nékül hogy’ mentek el a bálba? 
belefogok kilenc csórin (csupasz) egeret,
s arra menyek, amere ja Nap lejár,
amere ja rezesbanda muzsikál.
Arra menyek, amere ja Nap lejár,
amere ja rezesbanda muzsikál.
 
DIMA JÁNOS (magyarcigány), sz. 1950.
Sepsiszentgyörgy (Õrkõ)-Sfìntu Gheorghe,
judeţul Covasna (R)
Gyûjtés: 1996.
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 17/16 
 
1. Hàj numa, numa, da,
màrðah romen e bruma.
3. Hàj numa, numa, numa, 
ke màrðah romen e bruma.
 
SIBINKA MIHAI (khelderash), sz. 1928.
Cuza Vodă, judeţul Constanca (R)
Gyûjtés: 2000.
 
 17/17 
 
1. Kon khelel o khelímo,
del leχ o Del sasÊímo!
 
3. Na mukh la!
 
FIATAL KHELDERASH FÉRFIAK
Kolozsvár-Cluj Napoca, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1994.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17/16 
 
1. És csak, csak, igen,
megverte a cigányokat a harmat (hóharmat, dér)
3. És csak, csak, csak,
mert megverte a cigányokat a harmat (hóharmat, dér)
 
 
 
 
 
 17/17 
 
1. Aki táncolja a táncot,
ad (adjon) neki az Isten egészséget!
3. Ne hagyd ezt (abba)!
 
 
 
 
 

 17/15 

1. Jön a fertõ lefelé,
szaladnak a cigányok elfelé.
Álljatok meg, tetves cigányok,
fõzik már a sörkés ruhátok!
 
5. Addig haza nem megyek,
míg a vágóhídra nem érek,
veszek neked pacalt, százrétût,
hónapután „gyönge savanyút“ fõzök.
 
RAFAEL MARGIT „TYÉZSA“ (lovári), sz. 1946.
Sárpilis, Tolna megye (M)
Gyûjtés: 2000.
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 17/19 
 
1. Lòli sas e paradiça, nas làïi,
çumidem me mura romña aràÊi.
 
KOLOMPÁR EDIT „HÍRES“ (lovári), sz. 1955.
Zalaegerszeg, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1986.
 
 17/20 
 
1. [Dèvla] Dèvla, Dèvla,
ïukàr si le romña! 
Dèvla, Dèvla, Dèvla,
ïukàr khelen romña!
5. Dèvla, Dèvla, Dèvla,
ïukàr si le romña!
Dèvla, Dèvla, Dèvla,
ïukàr khelen romña!
9. Le rom àjen màj duràl,
te ðílàbas lenge ðílja!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17/19 
 
1. Piros volt a paradicsom, nem volt jó,
megcsókoltam én a feleségemet tegnap este. 
 
 

 
 
 17/20 
 
1. [Istenem] Istenem, Istenem,
szépek a cigány asszonyok!
Istenem, Istenem, Istenem,
szépen táncolnak a cigány asszonyok!
5. Istenem, Istenem, Istenem,
szépek a cigány asszonyok!
Istenem, Istenem, Istenem,
szépen táncolnak a cigány asszonyok!
9. A cigányok jönnek majd messzirõl,
énekeljük az énekeiket!

 17/18 
 
1. Hej, de, sárga lett a paradicsom, nem piros,
elhagyott a feleségem, a csinos.
Gyere, asszony, súgok neked vala-valamit,
gombold ki a selyem ruhád elejit!
5. Három hete, hogy a Tiszát halásztam,
de, könnyeimtõl még a vizet sem láttam.
De, gyere, babám, súgok neked vala-valamit,
de, gombold be a selyem ruhád elejit!
 
BOGDÁN JÓZSEF (beás), sz. 1950.
és BALOGH ISTVÁN (beás), sz. 1963.
Somogyvár, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
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Le rom àjen duràl,
te ðílàbas lenge ðílja!
13. Dèvla, Dèvla, Dèvla,
ïukàr khelen le romña!
Dèvla, Dèvla, Dèvla,
ïukàr khelen kal’ romña! 

FLORICA BAHRIM (lovári), sz. 1955.
Babadag, judeţul Tulcea (R)
Gyûjtés: 1997. 
 
 
 17/21a 

1. La phàra îùlja pa koda ïàj lel sàma, hoð ïej avla
la vað ïàvo, pa lako jàràïi, hàj lako perr kanà tèjle si
naðon, atunçi ïèj si la, kanà opre-j lako perr, atunçi
ïàves jelentij.
2. Naïtig vàzdel, k’ atunçi vetèlij pe.
3. Vàrekaste çudija vàrekas, kasave ïukàres, kanà
naðon çudij les, hoð te na gindij pe koda, hoð voj,
akàna voj gindij, hoð voj kodole çudij, hoð kasavo
çavòro t’ avel la.
4. Œ’ ande laki gòði te n’ avel, feri te dikhel.
5. Màren pe kodo vàrekon, savo ïukàr-i, èï vi la
kasavo ïukàr çalàdo-j.
6. – E muca naïti’ malavel, ke atunçi o ïavoro balàlo
avla.
7. – Vað po îukhel naïti’ uïÊavel pordàl, muca vað
zukhles.
8. Hàj kasave te dikhel, kasave te bàmulíj, sapes,
îamba, ïoïojen, kasaven, kasave àllaton, atunçi vi la
kasavo si.
9. Kanà ingren les ande khangeri, leski kerestañña
pe l’ vast, kerestelij les o raïàj.
10. Hàj ingren les khère, le ïavores, vað ïejòri.
11. Atunçi lòve ïol ande lesko ïerand.

A cigányok jönnek messzirõl,
énekeljük az énekeiket!
13. Istenem, Istenem, Istenem,
szépen táncolnak a cigány asszonyok!
Istenem, Istenem, Istenem,
szépen táncolnak ezek a cigány asszonyok! 
 
 
 
 
 
 
 17/21a 

1. A terhes nõt arról veheti észre (az ember), hogy
lány lesz-e neki vagy fiú, a járásáról, és a hasa
amikor lent van nagyon, akkor lánya van, amikor
fent van a hasa, akkor (az) fiút jelent.
2. Nem emelhet, mert akkor elvetél.
3. Valakinél meg fog csodálni valakit (valamit),
olyan szépet (olyan szokatlant, különöset), amikor
nagyon megcsodálja azt, hogy ne gondolkozzon
arról, hogy õ, most õ gondol, hogy õ azokat megcsodálja,
hogy olyan gyereke legyen neki.
4. Eszébe se jöjjön, csak ha látja.
5. Ráüt (hasonlít majd) arra a valakire (valamire),
amelyik szép (szokatlan, különös), és neki is olyan
szép családja (gyermeke) van.
6. – A macskát nem csaphatja (nem ütheti) meg,
mert akkor a gyerek szõrös lesz.
7. – Vagy a kutyán nem léphet át, (nem léphet át)
macskát vagy kutyát.
8. És olyanokat ha lát, olyanokat ha megbámul,
kígyót, békát, nyulakat, ilyeneket, ilyen állatokat,
akkor neki is ilyen van.
9. Amikor viszik õt (a fiúgyereket) a templomba, a
keresztanyja a kezeken (a karjaiban viszi), megkereszteli
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12. – Sostàr?
13. T’ avel baχtàlo hàj lòvenca te païjol, lòvenca te
uïÊel. Kadi o sokàïi maïkar le rom.
14. Kanà khère ingren les, torðol àndo küsebo.
15. Phenel: 

16. Dèvlesa rakhàv tume!
17. Ingerdam le pogàñes,
khère andam la anðalka. 
18. T’ al amenge baχtàlo,
hàj te trajíj les o Dèl
kusa amenca,
kusa leski dèj,
kusa lesko dàd!
19. Na kàde te trajij, sar ame,
hanem t’ avel leske màj miïto,
t’ avel màj boldogo, sar ame,
te nà trajij kaso çorrípe,
sarso ame trajisàjlam!
20. Voj màj boldogan te trajij,
sar amen, hàj te del les o Del
zòr, sasÊípe hàj but lòve!
21. T’ avel barvàlo,
te del les o Del ïukàra romña
hàj t’ avel boldogo,
mèg trajija, mindig! 

SZTOJKA ARANKA „COCÓ“ (csúrári), sz. 1913.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1986.
 
 
 
 17/21b 
 
1. Ana’ Dèvleχke!
2. Îutisàrðaχ ame o Dèl ke kade, kàj te ingeraχ

õt a pap.
10. És viszik õt haza, a fiúgyereket, vagy lányka.
11. Akkor pénzt tesz (a keresztanyja) a párnájába (a
pólyába).
12. – Miért?
13. Hogy legyen szerencsés és pénzekkel feküdjön,
pénzekkel keljen. Ez a szokás a cigányok között.
14. Amikor hazaviszik õt, (a keresztanyja) megáll a
küszöbön. 
 
15. Mondja: 

16. Istennel talállak benneteket!
17. Vittük a pogányt,
hazahoztuk az angyalkát.
18. Legyen nekünk szerencsés,
és éltesse õt az Isten
együtt velünk,
együtt az anyjával,
együtt az apjával!
19. Ne úgy éljen, mint mi,
hanem legyen neki jobb,
legyen boldogabb, mint mi,
ne éljen meg ilyen szegénységet,
amit mi éltünk!
20. Õ boldogabban éljen,
mint mi, és adjon neki az Isten
erõt, egészséget és sok pénzt!
21. Legyen gazdag,
adjon neki az Isten szép asszonyt
és legyen boldog,
amíg élni fog, mindig! 
 
 17/21b 

1. Hozzuk Istennek!
2. Segített minket az Isten ehhez, hogy vigyük
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tumàre bejàtoχ.
3. Te ingeràχ tumàre ïavoreχ, te dàχ leχ ande
Dèvleχko drom.
4. Pogàñoχ ingeraχ, kristiànoχ anaχ.
5. De elõbb teszünk pénzt alatta! 

KÖZÉPKORÚ KHELDERASH NÕ
Korond-Corund, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1984. 
 
 
 17/21c 
 
1. Kanà kerestelèïi si the ingeren...
2. – Le ïavores ande khangeri...
3. Le ïavoreχ ande khangeri...
4. No, miïto-j.
5. Akkor lel leχ opre leχki nanàïa ando vaχ.
6. Thà’ kode phenel:
7. Pogàñoχ ingerav, Kristuïeχ anav.
8. Îa, te îutil tu o Sunto Del!
9. No, akkor len pe, îan ande khangeri, thà’ kerestelin
le ïavoreχ.
10. Aven khere.
11. No, avel khere kerestmama, hàj χuÊilel ando vaχ
le ïavoreχ.
12. Pogàñoχ ingerðom, Kristuïeχ anðom.
13. Îutil tume o dràgo Sunto Del, beïen tele! 

ROSTÁS LAJOS (colári), sz. 1948.
Budapest (Újpest), Pest megye (M)
Gyûjtés: 1989.
 
 17/21d 
 
1. Kanà îaltar o (!) daj.
2. Phenel:

(megkeresztelni) a gyereketeket.
3. Hogy vigyük (megkeresztelni) a fiacskátokat,
hogy adjuk (hogy elindítsuk) õt az Isten útján.
4. Pogányt viszünk, keresztényt hozunk.
5. De elõbb teszünk pénzt alatta! 
 
 
 
 
 
 
 17/21c 
 
1. Amikor keresztelés van és viszik...
2. – A gyereket a templomba...
3. A gyereket a templomba...
4. No, jól van.
5. Akkor veszi õt föl a keresztanyja kézbe.
6. És azt mondja:
7.Pogányt viszek, Krisztust hozok.
8. Menj, segítsen meg téged a Szent Isten!
9. No, akkor veszik magukat, mennek a templomba,
és megkeresztelik a gyereket.
10. Jönnek haza.
11. No, jön haza a keresztmama és fogja kézbe a
gyereket.
12. Pogányt vittem, Krisztust hoztam.
13. Megsegít bennteket a drága Szent Isten, üljetek
le! 
 
 
 
 
 17/21d 

1. Amikor elmegy az anya (a keresztanya).
2. Mondja:
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3. Keren miïto, jertisàren kakala, lingerap pogàñoχ.
4. Hàj kanà avel palpàle, voj phenel, voj:
5. Ligerðom pogànoχ hà’ anðom kerestoχ.
6. Mikor visszajön.
7. – Kàvres çi phenel atunçi, kanà palpàle avel anda
khangeri?
8. Kanà avel andar e khangeri.
9. Antunçi, kanà àndre avílja’ ando kher.
10. Phenel:
11. No, keren miïto, jertisàren, ke o dràgo Sunto 
Del îutisàrðaχ ma!
12. Ligerðom leχ pogàñul, le ïavoreχ, hà’ anðom
leχ boldo. 

GÁBOR KATI (khelderash), sz. 1936.
Gyergyóalfalu-Joseni, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1984.
 
 
 17/22a 
 
1. Lav.
2. Bolde inke e cines, te inzuvas!
3. Lav.
4. Bolde!
5. – Le les opre!
6. Lav les opre hàj lav les opre.
7. Te inkrel les o Sunto Del, ïavale, tumenca
khetàne, savoreîènenca!
8. T’ aven baχtàle, ïavale! 

RAFAEL ARANKA (lovári), sz. 1904.
Szolnok, Szolnok megye (M)
Gyûjtés: 1985.
 
 
 

3. Tegyetek jól (legyetek szívesek), bocsássátok
meg ezeket, viszem a pogányt.
4. És amikor jön vissza, õ mondja, õ:
5. Vittem a pogányt és hoztam a keresztet (a
keresztényt).
6. Mikor visszajön.
7. – Mást nem mond akkor, amikor vissszajön a
templomból?
8. Amikor jön a templomból.
9. Akkor, amikor bejött a házba. 
 
10. Mondja:
11. No, tegyetek jól (legyetek szívesek), bocsássatok
meg, hogy a drága Szent Isten megsegített engem!
12. Elvittem õt pogányul (pogányként), a gyereket,
és hoztam õt megkeresztelve. 
 
 
 
 17/22a 

1. Veszem (fogom).
2. Kereszteld még a kicsinyt, nyúljunk (fogjuk
meg)!
3. Veszem (fogom).
4. Keresztelj!
5. Vedd õt föl!
6. Veszem õt föl és veszem õt föl.
7. Tartsa meg õt a Szent Isten, legények, veletek
együtt, mindetekkel!
8. Legyetek szerencsések, legények!
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 17/22b
 
1. Te gèlas e romñi ando Senkeresto, hàj dikhlas pe
and’ ek glinda tà’ bànðílas lako muj.
2. – Tàj sostàr?
3. Ke ðerekàðaïo sas tàj nàj slobodo kasavo, k’ and’
ek glinda te dikhel pe.
4. Perse. Nàj slobodo. Azèr’ çak àrtij.
5. Hoð te cicumàzin pe, te keren and’ ek glinda e
ðerekàðaïo romñi.
6. Tàj vi kodo sas o sokàïi, de aba kadal’ terne çi
fojtatin kodo. 
7. Man íja sas, de me kade avòs khère, kanà khère
avòs.
8. Zòs ande khangèri, anòs ek glàîa sunto pàji, e
ïtàr ïarkuri ïòròs.
9. De nà me, vi màj but romña.
10. H’ atunçi avnas e rom, ha terne, ha phùre, hàj
ïòrasas pe lende hàj phenasas:
11. – Phíraven les sastes, baχtàles!
12. Phennas:
13. – Naís tuke!
14. De akànak!... Te màrel ma e Hasnoïo Màrja, te
keren kado!
15. Sar ek... Îanes, soske?
16. Me phenap tuke. Sar e îukhja. 

RAFAEL JÁNOSNÉ (lovári), sz. 1934.
Budapest (Rákospalota), Pest megye (M)
Gyûjtés: 1986.
 
 
 17/23a 
 
1. Làïo tumàro ðes!
2. Del tume o Del làïípe hàj miïtoj.
3. Kodole ïàvores pàle o Sunto Del te îutil!

 17/22b 

1. Ha ment az asszony Szentkeresztre
(Péliföldszentkeresztre, Mogyorósbánya mellett,
Komárom megyében), és megnézte magát egy
tükörben és elgörbült (elferdült) az arca.
2. – És miért?
3. Mert gyerekágyas volt és nem szabad olyat, hogy
egy tükörben nézze magát.
4. Persze. Nem szabad. Azért csak árt.
5. Hogy cicomázza magát, csináljon (szépítkezzen)
egy tükörben a gyerekágyas asszony. 
6. És az is volt szokás, de már ezek a fiatalok nem
folytatják azt.
7. Nekem kilenc (gyerekem) volt, de én úgy jöttem
haza (a kórházból), amikor hazajöttem.
8. Mentem a templomba, hoztam egy üveg szent
(szentelt) vizet, a négy sarkot megszórtam.
9. De nem (csak) én, a többi asszony is.
10. És akkor jöttek a cigányok, ha fiatalok, ha
öregek, és szórtunk rájuk (szentelt vizet) és mondtuk:
11. – Viseljétek ezt erõvel, szerencsésen!
12. Mondták:
13. – Köszönet neked!
14. De most!... Verjen meg engem a hasznosi Mária,
ha csinálják ezt!
15. Mint egy... Tudod mindnek (mindannyiunknak)
milyenek?
16. Én megmondom neked. Mint a kutyák. 
 
 
 
 17/23a 

1. Jó a ti napotok (jó napot nektek)!
2. Megadja nektek az Isten a jóságot és jól.
3. Azt a gyermeket meg a Szent Isten segítse!
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4. Sode bal si p’ amàro ïèro, savoreîènenge kaÊÊi
boldogïàgo, kàj uïÊavel, kaÊÊi örömo hàj miïtoj te
del les o Del!
5. Hàj vi laki daj hàj vi lake dades but baχt, zòr,
sasÊípe te del!
6. Hàj t’ aven baχtàle, ïavale!
7. Tume te trajin tàj te nà mèras! 

KOLOMPÁR SÁNDOR (másári), sz. 1965.
Jánoshalma, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1987. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 17/23b 
 
1. Hát, ez úgy történt, hogy hát...
2. Nem úgy vót, mint most.
3. Valamikor, hanem ezek a cumik nem vótak.
4. És akkor vették (fogták) a gyereket, vagy vettek
(fogtak) egy kis kenyérhajat...
5. – Találtak, azt mondtad.
6. Tanáltak, tanáltak, ha vót!
7. Egy kis száraz kenyérhaj, és akkor ûk tették a
szájokba, azt’ (azután) összerágták, meg hogy...
hogy megpuhuljon.
8. Akkor kerestek egy rongyot, egy rossz rongyot.
Beletették, egy kis másik mazzaggal átkötötték, és
akkor azt tették a gyereknek a szájába.
9. Ez vót nekijek a cumi. 

BALOGH ELEK „MOLDOVÁNY“
(cerhári), sz. 1943.
Kántorjánosi, Szabolcs-Szatmár megye (M)
Gyûjtés: 1982.

4. Amennyi haj van a fejünkön, mindannyiunknak
annyi boldogságot, ahol lép, annyi örömöt és jól
adjon neki az Isten!
5. És az anyja (az anyjának) is és az apjának is sok
szerencsét, erõt, egészséget adjon!
6. És legyetek szerencsések, legények!
7. Ti éljetek és ne haljunk meg! 
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 17/24a 

1. Hát, adà avka sin, hogy kadà uzo amàro nípo odà
hi o szokás, hogy kadà òla murï faÊùvòro vagy çhàj
hi, tàj mà kezdínel te dîal.
2. T’ akkor, kada ezbelen, hogy uïtàl o faÊùvòro
vagy çhàj hi, mindegy, hogy magátul megindulínel.
3. Kodoj te ùlo közelben hokono.
4. Akkor, so uïtàl, i ejïti ñoma, òða hokono ànde
çhínen, hogy te nà fer bistèrel o îàjíbe o tikno
faÊùvòro vagy çhàj hi, mindegy.
5. T’ akkor avka le akhàren, hogy çalogatinen le
pumende.
6. Tèl le terðàren, t’ akkor: 
7. „Av sik orde, av!“
8. Mindig palèder îan.
9. T’ avka akhàren òða la çha vagy murï faÊùvòre.
10. Mindegy, hogy savo hi odà. 

KÁROLYI GYÖRGY „GYUSZI“ (szinto), sz. 1953.
Dombóvár, Tolna megye (M)
Gyûjtés: 2001.
 
 17/24b
 
1. Kanà pàjnîe-ïòve ïònengo-j o cino ïavòro, ïejòri
vað çavòro.
2. Hàj dikhav, hoð kamel te îal, aba uïÊàvel, de
dàràl, pèreltàr.
3. Atunçi torðàrav les angla mande hàj akharav les.
4. – Av, fiam, mande!
5. Œi tromal, t’ avel!
6. Kanà çi tromal, t’ avel, mangav ek ïùri hàj ïinav
leske lupunza, ïuvav truïul angla leste hàj akharav.
7. V’ ànde uïÊavel jek, uïÊavel duj, inke mukhav,
pàjnî, ïò te uïÊavel.
8. Èï kathar kodi vreme indulij pe hàj îal.

 17/24a
 
1. Hát, ez úgy volt, hogy amikor a mi népünknél az
a szokás, hogy amikor lesz (megszületik) az a fiúcska
vagy leány, és már kezd menni.
2. És akkor, amikor észreveszik, hogy lép a fiúcska
vagy leány, mindegy, hogy magától megindul.
3. Ott ha lesz a közelben fejsze.
4. Akkor, amit lép, az elsõ nyomot, (a gyerek elsõ
lábnyomába) azt a fejszét belevágják, hogy el ne felejtse
a menést a kicsi fiúcska vagy leány, mindegy.
5. És akkor úgy hívják õt, hogy csalogatják õt
magukhoz.
6. Leállítják õt, és akkor: 
7. „Gyere gyorsan erre (ide), gyere!“
8. Mindig hátrébb mennek.
9. És így hívják oda a lányt vagy a fiúcskát.
10. Mindegy, hogy melyik (leány-e vagy fiú-e) az. 
 
 
 
 
 
 17/24b

1. Amikor öt-hat hónapos a kisgyerek, lányka vagy
fiúcska.
2. És látom, hogy akar menni, már lép, de fél,
(hogy) elesik.
3. Akkor állítom õt elémbe és hívom õt.
4. – Gyere, fiam, hozzám!
5. Nem fél, hogy jöjjön.
6. Amikor nem fél, hogy jöjjön, kérek egy kést és
vágok neki béklyót, teszek keresztet elébe és hívom.
7. Lép is benne egyet, lép kettõt, még hagyom, ötöt,
hatot, hogy lépjen.
8. És attól az idõtõl megindul és megy.
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9. Kadi i lupunza hàj kàde indulij pe te îal o ïavoro
vað cini ïèj.
 
JAKAB ILONA „MARON“ (lovári), sz. 1936.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17/25a 
 
1.Tente, baba, tente!
Te nà soveχtàr,
avel e bebe the ingerel tu,
thej vi mudàrel tu!
Te nà soveχtàr! 

KHELDERASH FIATALASSZONY
Bánffyhunyad-Huedin, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1994.
 
 
 

 17/24c 
 
1. Két mókus ül a fán.
2. Egyik mondja a másiknak. 
3. – Én lelöklek.
4. És lelökte.
 
BARA PATRIK (magyarcigány), sz. 1995.
Miskolc (Görömböly),
Borsod-Abaúj-Zemplén megye (M)
Gyûjtés: 1998.

9. Ez a béklyó és így megindul menni a fiúcska vagy
a kicsi lány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17/25a 
 
1. Tente, baba, tente!
Ha nem alszol el,
jön a bebe és visz téged,
és meg is öl téged!
Ha nem alszol el!
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 17/25b 
  
1. Tente, tente ïavoreske!
I dèj losàrel pe tùte,
paÊàrel tàj vi ïaravel,
vi kathar balvàl daravel.
5. Muro cino kuç ïavoro,
Êa dako ïukàr pujòro,
paÊàrel tut ande phànri:
Làïi lindri, ïukàr sùno!
9. Sov ande muri angàli,
ànde Êo muj ïav o çùçi.
Te pes thùd, muro ïavoro!
Pe Êa dako brek tu pàïjos.
13. Tu san muro luluðòro,
phiràdem tut tala jílo, 
muro dopaï ðí tuke dom me,
tu san mange simburòro!
17. Tàj, muro dàt, o khamòro,
so si miïto, muro gindàko,
tu san mure ïukàr duj jàkh,
ïukàr san tu, sar o çerhàj!
21. La mamako ïukàr ràklo,
mure jàkhengo gindàko,
lindri beïel pe Êe jàkha,
so ïukàr ek cino çerhàj!
So ïukàr ek cino çerhàj! 

VARGA GYÖRGY (lovári), sz. 1916.
Nagyvárad-Oradea, judeţul Bihor (R)
Gyûjtés: 1982.
 
 17/26 
 
1. Has eð beïíka.
2. Tàj indulinðas voj te dîal peske, mendegèlni. De
kade dîalàs mendegèlni, hoð aba na dîanlàs te

 17/25b 
 
1. Tente, tente a gyereknek!
Az anya vigyáz rád,
bepólyál és be is takar,
a széltõl is félt.
5. Kis drága gyermekem,
anyád szép csibéje,
bepólyál téged (anyád) selyembe:
Jó alvást, szép álmot!
9. Aludj az ölemben,
szádba teszem a csecset.
Igyál tejet, fiacskám!
Anyád keblén te fekszel.
13. Te vagy a virágocskám,
hordtalak téged szív alatt, 
fél lelkemet neked adtam én,
te vagy nekem a magvacska!
17. És, apám, a Napocska,
ami jól van, bogaram,
te vagy a szép két szemem,
szép vagy te, mint a csillag!
21. A mama szép fia,
a szemem bogara,
alvás (álom) ül a szemeidre,
mi (milyen) szép egy kis csillag!
Mi (milyen) szép egy kis csillag! 
 
 
 
 
 
 17/26 

1. Volt egy hólyag.
2. És indult õ menni magának, mendegélni. De úgy
ment mendegélni, hogy már nem tudott találni
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ràkhel peske ñiç pàro, ñiç akadàjo khançi. Maj
numàj ekvàr tàj vi tanàlkozínel eð sulumeha.
3. Ado sulum meg so has?
4. More, adi eð bùzasalma has!
5. – Làïo ðès del o Dèl, beïíke!
6. – Del o Dèl vi tut!
7. – Tàj kàj dîas?
8. – Tàj dîav opre po Gellèrheðo – phenel – te
mulatínav ande halàsçàrda.
9. – Tàj – phenel – mukh te dîav vi me!
10. – Tàj av! De, – phenel – legalàbb othe avaha tàj
dujdîèjne.
11. Dzan, mendegèlinen penge maj dùr, maj numaj
ekvàr tàj rakhaðol len eð jag.
12. Najisàrel odo lenge, hoð: 
13. – Làïo ðès del o Dèl, beïíke!
14. – Del o Dèl vi tut, jaga kirve!
15. – Tàj kàj dîan?
16. – Tàj dîahas – phenel – po Gellèrheðo – phenel
– te mulatínas.Tàj linkeren amenca tàj aven, de, –
phenel – soltrindîèjne!
17. Tàj indulínen te dîan.
18. No, akanàk tàj kerûlínel angàl lende e bàri Tisa.
Tàj aba akanàk, na dîanen perdàl te dîan.
19. Phenel o sulum:
20. – Tàj me – phenel – perdàl dîav korkòres.
21. Phenel e beïíka:
22. – Tàj vi me perdàl dîav korkòres.
23. Phenel e jàg:
24. – Tàj me sar te dîav perdàl? Tàj vi me te dîòs,
– phenel – ande murdàjvav! Tàj linker – phenel – vi
man, hàt, perdàl, ke ande murdàjvav!
25. – No, – phenel – ke na kade avla! Le tute, beïíka,
– phenel – po dumo!
26. Phenel e beïíka:
27. – Me na lav tut – phenel – po dumo. Lel tut o
sulum – phenel – po dumo.

magának se párt, se akadályt (ami megakadályozta
volna az útra kelésében) semmit. Majd csak egyszer
és találkozik is egy szalmával.
3. Ez a szalma meg mi volt?
4. Pajtás, ez egy búzaszalma volt!
5. – Jó napot ad az Isten, hólyag!
6. – Ad az Isten neked is!
7. – És hová mégy?
8. – És megyek föl a Gellért-hegyre – mondja –
mulatni a halászcsárdába.
9. – És – mondja – hadd menjek én is!
10. – És gyere! No, – mondja – legalább odamegyünk
(vagy: ott leszünk) és ketten.
11. Mennek, mendegélnek maguknak tovább, majd
csak egyszer és megtalálja õket (találkozik velük) 
egy tûz.
12. Köszön az nekik, hogy:
13. – Jó napot ad az Isten, hólyag!
14. – Ad az Isten neked is, tûz koma!
15. – És hová mentek?
16. – És megyünk – mondja – a Gellért-hegyre –
mondja – mulatni. És tartsatok (tarts!) velünk és
menjünk, no, – mondja – mindhárman!
17. És indulnak menni.
18. No, most, és kerül eléjük a nagy Tisza. És már
most nem tudnak átmenni.
19. Mondja a szalma:
20. – És én – mondja – átmegyek egyedül.
21. Mondja a hólyag:
22. – És én is átmegyek egyedül.
23. Mondja a tûz:
24. – És én hogyan menjek át? És én is ha mennék,
– mondja – beledöglök (belepusztulok a vízbe)! És
vigyél – mondja – engem is, hát, át, mert beledöglök
(belepusztulok a vízbe)!
25. – No, – mondja – mert nem így lesz! Vedd magadhoz,
hólyag, – mondja – a hátra (a hátadra)!
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28. Aññira-meññire, tàj akadàjozinde othe pengi
çorri rèma tèjle tàj lel e beïíka tàj beïavel e jag po
sulum.
29. No, akanà dîan po pàji perdàlfele, pe Tisa.
Dîan, dîan kade, haladínen aba o paï drom tàj
kezdil e sulumesko àgor te phàbol.
30. – Àj, Dèvla! – tàj phabol o sulum vègtûl-vègig.
31. Perse, more, ke andre pèlje, uðe, hoð o sulum
avri murdàjljas, e jag andre pèljas ande Tisa, tàj
murdàjvel avri. E beïíka meg asajlja kadiçi tàj lel tàj
pukkadínel avri.
32. Niçi jek na dîanglja te dîal po Gellèrheðo, ando
halàsçàrda te mulatínel. 
33. Adalaha vi mulinðas lenge rèma, penge çorrípo
tèjle. 

BALOGH ELEK „MOLDOVÁNY“
(cerhári), sz. 1943.
Kántorjánosi, Szabolcs-Szatmár megye (M)
Gyûjtés: 1981.
 
 
 
 17/27a 
 
1. Beïel o ïoïoj po plàj,
cirdel peske, sar ek ràj,
pel duhàno. 

4. Manglem lestàr, çi das ma,
palma dem les, nàïlastàr
la jumasa.
 
JAKAB ILONA „MARON“ (lovári), sz. 1936.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 2001.
 

26. Mondja a hólyag:
27. – Én nem veszlek téged – mondja – a hátra (a
hátamra). Vesz téged a szalma – mondja – a hátra
(a hátára).
28. Annyira-mennyire, és akadályozták ott a szegény
dolgukat (ügyüket) le és fogja a hólyag és ülteti a
tüzet a szalmára.
29. No, most mennek a vízen átfelé, a Tiszán.
Mennek, mennek így, meghaladják már a félutat és
kezd a szalma vége égni.
30. – Áj, Isten! – és ég a szalma végtõl-végig.
31. Persze, pajtás, mert beleestek (a vízbe), ugye,
hogy a szalma kidöglött (elpusztult), a tûz beleesett
a Tiszába, és kidöglik (kialszik). A hólyag meg
nevetett annyit és pukkad ki.
32. Egy se nem tudott menni a Gellért-hegyre a halászcsárdába
mulatni.
33. Ezzel meg is halt (le is zárult) a dolguk), (ügyük
a szegénységük (a szerencsétlenségük) le (ment). 
 
 
 
 
 17/27a 

1. Ül a nyúl a hegyen,
húzza (dohányzik) magának, mint egy úr,
szív dohányt.
 
4. Kértem tõle, nem adott nekem,
pofont adtam neki, elfutott
a világgal (világgá futott).
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 17/27b 
 
1. Îa màj, îa màj, katica,
sa phabon Êe ïavora! 

JAKAB MÁRIA „PIPI“ (lovári), sz. 1962.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 2001.
 
 
 17/28a 
 
1. Kado gèlas ando vèï.
2. Kako tèjle das les puïke.
3. Kako khèr’ andas les. 
 
4. Kako Êiradas les.
5. Èï kako χàlas les. 

RAFAEL MARGIT „TYÉZSA“ (lovári), sz. 1946.
Sárpilis, Tolna megye (M)
Gyûjtés: 2000.
 
 
 17/28b 
 
1. O jek gèlo te jògínel.
2. O kà astàrða le.
3. O tritto khèr le ànða.
4. O ïtàrto tàða le.
5. O pàjnîto hàja le.
6. O kà kàj le çiÊa? 

PÁPAI MIHÁLY (szinto), sz. 1959.
Kisbajom, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.

 17/27b 
 
1. Menj már, menj már, katica,
mind megégnek a gyerekeid!
 
 
 
 
 
 
 17/28a 
 
1. Ez ment az erdõbe.
2. Emez lelõtte õt.
3. Emez hazahozta õt. 
 
4. Emez megfõzte õt.
5. És emez megette õt.
 
 
 
 
 
 
 17/28b 
 
1. Az egyik ment vadászni.
2. A másik fogta (amit lõtt).
3. A harmadik hazahozta.
4. A negyedik megfõzte.
5. Az ötödik megette.
6. A másik hová tette?
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 17/29 
 
1. Ek vlàho, ek ruso, ek amerikàno thà’ ek rom.
2. The von trobulàχ te îan p’ ek baro pàji pordàl.
3. Thej akanàk phenel o vlàho:
4. – Îav me pordàl, te dikhàv, îanav te îav!
5. Îal, thà’ ando maïkàr ando merel.
6. Îal o amerikàno thàj vi vò sakade ande mùlaχ.
7. Îal o rùso, îal, so îal, kanà, te resel, mùlaχ vi
kodo.
8. Îal o rom.
9. Vò kerel peχke d’ and’ ek kaït ek bari... kesi... ek
baro kaït, te îal pordàl.
10. – No, akanà, – phenel – no, akanà man so den?
– phenel. – Muri ril te χaχ la tu sa!
11. No, miïto-j. 
12. Pàle kode phenen... phenen... phenen...
13. Pàle kode avel o beng.
14. Phenel leχke:
15. – Akanà so te dap tut?
16. Phenel:
17. – Ek bàre raklje, te lav la romñeke!
18. – Hogy egy leányt, egy lányt.
19. No, phenel:
20. – Hàj, kade avla!
21. Jek miïkisàrdaχ thàj andaχ leχke rakle.
22. – No, akanà tu te kereχ mange, me so phenav –
o χom. – So kerav me, kode te kereχ vi tu, me
mukhap, te mudàreχ man.
23. No, miïto-j.
24. Phendàχ:
25. – Amborik ïudeχ ek kaso lil opro po falo, te lipil
pe opràl!
26. O beng na îanglàχ te kerel la.
27. No, phendàχ o beng:
28. – No, ker la tu!
29. Xindàχ pe-j lil thà’ opre ïudàχ la. Thà’ àïílaχ.

 17/29 
 
1. Egy román, egy orosz, egy amerikai és egy cigány.
2. És õk kellett menjenek egy nagy vízen keresztül.
3. És most mondja a román:
4. – Megyek én keresztül, lássam, tudok menni!
5. Megy, és a közepébe (a víznek) belehal.
6. Megy az amerikai és õ is ugyanúgy belehalt.
7. Megy az orosz, megy, amit megy, mikor, hogy
érjen (mielõtt átért volna), meghalt az is.
8. Megy a cigány.
9. Õ csinál magának egy fából egy nagy... olyan...
egy nagy fát, hogy menjen keresztül.
10. – No, most, – mondja – no, most nekem mit adtok?
– mondja. – A fingomat edd meg azt te mindet!
11. No, jól van. 
12. Azután mondják... mondják... mondják...
13. Azután jön az ördög.
14. Mondja neki (a cigánynak az ördög):
15. – Most mit adjak neked?
16. Mondja:
17. – Egy nagy lányt, hogy vegyem õt asszonynak
(hogy feleségül vegyem õt)!
18. – Hogy egy leányt, egy lányt.
19. No, mondja:
20. – Gyere, így lesz!
21. Egyet mozdult és hozott neki lányt.
22. – No, most te csináld meg nekem, én amit mondok
– a cigány. – Amit csinálok én, azt ha csinálod
te is, én hagyom, hogy megöljél engem.
23. No, jól van.
24. Mondta:
25. – Dobhatsz egy olyan lapot (papírt) föl a falra,
hogy ragadjon rá!
26. Az ördög nem tudta megcsinálni ezt.
27. No, mondta az ördög:
28. – No, csináld meg ezt te!
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30. – No, kerdom la tuke?
31. – Miïto-j, kerdan la. Akanà so te dap tut?
32. Phenel:
33. – Te deχ amen vàreso χàben! Xàben te deχ
amen, ke nàj so χaχ!
34. Daχ le χàben, the pàle kode gàta saχ. 

KHELDERASH FIÚ
Bánffyhunyad-Huedin, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1981.
 
 17/30a
 
1. Kukoríze tèjle morîolisàrasas hàj sode ïavòra
samas, kaÊÊi ïuvasas.
2. Si, kas deï, si, kas pàjnî, de kede, hoð sakones
eðformàn t’ al.
3. Tàj jekhàvres ellenõrzisàras, ke çi paÊasas
jekhàvreske, hoð nehoð vàrisaves jekhesa màj but t’
al, kodo t’ al o ðõzteïi.
4. Hàj savi çirikji màj sig resel, kasavo deïdeïupàjnî
mètera sas, so trobujas te χuÊÊas.
5. Savi çirikji màj sig kothe reslas, kode sas o
ðõzteïo.
6. De saves màj but mago, kodo sas... màj but kukorízo
aïolas, kodo... kodo sas o ðõzteïo. 

 7. Œirikji, çirikji,
 çirikji, çirikji,
 χuÊÊel, nàïel pe bàra.
 10. Kon màj sig kothe resla,
 kodo χala e simbòra.
 12. Œirikji, çirikji,
 χuÊÊel, nàïel pe bàra.
 14. Kon màj sig kothe resla,
 kodo χala e simbòra.
 

29. Szart a lapra (a papírra a cigány) és földobta azt.
És megmaradt (és odaragadt).
30. – No, megcsináltam ezt neked?
31. – Jól van, megcsináltad ezt. Most mit adjak
neked?
32. Mondja:
33. – Adjál nekünk valami ételt! Ételt adjál nekünk,
mert nincs mit együnk!
34. Adott nekik ételt, és azután kész (rendben) volt. 

 
 17/30a

1. Kukoricákat lemorzsoltunk és ahány gyerekek
voltunk, annyit tettünk.
2. Volt, akinek tízet, volt, akinek ötöt, de úgy, hogy
mindenkinek egyformán legyen.
3. És egymást ellenõrizzük (ellenõriztük), mert nem
hittünk egymásnak, hogy nehogy valamelyiknek
eggyel több legyen (és) az legyen a gyõztes.
4. És amelyik madár gyorsabban ér (oda), olyan tíztizenöt
méter volt, amit kellett ugornunk.
5. Amelyik madár gyorsabban odaért, az volt a
gyõztes.
6. De amelyiknek több mag, az volt... több kukorica
maradt, az... az volt a gyõztes. 

 7. Madár, madár,
 madár, madár,
 ugrik, fut a kerteken.
 10. Aki gyorsabban oda fog érni,
 az fogja megenni a magot.
 12. Madár, madár,
 ugrik, fut a kerteken.
 14. Aki gyorsabban oda fog érni,
 az fogja megenni a magot.
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16. Ez volt a vers.
17. És állandójan... ezt kellett is mondani, ahogy
ugráltak.
18. És aki tovább bírta mondani, màj dur kon îanlas
te phenel, hàj màj dur te kerel, hàj kas màj but
magura sas, kodo sas o ðõzteïi.
19. Èï sako kurko kade sas, hoð na sako ðès.
20. Sako kurko sas kodo, hoð khetàne ðûtisàrasas
le.
21. Ke sako ðes eð çõve.
22. Muro dad aba naðon χojàjvelas, ke sakoko
çòrasas les, tàj kukorízo aba.
23. Tàj sako kurko hàj kodo sas o sokàïi, hoð trobujas
te gíjàben.
 
24. Save, mindig amenca gíjàbenas, ke kodoleske çi
trobujas te gíjàben, kas màj but kukorízo sas.
25. Hàj na feri te gíjàben, kanà çik sas, vað vàriso,
lenge papuça uîàrasas.
26. Kerasas lenge bùÊi, kodo, kon àvri pèrenas.
27. De me mindig ande kodole simas, hoð àvri
pèrav. 

SZTOJKA KATALIN (csúrári), sz. 1966.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1986.
 
 17/30b 
 
1. Medve-játék.
2. Kado kede sas, sàr maïkar e ungrija o fogòvo.
3. I medve mindig o fogòvo sas.
4. Hàj kadal’ medve mindig cukkolisàrasas ekhe
verïesa èï kodi sas mindig e medve, kas reselas.
5. De naðon bàri trobujas te malavel i medve azèr,
hoð feri te reselas, atunçi χoχavenas, hoð çi reslas
le.

16. Ez volt a vers.
17. És állandójan... ezt kellett is mondani, ahogy
ugráltak.
18. És aki tovább bírta mondani, tovább aki tudta
mondani, és tovább csinálni, és akinek több mag
volt, az volt a gyõztes.
19. És minden vasárnap így volt, hogy nem mindennap.
20. Minden vasárnap volt az, hogy összegyûjtöttük
azokat.
21. Hogy mindennap egy (kukorica)csövet.
22. Apám már nagyon haragudott, mert mindig
megloptuk õt, és kukoricát már.
23. És minden vasárnap és az volt a szokás, hogy
kellett énekelni.
24. Amelyikek, mindig velünk énekelnek, mert annak
nem kellett énekelnie, akinek több kukorica volt.
25. És nem csak énekelni, amikor sár volt, vagy valami,
a cipõiket tisztítottuk.
26. Csináltunk nekik munkát (dolgoztunk nekik), az
(azok), akik kiestek.
27. De én mindig azokban (azok között) voltam,
hogy kiesek. 
 

 
 

 17/30b 

1. Medve-játék.
2. Ez úgy volt, mint a magyarok között a fogócska.
3. A medve mindig a fogó volt.
4. És ezt a medvét mindig cukkoltuk egy verssel és
az volt mindig a medve, akit elért.
5. De nagyon nagyot kellett hogy csapjon (üssön) a
medve azért, hogy (mert) csak ha elért (valakiket),
akkor (azok) hazudtak, hogy nem érte el õket.
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6. Te bàri trobujas lake te malavel, hoð te χaÊàrel
kodo, hoð bàri malavel, hoð vi te jajgatij kodolesa,
hoð voj i medve.
7. Kàde sas kodi: 

 8. Medve, medve, dili medve,
 medve, medve, thuli medve,
 ïàj nàïes tu pala ma,
 man tu çi χuÊiles,
 ke me ïukàr, sàni sim,
 na kasavi, sàr tu, thuli medve,
 tu man ando trajo çi χuÊiles! 
 
 15. Medve, medve, dili medve,
 medve, medve, thuli medve,
 ïàj nàïes tu pala ma,
 man tu çi χuÊiles,
 ke me ïukàr, sàni sim,
 na kasavi, sàr tu, thuli medve,
 tu man ando trajo çi χuÊiles! 

22. Hàj nàïasas, nàsasas...
 
SZTOJKA KATALIN (csúrári), sz. 1966.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1986.
 
 17/31 
 
1. Oχto berïengo simas, kanà kado tèjle kheldam.
2. Kaloçake ïèj sas kothe amenca, hàj kodo das o
Dèl, hoð la vàlastisàrdam amenge çapatvezetõkiñake.
3. And’ ek bàro vèï khelel kothe kado törtèneto.
4. Kasavo si, hoð ame sa favàgòvura sam.
5. Hàj kadi îùlji ande muro phràl si kamadi.
6. Hàj muro phràl ande late, de naðon.
7. Kakala rom pàle iríðlin les.

6. Ha (de) nagyot kellett neki (a medvének) csapnia
(ütnie), hogy (akit megüt, az) megérezze azt, hogy
nagyot csap, hogy jajgasson is azzal, hogy õ a
medve.
7. Így volt az:
 
 8. Medve, medve, bolond medve,
 medve, medve, kövér medve,
 futhatsz te utánam,
 engem te nem kapsz el,
 mert én szép, karcsú vagyok,
 nem olyan mint te, kövér medve,
 te engem az életben nem kapsz el! 
 
 15. Medve, medve, bolond medve,
 medve, medve, kövér medve,
 futhatsz te utánam,
 engem te nem kapsz el,
 mert én szép, karcsú vagyok,
 nem olyan mint te, kövér medve,
 te engem az életben nem kapsz el!
 
22. És futottunk, futottunk...
 
 
 
 
 17/31 
 
1. Nyolc éves voltam, amikor ezt lejátszottuk.
2. Kalocsai lány volt ott velünk, és azt adta az Isten,
hogy õt választottuk magunknak csapatvezetõnõnek.
3. Egy nagy erdõben játszik ott ez a történet.
4. Olyan van, hogy mi mind favágók vagyunk.
5. És ez a nõ a fivérembe szerelmes.
6. És a fivérem õbele, de nagyon.
7. Emezek a cigányok meg irígylik õt.
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8. Meg perse çak ande leste... tàj si kothe ïukàre
ïàve èï ïukàre ïèja, ïàj vàlastilas peske vi kàvera, de
çak pont la.
9. Hàj jokhàr so del o Dèl?
10. Hàj ïinðol lesko gàd hàj îal àndre late.
11. Phenel lake:
12. – Làïo Êo ðes!
13. – ¥un, ïinðílas o muro gad, hàj te sùves les, àldíjas
tu o Dèl!
14. Tàj koki:
15. – Suvòs les me, de so phenna kadala rom. 
Dikhena ma, thàj tèjle dikhen. – Phenel. – De, akàrso
te del o Dèl, suvàv les!
16. Hàj suvel les.
17. Îal muro phràl kàj e rom.
18. – Tàj dikhen pe les, sùdas muro gàd! Œak kamadi
ande mande.
19. Dikhen e rom pe les, hàj ïungàrden les tèjle.
20. Hàbisti e rom kodi gindisàrdíne, hoð von akàn’
kàde khetàne khelen ekhàvresa, hoð kakalen tèjle
kiïïebítin, hoð voj fõnökíñasa aïel sòba, kakale
pàle çi foglalkozin kolenca, le munkàïenca.
21. Me èppen ïinav o kast.
22. Avel kothe muro phràl.
23. Phenel:
24. – Mo, îanes, so trobulas te keres? Te îas kàj
muri dèj.
25. Phenav leske:
26. – Minek?
27. – Hàt, phen lake, me kamav romña te lav!
28. Phenav:
29. – Te na del o Dèl, muri dèj mudàrel tu!
30. Phendas:
31. – Akàrso te kerla manca, v’ atunçi si te îas hàj
phenes lake!
32. Hàj îav, phenav mura dake:
33. Phenav: – ¥un, muri dèjòri! Muro phralòro

8. Meg persze csak miatta... és vannak ott szép
cigány fiúk és szép cigány lányok, választhatott
volna magának másikat (másik lányt), de csak pont
õt (választotta).
9. És egyszer mit ad az Isten?
10. És elszakad az inge (a fivéremnek) és megy be
hozzá (a lányhoz).
11. Mondja neki:
12. – Jó a te napod (jó napot neked)!
13. – Figyelj, elszakadt az ingem, és ha megvarrod
azt, megáldana téged az Isten!
14. És amaz (a lány):
15. – Megvarrnám azt én, de mit fognak mondani
ezek a cigányok. Meg fognak látni engem, és lenéznek.
– Mondja. – No, akármit adjon az Isten, megvarrom
azt!
16. És megvarrja azt.
17. Megy a fivérem a cigányokhoz.
18. – És nézzetek rá (az ingre), megvarrta az
ingemet! Csak szerelmes belém.
19. Néznek a cigányok rá (az ingre), és köpik azt le.
20. Valószínûleg a cigányok azt gondolták, hogy õk
most úgy összejátszanak egymással, hogy emezeket
lekissebítik, hogy õ fõnöknõvel áll szóba, emezek
meg nem foglalkoznak azokkal, a munkásokkal.
21. Én éppen vágom a fát.
22. Jön oda a fivérem.
23. Mondja:
24. – Hé, tudod, mit kellene csinálni? Menjél
anyámhoz.
25. Mondom neki:
26. – Minek?
27. – Hát, mondjad neki, én akarok asszonyt venni
(nõsülni akarok)!
28. Mondom:
29. – Ne adja az Isten, anyám megöl téged!
30. Mondta:
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kamel romña te lel.
34. – Kas kamel te lel?
35. Hàt, phenav me:
36. – Ek çoportvezetõkíña, hàt, amàra fõnökíña
kamel te lel. – Phenav. – Miïto-j torðon ekhàvresa.
Kamade and’ ekhàvres.
37. – De, îukàr, muro ïàvo, îav vi me tusa!
38. Avel kothe muri dèj.
39. Phenel muri dèj:
40. – No, kiïlàñom, ïunav, kamen ekhàvres. Me ç’ 
avatkozíj àndre, bàre san aba. Sàr tu... vi Êi dèj hàj
vi Êo dàd te kamla kodo, hoð tu te les mure ïàves hàj
tu kames les, hàj keras vàreso.
41. Miïto-j.
42. Loïàn kakala.
43. Le rom pàle ke çi loïàn.
44. Îal, nàçol pe ek kurko.
45. Aven tèjle anda Jànoïhalma kathe ande Kaloça.
46. Cino Piïta hàj Vorîa.
47. Vorbin mura dasa meg mindent, hoð kamen te
len pe.
48. Hàj phenen, hoð kanàk avel abàv, meg mindent.
49. Hàt, ande kodo çàso nas khançi.
50. Ànde rontisàrdas muro kàver phràl, mure
dadeske phralesko ïàvo.
51. Kodo las la, naïadas la lestàr.
52. Hàt, azòta χolja pe sas von.
53. Miïto, miïto.
54. Jokhàr ando bàro vèï von malaðon pe, hàt, len
àvri e ïùra.
55. Hàj nàïel kothe e ïèj.
56. Hàj çumidel mure phrales. 

KOLOMPÁR SÁNDOR (másári), sz. 1965.
Jánoshalma, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1989. 

31. – Akármit ha csinálni fog velem, akkor is
menned kell és megmondod neki!
32. És megyek, mondom az anyámnak.
33. Mondom: – Figyelj, anyácskám! A testvérkém
akar asszonyt venni (a fivérem nõsülni akar).
34. – Kit akar elvenni?
35. Hát, mondom én:
36. – Egy csoportvezetõnõt, hát, a fõnöknõt akarja
elvenni. – Mondom. – Jól állnak egymással.
Szerelmesek egymásba.
37. – No, várjál, fiam, megyek én is veled! 
38. Jön oda anyám.
39. Mondja anyám:
40. – No, kislányom, hallom, szeretitek egymást. Én
nem avatkozom bele, nagyok vagytok már. Ahogy
te... anyád is és apád is ha akarni fogja azt, hogy
elvedd a fiamat (hogy hozzámenj feleségül a
fiamhoz) és te szereted õt, és csinálunk valamit.
41. Jól van.
42. Örülnek emezek.
43. A cigányok megint hogy nem örülnek.
44. Megy, telik egy hét.
45. Jönnek le Jánoshalmáról ide Kalocsára.
46. Kis Pista és Vorzsa.
47. Beszélnek anyámmal meg mindent, hogy akarnak
házasodni (akarják õk is, hogy a fiatalok összeházasodjanak).
48. És mondják, hogy mikor lesz az esküvõ, meg
mindent.
49. Hát, abban az órában nem volt semmi.
50. Berontott a másik fivérem, az apám testvérének
a fia.
51. Az vette el õt (a lányt), megszöktette õt tõle (a
fivéremtõl).
52. Hát, azóta haragszanak egymásra õk.
53. Jól van, jól van.
54. Egyszer a nagy erdõben õk találkoznak, hát,
veszik ki a késeket.
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55. És fut oda a lány.
56. És megcsókolja a fivéremet. 
 
 
 
 
 

 17/32 
 
1. Vótunk egy csomón gyerekek.
2. Mondom a gyerekeknek:
3. Gyerekek – mondom –, játszunk bilinckét!
4. – Hát –, azt mondja – játszunk! 
5. És mondom:
6. Tudjátok, hogy’ játszunk?
7. Mondom, mondom:
8. Háton köll egyik a másikát vinni, aki többet
csinált, mondjuk... mondjuk, hogy tizenöt percig,
mondom, csináljuk a... nem, nem jól mondtam.
9. Elõször úgy vót, hogy csinálunk egy fát.
10. Kifaragom a két ódalát, s letesszük a fõdre és a
bottal ráütünk, a bilincke fölugrik.
11. Amilyen magasra ugrik a bilincke, akkor mink
elüssük.
12. – Melyik végére kellett ráütni? Amelyik ki volt
faragva vagy a másikra?
13. Ami ki van faragva.
14. Oszt letettük a fõdre, akkor itt ráütöttünk, fölugrott
a bilincke, akkor ráütöttünk.
15. Akkor le köllött számolni, mennyit tudtunk
csinálni.
16. Akkor a másik is csinálta, õ nem bírt annyit
csinálni, mind (mint) én, akkor még egyszer elütöttük,
akkor háton köllött vinni az embereket.
17. Mer’ vótunk mink is hatan, meg azok is hatan.
18. Mind a hatot köllött vinni, a másikakat.
19. – Ezt csak cigányok játszották?
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20. Csak cigányok játszották ezt.
21. Szóval, mind milyen...
22. Meg vót... pócsának nevezték.
23. – Hogy’?
24. Pócsa.
25. – A játékot?
26. A játékot. Ilyen gömbölû fa vót. Ilyen messzirûl...
27. Akkor ilyen messzire mentünk, akkor így dobtak,
ilyen... ilyen gömbölû fát.
28. Amilyen messze csak elment az ütõ, akkor azt is
olvasták (számolták).
29. – És ki... ki gyõzött ebben a játékban? Ki volt a 
gyõztese a játéknak?
30. Vót, amikor mink vótunk gyõztesek...
31.– No, de... no, de mikor mondták, hogy valaki
gyõztes? Aki messzebbre ütötte?
32. Aki messzebbre ütötte.
33. – Vagy aki eltalálta? Vagy aki eltalálta? Vagy
hogy’ volt?
34. Volt olyan is, aki nem találta el. Aki nem találta
el a pócsát.
35. – És annak mi volt a büntetése a játék szerint?
36. Hát, akkor... akkor Magát... akkor Magát köllött
elvinni.
37. – Akkor is a háton vitték?
38. Háton köllött vinni.
39. – Szóval, mind a két játékban?
40. Igen, igen, igen.
41. Háton köllött vinni. Amilyen messze elütötte itt
a bilinckét, addig köllött az embernek utána
menni.
42. – No, és ki vitte a háton a...?
43. Aki vesztett.
44. – Aki vesztett.
45. Aki vesztett.
46. – És az mindegyiket vitte a hátán?
47. Mind, ahányan vótak.
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48. Azok is... õk is hatan vótak, mink is hatan
vótunk, akkor mind a hatot köllött eccerre vinni.
49. – No, most, amikor a hátán vitte, addig vitte,
ameddig a leg...
50. Ameddig a bilincke vót.
51. – Mindenki, ameddig ütötte, vagy pedig, aki a
leghosszabbra, legtávolabbra ütötte?
52. Nem. Ketten vótak, akik ütötték.
53. Most, mondjuk, mink ketten, ha Magáho’
üssük.
54. No, Maga messzebbre ütötte, én közelebb ütöt-
tem, akkor... akkor én Magát vittem.
55. – De, ha mondjuk, hatan játszottak, akkor ki
vitt - kit?
56. Mind a hatot köllött vinni, hát, hatan vótunk,
mindet.
57. – Aki a legkevesebbet.
58. Aki a legkevesebbet.
59. – És meddig vitte? Ameddig a leg...
60. Ameddig a bilincke elugrott.
61. – Ja, értem.
62. Amelyik hoszabbat ütött a bilinckével, oda köllött
vinni.
63. – Értem. És a pócsa-játéknál is ugyanígy.
64. Ja, ott is, igen, ott is.
65. – Ott meg letettek egy kerek...
66. Ilyen gömbölû, ilyen magas vót, ilyen.
67. – És azt kellett eltalálni?
68. Általában. Ameddig az röpüjt...
69. – És az is egy kifaragott fa volt, amivel dobtak,
megdobták?
70. Olyan guriga vót, mikor azokat a fákat az
ember is levágja.
71. – Azt dobták vagy gurították?
72. Nem, dobták fával. Ilyen gömbölû fa vót, mint
ez itt. Le vót vágva, le vót téve. 
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JUNGVÉ GÉZA (szinto), sz. 1928.
Pomáz, Pest megye (M)
Gyûjtés: 2001. 
 
 17/33 

1. Bilinckézés, ez úgy vót.
2. Hát, kiskoromban úgy játszottuk, hogy vettem
(fogtam) egy fadarabot.
3. – Igen. Ez hegyes volt, a két vége? 
4. Nem volt hegyes.
5. – Nem volt hegyes.
6. Van egy fadarab a kezembe’, azt’ (aztán) veszek
(fogok) egy éles kést, kifaragom mind a két oldalát.
7. – Igen.
8. Körülbelül tizenöt-húsz centis a nagysága.
9. – Igen.
10. – Ne haragudj! Ez nem...
11. Îi kàj (ameddig) tíz-tizenöt centi. Mindegy.
12. Mind a két oldalát kihegyeztem hegyesre. Ez a
bilincke.
13. No, most, vettem egy ütõt.
14. – Igen.
15. Az az ütõ, amivel a bilinckét elütöm.
16. – A hegyire ráütsz a fõdön. Erre kiugrik.
17. Ráütöm... Ráütöm a bilinckére.
18. No, most elõször... van most... játszunk hárman
vagy négyen.
19. – Igen.
20. Most ugyanannyian vannak kint. Tehát, úgy
értve, hogy két csapat.
21. – Ja, igen.
22. Négyen, négyen. A két csapattal.
23. Az egyik csapat kint van, aki lesi (figyeli) azt,
hogy most minket levegyenek.
24. – Vagy aki elkapja a bilinckét,
25. vagy nem.
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26. – Visszadobja arra az ütõfára, hogy csak rátalálja
dobni, akkor õk már többet nem játszanak.
27. Az már ki... kiállt a játékból.
28. – Csak az van ebben, hogy már ezután nem játszott,
azután következett megint elõlrõl. Érted?
29. No, most õ visszadobja, nem talált. Tehát,
akkor ütünk a bilinckával, eldobjuk.
30. – Három.
31. Három az ütés. 
32. No, most félreütök, az már nekem is lejárt,
mert nem játszottam.
33. – Az már kiesett a játékból.
34. Az kiesett a játékból.
35. Akkor elütöttem a bilinckát, no, most
régebben, amekkora vólt a fa. Mondjuk, húsz...
húsz fát mondok, nohát, akkor húsz fát abból a likból,
odáig kell, hogy érjen. Húsz fa. Húsz mérõfa.
36. Amekkora kell. Nyócvan centi körül.
37. Akkor, ahogy elütöttem, akkor még megyek
tovább, én játszok tovább, még nem estem ki a
játékból.
38. – Még le nem dobják.
39. Vagy még el nem kapnak, vagy még le nem
vesznek.
40. – Hogyha például a három ütés nem ér, akkor
bent marad.
41. Hát, én mondtam.
42. – Akkor már õ kijött a játékból.
43. Hát, mondtam már azt. Három ütést ha nem
érem el a bilinckével...
44. – Ki van adva egy bizonyos szám, hogy meddig
játszunk, ezerig vagy ötszázig.
45. No, most ezerig vagy ötszázig vagy háromszázig,
ha én...
46. Megcsináltuk a háromszázat, mondjuk, ötven
vagy száz forintba’ játszuk.
47. – Melyik csapat ér el a három...
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48. – Pénzbe’ is játsszák ezt?
49. Persze. Játszottuk régebben, még kisgyerekek
korunkban.
50. És akkor... most is, a gyerekek folytassák most
tovább még ezt is.
51. No, ez a bilinckének a feltételei. A szabályok is
vannak benne.
52. Valamikor lábbal mértük, hány láb. 
53. Annyit kell beírni, a gödör, ahonnét elütjük. 15
Annyit.
54. Ez a bilinckézés.
55. – No, most ezt magyarok nem játszották.
56. – Ezt nem játszották.
57. Hát, én nem hallottam, hogy ezt játszották
volna. 

ifj. SZÉKELY JÓZSEF (lovári), sz. 1951.
Csácsbozsók, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1983.

 17/34
 
1. Las ame kàver, kanà delas o briïind, sosa khelas
ame, ke sa çik kerðílamas.
2. Pe dromesko àgor.
3. Nas barrùno drom, phuvàslo sas o drom.
4. Kidasas burnikasa khetàne i çik hàj miïto àvri
màrasas la, hoð finom t’ avel, sar o χumer.
5. K’ addig màrasas la kàj i phùv, mèg finom çi
kerðolas, boldasas la pe jek rig pe kàver rig.
6. Kanà miïto avri sas aba bùÊi kerdi i çik, atunçi
ïuvasas la tèjle angla amende pe phùv h’ amàra
ïarkasa kerasas ande late gropa hàj opre torðuvasas
hàj ïinasas la kàj i phùv hàj baïolas, sar ek puïka.
7. Kanà baïolas. Kadi kàde buïolas, hoð „bajùka“
sas.

 17/34
 
1. Veszünk (fogunk) mi másikat, amikor esett az
esõ, amivel játszunk (amivel játszottunk), mert
csupa sár lettünk.
2. Az út szélén.
3. Nem volt kõút, földes volt az út.
4. Szedtük marékkal egybe a sarat és jól kivertük
azt, hogy finom legyen, mint a tészta.
5. Mert addig vertük azt a földhöz, amíg finom nem
lett, fordítottuk azt egyik oldalról a másik oldalra.
6. Amikor jól ki volt már dolgozva a sár, akkor tettük
azt le elénk a földre és a sarkunkkal csináltunk
bele gödröt és fölálltunk és vágtuk azt a földhöz és
(úgy) szólt, mint egy puska.
7. Amikor szólt. Ez úgy neveztetett, hogy „bajúka“
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8. Danda çikate ðùrisàrasas la, sar o finom χumer. 

JAKAB ILONA „MARON“ (lovári), sz. 1936.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 2001. 
 
 
 17/35 
 
1. Beïaχ angle ande meseli.
2. Laχ líla, ïtàr líla.
3. Opre iskirisàraχ opràl o’ nava.
4. Iskirisàraχ o ïingàlo, o çòr, e roj, akkor e furka.
5. Thàj antunçik ràzisàraχ len opre thà’ daχ savoren
lil.
6. Thà’ savi ala, kàj shin o mànro,
7. kodo shi’ te phenel:
8. Rom çorro, rom çorro,
kon çordaχ muro mànro
d’ ando gono?
9. No. D’ ando gono. Igen.
10. Mèg van! Mèg van!
11. Tha’ antunçik, akkor shin po duj thàj dujîène.
12. Thàj kula dujîène, savende shin, kula shin te
phenel.
13. Kàj phenel kodo, kon cirdel, kàj pi kaχte... kon
ingerdaχ lesko mànro.
14. Thàj te nàj kodo, akkor shin te del leχ, sode
phenel o ítèlõbíròvo.
15. Ande pàlma, kavaràïi, çípõïo, màj lòke.
16. Kade màj but. 

FIATAL KHELDERASH LÁNY
Marosszentanna-Sìntana de Mureş,
judeţul Mureş (R)
Gyûjtés: 1991. 
 

volt.
8. Sárból (úgy) gyúrtuk azt, mint a finom tésztát. 
 
 
 
 
 
 17/35 
 
1. Ülünk az asztal elé.
2. Fogjuk a lapokat, négy lapot.
3. Fölírjuk rá a neveket.
4. Írjuk a rendõrt, a tolvajt, a kanalat, akkor a villát.
5. És akkor rázzuk õket föl és adunk mindegyiknek
lapot.
6. És amelyik lesz, hol (hogy nála) van a kenyér,
7. annak kell mondania:
8. Szegény cigány, szegény cigány,
ki lopta el az én kenyeremet
a zsákban?
9. No. A zsákban. Igen.
10. Még van! Még van!
11. És akkor, akkor van kettõn és ketten.
12. És azok ketten, akiknél van, azoknak kell, hogy
mondja.
13. Ahogy mondja az, aki (azt) húzza, hogy akinél...
aki elvitte a kenyerét.
14. És ha nem az, akkor adni kell neki, amennyit
mond az ítélõbíró.
15. Tenyérbe, kavarást (rántást), csípõset, lassabbakat
(kisebbeket).
16. Így többet (és így tovább). 
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 17/36b 
 
1. Tu sal me.
2. Me som tu.
3. Kon χal o khul?
4. Tu vað me? 

KHELDERASH FIÚK
Korond-Corund, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1996.
 
 17/37
 
1. Kado khelípe kanà khelasas ame pàjnî-ïòvîèjne,
sas, kanà vi deïîèjne.
2. Me mure ïàvoren siÊÊàrdem ànde pe kade,
kodolenca khelasas ame.
3. Pàjnî ïavore sas ma.
4. Èï lem ek kaït, duj riga ïindem les, ek cino kaït.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17/36b 
 
1. Te vagy én.
2. Én vagyok te.
3. Ki eszi meg a szart?
4. Te vagy én?
 
 
 
 
 
 17/37
 
1. Ezt a játékot amikor játszottuk mi öt-hatan, volt,
amikor tízen is.
2. Én a gyerekeimet betanítottam (megtanítottam)
erre, azokkal játszottuk mi.
3. Öt gyerekem volt.
4. És fogtam egy fát, kétfelé vágtam azt, egy kis fát.

 17/36a 
 
1. Unika
Dunika
trinka
panka 
jolka
folka
girmas
pik
 
KHELDERASH FIATALASSZONY
Marosszentanna-Sìntana de Mureş,
judeţul Mureş (R)
Gyûjtés: 1991.
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Na bàro sas, de and’ amàri palma reselas.
5. Èï kanà boldasas les and’ amàri palma, pe mesàji
vað pe phùv ïuvasas les.
6. Tèjlefelè boldelas pe dumesa.
7. Atunçi sas bíròvo.
8. Kanà opre mosa pèrlas o kaït, kodo sas o kràj.
9. Kanà truïuleste pèrelas o kaït, atunçi çorro jelen- 
tíjas, tehàt atunçi, kon pörgetisàrdas kado
truïuleste, kodoleske phenlas o mujàlo, hoð: So
çòrdan?
10. Èï phenlas, hoð so çòrdas. Grastes çòrdas, lòve
çòrdas, màrdas pe.
11. Èï atunçi puïelas kathar o kràj:
12. So te ïinavav pe leste, so èrdemlij anda kadi
bida, so kerdas?
13. Èï phenlas o kràj, hoð: De les deï londe pal’
palma hàj deï paprikàïa pa bul!
14. De kado kodolesa phèrelas, hoð ek dikhlo
vulusàrasas pe zuràleste, sar ek làïi ròvlji sas, sàrso
kàj χànràles, vi kode ròvlji kasave sas.
15. Èï kodolas’ apolal ïinenas làïe londe hàj
paprikàïa pa lenge vast kàde, hoð ànde ïùjolas hàj
vi ànde lòjílas, o bíròvo sar ïindas lengi palma.
16. Dehàt, cine ïavorenge na kasave, feri kàj bàre
manuïa, kerelas kode e ïavorenca feri, siÊÊàrlas le
ànde, hoð sàr te khelen pe.
17. De vi kanà màj bàre sas, nas sosa khelen pe,
khetàne avnas màj bàre ïavòra, èï kodol’ khetàne
beïenas èï jekhàvreske màrnas lenge palma.
18. Kon sas o kràj màj inti, èï païal leste aba pèlas
vi çorro, vi màrðílas, èï ïtàrto manuï avel pörgetèïre.
19. Kodo pörgetíj, avla anda leste kràj vað mujàlo.
20. Atunçi àvri pèlas anglùno kràj, vað pediglen
anglùno mujàlo àvri pèlas.
21. Îal màj dur kàde, hoð krujàl îal o pörgetèïi, si
ande les çorro, pàle çak po pàjnîto.
22. Kodoles aba ítèlet alà çuven, kodoles aba büntetij

Nem nagy volt, de a tenyerünkbe fért.
5. És amikor fordítottuk azt a tenyerünkben, az asztalra
vagy a földre tettük azt.
6. Lefelé fordult háttal.
7. Akkor (az) volt (a) bíró.
8. Amikor hanyatt (fölfelé) esett a fa, az volt a király.
9. Amikor keresztre (keresztbe) esett a fa, az 
szegényt jelentett, tehát, akkor, aki pörgette ezt
keresztre (keresztbe), annak mondta a bíró, hogy:
Mit loptál?
10. És mondta, hogy mit lopott. Lovat lopott, pénzt
lopott, verekedett.
11. És akkor kérdezte a királytól:
12. Mit vágassak (mennyit veressek) rá, mit érdemel
ezért a bajért, amit csinált?
13. És mondta a király, hogy: Adj neki tíz sósat
tenyérre és tíz paprikásat seggre!
14. De ez azzal járt, hogy egy kendõt csavartunk
erõsre, (olyan) mint egy jó bot volt, ahogy (amilyen)
a rendõrnél (van, a gumibot), az a bot is olyan volt.
15. És azzal aztán vágtak (ütöttek) jó sósat és
paprikásat a kezünkre úgy, hogy bedagadt és be is
pirosodott, a bíró ahogy vágta (ütötte) a tenyerüket.
16. Dehát, a kisgyerekeknek nem olyanokat, csak
hogy a nagy emberek (a felnõttek), csináltak azt a
gyerekekkel csak, tanította õket be, hogy hogyan
játsszanak.
17. De amikor is nagyobbak voltak, nem volt mivel
játsszanak, összejöttek nagyobb gyerekek, és azok
összeültek, és egymásnak ütötték a tenyerüket.
18. Aki volt a király elõbb, és mellõle már (ki)esett
a szegény is, meg is veretett, és a negyedik ember
jön pörgetésre.
19. Az pörget, lesz belõle király vagy bíró.
20. Akkor kiesett az elsõ király, vagy pediglen az
elsõ bíró kiesett.
21. Megy tovább (a játék) úgy, hogy körbe megy a
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i krísi.
23. Kodo aba màrðol.
24. Mindaddig îal, îi kothe o pörgetèïi krujàl îal.
25. Ke krujàl beïen e mesàji, hoð vi kàj kodo
anglùno kràj kothe jutij èï ùjra pörgetij. 
 
 
26. Hàj vað mujàlo kerðol vað palpàle lel pesko krajípe.
27. Èï atunçi ùjra voj ïàj ítèlij e màj buten. 

JAKAB ILONA „MARON“ (lovári), sz. 1936.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 2001. 
 
 17/38 

1. T’al amenge sunto kadi sunto ràt thàj baχtàli!
2. Hàt, sas, kàj nas, fàjma mèg vi kathar kodo plajin
ke màj dur sas, so angla amende si.
3. Dehàt, îanen, e rom valamikor melàle sas, na, sar
akàk. De v’ atunçi malaðolas ande lende ùîi romñi.
De igen cerra. No, miïto-j.
4. Thàj lela ek terñi ïèj, lela romes. No, khethàne
trajij peske romesa. No, çi na pe buteste ràkhaðol
le àm cigno. De i romñi kecavi melàli, hoð mèg vi
pe lake flujera o khul tèjle foljíj. Hàj çi thovel pe.
Hàj îànen kodo, hoð nàs lavòra thàj fürdõvuri, sar
akàk.
5. Hàj so sas?
6. Hàj lelas i bràði thàj kodi kùççi, pherenas i kùççi
andi bràði, lenas o muj ando pàji, kàde thovenàs
pe. Ande kade khosenas pe, ande soste, ande pengi
kretinca vað andi coχa. Aba kodi rajkàni manuïñi
sas, savi îalas romeste thàj las o ïèresko diklo te
khosel pe.
7. No, hàt, kadi pàle nas rajkàni manuïñi, ke
phenav tumenge, khulàli sas. Thàj különöïen atunçi

pörgetés, van benne szegény, megint csak
ötödikként.
22. Azt már ítélet alá teszik, azt már bünteti a
törvény.
23. Az már megveretik. 
 
 
24. Mindaddig megy, odáig a pörgetés körbe megy.
25. Mert körül ülik az asztalt, hogy ahhoz az elsõ
királyhoz is odajut és újra pörget.
26. És vagy bíró lesz vagy visszaveszi a királyságát.
27. És akkor újra õ ítélheti a többit.
 
 
 17/38 
 
1. Legyen nekünk szent ez a szent este és szerencsés!
2. Hát, volt, hol nem volt, talán még attól a havastól
(annál a hegynél is), mert messzebb volt, ami elõttünk
van.
3. Dehát, tudjátok, a cigányok valamikor piszkosak
voltak, nem, mint most. De akkor is akadt közöttük
tiszta asszony. De igen kevés. No, jól van.
4. És fogja majd egy fiatal lány, vesz majd férjet
(férjhez megy). No, együtt él a férjével. No, nem is
sokára születik nekik ám kicsijük (gyermekük). De
az asszony olyan piszkos, hogy még a lábaszárán is a
szar lefolyik. És nem mosakszik. És tudjátok azt,
hogy nem volt lavór és fürdõszoba, mint most.
5. És mi volt?
6. És fogta a vödröt és azt a bögrét, megmerítette a
bögrét a vödörben, tette a szájat a vízbe, így mosdottak
meg. Abba törölköztek, amibe, a kötényükbe
vagy a szoknyába. Már az úriasszony volt, amelyik
férjhez ment és fogta a fejkendõt, hogy megtörölközzön.
7. No, hát, ez meg nem volt úriasszony, mert mondom
nektek, szaros volt. És különösen akkor mosdott
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thovelas pe, kanà o briïind màrlas la, de különben
voj çina çi thovelas pe.
8. Kanà o ïàvoro rakhaðílas hàj atunçi pàle, uðe, e
pherne àvri trobuj te thoven. De kadi, bizoñ, çi thovelas
àm. 
9. No, pal kodo dav tumenge te phenav, mure ïàve,
ke o çèri àm valamikor nàs àm kàde ùçes, sar akàk
so si ùçes amendàr. Thàj vastesa ïàj χuÊilnas o çèri.
De akàk pàle nàïtig χuÊilen o çèri.
10. No, mèr? So gindin?
11. Ke kadi khulàli romñi, kanà lel anda ïèrand,
putrel àvri peske cignes thàj khulàlo sas. Ýidel e
pherne tala leste, ke e pherne kàde siÊÊolas te
khosel pi çàr, pi màl numàj kerlas tèjle kodo khul
thàj ïolas les telà cigno.
12. No, akàk voj so kerla?
13. Lela kodo khulàlo pherno thàj khoselas les
ando çèri ànde.
14. O çèri pàle daràjlas, hoð les khujàren ànde.
Hàt, les te nà khujàren ànde! Thàj las thàj
χukhlastàr opre örökre dùr amendàr.
15. Hàt, azòta si o çèri kàde dùr opre. 

KÁRPÁTI IMRE „BAJKA“ (lovári), sz. 1924.
Salomvár, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1986.
 
 17/39a
 
1. Le ïavorenca siÊÊílam kado te khelas ame. Amàre
dumuk ande jek màras hàj màras, màras. Addig
mèg, bírij te màrel, hàj te phenel:
 
 2. Cine ïèja sam ame,
 phagas o màko,
 phagas o màko
 amàre dadeske

meg, amikor az esõ megverte õt, de különben
õ nem is mosakodott.
8. Amikor a gyermek megszületett és akkor meg,
ugye, a pelenkákat ki kell mosni. De ez, bizony, nem
mosott ám.
9. No, azután akarom nektek mondani, gyermekeim,
hogy az ég ám valamikor nem volt ám úgy
(olyan) magasan, mint most ami van magasan
tõlünk. És kézzel megfoghatták az eget. De most
meg nem lehet megfogni az eget.
10. No, miért? Mit gondoltok?
11. Most ez a szaros asszony, amikor veszi a
párnából (a pólyából), bontja ki a kicsinyét és
szaros volt. Szedi (ki) a pelenkákat alóla, mert a
pelenkákat úgy szokta megtörölni a füvön, a mezõn
csak csinálta (dörzsölte) le azt a szart és tette azt (a
pelenkát) a kicsi alá.
12. No, most õ mit csinál majd?
13. Fogja majd azt a szaros pelenkát és törölte
(volna) azt az égbe bele.
14. Az ég meg megijedt, hogy õt beszarozzák. Hát,
õt ne szarozzák be! És fogta és elugrott föl örökre
messze tõlünk.
15. Hát, azóta van az ég úgy (olyan) messze fönt. 
 
 
 
 17/39a

1. A gyerekekkel szoktuk ezt játszani mi. Az ökleinket
összeütjük és ütjük, ütjük. Addig amíg, bírja ütni, és mon-
dani (aki többet bír, aki tovább bírja, az fog gyõzni):
 
 2. Kislányok vagyunk mi,
 törjük a mákot,
 törjük a mákot
 apánknak,
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 amàre dake,
 amàre phralenge.
 
 8. Phagas, phagas o màko,
 ke avel o kréçùno, 
 pekas ame kolàko,
 e romenge mànro. 

 12. Phagas, phagas o màko,
 keras ame o mànro,
 o kolàko,
 le romenge mànro. 

SZTOJKA KATALIN (csúrári), sz. 1966.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1984.
 
 
 17/39b 
 
1. Ràca rupujòri,
pon berànd beïela.
T’ el ande baχtate
th’ ande miïÊimaχte!
5. Ò, kothe tèle, tèle, màj tèle,
kon beïela?
Beïel gazda gazdojesa.
Òmi, ràj’ bàre Dèvla! 
 
KHELDERASH FIÚ
Bánffyhunyad-Huedin, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1982.
 
 
 
 
 

 anyánknak,
 testvéreinknek.
 
 8. Törjük, törjük a mákot,
 mert jön a karácsony, 
 sütünk mi kalácsot (süteményt),
 a cigányoknak kenyeret.
 
 12. Törjük, törjük a mákot,
 csináljuk mi a kenyeret,
 a kalácsot (a süteményt),
 a cigányoknak kenyeret.
 
 
 
 
 
 
 17/39b 
 
1. Ezüstrucácska,
a gerendán fog ülni.
Legyen szerencsében
és jólétben (vagyonban)!
5. Ó, ott lent, lent, lentebb,
ki fog ülni?
Ül a gazda a gazdaasszonnyal.
Ómi, nagy Úristen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 



287

CD 18 
 
 18/1 
 
1. Hàj îànen, valamikor sas o Sunto Dèl.
2. Dehàt, korkòro sas o Dèl atunçi inke numaj pi
juma. Thàj gindíj pe o Dèl, kàj kade nàj miïto, ke
vov korkòre t’ avel, trobuj vàrikas te teremtíj, vi
manuïen, vi àllaton, vi çùsòmàsòvon. Thàj o Dèl
kado azèr sa îanglas te kerel, te teremtíj.
3. Igen àm, de kanà vi e manuïes teremtindas thàj 
kodi îungàli Èva gèlastàr andi bàr, ande kodi
Paradiçomkerta thàj lel thàj çòrel i phabàj. Ke kodi
Paradiçomkerta vi Àdàmeski sas àm, tàj a Èvaki.
4. Igen àm, de o Dèl kade phendas, hoð ïàj beïen
khate, de pa kodo kopàçi te nà χan. De Èva χàlas!
5. No, kàde màrdas apal o Dèl e manuïes, hoð
nàïtig trajíj but thàj trobuj te senvedíj, különöïen e
romña, kanà e cignes rakhaðola, trobuj te senvedíj
kodolesa. Thàj v’ o manuï si te senvedíj mindaddig,
míg andi phuv palpàle çi jutíja, ke îànen kodo, uðe,
hoð e manuïes andaj phùv kerdas les, alkotindas les
àvri o Dèl.
6. Igen àm, de vi àllaturi apal igen-igen but sas akkoriban,
màj but, sar akàk. De vi kodola àm îannas te
vorbin akkoriba, ke akàk çi îànen te vorbin. Thaj
sako àllato îanlas te vorbij.
7. No, kanà o Dèl teremtindas v’e manuïes, v’ e àllaton,
sakones opre pùïlas, hoð: so-j Êo kívànïàgo?
8. Hàj phendas pèldàul kodo, hoð e kàña so
kívànindas, hoð voj te ïàj uràl thàj masesa te trajíj,
thàj kukolesa, hoð la keÊÊi kívànïàgo si.
9. Thàj îala v’ o sùñogo.
10. O sùñogo phenla kade:
11. – Mange muro kívànïàgo kodo-j, hoð me
manuïes te çípíja, te çurindò, kodo jokhàrsa te
merel!

CD 18 
 
 18/1 
 
1. És tudjátok, valamikor volt a Szent Isten.
2. Dehát, egyedül volt az Isten akkor még csak a
világon. És gondolja az Isten, hogy így nem jó, hogy
õ egyedül legyen, kell valakit teremtenie,
embereket is, állatokat is, csúszómászókat is. És az
Isten ezt azért mind meg tudta csinálni, teremteni.
3. Igen ám, de amikor az embert is teremtette és az 
a csúnya Éva elment a kertbe, abba a Paradicsomkertbe
és fogja és lopja az almát. Mert az a Paradicsomkert
Ádámé is volt ám, és az Éváé.
4. Igen ám, de az Isten azt mondta, hogy lakhatnak
itt, de arról a fáról ne egyenek. De Éva evett!
5. No, így megverte aztán az Isten az embert, hogy
nem élhet sokat (nem élhet örökké) és kell szenvednie,
különösen az asszonynak, amikor a kicsi
születik majd (amikor majd a gyereket szüli), kell
szenvednie azzal. És az embernek (férfinak) is kell
szenvednie mindaddig, amíg a földbe vissza nem jut
majd, mert tudjátok azt, ugye, hogy az embert földbõl
csinálta, alkotta ki az Isten.
6. Igen ám, de állat is aztán igen-igen sok volt akkoriban,
több, mint most. De azok is (az állatok is) ám
tudtak beszélni akkoriban, mert most nem tudnak
beszélni. És minden állat tudott beszélni.
7. No, amikor az Isten megteremtette az embert is,
az állatokat is, mindenkit fölkérdezett, hogy: mi a
kívánságod?
8. És mondta például az, hogy a kánya mit kívánt,
hogy õ repülhessen és hússal éljen, és amazzal,
hogy neki ennyi kívánsága van.
9. És megy majd a szúnyog is.
10. A szúnyog mondani fogja ezt:
11. – Nekem a kívánságom az, hogy én embert ha
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12. Phenel leske o Dèl:
13. – Kodo nàïtig avel! Kàjso tu çurindesa e
manuïes, içe, kodo than kodo manuï te χaÊàrel! De
tut te resena, içe, tu praχo te kerðos jokhàrsa!
14. Thàj vi kàde si. E sùñoguri abba a pillanatban,
sar ek palaçinta kerðon.
15. No, numàj zumaven àvri pe tumàro vast, kanà
çurindela tume o sùñogo!
16. Thàj îal àm v’ ej bàre kanengi samàra.
17. Phenel lake o Dèl: 
18. – No, tu so kívànis?
19. Œi del ànglàl.
20. Pàle puïel la.
21. Œi del ànglàl. I magara çi del ànglàl.
22. – No, miïto-j, magaròne! Hàt, atunçi îanes, so?
Tu t’ aves samàra!
23. Thàj mèg ç’ and’ iïkola çi phèrdas i samàra, hàt,
anda kodo phenen v’ and iïkola, kon phèrel thàj çi
îanel te siÊÊol, çi îanel te feleleto te del e tanítòvos,
kodoleske phenen: samàr.
24. Romànes phenen: magara.
25. Nohàt, anda kodo phenav tumenge, mure ïàve,
kanà varikon pùïela tume, tume azèr miïto te den
palpàle kodi vorba thàj ïukàres te felelin
jekhàvreske, nahoð te phenel tumenge varikon,
hoð tume çi îanen te vorbin thàj samàra san!
26. Hàt, te n’ àïon kodola, mure ïàve! 

KÁRPÁTI IMRE „BAJKA“ (lovári), sz. 1924.
Salomvár, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1986.
 
 18/2a
 
1. T’al amenge sunto tàj baχtàli kadi sunto ràt, hoð
vi màj butivàr te ïàj phenav tumenge, mure ïavorà,
kadi paramíçi, zòrasa, sasÊímasa!

csípek majd, ha csípek majd, az (az ember, akit
megcsípek) egybõl (azonnal) haljon meg!
12. Mondja neki az Isten:
13. – Az nem lehet! Ahol te meg fogod csípni az
embert, bizony, azt a helyet az ember érezze meg!
De téged ha el fognak érni, bizony, te porrá váljál
egybõl!
14. És így is van. A szúnyogok abban a pillanatban,
mint egy palacsinta lesznek.
15. No, csak próbáljátok ki a kezeteken, amikor
megcsíp majd benneteket a szúnyog!
16. És megy ám a nagyfülû szamár is.
17. Mondja neki az Isten:
18. – No, te mit kívánsz?
19. Nem ad feleletet.
20. Megint kérdezi õt.
21. Nem ad feleletet. A szamár nem ad feleletet.
22. – No, jól van, szamár! Hát, akkor tudod, mit? Te
legyél a szamár!
23. És még iskolába se járt a szamár, hát, azért
mondják az iskolában is, aki jár és nem tud tanulni,
nem tud, hogy feleletet adjon a tanítónak, annak
mondják: szamár.
24. Cigányul (úgy) mondják: magara.
25. Nohát, azért mondom nektek, gyermekeim,
amikor valaki kérdez majd benneteket, ti azért jól
adjátok vissza azt a szót és szépen feleljetek egymásnak,
nehogy mondja nektek valaki, hogy ti nem
tudtok beszélni és szamarak vagytok!
26. Hát, ne maradjatok azok, gyermekeim!
 
 
 18/2a
 
1. Legyen nekünk szent és szerencsés ez a szent
este, hogy többször is mondhassam nektek, gyermekeim,
ezt a mesét, erõvel, egészséggel!
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2. Thàj sas ek falato cigno, cignòro pàrno ïoïojòro.
3. De o ïoïojòro arañoïïo sas, igen-igen ïukàr sas,
de gòðaver sas thaj çòr sas a vègtelenïègig. Inke
mèg vi mandàr màj feder îanlas te çòrel. De pala i
ïaχ a jumasa àvri gelíno. Thàj dikhela muro cigno
ïoïojòro e but ïaχ.
4. Kàj dikhela le?
5. Hàj pontoïan ande-j mujàleski bàr.
6. Thàj so gindin, sar phèrela kodo cigno ïoïojòro? 
7. Lela les sàma o mujàlo thàj lel thaj χuÊilel les.
Thàj màrel les pi bul thàj leski bul kerlàs, piff-paff!
No, nàïlas gero ïoïojòro a jumasa.
8. So kerò?
9. Hàj kàj nàïel o ïoïoj?
10. Œi îanglem pala leste te îav.
11. No, gèlastàr a jumasa. Hàt, kàj-lo? Dikhav, pe
màja si. Dikhav les, dikhav les, hiàba cipindem
leske, t’ avel, pedig goðaver sas. Thàj ç’ avel khère
muro ïoïoj. No, attùla fogva si apàl e vadni ïoïoja,
ke addig nàs àm vadni ïoïoja pe màja. Feri atunçi,
kanà muro ïoïoj gèlastàr pe anda-j mujàleski bàr. 

KÁRPÁTI IMRE „BAJKA“ (lovári), sz. 1924.
Salomvár, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1986.
 
 18/2b 
 
1. No, mure ïavòra, brègako sim anda muro ïoïojòro!
2. Sàrtenà avílemas brègako, kanà ïukàr sas,
goðaver sas thàj andi dàr lel pe a jumake thàj îaltar,
ïoha ç’ avílas palpàle!
3. Phenav me kaskegodi. Mèg vi ekhe vadàseske
phenav, ke îanav vadàsi. De pe ròki vadàsíjas àm,
ke inke, ke atunçi nàs ïoïoja, feri ròki sas pej màja.
Vov phendas mange, hoð huÊilla muro ïoïoj tàj
khère anla. Igen, dehàt muro ïoïoj!...

2. És volt egy falat kicsi, kicsike fehér nyulacska.
3. De a nyulacska aranyos volt, igen-igen szép volt,
de okos volt és tolvaj volt a végtelenségig. Még
tõlem is jobban tudott lopni. De a káposzta után a
világgal (a világból is) kiment volna. És meg fogja
látni az én kicsi nyulacskám a sok káposztát.
4. Hol látja majd meg õket?
5. És (hát) pontosan a bíró kertjében.
6. És mit gondoltok, hogyan fog járni az a kis nyu- 
lacska?
7. Észre fogja venni a bíró és fogja és elkapja õt. És
veri õt seggen és a seggét csinálta (ütötte), piffpaff!
No, futott az árva nyulacska a világgal (világgá
futott).
8. Mit fogok csinálni?
9. És hová fut a nyúl?
10. Nem tudtam utána menni.
11. No, elment a világgal (világgá ment). Hát, hol
van õ? Nézem, a mezõkön van. Nézem õt, nézem õt,
hiába kiabáltam neki, hogy jöjjön, pedig okos volt.
És nem jön haza az én nyulam. No, attól fogva vannak
aztán a vadnyulak, mert addig nem voltak ám
vadnyulak a mezõkön. Csak akkor (csak azóta vannak),
amikor (amióta) az én nyulam elment a bíró
kertjébõl. 
 
 18/2b

1. No, gyermekeim, szomorú vagyok a nyulacskám
miatt!
2. Hogyne lettem volna szomorú, amikor szép volt,
okos volt és a félelemben veszi magát a világnak és
elmegy (félelmében világgá megy), soha nem jött
vissza!
3. Mondom én mindenkinek. Még egy vadásznak is
mondom, mert tudok (ismerek) vadászt. De
rókákra vadászott ám, mert még, mert akkor nem
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4. Aba avel o õso, avel o jívend prè leste. Aba
malaðílas àm nàïle ïoïojenca. Khetàne vorbin pe,
von akàk t’ an amala. No, miïtoj, vi ànde eðezinde,
hoð von amala t’ aven.
5. No, kàj ràkhena penge menedèko? Von çi îanen
kher te keren. Hàj kàj ràÊàrna? Thàj dena ànde and
ek kufíme kopàçi thàj kodo-j lengo kher. Sar akàk te 
phenav? So si ek gròfo, kukola bàre emeleteïa
khera, von kade likren kodo, hoð len, içe, kher si
ànde kufíme kopàçi.
6. No, igen àm, dehàt v’ andi bokh trubuj te meren
akàk! No, so χana? Uðe, e ïaχ nàçíle. Ande-j
mujàleski bàr aba çi tromàl o ïoïojòro palpàle te
îal, ke, uðe, khote màrde le. No, so kernà aba
dujîène?
7. O jív tèjle das prè le, gèle àm te kotrin o jív, so
ràkhena telà jív. O ðí. No, kodolesa cirdíne àvri
îipo tavasi. Igen àm, de o jív pàle bàroj prè le, vi
lenge purne paχon pe.
8. No, si le ek pinîàrdo ïujsteri. Hej! Thàj phenen
leske, te kerel lenge khèra. Thàj lela thàj v’ ej duje
ïoïojenge kerla lòle khèra.
9. Igen àm, kanà megsas e lòle khèra, cirdíne opre
bàrimasa e ïoïoja. Vi mure sas khèra lòle, vi kodo
keradas, ke kodo sas so goðaver, kodo ràkhlas àvri
àm, hoð khèra te keraven, te nà paχon pe leske
purne. Ke phenav tumenge, goðaver sas. No, cirdel
opre e khèra, bàrimange-j e duj ïoïojòra.
10. Igen àm, de katka o gàîo pàle àvri îànglas, hoð
karing likrel pe muro ïoïoj. Thàj puïka si leste.
Gèlas àm pej màlja te rodel mure ïoïojes, ke pe l’
ròki vadàsíja’.
11. Hàj dikhela les muro ïoïoj. Andej lòle khèra sas
vorta atunçi. Thàj v’ o gàîo dikhel thàj vi prè les
pinîàrdas. De mi hason? Sas te nàïel thàj anglàl
puïka. ¥udas tèjle e khèra, mukhlas le khote. Kanà
mukhlas e khèra khote thàj örökre las pe, mèg vi

voltak (vad)nyulak, csak rókák voltak a mezõkön. Õ
(a vadász) mondta nekem, hogy elkapja majd a nyulamat
és haza fogja hozni. Igen, dehát az én nyulam!...
4. Már jön az õsz, jön a tél rá. Már találkozott ám
futó (menekülõ) nyulakkal. Összebeszélnek
(összebeszél az egyikkel), hogy õk most legyenek
barátok. No, jól van, bele is egyeztek, hogy õk 
bará-tok legyenek.
5. No, hol találnak majd maguknak menedéket? Õk
nem tudnak házat csinálni. És hol éjszakáznak
majd? És adnak be (bebújnak) egy odvas fába és az
a házuk. Most hogyan mondjam? Ami van egy grófnak,
amazok a nagy emeletes házak, õk úgy tartják
azt, hogy nekik, bizony, ház van az odvas fában.
6. No, igen ám, dehát az éhségben is meg kell hogy
haljanak most! No, mit esznek majd? Ugye, a
káposzta elfogyott. A bíró kertjébe már nem mer a
nyulacska visszamenni, mert, ugye, ott verték meg
õket (õt). No, mit csinálnak majd már ketten?
7. A hó lehullott rájuk, mentek ám, hogy kotorják a
havat, mit fognak találni a hó alatt. A búzát. No,
azzal húzták ki tavaszig. Igen ám, de a hó megint
nagy rajtuk, a lábaik is megfagynak (nagyon fáznak
a lábaik).
8. No, van nekik egy ismerõs suszter. Hej! És mondják
neki, csináljon nekik csizmákat. És fogja majd (a
suszter) és a két nyúlnak is csinálni fog piros
csizmákat.
9. Igen ám, amikor megvoltak a piros csizmák,
húzták föl nagyzolva (kényeskedve) a nyulak. Az
enyémnek is (az én nyulamnak is) voltak piros
csizmái, az is csináltatott, mert az volt olyan okos, az
találta ki ám, hogy csináltassanak (csizmát), hogy ne
fagyjanak meg a lábai. Mert mondom nektek, okos
volt. No, húzza föl a csizmákat, nagyzoló (kényes) a
két nyulacska.
10. Igen ám, de emitt a nem-cigány megint kitudta
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ando àver hatàro gèlastàr, çina ç’ àçílas o ïoïojòro
khote, e àvre ïoïojesa khetàne gèletàr.
12. No, azùta pàle ïoïojen çi nàj àm khèra! Feri
atunçi sas le jokhàr khèra, de màj but apàl ïoïojes
çi nàïtig den lòle khèra, ke mèg vi daran katar e lòle
khèra. Feri Mikulàï-napkor si lòle khèra tàj pi
patraði.
13. De v’ atunçi e ïavòrenge numaj kecce ajàndèkura,
anda çokivoste, de àver nàj. Nahàt, apàl azùta
vadni kerðíle e ïoïoja, mivel o mujàlo daradas e
ïoïojen.
14. Ke o mujàlo te nà màrel e ïoïojes, vadno ïoïoj
ïoha n’ aka’ ando trajo, ando hatàro ç’ avílo. Hàt,
azùta si kadala but vadni ïoïoja, so si. 

KÁRPÁTI IMRE „BAJKA“ (lovári), sz. 1924.
Salomvár, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1986.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18/3 
 
1. De la birt acuma vin, mă,
de la birt acuma vin, mă.
Mîndra-i plina de velin, mă,
mîndra-i plina de velin, mă,
vai le, lume.
6. De velin şi de necaz, mă,
de velin şi de necaz, mă.

(megtudta, kifigyelte), hogy merre tart az én nyulam.
És puska van nála (a nem-cigánynál). Ment ám
a mezõkre keresni a nyulamat, mert (addig) a
rókákra vadászott.
11. És meglátja õt (a nem-cigányt) az én nyulam. A
piros csizmákban volt éppen akkor. És a nem-cigány 
is meglátja és rá is ismert (a nyúlra). De mi haszon?

Kellett futnia (a nyúlnak) és a puska elõl. Dobta le
a csizmákat, hagyta azokat ott. Amikor hagyta a
csizmákat ott és vette magát örökre (örökre elfutott),
még más határba is elment, nem is maradt a
nyulacska ott, a másik nyúllal együtt elmentek.
12. No, azóta meg a nyulaknak nincs ám csizmájuk!
Csak akkor volt nekik egyszer csizmájuk, de többet
aztán a nyúlnak nem is adhatnak piros csizmákat,
mert még félnek is a piros csizmáktól. Csak
Mikulás-napkor vannak piros csizmák és húsvétra.
13. De akkor is a gyermekeknek csak olyan
ajándékok, csokiból, de más nincsen. Nahát, aztán
azóta vadak lettek a nyulak, mivel a bíró megijesztette
a nyulakat.
14. Mert a bíró ha nem veri meg a nyulat, vadnyúl
soha nem (lenne) most az életben, a határban nem
lett volna. Hát, azóta vannak ezek a sok vadnyulak,
amik vannak. 
 
 
 18/3 

1. A kocsmából most jövök, hej,
a kocsmából most jövök, hej.
A kedvesem méreggel (haraggal) van tele, hej,
a kedvesem méreggel (haraggal) van tele, hej,
jaj, világ.
6. Méreggel (haraggal) és bánattal, hej,
méreggel (haraggal) és bánattal, hej.
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Bat la geam şi la poartă,
mîndra doarme parcă-i moartă,
vai, lume, vai, mă.
11. Deschide mîndra portiţa,
deschide mîndra portiţă,
că nu-ţi mai cunosc guriţa,
că nu-ţi mai cunosc guriţa, 
vai, mă.
16. Ţuc guriţa ţi-o cunosc, mă,
că miroase tot spumos, mă,
ţuc guriţa ţi-o cunosc, mă,
că miroase tot spimos, mă,
vai, vai, vai, mă. 

FIATAL KORTORÁRI LÁNYOK
Mezõtelegd-Tileagd, judeţul Bihor (R)
Gyûjtés: 1981.
 
 18/4
 
1. Lenas tàj ïukàres îanastàr, ïinnas kadal’... le
ïavora. Îannas lenca phùre romña. Hàj lenna
körñös-körül, kerenas lenge coχa. Kernaχ lenge
ande kòrr, ande-j kòrr. Atunçi kernaχ lenge phàka
hàj lennaχ pe opre hàj îannas. De sunto! Kataj ïò
berï, kataj pàjnî berï, kàj deï berï. Ke goda sunto
ïèj sas. Gode aba le Dèvleχki sas. Anðalo sas. Azèr’,
ke te nà len, saχ gadale Dèvleχki. Atunçi lenaχ, îannaχ
kà o kher, kà o màj barvàlo gàîo àndre, hàj
manglenaχ opre les tàj le gàîen, de màj butîènen,
ke saχ barvàle. Îannas àndre. Ke denaχ le iï le gàîe.
Îannaχ àndre, putrenaχ o vudàr, manglenaχ opre,
ke von keren birïind. Atunçi phennas minðàn.
 
2.Ahàj, Dèvla, aîutin,
de ma jaba jaba cerra briïindu!
Ke si kàthe gade ïej

Kopogtatom az ablakot és a kaput,
a kedvesem alszik, mintha halott (lenne),
jaj, világ, jaj, hej.
11. Nyisd ki, kedvesem, a kaput,
nyisd ki, kedvesem, a kaput,
mert nem ismerem már a szádat,
mert nem ismerem már a szádat, 
jaj, hej.
16. Csókolom a szádat, ismerem, hej,
mert pezsgõ szagú, hej,
csókolom a szádat, ismerem, hej,
mert pezsgõ szagú, hej,
jaj, jaj, jaj, hej. 
 
 
 
 
 
 18/4 

1. Fogták és szépen elmentek, vágták ezeket (az útilapukat)...
a (dodola-járó) gyerekek. Mentek velük
az öreg cigány asszonyok. És vették (magukat
körbe) környös-körül, csináltak nekik (az útilapukból)
szoknyát. Csináltak nekik a nyakban, a nyakban
(az útilapukkal befedték a vállukat és a mellüket is).
Akkor csináltak nekik szárnyat és fogták magukat
föl és mentek. De szent (csak szûz lehetett a dodolajáró).
Hatévestõl (nagyobb), ötévestõl (nagyobb),
tízévesig. Mert az szent (szûz) lány volt. Az már az
Istené volt. Angyal volt. Azért, hogy fogadják, voltak
ezek az Isteniek. Akkor fogták, mentek a házhoz, a
módosabb nem-cigányhoz be, ér kérték föl õt és a
nem-cigányokat, de többeket, mert voltak módosak.
Mentek be. Mert adtak is nekik a nem-cigányok.
Mentek be, nyitották az ajtót, kértek föl, hogy õk
csinálnak esõt. Akkor mondták mindjárt:
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hàj voj pàle îanel àba, pe soste.
Haj khela’ i ïejbàri
hàj mangl’ aba le Dèvles,
te khelel aba voj, sàr o Del mangla.
 
9. Sar voj khelel, i ïejbàri,
gade de ma aba kodo cerra briïind! 
Te na bokhàjonu,
le bute ïavor’ aba, Devlàle!
Aîutisàr, Dèvlàle,
d’ aba cerra briïindu,
t’ avas j’ ame jaba vàroso!
 
16. Ke si, Dèvla, e but borï,
le ïavora pe jekhàvres te bokhàjon.
De ‘ba, Dèvla, m’ o briïind,
sar khelel gade ïejbàri aba le!
Bolde tu jaba, tu ïej,
hàj ker tu vòja, ba, de,
le Dèvleski cini vòje, Dèvlàle!
 
23. Ke si o Dèl boldogo,
kanà ïèjbàri boldel pe hàj khelel.
Ke s’ aba Dèvla boldogo,
kanà ïèjbàri aba le a khelel.
Aba, Dèvla, phùrale,
dikh aba a mila aba,
sar te del aba jaba o briïindu!
 
30. Dikhles o Sunto Raj Delòro,
avíles aba aba o briïind,
dikhles aba o Sunto Del,
k’ avíles aba aba le jo briïind.
 
FARAGÓ KATINKA „BÁNGYI“ (másári), sz. 1939.
Kétegyháza, Békés megye (M)
Gyûjtés: 2001. 

2. Ahaj, Isten, segíts,
adj nekem már már kevés esõt!
Mert van itt ez a lány
és õ megint tudja már, mire (miért).
És táncol a nagylány (eladó lány), 
és kéri már az Istent,
táncoljon már õ, ahogyan az Isten kéri majd.
9. Ahogyan õ táncol, a nagylány (eladó lány),
úgy add nekem már azt a kevés esõt!
Ne éhezzen
a sok gyerek már, Istenek (Istenem)!
Segíts, Istenek (Istenem),
adj már kevés esõt,
legyünk mi is már valami!
 
16. Mert van, Istenem, a sok év,
a gyerekek egymáson ha éheznek.
Adj már, Istenem, nekem esõt,
ahogyan táncol ez a nagylány (eladó lány) már!
Fordulj te már, te lány,
és csinálj te kedvet, de, no,
az Isten kis kedvét, Istenek (Istenem)!
 
23. Mert az Isten boldog,
amikor nagylány (eladó lány) forog és táncol.
Mert már Isten boldog,
amikor a nagylány (eladó lány) már táncol.
Már, Istenem, öregek,
nézd már a szánalmat már
(szánd meg õket, Istenem) ,
ahogyan adja már már az esõ
(azzal, hogy esõt adsz).
 
30. Látta a Szent Úristenke,
megjött már már az esõ,
látta már a Szent Isten,
hogy megjött már már nekik az esõ. 
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 18/5 
 
1. Elkûtték az árvát
kenyeret keresni, hej, 
de, bement a bíróhoz, hej,
de, levelet íratni.
5. De, nem vót jó a levél,
nem vót rajta pecsét, hej!
De, megállj, kutya bíró, hej,
de, kerülsz a kezembe!
9. Fújja a szél, fújja,
az orkánykabátom, hej,
de, nem csak a kabátom, hej,
de, az egész családom.
13. Bementem én, anyám,
tegnap a kocsmába, hej,
de, ott láttam az uram, hej,
másnak kurvájával.
17. Oda is jött hozzám
és azt mondta nékem, hej:
De, nem kellesz már nékem, jaj,
de, verjen meg az Isten!
21. Ki is jöttem, anyám,
abból a kocsmából, hej,
de, hazamentem sírva, hej,
a három kis árvához. 

FIATAL MAGYARCIGÁNY LÁNYOK
Miskolc (Csorba-telep),
Borsod-Abaúj-Zemplén megye (M)
Gyûjtés: 1970.
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 18/6 
 
1. Dèvla Svuntona,
kàj san andò çèri, 
t’ avel àldíme Êo svunto navòro!
4. Ò, Dèvla Svuntona,
de ame Êe sakone ðesesko!
6. T’ aves àldíme, muro Svunto Delòro,
na mukh ame,
na bister ame!
9. De ‘me, Dèvla, ke si tu dosta,
arakh ame, Dèvla,
ferisàr ame bajostàr, nàsulimastondàr!
12. Kon si dur hàj vàðij maïkar amende,
Dèvla, îutisàr leske,
Dèvla, an les,
çumidav Êe svunci punròra!
16. De pàçe, Dèvla, maïkar mure çòrre,
de pe lende làïo levegõvo,
vi pe lende, vi pe lenge romña,
vi pe lenge çòrra!
20. T’ aven jòba,
t’ aven làïe jek karing o kàver,
îutisàr lenge, muro Delòro!
23. De lenge vezetèvon làïo gindo, làïo türelmo!
24. Îutisàr le,
jertisàr lenge bezeχa, muro Delòro!
26. Jertisàr, Dèvla,
ke v’ ame jertisàras jek le kàvreske!
28. Œumidàv Êe svunci punròra,
na mukh ame, Dèvla,
na bister ame!
Àmmen. 

MOHÁCSI SÁNDORNÉ „LULU“ (lovári), sz. 1902.
Bedõ, Hajdú-Bihar megye (M)
Gyûjtés: 1983. 

 18/6 
 
1. Szent Isten,
aki vagy az égben, 
legyen áldva a te szent nevecskéd!
4. Ó, Szent Isten,
add meg nekünk a te mindennapidat!
6. Legyél áldva, Szent Istenkém,
ne hagyj minket,
ne felejts minket!
9. Adjál nekünk, Isten, mert van neked elég,
találj meg minket (vigyázz ránk), Isten,
védj meg minket bajtól, rosszaktól!
12. Aki messze van és vágyik közénk,
Isten, segíts neki,
Isten, hozd meg õt,
csókolom a szent lábacskáidat!
16. Adj békességet, Isten, a szegényeim
(a gyermekeim) között,
adj rájuk jó levegõt,
rájuk is, feleségükre is,
szegényeikre (gyermekeikre) is!
20. Legyenek jóban (jómódban),
legyen jó egyik a másikhoz,
segíts nekik, Istenkém!
23. Adj a vezetõiknek jó gondolatot, jó türelmet!
24. Segítsd õket,
bocsásd meg a bûneiket, Istenkém!
26. Bocsáss meg, Isten,
mert mi is megbocsájtunk egyik a másiknak!
28. Csókolom a szent lábacskáidat,
ne hagyj minket, Isten,
ne felejts minket!
Ámmen. 
 
 
 



296

 18/7 
 
1. Ai zile multe de trăit, dai noroc mult.
2. Ai să faci un drum, ai să reuşeşti, unde te gîndeşti
să ştii că n-ai să păgubeşti, c-ai să reuşeşti. Auzi?
3. Ai să ai cinci copii. Auzi, mamică?
4. Mătăluţ ai făcut o dragoste cu alta şi te iubeşte
mult. Auzi?
5. Şi unde te gîndeşti cade cu bucurie.
6. Da femeia matale a mai ţinut o dragoste cu un
bărbăt. Auzi?
7. Şi unde te gîndeşti să ştii ca n-ai să păgubeşti, cai
să reuşeşti.
8. Da una capă după ţine cu capu bătut după ţiţe.
Auzi? Şi ţine din partea matale mult şi ai noroc, ai
cîştig.
9. Ai să faci un drum, da la drumu ista să nu te
grăbeşti c-ai să te căieşti. Auzi, mamică?
10. Cine-a fost cu boală, cine-a fost cu necaz, cine-a
fost cu boală, cine-a fost cu necaz, cine-a fost, da,
din familie. Da a fost.
11. Uite ce mi se arată de-o dragoste te-ai lăsat, de
una te-ai apucat şi uită-te.
12. Ai să cadă cu bucurie. Să trăieşti la burec!
 
KÖZÉPKORÚ KHELDERASH
VÁNDOR CIGÁNY NÕ
Focşani mellett, judeţul Buzău (R)
Gyûjtés: 1996. 
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1. Sok napod van élni, sok szerencséd van.
2. Egy utat teszel meg, sikerülni fog, ahová gondolsz,
tudd meg, hogy nem lesz károd, sikerülni fog.
Hallod?
3. Öt gyermeked lesz. Hallod, anyukám?
4. Kendecske csináltál egy szerelmet mással és szeret
téged nagyon. Hallod?
5. És ahová gondolsz, örömmel esik.
6. Igen, a te nõd tartott még egy szerelmet egy férfival.
Hallod?
7. És ahová gondolsz, tudjad, hogy nem lesz károd,
sikerülni fog.
8. Igen, egy után jársz, a fejed a csecseire gondol, és
tart részedrõl nagyon és van szerencséd, van
nyereség.
9. Egy utat teszel meg, de erre az útra ne siess, mert
bûnhõdni fogsz. Hallod, anyukám?
10. Ki volt betegségben, ki volt bajjal, ki volt
betegséggel, ki volt bajjal, ki volt, igen, a családból.
Igen, volt.
11. Nézd, mi mutatkozik, egy szerelemtõl
megváltál, egyhez hozzá kezdtél és nézd.
12. Örömmel lesz. Éljél öreg korig! 
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Hárfazene 

HORVÁTH JÁNOS „VUCELI“ (szinto), sz. 1935.
Nagykónyi, Tolna megye (M)
Gyûjtés: 1997.
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1. Sas duj phràl. Hàj le do phràlen, do îènen sas
ekh magàra.
2. – No, aves, mo, ando fòro? Avastàr ando fòro,
biknas la! Kàm kinas amenge vàriso külön-külön!
3. Ke làïi sas lengi samàra!
4. Nohàt, uði, den lake aïvàr, ballagin.
5. De kado inÊa ando Jàsïàgo sas.
6. No, hàt, aba sar kàm pala mizmèri reslas le, hàt ,
avla ekh nàsul vreme. Àndre borulisàrdas, no, majd
vi ïòrelas o briïind. No, so kerna, so kerna? Hàt, sas
kothe ekh kasavo. Phùràno hodàja sas, iïtàllòvo sas,
so sas. De çak sas pa lengo ïèro opràl vàriso.
7. – Hàt, aven àndre kathe!
8. – Hàt, aven, de!
9. Dehàt, aba çak telaràÊi sas, no, dela o briïind màj
dur.
10. – No, so keras?
11. – RàÊàras kathe!
12. No, χav Êo muj, phànden la samàra kàj i jàsla,
hàj sas kothe vàriso ízèko ande jàsla, pe kodo pàle
ïude pe von tèjle ande kàver ïarko.
13. No, ràÊol àndre.
14. – Av ferik, χav Êo muj, torðol o Lulli po vudàr!
15. Ke sar kade phende le rom, le phùràne rom? Œi
phendas „halàlo“. O Lulli.
16. De leski kasa oprefelè nàkhesa sas, hàj pàrno
sas, truïula hàj ‘e çerhàja.
17. Hàj avel àndo vudàr, dikhel ànde, hàj torðol p’
ekh rig hàj sikavela lenge drom.
18. – Dikhes les, kurrav Êa da?
19. – Dikhav, kurrav Êa da! ¥inel ame!
20. – Œi ïinel – phenel o Gusti.
21. Ke vi lenge anava îanav kadal’ romenge. O jekh
Gusti sas, o kàver Joîo, anda Üllõvo. 
22. – Hàj dikhes les, kurrav Êa da?

 18/9
 
1. Volt két fivér. És a két fivérnek, a két személynek
volt egy szamara.
2. – No, jössz, hé, a vásárba? Menjünk a vásárba,
adjuk el (a szamarat)! Hátha veszünk magunknak
valamit külön-külön!
3. Mert jó volt a szamaruk!
4. Nohát, ugye, kantározzák, ballagnak.
5. De ez arra a Jászságban volt.
6. No, hát, már talán délután elérte õket (a vihar),
hát, lesz egy rossz idõ. Beborult, no, majd öntötte
(ömlött) is az esõ. No, mit fognak csinálni, mit fognak
csinálni? Hát, volt ott egy olyan. Régi hodály
volt, istálló volt, mi volt. De csak volt a fejük fölött
valami.
7. – Hát, menjünk be ide!
8. – Hát, menjünk, no!
9. Dehát, már csak alkonyat volt, no, az esõ esni fog
tovább.
10. – No, mit csinálunk?
11. – Éjszakázzunk itt!
12. No, eszem a szádat, a jászolhoz kötik a szamarat,
és volt ott valami ízik a jászolban, és õk meg
arra dobták le magukat (leheveredtek) a másik
sarokban.
13. No, esteledik be.
14. – Gyere csak, eszem a szádat, áll a Lulli az ajtón
(az ajtóban)!
15. Mert hogyan mondták ezt a cigányok, az öreg (a
régi) cigányok? Nem mondott „halál“-t. Lulli-t
(mondott az ember).
16. De a kaszája (Lullinak) az orrával (a hegyével)
fölfelé volt, és fehér volt (Lulli), keresztek és csillagok
(voltak nála).
17. És jön az ajtóba, és néz be, és megáll az egyik
oldalon és utat fog nekik mutatni.
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23. – Dikhav.
24. – ¥inel ame!
25. – Œi ïinel – o terno phendas le màj phùreske.
26. – Œi ïinel – o màj phùro phenlas. – Na dara, çi
ïinel, ke oprefelè si la kasako nàkh.
27. D’ aba kako buÊàrdas, o Lulli, hoð te îan àvri hàj
ïinelas lende le truïula, de çi reselas çi jekhes.
Foðisàjle le truïula, atunçi le çerhàjenca ïudelas
ande lende, pala sako ïudípe drom sikavlas.
28. – So kerasa, kurrav Êa da? Kado lesko than-i,
aventàr àvri! Si te îas!
29. No, puterde penga samàra, χav Êe Dèvles, hàj
kuko das rigàte, das le drom, sar kon làïi bùÊi
vègzindas, mukhlas le àvri hàj nas le khançi problèma
pala kode. 

JAKAB JÓZSEF „CINO“ (lovári), sz. 1922.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1986.
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1. Sas ek raklo, Piïta buïolas. Hàj leski dèj, lesko
dàd aba çi bíríjas lesa. Lesko kerestapo harangozòvo
sas.
2. Phenel peske kerestaposke, leske kirveske o
gàîo:
3. – Komàm, inger kadal’ ràkles ande khangèri hàj
te harangozíj ràÊi hàj darav les, hoð te phírel àvri, te
mèrel, ke aba çi bíríj lesa! 
4. Phenel kade atunçi:

18. – Látod õt, baszom az anyádat?
19. – Látom, baszom az anyádat! Levág minket
(a kaszájával)!
20. – Nem vág – mondja Guszti.
21. Mert a nevüket is tudom ezeknek a cigányoknak.
Az egyik Guszti volt, a másik Jozso, Üllõrõl.
22. – És látod, baszom az anyádat?
23. – Látom.
24. – Levág minket (a kaszájával).
25. – Nem vág – a fiatal mondta az idõsebbnek.
26. – Nem vág – az öregebbik mondta. – Ne félj,
nem vág, mert fölfelé van a kasza orra (hegye)!
27. De már amaz megsokallta, a Lulli, (mutatja nekik),
hogy menjenek ki és vágta (dobálta) hozzájuk
a kereszteket, de nem érte (nem találta el) egyiket
se. Elfogytak a keresztek, akkor csillagokat dobált
beléjük (hozzájuk), minden dobás után utat mutatott.
28. – Mit fogunk csinálni, baszom az anyádat? Ez az
õ helye, menjünk ki! Mennünk kell!
29. No, eloldozták a szamarukat, eszem az
Istenedet, és amaz meg félre állt, utat adott nekik,
mint aki jó munkát végzett, kiengedte õket és
azután nem volt semmi problémájuk.
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1. Volt egy fiú, Pistának hívták. És az anyja, apja
már nem bírt vele. A keresztapja harangozó volt.
2. Mondja a (fiú) keresztapjának, a komájának az
ember (Pista apja).
3. – Komám, vidd ezt a fiút a templomba és
harangozzon este és ijeszd õt meg, hogy járja ki (a
hideglelés), haljon meg (rémüljön meg), mert már
nem bírok vele! 
4. Mondja azt (a keresztapja) akkor:
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5. – Piïta, av, – phenel – harangozisàr, ke naðon
nasvàlo sim! Îa opre, muro ïàvo, harangozin!
6. O ïàvo gèlas opre te harangozíj misto pesko kerestapo.
7. Hàj las atunçi thàj lesko kerestapo sas, vi phabàrdas
hàj îalas opre ande khangèri te daravel les.
Kanà o ràklo kado dikhlas, hoð lesko kerestapo-j
χuÊildas les opre hàj ïudas les tèjle pàj khangèri,
àvri paj feljàstra hàj minðàn mùlas.
8. No, anda kadi dàr las pe o ràklo, te îaltar la
jumasa.
9. Gèlastàr la jumasa o ràklo, dîal, dîal. Bàri ràÊi-j,
karing i dopaïèràt si. And’ ek murmunci phabolàs
ando hullahàzo e memeja. Hàj îal ànde, ke jívend
sas. Kothe si koporïòvura trín, trín mùle ande
lende. Hàj lel voj atunçi hàj phagel le koporïòvura
hàj kerel jàg ando hullahàzo maïkàràl, hoð te tàÊol.
Hàj beïàrel e mùlen tèjle. A jagatàr e mùle opre
biljàjle.
10. Hàj malavel le ek palma.
11. Phenel kade:
12. – O roïïebo te χal tumen! Ke na dosta, ke tàÊon,
inke vi kathe ande χiljen?
13. Ke khàndenas.
14. Las pe hàj gèlotàr. Dîal, dîal, dîal, aba ðesàjlas.
And’ ek fòro resel ànde.
15. Ande dîal kàj ek phùri gàdîi.
16. – Muri phùri dèj, so híro phírel òrde?
17. – Hej, muro ïàvo, – phenel kade – bàro! Amàro
kràj – phenel kade – bika kèpibe kasgodes mudàrel
ràÊi deïudo çàsongo, ke tríne àrtatlanòne manuïen
íva Dèvleske umblavadas opre!
18. – No, – phenel – maj îò me leste pe ràÊate!
19. Dîal kàj leski romñi.
20. Phenel kade:
21. – No, ïundem, so-j Êe romesko bajo, hoð bikake
vàltozisàjlas. De me îutíj pe leste. Ýiden ando gav
khetàne ïtàrvàrdeïe phùre dîukhlen, naðon phùre,

5. – Pista, gyere, – mondja – harangozz, mert nagyon
beteg vagyok! Menj fel (a toronyba), fiam,
harangozz!
6. A fiú ment föl harangozni a keresztapja helyett.
7. És fogta akkor és a keresztapja volt, gyújtott is
(gyertyát) és ment föl a templom(torony)ba megijeszteni
õt. Amikor a fiú ezt meglátta, hogy a keresztapja,
kapta õt föl és dobta õt le a templom(toronyból)
ról, ki az ablakon és mindjárt meghalt (Pista
keresztapja).
8. No, ezért megijedt a fiú (úgy), hogy elmenjen a
világgal (úgy megijedt a fiú, hogy világgá ment).
9. Elment a világgal (elment világgá) a fiú, megy,
megy. Nagy este van, éjfél felé van. Egy temetõben
égett a hullaházban a gyertya. És megy be, mert tél
volt. Ott van koporsó három, három halott bennük.
És fogja õ akkor és (össze)töri a koporsókat és
csinál tüzet a hullaházban középen, hogy melegedjen.
És ülteti a halottakat le (és felülteti a halottakat).
A tûztõl a halottak felolvadtak.
10. És (le)csap nekik egy pofont.
11. Azt mondja:
12. – A rosseb egyen meg benneteket! Mert nem
elég, hogy melegedtek, még itt is beszartok?
13. Mert bûzlöttek.
14. Fogta magát és elment. Megy, megy, megy, már
nappalodott. Egy városba ér be.
15. Bemegy egy öregasszonyhoz.
16. – Öreganyám, mi hír jár erre?
17. – Hej, fiam, – azt mondja – nagy (hír van)! A
királyunk – azt mondja – bika képében mindenkit
megöl éjjel tizenkét órakor, mert három ártatlan
embert hiába Istennek akasztatott föl!
18. – No, – mondja (Pista) – majd menni fogok én
hozzá estére! 
19. Megy a feleségéhez (a királynak).
20. Azt mondja:
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èï an le mange kathe! Ande kodo hejïègo ïùv maj
ànde, kàjso avel tèjle Êo rom ràÊi deïudo çàsongo!
22. Ingerde les ande kodo than ànde, kathar avelas
tèjle pa plafoñi èï atunçi voj ïuttas pe, te kàrÊazíj
korkòro.
23. – Tromf, Piïta, tromf, Piïta! – kerel.
24. Avílas deïuduj çàsura. Puterðílas o meñezeto,
avílas tèjle ek bika. Leske kamelas te dîal te χal les.
Atunçi voj le dîukhlen eðenkènt ïudelàs angla leste.
Míg çi ðesàjlas, e ïtàrvàrdeï dîukhelen χàlas, e murdàle
dîukhlen. Kanà ðesàjlas, o kràj çi dîanglas
palpàle te îal, àïílas ùjbùl kràjeske.
25. Atunçi leske dine, le Piïtaske, peska ràklja o
kràj, pesko dopaï kiràjïàgo.
26. Èï phendas:
27. – Feri kaÊÊesa sam ame màj különba, hoð ame
màj síg ïas e roj ande hàbe, sar tu!
28. Trajínas boldogan.
29. Inke o kràj nàs lesa elègedíme, leske tudomàñesa.
¥uttas angla leste ekhe îuvinde gulumbos ando
tejàri. O ràklo sar ïinlàs e gulumbos, o gulumbo
uràjlas opre, hàj o ràklo pèlas khetàne hàj
àjulisàjlas.
30. No, anda kado von line hàj naïade le ràkles, vi
la ràklja line lestàr, vi o felekiràjïàgo. Hàj örökre
sas te dîaltar o ràklo, pàle ande juma te çavargij.
31. Te na mùle, î’ aðes tràjin. 

KALÁNYOS JÓZSEFNÉ “RÁJI“ (lovári), sz. 1929.
Sárpilis, Tolna megye (M)
Gyûjtés: 1987. 
 
 
 
 
 
 

21. – No, hallottam, mi a férjednek a baja, hogy
bikának változott. De én segítek rajta. Szedjetek a
faluban össze negyven vén kutyát, nagyon véneket,
és hozzátok azokat nekem ide! Abba a helyiségbe
tedd majd be (a kutyákat), ahol jön le a férjed éjjel
tizenkét órakor!
22. Vitték õt (Pistát) abba a helyiségbe be, ahonnan
jött le (a király bika képében) a plafonról és akkor
õ tette magát, hogy kártyázzon egyedül.
23. – Tromf, Pista, tromf, Pista! – csinálja (mondja).
24. Jött tizenkét óra. Megnyílt a mennyezet, jött le
egy bika. Neki (Pistának) akart menni, hogy megegye
õt. Akkor õ a kutyákat egyenként dobta eléje.
Amíg meg nem nappalodott (amíg meg nem virradt),
a negyven kutyát megette (a bika), a döglött
kutyákat. Amikor megnappalodott, a király nem
tudott visszamenni (megtört a varázslat), maradt
újból királynak.
25. Akkor neki adták, a Pistának, a lányát a király,
(és a) fele királyságát.
26. És mondta (a király):
27. – Csak annyival vagyunk mi különbek, hogy
hamarabb tesszük a kanalat az ételbe, mint te!
28. Éltek boldogan.
29. Még a király nem volt vele (Pistával)
megelégedve, a tudományával (butának tartotta).
Tett elébe egy élõ galambot a (lefedett) tányérra. A
fiú, ahogy vágná a galambot, a galamb repült föl, és
a fiú esett össze (az ijedtségtõl) és elájult.
30. No, ez miatt õk fogták és elzavarták a fiút, a
lányt (a királylányt) is elvették tõle, a felekirályságot
is. És örökre el kellett mennie a fiúnak, megint a
világba csavarogni.
31. Ha nem haltak meg, ma is élnek. 
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1. Haj, haj, sandala,
kon dikhela sandala?
3. Haj, haj, sandala,
kerna sandala!
5. Haj, haj, sandala,
kon dikhela sandala?
7. Haj, haj, sandala,
kerna sandala!
9. Muri sokra mujeñíca,
na kindas mange katrinca,
na kindas mange katrinca,
vàj, lume, vàj!
13. Muro sokro mujàlo,
na kindas mange diklo,
na kindas mange diklo,
lume, vàj!
17. Haj, haj, sandala,
kon kerel e sandala?
19. Haj, haj, sandala,
kerna sandala!
21. Haj, haj, sandala,
kon kinel e sandala?
23. Haj, haj, sandala,
kerna sandala!
25. Hajdi manca pe vulíca,
te kinav tuke lebeñíca,
kinav tuke lebeñíca,
vàj, lume, vàj!
29. Hajdi manca pe vulíca,
kinav tuke lebeñíca,
kinav tuke lebeñíca,
vàj, lume, vàj!
33. Haj, haj, sandala,
kon kinela sandala? 
35. Haj, haj, sandala,
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1. Gyere, gyere, szandál,
ki fog látni szandált?
3. Gyere, gyere, szandál,
csinálni fognak szandált!
5. Gyere, gyere, szandál,
ki fog látni szandált?
7. Gyere, gyere, szandál,
csinálni fognak szandált!
9. Az anyósom bíróné,
nem vásárolt nekem kötényt,
nem vásárolt nekem kötényt,
jaj, világ, jaj!
13. Az apósom bíró,
nem vásárolt nekem kendõt,
nem vásárolt nekem kendõt,
világ, jaj!
17. Gyere, gyere, szandál,
ki csinálja a szandált?
19. Gyere, gyere, szandál,
csinálni fognak szandált!
21. Gyere, gyere, szandál,
ki vásárolja meg a szandált?
23. Gyere, gyere, szandál,
csinálni fognak szandált!
25. Gyere velem az utcára,
hadd vegyek neked görögdinnyét,
veszek neked görögdinnyét,
jaj, világ, jaj!
29. Gyere velem az utcára,
veszek neked görögdinnyét,
veszek neked görögdinnyét,
jaj, világ, jaj!
33. Gyere, gyere, szandál,
ki fogja megvásárolni a szandált? 
35. Gyere, gyere, szandál,
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kerna sandala!
37. Haj, haj, sandala,
kon kinela sandala?
39. Haj, haj, sandala,
kerna sandala!
41. XuÊíldam ando maïkàr,
te dikhen amen o’ phràl,
te dikhen amen o’ phràl,
vàj, lume, vàj!
45. XuÊíldam ando maïkàr,
te dikhen amen o’ phràl,
te dikhen amen o’ phràl,
lume, vàj!
49. Haj, haj, sandala,
kon kinel e sandala?
51. Haj, haj, sandala,
kerna sandala!
53. Haj, haj, sandala,
kon kinel e sandala?
55. Haj, haj, sandala,
kerna sandala!
57. Hajdi manca ando fòro,
te kinav tuke diklo,
te kinav tuke diklo,
vàj, lume, vàj!
61. Hajdi manca ando fòro,
te kinav tuke diklo,
te kinav tuke diklo,
vàj, lume, vàj!
65. Haj, haj, sandala,
kon kinel e sandala?
67. Haj, haj, sandala,
kerna sandala!
69. Haj, haj, sandala,
kon dikhel e sandala? 
71. Haj, haj, sandala,
kerna sandala! 

csinálni fognak szandált!
37. Gyere, gyere, szandál,
ki fogja megvásárolni a szandált?
39. Gyere, gyere, szandál,
csinálni fognak szandált!
41. Derékon kaptuk,
nézzenek minket a fivérek,
nézzenek minket a fivérek,
jaj, világ, jaj!
45. Derékon kaptuk,
nézzenek minket a fivérek,
nézzenek minket a fivérek,
világ, jaj!
49. Gyere, gyere, szandál,
ki vásárolja meg a szandált?
51. Gyere, gyere, szandál,
csinálni fognak szandált!
53. Gyere, gyere, szandál,
ki vásárolja meg a szandált?
55. Gyere, gyere, szandál,
csinálni fognak szandált!
57. Gyere velem a vásárba,
hogy kendõt vegyek neked,
hogy kendõt vegyek neked,
jaj, világ, jaj!
61. Gyere velem a vásárba,
hogy kendõt vegyek neked,
hogy kendõt vegyek neked,
jaj, világ, jaj!
65. Gyere, gyere, szandál,
ki vásárolja meg a szandált?
67. Gyere, gyere, szandál,
csinálni fognak szandált!
69. Gyere, gyere, szandál,
ki látja a szandált? 
71. Gyere, gyere, szandál,
csinálni fognak szandált! 
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DARÓCZI LÁSZLÓ (magyarcigány), sz. 1956.
Kõrösgyéres-Girişu de Criş, judeţul Bihor (R)
Gyûjtés: 1989. 
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Pergetés 

GÁBOR KLÁRI (khelderash), sz. 1947.
Kolozsvár-Cluj Napoca, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1994.
 
 18/13 
 
1. S’ jaj, mer’, házunk elõtt, anyám,
két szép jegenyefa,
haj, mer’, az alá van kötve
két szürke paripa.
5. Haj, mer’, fel es van nyergelve,
kantár a fejive,
haj, mer’, fel es van nyergelve,
de, kantár a fejive.
9. Aj, hogy, a fényes zabolától
hobot ver a szája,
aj, a fényes zabolától
hobot ver a szája.
13. Aj, mer’, eriggy, asszony, eriggy,
térítsd meg a pallirt,
aj, de, menjünk a vásárba
de, szerencse-próbára!
17. Aj, mer’, Isten adta vóna,
s ne láttalak vóna, 
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1. De, nem aludtam én a nyáron,
majd alszom én a jövõ nyáron.
3. Œi sùtem me pala-j ràÊi,s
maj sovò me àver ràÊi.
5. Avtar khère, muri romñi,
ingrò tuke lòlo pàji! 

SZÉKELY EDIT „KAROL“ (lovári), sz. 1955.
Csácsbozsók, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1981.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 18/15 
 
1. De, nem aludtam én a nyáron,
majd alszom én a jövõ nyáron.
3. Nem aludtam én az éjszaka után,
majd fogok aludni én másik éjszaka.
5. Gyere el haza, feleségem,
vinni fogok neked piros vizet!

aj, de, híredet-nevedet
de, ne hallottam vóna!
21. Aj, mer’, tesvérek, rokonok,
de, hûtlenek vadtok,
aj, a beteg ágyajimba
de, meg sem látogattok!
 
ROMÁN OLGA (magyarcigány), sz. 1954.
Sepsiszentgyörgy (Õrkõ)–Sfìntu Gheorghe,
judeţul Covasna (R)
Gyûjtés: 1996.

 
 18/14 
 
Harmonikazene
 
MOCSEL KÁROLY (magyarcigány), sz. 1970.
és MOCSEL ALBERT (magyarcigány), sz. 1969.
Sepsiszentgyörgy (Õrkõ)–Sfìntu Gheorghe,
judeţul Covasna (R)
Gyûjtés: 1996.
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1. Jaj, de, kicsi a galambom,
de, ïukàr muri romñi, mamò,
jaj, de, Êinò lake, mamò,
lòlo Mercèdesi!
 
5. Jaj, de, t’ al baχtàli mange,
de, muri cini gàîi, mamò,
t’ al mange baχtàli
pe l’ grastengo fòro!
 
9. Jaj, de, avtar manca khère,
de, muri cini gàîi, mamò,
te kères e vòja,
de, vi mange, v’ àvreske!
 
13. Jaj, de, tèjle-opre phírav,
pàro me çi ràkhav, mamò,
pàro me çi ràkhav,
de, le làïe phràlenge.
 
17. Jaj, de, astar ànde, phrali,
de, e galbeni khùren, jaj,
tàj inger ma àvri,
de, îipo àllomàïi!
 
21. Jaj, de, phenta mange, çorre,
de, so îànes Êe Dèvlen, jaj!
Ke, na mudàr ma, dile,
feri zalisàr ma!
 
25. Jaj, de, inke jokhàr, phrali,
de, mukhen mulatíj ma, mamò, 
jaj, de, mukhen mulatíj ma,
te kèrav e vòja!
 

 18/16 

1. Jaj, de, kicsi a galambom,
de, szép a feleségem, anyám,
jaj, de, veszek neki, anyám,
piros Mercédeszt!
 
5. Jaj, de, legyen szerencsés nekem,
de, a kis feleségem, anyám,
legyen nekem szerencsés
a lóvásáron!
 
9. Jaj, de, gyere el velem haza,
de, kis feleségem, anyám,
csináld a kedvet,
de, nekem is, másnak is!
 
13. Jaj, de, le-föl járok,
párját nem találom, anyám,
párját nem találom,
de, a jó testvéreknek!
 
17. Jaj, de, fogd be, testvér,
de, az arany(sárga) csikókat, jaj,
és vigyél engem ki,
de, az állomásra!
 
21. Jaj, de, mondd el nekem, szegény asszony,
de, mit ismersz Isteneidet
(milyen Isteneket ismersz), jaj!
Mert, ne ölj meg engem, te bolond,
csak szédíts meg engem!
 
25. Jaj, de, még egyszer, testvér,
hagyjatok mulatni engem, anyám, 
jaj, de, hagyjatok mulatni engem,
hadd csináljam a kedvet! 
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29. Jaj, de, opre ïutte mange,
de, la Zalake ïàve, mamò,
tàj te χuÊilen ma,
de, rögtön mudàren ma.
 
33. Jaj, de, çi darav me, mamò,
de, çi ïeleîènendàr, jaj,
ke làïe-j e phralòra
ande-j luma-j bàri.
 
37. T’ aves baχtàlo, muro phràl!
 
SZÉKELY EDIT „KAROL“ (lovári), sz. 1955.
Csácsbozsók, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1981. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Jaj, de, föltették (megüzenték) nekem,
de, a zalai legények, anyám,
és ha (hogyha) elkapnak,
de, rögtön megölnek engem.
 
33. Jaj, de, nem félek én, anyám,
de, száztól se, jaj,
mert jók a testvérkék
a nagy világban!
 
37. Legyél szerencsés, testvérem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18/17 
 
Ó, jaj, Istenem, anyám,
hol lesz meghalásom, hej?!
Ó, vagy erdõ, vagy mezõ,
vagy a víz közepe! 

Ó, ha meghalok, anyám,
szépen temessetek, de, hej,
ó, sírom tetejére
rózsát ültessetek!
 
KÖZÉPKORÚ MAGYARCIGÁNY FÉRFI
Györgytallóról, Borsod-Abaúj-Zemplén megye (M)
Varsó és Budapest között az éjszakai vonaton.
Gyûjtés: 1976.
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 18/18 
 
1. Hej, ke, phenel: Szõke vize a Tiszának,
mondd meg, babám, az anyádnak,
hej, ke, phenel: mert, az egész Tisza mentén,
ke, nincsen ilyen árva, mint én.
 
5. Mer’, fáj a fejem kívül-belül,
de, bánat szoríccsa a szívem.
Hej, ke, le rom tràden hàj me niçi,
hej, ke, bàre laîaveski bùÊi.
 
9. Phenel: Mir’ a kukorica pàÊol,
de, deres ló fut a kocsimban,
hej, ke, mir’ a kukorica érik,
de, babám, deres ló fut a kocsi[mban].
 
13. Phenel: Tanár uram, arra kérem,
de, gyógyítsd meg a beteg szívem,
hej, ke, phenel: gyógyítsd meg a beteg szívem,
de, tanár uram, arra kérem!
 
17. O tanàri goda phendesz,
ke, jílo, Dèvla, çi sasÊàrel,
hej, ke, jílo aba çi sasÊàrel,
haj mange aba si te mèrav.
 
21. Phenel: Màrel o Dèl godo çàso,
de, godo çàso bibaχtàlo,
hej, ke, kanà ïùtem khèràl pàso,
de, màrel o Dèl, de, godo çàso!
 
25. T’ am baχtàle!
 
NYISZTOR JÁNOS „LEMEZ“ (másári), sz. 1950.
Kétegyháza, Békés megye (M)
Gyûjtés: 2000. 

 18/18 
 
1. Hej, mert mondja: Szõke vize a Tiszának,
mondd meg, babám, az anyádnak,
hej, mert mondja: mert, az egész Tisza mentén,
mert, nincsen ilyen árva, mint én.
 
5. Mer’, fáj a fejem kívül-belül,
de, bánat szoríccsa a szívem.
Hej, mert, a cigányok, hajtanak
(hajtják a kocsit) és én nem,
hej, mert, nagy szégyendolog
(nagyon szégyenletes dolog).
 
9. Mondja: Mir’ (mire) a kukorica érik,
de, deres ló fut a kocsimban,
hej, mert, mir’ (mire) a kukorica érik,
de, babám, deres ló fut a kocsi[mban].
 
13. Mondja: Tanár uram, arra kérem,
de, gyógyítsd meg a beteg szívem,
hej, mert, mondja: gyógyítsd meg a beteg szívem,
de, tanár uram, arra kérem!
 
17. Az orvosegyetemi tanár azt mondta,
mert, szívet, Istenem, nem gyógyít,
hej, mert, szívet már nem gyógyít,
és nekem már meg kell halnom.
 
21. Mondja: Megveri az Isten azt az órát,
de, azt a szerencsétlen órát,
hej, mert, amikor tettem otthonról lépést,
de, megveri az Isten, de, azt az órát!
 
25. Legyünk szerencsések! 
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 18/19 
 
1. Dunăre, să nu mă-nneci, măi,
căci n-ai bani să mă plăteşti, măi,
nici lacrimi, să mă jeleşti,
nici cu flori să mă-nveleşti.
Dunăre, Dunăre, ce vii aşa tulbure?
6. Dunăre, la Drăgăşani, măi,
Oltul safă cu duşmani, măi,
c’ astă-vară a înnecat
un băiat frumos ş-inalt.
Dunăre, Dunăre, ce vii aşa tulbure, măi?
C’ astă-vară a înnecat
un băiat frumos ş-înalt,
13. Dunăre, Dunăre, ce vii aşa tulbure?
Dunăre, Dunărea mea, măi,
ai grijă de măicuţa mea,
căci ne-a crescut cu necaz
şi cu lacrimi pe obraz!
18. Dunăre, Dunăre, ce vii aşa tulbure?
Să nu mă-nneci puişorul,
Că e viaţa şi odorul.
Dunăre, Dunăre, ce vii aşa tulbure? 

RITA IVANCIU (kherútno), sz. 1950.
Radoia, judeţul Bacau (R)
Gyûjtés: 1996.
 
 18/20 

1. Vàrikanà zuràles dulmut – kathar muri màmi ïundom
kadal’ bùÊe – sas ekh romñi, kaske lako rom
ande-j temlica sas. Kàde sas, hoð umblaven les. Hàj
las pe-j romñi, te îal kothe pe kodo than, kàj
umblavena lake romes. Sar îalas, pe late ràÊàjlas
and’ ekh veï. Vàrikàj, kàj ek veïesko àgor, vàri... 
Kothe sas ïavoresa ande vas. Pijàrlas le ïavores. Hàj

 18/19 
 
1. Te Duna, hé, meg ne fullassz, hej,
mert nincs pénzed, hogy kifizess, hej,
könnyed sincs, hogy elsirassál,
virágod nincs, hogy beborítsál.
Te Duna, te Duna, miért jössz olyan zavarosan?
6. Te Duna, hej, Drăgăşani-nál, hej,
az Olt ellenségeket szerzett, hej,
mert a nyáron belefulladt
egy szép magas fiú.
Te Duna, te Duna, miért jössz olyan zavarosan, hej?
Mert a nyáron belefulladt
egy szép magas fiú.
13. Te Duna, te Duna, miért jössz olyan zavarosan?
Te Duna, Dunám, hej,
vigyázz az anyácskámra,
mert küszködve, bánattal nevelt fel minket
és könnyes arccal.
18. Te Duna, te Duna, miért jössz olyan zavarosan?
Meg ne fullaszd a csöppségemet,
mert õ az életem és a drága kincsem.
Te Duna, te Duna, miért jössz olyan zavarosan? 
 
 
 
 
 
 18/20 

1. Valamikor erõsen (nagyon) régen – a nagyanyámtól
hallottam ezeket a dolgokat – volt egy cigány asszony,
akinek a férje a börtönben volt. Úgy volt, hogy akasztják
(a férjét). És fogta magát a cigány asszony, hogy
odamenjen arra a helyre, ahol a férjét fogják akasztani.
Ahogy ment, ráesteledett egy erdõben. Valahol, 
egy erdõ szélén, valahol. Ott volt gyerekkel a kézben.
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pàïjílas tèjle, hàj las pesko kolin, del te pel o
ïavoro.
2. Hàj jokhàr v’ avel ekh bàro sap.
3. E romñi darajlas. Hàj so te kerel? Œi tromàjlas te
miïkij pe. Hàj lel lako kolin ïukàres àndre, hàj del
te pel. Hàj mukhel e romñi, te pel lako kolin.
4. Sar pelas lako kolin, o sap çàljílas, tèjle pàïjílas
kothe. Hàj lel e romñi hàj vi ïinel peske bal tèjle, ke
bàri, lungi çunri sas la. Hàj ïinel le tèjle, phàndel pe
lende vàrisar hurko. Sar kerdas. Hàj phànglas pe
sapeski korr.
5. Hàj so te kerel?
6. Phànglas les àvri k’ ekh kaït.
7. Detehàra uïÊel opre, d’ o sap pàïjol kothe, sòvel.
8. Hàj kanak del te îaltar e romñi, uïÊel opre o sap,
hàj e romñi... màrel pe o sap kothe sa karing e kòrr,
de çi îànel te putrel pe àvri.
9. Hàj lel e romñi hàj îaltar.
10. Îal kothe àndre, kàj kodol’ manuïa, kon lake
romes kamen te mudàren. Œi kamen te mukhen la
àndre. Ruðíj pe lende, hoð te mukhen la àndre, ke
si te phenel kothe vàriso kodole mujàlenge, ke
kathar voj avelas, hoð so pecisàjlas lasa.
11. Addig ruðíj pe, addig mangel le, pune mukhen
la àndre.
12. Hàj îal àndre kothe, kàj kodo màj bàro, kon
lake romes kamel te mudàrel. Hàj phenel, hoð sar
phírdas.
13. Phenel o manuï:
14. – Romñe, ame kodole sapes aba o Sunto Del
îànel, dèsàr kamas te mudàras, ïoha çi ràkhlam les.
Kodo sap, so tu phenes, manuïen, gurven mudàrel,
hàj çi îànas – phenel – te ràkhas les, hoð kàj si-lo, te
ame te mudàras les. Hàj kaÊÊi but çòrrípo kerdas
àba, hoð o Sunto Del îànel, sode! De te χoχaves, 
me lav Êíro tràjo! De çàçípo te phenesa, slobodo
mukhas Êe romes.

Szoptatta (még) a gyereket. És lefeküdt, és (elõ)vette
a mellét, kezd szopni a gyerek.
2. És egyszer jön is egy nagy kígyó.
3. A cigány asszony megijedt. És (hát) mit csináljon?
Nem mert megmozdulni. És (a kígyó) szépen beveszi
(a szájába) a mellét (a cigány asszonynak), és kezd
szopni. És engedi a kígyónak a cigány asszony, hogy
szopja a mellét.
4. Ahogy megszopta a mellét, a kígyó jóllakott, lefeküdt
ott. És fogja a cigány asszony és le is vágja a haját,
mert nagy, hosszú varkocsai voltak. És levágja
õket (a varkocsait), köt rájuk valahogyan hurkot.
Ahogy megcsinálta. És a kígyó nyakára kötötte.
5. És (hát ) mit csináljon?
6. Kikötötte (a kígyót) egy fához.
7. Reggel (a cigány asszony) fölébred, de a kígyó ott
fekszik, alszik.
8. És amikor el akar menni a cigány asszony, fölébred
a kígyó, vergõdik a kígyó ott mind a nyaknál, de nem
tudja kibontani magát.
9. És fogja (magát) a cigány asszony és elmegy.
10. Bemegy oda be, azokhoz az emberekhez, akik a
férjét akarják megölni. Nem akarják beengedni.
Könyörög náluk, hogy engedjék be, mert mondania
kell ott valamit azoknak a bíróknak, mert ahogy õ
jött, hogy mi történt vele.
11. Addig könyörög, addig kéri õket, amíg beengedik.
12. És bemegy oda, ahhoz a legnagyobbhoz, aki a
férjét akarja megölni. És mondja, hogy hogyan járt.
13. Mondja az ember:
14. – Cigány asszony, mi azt a kígyót a Szent Isten
tudja már, mióta meg akarjuk ölni, soha nem találtuk
meg! Az a kígyó, amit te mondasz, embereket, ökröket
öl, és nem tudjuk – mondja – megtalálni, hogy hol
van, hogy mi megöljük. És annyi sok szerencsétlen- 
séget csinált már, hogy a Szent Isten tudja, mennyit!
De ha hazudsz, én az életedet veszem! De ha az
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15. – Ràja, çàçes si! Katka hàj katka si-lo murdàlo.
Murdàjlas.
16. Kàj pàÊanas le ràj, kàj çi pàÊanas lake.
17. – No, – phenel – romñe, uïÊi, av àvri!
18. Hàj len la hàj ingren la. Ingerde la îi kothe, hoð
te sikavel le o bàro sap.
19. De kode phendas lake kodo màj bàro:
20. – Kede çàçes te si, atunçi Êe romes àvri mukhas,
de te nàj çàçes, vi tut mudàras!
21. Hàj kanà dikhle le bàre ràj, hoð so si, sa
mucisàjle.
22. Hàj line te roden. Hàj kothe pàïjílas tèjle e
romñi ande kodo vàreso... ande phù... Kujbo?...
Vàreso... angla kodo... na kujbo sas, hanem i kasavi
pince vàreso sas, na groapa sas, pince, so andre le
gozura, aba andre ràkhle majd, bàríle... Œi diçolàs
kothe khançi, numa o bàro gozo sas. Hàj kothe,
ande kodolesko muj pàsjílas tèjle e romñi, te pijàrel
peske ïavores, hàj ràÊi sas pe late, hàj kothe pi
thudeski sung avílas àvri o sap.
23. Ke kode kerlas angla kode, hod çòràl avri pelas
le guruvñengi thud, hàj cine borñùvon χalas, hàj
mudàrlas le manuïen, hàj kàj îànlas. Te denàs te
tàmadin les, atunçi mudàrlas le manuïen o bàro
vàriso sap. Kaso ïèro sas les, sar ekhe grastes, kabor
bàro ïèro sas le sapes. Hàj angla kode kasave kerlas
kado sap, hoð sas ekh terno ràj, îalas pe l’ grastesko
dumo. Hàj sàr îalas zuràles le grastesa, kado sap
das pala leste, hàj χukhlas opre po gras. Hàj vi po
ïàvo, pe kodo manuï. Hàj kothàr las les tèjle pal
grastesko dumo, hàj mudàrdas les. Kado pàle vàriso
bàro ràj sas. Anda kode kamnas te mudàren von
kadales, hàj çi ràkhle kadale bàre sapes. Hàj kade
romñi ràkhlas le sapes. 
24. So, kade na paramíçe! Me kàde ïundom, hoð
kade na paramíçe, hanem so me îànav, de! Hàj
çàçes pecisàjlas!

igazságot fogod mondani, szabadon engedjük a férjedet.
15. – Uraság, valóban (így) van! Emitt és emitt van
megdögölve. Megdöglött.
16. Hol hittek az urak, hol nem hittek neki. (Volt
olyan úr, aki hitt neki, volt olyan, aki nem hitt.)
17. – No, – mondja (az egyik úr) – cigány asszony,
keljél, gyere ki!
18. És fogják (a cigány asszonyt) és viszik. Odavitték
(arra a helyre, ahol a kígyót megölte), hogy megmutassa
nekik a nagy kígyót.
19. De azt mondta neki (a cigány asszonynak) az a
legnagyobbik (úr):
20. – Ha valóban úgy van (ahogy mondod), akkor a férjedet
kiengedjük, de ha nem igaz, téged is megölünk!
21. És amikor látták a nagy urak, hogy mi van, mind
megnémultak (a megdöbbenéstõl).
22. És fogták (magukat), hogy megkeressék. És (hát)
ott feküdt le a cigány asszony abban a valamiben... a
földben... Fészek?... Valami... az elõtt... nem fészek
volt, hanem olyan pince valami volt, nem gödör volt,
pince, ami a gazban, már benne találták meg, nõttek...
A gazban volt ott egy pince. Nem látszott ott semmi,
csak a nagy gaz volt. És ott, annak (a pincének) a
szájában (a bejáratánál) feküdt le a cigány asszony,
hogy megszoptassa a gyerekét, és este volt rajta
(ráesteledett), és ott a tejszagra jött ki a kígyó.
23. Mert azt csinálta azelõtt (a kígyó), hogy lopva kiszívta
a tehenek tejét, és kisborjúkat evett, és megölte
az embereket, és ahol tudta. Ha meg akarták támadni,
a nagy valami kígyó megölte az embereket. Olyan
(nagy) feje volt, mint egy lónak, akkora feje volt a
kígyónak. És azelõtt olyanokat csinált ez a kígyó, hogy
volt egy fiatal úr, ment lóháton. És ahogy ment erõsen
(gyorsan) a lóval, ez a kígyó utána eredt, és felugrott a 
lóra. És a legényre is, arra az emberre. És levette
onnan a ló hátáról és megölte õt. Ez meg valami nagy
úr volt. Õk ez miatt akarták megölni, és nem találták
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25. Hàj dine kothe te roden le ràj. Hàj kàde ràkhle
kodo bàro thàn, kàj sas, te sas kothe màj but cine,
χurde sapa, kàj phurdenàs o ðèmànto. Kase bàre
kotora ðèmàntura ràkhle kothe àndre!
26. Àvri mukhle lake romes, la romñake romes.
Kàde muntusàrdas les. 

DARÓCZI GUSZTÁVNÉ „MOZOL“ (másári), sz. 1939.
Budapest (Pesterzsébet), Pest megye (M)
Gyûjtés: 1998. 
 
 
 
 18/21

1. More, has eð çòrro rom! Hàt, bàri rèma kerðas,
ke çòrðas èï manuïes mudàrðas. Pala ado o
rendõrïègo χuterða les, lingerdíne les tàj ítílinde
les èletfoktra, e phùre romes.
2. N’ akanàke voj ande temlica hi, indulinðas
akanàke e romñi çavòreha te dîal ke leste làtogatòra.
3. Hàt, abba az üdõbe, more, vonatura na has,
numa ðalog phírnàs, kasavo duràl.
4. Hàt, pe late ràÊíljas and’ eð sõllõvi.
5. Has eð çèskuñhòva, eð çorri koljiba tàj othe gíljas
te piheñínel tèjle, hàt, naðon khíñi has-li.
6. No, akanàk e romñi piheñinðas. Has eð fertelmeïïo
sap.
7. Ke hoð katar odo e luma t’ o them sa daranàs. Tàj
vi îannàs, hoð othe lakozínel eð sap ando odo vèï,
de na tromalàs o nèpo othe te phírel kerestül anda
leste.
8. Hàt, o sap meg k’ odi romñi gíljas, ke χaÊàrðas,
ke pijàrlas. Po thud othe gílja.
9. N’ akanàke e romñi na tromàjlas te mozdulínel,
ke daràjlas, hoð maj mudàrel la.
10. Hanem o sap othe gíljas, χuterðas e çavòres,

meg ezt a nagy kígyót. És ez a cigány asszony találta
meg a kígyót.
24. Hát, ez nem mese! Én úgy hallottam, hogy ez
nem mese, hanem mit tudom én, no! És valóban
megtörtént!
25. És kezdtek ott kutatni az urak. És így találták
meg azt a nagy helyet, ahol volt, volt ott több kis,
apró kígyó, ahol fújták a gyémántot. Olyan nagy
darab gyémántokat találtak ott bent (a pincében, a
kígyófészekben)!
26. Kiengedték a férjét, a cigány asszony férjét. Így
mentette meg õt (a férjét, a cigány asszony).
 
 18/21
 
1. Pajtás, volt egy szegény cigány! Hát, nagy dolgot
követett el, mert lopott és embert ölt. Ezután a
rendõrség elfogta, vitték és életfogytiglanra ítélték
õt, az öreg cigányt.
2. No, most õ a tömlöcben van, az asszony a
gyerekkel indul most hozzá látogatásra.
3. Hát, abban az idõben, pajtás, vonatok nem
voltak, csak gyalog jártak, olyan messzirõl (is).
4. Hát, egy szõlõben esteledett rá.
5. Volt ott egy csõszkunyhó, egy rossz kunyhó és
odament lepihenni, hát, nagyon fáradt volt.
6. No, most a cigány asszony pihent. Volt egy fertelmes
kígyó.
7. De az a kígyó olyan volt, hogy attól világ és ország
teljesen félt (rettegett). És tudták is, hogy ott lakozik
egy kígyó abban az erdõben, és a nép nem mert ott
járni keresztül miatta.
8. Hát, a kígyó meg ahhoz a cigány assszonyhoz
ment, mert érezte, hogy szoptatott. A tejre (a 
tejszagra) odament.
9. No, most a cigány asszony nem mert mozdulni,
mert félt, hogy majd megöli õt (a kígyó).
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ande peske danda o ïèrand, fèlre ïùða les, voj meg
tèjle païíjlas ande romñaki angàja tàj kezdinðas laki
çùçi te pijel.
11. Hàt, kadiçi píljas o sap, hoð khíno has-lo, tàj
kezdinðas te piheñínel.
12. E romñi tel adi ‘rema tàj ïinel tèjle peske çùnri,
kerðas eð baro hurko tàj ïùða les ande sapeski kòrr.
13. Tàj ljas akanàke e romñi peske çavòres, e zajda
othe mukhljas, tàj denàïljas îi and’ eð gav àndre.
14. Gíljas k’ o bíròvo.
15. Phenel:
16. – Bíròvona, kade tàj kade – phenel – pecisàjljas!
Athe t’ athe – phenel – and’ adi koljiba tèjle
piheñinðom. Avljas eð sap – phenel – tàj pílja muri
çùçi. Tèjle ïinðom mure bala tàj kerðom eð hurko,
ande leski kòrr ïùðom tàj àvri phàngljom les k’ eð
pòco.
17. Tàj phenel:
18. – ¥un athe, romñej! Adi çàçe te hi, hoð tu
mudàrðan odole sapes, ame Êe dades (Êe romes!)
sabadlàbra hejezínaha po bíròsàgo.
19. – Adi – phenel – pontoïan kade-j.
20. No, minðàn o bíròvo khethàne akharaðas e
inkesten, rendõrïègos, pistojenca, puïkenca, t’
indulinde avri te dîan k’ odi çèskuñhòva.
21. Tàj kanàk othe gílje, hàt, dikhle, ke o sap murdàlo
has, ke odo hurko àndre ïinða leski kòrr. T’
othe has e romñaki baÊuva tàj lake bala, so tèjle
ïinðas pal pesko ïèro.
22. N’ akanàk gílje k’ o bíròïàgo, jelentinde, hoð adi
romñi soske eð àllatos mudàrðas. So aba níhàña
sàmtalana berïa odo nèpo na tromanas othe kera
restül te îan katar ado sap.
23. No, minðàn ljas opre o bíròïàgo, írinðas o kèrelmura
pal lako rom, tàj ljas tàj mukhljas les avri
sabadlàbra.
24. Màig iï othe dîuvel peske çalàdoha. 

10. A kígyó odament (a cigány asszonyhoz), a
gyereket, a pólyát a fogaiba fogta, félredobta, õ
meg lefeküdt az asszony ölébe és kezdte szopni a
csecsét.
11. Hát, annyit szopott a kígyó, hogy fáradt volt
(elfáradt), és kezdett pihenni.
12. Ez alatt az idõ alatt a cigány asszony levágja a
varkocsait, csinált egy nagy hurkot és a kígyó nyakába
vetette.
13. És most fogta a cigány asszony a gyermekét, a
batyut otthagyta, és befutott egy faluig,
14. Ment a bíróhoz.
15. Mondja:
16. – Bíró, így és így – mondja – történt! Itt és itt –
mondja – ebben a kunyhóban lepihentem. Jött egy
kígyó – mondja – és szopta a csecsemet. Levágtam a
hajamat és csináltam egy hurkot, a nyakába vetettem
és kikötöttem egy magaslathoz.
17. És mondja (a bíró):
18. – Figyelj ide, cigány asszony! Ha ez igaz, hogy te
megölted azt a kígyót, mi az apádat (férjedet!)
szabadlábra fogjuk helyezni a bíróságon.
19. – Ez – mondja (az asszony) – pontosan így van
(ahogy mondtam).
20. No, a bíró mindjárt egybehívta a katonákat, a
rendõrséget, pisztolyokkal, puskákkal, és indultak
menni ahhoz a csõszkunyhóhoz.
21. És amikor odamentek, hát, látták, hogy a kígyó
(már) döglött volt, mert az a hurok bevágta a
nyakát. És ott volt a cigány asszony batyuja és (ott
volt a kígyó nyakán a cigány asszony) haja is, amit
levágott a fejérõl.
22. No, most a bírósághoz mentek, jelentették, 
hogy ez a cigány asszony milyen egy állatot ölt meg.
Hát, már néhány számtalan éve az a nép nem mert
ott keresztül menni ettõl a kígyótól.
23. No, a bíróság mindjárt fölvette (rögzítette), kérvényeket
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BALOGH ELEK „MOLDOVÁNY“ (cerhári), sz. 1943.
Kántorjánosi, Szabolcs-Szatmár megye (M)
Gyûjtés: 1982. 
 
 18/22 

1. Sas, kàj nas, sas ek rom tàj sas les ek romñi tàj ek
ïavoro. So, nàs le so χan, gèlastar o rom te çòrel.
Sar gèlas te çòrel, bàro èrtèko çòrdas tàj χuÊilde les.
XuÊilde les tàj opre kamenas te kecon les. Pùïle
kathar o rom, mielõtt opre keconas les, hoð so-j
lesko utòlïòvno kívànïàgo.
2. Phendas o rom,
3. te dikhel peska romña tàj peske ïavores.
4. Vi híre ingerdíne la romñake. ¥undas i romñi,
phendas, hoð îal. Sar îalas i romñi, îalas ando vèï
tàj jokhàr ràÊi kerðílas. Ande jek kher tèrindas ànde
tàj kothe sòvelas. Sar pijavelas e cine ïavòres, sàma
las, hoð ek sap kothe îal èï pel laki çùçi. Sar pelas
laki çùçi, i romñi gòði kapindas tàj χuÊildas peske
bal, tèjle ïindas le. Phanglas àvri e sapes. Kanà detehàra
kerðílas, phanglas les kà o kaït tàj ùtnak gèlas.
Rakhaðílas ek çõsosa.
5. Pùïel latar o çõso:
6. – So rodes orde, romñe, kanà khoñik çi tromàl
orde t’ avel?
7. – Îav kà muro rom, te dikhav les, mer’ opre
kecon les.
8. Hàj phenel i romñi:
9. – Hàj phanglem ek sapes, ek mèrgeïònes. 
10. Phenel o çõso:
11. – Kado çaçes te si, akkor mukhen te romes!
12. Gèlas o çõso tàj i romñi palpàle, dikhlíne.
Dikhlas o çõso, hoð phanglo o mèrgeïo sap, kodo
sap si tàj gèline kàj garade. Gèline kàj garade,
sikade les e garadenge. Tàj mukhlíne àvri lake

írt a (cigány asszony) férjéért, és fogta és
engedte õt ki szabadlábra (a cigány asszony férjét).
24. Máig is ott él a családjával.
 
 
 18/22
 
1. Volt, hol nem volt, volt egy cigány és volt neki egy
felesége és egy gyereke. Hát, nem volt nekik mit
enni, elment a cigány lopni. Ahogy ment lopni, nagy
értéket lopott és megfogták õt. Megfogták õt és föl
akarták akasztani õt. Megkérdezték a cigánytól,
mielõtt fölakasztották õt, hogy mi az utolsó kívánsága.
2. Mondta a cigány,
3. (az), hogy lássa a feleségét és a gyerekét.
4. Hírt is vittek a cigány asszonynak. Meghallgatta a
cigány asszony, mondta, hogy megy. Ahogy ment a
cigány asszony, ment az erdõben és egyszer este
lett. Egy házba tért be és ott aludt (hogy ott alszik
éjszaka). Ahogy szoptatta a kisgyereket, észrevette,
hogy egy kígyó odamegy és szopja a csecsét. Ahogy
(a kígyó) szopta a csecsét, az asszony észt kapott
(észbe kapott) és megfogta a haját, levágta azt. Kötötte
ki a kígyót. Amikor reggel lett, kötötte azt (a
kígyót) a fához és útnak ment (útnak indult).
Találkozott egy csõsszel.
5. Kérdezi tõle a csõsz:
6. – Mit keresel erre, cigány asszony, amikor senki
nem mer erre jönni?
7. – Megyek a férjemhez, hogy lássam õt, mert
fölakasztják õt. 
8. És mondja az asszony:
9. – És megkötöttem egy kígyót, egy mérgeset.
10. Mondja a csõsz:
11. – Ha ez igaz, akkor elengedik a férjedet!
12. Ment a csõsz és az asszony vissza, megnézték.
Látta a csõsz, hogy megkötve a mérges kígyó, az a
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romes.
13. Kon kado çi paÊal, te phírel pala les! 

RAFAEL TIBOR “NARANCS“ (lovári), sz. 1971.
Budapest (Rákospalota), Pest megye (M)
Gyûjtés: 1986.

 
 18/23
 
1. No, saχ eð romni tàj gèlaχ kà peχko rom
besèlõre.
2. Lake romes deïupàjnî berï sas les.
3. Közbe, a romna saχ la eð ñòc-tíz hònapoïo cini
ïejòri ando vas.
4. Tàj gèlas. Sar voj îala àri po hatàro, ande rèz,
rezate.
5. Îanes, sar si le gàîenge reza.
6. Voj malaðíles ek kasave çõseχ, akiχ guñhòva saχ.
7. E romni ïutta peχko ïèro tèjle, ke àver ðeχ avla
o besèlõvo.
8. Te sovel peske îi pe detehàra, hoð maj detehàra
te îal peχke ñòcra po besèlõvo.
9. No, miïto-j.
10. Œi îanglaχ, hoð kothe avla vàreso.
11. De baχ saχ la, ke saχ la ek litero raÊija ande
posoÊi.
12. Na, sàχ la romna, saχ la kasave çunri, lake bal.
13. Pala godo sap kõrözína màj bu, sar ñòc-tíz ève,
le vadàsa tàj le jàgere, tàj gadala, e rendère.
14. Sa kõrözína, ke vàreso tríne-ïtàreîène murdàr- 
daχ aba.
15. Hàj gèles e romni hàj daχ ke lake çùçi.
16. – Pijadas peske ïavòres?
17. Elõször igen.
18. Pijadaχ e ïavòres tàj gelaχ ke lake çùçi.
19. Hàj laχ le o sap ando muj.

kígyó az, és mentek az õrökhöz. Mentek az
õrökhöz, megmutatták azt (a kígyót) az õröknek. És
engedték ki a (cigány asszony) férjét.
13. Aki ezt nem hiszi, járjon utána! 
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1. No, volt egy cigány asszony és ment a férjéhez (a
börtönbe) beszélõre.
2. A férjének tizenöt éve volt. (A férje tizenöt évre
volt ítélve.)
3. Közben, a cigány asszonynak volt egy nyolc-tíz
hónapos kislányka a kézben (a kezében).
4. És ment. Ahogyan õ menni fog kint a határon, a
szõlõben, a szõlõsön (keresztül).
5. Tudod, ahogyan van a nem-cigányoknak a
szõlõsük.
6. Õ talált egy olyan csõszt, akinek kunyhója volt.
7. A cigány asszony tette a fejét le, mert másnap lesz
a beszélõ.
8. Hogy aludjon magának reggelig, hogy majd
reggel menjen nyolcra beszélõre.
9. No, jól van.
10. Nem tudta (nem gondolta), hogy ott lesz valami.
11. De szerencséje volt, mert volt egy liter pálinkája
a (szoknyája alatti) „zseb“-ben (cigányul: „poszotyi’-
ban).
12. Na, voltak a cigány asszonynak olyan varkocsai, haja.
13. Az után a kígyó után (amelyik odacsúszott
hozzá) köröztek több, mint nyolc-tíz éve a vadászok
és az erdészek, és ezek, a rendõrök.
14. Mind körözték (keresték), mert valami háromnégy
személyt megölt már.
15. És ment (kibontotta mellén a ruháját) a cigány
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20. E ïavòreχ fère pízdes.
21. No, e romni dikhel, kon cirdel ojan nehezen.
22. Gindil, saχ laki cini ïejòri.
23. Hàj phabàrdaχ maïina, ke e romni vi cigarettàzò
saχ.
24. Ke kodi saχ laki baχ, ke saχ la vi maïina, vi raÊije.
25. Hàj las, telàl o sap, dikhlaχ les, opre borzadinde
lake bal.
26. Haj laχ àvri peχki reÊije ande peχki posoÊi hàj
pijadas e sapes, maÊàrdaχ les.
27. Lel, χap Êo rat, e romni, saχ late vi ïùri.
28. Vi pe kode baχ saχ la.
29. ¥indes tèjle peχki jek çunra.
30. Hàj phànglaχ leχ àvri, kanà tèle pèlaχ e sapeχko
muj katar laki çùçi.
31. Àvri phànglaχ les.
32. Hàj gèles kà o besèlõvo ande temlica.
33. Vorbindaχ peχke romeχke, so pecisàjles.
34. Hàj phendaχ o rom, aba von, duj ïòn saχ
iskiríme, ke gadale sapes kõrözin èï kon rakhla les,
naðon bàro jutalmo lela.
35. E romni meg minðàn vorbindaχ leχke
parançnokosa vað leχke nevelõvosa.
36. Hàj phendaχ lake o nevelõvo pal’ o besèlõvo:
37. – Ha ez igaz, çe romes sabadlàbon mukhàχ leχ
àvri.
38. Hàj vi gelíne, vi rakhlíne le sapes.
39. So, rakhle leχ, minðàn puïkedine leχ andi gadi
guñhòva. 
40. Tàj le romes line, mukhle les àvri.
41. Vi àvri mukhle les pa trin ðes. Hetvenkèt òràn
belül àvri mukhle les.
42. Tàj line e romes, mukhle leχ àvri.
43. Tàj o rom àvri geles. Vað pa dujto ðes, vað çi
îanav, pa kurko.
44. Gelaχ lasa ando vèï.
45. Hàj las peχka romna tàj murdàrdas la.

asszony és adott neki (a kislányának) csecset.
16. – Szoptatta a gyerekét?
17. Elõször igen.
18. Szoptatta a gyereket és ment (a kígyó) a (az aszszony)
csecséhez.
19. És vette azokat (az asszony csecseit) a kígyó szájba.
20. A gyereket félre lökte.
21. No, a cigány asszony megnézi, ki húzza (szívja a
mellét) olyan nehezen.
22. Gondolja, volt a kisleánykája.
23. És gyújtott gyufát, mert a cigány asszony cigarettás
volt.
24. Mert az volt a szerencséje, hogy volt gyufája is,
pálinkája is.
25. És fogta a (gyufát), alul a kígyó, meglátta azt,
felborzadt a haja.
26. És vette ki a pálinkát a zsebébõl és megitatta a
kígyót, megrészegítette azt.
27. Fogja, eszem a véredet, a cigány asszony, volt
nála kés is.
28. Azon is szerencséje volt.
29. Vágta le az egyik varkocsát.
30. És kötötte azt (a kígyót) ki, amikor leesett a
kígyó szája a csecsérõl.
31. Kikötötte azt (a kígyót).
32. És ment a beszélõre a börtönbe.
33. Elbeszélte a férjének, mi történt.
34. És mondta a férj, már õk, két hónapja volt 
(ki)írva, hogy ezt a kígyót körözik (keresik) és aki
megtalálja ezt, nagyon nagy jutalmat kap majd.
35. A cigány asszony meg mindjárt beszélt a (férje)
parancsnokával, vagy nevelõtisztjével.
36. És mondta neki a nevelõtiszt a beszélõ után:
37. – Ha ez igaz, a férjedet szabadlábon engedjük õt
ki.
38. És mentek is, meg is találták a kígyót.
39. Hát, megtalálták azt (a kígyót), mindjárt meglõtték
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46. Mír? Mivel vàdolinda la, ke murdàrdaχ la?
47. Gindisàjlaχ, ke kùrde la le õrura, azèr mukhle
les àvri.
48. Hàj sar aïundem, phrala, gade phendem la
tuke. 

FARKAS MÁRTON (drizári), sz. 1952.
Dány, Pest megye (M)
Gyûjtés: 1986.
 
 
 
 
 
 
 
 
 18/24a 
 
1. RàÊi phírav, kanà khoñik çi dikhel,
hàj sa χojàjven pe mande le ïèjà.
Dràgonàle, ïèjàle, na χojàjven pe mande,
kàj çi phírav sako ràÊi tumen(de)!
 
DARÓCZI GUSZTÁVNÉ „MOZOL“
(másári), sz. 1939.
Budapest (Pesterzsébet), Pest megye (M)
Gyûjtés: 1998. 
 
 
 18/24b 
 
1. Àpoj, de, kanà tu, mamò, aveχ,
anta mura ïejòra, mej,
ke mèrav me pala la,
ke mèrav me pala late, mej!
5. Àpoj, ke sal, mamò, màj çorri,

ebben a kunyhóban.
40. És a cigányt fogták, engedték õt ki.
41. Ki is engedték õt három napra (három napon
belül). Hetvenkét órán belül kiengedték õt.
42. És fogták a cigányt, engedték õt ki.
43. És a cigány kiment. Vagy két napra (két napon
belül), vagy nem tudom, egy hétre (egy héten belül).
44. Ment vele (a feleségével) az erdõbe.
45. És fogta a feleségét és megölte.
46. Miért? Mivel vádolta, hogy megölte?
47. Gondolta, hogy megbaszták (a feleségét) az
õrök, azért engedték õt ki.
48. És ahogyan hallottam, testvér, úgy mondtam ezt
neked. 
 
 
 
 18/24a 
 
1. Éjjel járok, amikor senki nem lát,
és mind haragszanak rám a lányok.
Drágák, lányok (drága lányok),
ne haragudjatok rám,
hogy nem járok minden este hozzátok! 
 
 
 
 
 
 
 18/24b 
 
1. Aztán, de, amikor te, anyám, jössz,
hozd el a lánykámat, hej,
mert meghalok én utána,
mert meghalok én utána, hej!
5. Aztán, mert vagy, anyám, a legszegényebb,
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ande lume kamaði, mej!
Àpoj, me som, Dèvla, màj çorro,
Dèvla, pale muro ïavoro, vàj, Dèvla, mej! 

FIATAL KHELDERASH FIÚ
Marosszentanna-Sìntana de Mureş, judeţul Mureş (R)
Gyûjtés: 1994.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a világban adós, hej!
Aztán, én vagyok, Istenem, a legszegényebb,
Istenem, a fiacskám (a kisgyerekem) után (miatt),
jaj, Istenem, hej!
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CD 19 
 
 19/1 
 
1. Saχ ekdàta eð omporàto.
2. Kole omporàtoχ saχ leχ trin ràklje.
3. Avel ek vrema, roma, îal àvri jek ràklji, i màj bàri
ràklji, kàj te ïilàl tèle o... o pràgo le khereχko.
4. Kàj te ïilal tèle o pràgo.
5. Avel ek cini balvàl, numa ljaχ la i balvàl hà’
ingerðaχ la.
6. Omporàto sa îukàrel, sa îukàrel, na avel leχki
ràklji.
7. Hàt, ekdàta îal, vi i maïkarùni ràklji îal.
8. Numaj te nà màj lunîàrav i pòvesÊe, kàj vi kej
ràklji kade phírðaχ, sar i bàri.
9. Ingerðàχ la, vi la i balvàl, ingerðàχ la.
10. Gelaχ i màj cini, kàj te ïilal o pràgo.
11. Avíljaχ, vi ek balvàl avíljaχ, vi kola ingerðaχ la.
12. Tha omporàto sa îukàrel peχke ràklja, roma, na
avel.
13. So te kerel o omporàto? Ròvel-cipil.
14. I leχki îùvlji: 
15. – Kàj mure ràklja? Kàj mure ràklja?
16. Del duma, lume, omporecije, sede Dumñezo
biñe.
17. Geljàχ, kàj te del po veste, ke kàj ràkhel peχke
ràkljan.
18. – No, – phenel – kàj sakko manuï kàj te îal
leχte, kàj te phenel àvri, kàj te, kàj îanel, leχke ràklja,
kàj karing gele.
19. Sako manuï te prezentil, te îal othe leχte.
20. Îan omporeci, îan sa manuï, sa, kàj feldenfèle
manuïa îan.
21. Thà çi îanen, kàj kàj-le.
22. Vi phenel leχki gàîi le omporàtoχki.
23. – Av, muro gàîo, îa kàj katika and’ agori! And’

CD 19 
 
 19/1 
 
1. Volt egyszer egy király.
2. Annak a királynak volt három lánya.
3. Jön egy idõ (jön egy zivatar), ember, megy ki az
egyik lány, a legnagyobb lány, hogy söpörje le a... a
küszöbét a háznak.
4. Hogy söpörje le a küszöböt.
5. Jön egy kicsi szél, csak fogta õt a szél, (el)vitte õt.
6. A király mind (csak) vár, mind vár, nem jön a
lánya.
7. Hát, egyszer megy, a középsõ lány is megy.
8. Csak hogy ne nyújtsam már a mesét, hogy ez a
lány is úgy járt, mint a nagy.
9. (El)vitte õt, õt is a szél, (el)vitte õt.
10. Ment a kisebbik, hogy söpörje a küszöböt.
11. Jött, egy szél is jött, azt (a lányt) is vitte.
12. És a király mind (csak) várja a lányát, ember,
nem jön.
13. Mit csináljon a király? Sír-kiabál.
14. A felesége:
15. – Hol (vannak) a lányaim? Hol (vannak) a
lányaim?
16. Szól, világ, királyság, adjon az Isten jót.
17. Ment (a király), hogy hírül adja, hogy hol találja
meg a lányait.
18. – No, – mondja – hogy minden ember hogy
menjen hozzá, hogy mondja ki (árulja el), hogy ha,
hogy tudja, a lányai, hogy merre mentek.
19. Minden ember jelentkezzen, menjen oda hozzá.
20. Mennek a királyok, megy minden ember, mind,
hogy mindenféle emberek mennek.
21. És nem tudják, hogy hol vannak.
22. Mondja is a felesége a királynak.
23. – Gyere, férjem, menj emidehez (ide) a végébe!
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agor le gàveχko shin ek phùri gàîi. Shi’ la trin ràkle.
Te deχ la veste, vi voj katka avel.
24. No, phenðaχ:
25. – Îa, muri slùga, kàj te pheneχ lake, kàj te avel
lake trin ràkle mande!
26. – Ke vi kola te îanna pe muri ràklji. Gàta.
27. Îal othe o manuï.
28. – No, t’ aχ baχtàli, muri dèj!
29. – T’ ajeχ baχtàlo, muro ïàvo! Soχtàr avíljan?
30. – Dikh, avíljom, k’ omporàto tràðaχ ma, ke Êe
ràkle, kàj te aven tahàra kol oχtov leχte! Ke dikh,
χaljíle, χàljílaχ leχke trin ràklja, kàj te îanna, o
omporàto.
31. No, miïto-j.
32. No, avel ekdàta i ràÊi.
33. Avel i ràÊi, ekdàta avel la RàÊako, le χàbeneχko,
jek ïàvo.
34. – No, jíto, muri dèj, de ma te χav, ke mèrav la
bokhatàr!
35. La ràÊako... i Œerhan, la RàÊaki.
36. Îal leχki dèj, thol leχke χàben, χaljaχ, maÊíljaχ,
ïùÊaχ peχ ando pàto.
37. No, pale kodo avel le Deïudongi Œerhan, la
ràÊaki.
38. Avel khere lako raklo saχ kodo abaj, o çerhan
lako raklo saχ, lako deïuduj.
39. Avel khere.
40. – Numa, muri dèj, te shi’ ma, so te χav, kàj te
deχ ma te χav!
41. – Îa kothe, χa ‘e’! Îa, tho tu tele!
42. Îal, χaljaχ o rom, o ïavo.
43. Phenðaχ:
44. – Kon sòvel ando pàto?
45. – Hej, avíljaχ ek çorro manuï thàj phenðom, te
thol peχ. Thàj îa vi tu païa leχte, tho tu tèle!
46. Ljaχ peχ o ràklo, o ïàvo, thoðaχ peχ tèle.
47. Kàj thoðaχ peχ tèle o ïàvo, avel la Tahàraki

A végében a falunak van egy öregasszony. Van neki
három fia. Ha adsz neki hírt, õ is emide (ide) jön.
24. No, mondta:
25. – Menj, szolgám, hogy megmondd neki (az öregasszonynak),
hogy jöjjön el a három fia hozzám!
26. – Mert azok is tudnak majd a lányomról (a lányaimról).
Kész.
27. Megy oda az ember.
28. – No, legyél szerencsés, anyám!
29. – Legyél szerencsés, fiam! Miért jöttél?
30. – Nézd, jöttem, mert a király hajtott (küldött)
engem, hogy a fiaid jöjjenek holnap nyolckor
hozzá! Mert nézd, elpusztultak, elpusztult a három
lánya, hogy megtudják majd, a király.
31. No, jól van.
32. No, jön egyszer az este.
33. Jön az este, egyszer jön az Esti, a vacsorai (az
Esti Csillag), egy fiú.
34. – No, hamar, anyám, adjál nekem enni, mert
meghalok az éhségtõl!
35. Az esti... a Csillag, az Esti.
36. Megy az anyja, tesz neki ételt, evett,
megrészegedett (berúgott), tette magát (lefeküdt)
az ágyba.
37. No, azután jön a Tizenkettõi (az Éjféli) Csillag,
az esti.
38. Jön haza, a fia volt az már, a csillag az õ fia volt,
az õ tizenkettõje (az õ fia volt az Éjféli Csillag).
39. Jön haza.
40. – Csak, anyám, ha van nekem mit enni, hogy
adjál nekem enni!
41. – Menj oda, edd meg azt! Menj, tedd magadat
(feküdj) le!
42. Megy, evett a cigány, a fiú.
43. Mondta:
44. – Ki alszik az ágyban?
45. – Hej! Jött egy szegény ember és mondtam,
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Œerhan.
48. – Làïi tahàra, muri dèj!
49. – O Dèl anðaχ tu, muro ràklo!
50. – Tho mange te χav!
51. No, thoðaχ vi leχke te χal.
52. Xaljaχ.
53. – Kon sovel ando pàto?
54. – Avíljaχ meïte çorre manuïa hàj ðom len than.
Îa vi tu, tho vi tu païa lende!
55. Ljaχ peχ, ïave, tèle thoðàχ peχ païa leχ.
56. Tahàra uïÊel opre.
57. – No, so shin i kasi te, kàj te îan, mure raklòre!
58. – Mure ïave, îan k’ o Lòlo Omporàto!
59. Thàj phenðaχ, kàj te îan leχte, kàj χasejle leχke
trin ràklja, kàj te îanen vi kol, îanna, ke kariñ-i
lenge leχke ràklja.
60. – Av, îa, ke phenla la tuke!
61. No, line pe opre o’ trin phràla.
62. Hàj gele îi ko Lòlo Omporàto.
63. – T’ aχ baχtàlo, Lòlo Omporàtona!
64. – O Dèl anðaχ tume, ràklòre, mure ïave! No, 
ïun pala mande! Saχ ma trin ràklje, kàj te gele, tàj
çi màj îanav pale le. Hàj kathar îanna, kathar lenna
angle mure ràklje, hàj te îanna, kàj kariñ-i, tumenge
dav mure ràkljan, vi le trínen, hàj so avere shi’ ma,
ek paï tumari.
65. No, gàta.
66. ¥ùÊaχ andi lileχte.
67. – No, ïun pala mande! Te keràreχ mange trin
ïel the íjavàrdeï the íje kilòvure sàsra, lànco! Hàj te
keràreχ mange ek vidre, ek vidre... Tudod, mi?...
68. – Bràði.
69. – Eð bràði. Keràreχ mange eð bràði. Antunïi lav
ma haj îavtar kolenca.
70. No, ljaχ peχ, keràrðaχ la, vi ðaχ po kovàçure.
71. Hàj kerde la leχke, kodo lànco hàj kode bràði.
72. Ljaχ peχ, geljaχ ke la Lumeki Xajin.

tegye magát (feküdjön le). És menj te is mellé, tedd
magadat (feküdj) le!
46. Fogta magát a fiú, a fiú, tette magát (feküdt) le.
47. Ahogy tette magát (feküdt) le, a fiú, jön a
Reggeli Csillag (Hajnalcsillag).
48. – Jó reggelt, anyám!
49. – Az Isten hozott téged, fiam!
50. – Tegyél nekem enni!
51. No, tett neki is enni.
52. Evett.
53. – Ki alszik az ágyban?
54. – Jött néhány szegény ember és adtam nekik
helyet. Menj te is, tedd magadat (feküdj) melléjük.
55. Fogta magát, fiúk, letette magát (lefeküdt) melléje.
56. Másnap kel föl.
57. – No, ami van olyan, hogy menjetek, fiacskáim!
58. – Fiaim, menjetek a Piros Királyhoz!
59. És mondta, hogy menjenek hozzá, hogy (mivel)
elvesztek a három lányai, hogy megtudják majd,
meg fogják tudni, hogy merre vannak maguknak a
lányai.
60. – Gyere, menj, mert meg fogja azt mondani
neked!
61. No, fogták magukat fel a három fivérek.
62. És mentek a Piros Királyig.
63. – Legyél szerencsés, Piros Király!
64. – Az Isten hozott titeket, fiúcskák, fiaim! No,
figyelj (figyeljetek) rám! Volt nekem három lányom,
hogy hová mentek és nem is tudok már róluk, és
hogyha mentek majd, hogyha veszitek majd elõ a
lányaimat, és ha mentek majd, hogy merre vannak,
nektek adom a lányaimat, a hármat is, és ami vagyonom
van, egy fél a tiétek.
65. No, kész.
66. Tette papírba (a király szerzõdést írt errõl
velük).
67. – No, figyelj rám! Csináltass nekem egy „vidre“-
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73. Tàj îala voj po drom, resel ekhe manuïeχ.
74. Phenðaχ kodo manuï:
75. – Kàj îan?
76. – Ò, ame îaχ katika hàj katika, ke kaki χajin,
pala kala trin ràklje.
77. Phenðaχ:
78. – ¥un pala mande!
79. – Colahàrav opre tumenca, ke avò ji me païa
tumende.
80. Kanà resle îi ke koda χajin, antunïi voj so
kerðaχ?
81. Phàngljaχ o lànco pe bràði, antunïi andre
mukhljaχ.
82. – No, akanà savoj îal andre prímadàta ande
χajin, te îal tèle pe ker lume?
83. No, phenðaχ kako o..., kàj χuÊilðaχ peχ.
84. Phenðaχ:
85. – ¥un, mo! Me îap tèle prímadàta. De kanà skuturisàrav
me o lànco...
86. – Kanà rajisàrav.
87. – Kanà rajisàrav o lànco, antunïi te cirden man
opre!
88. The ljaχ peχ, vi mukhle leχ tèle.
89. Kanà mukhle leχ, màj but geljaχ tele, sar ïel
mètera.
90. Rajisàrðaχ o lànco, skuturisàrðaχ leχ, v’ opre
cirde leχ.
91. Phenðaχ voj:
92. – Œi îav tèle, ke çi tromàjvav te îav tèle!
93. Àpoj geljaχ kako bàro phràl, le... la ràÊako geljaχ...
khere... tele. Le χàbeneχko. Tèle geljaχ voj, o
màj bàro phràl.
94. – No, – phenðaχ – kanà skuturisàrav o lànco,
antunïi te cirden ma opre!
95. Voj tèle geljaχ, sar màj pàjnî geljaχ.
96. Vov skuturisàrðaχ o lànco, papàle cirde leχ.
97. – Rajisàrðaχ leχ.

t, „vidre“... Tudod, mi?
68. – „Brágyi“.
69. – Egy vödröt. Csináltatsz nekem egy vödröt.
Akkor fogom magamat és elmegyek azokkal.
70. No, fogta magát, megcsináltatta azt, adta is a
kovácsokra.
71. És megcsinálták azt neki, azt a láncot és azt a
vödröt.
72. Fogta magát, ment a Világ Kútjához.
73. És menni fog õ az úton, elér egy embert
(találkozik egy emberrel).
74. Mondta az az ember:
75. – Hová mentek?
76. – Ó, mi megyünk ide és ide, emehhez a kúthoz,
ezek után a három lányok után.
77. Mondta (az az ember):
78. – Figyelj rám!
79. – Esküdök föl veletek, mert jönni fogok én is
mellétek!
80. Amikor megérkeztek addig a kútig, akkor õ mit
csinált?
81. Kötötte a láncot a vödörre, akkor abbahagyta.
82. – No, most melyik megy be elõször a kútba,
hogy menjen le a másik világra?
83. No, mondta emez a... aki fogta magát.
84. Mondta:
85. – Figyelj, hé! Én megyek le elõször. De amikor
megrázom én a láncot...
86. – Amikor megrázom.
87. – Amikor megrázom a láncot, akkor húzzatok
engem föl!
88. És fogta magát, engedték is õt le.
89. Amikor engedték õt, többet ment le, mint száz
méter.
90. Rázta a láncot, megrázta azt, föl is húzták õt.
91. Mondta õ:
92. – Nem megyek le, mert nem merek menni le.
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98. Opre cirde leχ.
99. Kanà opre cirde leχ.
100. – No, – phenðaχ – no, çi îav me tèle. Màj feder
te mèrav! Mange – phenðaχ – çi trobuj ma çi romñi,
çi khançi na trobul ma!
101. Geljaχ o maïkarùno.
102. Vi vò kade phírðaχ, sar o koar.
103. Opre cirde.
104. – No, – phenðaχ – ïun pala mande!
105. Kàkoj, la Tahàrako Œerhan, la Tahàraki Œerhan.
106. – No, ïun pala mande, mure phràla! Colahàren
pe muro pàloïo! Kej kanà me avò, çi mukhen ma
papàle, kàj opre cirden ma, kalaven man opre! Œi
màj mukhen ma papàle!
107. Gàta. Colahàrde. Evanðèlije kerde penge.
108. – De drum!
109. Geljaχ, ïave.
110. Geljaχ íjavàrdeï thàj íje ðèχ tèle, the íjavàrdeï
the íje pillantàïa geljaχ o ràklo.
111. Kanà tèle reslaχ, ïave, voj ljaχ peχke i sàbije,
peχko pàloïo.
112. – De drum!
113. Kàj geljaχ?
114. Ke bàri ràklji.
115. – T’ aχ baχtàli!
116. – T’ aχ baχtàlo! Ando Del mangap tut, íto te
îaχtar khatar, k’ avel muro rom, sa khethàne ïingerel
tut, màko hàj màko thol tut!
117. Phenðaχ voj:
118. – Sosa avel Êo rom?
119. Phenðaχ:
120. – ¥ol peχko buzdogàno àngle pe meseli, kathe
pe meseli astàrel te khelel pe meseli, ïol peχ po
kràfin. Antunïi voj avel.
121. Miïto.
122. Ljaχ peχ voj hàj geljaχ îi tala o pòdo, ïùÊaχ
peχ tala o pòdo.

93. Aztán ment emez a nagy fivér, az... az esti
ment... haza... le... A vacsorai. Lement õ, a nagyobbik
fivér.
94. – No, – mondta – amikor megrázom a láncot,
akkor húzzatok engemet föl!
95. Õ lement még (többet), mint öt(száz métert)
ment.
96. Õ megrázta a láncot, visszahúzták õt.
97. Megrázta azt.
98. Fölhúzták õt.
99. Amikor fölhúzták õt.
100. – No, – mondta – no, nem megyek én le. Inkább
haljak meg! Nekem – mondta – nem kell nekem
se asszony, se semmi nem kell nekem!
101. Ment (jött) a középsõ.
102. Õ is így (úgy) járt, mint a másik.
103. Fölhúzták.
104. – No, – mondta – figyelj rám! 
105. Emez, a Reggeli Csillag, a Reggeli Csillag.
106. – No, figyelj (figyeljetek) rám, fivéreim! Esküdjetek
meg a pallosomra! Hogy amikor én jövök
(következek) majd, nem engedtek engem vissza,
hogy fölhúzzatok engem, mentsetek (szabadítsatok)
engem föl! Nem engedtek már engem vissza!
107. Kész. Megesküdtek. Evangéliumot csináltak
maguknak. (Az „evangyélije – evangélium“
archaikus cigány esküvési forma volt, elsõsorban
a khelderash-ok között. Ma már kevés közösségben
gyakorolják. Nem is nagyon tudnak róla.)
108. – Indulj!
109. Ment, legények.
110. Ment kilencvenkilenc napot le, és kilencvenkilenc
pillantást ment a fiú.
111. Amikor leért, fiúk, õ fogta magának a szablyát,
a pallosát.
112. – Indulj!
113. Hová ment?
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123. Kanà ïùÊaχ peχ tala o pòdo, antunïi voj so
kerðaχ?
124. Kodo buzdogàno, ljaχ leχ voj, o ràklo, o ïàvo,
kade papàle ïinðàχ leχ, kàj voj so avílaχ voj tala duj
çàsi, o balàvuro, e gadínà, îi pùne avílaχ voj, kerdo,
trobusàjlo te kerdo duj çàsi, kade kerðaχ pàjnî çàsi.
125. Kudo kade ïùðaχ leχko buzdogàno papàle.
126. Phenðaχ o balà... kodo gadína:
127. – Mo, na màj daràjlom me khanikaχtàr, numa
leχ..., la Tahàrake Œerhàneχtàr daràjlom. De çi
koleχtàr na dàrav!
128. Avíljaχ khere kako. Kanà avíljaχ.
129. – No, – phenðaχ leχke – sar te ïinaχ amen?
130. – Kurva bul Êa daki! Hajdi, antunïi te χaχ, te
paχ!
131. Thode pen.
132. Phenðaχ peχke romñake:
133. – An mange ïtàre guruven àvri, pèke! Hàj ïtàr
bòv mànro!
134. Vi kàj leχke kàde anðaχ, sar kàj leχke, sar
peχke romeχke.
135. – No, ïun pala mande! – phenðaχ o... e gadína.
– Amende kàde e sjuka, kàj kon χal màj íto o
màs, o kokalo màràl ando ïoro. Aba ïunðan?
136. Ðaχ.
137. No, χàle, píle.
138. – No, sar te îaχ akanà? Ande trinta te îaχ vað
ando pàloïo?
139. Phenðaχ:
140. – Romàñi trinta. Te birkozisàjvaχ! Kode
romañi.
141. Thà le’ pen von, birkozisàrde trin ðeχ hàj trin
ràt, o duj.
142. Ljaχ leχ e gadína, ïinðaχ leχ îi ko çanga andre,
le ïeveχ.
143. O ïàvo àvri χukhljaχ, j’ ‘ov ïinðaχ leχ îi ko
çanga antunïi ande phù.

114. A nagy lányhoz.
115. – Legyél szerencsés!
116. – Legyél szerencsés! Az Istenben (az Istenre)
kérlek téged, hamar elmenj innen, mert jön... jön a
férjem, mind (teljesen) összevagdal téged, máknak
és máknak tesz téged!
117. Mondta õ:
118. – Mivel jön a férjed?
119. Mondta:
120. – Teszi a buzogányát elõre az asztalra, ide az
asztalra. Kezd táncolni az asztalon, (azután
magától) teszi magát a szögre. Akkor õ jön.
121. Jól van.
122. Fogta magát õ és ment a híd alá, tette magát
(elbújt) a híd alá.
123. Amikor tette magát (elbújt) a híd alá, akkor õ
mit csinált?
124. Azt a buzogányt, fogta azt õ, a fiú, a fiú, így
(úgy) visszavágta (visszadobta) azt, hogy õ, amit jött
õ két óra alatt, a sárkány, a csúszómászó, amíg jött
õ, megtette volna, kellett volna megtennie két órát,
ezt megtette öt órát.
125. Az így dobta a buzogányát vissza.
126. Mondta az a csúszómászó:
127. – Hej, még nem ijedtem én meg senkitõl, csak
õ (csak tõle), a Reggeli Csillagtól ijedtem meg. De
tõle se nem félek!
128. Jött haza emez (a sárkány). Amikor megjött.
129. – No, – mondta neki – hogyan vágjuk egymást?
(Hogyan küzdjünk meg?)
130. – Kurva seggit az anyádnak! Gyere, akkor
együnk, igyunk!
131. Tették magukat. (Neki fogtak az evésnek, ivásnak.)
132. Mondta a feleségének (a sárkány):
133. – Hozzál nekem négy ökröt ki, sültet! És négy
kemence kenyeret!
134. Hogy neki (a fiúnak) is úgy hozott, mint neki,
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144. Antunïi àvri χukhljaχ e gadína, j’ ‘ov ïinðaχ leχ
îi ko maïkar.
145. Àpoj muro ïàvo àvri χukhljaχ, χoljàjlaχ,
antunïi àndre ïinðaχ leχ îi ko çuçe, le balaureχ.
146. E gadína àvri χukhljaχ, àvri, ïinðaχ leχ, vi leχ
îi ko çùça.
147. O ïàvo màj feder rezbunisejlàχ pe, χoljàjlaχ,
àpoj àndre ïinðaχ leχ îi ke kòrr. O ïàvo. Îi ke kòrr.
148. Ljàχ àvri peχko pàloïo, tèle ïinðàχ leχke deïujek
ïere.
149. – Ando Del le anaveχko, – phenðaχ e gadína –
‘nakuvàr te ïineχ tèle muro ïoro, o koar! Ke sode
avere shi’ ma, sa tuke dav la. Hàj dikh kede ran!
Jekh malav ando ïtàr kolcure, malav ando ïtàr kolcure,
hàj antunïi kerðil tu ek phabàj! ¥uv ando îebo
hàj ingereχ la, hàj kàj kameχ, ïin la ke phù kode,
kothe kerðol kade but avere! 
150. Ljaχ peχ, vi leχke korr tele ïinðàχ la, e ker.
151. Kerðàχ ek bàri bugje, sa phabàrðaχ la.
152. – No, – phenðaχ.
153. Hàt, ljaχ la ràklje, la ïe, hàj ingerðaχ la îi ki
bràði.
154. ¥ùÊaχ la andi bràðin, jekh rajisàrðaχ o lànco,
opre ingerðàχ la.
155. Ljaχ peχ, geljàχ vi ke keke maïkarùñi.
156. Kako saχ akanà tran... deïudo ïèrengo, kako.
157. O koar saχ biïthàjïtàre ïerengo.
158. No, akanà îal late.
159. – No, làïo ðèχ, muri!
160. Kakalatàr ljaχ aba angrusñi, la ràklja... la ïetàr.
161. Kanà sikaðaχ angrusñi.
162. – Ando Dèl mangap tut, te nà màj aïeχ kathe,
ke avel muro gàîo, sa ïingerel tu, kotor ïingerel tu!
163. – Kurva bul Êa daki! Mukhe, vortov leχ me!
Sosa avel voj khere? So koko ïol angle?
164. – Ke la shi’ la ek buzdogàno, kodo ïol angle,
hàj antunïi hàj kanà angle avel pe meseli, antunïi

mint a férjének (a sárkánynak).
135. – No, figyelj rám! – mondta a... a csúszómászó
(a sárkány). – Nálunk úgy (van) a szokás, hogy aki
megeszi hamarabb a húst, a csontot veri fejbe (a
csontot a másik fejéhez dobja). Már hallottad?
136. Adta.
137. No, ettek, ittak.
138. – No, hogyan menjünk most? Birokba menjünk
vagy pallosba? (Birokra menjünk vagy kardra?)
139. Mondta:
140. – Cigány birok. Birkózzunk! Úgy cigányos.
141. És fogják magukat õk, birkóztak három nap és
három éjszaka, a kettõ (a két küzdõ).
142. Fogta õt a csúszómászó, vágta õt térdig bele (a
földbe), a fiút.
143. A fiú kiugrott, õ is vágta õt térdig akkor a
földbe.
144. Akkor kiugrott a csúszómászó, õ is vágta õt
derékig (a földbe).
145. Aztán az én fiam kiugrott, megmérgelõdött,
akkor belevágta õt csecsig (a földbe), a sárkányt.
146. A csúszómászó kiugrott, ki, vágta õt, õt is csecsig
(a földbe).
147. A fiú még jobban megharagudott, megmérgelõdött,
aztán belevágta õt nyakig. A fiú.
Nyakig.
148. Vette ki a pallosát, levágta (a sárkánynak)
tizenegy fejét.
149. – Isten nevében, – mondta a csúszómászó –
nehogy vágd le a fejemet, a másikat! Mert amennyi
vagyonom van, mind neked adom azt. És nézd ezt a
vesszõt! Egyet csapj a négy sarokban, csapj a négy
sarokban, és akkor lesz neked egy alma! Tedd
zsebbe és viszed azt (az almát), és ahol akarod, vágd
azt földhöz azt, ott lesz az a sok vagyon!
150. Fogta magát (a fiú), a nyakát is (azt a fejét is)
levágta azt, a másikat.
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îaneχ, ke voj avel.
165. Phenðaχ:
166. – Miïto-j.
167. Beïljaχ tèle, antunïi màj píljaχ peχke ek
pohàro mol, avel voj.
168. Voj so kerðaχ?
169. ¥ùÊaχ peχ tala o pàto, kanà resljàχ voj.
170. Phenðaχ:
171. – Ò, romñe, soχko khandímo shi’ kathe! Sar
manuïeχko khandímo-j kathe. Kàj-lo kodo manuï?
172. – Hej, – phenðaχ antunïi o ïàvo. – T’ aχ baχtàlo,
muro ïògor, kumnàto! Aresljom me!
173. Avel avri.
174. No, ïùte χàben, pímo, χale, píle.
175. – No, akanà sar te luptisàraχ ame, sar te χaχ
amen? 
176. Phenðaχ:
177. – Màj biñe kade romañi, kade îaχ birkòzni, ke
romañi bùÊi kode, sar ando pàloïo te χaχ amen!
178. No, àpoj χale ðe kathar oχto, kola χàle pe îi
kathar oχto îi ko aver ðèχ oχto.
179. Na îanna te mudàren ekhàvreχ.
180. Pàle ïùte pe te χan, pàle astàrde te χan pen.
181. Màrde pe, ïave, trin ðèχ hàj trin ret. ¥inde
pen.
182. Kako kàj ïinlaχ leχ îi ko çanga, kàj îi ko
maïkar.
183. Sakàde.
184. Vò, vi gadína ïinðaχ leχ îi ko çuçe. Kako
ïinðàχ leχ îi ke korr, o ïàvo.
185. Kanà ïinðàχ leχ îi ke korr, vi leχke biïthàjtrin
ïère tèle ljaχ le.
186. Kanà tèle ljaχ leχke biïthàjtrin ïere: Ando Del
le anaveχko, tenakuvàr, kàj te ïineχ tèle mure
kòver, muro koàr ïèro, ke mure avere tuke dav la!
187. – Ande soχte aïel Êo avere?
188. – Dikh, ande kade ran! ¥in ando ïtàr kolcure

151. Csinált egy nagy boglyát, mind megégette azt
(teljesen elégette a sárkányt).
152. – No, – mondta.
153. Hát, fogta azt, a lányt, és vitte azt a vödörig.
154. Tette azt (a lányt) a vödörbe, egyet rázott a láncot
(egyszer megrázta a láncot), fölvitték azt (a
lányt).
155. Fogta magát, ment amahhoz a középsõhöz is.
156. Emez volt most... tizenkétfejû, emez.
157. A másik volt huszonnégyfejû.
158. No, most megy hozzá (a lányhoz).
159. – No, jó napot, enyém (kedvesem)!
160. Emettõl (emez lánytól) kapott már gyûrût, a
lányt... a lánytól. 
161. Amikor megmutatta a gyûrût.
162. – Istenben (az Istenre) kérlek téged, már ne
maradj itt, mert jön a férjem, mind (mindjárt)
(össze)vagdal téged, darabokra vagdal téged!
163. – Kurva seggit az anyádnak! Hagyjad, (el)igazítom
õt én! Mivel jön õ haza? Mit amaz tesz elõre?
164. – Mert van egy buzogánya, azt teszi (dobja)
elõre, és akkor és amikor (az a buzogány) elõre jön
az asztalra, akkor tudod, hogy õ jön.
165. Mondta:
166. – Jól van.
167. Ült le, akkor még ivott magának egy pohár
bort, jön õ.
168. Õ mit csinált?
169. Tette magát (elbújt) az ágy alá, amikor érkezett
õ.
170. Mondta:
171. – Ó, asszony, milyen bûz van itt! Mint (mintha)
emberbûz (lenne) itt. Hol van az az ember?
172. – Hej, – mondta akkor a fiú. – Legyél szerencsés,
sógorom, sógor! Megérkeztem én!
173. Jön ki (elõjön az ágy alól).
174. No, tettek ételt, italt, ettek, ittak.
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hàj kerðil ek phabàj, ïuv la andi îebe, kothe ïin la
tèle, kàj tu kameχ, kothe kerðol kade avere!
189. Vi leχki korr tèle ïinðàχ la. Vi leχ phabàrðaχ.
190. No, àpoj geljaχ ko koàr, ko tríto.
191. Kanà leχte geljaχ, antunïi kodo saχ trandathàjdò
ïerengo gadína.
192. No, kanà vo resljaχ late.
193. No, phenðaχ:
194. – ¥un pala ma! T’ aχ baχtàli, muri phen!
195. – T’ ajeχ baχtàlo!
196. Kàj aba e ràklji pinîàrlaχ le ràkleχ, le ïàveχ.
197. Phenðaχ:
198. – Ando Del le anaveχko, te îaχtar kathar! Ke
kado te thola va pe tute, sa ïingerel tu.
199. – Kurva bul leχka daki! Soχke kesasa avel
khere?
200. Phenðaχ:
201. – ¥ol peχko buzdogàno hàj avel. Kanà ïol pe
pe meseli leχko buzdogàno, vi vo avel.
202. Miïto.
203. – Aïun pala mande! Tu beï tèle! – phenðàχ le
ïaveχke. – Voj pel ek ferðele mol, zuràli, hàj
antunïi me phàrruvav i... hor... o butojo... e hordòva.
Phàrruvav la, hàj tuke anav i zuràli mol hàj leχke
i kòli mol.
204. Gàta.
205. Geljaχ aba.
206. Avel aba o... kodo manuï.
207. Kanà resljàχ, ïave, hàj antunïi so phenel voj?
208. No, phenðàχ:
209. – T’ aχ baχtàlo, ïògor, muro kumnàto!
210. – T’ aχ baχtàlo!
211. Thon pen.
212. – No, hàj, ïèj, hàj, muri gàîi, muri romñi, an
mol amenge, làïi mol, an koka mol mange hàj leχke
ker mol! Hàj χàbe tho!
213. So kerðaχ i ïèj?

175. – No, most hogyan küzdjünk meg mi, hogyan
együk (pusztítsuk el) egymást?
176. Mondta:
177. – Jobb így cigányosan, így megyünk birkózni,
mert cigányos dolog úgy, mint pallosban esszük
egymást (cigányosabb úgy, mintha pallossal pusztítanánk
el egymást).
178. No, aztán küzdöttek nyolctól, azok ették
egymást (küzdöttek) nyolctól másnap nyolcig
(küzdöttek este nyolc órától másnap reggel nyolc
óráig).
179. Nem tudták megölni egymást.
180. Megint tették magukat enni, megint 
(hozzá)fogtak enni egymást (megint kezdtek küzdeni
egymással).
181. Verték egymást, fiúk, három nap és három
éjszaka. Vágták egymást.
182. Emez hol vágta õt térdig (a földbe), hol
derékig.
183. Mindígy (ez ismétlõdött).
184. Õ, a sárkány is vágta õt csecsig. Emez vágta õt
(a földbe) nyakig, a fiú.
185. Amikor vágta õt (a sárkányt) nyakig (a földbe),
az õ huszonhárom fejét is levette.
186. Amikor levette (levágta) a huszonhárom fejét:
Isten nevében (kérlek), nehogy levágd a másikomat,
a másik fejemet, mert a vagyonomat neked
adom azt!
187. – Miben áll (miben rejtõzik) a vagyonod?
188. – Nézd, ebben a vesszõben! Vágj a négy sarokba
(csapj a vesszõvel a ház négy sarkára) és lesz egy
alma, tedd azt zsebbe, ott vágd azt le (ott vágd azt
földhöz), ahol te akarod, ott lesz ez a vagyon!
189. Az õ nyakát is levágta. Õt is megégette.
190. No, aztán ment a másikhoz (a másik lányhoz),
a harmadikhoz.
191. Amikor hozzá ment, akkor az volt (a lány férje
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214. Anðaχ àngle i zuràli mol le ïàveχke hàj i kòli
mol ïùÊaχ la gadínake.
215. Ah! Píljaχ, χaljaχ kako. Zurejlaχ, mo!
216. Ke màj làïi zòr saχ leχ, so la gadína. Hiàba saχ
la trandathàjïtàr ïere.
217. – No, – phenðaχ – sar te îaχ, kumnàto? Kàj te
ïingeraχ ame? Ando pàloïo vað te îaχ ande trinta?
218. – Aj, – phenðaχ – màj feder te îaχ ando va,
ando va te îaχ!
219. Geljaχ ando va, mo! Àpoj màrde pen ðe trin
ðèχ hàj trin ret.
220. Savo ïinðàχ leχ, o balauro odo, gadína ïinðàχ
leχ îi ko çanga and’ ek lovitura.
221. Àpoj àvri χukhlaχ kako andel e phù, ïinðàχ leχ
îi ko maïkar, o ïavo.
222. Kakoj χukhlaχ àvri, ïinðàχ leχ, o balauro, îi ko
çuçe.
223. Àpoj kako χolejlaχ, antunï χuÊilðaχ leχ, ïinðaχ
leχ îi ko, îi ke korr andre, o ïavo.
224. Kanà ïinðàχ leχ îi ke korr andre o ïavo, ljaχ
peχko pàloïo, vi tèle ïinðaχ leχke trandathàjekh
ïere.
225. Kanà tèle ïinðaχ le, ïave, antunï phenðaχ:
226. – Ando Del le anaveχko, mudàrðan mure
tríne... do phràlen, de mukh bàr man, kàj te îuvav!
227. – Kurva bul Êa daki! Ande soχte aïel Êe avere?
228. Phenðaχ:
229. – Dikheχ kode ràn? Malav ando ïtàr ïorke,
antunïi kerðil ek phabàj hàj le la, ïoχ la andi îebe,
inger la! Kothe ïin la tèle, kàj kameχ, kothe kerðil
Êe avere!
230. Vi leχki korr tèle ïinðaχ la.
231. Kanà ïinðàχ tèle leχki korr, kerðaχ andi leχte
ek bugja, sa phabàrðaχ la.
232. Ljaχ la ràklja, ingerðaχ la îi ke kothe, ke kode
bràði.
233. ¥ùÊaχ la, opre ingerðaχ la.

volt) harminckétfejû csúszómászó (sárkány).
192. No, amikor õ érkezett hozzá (a lányhoz).
193. No, mondta:
194. – Figyelj rám! Legyél szerencsés, nõvérem!
195. – Legyél szerencsés!
196. Hogy már a lány megismerte a fiút, a fiút.
197. Mondta (a lány):
198. – Isten nevében, elmenjél innen! Mert ez (a
sárkány) ha tenni fog kezet rád, mind (teljesen)
(össze)vagdal téged!
199. – Kurva seggit az anyjának! Milyen olyannal
(buzogánnyal) jön haza? 
200. Mondta (a lány):
201. – Teszi (dobja) a buzogányt és jön. Amikor
teszi magát az asztalra a buzogánya, õ is jön.
202. Jól van.
203. – Figyelj rám! Te ülj le! – mondta a fiúnak. –
Õ iszik egy véka (egy akó) bort, erõset, és akkor én
megcserélem a... hor... a hordót... a hordót.
Megcserélem azt, én neked hozom az erõs bort (az
erõsítõ bort) és neki a lágy (a gyengítõ) bort.
204. Kész.
205. Ment már.
206. Jön már a... az az ember.
207. Amikor megérkezett, fiúk, és akkor mit mond
õ?
208. No, mondta:
209. – Legyél szerencsés, sógor, sógorom!
210. – Legyél szerencsés!
211. Teszik magukat (üdvözlik egymást).
212. – No, gyere, lány, gyere, feleségem, feleségem,
hozzál bort nekünk, jó bort, hozzad amaz bort
nekem és neki a másik bort! És ennivalót tegyél!
213. Mit csinált a lány?
214. Hozta elõ az erõs (erõsítõ) bort a fiúnak és a
lágy (a gyengítõ) bort tette a csúszómászónak (a
sárkánynak).
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234. No, akanà voj aïíljaχ othe korkòri.
235. No, akanà so te kerel?
236. Gindolaχ peχ o ïàvo: akanà voj àndre te beïel
ande kode bràði vað te nà?
237. PoàÊe, ingeren leχ ek pàï hàj papàle ïùden leχ,
sa praχo kerðil ande leχte.
238. ¥ùÊaχ, roðaχ peχke ek bàrr, kaso bàrr roðaχ,
soχko voj saχ phàro.
239. ¥ùÊaχ la ande bràði, ðaχ drom.
240. Kanà cirde leχ ek pàï, papàle ïùte leχ, mèlija
kerðíljaχ ande leχte, ando bàrr, kade khethàne
phagerðílaχ.
241. – No, – phenðaχ – kurva bul lenga daki! 
Dikhljan, îangljom, ke vi me kade phírðomaχ!
242. No, antunï ljaχ peχ rojindo, geljaχtàr.
243. Kanà geljaχ, ïave, antunïi kàj geljàχ voj?
244. Shi’ ki çorri manuïñi.
245. Kanà andre geljaχ pi laki gràda.
246. De ando vudàr saχ vað íjavàrdeïthàjíje danda.
De kade ïinnaχ o’ danda, sar e beretva. Kade ïinnaχ.
Sa kade phírnaχ o’ danda.
247. – No, – phenðaχ – ïun pala mande! Sar trindisejlàn
tu te aveχ mande? Tu sar trindisejlàn tu te
aveχ mande, ke mudàrðan mure tríne ràklen? Hàj
tu inke tromàjlan te aveχ kathe? Àpoj sa ïingerav
tut!
248. – Ando Del le anaveχko, tenakuvàr te ïingereχ
ma, ke me avav sluga tuke!
249. Addig kerða la, addig, îipon voj, thàrðaχ la, la
phùre.
250. Ljaχ peχko pàloïo, àpoj χaljaχ pe la phùre... la
phùre geçitòrasa.
251. Kode geçitòre.
252. Ljaχ peχ, χaljaχ peχ íjavàrdeï thàjíjeðèχ, çoχajasa,
àpoj çoχajisa, íjavàrdeïthàjíje ðèχ. Xaljaχ peχ,
àpoj sa ïingerðaχ la phùre. La çoχaje, sa ïingerðàχ
la.

215. Ah! Evett, ivott emez. Megerõsödött, hé!
216. Mert jobb ereje volt, (mint) ami a
csúszómászónak (a sárkánynak). Hiába volt (a
sárkánynak) huszonnégy fej.
217. – No, – mondta – hogyan menjünk, sógor!
Hogyan vagdaljuk egymást? Pallosban, vagy menjünk
birokban?
218. – Aj, – mondta – inkább menjünk kézbe
(birokra), kézbe (birokra) menjünk!
219. Ment kézbe (birokra), hé! Aztán verték egymást
(verekedtek) három naptól és három éjszaka. 
220. Amelyik vágta õt, a sárkány az, a csúszómászó
vágta õt térdig egy ütéstõl.
221. Aztán kiugrott emez a földbõl, vágta õ derékig
(a földbe), a fiú.
222. Emez ugrott ki (a földbõl), vágta õt, a sárkány,
csecsig (a földbe).
223. Aztán emez mérgesedett meg, akkor megkapta
(megragadta) õt, vágta õt nyakig bele, a fiú.
224. Amikor vágta õ nyakig bele (a földbe) a fiú,
fogta a pallosát, le is vágta harmincegy fejét.
225. Amikor levágta azokat, fiúk, akkor mondta:
226. – Isten nevében (kérlek), megölted az én
három... két fivéremet, de hagyj bár engem, hogy
éljek!
227. – Kurva seggit az anyádnak! Miben áll (miben
rejtõzik) a vagyonod?
228. Mondta:
229. – Látod azt a vesszõt? Csapjál a négy sarokba,
akkor lesz egy alma és fogjad azt, teszed azt a
zsebbe, vidd azt! Ott vágd azt le (ott vágd azt a földhöz),
ahol akarod, ott lesz vagyonod!
230. Az õ nyakát is levágta.
231. Amikor vágta le a nyakát, csinált belõle (a
sárkányból) egy boglyát (csomóba rakta az összevagdalt
sárkányt), mind (teljesen) megégette azt.
232. Fogta a lányt, vitte õt odáig, ahhoz a vödörig.
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253. Kanà ïingerðàχ la çoχaje sa, antunï ljaχ peχ
vò, hàj geljaχp’ ekh kaït opre voj.
254. Thàj îanlaχ, kodo kaït, kàj voj opre avíljaχ,
resljaχ pi ker lume.
255. Ljaχ peχ, del drom, geljaχ opre.
256. Kanà geljaχ opre, dikhel tríne çirikljan po kaït.
257. Îal ek balavuro... ek sap, îal ek sap, kàj te χal
le tríne çirikljan.
258. – Ò, – phenðaχ – kurva bul Êa daki!
259. Ljaχ peχko pàloïo ‘he tèle ïinðaχ le sàpeχ.
Leχki korr tèle ïinðaχ la, tèle pèljaχ o sap.
260. Astàrde te ròven o’ çiriklje. 
261. – Vaj so? Ando Del le anaveχko, so te keraχ
kale manuïesa? Ke avel muri dèj, and’ ek buka
bukadel leχ! Sa χal leχ! Kàj te garavàχ leχ?
262. Phenðaχ i jek çiriklji:
263. – Mo, ïun pala mande! Le àvri ande Êo bul o
pòr hàj ïu leχ andre hàj me papàle thovav o pòr! Na
màj dikhel leχ.
264. Vi kàde saχ maj.
265. Àvri, àvri ljaχ ek pòr andi laki bul hàj voj àndre
ïùÊaχ pale leχ ande pòreχko than. O ïàvo.
266. Hàj papàle ïùÊaχ o pòr.
267. Avel lengi dèj.
268. – No, so te... kon muntusàrðaχ tumàro..., kàj
îuðon?
269. Ke kodo sap sakkon mismèri, sakkon mismèri
îalaχ kothe ‘he χaljaχ le tríne çiriklje lake.
270. ‘He kanà avelaχ voj papàle, na màj ràkhelàχ le
çiriklje.
271. Kakoj tèle ïinðàχ le sàpeχ, kala àïíle.
272. Phenðaχ:
273. – Na avíljaχ ko’ sap, te χal amen.
274. – Na! Kurva bul Êa daki! Kathar na phennà àvri,
dikh, me so kerap tumenca!
275. – Aïun pala mande! Me àvri phenav leχ, muri
dèj! Numa te nà, te nà bajlòdin lesa! Te nà χaχ leχ!

233. Tette õt (a vödörbe), fölvitték õt (fölhúzták
õt).
234. No, most õ maradt ott egyedül.
235. No, most mit csináljon?
236. Gondolkozott a fiú: most õ beleüljön abba a
vödörbe, vagy ne?
237. Meglehet, viszik õt egy felet (felhúzzák félig)
és visszadobják õt, mind (teljesen) por lesz belõle.
238. Tette (fogta), keresett magának egy követ,
olyan követ keresett, amilyen õ volt nehéz. 
239. Tette azt a vödörbe, indította.
240. Amikor húzták azt az egy felet (amikor felhúzták
félig), visszadobták azt, kukoricaliszt (por)
lett belõle, a kõbõl, úgy összetört.
241. – No, – mondta – kurva seggit az anyjuknak!
Láttad, tudtam, hogy én is így jártam volna!
242. No, akkor fogta magát sírva, elment.
243. Amikor ment, fiúk, akkor hová ment õ?
244. Van egy szegény asszony.
245. Amikor bement az udvarára.
246. De az ajtóban volt vagy kilencvenkilenc fog. De
úgy vágtak (olyan élesek voltak) a fogak, mint a beretva.
Úgy vágtak. Mind (mindig) úgy jártak a fogak.
247. – No, – mondta – figyelj rám! Hogyan mertél
te jönni hozzám? Te hogyan mertél te jönni hozzám,
hogy megölted a három fiamat? És te még
mertél jönni ide? Aztán mind (mindjárt)
(össze)vagdallak téged!
248. – Isten nevében (Isten nevére kérlek), nehogy
(össze)vagdalj engem, mert én leszek szolga neked!
249. Addig csinálta õt (addig beszélt neki), amíg õ
megcsalta (becsapta) õt, az öregasszonyt.
250. Fogta a pallosát, aztán veszekedett a vén... a
vén jósasszonnyal.
251. A jósasszony (volt).
252. Fogta magát, veszekedtek kilencvenkilenc nap,
a boszorkánnyal, aztán a boszorkánnyal,
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276. Phenðaχ:
277. – Nà daran, mure ràkljòra!
278. Àvri line leχ, àvri ljaχ o pòr, antunïi le... àvri
line le ïeveχ.
279. – No, – phenðaχ – ïun pala mande!
280. Kanà dikhljàχ leχ, eðbe bukaðàχ leχ, lengi dèj,
le çirikljangi dèj.
281. Kanà bukaðàχ leχ, antunïi astàrde te roven o’
çiriklje.
282. – Ò, ando Dèl le anaveχko, muri dèj, te ïedeχ
leχ papàle, ke kado muntosàrðaχ amàro... amàro
èleto, ke na mùljam!
283. – No, hàjdi, kurva bul Êa daki! ¥in pala muri
kòrr jekh, te ïedab leχ àvri!
284. ¥inðaχ jekh pala laki korr, ïave, àvri ïegljàχ
leχ.
285. – No, akanà, – phenðaχ – mo, muro ïàvo, so te
poÊínap tuke, kaj muntosàrðan mure ràkljòra?
286. – Mange numa kode trobul, kàj te kereχ, kàj te
ingereχ man pe ker luma àvri!
287. – ¥àj ingerap tu! Tu numa îa papàle ke koda
geçitòra! ¥in tèle íjavàrdeïthàíje guruvñan, thà pek
íjavàrdeï thà íje bòv mànro thà íjavàrdeïthàíje butojure
pàji, te thoveχ leχ pe muro phíko, hàj tu
maïkaràl! Kanà bànðarav muri kòrr pi çàçi rigi, tu
ïòv mange ekhe guruveχ àndre, hàj ek bòv mànro,
hàj ek butojo pàji! Kanà bànðarav pi stengo rigi,
sakade te ïuveχ mange!
288. Gàta. Ljaχ peχ. Vi saχ gàta, kerðaχ saχ. Àpoj
so te kerel?
289. ¥ùÊaχ le, ïùÊaχ le sa pe kode çiriklji, ke bàri
çiriklji saχ. La Lumeki Œiriklji saχ kode.
290. ¥ùÊaχ le pi lako dume, kolla χàbenàta, kolla
pàje sa, ko... beïljaχ, geljaχ àvri.
291. Îal íjavàrdeïthàíje ðèχ, íjavàrdeïthàíje pillantàïa,
îal opre i çiriklji.
292. Kanà îal àvri, ingerðàχ le ïàveχ, kàj

kilencvenkilenc nap. Veszekedtek, aztán mind (teljesen)
megvagdalta az öregasszonyt. A boszorkányt,
mind (teljesen) megvagdalta õt.
253. Amikor megvagdalta a boszorkányt mind (teljesen),
akkor fogta magát õ, és ment egy fára föl õ.
254. És tudta, az a fa, ahová õ följött, érkezett a
másik világra.
255. Fogta magát, indul, ment föl.
256. Amikor ment föl, meglát három madarat a fán. 
257. Megy egy sárkány... egy kígyó, megy egy kígyó,
hogy megegye a három madarat.
258. – Ó, – mondta – kurva seggit az anyádnak!
259. Fogta a pallosát és levágta a kígyót. A nyakát
levágta, leesett a kígyó.
260. Kezdtek sírni a madarak.
261. – Vagy mi (legyen)? Isten nevében, mit
csináljunk ezzel az emberrel? Mert jön az anyám,
egy falatban falatozza (egy falatra lenyeli) õt! Mind
(rögtön) megeszi õt! Hová rejtsük õt?
262. Mondta az egyik madár:
263. – Hé, figyelj rám! Vedd ki a farodból a tollat és
tedd õt (a fiút) bele (a toll helyére) és én visszateszem
a tollat! (Úgy) már nem fogja meglátni õt (a
madárfiókák anyja a fiút).
264. Így is volt majd.
265. Ki, kivett egy tollat a farából és õ beletette õt
(a fiút) a toll helyébe. A fiú (volt az, akit beletettek).
266. És visszatette a tollat.
267. Jön az anyjuk.
268. – No, mi... ki mentette meg... (az életeteket),
hogy éltek?
269. Mert a kígyó minden délt (minden délben),
minden délt (minden délben) ment oda és megette
a három madarat neki.
270. És amikor jött õ vissza, már nem találta a
madarakat.
271. Emez levágta a kígyót, emezek megmaradtak.
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trobusàjlaχ.
293. No, aba banðàrðaχ peχki korr pe çàçi rig, aba
nàχ, so te ïol.
294. Àndre ïùÊaχ o màs, o mànro, àndre ïùÊaχ o
pàji, aba màs nàχ, so tel ïol. ¥ùïílaχ.
295. Ljaχ peχko pàloïo, ïinðaχ ande peχko màs,
ande peχke pulpa ek kotor, ïùÊaχ leχ àndre.
296. Kanà àvri resljàχ, antunïi voj so kerðaχ?
297. Sa ïàntàlilaχ voj. Sa langalaχ o ïavo.
298. Phenðaχ: 
299. – Mo, so kerðan, kàj làngaχ tu?
300. – Vi phenav la, vi nà.
301. Phenðaχ:
302. – Amborik pheneχ la.
303. Phenðaχ leχke:
304. – Aïun, mo! Tu la ultima soχko màs ðan ma?
305. Phenðaχ:
306. – ¥un pala mande! Ande muro punro avri
ïinðom ekh kotor mas, kodo ðom tu andre.
307. Phenðaχ:
308. – Xal tut i fene! Ke me te îangljom me, kaso
guglo-j Êo mas, pe lok χaljomaχ tut. Inke kothe tèjle
χaljomàχ tut. De hajdi, ïin pala muri korr, te ïedab
leχ àvri!
309. Geljaχ kako, ïinðaχ pala laki korr, àvri ïegljaχ
o màs.
310. Antunïçi ljaχ kodo màs, papàle thoðàχ leχke
leχko punro, vi thaneχte, jek phùrðaχ pe leχte, vi
thaneχte avíljaχ o ïàvo.
311. Ljaχ peχ ‘he kàj geljaχ, ïave, àndre voj, o ïàvo?
312. K’ ekh sabòvo.
313. Kàj geljaχ kothe, ke kodo sabòvo.
314. – T’ aχ baχtàlo, muro dàd!
315. – O Del anðaχ tut, muro ràklòro!
316. – Dikh, avílom kathe, ïave, àndre tuke slugàke!
Ke ji me îanav kade... kade bùÊi, so tu.
317. No, gàta. Vi andre àïíljaχ.

272. Mondta:
273. – Nem jött az a kígyó, hogy megegyen minket.
274. – Nem! Kurva seggit az anyádnak! Hogyha
nem fogjátok kimondani (ha nem fogjátok elárulni,
ki volt), nézd meg, én mit csinálok veletek!
275. – Figyelj rám! Én kimondom õt (én elárulom
õt), anyám! Csak ne, ne bajlódj vele! Ne edd meg
õt! 
276. Mondta:
277. – Ne féljetek, lánykáim!
278. Kivették õt, kivette a tollat, akkor a... kivették
a fiút.
279. – No, – mondta – figyelj rám!
280. Amikor meglátta õt, egyben (föl)falta õt, az
anyjuk, a madarak anyja.
281. Amikor (föl)falta õt, akkor kezdtek sírni a
madarak.
282. – Ó, Isten nevében (Isten nevére kérlek),
anyám, okádd õt vissza, mert ez mentette meg a
mi... a mi életünket, mert nem haltunk meg!
283. – No, gyere, kurva seggit az anyádnak! Vágj a
nyakamra egyet, hadd okádjam õt ki!
284. Vágott egyet a nyakára, fiúk, kiokádta õt.
285. – No, most, – mondta – hé, fiam, mit fizessek
neked, hogy megmentetted a lánykáimat?
286. – Nekem csak az kell, hogy csináld, hogy vigyél
engem a másik világra ki!
287. – Vihetlek téged! Te csak menj vissza ahhoz a
jósasszonyhoz! Vágjál le kilencvenkilenc tehenet, és
süssél kilencvenkilenc kemence kenyeret, és (hozzál)
kilencvenkilenc hordó vizet és tedd azokat a
vállamra, és te (ülj) középre! Amikor fordítom a
nyakamat jobb oldalra, te tegyél nekem (a
csõrömbe) egy ökröt bele, és egy kemence kenyeret,
és egy hordó vizet! Amikor fordulok bal oldalra,
ugyanúgy tegyél nekem!
288. Kész. Fogta magát. Kész is volt, megcsinálta
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318. No, antunïi astàrðolaχ o bijàv, la bàreko.
319. Anðaχ... anðaχ àndre e bàre ek rindo rhize.
Kàj anðaχ àndre ek rindo rhize, kàj te kerel leχ.
320. – No, – phenðaχ – ïun pala ma! Na îanap te
kerav leχ.
321. Phenðaχ o ïàvo:
322. – Phen, te mukhel leχ kathe, ke keràrav leχ!
323. Thàj i ràklji sa dikhelaχ le raklòreχ, le ïàveχ.
324. Phenðaχ: 
325. – ¥un, mo, kathar san tu?
326. Phenðaχ:
327. – Sim pi kala percije. Andar o Vidombàko. Pe
kala than, meljàgure som – o ràklo.
328. Kàj phenðaχ, ljaχ peχ i ràklji, geljaχ khere.
329. – Tahàrake te aveχ pala o’ rhize!
330. Vi kerðaχ lake rhize, kade kerðaχ leχ, ke po
punre àïelaχ.
331. No, geljaχ i maïkarùni, kàj te keràrel vi la... vi
peχke miràsicika rhize. Vi lake kàde kerðaχ leχ, sar
la bàrake.
332. – No, – phenðaχ – ïun pala mande, muro
manuï, kàj te aveχ ando bijàv! Ke akanà astàrðol
amàro bijàv, te aveχ ando bijàv!
333. Phenel:
334. – Hàj ke îav.
335. – De te aneχ vi le ràkleχ, vi le ïàveχ tusa!
336. Phenðaχ i ïèj:
337. – Kade mezil pe kado ïàvo, sar kodo, kàj saχ
mande, ke kodo manuï, kathar skepisàrðaχ man.
Kathar o balauro, kodo.
338. Geljaχ pe. Tahàra uïÊel opre kako, o sabòvo.
339. – No, – phenðaχ – t’ aveχ vi tu ando bijàv!
340. Phenðaχ:
341. – ¥un pala mande! Me na îanava... me na
îanav te îav ando bijav. Îa tuke, me na îav ando
bijàv!
342. Ljaχ peχ kako.

volt. Aztán mit csináljon?
289. Tette azokat, tette azokat mind arra a madárra,
mert nagy madár volt. A Világ Madara volt az.
290. Tette azokat a (madár) hátára, azokat az
ennivalókat, azokat a vizeket mind, aki... ült, ment
ki.
291. Megy kilencvenkilenc napot, kilencvenkilenc 
pillantást (kilencvenkilenc pillantásnyit), megy föl a
madár.
292. Amikor megy ki, vitte a fiút, ahová kellett.
293. No, már fordította a nyakát jobb oldalra, már
nem volt, amit tegyen (a csõrébe).
294. Beletette a húst, a kenyeret, beletette a vizet,
már hús nem volt, amit tegyen. Megürült.
295. Fogta a pallosát, vágott a saját húsából, a combjából
egy darabot, tette azt bele (a madár csõrébe).
296. Amikor kiért (a fiú a felsõ világra), akkor õ mit
csinált?
297. Mind (teljesen) sántított õ. Mind (teljesen) sántított
a fiú.
298. Mondta:
299. – Hé, mit csináltál, hogy sántítasz te?
300. – Mondom is ezt, nem is.
301. Mondta:
302. – Mondhatod ezt.
303. Mondta neki:
304. – Figyelj, hé! Te utoljára milyen húst adtál
nekem?
305. Mondta:
306. – Figyelj rám! A lábamból kivágtam egy darab
húst, azt adtam neked bele (a csõrödbe).
307. Mondta:
308. – Megesz téged a fene! Mert én ha tudtam
volna én, (hogy) ilyen édes a húsod, helyen (ott
helyben) megettelek volna téged. Még ott lent
megettelek volna (még ott lenyeltelek volna) téged.
De gyere, vágj a nyakamra, hadd okádjam azt ki!
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343. – Te n’ aveχ, na. Îav me.
344. Àpoj geljaχ.
345. Avel ek çiriklji ke feljàsra. Kopogtatil.
346. – En lok te unzoχ tu ande muro kan! Le àvri ek
diòvo hàj phàrrab leχ ande duj hàj dikheχ la, so
kèreχ tu!
347. Ljaχ àvri.
348. Unzol ande lako kan, àvri ljaχ o diòvo. 
349. Ànde duj pharraðaχ o diòvo.
350. So lel àngle? Ek salavàri. ‘Hà ek rindo rupune
rhize.
351. Brekol peχ opre, poðil peχ opre, muro ïàvo,
tàtikàm!
352. Lel o salavàri, numa ïinðaχ leχ ke phù, kerðíljaχ
ek rupùno gra ande leχte, kàj lume aba
inklosàjlaχ pe leχte.
353. Kanà inklosàjlaχ pe leχte, geljaχ ando nòro,
geljaχ.
354. Antunïi, kanà inke îi ko bijàv geljaχ.
355. – Ando Del le anaveχko!
356. O omporàto phenðaχ:
357. – Dikheχ, ke o dràgo Sunto Del inke avel ande
mura ïako bijàv!
358. Phenðaχ o omporàto le omporàcijenge:
359. – ‘Hà o dràgo Sunto Del inke avel ande mura
ïako bijàv! Sar çaljol mura ïe!
360. Bolðaχ peχ jekh ‘hà ljaχ peχ.
361. Khere geljaχ o ïàvo.
362. Kanà khere geljaχ.
363. No, o bijàv nàçílaχ tèle, del khere o sabò, o
manuï, kàj saχ voj.
364. Phenðaχ, ke:
365. – Aïun pala mande! Na avíljàl ando bijàv, kàj
te dikheχ, mèg o Sunto Dèl inke ando bijàv saχ,
kàjso saχ, phírlaχ ando nòro, ando çèri phírlaχ.
366. Phenðaχ voj:
367. – Vi me dikhljom po gràîdo. Pe le gràîdoχko

309. Ment emez, vágott a nyakára, kiokádta a húst.
310. Akkor fogta azt a húst, visszatette neki a lábát,
helyre is, egyet fújt rá, helyre is jött a fiú.
311. Fogta magát és hová ment, fiúk, be õ, a fiú?
312. Egy szabóhoz.
313. Ahogy ment oda, ahhoz a szabóhoz: 
314. – Legyél szerencsés, apám!
315. – Az Isten hozott téged, fiacskám!
316. – Nézd, jöttem ide, fiúk, be neked szolgának!
Mert én is tudom úgy ezt a munkát, mint te.
317. No, kész. Bent is maradt.
318. No, akkor kezdõdött a lakodalom, a nagyé (a
nagy lányé).
319. Hozott... hozott be a nagy (a nagy lány) egy
rend ruhát. Hogy hozott be egy rend ruhát, hogy
csinálja azt meg (a szabó).
320. – No, – mondta – figyelj rám! Nem tudom
megcsinálni ezt!
321. Mondta a fiú:
322. – Mondjad, hagyja ezt itt, mert megcsináltatom
ezt!
323. És a lány mind (folyton) nézte a fiúcskát, a fiút.
324. Mondta:
325. – Figyelj, hé, honnan vagy te (hová valósi
vagy)?
326. Mondta:
327. – Vagyok ezeken a területeken. Vidombákból
(vidombáki vagyok). Erre a helyre, (erre a) vidékre
(való) vagyok – a fiú.
328. Ahogy mondta, ment a lány, ment haza.
329. – Holnap gyere a ruhákért!
330. Meg is csinálta a ruháit, úgy megcsinálta azt,
hogy lábakon állt.
331. No, ment a középsõ, hogy csináltassa az is... a
menyasszonyi ruháját. Neki is úgy csinálta azt meg,
mint a nagyét.
332. – No, mondta – figyelj rám, emberem (barátom),
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fedelo.
368. Geljaχ o phùro ‘hà sa tèle màrðaχ o fedelo le
gràîdoχko.
369. Kàj tèle màrðaχ leχ.
370. – Te na màj dikheχ tu kothàr! – phenðaχ
peχka gàîake. – Te na màj dikheχ!
371. Geljaχ v’ andi la ciñako. 
372. Antunïi kothe opre poðisejlaχ.
373. Ðèmànticika rhize, ðèmànticika rhize saχ
kodo.
374. No, vi kothe kade phírðaχ, sarke dintuni, o
ïàvo.
375. Avel khere kako.
376. – N’ avíljàl, vi akanà n’ avíljàl, ke o dràgo Sunto
Del kothe saχ ando bijàv.
377. Phenðaχ:
378. – Ò, dikhljom, dikhljom leχ pe le khereχko
fedelo, dikhljom leχ sa.
379. Geljaχ, o fedelo sa tèle màrðaχ leχ o rom, o
gàîo, o rom.
380. – Te nà màj dikheχ!
381. No, akanà avel i cini ràklji.
382. Kanà avel i cini ràklji, kanà dikhljàχ leχ, saχ te
mèrel.
383. – No, te kereχ mange ekh rindo rhize!
384. Hà pe kola inke maj çeva kerðàχ leχ, màj finomura
kerðàχ leχ, lake rhize.
385. – No, ando Del le anaveχko, vi tu te aveχ ando
bijàv!
386. – Îa, ke resàv!
387. Ljaχ peχ hàj geljaχ, ïave.
388. Kanà geljaχ, no, kako tahàra uïÊel opre, o
meïtero, hà geljaχ vi vo, kàj te îal ando gav, o sabòvo.
389. Kàj geljàχ, ïave? Hàt, vi lel khere.
390. Phenðàχ:
391. – Îa, ke àpoj vi me îav!
392. Ljaχ peχ, geljaχtàr.
393. – No, àç khere, te nà aveχ!

hogy gyere a lakodalomba! – a nagy lány neki.
– Gyere a lakodalomba! Mert most kezdõdik a mi
lakodalmunk, gyere a lakodalomba!
333. Mondja (a szabó):
334. – És mert megyek. 
335. – De hozzad a fiút is, a fiút is magaddal!
336. Mondta a lány:
337. – Úgy hasonlít ez a fiú (arra, aki megmentett
minket)! (Olyan), mint az, hogy volt nálam, mert az
az ember, ahonnan megmentett engem. A
sárkánytól, az.
338. Ment (a lány). Másnap kel föl emez, a szabó.
339. – No, – mondta – gyere te is a lakodalomba!
340. Mondta:
341. – Figyelj rám! Én nem tudok... én nem tudok
menni a lakodalomba. Menj magadnak, én nem
megyek a lakodalomba!
342. Fogta magát emez.
343. – Ha nem jössz, nem. Megyek én.
344. Aztán ment.
345. Jön egy madár az ablakhoz. Kopogtat.
346. – Helyen (helyben) nyúlj te a fülembe! Vegyél
ki (belõle) egy diót és hasítsd (törd) azt kettõbe és
meglátod azt, mit teszel te!
347. Vette ki.
348. Nyúl a fülébe (a madárnak), kivette a diót.
349. Kettõbe törte a diót.
350. Mit vesz elõ? Egy kantárt. És egy rend ezüst
ruhát.
351. Öltözik föl (ruhát vesz föl), öltözik föl (cipõt
húz), az én fiam, apukám!
352. Fogja a kantárt, csak vágta azt a földhöz, lett
egy ezüstló belõle, hogy a világ már lovagolt rajta
(hogy mindenki felült volna rá).
353. Amikor lovagolt rajta (amikor felült a lóra),
ment a felhõbe, ment.
354. Akkor, amikor még a lakodalomhoz ment.
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394. Ljaχ peχ, geljaχ îi ko bijàv.
395. Kanà geljaχ îi ko bijàv, vi kako lel àvri ko’
diòvo hàj lel peχke tista somnakùno salavàri hàj
somnakùne rhize.
396. Jekh malal o salavàri ke phù, kerðíljaχ ekh
somnakùno gra.
397. Kanà kerðíljaχ, beïel, inklol pe peχko gra,
χuÊÊavel ando nòro, numa îal vò. Somnakùno-j.
398. – Ò, ando Del le anaveχko, inke nà dikhljom
kesi, ke o dràgo Sunto Del inke avíljaχ ande mura
ïako bijav! Sar çàljol o dràgo Sunto Del mura ïe!
399. Aba e màj cini ràklji kàj te îala?
400. Ki lengo fogadotto phràl.
401. Ki lenge, kàj χuÊilde saχ pen phràl. Ke leχte
îala i màj cini ràklji.
402. Kanà bolðàχ peχ jekh, duvàr bolðàχ peχ vi
tèle.
403. Xuljílàχ tèle pe phù.
404. Kanà tèle χuljílàχ pe phù.
405. Antunïi phenðàχ:
406. – T’ àïeli o bijàv, kàj te rodàv àvri o çàçímo, le
Dèvleχko! – phenðàχ o ïàvo.
407. – No, dikh, tata, kàj so astàrel! – Antunïi e ràklje,
o’ saste ràklje ande leχke korr, sa khethàne
çumiden le ràkleχ.
408. – No, ïun pala mande, omporàtura! No, akanà,
so te kerav akanà me, kàj savo, koñ-i o doï?
409. – Dikh man, so kerde, so kerde! Ke man
papàle mukhle ‘hà na tromàjle, kàj te cirden man
àvri. Kothe saχ te mèrav, te na phírav gòðasa.
410. – No, ïun pala mande, omporèci, so phenav! –
o jekh omporàto.
411. – Phànden le pala o gra vað daχ le, ïuvàχ le
ande temlica! – omporèci kode phenen.
412. Antunïi phenðàχ o ràklo, o ïàvo:
413. – ¥uvàχ opre amàre ïtàr pàloïure opre! ¥uvàχ
le opre! Hàj andi kaχko ïèro pèrla, koko avla o

355. – Isten nevében!
356. A király mondta:
357. – Látod, hogy a drága Szent Isten még jön a
lányom lakodalmába!
358. Mondta a király a királyoknak (akik lakodalmi
vendégek voltak).
359. – És a drága Szent Isten még jön a lányom lakodalmá-
ba!
Hogy (milyen nagyon) szereti a lányomat!
360. Fordult egyet és fogta magát.
361. Hazament a fiú.
362. Amikor hazament.
363. No, a lakodalom múlt el (elmúlt), adja haza
(megy haza) a szabó, az ember, hol volt õ.
364. Mondta, hogy?
365. – Figyelj rám! Nem jöttél a lakodalomba, hogy
lássad, még a Szent Isten még a lakodalomban volt,
ahol volt, járt a felhõben, az égben járt.
366. Mondta õ:
367. – Én is láttam az istállón. Az istálló fedelén.
368. Ment az öregember és mind leverte a fedelét
az istállónak.
369. Ahogy leverte azt.
370. – Hogy már ne nézzél te onnan! – mondta a
feleségének. – Hogy már ne nézzél!
371. Ment a kicsiébe (a kisebb lány lakodalmába).
372. Akkor ott felöltözött (fölhúzta a cipõjét is).
373. Gyémántruha, gyémántruha volt az.
374. No, ott is így járt, mintha elsõ, a fiú.
375. Jön haza emez.
376. – Nem jöttél, most is nem jöttél, mert a drága
Szent Isten ott volt a lakodalomban.
377. Mondta:
378. – Ó, láttam, láttam azt a ház fedelén, láttam azt
mind.
379. Ment (a szabó), a fedelet mind (teljesen) leverte
azt, a cigány, a nem-cigány, a cigány.
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doïàlo, andi leχko ïèro te pèrla, kodo sa te ïingeren
leχ!
414. Ljaχ peχke pàloïa, opre ïùde le. 
415. Kanà opre ïùte le ando çèri, ekhdàta sa andi le
trínengo ïoro pèljaχ, ke von doïàle saχ. Sa
ïingerðaχ le o’ pàloïure, sa kotor kerðàχ le.
416. Antunïi o ràklo ljàχ la ciñe.
417. Kerde jekh bijàv.
418. Vi me kothe simaχ, ðine man ekh kokàlo ando
bijàv. Kàj ðine man kokàlo, antunïi ðaχ o Jòïka. O
Jòïka ðaχ. Kanà ðaχ o Jòïka mande, avri
kapisàrðaχ o keso, kokàlo ande muro vas. Antunïi
ðaχ o îukhel ko Jòïka, andi leχko va kapisàrðaχ andi
le Jòïkaχko. Antunïi Jòïka pala leχte naïljaχ, pala
îukhel, kàj te lel o kokàlo leχtàr. Antunïi o îukhel
papàle foïisàrðaχ. Phenðaχ o Jòïka: Sar ingerel o
kokàlo! Miïto, kàj e mòduha papàle mukhlan la
mange!

VITÁN ISTVÁN (khelderash), sz. 1938.
Ditró-Ditrău, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1984. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

380. – Hogy már ne nézzed!
381. No, most jön a kicsi lány.
382. Amikor jön a kicsi lány, amikor meglátta õt (a
fiút), meg kellett halnia (a csodálkozástól). 
383. – No, csinálj nekem egy rend ruhát!
384. És arra (a legkisebb lányra) még finomabbat
csinált azt, finomabbat, csinálta azt neki, a ruháját.
385. – No, Isten nevében, te is gyere a lakodalomba!
386. – Menj, mert érkezek (menj, mert menni
fogok)!
387. Fogta magát (a lány) és ment, fiúk.
388. Amikor ment, no, emez reggel kel föl, a
mester, és ment õ is, hová menjen a faluban, a
szabó.
389. Hová ment, fiúk, hát, fogja is haza.
390. Mondta (a fiú):
391. – Menjél, mert aztán én is megyek!
392. Fogta magát, elment.
393. – No, maradj itthon, ne gyere!
394. Fogta magát, ment a lakodalomig.
395. Amikor ment a lakodalomig, emez is veszi ki a
diót és fogja magának a tiszta aranykantárt és az
aranyruhát.
396. Egyet (egyszer) csapja a kantárt a földhöz, lett
egy aranyló.
397. Amikor lett (aranyló), (rá)ül, lovagol a lován,
ugrat a felhõbe, csak megy õ. Aranyból van.
398. – Ó, Isten nevében, még nem láttam ilyet, mert
a drága Szent Isten még jött a lányom lakodalmába!
Hogy’ szereti a drága Szent Isten a lányomat!
399. Már a kisebb (legkisebb) lány hová fog menni?
400. A fogadott fivérükhöz.
401. Hozzájuk, hogy fogtak (fogadtak) volt maguknak
fivért. Hozzá fog menni a kisebb (a legkisebb)
lány.
402. Amikor fordult egyet, másodszor fordult le is.
403. Szállt (ereszkedett) le a földre.
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404. Amikor leszállt (leereszkedett) a földre.
405. Akkor mondta:
406. – Álljon meg a lakodalom, hogy keressem ki az
igazságot, az Istenét! – mondta a fiú.
407. – No, nézd meg, apa, hogy mit kezd! – Akkor a
lányok, az összes lány a nyakába, mind összecsókolják
a fiút.
408. – No, figyelj rám, királyok! No, most, mit
csináljak most én, hogy melyik, ki a hiba (ki a
hibás)?
409. – Nézd már, mit csináltak, mit csináltak! Mert
engem visszaengedtek és nem merték, hogy húzzanak
engem ki. Ott kellett (volna) meghalni, ha
nem járok ésszel!
410. – No, figyelj rám, királyok, mit mondok! – az
egyik király.
411. – Kössétek õket a ló után, vagy adjuk õket,
tegyük õket börtönbe! – a királyok azt mondják.
412. Akkor mondta a fiú, a fiú:
413. – Tegyük (dobjuk) a négy pallosunkat föl!
Tegyük (dobjuk) õket föl! És akinek a fejébe esik
majd, az lesz a hibás, az õ fejébe ha esik, az mind
(teljesen) vagdalja (össze) õt!
414. Fogta a pallosait (pallosaikat), földobták õket.
415. Amikor földobták õket az égbe, egyszer mind
a három fejébe esett (a harmadik az a férfi volt, aki
a kúthoz menetelükkor hozzájuk csatlakozott),
mert õk hibásak voltak. Mind (teljesen)
(össze)vagdalták õket a pallosok, mind (teljesen)
darabokra csinálta õket.
416. Akkor a fiú elvette a kicsit (a legkisebb lányt).
417. Csináltak egy lakodalmat.
418. Én is ott voltam, adtak nekem egy csontot a
lakodalomban. Hogy adtak nekem csontot, akkor
adott (jött) a Jóska. A Jóska adott (jött). Amikor
adott (jött) a Jóska hozzám, kikapta az olyat, a csontot
a kezembõl. Akkor adott (jött) a kutya Jóskához,
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 19/2 
 
1. [Dèvla,] Dèvla, kodo del ma,
Dèvla, Dèvla, kodo del ma,
vàj, vàj, vàj, inima, vàj, mej,
so îenav ma te keràv me, vàj.
5. Dèvla, sode roma shi’ kathe, vàj,
sode roma shi’ kathe, vàj,
Dèvla, te tràjin, t’ an baχtàle, mej, vàj,
te tràjin, t’ an baχtàle, mej, vàj!
9. Ke, vàj, vàj, vàj, inima, vàj, mej,
vàj, vàj, vàj, inima, vàj, mej,
la multe rele medàj, mej,
la multe rele medàj, mej, vàj!
13. Dèvla, ke, la mamake pàjnî ïeve, mej,
la mamake pàjnî ïeve, màj,
te tràjin, te nà meren, màj,
te tràjin, te nà meren, mej, vàj!
17. Ò, ke, so îenav ma te keràv me,
Dèvla, so îenav ma te keràv me,
‘mare phralen te ràkhav me,
‘mare phralen te ràkhav me, vàj!
21. Ke, hajdi, phrala, te phenàvu,
hajdi, phrala, te phenàv, mej,
çe dile droma phírav me,
çe dile droma phírav me, vàj!
25. Phrala, kàj jíve, kàj pe lòvende,
kàj jíve, kàj pe lòvende,
nàj bajo, romñe, nà, nàju,
aðèχ-tehe na mèrav me, vàj!
29. Dèvla, ke, me som e màj çorriju, 

a kezébõl (a csontot) kapta, a Jóskáéból. Akkor 
Jóska utána futott, a kutya után, hogy vegye (el) a
csontot tõle. Akkor a kutya hátra fosott. Mondta a
Jóska, ahogy viszi a csontot (a kutya): Jó, hogy a
velõt hátra hagytad azt nekem! 
 
 19/2 

1. [Isten,] Isten, az adja meg nekem,
Isten, Isten, az adja meg nekem,
jaj, jaj, jaj, szívem, jaj, hej,
mit tudok csinálni én, jaj.
5. Istenem, ahány cigány van itt, jaj,
ahány cigány van itt, jaj,
Istenem, éljenek, legyenek szerencsések, hej, jaj,
éljenek, legyenek szerencsések, hej, jaj!
9. Mert, jaj, jaj, jaj, szívem, jaj, hej,
jaj, jaj, jaj, szívem, jaj, hej,
sok rosszra viszel, hej,
sok rosszra viszel, hej, jaj!
13. Istenem, mert, az anya öt fia, hej,
az anya öt fia, hej,
éljenek, ne haljanak meg, hej,
éljenek, ne haljanak meg, hej, jaj!
17. Ó, mert, mit tudok csinálni én,
Istenem, mit tudok csinálni én,
fivéreinket találjam meg én,
fivéreinket találjam meg én, jaj!
21. Mert, gyere, fivér, hadd mondjam,
gyere, fivér, hadd mondjam, hej,
miféle (milyen) bolond utakat járok én,
miféle (milyen) bolond utakat járok én, jaj!
25. Fivér, hol ingyen, hol pénzért,
hol ingyen, hol pénzért,
nem baj, asszony, nem, nem,
ma-holnap nem halok meg én, jaj!
29. Istenem, mert, én vagyok a legszegényebb, 
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ke, me som e màj çorriju,
phral’, ande lume kamadi, mej,
ande lume kamadi, vàj!
33. Ke, d’ avela, sàr avela,
ke, d’ avela, sàr avela,
sàr o bàro Del kamela,
sàr o bàro Del kamel’, vàj.
 
37. Te trajil e Kati, laÊi familija the lako gazda!
Mulcomij le raχke, ke mukhlaχ, te ðílàbaχ ande
leχko kasettofono! Me, e Jovi, le MarhaÊi ïèj.
 
SAMU ÉVA „JOVI“ (khelderash), sz. 1964.
Marosszentanna-Sìntana de Mureş,
judeţul Mureş (R)
Gyûjtés: 1991.
 
 19/3 
 
1. Kàj koliba cinòni
rovel muri dijòri, mej,
Dèvla, dikhel opre hàj tèle,
ke ç’ aven lake ïave,
vàj, lume, vàj, mej!
6. Dèvla, and’ ek çaso ñe baχtàlo,
Dèvla, laχ mange o Dèl, so sas dràgo,
Dèvla, sa dikhav opre-tèle, mej,
Dèvla, ke, dikhav opre-tèle, mej, vàj,
vàj, lume, vàj, mej!
11. Dèvla, îav po drom o barràlo,
Dèvla, muro jílo-j rovàrdo, mej, vàj,
Dèvla, îav po drom o barràlo, mej,
Dèvla, muro jílo-j rovàrdo, mej, vàj,
vàj, lume, vàj, mej!
16. Dèvla, anda muro phràlòro,
Dèvla, ke, mikhlem les korkòro, mej, vàj. 
Ò, de ma, Dèvla, bu lòve, mej,

mert, én vagyok a legszegényebb,
fivér, a világban adós, hej,
a világban adós, jaj!
33. Mert, lesz majd, ahogy lesz majd,
mert, lesz majd, ahogy lesz majd,
ahogy a nagy Isten akarja majd,
ahogy a nagy Isten akarja majd, jaj.
 
37. Éljen Kati, a családja és a gazdája (a családnak,
vagyis: Kati férje)! Köszönöm az úrnak, mert
megengedte, hogy énekeljünk a magnetofonjába!
Én (énekeltem), Jovi a Marha lánya.
 
 
 
 
 
 19/3 
 
1. A kis kunyhónál
sír az anyácskám, hej,
Istenem, néz föl és le,
mert nem jönnek a fiai,
jaj, világ, jaj, hej!
6. Istenem, egy nem-szerencsés órában,
Istenem, elvette nekem az Isten, ami drága volt,
Istenem, mindig nézek föl-le, hej,
Istenem, mert, nézek föl-le, hej, jaj,
jaj, világ, jaj, hej!
11. Istenem, megyek a köves úton,
Istenem, az én szívem síró, hej, jaj,
Istenem, megyek a köves úton, hej,
Istenem, az én szívem síró, hej, jaj,
jaj, világ, jaj, hej!
16. Istenem, a fivérkém miatt,
Istenem, mert, hagytam õt (a férfit) 
magányosan, hej, jaj.
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Dèvla, vi ïelà, ke, vi χurde, mej, vàj,
vàj, lume, vàj, mej!
21. Dèvla, pe ïela, ke, pjav me bere,
Dèvla, p’ ol milijòñe kerav avere, vàj, vàj,
Dèvla, arde-o focu’ băutura,
Dèvla, asta mi-a mîncat bărbatu, vàj,
vàj, lume, vàj, mej! 

MÁRGYOLA (kortorári), sz. 1976.
Mezõtelegd-Tileagd, judeţul Bihor (R)
Gyûjtés: 1991.
 
 
 19/4
 
1. Tistulàïesa. Œol les àndre ande mol, khinoj les
opre hàj kiràvel les kodoj murïesa, èï dilàjvel.
Dilàjvel. Nàj les pàça, musàj te îaltar oda. Si kacave,
kon kiràvel leske gàdà, kanà hozzàjutij, ràÊi deïudo
çàsongo. Œol les opre ràÊi deïudo çàsongo, kiràvel
les. Œol les. So te phenav tuke? Deïujeki çàsoske dîi
pe maïkar ràÊi kiràvel les hàj keverij les.
 
2. Sar kodo kirol,
hàj keverij les,
kàde keveredij – phenen – leski gòði!
3. – De vi voj...
4. – Phenel varíso atunçi?
5. Perse.
6. – So phenel?
7. Sàr me kado keverij,
kàde te keveredij Êi gòði,
sàr kodo kirol,
kàde te kirol Êíri gòði pala mande!
8. Pàça, ñugto te n’ avel tu,
mèg kathe ç’ avesa! 
 

Ó, adj nekem, Istenem, sok pénzt, hej,
Istenem, százasokat is, mert, aprókat is, hej, jaj,
jaj, világ, jaj, hej!
21. Istenem, a százasokon, mert, iszok én sört,
Istenem, a milliókon csinálok vagyont, jaj, jaj,
Istenem, éget, mint a tûz, az ital,
Istenem, az ette meg (pusztította el) a férjemet, jaj,
jaj, világ, jaj, hej! 
 
 
 
 
 
 19/4 

1. Tisztulással (menstruációs vérrel, csinálja a rontást).
Beleteszi (a menstruációs vért) borba, fölrázza
és fõzi azzal a férfivel (annak a férfinek a nevét
mondogatva), és (az a férfi) megbolondul (erõsen
vágyik az után a nõ után, aki megrontotta). Megbolondul.
Nincs békessége, muszáj elmennie oda. Van
olyan (nõ), aki fõzi a (férfi) ruháit (azokat a ruhanemûket,
amelyek a férfi testével közvetlenül érintkeznek),
amikor hozzájut, éjszaka tizenkét órakor.
Fölteszi éjszaka tizenkét órakor, fõzi. Megteszi ezt.
Mit mondjak neked? Tizenegy órakor (fölteszi fõni)
az éjszaka közepéig (éjfélig) fõzi és keveri.
 
2. Ahogy az fõ,
és keveri azt,
úgy keveredjen – mondják – az esze!
3. – De õ (nõ) is...
4. – Mond valamit akkor?
5. Persze.
6. – Mit mond?
7. Ahogy én ezt keverem, 
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SZTOJKA ARANKA „COCÓ“ (csúrári), sz. 1913.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1986. 
 
 
 

 19/5 

1. Şe tu, şe tu, calu meu, da nu tare,
dar c-o să rupa roata noastră mare!
Da nu-i pe cale nici kovacs, nici bugnar,
şi n-o face roata noastră hadena.
 
5. De lassan, lovam, hogy a kocsi ne rázzon,
hogy a babám piciny szíve ne fájjon!
Haj, de, nincs az úton sem patika, sem orvos,
haj, de, babám gyógyít, nem a pécsi fõorvos.
 
BALOGH ISTVÁN (beás), sz. 1963.
Vityapuszta (Somogyvár), Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

úgy keveredjen az eszed,
ahogy az fõ,
úgy fõjön az eszed utánam!
8. Békességed, nyugtod ne legyen,
amíg ide nem fogsz jönni!
 

 19/5 
 
1. Te is, te is, lovam, de ne gyorsan,
mert eltörik a mi nagy kerekünk!
De nincs az útban sem kovács, sem bognár,
aki megcsinálja a mi kerekünket.
 
5. De, lassan, lovam, hogy a kocsi ne rázzon,
hogy a babám piciny szíve ne fájjon!
Haj, de, nincs az úton sem patika, sem orvos,
haj, de, babám gyógyít, nem a pécsi fõorvos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19/6 
 
1. Lassan, kocsi, hogy a kocsi ne rázzon,
hogy az anyám gyenge szíve, ke (mert), ne fájjon!
Ke (mert), mer’ az úton sem patika, sem orvos,
ke (mert), anyám gyógyít, nem a gyulai kórház.
 
5. Három hete, hogy a Tiszán halászok,
a könnyeimtõl még a vizet sem lá(tom), 
mer’, kihalásznám a jó apám kendõjét,
ke (mert), négy sarkába ráveretném a nevét.
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9. Mi az oka, hogy a Tisza befagyott,
ke (mert), mi az oka, hogy az anyám, de, elhagyott?
De, szokása a Tiszának a befagyás,
de, szokása az anyámnak az elválás.
 
PINDI (csúrári), sz. 1950.
Magyarbánhegyes, Békés megye (M)
Gyûjtés: 2000.

 
 19/7 
 
1. Aj, mer’, kerek ez az erdõ,
magam járok rajta.
Aj, mer’, akkora bánatim,
de, nem tér a lelkembe!
5. Aj, mer’, Isten adta vóna,
ne láttalak vóna,
aj, mer’, híredet-nevedet,
de, ne hallottam vóna!
9. Aj, mer’, én Istenem, lelkem,
hol lesz meghalásom?
Aj, mer’, ha úton halok meg,
de, felszántnak a gádzsok!
13. Aj, de, ha mezõn halok meg,
megesznek a vadok,
aj, mer’, így hát nékem, anyám,
de, nekem meg kell haljak!
 
ROMÁN OLGA (magyarcigány), sz. 1954.
Sepsiszentgyörgy (Õrkõ)–Sfìntu Gheorghe,
judeţul Covasna (R)
Gyûjtés: 1994.
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 19/8 
 
1. Païa jag beïen le but roma, mama,
tàj gíljàben le but roma, mama,
tàj gíljàben le but roma, mama! 

JAKAB LAJOS „PUJO“ (lovári), sz. 1952.
és KOLOMPÁR SÁNDOR (másári), sz. 1965.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1989.

 19/8 
 
1. A tûz mellett ül a sok cigány, anyám,
és énekel a sok cigány, anyám,
és énekel a sok cigány, anyám!

 19/9 
 
1. Nem dolgoztam én a nyáron,
maj’ dolgozom a jövõ nyáron,
maj’ ha hazajön az én uram,
felfogja (fölemeli) a szoknyám szélét. 

MAGYARCIGÁNY CSOPORT
Bükkaranyos, Borsod-Abaúj-Zemplén megye (M)
Gyûjtés: 1970.

 19/10 
 
1. [Ki]megyek a zöld erdõbe,
jaj, de, baltát fogok a kezembe,
jaj, de, belevágom egy nagy fába,
jaj, de, boruljon rám, de, minden ága.
 
5. Jaj, de, fáj a szívem kívül-belül,
jaj, d’ a bánat szorítja két felõl.
Jaj, de, bárcsak úgy megszorítaná,
jaj, de, ha kétfele, de, szakajtaná!
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 19/11 
 
1. Kimegyek a temetõbe,
baltát veszek a kezembe.
Belevágom gyenge fába, oj, Dèvla, Dèvlàle,
bort iszok az árnyékába’.
5. Ha meghalok, azt sem bánom,
úgy sincs, éngem aki szánjon,
aki szánjon, aki bánjon,oj, Dèvlà, Dèvlàle,
ki a gelebibe zárjon.
9. Na de, Dèvla, me te mèrav,
maj miïtoj avla, te îuvav, 
ke me som o çorro ïàvo, oj, Dèvlà, Dèvlàle,
kàlja dako kàlo ràklo. 

VARGA GYÖRGY (lovári), sz. 1916.
Nagyvárad-Oradea, judeţul Bihor (R)
Gyûjtés: 1982.
 
 
 19/12 
 
1. Làïi tehàra del o Svunto Del!
2. ¥undom, hoð o Svunto Del maïkar tumende sàllisàrdas,
çavale!
3. – O Del andas tut, phrala, vi tut, o Svunto Del. Àj
haj lakozin vi tu maïkar amende!
4. No. Te resen o krèçuno ande bute berïe’ sa
baχÊasa, sasÊímasa, maj làïe mòdosa!

 
 
 
 
 
 
 
 
 19/11 
 
1. Kimegyek a temetõbe,
baltát veszek a kezembe.
Belevágom gyenge fába, oj, Isten, Istenek,
bort iszok az árnyékába’.
5. Ha meghalok, azt sem bánom,
úgy sincs, éngem aki szánjon,
aki szánjon, aki bánjon, oj, Isten, Istenek,
ki a gelebibe (keblébe) zárjon.
9. Ne add, Isten, én hogy meghaljak,
jobb lesz, ha élek,
mert én vagyok a szegény cigány legény, oj, Isten, 
Istenek,
fekete anyának fekete fia. 
 
 
 
 
 
 19/12 

1. Jó holnapot (reggelt) ad (adjon) a Szent Isten!
2. Hallottam, hogy a Szent Isten köztetek szállt
meg, cigány legények!
3. – Az Isten hozott téged, testvér, téged is, a Szent
Isten! Gyere és lakozzál (maradj) te is köztünk!
4. No. Érjétek meg a karácsonyt sok évben mind
szerencsével, egészséggel, jobb móddal!

9. Oj, de, kinyílott a búzavirág,
oj, d’ az édesanyám nevenapján.
 
LAKATOS LAJOS „RUDI“ (lovári), sz. 1954.
Zalaegerszeg, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1988.
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5. Kon si du, o Svunto Del t’ anel les pàçasa
amende!
6. Pàçasa, vòjasa t’ anel les maïkar amende!
7. Àmen. Te del o Svunot Del!
 
MOHÁCSI SÁNDORNÉ „LULU“ (lovári), sz. 1955.
Bedõ, Hajdú-Bihar megye (M)
Gyûjtés: 1983.
 
 
 19/13 
 
1. Ho bo bo bo vine tine modovine
ho bo bo bo vine
astaj gazda kreçùno
astaj gazda kreçùno
ke ho bo bo bo vine tine moldovine
ho bo bo bo vine
 
8. Îal o gazda t’ o phràl
îal o gazda t’ o phràl 
 
àle Dèvla
ke ho bo bo bo vine tine moldovine
ho bo bo bo vine
ke ho bo bo bo vine tine moldovine
ho bo bo bo vine 

15. Te îutil ame o dràgo Sunto Dèl, te phenas
tumenge ande vòjate!
 
KOVÁCS ANTAL „GOJMA“ (colári), sz. 1953.
Budapest (Rákospalota), Pest megye (M)
Gyûjtés: 1994.
 
 
 

5. Aki távol van, a Szent Isten hozza õt békével hozzánk!
6. Békével, kedvvel hozza õt közénk!
7. Ámen. Adja a Szent Isten.
 
 
 
 
 
 
 
 19/13 
 
1. Ho bo bo bo vine tine moldovine
ho bo bo bo vine
eljött (?) gazda a karácsony
eljött (?) gazda a karácsony
ho bo bo bo vine
mert ho bo bo bo vine tine moldovine
ho bo bo bo vine 

8. Megy a gazda a testvérhez 
 
megy a gazda a testvérhez
gyere Isten
mert ho bo bo bo vine tine moldovine
ho bo bo bo vine
mert ho bo bo bo vine tine moldovine
ho bo bo bo vine 

15. Segítsen meg minket a drága Szent Isten, hogy
mondjuk nektek kedvben!
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 19/14 
 
1. – Amborik kàntàlisàraχ ame?
2. – Amborik, amborik.
 
3. VuïÊen, vuïÊen, mo, romàle,
vuïÊen, vuïÊen, mo, romàle!
Òmi, ràje bàre Dèvla!
6. Te dikhen, so nà dikhljànu,
te dikhen, so nà dikhljànu!
Òmi, ràje bàre Dèvla!
9. Ànde ret le kreçunoχÊti,
ànde ret le kreçunoχÊi.
Òmi, ràje bàre Dèvla!
12. Xujislàχ o Svunto Dèlu,
χujislàχ o Svunto Dèlu.
Òmi, ràje bàre Dèvla!
15. Pe skàràte momelete,
pe skàràte momelete.
Òmi, ràje bàre Dèvla!
18. Po dintùno kon beïela,
po dintùno kon beïela?
Òmi, ràje bàre Dèvla! 
21. Beïel o Dèl le Ràklesa,
beïel o Dèl le Ràklesa.
Òmi, ràje bàre Dèvla!
24. Hàj pe dujto kon beïela,
hàj pe dujto kon beïela?
Òmi, ràje bàre Dèvla!
27. Beïel Tòçi çeledesa,
beïel Tòçi le ¥evesa.
Òmi, ràje bàre Dèvla!
30. The pe tríto kon beïela,
the pe tríto kon beïela?
Òmi, ràje bàre Dèvla!
33. Beïel o Dàd le ïàvenca,
beïel o Dàd le ïàvenca.

 19/14 
 
1. – Kántálhatunk mi?
2. – Lehet, lehet. 

3. Keljetek, keljetek, hej, cigányok,
keljetek, keljetek, hej, cigányok!
Ómi, nagy Úristen!
6. Nézzétek, amit nem láttatok,
nézzétek, amit nem láttatok!
Ómi, nagy Úristen!
9. Éjszakájában a karácsonynak,
éjszakájában a karácsonynak.
Ómi, nagy Úristen!
12. Leszállt a Szent Isten,
leszállt a Szent Isten.
Ómi, nagy Úristen!
15. Viaszlétrán,
viaszlétrán.
Ómi, nagy Úristen!
18. Az elsõn ki fog ülni
(az elsõ széken, az asztalnál),
az elsõn ki fog ülni? 
Ómi, nagy Úristen! 
21. Ül az Isten a Fiúval,
ül az Isten a Fiúval.
Ómi, nagy Úristen!
24. És a másodikon ki fog ülni,
és a másodikon ki fog ülni?
Ómi, nagy Úristen!
27. Ül a Tócsi a családdal,
ül a Tócsi a Fiúval.
Ómi, nagy Úristen!
30. És a harmadikon ki fog ülni,
és a harmadikon ki fog ülni?
Ómi, nagy Úristen!
33. Ül az Atya a cigány legényekkel,
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Òmi, ràje bàre Dèvla!
36. E meseli làdàdíte,
e meseli làdàdíte.
Òmi, ràje bàre Dèvla!
39. E gazdoje hulladíte,
e gazdoje hulladíte.
Òmi, ràje bàre Dèvla!
42. E meseli làdàdíte,
e meseli làdàdíte,
the d’ o gazda pàïe late.
45. Xàmo, pímo von ingrena,
χàmo, pímo, the von thona.
Òmi, ràje bàre Dèvla!
48. Xan, romàle, pen, romàle,
χan, romàle, pen, romàle!
Òmi, ràje bàre Dèvla!
51. Le Dèvleχ te nà bistrene,
le Dèvleχ te nà bistrene!
Òmi, ràje bàre Dèvla! 

GÁBOR TÓCSI (khelderash), sz. 1929.
Bánffyhunyad-Huedin, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1994. 
 
 19/15 
 
1. Ojla, Jàna Rogoîàna,
ojla, Jàna Rogoîàna! 

3. Arakhaðil ek ïukàr ïàvo,
ïukàr ïàvo, jo Milàno,
ïukàr ïàvo, jo Milàno.
 
6. Kàj îas tu ba, Rogoîàna,
kàj îas tu ba, Rogoîàna,
Êe ïukàre le balenca?
9. Maj merav mej anda tute,

ül az Atya a cigány legényekkel.
Ómi, nagy Úristen!
36. Az asztal meg van rakva,
az asztal meg van rakva.
Ómi, nagy Úristen!
39. A gazdaasszony meg van fésülve,
a gazdaasszony meg van fésülve.
Ómi, nagy Úristen!
42. Az asztal meg van rakva,
az asztal meg van rakva,
és a gazda mellette van (az asztal mellett).
45. Ételt, italt õk (a háziak) hozni fognak,
ételt, italt õk tenni fognak.
Ómi, nagy Úristen!
48. Egyetek, cigányok, igyatok, cigányok,
egyetek, cigányok, igyatok, cigányok!
Ómi, nagy Úristen!
51. Az Istent ne felejtsétek,
az Istent ne felejtsétek!
Ómi, nagy Úristen! 
 
 
 
 
 19/15 
 
1. Ojla, Jána Rogozsána,
ojla, Jána Rogozsána!
 
3. Megtalál egy szép cigány legény,
szép cigány legény, a Miláno,
szép cigány legény, a Miláno.
 
6. Hová mégy te, Rogozsána,
hová mégy te, Rogozsána,
a te szép hajaddal?
9. Majdnem meghalok én érted,
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maj merav mej anda tute,
maj pharrav mej anda tute!
 
12. Kanà Jàna jaïundes la,
les pe jopre, khère nàïles,
les pe jopre, khère nàïles.
 
15. Lo Milàno po pàji les,
jo Milàno, jaj, merela,
ke nàj avla leske i ïèju.
 
18. Akanàk phenel:
 
19. Kanà Milàn’ jaïundes la,
o Milàno khère gèles,
hàj phendas ‘a peska dake:
 
22. Arakhaðílem ïukàr ïesa,
arakhaðílem ïukàr ïesa,
maj merav mej anda late.
 
25. Phendes leski dèj: 
 
26. Le pe tute lòli coχa,
lòli coχa hàj vizitka,
hàj îe pe laki fejàstra!
 
29. Phen, ke tu san jo Milàno,
phen, ke tu san jo Milàno,
hàj te len tu pe fejàstra!
 
32. Œi mukhav tu, jaj, Milàno!
Ke but phralòra san tume,
ke but phralòra san tume?
 
35. Œi sim meju, jaj, Milàno,
so sim meju, çorri ïeju,

majdnem meghalok én miattad (érted),
majdnem meghasadok (elpusztulok)
én miattad (érted)!
 
12. Amikor Jána meghallotta, ezt,
fogta magát föl, hazafutott,
fogta magát föl, hazafutott.
 
15. Miláno a vízen fogta,
Miláno, jaj, meg fog halni,
mert nem lesz övé a lány.
 
18. Most mondja:
 
19. Amikor Miláno hallotta ezt,
Miláno hazament,
és mondta az anyjának:
 
22. Találkoztam (egy) szép lánnyal,
találkoztam (egy) szép lánnyal,
majdnem meghalok én érte. 
 
 
25. Mondta az anyja: 

26. Vegyél magadra piros szoknyát,
piros szoknyát és blúzt,
és menj az ablakára!
 
29. Mondd, hogy te vagy Miláno,
mondd, hogy te vagy Miláno,
és fogadjanak téged az ablakra (fogadjanak téged
be, amikor az ablakon kopogtatsz)!
 
32. Nem engedlek téged, jaj, Miláno!
Mert sokan vagytok testvérkék,
mert sokan vagytok testvérkék?
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so sim meju, çorri ïeju.
 
38. Àndre gèles jo Milàno,
mangles peske te sovel vo,
manglah peske te sovel vo.
 
41. De ma, Jàna, ek pàrnòro,
jek pàrnòju lepedèvo,
t’ evel godo, jaj, coloro!
 
44. Phendes leske, çi dav tu me,
dav tu thanu pe patkaju,
kothe ïu tèjle Êo ïèro!
 
47. Nàj làïo mang’ abaj patka!
Dav tu jakkor kàj mure punre,
hàj kothe ïù Êíro ïèro!
 
50. Œi bíríj çi kothe te ïav les!
Dav tu jaba païa mande,
ïuv Êo ïèro païa muro! 
 
53. Akanàk phendes: 

54. Ahàj, Milàn’, so kerden tu,
romñi kerden anda mande,
romñi kerden anda mande!
 
57. Te ïunena le phralòra,
sa kotora von ïingren tu,
bàlenca von, jaj, χaχaven!
 
60. Aven aba le phralòra,
kothe Milàn’ pàj fejàstra,
k’ o dadòro jo vezèri.
 
63. Ahaj, Milàn’, so kerden tu?

 
35. Nem vagyok én, jaj, Miláno,
ami vagyok én, szegény lány,
ami vagyok én, szegény lány.
 
38. Bement Miláno,
kérte magának, hogy aludjon õ,
kérte magának, hogy aludjon õ.
 
41. Adj nekem, Jána, egy párnácskát,
egy fehér lepedõt,
legyen az, jaj, lepedõcske!
 
44. Mondta neki, nem adok neked én,
adok neked helyet a padkán,
oda tedd le a fejedet!
 
47. Nem jó nekem már a padka!
Adok neked akkor (helyet) a lábaimnál,
és oda tedd a fejedet!
 
50. Nem bírom oda se tenni azt! 
Adok neked (helyet) már mellettem,
tedd a fejedet az enyém mellé!
 
53. Most mondta:
 
54. Ahaj, Miláno, mit csináltál te,
asszonyt csináltál belõlem,
asszonyt csináltál belõlem!
 
57. Ha meg fogják hallani a fivérkék,
mind (teljesen) darabokra õk vagdalnak téged,
disznókkal õk, jaj, megetetnek!
 
60. Jönnek már a fivérkék,
ott van Miláno az ablakon,
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Romàni krís, jaj, mangena,
romàni krís, jaj, mangena!
 
66. Jo dadòro, jaj, kerel la,
jo dadòro, jaj, kerel la.
Puïke si te dav le dàdes!
 
69. Janglùno, jaj, gode phenla,
sa te ïingren la kot-kotora,
le bàlenca t’ etetin la!
 
72. Muro dàdo gode phenel:
man te ïuden jando pàji,
man te ïuden ando pàji!
 
75. Je phràlòra maj màren pe,
morçíne zubune ïinen,
morçíne zubune ïinen.
 
78. Puïke si te dav le dadòres!
Ahàj, Milàn’, so kerden tu? 
 
Puïkes dem me le dadòres!
81. Aïunena le manuïa,
man si t’ ítílin maj aba apal,
ke me naðon tut, jaj, kamava. 

FARAGÓ KATINKA „BÁNGYI“(másári), sz. 1939.
Kétegyháza, Békés megye (M)
Gyûjtés: 2001.

mert az apácska a vezér.
 
63. Ahaj, Miláno, mit csináltál te?
Cigány törvényt, jaj, kérnek majd,
cigány törvényt, jaj, kérnek majd!
 
66. Az apácska, jaj, teszi azt
(õ vezeti a cigány törvénykezést),
az apácska, jaj, teszi azt
(õ vezeti a cigány törvénykezést).
Meg kell lõjem az apát!
 
69. Az elsõ (a cigány törvényt ülõk közül),
jaj, azt fogja mondani,
mind (teljesen) vagdalják õt (a lányt) dirib-darabra,
a disznókkal etessék meg õt (a lányt)!
 
72. Az én apám azt mondja:
engemet dobjatok a vízbe,
engemet dobjatok a vízbe! 
 
 
75. A fivérkék majd verekednek,
bõrkabátokat szakítanak (el),
bõrkabátokat szakítanak (el).
78. Meg kell lõjem az apácskát!
Ahaj, Miláno, mit tettél te?
Meglõttem én az apácskát!
81. Meg fogják hallani az emberek,
engem kell megítéljenek majd már aztán,
mert én nagyon tégedet, jaj, szeretni foglak.
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 19/16 
 
1. Hej, de, Brassó felõl, mer’, jön egy fekete felhõ.
Jaj, mer’, siess, bátyám, mert megöl a nagy e(sõ)!
Haj, mer’, nem félek én, haj, mer’, attól a nagy esõtul,
jaj, mer’, d’ inkább félek a vásárhelyi börtön(tõl).
5. Haj, mer’, börtönajtó, hulljon le rólad a zár,
jaj, de, csak még egyszer, lehessek szabad ma(dár) ,
aj, de, ha még egyszer, de, szabad madár lehetnék,
jaj, mer’, felfogadnám, de, még a légynek sem vét(nék)!
9. Oj, mer’, bassza meg az Isten ezt a világot,
jaj, mer’, rosszabul van dógom, mind egy kutyá(nak)!
Mert a kutya, de, felfekszik a szalmába,
jaj, mer’, s én még pedig járom a nagy vilá(got).
 
GRANCSA JULÓ (colári), sz. 1955.
Csíkszentkirály–Sìncrăieni, judeţul Hargitha (R)
Gyûjtés: 1995. 
 
 19/17 

1. Jaj, mer’, zengetnek a szeredai fegyház(ban),
anyum, éngem visznek az itílõ szobá(ba). 
Aj, mer’, rab tesvérek, seje haja, mind eccerre valljatok
(mind egyformán valljatok),
s jaj, mer’, a rab életem meg ne hosszabbítsá(tok)!
5. Aj, mer’, én Istenem, vígy haza a hazám(ba),
aj, mer’, meg na haljak az idegeny ország(ba)!
Aj, mer’, idegeny hely, seje haja, elsüllyedjen
örökre,
s jaj, mer’, csak még egyszer kimehetek belõ(le)!
9. Nem jó...
10. Jaj, de, ...(?) kötök a lovam nyaká(ba),
elmenyek én a bajóti vásá(rba),
hej, de, szürke lovam, seje haja, ...(?)
jaj, mer’, én ülök a korcsomában ...(?)
14. Aj, mer’, én Istenem, mekkorát cseleked(tem) ,
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egy kurváért az anyámot, de, megver(tem),
aj, mer’, hogy megvertem, seje haja, viszik a
temetõbe,
s jaj, mer’, engem visznek a podlai börtön(be).
18. Aj, mer’, börtönajtó, hulljon le rólad a (zár)!
Aj, de, csak még egyszer szabad madár lehet(nék),
aj, de, de, még egyszer, seje haja, szabad madár
lehetnék,
aj, mer’, felfogadnám sitis kaját (börtönételt) nem
en(nék).
22. Aj, mer’, baszom azt a kurva cigány minden(ét),
aj, mer’, lovát félti, nem a maga éle(tét)!
Aj, mer’ a kutya, seje haja, bébújik a szalmába,
aj, de, én még pedig járom a nagy vilá(got). 

ROMÁN OLGA (magyarcigány), sz. 1954.
Sepsiszentgyörgy (Õrkõ)–Sfìntu Gheorghe,
judeţul Covasna (R)
Gyûjtés: 1996.
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CD20 
 
 20/1 
 
1. Opre gèlas (po!) drom,
t’ opre Êidas lake làbñomi.
3. Àri ingerdas le ando murmunci
tàj tèjle praχosàrdas le.
5. Tàj kade àri ïuÊàrdas la.
6. Hogy száradjon ki.
7. Kiszáradt.
8. Aki iríðo-j, ravaso-j,
kodoles kade rontij.
10. Tèjle praχoj le,
t’ àri ïùÊol.
12. Tèjle praχosàrdas le,
tàj àri ïuÊílas.
14. Ko iríðo, ellenïègo,
ko iríðo-j.
16. Èï àri ïuÊàrdas la,
tàj rumusàrdas la.
18. Tàj kas kamelas,
kàvrake romes kamelas.
20. Azèr kerdas kodo,
hoð te ïuÊol àri.
22. Hoð te ïuÊol àri.
Hogy száradjon ki.
24. Èï sas vi kacavi,
ingerdas e zoknivi,
èï àri Êiradas le.
27. Kodo phendas,
hoð sar Êírol kola patave, e hariïñi,
kade te ïuÊol àri,
te sàradij,
hoð te Êiroltàr.
32. Èï gindíjas pe,
èï mindig màj Êiïli sas,

CD20 
 
 20/1 
 
1. Fölment (végig ment) az úton
(vagy: végig járta az utat),
és fölszedte a lábnyomait (a nõnek).
3. Kivitte õket a temetõbe
és letemette õket.
5. És így kiszárította.
6. Hogy száradjon ki.
7. Kiszáradt.
8. Aki irigy, ravasz,
azt így rontja meg.
10. Letemeti õket (a lábnyomokat),
és kiszárad.
12. Letemette õket,
és kiszáradt.
14. Aki irigy, ellenség,
aki irigy.
16. És kiszárította azt,
és megrontotta õt.
18. És akit szeretett,
más férjét szerette.
20. Azért csinálta azt,
hogy száradjon ki.
22. Hogy száradjon ki.
Hogy száradjon ki.
24. És volt olyan is,
vitte a zoknikat,
és kifõzte (a lábnyomokat).
27. Azt mondta,
hogy ahogyan fõ (fõnek) a zoknik a harisnyák,
úgy száradjon ki,
hogy fõjön el.
32. És gondolkozott,
és mindig soványabb volt,
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màj ïùki sas, 
tàj po kerestno drom ingerdas le àri,
po kerestno drom.
37. –So?
38. Kola zoknivi.
39. – So tèjle praχosàrdas le?
O zoknivo?
41. Igen.
42. E zoknivi tèjle praχosàrdas
tàj kade çi kamelas lake romes aba,
çi kamelas lake romes.
45. Ek jòïassoña kerdas kado.
46. Èï a jòïassoña anda lake bal ingerdas,
anda lake bal,
t’ ingerdas le po krestno drom, vi kola.
49. Phabàrdas ek memeji
tàj kothe tèjle praχosàrdas le.
51. Tàj kade rumusàrdas la. 

SZTOJKA JÁNOSNÉ (lovári), sz. 1931.
Cserdi, Baranya megye (M)
Gyûjtés: 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szárazabb volt, 
és a keresztútra vitte õket ki,
a keresztútra.
37. – Miket?
38. Azokat a zoknikat.
39. – Amiket letemetett?
A zoknit?
41. Igen.
42. A zoknikat letemette
és így nem szerette a férjét már,
nem szerette a férjét.
45. Egy jósasszony csinálta ezt.
46. És a jósasszony a hajából vitt,
a hajából,
és vitte azokat a keresztútra, azokat is.
49. Gyújtott egy gyertyát
és ott letemette azokat.
51. És így rontotta meg õt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20/2 
 
1. Kukorica, kukorica, törek, a törek,
jaj, de lassan mozog már az öreg, az öreg.
Ha feláll a lába közt, a lába közt az ina,
estére jólesik a kaja (az ennivaló) meg a pina.
 
5. Azér’ mondom, mondom, mondom, hej, Debla,
de, üssük, vágjuk a romákat csomóra.
De, ha nem ütöd, ha nem vágod, hijába,
apád nyomja a faszát a picsádba!
 
MAGYARCIGÁNY CSOPORT
Bükkaranyos, Borsod-Abaúj-Zemplén megye (M)
Gyûjtés: 1970.
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 20/3 
 
1. Àj, hajdi manc’ inÊàl o drom,
dap tu bule, sar o rom, mej!
Àj, hajdi manc’ inÊàl e bàr!
Vàzde roÊe, ïav o kàr, mej!
5. Hàjdi manc’ inÊàl o ïànco,
dav tu bule, sar o ñàmco!
Hàj na îanav aðeχ de te îav, mej.
¥u lake fesij ke zà, mej, vàj, Fèvla, vàj, mej!
9. Hàj îavtar mange le dromenca,
na beïav kale romencal,
hàj îav po drom, gindðiv khere, mej.
12. Hàj, Zovane, tu îa ïukàr!
¥u Êo vast tal’ o ïerànd, mej!
Hàj ànde puïka-j karabina,
hàj de khosav la de ruîína.
16. Hàj de ruîína me khosom la,
la romña ke tronzinðom la,
hàj de ruîína me khosom la,
hàj la romña ke tronzinðom la.
20. Hàj de ma, màmò, duj ïela, mej,
hàj te khelav ma ande lila, mej,
haj de ma, màmò, duj ïela, mej,
hàj te khelav ma ande lila, mej!
24. Hàj de mam, mamò, masthùlo, mej,
te îavtàr po màrímo, mej, Dèvla,
hàj ke χàlom me grast mùlo,mej,
ke χàlom me grast mùlo, mej, Dèvla!
28. Nas tuke, pheñe, phàro, mej,
mudàrdan ma de-terno, mej, Dèvla, mej!
30. Hàj îal o kàr andi Êi miî, mej,
te kerel tu kàver iî, mej, Dèvla!
32. Sănătoare, sănătoare,
şi-ţi dau foc să auzi mai tarre, Dèvla!
34. De ştiam că mama moare, 
m-o duceam la trei spitale, Dèvla, mej!

 20/3 
 
1. Áj, gyere velem az úton túlra,
megbaszlak, mint a cigány, hej!
Áj, gyere velem a kerten túlra!
Emelj szoknyát, teszem a faszt, hej!
5. Gyere velem az árkon túlra,
megbaszlak, mint a német!
És nem tudok ma menni, hej.
Tegyél neki (a nõnek) babot a szõrre, hej, jaj,
Istenem, jaj, hej!
9. És elmegyek magamnak az utakkal,
nem lakok ezekkel a cigányokkal,
és megyek az úton, gondolok haza, hej!
12. És, Zována, te menj szépen!
Tedd a kezedet a fejealj (a párna) alá, hej!
És bent (a párna alatt) puska van, karabély,
és megtörlöm azt a rozsdától.
16. És a rozsdától és megtöröltem azt,
az asszonyt megütöttem,
és a rozsdától én megtöröltem azt,
és az asszonyt megütöttem.
20. És adj nekem, anyám, kétszázat (200 lejt), hej,
és hadd játsszak a kártyában, hej,
és adj nekem, anyám, kétszázat (200 lejt) , hej,
és hadd játsszak a kártyában, hej!
24. És adj nekem anyám, szalonnát, hej,
hadd menjek el a háborúra (a háborúba), hej,
Istenem, és mert megettem én a döglött lovat, hej,
mert megettem én a döglött lovat, hej, Istenem!
28. Nem volt neked, nõvér, nehéz, hej,
megöltél engem fiatalon, hej, Istenem, hej!
30. És megy a fasz a pinádba, hej,
csináljon neked másféle élvezetet, hej, Istenem!
32. Szanitéc, szanitéc,
gyújts csak rá, hadd mondjam el élõszóval, Istenem! 
34. Ha tudtam volna, hogy az anyám meghal,
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36. M-o făceam doctor mare,
m-o făceam doctor mare, Dèvla, te mèrav!
38. Strigă doctoru’ Dumitru,
„Aduceţi, va rog, cuţitu’,“ Dèvla!
40. Strigă doctoru’ Văleanu,
‘Aduceţi, vă rog, ligheanu’,“ Dèvla!
42. Strigă sora-n gură mare,
„Aduceţi o luminare!“ 

FIATAL KORTORÁRI LÁNYOK
Mezõtelegd-Tileagd, judeţul Bihor (R)
Gyûjtés: 1982.
 
 20/4a 
 
1. Saχ ek çocco manuï.
2. The kodo gindisejlaχ, ke sar te îuðol e lume.
3. The çi îanàχ, so te keren, sar te saporodil e lume.
4. Kado Àdàm thàj Èva lelàχ opre ando
Paradiçomkerte, d’ e Paradiçomoïo Bàr.
5. The von numa dujîene korkòri saχ andi
Paradiçomoïo Bàr.
6. Gela opre p’ ek kaït.
7. Sar opre gele, dikhle dùr.
8. Naχ khonik khatinde, numa von dujîene.
9. Hàt, sar îannaχ von, sar gele opre, dikhle, kanà
avenaχ tèle, dikhle, k’ o sap po kaït-i opre volume.
10. O sap opre-j volume po kaït, po baro kaït.
11. So gindisejlaχ Àdàm?
12. Phenel:
13. – Kathe nàm miïto!
14. Phenel:
15. – Kathe nàm miïto! Keraχ la àvreïende!
16. Avel tèle.
17. Èva dikhel. 
18. ¥on tèle pre pende tistan nànge.
19. Von so kerde?

három kórházba mentem volna el (vele), Istenem,
hej!
36. Nagy doktorrá váltam volna,
nagy doktorrá váltam volna, Istenem, haljak meg!
38. Azt kiáltja Dimitru doktor,
„Hozzák, kérem, a kést (a szikét)!“, Istenem!
40. Azt kiáltja Valeanu doktor,
„Hozzanak, kérem, mosdótálat!“, Istenem!
42. Azt kiáltja hangosan a nõvér,
„Hozzanak gyertyát!“ 
 
 
 
 20/4a 

1. Volt egy szegény ember.
2. És azt gondolta (arról gondolkozott), hogy
hogyan éljen a világ.
3. És nem tudták, mit csináljanak, hogyan szaporodjon
a világ.
4. És az Ádám és Éva vették föl (fogták magukat) a
Paradicsomkertben, a Paradicsomkert.
5. És õk csak ketten egyedül voltak a
Paradicsomkertben.
6. Mentek föl egy fára.
7. Ahogy fölmentek, néztek messzire.
8. Nem volt senki sehol, csak õk ketten.
9. Hát, ahogy mentek õk, ahogy mentek föl, látták,
amikor jöttek le, látták, hogy a kígyó a fára van föltekeredve.
10. A kígyó föl van tekeredve a fára, a nagy fára.
11. Mit gondolt Ádám?
12. Mondja:
13. – Itt nem jó!
14. Mondja: 
15. – Itt nem jó! Csináljuk másképpen!
16. Jön le.
17. Éva néz.
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20. Ànde kodola kerðíle manuïa, o Àdàm thàj Èva
dikhle pe o Paradiçomoïo Kerte, terne manuï sas.
21. Pùïle jek jekhàvreχke:
22. – Sar te kerðol e lume? Ande soχ? Ande soχ
àïel?
23. Phenel Èva:
24. – Aj, fijam! Mukh numa, ke màj terziv!
25. O Àdàm, pre àïílaχ lesko kàr.
26. Thol o khoznòro po kàr te ïùÊol.
27. Phenel Èva:
28. – Àj, mo, phrala, nàj miïto!
29. – Thàj soste?
30. – Thàj kade, ke kodo na pe kode shin kerdo, kàj
o khoznòro te thoχ pre leχ.
31. – Àpoj, sàr?
32. Phenel:
33. – Ýo kàr thoχ leχ ande muri miî!
34. Thoðaχ peχko kàr ande laÊi miî.
35. Thà phenel:
36. – No, tho leχ othe!
37. Hàt, o daràîi beïljàχ pe leχÊi bul, pe le ÀdàmesÊi
bul o daràîi, thàj jek pízðaχ thàj e lume dantunçàra
saporodisejlas.
38. Te n’ avílaχ kurva e Èva, aðeχ ç’ ame n’ avasas
pe lume.
39. Te na mùle, v’ aðeχ îùðon. 

MIKLÓS MÁTÉ „POCOK“ (khelderash), sz. 1934.
Szászrégen-Reghin, judeţul Mureş (R)
Gyûjtés: 1984. 
 
 
 20/4b 
 
1. More, hàt, sostàr saj ham amen kasave kàle?
2. More, ïàj, k’ o beng kùrdas amàra da! – phenel.
3. Ke kanà ko kerestùto hi, – phenel – othe mindig

18. Teszik le magukat tisztán meztelenre (levetkõznek
teljesen meztelenre).
19. Õk mit csináltak?
20. Azokból (belõlük) lettek az emberek, Ádám és
Éva néztek a Paradicsomkertre, fiatal emberek
voltak.
21. Kérdezte az egyik az egyiknek (kérdezte egyik a
másiktól):
22. – Hogyan legyen meg a világ? Mibõl? Miben áll?
23. Mondja Éva:
24. – Áj, fiam! Hagyjad csak, majd késõbb!
25. Ádám, felállt a fasza.
26. Teszi a kendõcskét (ráteszi a törölközõt) a
faszra száradni.
27. Mondja Éva:
28. – Áj, hej, testvér, nem jó!
29. – És miért?
30. – És így, mert az nem arra van csinálva, hogy a
kendõcskét tedd rá.
31. – Aztán, hogyan (hát, mire)?
32. Mondja:
33. – Tedd a faszodat a pinámba!
34. Tette a faszát a pinájába.
35. És mondja:
36. – No, tedd azt oda!
37. Hát, a darázs ült a seggére, Ádám seggére a
darázs, és egyet lökött és a világ azóta szaporodott.
38. Ha nem lett volna kurva Éva, ma mi sem
lennénk a világon.
39. Ha nem haltak meg, ma is élnek. 
 
 
 20/4b
 
1. Pajtás, hát, miért vagyunk mi mindnyájan ilyen
feketék?
2. Pajtás, lehet, hogy az ördög megbaszta az



358

si eð beng, – phenel – ïàj, ke fère lingerðel, tàj kode
ïàj sam kasave kàle. ¥àj, ke kùrdas amàra da. 

LAKATOS GUSZTÁV „KUPEC“ (cerhári), sz. 1923.
Kántorjánosi, Szabolcs-Szatmár megye (M)
Gyûjtés: 1980.
 
 20/5 
 
1. Saχ pe, so naχ pe.
Te nà, çi nà phenðolaχ pe.
Ke çi me na som
dè-akanàra,
ke som dejiî, dàveriîàra!
Dèkin màrlaχ o pàpo
ek cimeri mas p’ ek ïuïtàko,
delaχ bule la màme
po pàχo. 

2. Saχ ek omporàto. Omporàtoχ.
3. Le omporàtoχ saχ leχ but phùve azelõtt. Gelaχ
the màrðaχ e doba, kàj mindenkon te îan leχke pe
teχe, teχàra te aratni.
4. Kanà îannaχ aratni ol gàîe, ol manuï, gèle aratni
teχàra, saχ ek ràkli maïkar ol but ol manuï. Jek
phenlaχ, ke kàde kerel, o koar kàde vortol la, la
îùlje. O koar kasave prosti phennaχ sa, kasave
buledimàta vorbinaχ pe.
5. Hàt, jokhàr lel peχ e ràkli the eressed gelitàr
ando koar vígo la phùveko. Gelaχ e ràkli, avel o
omporàto, o husàri. 
6. Puïel le omporàtoχ:
7. – Felïègeï kiràjùr, sar-i, kàj kàde ràkli korkòri
aratil?
8. Phenel apoj:
9. – Œi kamel te selídítil peχ, çi kamel te suferil
kadala prosti dume! Voj kesi ràkli, kej çi çeljol la ol

anyánkat! – mondja.
3. Mert amikor a keresztútnál van (az ember), –
mondja – ott mindig van egy ördög, – mondja –
lehet, hogy félre viszi, és úgy lehet, (azért) vagyunk
ilyen feketék. Lehet, hogy megbaszta az anyánkat.
 
 
 20/5 
 
1. Volt, ami nem volt.
Ha nem (ha nem lett volna),
nem is mondatott volna.
Mert én se nem vagyok
mostantól,
mert vagyok tegnaptól, tegnapelõttõl!
Mióta vert a nagyapa
egy szelet húst egy sajtáron,
baszta a nagymamát
a jégen.
 
2. Volt egy király. Királynak.
3. A királynak volt sok földje ezelõtt. Ment és megverte
a dobot, hogy mindenki menjen neki holnapra,
másnap aratni.
4. Amikor mentek aratni a nem-cigányok, az
emberek mentek aratni másnap, volt egy lány a sok
ember között. Egyik (férfi) mondta, hogy így csinál,
a másik így rendezi el a nõt. A másik olyan egyszerûen
(durván, paráznán) mondott mindent, olyan baszásokat
beszélgettek.
5. Hát, egyszer fogja magát a lány és eresszed, 
elment a másik végébe a földnek. Ment a lány, jön
a király, a huszár.
6. Kérdezi (a huszár) a királyt:
7. – Felséges királyúr, hogyan van, hogy ez a lány
egyedül arat?
8. Mondja aztán (a király):
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dume ol prosti! Jek horbilàχ pe, kej kàde den bule,
kàde vorton la îùlje, o koar phenlàχ, nà kàde, ke
kàde t’ el! Îaneχ, prosti dume horbinàχ pe!
10. Phenel:
11. – Kadala nàj mòdo, kàj te selídítil la manuï
peχte!
12. Kerel le omporàtoχ:
13. – Felïègeï kiràjùr, me îanav te selídítij la kàde,
kàj vi romñe lav mange, te trobula!
14. Kerðaχ o omporàto:
15. – Da, me enceleîij sàkofèlo, av lake manuï, te
îaneχ te kereχ la kode problèma! Ek pàïo vaðono
muro-j, ek pàïo vaðono Êíro-j, thà muro kaïtèjo. Te
nà îaneχ te kereχ la, muro kardo thàj Êi kòrr!
16. – Gàtà-j!
17. Îal o husàri. De ek üðeïo manuï, mo, opre vurjàdo-
j!
18. Îal tha kerel:
19. – Naðleàñ, sar aratiχ?
20. Phenel àpoj:
21. – Sar îutil o Dèl.
22. – Àpoj soste àïíljàl kàtikàj korkòri?
23. – Kàde, kàj kàde çeljol ma, kàtikàj korkòri te
aratij!
24. Phenel o husàri:
25. – Akkor vi me àmborik aratij païa tute?
26. – Àmborik aratiχ, numa prosti dume te nà
haznuχ!
27. – Nàj bajo – phenel. – Me paÊàv Êíri, de vi tu paÊe
muri! So me phenav, kode shin te kereχ! 
28. Îal o husàri tha aratil, aratil. De àpoj ïorðolaχ o
pàji tèjle pre leχ, nuduïílaχ.
29. ¥ol tèjle peχÊi bunda o husàri. Sar ïolaχ tèjle e
bunda, nuduïisejlaχ, akkor dikhel e ràkli, kej vov
tèjle ïuÊàχ e bunda pre peχte.
30. Îal e ràkli the ïol vi voj tèjle o blùzo pre peχte.
31. Kanà tèjle ïuÊàχ o blùzo pre peχte, ïol o gàd o

9. – Nem akar megszelídülni, nem akarja tûrni
ezeket az egyszerû (durva, parázna) szavakat! Egyik
beszélte, hogy így basszák meg, így rendezik el a
nõt, a másik mondta, ne így, mert így legyen! Tudod,
egyszerû (durva, parázna) szavakat beszéltek!
10. Mondja:
11. – Ezeket nincs mód, hogy szelidítse az ember
magához!
12. Csinálja (mondja) a királynak:
13. – Felséges királyúr, én meg tudom szelídíteni õt
úgy, hogy feleségül is veszem magamnak, ha kell
majd!
14. Csinálta (mondta) a király:
15. – Igen, én értek mindenfélét, legyél neki ember
(férj), tudjad megcsinálni (megoldani) ezt a problémát!
Egy fél vagyon az enyém, egy fél vagyon a
tiéd, és a kastélyom. Ha nem tudod megcsinálni ezt,
a kardom és a nyakad!
16. – Kész van (az egyezség)!
17. Megy a huszár. De egy ügyes ember, hé, fel van
öltözve!
18. Megy és csinálja (mondja):
19. – Nagyleány, hogyan aratsz?
20. Mondja aztán:
21. – Ahogy segít az Isten.
22. – Aztán min (mi miatt) maradtál itt egyedül?
23. – Úgy, hogy így tetszik nekem, itt egyedül aratni!
24. Mondja a huszár:
25. – Akkor én is arathatok melletted? 
26. – Arathatsz, csak egyszerû (durva, parázna)
szavakat ne használj!
27. – Nem baj, – mondja (a huszár). – Én hiszem a
tiédet (én szót fogadok neked), de te is higyjed az
enyémet (de te is fogadj szót nekem)! Amit én
mondok, azt kell csinálnod!
28. Megy a huszár és arat, arat. De aztán ömlött a víz
le rajta, izzadt.
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husàri tèjle pre peχ.
32. Sa màj but, sa màj but aratílaχ, sar ïudelaχ tèjle
pre peχ ol rhize o husàri.
33. Kanà dikhlaχ e ràkli, ke sode aratil o husàri, sar
ïudel ol rhize tèjle pre peχ, vi voj ïol tèjle pre peχ
o gàd, îiko maïkar nànði.
34. – No,– phenel o husàri – akanà dikheχ, ke me çe
manuï som – phenel. – Sar ïuvàv tèjle pre ma, sa
màj but, sa màj but aratij.
35. Îal o husàri, ïol tèjle ol kalci, kanà nuduïisejlaχv,
hàt, aratil màj but, sar sode aratilaχ ànglàl kode.
36. Îal o husàri.
37. – No, dikheχ, kej me màj but aratij, sar tu!
38. Lel e ràkli tha ïol tèjle e rhòÊe. Vi voj màj but
aratisàrðaχ.
39. Kanà aratin legmàjfeder, o husàri ïol tèjle peχke
sosten.
40. The aratil, aratil, ïinel, ïinel. Numa ekdàtà màj
but aratisàrðaχ, hoppàjle, deï kocom, sar e ràkli.
41. Kanà dikhlaχ e ràkli, so kerðaχ, kanà dikhel leχ
e ràkli, kej sode aratisàrðaχ.
42. Saχ kuko tràba ande leχ. Höj, e ràkli, ando beng
ðàχ! Vi voj ïol tèjle ol rhize pre peχ, ïol tèjle peχko
kombinèto. O husàri aba çi bírulàχ pesa.
43. Mukhlaχ.
44. ¥inen, ïinen o aratàïi, aratin. Kanà aratinaχ  
legmàjfeder, numa ekdàtà so kerðàχ? Mukhle fèlbe,
ke çile, nuduïisejle.
45. Phenel:
46. – Akànà îav pe χajing, te pijav ek perr pàji, ke
màj but aratij!
47. Phenel e ràkli:
48. – Àpoj vi me kàde kerav.
49. – No, îàkàr, me te îav dinti – phenel – the me
tèjle bànðuvav ke χajing, tha le luneÊi pòri tho la ke
mura buleχÊi χiv! Ke maj but pàji pijav the màj but
aratij!

29. Veti le a bundáját (a mentéjét) a huszár. Ahogy
tette le a bundát, izzadt, akkor meglátta a lányt hogy
õ (a huszár) letette a bundát magáról.
30. Megy a lány és teszi õ is le a blúzt magáról.
31. Akkor letette a blúzt (a lány) magáról, teszi az
inget a huszár le magáról.
32. Mind többet, mind többet aratott, ahogy dobta
le magáról a ruhát a huszár.
33. Amikor látta a lány, hogy mennyit arat a huszár,
ahogy dobja a ruhát le magáról, õ is dobja le
magáról az inget, derékig meztelenre (vetkõzik).
34. – No, – mondja a huszár – most látod, hogy én
miféle ember vagyok! – mondja. – Ahogy teszem le
magamról (a ruhákat), mind többet, mind többet
aratok.
35. Megy a huszár, teszi le a nadrágot, amikor
megizzadt, hát, arat többet, mint amennyit aratott
azelõtt.
36. Megy a huszár.
37. – No, látod, hogy én többet aratok, mint te!
38. Fogja a lány és teszi le a szoknyát. Õ is többet
aratott.
39. Amikor aratnak legjobban, a huszár teszi le a
gatyáját.
40. És arat, arat, vág, vág. Csak egyszer többet aratott,
hoppájle, tízszer annyit, mint a lány.
41. Amikor látta a lány, mit csinált (a huszár),
amikor látja õt a lány, hogy mennyit aratott. 
42. Volt amaz a dolog benne. Höj, a lány, az ördög
bújt bele! Õ is teszi le a ruhát magáról, teszi le a
kombinéját. A huszár már nem bírt magával.
43. Hagyta.
44.Vágják, vágják az aratást, aratnak. Amikor arattak
legjobban, egyszer csak mit csinált? Hagyták
félbe, mert megfáradtak, megizzadtak.
45. Mondja (a huszár):
46. – Most megyek a kútra, hogy igyak egy has vizet,
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50. Thol la ke leχ, ke leχka buleχÊi χiv le luneχÊi
pòri, the pízdel, pízdel. Hàt, vov pelaχ o pàji.
51. Akanà phenel voj:
52. – No, akànà me kocom aratij, kàj o ðív ek pàï
tèjle ïinav leχ!
53. – Rendbe-j.
54. Îal e ràkli.
55. – Îav, vi me pijàv pàji, the tho vi tu ke mura
buleχÊi χiv o luno!
56. Thol leχ.
57. Kanà tèjle bànðílaχ, lel peχko baro dilo çoχχùmo,
peχko kàr, thol leχ ke laÊi bul. Àpoj sa pízdelàχ.
58. Phenel o omporàto:
59. – Ñerusàrðàl muro kaïtèjo, ñerusàrðàl muro
biñelo!
60. Dantunçàra, te nà mùle, v’ aðès îùdon.
61. K’ ek thàn àïíle. 

MIKLÓS MÁTÉ „POCOK“ (khelderash), sz. 1934.
Szászrégen-Reghin, judeţul Mureş (R)
Gyûjtés: 1984. 
 
 
 
 
 
 20/6a 
 
1. Phen, de!
2. Has ek ràklji t’ ek ràklo.
3. Phenel o ràklo peske dàdeske:
4. – Tata, me addig na lav romña, mèg mange külön
kher na kerej! Me na kamav tumenca te beïav, ke
phùro hom aba!
5. – Miïtoj, muro ràklo!
6. Tàj kerel leske kher külön o lesko dàd. Sar kerða
kher leske külön tàj vi lel la ràklja. Node, sar lja la,

hogy többet arassak!
47. Mondja a lány:
48. – Aztán én is így csinálok.
49. – No, várjál, én hadd menjek elõbb – mondja –
és én lehajolok a kúthoz, és a sarló nyelét tedd a
seggem lyukához! Mert (úgy) majd sok vizet iszok
és többet aratok!
50. Teszi azt hozzá, a segge lyukához a sarló nyelét,
és nyomja, nyomja. Hát, õ (a huszár) itta a vizet.
51. Most mondja õ (a lány):
52. – No, most én annyit aratok, hogy a búza egy fél
(hogy a búzatábla felét) levágom!
53. Rendben van.
54. Megy a lány.
55. – Megyek, én is iszok vizet, és tedd te is a
seggem lyukához a sarló nyelét!
56. Teszi azt.
57. Amikor lehajolt (a lány), (a huszár) veszi a nagy
bolond nyomorúságát, a faszát, teszi azt a seggéhez.
Aztán mind nyomta.
58. Mondja a király:
59. – Megnyerted a kastélyomat, megnyerted a vagyonomat!
60. Akkortól, ha nem haltak meg, ma is élnek.
61. Egy helyre (együtt) maradtak. 
 
 
 20/6a 
 
1. Mondjad, no!
2. Volt egy lány és egy legény.
3. Mondja a legény az apjának:
4. – Apa, én addig nem veszek asszonyt (addig nem
nõsülök meg), amíg nekem külön házat nem csinálsz!
Én nem akarok veletek lakni, mert öreg (idõs)
vagyok már!
5. – Jól van, fiam!
6. És csinál neki az apja külön házat. Ahogy külön
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kasava ràklja lja la, hoð na dîanlàs, so-j o kurrípo. E
ràklji. Hàt, o ràklo phenlàs, hoð gengesto-j mèg.
7. – Aîukàr, k’ àver ràÊi!
8. Païjol laha tèjle, na dîanel so h’ o kurrípo e
ràklji. Hàt, duj-trin çon kade dîal e ràkleha.
9. Tàj vi dîal o ràklo ke peski sasuji.
10. – Tàj, sasujo, çe ràklja ðan man tu? Hàt, aba
nèhàña çona laha beïav, de na dîanel, hoð so h’ o
kurrípo!
11. – Fijam, adi mèg eð çejjòri! Dîa ko vaïaïi tàj le
vað duj tepïiji vað trin, tàj linger len khère! Phen,
hoð te keres vað duj-trin tepïiji po-j innepo, ke nàj
soste te pekes, tàj kade opràl lej la!
12. Tàj vi dîal o ràklo tàj vi lel jekvàrsa deï, o ràklo.
Tàj vi lingerel len khère tàj çol le tàl o pàrni.
13. – Romñe, duj kurke-j e patraði. Ýi dèj ða tut
tepïija.
14. – Man na ða!
15. – Hàt, ñiç ma na ða ma muri dèj! 
16. – Hàt, keras vað duj tepïija, soha te pekaha o
ïütemèñi!
17. – Hàt, keras, muro gàîo! Hàt, sar?
18. – Maj me sikavò tuke. No, païlju tèjle! Œu síjjel
Êe punre!
19. Tàj ïol síjjel, païjol pe late o ràklo. Kanà kerla 
laha, jekhàr lja ekha tepïija, sikavel lake. Na del
duma i dîùlji khançi. Majd kerel megint jek, megint
sikavel lake. O deï tepïiji tèjle kerða.
20. – No, romñi, aba na kerav, ke nàj buder –
phenel – benzívo!
21. Phenel:
22. – Ker aba vi mure dake vað duj, – phenel – ñiï
odola nàj aba, ke nàj soste te pekel ïütemíña!
23. – Tàj keròs aba, t’ avel benzívo, de nàj aba!
24. – No, hàt, majd daha andar adala vi mura da!
25. Tàj χutrel opre e ràklji, loïàvel, asal, nàïel ke
peski dèj e tepïijenca.

házat csinált neki, hát, vesz is lányt (meg is nõsül).
Node, ahogy elvette õt, olyan lányt vett, hogy (aki)
nem tudta, mi az a baszás. A lány. Hát, a legény
mondta, hogy még gyenge (hogy még túl fiatal a
lány).
7. – Várjál, (majd) másik este!
8. Fekszik vele le, a lány nem tudja, mi az a baszás.
Hát, két-három hónapig így megy (ez történik) a
legénnyel.
9. Hát, a legény megy is az anyósához.
10. – Hát, anyós, miféle lányt adtál te nekem? Hát,
már néhány hónapja vele lakok, de nem tudja, hogy
mi az a baszás!
11. – Fiam, ez még egy lányka (ez még egy szûz
lány). Menjél a vasashoz (a vasboltba) és vegyél vagy
két-három tepsit, és vidd haza! Mondjad neki, hogy
csinálsz az ünnepre tepsiket, mert nincs, amin
sütsz, és így ráveszed majd õt!
12. Hát, megy is a legény és vesz is egyszerre tízet
(tíz tepsit). És haza is viszi és a párna alá teszi õket.
13. – Asszony, húsvét két hét (múlva lesz). Az anyád
adott-e neked tepsiket?
14. – Nekem nem adott.
15. – Hát, nekem se adott az anyám.
16. – Hát, csináljunk vagy két tepsit, amivel
megsütjük a süteményt!
17. – Hát, csináljunk, férjem! Hát, hogyan?
18. – Majd én megmutatom neked. No, feküdj le!
Tedd széjjel a lábaidat!
19. És széjjel teszi, ráfekszik a legény. Amikor
megtette vele, egyszer (elõ)vett (a párna alól) egy
tepsit, megmutatja neki. Nem szól a nõ semmit.
Majd csinál megint egyet, megint mutatja neki. A tíz
tepsit lecsinálta („megcsinálta“).
20. – No, asszony, már nem csinálom, mert nincs
több – mondja – benzin!
21. Mondja (a lány):
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26. – So hi? So hi, jàñom?
27. – À, – phenel – dikh, so kerðom mure romeha
ada ràt! Tepïiji, ke po innepo làïe-j. Tàj phenðom,
te kerel vi tuke vað duj, phenða, kej na hi benzívo.
– phenel. – Mama, paÊÊa mange, adiçom has, ke pal
muri bul tèjlefele fojinlàs! – Adiçom. 

RÉZMÛVES MIHÁLY (cerhári), sz. 1916.
Hodász, Szabolcs-Szatmár megye (M)
Gyûjtés: 1982.
 
 
 
 
 
 
 
 20/6b
 
1. Has eð ràklo tàj ljas ekhe ràklja. O ràklo. Na
beïlàs e penge dàdeha, peska daha, hanem külön
ande ek kher. De ahàñsor kurlàs la, mindíg rijàzinlàs
e ràklji. De ahàñsor kurlàs la, mindíg rijàzinlàs e
ràklji. Hàt, laîavo has aba la ràkljake, ke o ràklo
koko has, kàj o vonato kíïíril. Ek kirta has ande leski 
kòrr. Kjo vonato, so dîal tàj kürtölil, t’ o vonato
dîal.
2. Tàj vi dîal ke peski dèj, ke aba ladîavo has lake
katar lako rom.
3. – Mama, phen aba, so te kerav manca! Ahàñsor
manca sòvel o muro rom, mindíg rijàzínav, laîavo-j
mange aba!
4. – Jàñom, dîa kà astaloïi! Kerav kasavo pàsoïo
dugòvo, so ande Êi bul andre resel! Kanà tuha dîal,
akkor ïùv les ande Êi bul!
5. Tàj dîal e ràklji ka astaloïi. Tàj vi keravel kasavo
pàsoïo dugòvo, so ande laki bul pàsolil. Hàt, mire

22. – Csinálj már anyámnak is vagy kettõt, – mondja
–, annak sincs már, mert nincsen miben süteményt
sütnie!
23. – Hát, csinálnék már, legyen (ha lenne) benzin,
de már nincsen.
24. – No, hát, majd ezekbõl adunk az anyámnak is!
25. És fölfogja magát (felöltözik) a lány, örül,
nevet, szalad az anyjához a tepsikkel.
26. – Mi van? Mi van, lányom?
27. – Ó, – mondja – nézd, mit csináltam a férjemmel
az éjjel! Tepsiket, hogy jók lesznek ünnepre.
Hát, mondtam, csináljon neked is vagy kettõt, de
mondta, hogy nincsen benzin – mondja. – Anyám,
hidd el nekem, hogy volt annyi (benzin), hogy lefelé
folyt a picsámról! – Ennyi. 
 

 20/6b

1. Volt egy legény és (feleségül) vett egy lányt. Nem
laktak az apjukkal, az anyjával, hanem egy külön
házban. De ahányszor baszta a lányt, (az) mindig
fingott. De ahányszor baszta a lányt, (az) mindig fingott.
Hát, már szégyen volt a lánynak, mert a legény
az volt, aki a vonatot kíséri. Mert egy kürt volt a 
nyakában. Mert a vonat, ahogy megy és kürtöl, és a
vonat megy.
2. És megy is az anyjához, mert már szégyen volt
neki a férjétõl.
3. – Anyám, mondjad már, mit csináljak magammal!
Ahányszor velem alszik a férjem, mindig fingok,
már szégyen nekem!
4. – Lányom, menjél el az asztaloshoz! Csináltass
olyan passzos dugót, ami befér a seggedbe! Amikor
veled (hozzád) megy, akkor tedd a seggedbe!
5. És a lány elmegy az asztaloshoz. Csináltat is olyan
passzos dugót, ami pont beleillik a seggébe. Hát,
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khère gílja, ràÊi has. Hàt, sar khère gílja, aba siðàrel,
te kerel vaçora. Tàj ïola tèjle pe meselji o dugòvo.
Majd avel lako gàîo khère, gàta hi e vaçora. Lela
anda peski kòrr avri e kirta, ïol la pe meselji o
ràklo. Tàj vaçoràlínen, païljon tèjle, keren tèjle e
làmpa. Hàt, aba piskàlínlàs la o ràklo, hoð minðàn
aba kerel laha. Hàt, tal o ïetíto inzolàs aba o ràklji
pal o dugòvo te ïol ande peski bul. Hàt, kade ïùða
pesko vas, hoð na po dugòvo, hanem pe kürta.
Pakk! la ande bul, païljol ñugodtan, aba kerel laha.
6. Majd çak phenel o kürta.
7. – Tutùt!
8. – Jöhet! Mehet!
9. O ràklo pal lako hango dîanglas, k’ o vonato hi,
ke kürtölinða. E ràklji. Kürtölinða laki bul. 

RÉZMÛVES MIHÁLY (cerhári), sz. 1916.
Hodász, Szabolcs-Szatmár megye (M)
Gyûjtés: 1982.
 

 20/7 
 
1. Sas ñiïÊe rom.
2. Kadala rom sas duj phràl. Ek sas bulibàï hàj ek
sas aîutòr de bulibàï.
3. Hàj gelotàr o phràl le bulibàïehko, aîutòr de
bulibàï, gelo, hàj çòrðas ñiïÊe grast.
4. Kàj çòrðah ñiïÊe grast, astàrðe leh îandàrja.
5. Astàrðe leh îandàrja, ke sas poÊinpokoda akcùna
templosàjlo ku mulc ani un urma hàj in templosàjle
astàrðe leh el îandàrja.
6. Phenðas leske o îandàris atunçi, Êe poÊíñel e
puïkerija.
7. Le romende sej ïàtra, kàj sas, nah len lòve, Êe
ankalaven àvri le romes.
8. Ande koda timpo sas gaïka çòrrenði, sas bandice,

amire hazaért, este volt. Hát, ahogy ment haza, már
sietett, hogy vacsorát csináljon. És leteszi a dugót az
asztalra. Majd jön haza a férje, készen van a vacsora.
Veszi a nyakából ki a kürtöt a legény, az asztalra
teszi. És megvacsoráznak, lefekszenek, csinálják le
(eloltják) a lámpát. Hát, már piszkálta õt a legény,
hogy mindjárt megteszi már vele. A lány a sötét alatt
(a sötétben) nyúlt a dugó után, hogy a seggébe
tegye. Hát, úgy tette a kezét, hogy nem a dugót,
hanem a kürtöt (fogta meg). Pakk! a seggébe
(tette), fekszik nyugodtan, már csinálja vele.
6. Majd csak mondja (megszólal) a kürt:
7. – Tutút!
8. – Jöhet! Mehet!
9. A legény (annak a kürtnek) a hangjáról azt tudta
(azt hitte), hogy a vonat az, mert kürtölt. A lány.
Kürtölt a segge. 
 
 
 

 20/7 

1. Volt néhány cigány.
2. Ezek a cigányok ketten voltak fivérek. Egyik volt
bulibás és egyik volt segítõje a bulibásnak.
3. És elment a fivére a bulibásnak, segítõje a
bulibásnak, ment, és lopott néhány lovat.
4. Ahol lopott néhány lovat, megfogták õt
zsandárok.
5. Megfogták õt zsandárok, mert abban az idõben,
ebben az akcióban megtörtént, több éve megtörtént
effajta, megfogták õt a zsandárok.
6. Mondta neki a zsandárság akkor, fizesse meg
(váltsa meg) a börtönt.
7. A cigányoknál van sátor (a cigányoknak van
sátruk), ahol volt, nem volt pénzük, hogy vegyék ki
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çòr, kàj çòrren, kàj mudàrna le gàîen andel ol veï,
andel ol kodruri.
9. O bulibàï, o çàvo màj bàro, sah le’ ek ïejòri, en
vurste de volo ziçe an.
10. Phenðàh lehke:
11. – Ýe ðesah ma Êa ïa peste dòziç de an, skepíju
Êe phraleh. De la mange de romñi!
12. Nas, nah les enkotro, sas nevojàï hàj kerðah
kontràkto lesa. Pà biï berï Êe avel, Êe ðel leh pehka
ïa.
13. Skepisàrðah lehke phràleh hàj avílo khère.
14. De o rom bisterðas ekisÊíja kaða, ke pà biï berï
trobul Êe aveltàr o çòr, o bàndito kodo, kàj trobula
Êe avel, Êe ðel leh i romñi.
15. Ando Êimpo koda de le rom phírna cerhenca hàj
cerhe-j pe màlo le pàjehko.
16. E ïjejòri bàríli, sah la, sah biï berï. Sas ek
frumósece ràra, sas e ïjejòri koða, sas eχtraordinàre
de mundre a ïjejòri. Sas destul de mundre
e ïjejòri.
17. Kàj cirðe uon? Païa ek villa bojeresÊi. Kede
cirðe o roma po màlo le pàjehko.
18. Nàkhen uon ek pàjòro, ocàr sas ek villa
bojeresÊi. 
19. O bojeri sas bàro îuðekatòri ando fòro.
20. Hàj lehke, le bojeris, sas leh ek ràklo studento,
sah kàj ïkòla de îuðekatòri, de prokurori sah les.
21. Hàj ande kuda Êimpo e ïjejòri geli koà pàji Êe
halavel pes. Aveltàr, nàkhel o ïàv le bojerehko,
nàkhel la tresùrasa.
22. Inke ek kollègo lehko lehtàr, hàj Êe îan kàj villa,
kàsa de la càra, sar phenas ame, le rom, kàj càra.
23. Hàj kanà geles, dikhen la ïajòra ando pàji.
24. Phenðah le birîàreske:
25. – Bis, bis! (Beï, beï!)
26. Vi uo koÊe Êe opril.
27. E tresùrika, kàj sah, oprisàrðah.

(hogy kiváltsák) a cigányt.
8. Abban az idõben volt tolvajcsapat, voltak banditák,
tolvajok, akik lopnak, akik megölték a nemcigányokat
az erdõkben, a rengetegekben.
9. A bulibásnak, a nagyobbik fiúnak, volt egy
leánykája, tíz év körüli.
10. Mondta neki (a tolvajcsapat vezére, a leányka
apjának):
11. – Ha adod nekem a lányodat húsz év múlva,
megszabadítom a fivéredet. Add õt nekem
feleségül!
12. Nem volt, nem volt választása, szükség volt erre,
és csinált szerzõdést vele. Húsz év múlva jöjjön,
hogy adja neki a lányát.
13. Megszabadította (a bulibás) fivérét és jött haza.
14. De a cigány elfelejtette ezt a dolgot, hogy húsz
év múlva kell eljönnie a tolvajnak, annak a banditának,
hogy kell majd jönnie, hogy adjon neki aszszonyt.
15. Abban az idõben a cigányok jártak (vándoroltak)
sátrakkal és a sátrak vannak (voltak) vízparton.
16. A leányka megnõtt, volt neki, volt húsz éve (húsz
éves volt). Volt egy ritka szépség, volt az a leányka, 
volt különlegesen szép a leányka. Volt elég szép a
leányka.
17. Hová húztak õk (hová irányították a szekereiket)?
Egy bojárvilla mellé. Így húztak a cigányok
a vízpartra.
18. Áthaladnak õk egy vizecskét, onnan (arra) volt
egy bojárvilla.
19. A bojár volt nagy (híres) bíró a városban.
20. És neki, a bojárnak volt egy egyetemista fia,
bírói iskolán volt, ügyészi (iskolán) volt.
21. És abban az idõben a lányka ment a vízhez 
megmosakodni.
Eljön (éppen jön haza), halad (arra) a
fia a bojárnak, halad a hintóval.
22. Még egy kollégája neki, és hogy menjenek a villához,



366

28. Màj dikhen la ïjajòra, àïíle lemníme. Sar
phenen, e ïjajòri destul de mundro de ïukàr sas e
ïjajòri.
29. Gèlastàr hàj line pe khetàne e gàîe ande pengi
traba, kàj sah le gàîen.
30. Kanà astàrel i ïjajòri Êe màj bàrol, Êiðah sjal
flakajen.
31. Kàj sah anðe ïàtra lenði, Êe nà dàïÊin Êe len pe
kataj ïjajòri.
32. Ýiðah sjal flakajen, kodol astàrðah anðe ek
banda pesa.
33. Hàj kàj Êiðah sja flakajen, kàj sas màj bàròre,
kas Êe nà daïÊin Êe len pe kataj ïjajòri. Aven Êe keren
nunta, ando Êimpo la nuntako.
34. E ïjejòri sah ïèjbàri.
35. Gelitàr koa bojeri.
36. Phenðah lake Êe màrog Êe kerel dràgosÊa lasa.
37. Hàj, da, desverîinisàrðah la.
38. Hàj o bojeri nah leh enkotro, ruðisàjlah uoj
lesÊe, nàj enkotro, nuïtin çe ke, hàj o bojeri nah leh
enkotro, ljah pesÊi tràba.
39. Kanà ïunðas o çòr, o ïòfo la bandako, thoðah
hàj mudàrðas e romen, ku cigno, ku bàro,
mudàrðas sogoðen.
40. Kàj mudàrðas sogoðen, uoj ljah peh, nàïli, kàj
skepisàjli.
41. Kaða ïjajòri buïolas Smaranda.
42. Biïolas Smaranda, ljah peh, gelitàr.
43. Kàj ljah peh, gelitàr, nàïli un toate lume,
refuîisàjli hàj nàïli.
44. Anðe Êimpo kodà ljah peh, gelitàr. Aresel and’
ek gav.
45. Foarte dur geli, but Êimpo po drom.
46. Sah la pajnî bani ande punga, sas lòve, sah
atunçi.
47. Aresel ka ek phùri gàîesÊi.
48. Hàj phenðah lake:

a vidéki házhoz, ahogy mondjuk mi, a
cigányok, hogy vidék.
23. És mikor mentek, meglátják a leánykát a vízben.
24. Mondta a kocsisnak (a bojárfiú):
25. – Állj, állj!
26. Hogy õ is megálljon ott.
27. A hintó, ahol volt, megállt.
28. Majd nézik a leánykát, fabálványok maradtak
(bálvánnyá váltak a csodálkozástól, olyan szép volt a
lányka). Ahogy mondják, a lányka eléggé
gyönyörûszép volt a lányka.
29. Elmentek és fogták magukat egybe a nemcigányok
a dolguk miatt, ahogy voltak a nemcigányok.
30. Amikor kezd (kezdett) a leányka nõni, összegyûjtött
minden legényt.
31. (Mindenkit), akik az õ sátrukban (karavánjukban)
voltak (legények), hogy ne tudjanak kikezdeni
a leánykával.
32. Összeszedett minden legényt, azokat kezdte
(fogta) bandába magával.
33. És ahogy összeszedett minden legényt, ahogy 
voltak nagyobbacskák, hogy ne tudjanak kikezdeni
a lánykával. Jönnek (a tolvajok), hogy csináljanak
lakodalmat, a lakodalom idejében.
34. A lányka volt eladó lány.
35. Elment (a lányka) a bojárhoz (a bojárfiúhoz).
36. Mondta neki (a bojár fia a lánynak), hogy
szeretkezzen vele.
37. És, igen, elvette a szûzességét.
38. És a bojárnak nem volt választása, könyörgött õ
(a lány) neki, nincs választása, nem tudom, és a
bojárnak nem volt választása, tette a dolgát.
39. Amikor (ezt) meghallotta a tolvaj, a bandavezér,
megtette és megölte a cigányokat, kicsivel, naggyal
(együtt) megölt mindent (mindenkit).
40. Ahogy (a bandavezér) megölt mindent (mindenkit),
õ (a lány) fogta magát, futott, ahogy megszabadult.
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49. – Phùrije, dav tu pajnî bani, numà tho sovajímo
tuÊe arjet!
50. – Av, Êe dikhes, ke nàj man thàn, nàj man
kutàre!
51. Pune la urme mukhlah la e phùri.
52. SùÊi laÊe hàj ljah peh, gèlitàr màj angle.
53. Areslah ando fòro, kàj sas o ràklo, sas o ràklo,
sas akanà bàro îuðekatòri, pala pehki stùði, pala
pehko invecemento, kàj sah leh superior. Areslo sa
avokato.
54. SiÊÊílí lil Smaranda hàj astàrðah Êe khelel ande
pjesi de teàtrul, egzàkt le romenca akciòne, kàj
entemplosàjli kuzeç de ane nurma.
55. Kerðah eke pjesa de teàtrul, sja e lumja mulcemíme
alce Smaranda, afiïòme pe sjal bàrja, aspesiàlu
ande sja fòruri.
56. O çòr, kàj mudàrðah lake daðès, laka da,
dikhelàh afiïòmè skríla, kàj trobula te del pe ol
spektàkolo.
57. Hàj gelotàr laÊe.
58. Kàj gelotàr laÊe, e çè anðe kabína, kàj trobula te
parruvel pe. 
59. ¥ùÊah pe o çòr pe laÊe.
60. – Smarando, tu san? Avílem, te mudàrap tu!
61. Ande koda Êimpo kerðas Smaranda, sar kerðas.
62. Hàj ljah kaÊa, e farfeka, kàj murravela pe, kàj
màÊola pe uoj, e çèj, anðe kabina, hàj ðah,
mudàrðah le ïofo la bandàkro. Hàj ðah, mudàrðah
leh.
63. Ande koda Êimpo avíle le ïingàle hàj liñe la hàj
ingerðe la kàj puïkerija. Thoðe, kàj îudeçin o pokàzo
la Smarandako.
64. Ande koda Êimpo, kàj îudeçin o pokàzo, avílo
ek phùro, ek phùri.
65. Hàj pheñel:
66. – Ýe poÊínen man, ke kodo sas muro ràklo!
67. An’ koda e phùro, e phùri χoχaðes, nas lengo

41. Ezt a leánykát nevezték Szmarandának.
42. Nevezték Szmarandának, fogta magát, elment.
43. Ahogy fogta magát, elment, futott egész világot,
menekült és futott.
44. Abban az idõben (akkor) fogta magát, elment.
Érkezik egy faluba.
45. Erõsen (nagyon) messze ment, sok idõt az úton.
46. Volt öt banija az erszényben, volt pénz, volt
akkor.
47. Érkezik egy öregasszonyhoz.
48. És mondta neki:
49. – Öregasszony, adok neked öt banit, csak tegyél
alvást (csak adjál szállást) magadnál ma éjjel!
50. – Gyere, nézd meg, hogy nincsen helyem, nincsen
semmim!
51. Végül megengedte neki az öregasszony (hogy
nála aludjon).
52. Aludt nála és fogta magát (másnap), elment
elõrébb (ment tovább). 
53. Megérkezett a városba, ahol volt a fiú, volt a fiú,
volt most nagy bíró, a tanulmányai után, a
végzettsége után, ami volt neki felsõfokú. Lett teljesen
ügyvéd.
54. Könyvet tanult (iskolába járt) a Szmaranda és
kezdett játszani színházi darabban, pont (abban,
ami) a cigányokkal történt, tíz évvel ezelõtt.
55. Csinált egy színdarabot, mind a világ (az egész
világ) köszönte ezt Szmarandának, plakátolva (volt)
minden kerítésre, külön minden városban.
56. A tolvaj, aki megölte (Szmaranda) apját, anyját,
meglátta a kiírt plakátot, hol kell majd elõadni a
színdarabot.
57. És elment hozzá (a tolvaj Szmarandához).
58. Ahogy elment hozzá, a cigány lány (az
öltözõben), ahol kell majd (Szmarandának) változtatni
magát (ahol át kell majd öltöznie).
59. Tette magát a tolvaj hozzá (a tolvaj odalopódzott
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ràklo. Kontra adeveríme. Sas o ïòfo le çòrrengo,
sar phenen pe lenge.
68. Ande koda Êimpo aveltàr lako manuï, kàj sah la
príma dràgosta lesa, o ràklo bojerehko.
69. Hàj phenðah lake:
70. – Smaranda, Êe povesÊih mange sasÊi vijàca, sar
entemplosàjlo, sja kàzo koda!
71. Hàj phenðah lake:
72. – Sja, sja!
73. Ando Êimpo koda o ràklo, dekanà kaj sah príma
dràgosÊi ku dòziïÊe de ane nurma lasa, peste ando
kher nàs mùzikà, nàs khanç, sa cirðíne le perdele.
Sas numa dojlo ande kher lehko.
74. Ande koda Êimpo ljah la sah o ràklo hàj
ingerðah la khère.
75. Ingerðah la khère hàj ðah drom kàj mùzikà, kàj
luminà. Ðah drom kàj lumini sja.
76. Kanà gelo dàd lehkero.
77. Phenðàh gàîake:
78. – Gàîije, amenge ando kher de dòziç de an de
zile un nurma nàs luminà, nàs mùzikà! Akanà si 
amàri kàza, amàro kher si luminíme hàj mùzikà si.
Trebuj entemplosàjlo vàreso forte interesànto
amende ande familija.
79. Ande koda Êimpo kanà avel, phenðàh lehke:
80. – Eta, uoj sas príma muro dràgosÊàn en timp de
dòzeç de an un urma, haj uoj sas.
81. Trajin! Te ‘jeh bahtàlo! 

KOSTEL VRINCANO „ZSERMÁNO“
(khelderash), sz. 1955.
Gura Văii, judeţul Bacau (R)
Gyûjtés: 1998
 
 
 
 

Szmarandához).
60. – Szmaranda, te vagy? Jöttem, hogy megöljelek
téged.
61. Abban az idõben (akkor) csinált Szmaranda,
ahogy csinált.
62. És fogta az ollót, az ollót, amivel nyírta magát,
ahol (hogy) festette magát a cigány lány az
öltözõben, és adta, megölte a bandafõnököt. És
adta, megölte õt.
63. Abban az idõben (akkor) jöttek a rendõrök és
fogták õt és vitték a börtönhöz. Tették, hogy
megítélik Szmaranda bûnét.
64. Abban az idõben (akkor), hogy ítélik a bûnt, jött
egy öregember, egy öregasszony.
65. És mondja (az egyikük):
66. – Fizessetek nekem, mert az volt a fiam!
67. Abban az idõben (akkor) az öregember, az öregasszony
hazudtak, nem volt a fiuk. Igazsággal szem- 
ben (ellenkezõleg). Volt a tolvajok vezére, ahogy
mondják nekik.
68. Abban az idõben (akkor) eljön az embere
(Szmarandának), aki volt neki az elsõ szerelme, a
bojárfiú.
69. És mondta neki (Szmarandának):
70. – Szmaranda, meséld el nekem az egész életet
(az egész eddigi életedet), ahogy történt, azt az
esetet mindet!
71. És mondta neki (Szmarandának):
72. – Mindet, mindet!
73. Abban az idõben a fiú, amióta volt az elsõ
szerelem húsz évvel ezelõtt, nála a házban nem volt
zene, nem volt semmi, mindig be voltak húzva a
függönyök. Volt csak gyász a házában.
74. Abban az idõben (akkor) vette õt a fiú és vitte õt
haza.
75. Vitte õt haza és adott utat a zenéhez, a fényhez.
Adott utat minden fényhez.
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 20/8a 
 
1. Rofojíca, muri ràklji,
ïude pàle Êe duj jàkha! 
3. Rofojíca, muri ràklji,
ïude pàle Êe duj jàkha! 

LAKATOS GUSZTÁVNÉ „REBUS“ (cerhári),
sz. 1928.
Kántorjánosi, Szabolcs-Szatmár megye (M)
Gyûjtés: 1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76. Amikor (akkor) ment az apja.
77. Mondta az asszonynak (mondta az apja az anyjának):
78. – Asszony, nekünk a házban nem volt zene!
Most van házunk (a házunkban), a házunk (a
házunkban) van fény és zene van. Kellett történnie
valami erõsen (nagyon) érdekesnek nálunk a családban.
79. Abban az idõben (akkor), amikor jön (a bojárfiú),
mondta neki (az apjának):
80. – Íme, õ volt az elsõ szerelmem húsz évvel
ezelõtt, és õ volt!
81. Éljetek! Legyél szerencsés! 
 
 
 
 20/8a 

1. Rofojíca, lányom,
vesd vissza a két szemed 
(két szemeddel tekints vissza)!
3. Rofojíca, lányom,
vesd vissza a két szemed
(két szemeddel tekints vissza)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20/8b 
 
1. No, atunçi vàzden vi tume pala mande!
(No, akkor emeljétek (énekeljétek) ti is utánam!) 

2. Fújjad, fújjad, zõd furulya,
d’ én is vótam, mikor vótam,
mikor Király Erzsi vótam,
mikor Király Erzsi vótam!
6. Epröt szedõk megölének,
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 20/8c 
 
1. Lokes cirdel, lokes phurdel
le krajeske o juhàsi,
le krajeske o juhàsi.
 
4. But me phírdem, fàradindem,
mèg ïukàra bòra ç’ andem,
mèg ïukàra bòra ç’ andem. 

KOZÁK ARANKA (lovári), sz. 1941.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1988.
 
 20/9 
 
1. Dèvla, hiba tuke, hiba-j mange,
Dèvla, hiba mange, hiba-j mange,
Dèvla, thàj la sasta lumeke.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20/8c 
 
1. Lassan húzza (lassan zenél), lassan fújja
a királynak a juhász,
a királynak a juhász.
4. Sokat én jártam, fáradtam,
amíg szép menyecskét nem hoztam,
amíg szép menyecskét nem hoztam. 
 
 
 
 
 
 
 20/9 

1. Istenem, hiba neked, hiba nekem,
Istenem, hiba nekem, hiba nekem,
Istenem, és az egész világnak.

kerékvágásba tevé(nek).
Fújjad, fújjad, zõd furulya,
d’ én is vótam, mikor vótam!
10. Fújjad, fújjad, nagytatuka,
én is vótam, mikor vótam,
mikor Király Erzsi vótam,
mikor Király Erzsi vótam.
14. Epröt szedõk megölének,
kerékvágásba tevé(nek).
Fújjad, fújjad, zõd furulya,
fújjad, fújjad, zõd furulya!
 
GÁBOR GÁBOR „BIGYÓK“ (khelderash), sz. 1929.
Kolozsvár-Cluj Napoca, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1982.
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4. Dèvla, me kade te te îengjomaχ,
ke me kade te îengjomaχ,
de, kheràl pàso na thoðomaχ,
kheràl pàso na thoðomaχ.
8. De, pàso-j, pàso-j bibaχtàlo,
de, po vudàr avri thodíno,
po vudàr avri thodíno.
12. Kade phírðom, sar phírðomu,
de, kade phírðom, sar phírðomu,
de, sar çi nà trobusàrðòχju,
sar çi nà trobusàrðòχju.
16. Àpoj, te mùjomaχ de-cinòju,
te mùjomaχ de-cinòju,
te nà merav de-bàròju,
te nà merav de-bàro.
21. Àpoj, d’ avri dav te îav po plàju,
oj, de, te mùjomaχ de-cinòju, 
te nà merav de-bàròju,
te nà merav de-bàro.
24. Oj, de, ke fala la lume phàròju,
de. fala la lume phàròju,
ke mùjalaχ dako ïàvo.
27. Àj, de, nà akana, çorre, nà, nàju,
nà akanà, çorre, nà, nàju!
So îenav ma te keràvu,
so îenav ma te keràv?
31. Àpoj, mang tu, mamò, le Dèvles sa,
mang tu, mamò, le Dèvles sa,
de, Êíro ràklo te nà mèrel,
Êíro ràklo te nà mèrel!
35. Ke Êíro ràklo te mèrela,
Êíro ràklo te mèrela,
tuke, çorri, çingàrdena,
tuke, çorri, çingàrdena.
39. Ýíro ràklo te îivela,
Êíro ràklo te îivela,
tuke bàri çingàrdena,

4. Istenem, én ezt ha ha tudtam volna,
mert én ezt ha tudtam volna,
de, otthonról lépést nem tettem volna,
otthonról lépést nem tettem volna.
8. De, lépés, szerencsétlen lépés,
de, lépés, szerencsétlen lépés,
de, az ajtón kitett,
az ajtón kitett.
12. Úgy jártam, ahogy jártam,
de, úgy jártam, ahogy jártam,
de, ahogy nem kellett volna,
ahogy nem kellett volna.
16. Aztán, ha meghaltam volna kicsiként (gyerekkoromban),
ha meghaltam volna kicsiként (gyerekkoromban),
hogy ne haljak meg nagyként (felnõtt koromban),
hogy ne haljak meg nagyként (felnõtt koromban). 
20. Aztán, ki akarok menni a hegyre,
oj, de, ha meghaltam volna kicsiként (gyerekkoromban),
hogy ne haljak meg nagyként (felnõtt koromban),
hogy ne haljak meg nagyként (felnõtt koromban).
24. Oj, de, mert tetszene (esne) a világnak nehezen,
de, tetszene (esne) a világnak nehezen,
hogy meghalt az anya fia.
27. Oj, de, nem most, szegény, nem, nem,
nem most, szegény, nem, nem!
Mit tudok én csinálni,
mit tudok én csinálni?
31. Aztán, könyörögj, anyám, az Istennek mindig,
könyörögj, anyám, az Istennek mindig,
de, a fiad hogy ne haljon meg,
a fiad hogy ne haljon meg!
35. Mert a fiad ha meg fog halni,
a fiad ha meg fog halni,
neked, szegény, kiabálni fognak,
neked, szegény, kiabálni fognak.
39. A fiad ha élni fog,
a fiad ha élni fog,
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tuke bàri çingàrdena.
43. Àpoj, màrel o Dèl kodolenu,
màrel o Dèl kodolenu,
kon bustrel peχke phràlenu,
kon bustrel peχke phràlen.
47. Hàjda, phrala, ke kirçima,
hàjda, phrala, ke kirçima,
de, na χolejvu vi tu pre ma,
na χolejvu vi tu pre ma!
51. Àpoj, mangav lòli mol te pjàvu,
mangav lòli mol te pjàvu.
Pí, de, mol shi’ vomenije,
the raÊije-j sereçije!
55. Aj, de, so îenav ma te keràvu,
so îenav ma te keràvu,
de, te poÊínav, kàj kamàvu, 
te poÊínav, kàj kamàvu?
59. Haj, de, na dara, çorre, nàj, nàju,
na dara, çorre, nàj, nàju,
de, sa poÊínav, kàj kamàvu,
sa poÊínav, kàj kamàvu.
63. Aj, de, na bonuj me, te mèràvu,
na bonuj me, te mèràvu,
te poÊínav, kàj kamàvu,
te poÊínav, kàj kamàvu. 

BARCSA KATALIN (khelderash), sz. 1973.
Parajd-Praid, judeţul Hargitha (R)
Gyûjtés: 1996.
 
 20/10
 
1. Kanà kado nasvalipè, so si kathe ande kado kher,
hàj nasvàle sam, v’ ame savoroîène kathe nasvàle
sam.
2. D’ aba miòta nasvàle sam!
3. Hàj çi kamel kado nasvàlipe te javulíj.

neked nagyot fognak kiáltani,
neked nagyot fognak kiáltani.
43. Aztán, megveri az Isten azokat,
megveri az Isten azokat,
aki elfelejti a testvéreit,
aki elfelejti a testvéreit.
47. Gyere, testvér, a kocsmához (a kocsmába),
gyere, testvér, a kocsmához (a kocsmába),
de, ne haragudj te is rám,
ne haragudj te is rám!
51. Aztán, kérek vörös bort inni,
kérek vörös bort inni.
Igyál, de (no), a bor becsület,
és a pálinka szerencsétlenség! 
55. Aj, de, mit tudok én csinálni,
mit tudok én csinálni,
de, hogy megfizessem, ahol tartozom,
hogy megfizessem, ahol tartozom?
59. Haj, de, ne félj, szegény, ne, ne,
de, mind megfizetem, ahol tartozom,
mind megfizetem, ahol tartozom.
63. Aj, de, nem bánom én, ha meghalok,
nem bánom én, ha meghalok,
ha megfizetem, ahol tartozom,
ha megfizetem, ahol tartozom. 
 
 

 
 20/10

1. Amikor ez a betegség, ami van itt ebben a házban,
és betegek vagyunk, mi is mindnyájan itt betegek
vagyunk.
2. De már mióta betegek vagyunk!
3. És nem akar ez a betegség javulni.
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4. Hàj te ingrel les tèjle p’ amende o Sunto Del pe
l’ gàîe!
5. Akànak nasvàle sam.
6. S’ akànak nasvàle...
7. Kà o jek si nasvàlo, kà o kàver.
8. Hàt, soski prikeîija-j kadi p’ amende?
9. Te ingrel les aba tèjle o Sunto Dèl p’ amende,
kadi bàri prikeîija, so si p’ amende!
10. Hàj te tàvozijtàr kathar kado kher pe l’ màlja, pe
l’ burr, pe l’ kaït!
11. Te ingrel les amendàr dur o Sunto dràgo Del, t’
avel amenca!
12. Hàj çi sam ame le kasave bàre bínösa, te îutíj
amenge aba o Sunto dràgo Del!
13. Te ingrel o Sunto dràgo Del tèjle p’ amende
 
kado nasvalipe, kadi prikeîija!
14. T’ anel aba v’ amenge o Sunto Del ek cini, làïi
baχ kàj amàro kher! 

RAFAEL ARANKA (lovári), sz. 1904.
Szolnok, Szolnok megye (M)
Gyûjtés: 1983.
 
 20/11 
 
1. Sas ek rom, Moga buçolas.
2. Phanglo sas hàj àvri slobodisàjlas. Hàj gelas kàj le
rom, kanà àvri skepisàjlas, kàj beïle kothe païà-j
vàtra, krujàl e jag. Na, hàj kothe kiràdas lenge i
romñi, kiràdas vàriso savi hàj çi kínàlínas les.
3. Hàj çolas peski bunda ande jag.
4. Hàj phendas leske:
5. – Phabol Êi bunda, baçi!
6. – Xan Dèvlesa! – phenel.
7. Pàle çolas la, pàle phenen:
8. – Phabol Êi bunda, baçi!

4. És vigye ezt le rólunk a Szent Isten a nemcigányokra!
5. Most betegek vagyunk.
6. No, most betegek...
7. Hol az egyik beteg, hol a másik.
8. Hát, milyen nyomorúság ez rajtunk?
9. Vigye ezt már le a Szent Isten rólunk, ezt a nagy
nyomorúságot, ami van rajtunk!
10. És távozzon el ettõl a háztól (a nyomorúság) a
mezõkre, a bokrokra, a fákra!
11. Vigye ezt tõlünk messze a Szent drága Isten,
legyen velünk (az Isten)!
12. És nem vagyunk mi olyan nagy bûnösök, segítsen
nekünk már a Szent drága Isten!
13. Vigye a Szent drága Isten le rólunk ezt a 
betegséget, ezt a nyomorúságot!
14. Hozzon már nekünk is a Szent Isten egy kis, jó
szerencsét a házunkhoz! 
 
 
 
 

 
 
 20/11 

1. Volt egy cigány, Mogának neveztetett.
2. Rab volt és kiszabadult. És ment a cigányokhoz,
amikor kiszabadult, akik ültek ott a fõzõhely mellett,
a tûz körül. Na, és ott fõzött nekik az asszony,
fõzött valami olyat és nem kínálták meg õt.
3. És (Moga) a tûzbe tette a bundáját.
4. És (az egyik cigány) mondta neki:
5. – Ég a bundád, bácsi!
6. – Egyetek Istennel! – mondja.
7. Megint tette (a bundáját a tûzbe), megint mondják:
8. – Ég a bundád, bácsi!
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9. – Xan Dèvlesa, çi sim bokhàlo!
10. Majd apol pàle çak kothe ïùtas e bunda, hoð te
phabol.
11. – Hàt, sa phabol Êi bunda!
12. – Hàt, îav aba te χav, kanà aba aññira akharen
ma!
13. Ost akkor evett, mer’ majd’ meghalt èhen
segèñ. 

KOZÁK JÓZSEF „GOCSA“ (lovári), sz. 1906.
Szolnok, Szolnok megye (M)
Gyûjtés: 1983. 
 
 
 
 20/12
 
1. Két évig, ha nem lássa senki, sárkánynak válik,
akármi.
2. Gèlas muro dàd pàjeske, kanà ketana sas.
3. Avílas opre o ïàrkàñi hàj nàïlas palpàle kàj o tisto
hàj phendas leske.
4. Hàj las o tisto, χuÊildas o àðùvo màj buto pesa,
màj but ketanenca.
5. Hàj gelo palpàle hàj pherdas pàji.
6. Phendas leske o tisto, te pherel pàji ùjba, hoð sar
kezdõdij.
7. Forríjas o pàji hàj phendas muro dàd:
8. – No, most kezdõdik!
9. Hàj vi las opre, ïutas oopre pesko ïèro hàj las o
àðùvo, cirdas atunçi o îinori hàj baïlas àðùva les haj
ïudas les àvri o àðùgojòvo. 

JAKAB ISTVÁN (lovári), sz. 1928.
Cegléd, Pest megye (M)
Gyûjtés: 1986.
 

9. – Egyetek Istennel, nem vagyok éhes!
10. Majd aztán megint csak odatette a bundát, hogy
égjen.
11. – Hát, (még) mindig ég a bundád!
12. – No, megyek már enni, ha már annyira hívtok!
13. Oszt akkor evett, mert majdnem meghalt éhen
szegény. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20/12
 
1. Két évig, ha nem lássa senki, sárkánynak válik,
akármi.
2. Ment az apám vízért, amikor katona volt.
3. Jött föl a sárkány (a víz tetejére) és futott vissza
(apám) a tiszthez és megmondta neki.
4. És fogta a tiszt, fogta az ágyút többed magával,
több katonával.
5. És ment vissza és töltött vizet.
6. Mondta neki (apámnak) a tiszt, töltsön vizet
újból, hogy hogyan kezdõdik.
7. Forrott a víz és mondta az apám:
8. – No, most kezdõdik!
9. És vette is föl (és fel is jött a víz alól a sárkány),
tette föl (kidugta a vízbõl) a fejét és fogta (a tiszt)
az ágyút, meghúzta akkor az ágyúzsinórt és dörgött
az ágyú és kidobta (a vízbõl) az ágyúgolyó (a
sárkányt). 
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1. No, muro phràl, Karçi, kede kàde shin, kej kanà
vàrekan îal te colaχàrel.
2. Attul függ, kàj pe soste.
3. Monðuk. Phenàh kode, kej çi kamel te pel, ke but
pel hàj maÊàrdo-j.
4. Aba, phenel çalàdo, çi bíril lesa.
5. Akkor e romñi kode phenel lehke:
6. – No, dikh, muro rom, pàça trobuj te mukheh hàj
trobuj te îas te colaχàres pe kodo, hoð çi pes ïòv
ïon! Vað ek berï!
7. De lel avri e romñi, lel avri, ek dopaï kofa mol
haj pajnî deci.
8. No, kodo ïol tèle o svunto kèpo tàj del çang o
manùï.
9. Maïkar amende ïol tèle o svunto kèpo, phabàrel
e memeji.
10. – Khamesa sembe...
11. Khamesa sembe trobuj t’ àïel, lel tèle e stàði
ande ïèro, hàj lel e romñi, del les àrmaja.
12. Kode phenel:
13. No, o Svunto Dèl te màrel tu, kaïtende, bàrrende,
te phàgesa opre kado colaχ! Ek berï çi pes
khançi, khançi, çi patikabelivo pímo, çi çordànes, ç’
ande χoljínate, feri so avri dav tuke, ek fèllitero mol
tàj ek pajnî deci raÊíja!
14. Te màrel o Del, kas legmàjfeder kames, Êe çalàdos,
Êe phràlen, Êa da, Êe dades, sarke andre n’
inkeres le Dèvlesko çaçímo kathar kado ðes!
15. Àmen, te del o Del! 

ROSTÁS LAJOS (colári), sz. 1948.
Budapest (Újpest), Pest megye (M)
Gyûjtés: 1989.
 
 

 20/13

1. No, testvérem, Karcsi, ez úgy van, hogy amikor
valaki megy esküdni.
2. Attól függ, hogy mire.
3. Mondjuk. Mondjuk azt, hogy nem akar inni, mert
sokat iszik és részeges.
4. Már, mondja a család, nem bír vele.
5. Akkor az asszony azt mondja neki:
6. – No, nézd, férjem, békét kell hagyjál és kell
menjél esküdni arra, hogy nem iszol hat hónapot!
Vagy egy évet!
7. De vesz ki az asszony, vesz ki, egy fél kupa (egy
félliter) bort és öt decit (öt deci pálinkát). 
8. No, az teszi le a szentképet és térdel az ember.
9. Köztünk (úgy van, hogy) teszi le a szentképet,
meggyújtja a gyertyát.
10. – Nappal szemben...
11. Nappal szemben kell maradnia, veszi le a sapkát
(a kalapot) a fejrõl, és fogja az asszony, ad neki
átkot (megátkozza a férjét).
12. Azt mondja:
13. No, a Szent Isten verjen meg téged, fákon,
köveken ha fel fogod törni ezt az esküt! Egy évet
nem iszol semmit, semmit, se patikabeli italt, se
lopva, se méregben (se mérgedben), csak amit
kiadok neked (csak annyit, amennyit én adok
neked), egy félliter bort, és egy öt deci pálinkát!
14. Verje meg az Isten, akiket legjobban szeretsz, a
családodat, a testvéreidet, anyádat, apádat, hogyha
be nem tartod az Isten igazságát egy évig ettõl a
naptól!
15. Ámen, adja meg az Isten! 
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1. Pelas, sòríjas peske lòve.
2. Pèldàjul, çi îav dur, aketa, muro phràl, o Laci.
3. Haj kanà aba dikhel, hoð tùlïagba ingrel, nasvàlo
iï latàr, vi peske lòve sòríj, vi peska romñasa χal pe.
4. Atunçi angle lel o sunto kípo hàj tèjle del çanga
pe pesko cino onoko, hoð pèldàjul, v’ akànak àrmajadíno,
dîi pe patràði çi pel, feri duj glàîi bere sako
ðès hàj trin hàromcentiïïe.
5. No, vi akànak akàrsoske tàrïaïàgoste-j, kado
nàïtig... nàïtig pel màj but, mer àrmajadíno pe
pesko onoko.
6. Maïkar amende kodo-j, hoð àrmaja than roden, 
bàrmikor iï, ha païe berï, ha ïel ðese, àrmaja than
roden.
7. Èï dàras kathar kado, hoð resen ame.
8. Dàras, hoð resen ame àrmaja, èï nàïtig keras
kodo.
9. Maj kanà tèjle phírel kodi vreme, hoð îi kathe
sas, atunçi te kamav, màj dur hossabítij muri vorba,
te nà, pàle ‘pre phagav, mer tèle phírdas èï ïàj pav.
10. Vað kanà opre avel o khàm detehàra, àvri îal èï
e khamesek sembe del çanga èï kàde del pe àrmaja.
11. Hàj phenas, kàde phenel, hàt, t’ avel dur
mandàr, te nà ande muro than te phenav, de sar
kon àrmajadel pe.
12. Hàj tèle del çanga hàj lel o sunto kípo, ïol les
angla peste.
13. Hàj kothe akharel peske ïavòres hàj... vað
onoko.
14. Hàj phenel:
15. Suntona Dèvlakàm, hallgatin mure vorbi, so
phenàp tuke!
16. Te mèrel muro ïavoro hirtelen halàlba, vað te
senvestetíj les o Sunto Del azèr, mèg me çi cipíj
àvri, ke bûntelenül dem àrmaja mure ïavores!

 20/14 

1. Ivott, szórta a pénzét.
2. Például, nem megyek messze, a testvérem, Laci.
3. És amikor már látja, hogy túlzásba viszi, beteg is
tõle, a pénzét is szórja, a feleségével is eszi magát
(veszekszik is a feleségével).
4. Akkor elõveszi a szentképet és letérdel a kis
unokájára (megfogadja a kis unokája életére), hogy
például, most is átkozott (fogadalma van), húsvétig
nem iszik, csak két üveg sört minden nap és három
háromcentist.
5. No, most is akármilyen társaságnál van, az nem
lehet... nem ihat többet, mert átkozott az unokájára.
6. Köztünk az van, hogy az átkok helyet keresnek,
bármikor is, ha fél év, ha száz nap, az átkok helyet
keresnek.
7. És félünk ettõl, hogy minket érnek (félünk, hogy
rajtunk teljesednek be az átkok).
8. Félünk, hogy minket érnek az átkok, és nem
tehetjük azt.
9. Majd amikor lejár az az idõ, hogy eddig volt,
akkor, ha akarom, tovább hosszabítom a szavamat,
ha nem, megint feltöröm, mert lejárt és ihatok.
10. Vagy amikor feljön a Nap reggel, kimegy (aki
fogadalmat tesz) és a Nappal szemközt térdel (le)
és úgy átkozza meg magát.
11. És mondjuk, úgy mondja, hát, legyen messze
tõlem, ha nem a helyemen mondjam (hogy ne a
helyemen mondjak átkot magamra), de ki hogyan
átkozza meg magát.
12. És letérdel és fogja a szentképet, teszi azt maga
elé.
13. És odahívja a gyerekét és... vagy az unokát.
14. És mondja:
15. Szent Istenkém, hallgasd meg a szavaimat,
amiket mondok neked!
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17. Hàj Suntona Dèvla, naðon ïukàares mangav tu,
hallgatin mure vorbi, te phagò opre mure àrmaja,
so àrmajadem ma pe muroïavoro, teljeïítin mure
àrmaja, so phendem tuke! 

KÕRÖSI FERENCNÉ „PALLI“ (lovári), sz. 1946.
Solt, Pest megye (M)
Gyûjtés: 1988.
 
 20/15 
 
1. Me îanap, so te kerav
gindurendàr te bistràv, mamò! 
 
Ò, te îanel miro namo,
me kerdem abav bàro, mamò!
So te màj kèrav?
Te îanen el sponsura,
k’ ame sam e maffia, mamò!
So te màj kèrav?
9. Te îanel miro namo,
me kerdem abav bàro, mamò!
Te îanel e luma sa,
k’ ame sam el sponsura, mamò!
So te màj kèrav? 

VASILE STANCU (szpojtori), sz. 1973.
Feteşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 1997.
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Haljon meg (a gyerekem) hirtelen halálban,
vagy szenvedtesse õt a Szent Isten azért (addig),
amíg én nem kiáltom ki, hogy ártatlanul átkozom
meg a gyerekemet!
17. És Szent Isten, nagyon szépen kérlek téged, hallgasd
meg a szavaimat, ha föl fogom törni az átkaimat,
amikkel megátkoztam magamat a gyerekemre,
teljesítsd az átkaimat, amiket mondtam neked!
 
 20/15 
 
1. Én tudom, mit csináljak,
hogy a gondokat felejtsem, anyám! 
 
Ó, tudja meg a nevemet,
én csináltam nagy lakodalmat, anyám!
Mit csináljak még?
Tudják meg a szponzorok,
hogy mi vagyunk a maffia, anyám!
Mit csináljak még?
9. Tudja meg a nevemet,
én csináltam nagy lakodalmat, anyám!
Tudja meg a világ mind (mindenki),
hogy mi vagyunk a szponzorok, anyám!
Mit csináljak még? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20/16 
 
Pergetés 

IDÕS KHELDERASH FÉRFI
Gura Văii, judeţul Bacau (R)
Gyûjtés: 1996.
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 20/17 
 
1. Mo, eta, avena le bàre,
kabor-le, gra le korre.
Tàj uon ïeja cinòre,
kabor le rikonòre.
5. Œin se supere pe miñe,
kreïÊe koada kala kijñe.
Œin se supere pe noj,
kreïÊe koada kala boj.
9. Le m’ anglal, le ma palal,
çumide ma d’ o maïkar! 
Se fàk roki din burec,
ïi pantof din kastravec.
13. Jen sint Gogu Bulgariç,
kare nu maj dau pejiç.
 
15. Ýe trajih, mo! 

SIBINKA MIHAI (khelderash), sz. 1928.
Cuza Vodă, judeţul Constanca (R)
Gyûjtés: 2000.
 
 20/18 
 
1. Hàj numa, numa, numa,
ke màrða’ l’ romen e bruma.
3. Hàj po plàj, po plàj, po plàj,
Êe nànðav and’ ekhe pàj.
5. Îal o pàj, o tùlbùro,
ñigerel îukhel mùlo.
7. Hàj o Baða le ïèjanca,
phurrùven pe l’ angrusÊanca.
9. Hàj màj si, màj si, màj si,
màj Baða anðe Êísi.
11. Ja uza, uza, uza,
ujÊe bani kum seja!

 20/17 

1. Hé, íme, jönni fognak a nagyok,
akkorák, vak lovak (olyanok, mint a vak lovak).
És õk a kisleányok,
akkora kutyácskák (olyanok, mint a kiskutyák).
5. Aki megharagszik rám,
megnõ a farka, mint a kutyának.
Aki megharagszik ránk,
megnõ a farka, mint az ökörnek.
9. Vegyél elõlrõl, vegyél hátulról,
csókolj meg középen! 
Csináljak szoknyát gombából
és cipõt uborkából.
13. Gogo Bulgárics vagyok,
aki nem adja erre a lábát (aki nem fog erre járni).
 
15. Éljél, hé! 
 
 
 
 
 
 20/18 

1. És csak, csak, csak,
mert a cigányokat megverte a harmat.
3. És a hegyen, a hegyen, a hegyen,
vetkõzzek egy vízben.
5. Megy a víz, a zavaros,
döglött kutyát visz.
7. És Bagya a lányokkal,
cserélgetik a gyûrûket.
9. És van még, van még, van még,
még (van) a Bagya erszényében.
11. Hallgass (ide), hallgass (ide), hallgass (ide),
nézd, a pénzt hogyan veszik el!
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DINA (khelderash), sz. 1922.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000.

 20/19 

1. (Nyitva van) a barna asszony ablaka,
szegény ura sírva sétál alatta,
háromszor is elkiáltja azt a szót,
hogy „nyisd ki, drága feleségem, az ajtót“.
5. Kinyitnám, de férjhez mentem az este,
jó az uram, meg vagyok elégedve.
Göndör haját százfele fújja a szél.
Sosem voltál igaz szívû szeretõ!
 
9. Száraz fával verik be a fejemet.
Ki mossa ki az én véres ingemet?
Mosd ki, anyám, ingem, gatyám fehérre!
Holnap visznek a szolgabíró elébe.
 
MAGYARCIGÁNY CSOPORT
Bükkaranyos, Borsod-Abaúj-Zemplén megye (M)
Gyûjtés: 1970.
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1. Hàt, vi kado törtènisàjla pes, more!
2. Ke has eð rom tàj eð romñi. Node, hàt, e leski
romñi naðon nàsuli dîùlji has, ke sakoneha
kamàvlas pes. Hàt, adi sàma ljas lako rom, hoð çe
dîùlji hi-lji, hoð les paÊív angàl late nàj. Ke kanàk
àvri thàvlas o khajñàno mas, e romeske ïulàs e zumi,
o mas meg garuvlàs peske kirveske, e romñi. Adi, o
rom fiðelembe lelàs sakofèlo.
3. No, maj numàj jekvàr so törtènisàjla peske?
4. O rom dikhlas odi, hoð koki àllandòjan àvri îal
leha telàràÊate pe udvara, pala khèresko dumo.
5. O rom p’ adi vi kerel pes bàro kòrro, hoð voj na
dikhel khànçi.
6. – Ahaj, romñej! – phenel. – Dikh, o Dèl so kerðas
manca! Kòrro kerðas man, ke na dikhav – phenel –
khànçi angàl mande, mèg muro nàj tàj nà dikhav!
7. – Hàt, roma, – phenel – kade te hi, so ïàj kerav
tuha! – phenel. – Païlju tèjle ando than tàj maradin
othe!
8. Nohàt, pesko kirvo àndre avljas telàràÊate besèlgetni.
O rom païjolas, leski romñi meg kamàvlas
pes e peske kirveha, kernàs pengi dòga, pengi nàsul
hejzeto. O rom adi fiðelembe ljas, dikhlas sakofèlo
angàl peste.
9. Hàt, but vrema tèjle gílja pal leste.
10. Phenel e romñake:
11. – Ahaj, romñej, – phenel – me vuricinðom aba
muro tràjo! – phenel. – KaÊka tàj kaÊka hi eð bàro
fojòvo, – phenel – eð mílno pàji. – phenel. – Linger
man othe àvri tàj ïude man àndre, – phenel – te nà
trajínav aba p’ adi luma! Tu meg îùv Êi luma!
12. Nohàt, vi kade has. Xuterða les e romñi,
kíïèrinða les àvri ke fojòvesko parto.
13. – No, romñej, athe àïav man – phenel – p’ ado
dombo, tu meg îa, – phenel – dùr àvri tàj denàï, sar

 20/20 
 
1. Hát, ez is megtörtént, pajtás!
2. Mert volt egy cigány ember és egy cigány asszony.
Node, hát, a felesége nagyon rossz (erkölcsû) nõ
volt, mert mindenkivel szerettette magát (mindenkivel
szeretkezett). Hát, ezt észrevette a férje, észrevette,
hogy miféle nõ ez, hogy neki becsülete õelõtte
nincsen. Mert amikor kifõzte (megfõzte) a tyúkhúst,
a férjének a levet tette, a húst meg elrejtette a
komájának, a cigány asszony. Ezt, a cigány figyelembe
vett mindenfélét. 
3. No, majd egyszer csak mi történt neki (vele)?
4. A cigány ember azt látta, hogy alkonyatkor emez
(a cigány asszony) állandóan kimegy vele, a komával,
az udvarra, a ház háta mögé.
5. A cigány ember erre nagy vaknak is teszi (tetteti)
magát, hogy õ nem lát semmit.
6. – Ahaj, asszony! – mondja. – Nézd, az Isten mit csinált
velem! Vakká tett engem, mert nem látok semmit
magam elõtt, – mondja – hát, még az ujjamat se látom!
7. – Hát, ember, ha így van, mit csinálhatok veled!
– mondja. – Feküdj le az ágyba és maradj ott!
8. Nohát, a komája bejött alkonyatkor beszélgetni.
A cigány ember feküdt, a felesége meg szerettette
magát (szeretkezett) a komájával és tették a dolgukat,
a rossz helyzetüket. A cigány ember ezt figyelembe
vette, látott mindenfélét maga elõtt.
9. Hát, sok idõ lement róla (a cigány emberrõl).
10. Mondja a cigány asszonynak:
11. – Ahaj, asszony, én megútáltam már az életemet!
– mondja. – Emitt és emitt van egy nagy folyó,
– mondja – egy mély víz. Vigyél ki engem oda és
dobjál engem bele, – mondja – hogy ne éljek már
ezen a világon! Te meg éld a világodat!
12. Nohát, így is volt. Fogta õt az asszony, a folyó
partjához kikísérte.
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bíris, tàj ïude man àndre! – phenel. – Ke sostàr
mange muro tràjo?!
14. Tàj àïel o rom pe fojòvesko parto, e romñi gíljas
àvri dùr.
15. – No, – phenel – denàï!
16. Tàj ïinða pes e romñi, te denàïel àvri lunîàrde
kujenca.
17. – ¥ude man àndre, romñej! – phenel. – Mukh
perav àndre!
18. Tàj lel o rom tàj cirða pes fèlre. E romñi tàj
perel ando pàji àndre. Tàj mùljas. 
19. No, kade apol kezdinðas o rom te trajínel pesko
íleto màj dur. 

BALOGH ELEK „MOLDOVÁNY“ (cerhári), sz. 1943.
Kántorjánosi, Szabolcs-Szatmár megye (M)
Gyûjtés: 1982.
 
 
 
 20/21 
 
1. Sas ek rom.
2. Hàj phírlas le fòruri. Taña sas les, phùva sas les,
no, jòmòdba sas, îanes. Hàj nàs les çalàdo.
3. Hàj avel kothe ek rom.
4. – Jàj, muro phràl! – phenel e romñi leske. – Jàj,
de dulmut çi dikhlem tu!
5. Hàj pèrel ande leski korr hàj çumidel les, falij
les. Fajlas la minðàn. Nàs lake nípo, nàs lake
khoñik.
6. Hàj îannas ande l’ fòruri. Le romeske mukhelàs
ande köçögoste χàben, le (peske) romeske pàle
çolàs, koÊvastíjas vàriso. Miïto-j. Kade gelas ek ïon,
duj.
7. Gòðaver sas rom. HaÊàres? Gòðaver sas.
8. – Jàj, – phenel – romñe, korràjlem!

13. – No, asszony, ide állíts engem – mondja – erre
a dombra, te meg menj ki, – mondja – messzire és
szaladj, ahogy bírsz, és dobjál engem bele (a folyóba)!
Mert minek nekem az életem!
14. És a cigány ember a folyóparton marad, a cigány
asszony kiment messzire.
15. – No, – mondja – szaladj!
16. És megvágta magát (neki lódult) a cigány asszony,
hogy szaladjon kinyújtott karokkal.
17. – Dobjál engem bele, asszony! – mondja. –
Hadd essek bele! 
18. És fogja a cigány ember és félre húzta magát
(félre húzódott). Hát, a cigány asszony beleesik a
vízbe. És meghalt.
19. No, így aztán a cigány ember elkezdte élni az
életét tovább. 
 
 
 

 20/21 
 
1. Volt egy cigány ember.
2. És járta a vásárokat. Tanyája volt, földjei voltak,
no, jómódban volt, tudod. És nem volt gyermeke.
3. És jön oda egy ember.
4. – Jaj, testvérem! – mondja neki az asszony (az
idegen embernek). – Jaj, de régen nem láttalak!
5. És a nyakába esik és csókolja, falja. Megtetszett
neki mindjárt. Nem volt neki rokona, nem volt neki
senkije.
6. És mentek a vásárokba. A cigánynak köcsögben
hagyott ételt, a férjének meg tett valamit (a köcsögbe),
kotyvasztott valamit. Jól van. Így ment egy
hónapot, kettõt.
7. A cigány okos volt. Érted? Okos volt.
8. – Jaj, – mondja – asszony, megvakultam!
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9. No, miïto-j.
10. Kanà korràjlas, aba v’ angla leste kamavel pe
lesa, ke korro-j. Pedig nàj korro. Buîànglo sas!
11. Miïto-j, χav Êo ràt!
12. Hàj îal ka orvoïi hàj phendas le orvoïeske, hoð
so te phenel, hoð korràjlem. Hoð korràjlas voj. Hàj
phendas v’ angla-j romñi, hoð korro-j, orvoïi, ke
poÊindas les.
13. Kanà gelas:
14. – No, soste muro tràjo, muri romñi? Œi dikhav
khançi, çi îànav khançi! Hàt, minek le manuïeske o
tràjo, kanà aba duj jàkha nàj les! Hanem îànes, so 
ker? An mange ekha kàla khañña hàj an mange ek
literi mol! Hàj kothe o Kríîo, kodo fojòvo, hàj t’
àïes tèjle pa plàj, me maj kothe torðuvò pe lesko
àgor le pàjesko, hàj nàïes mange! Hàj pízde ma
àndre, me te nà trajij aba!
15. No, kerdas la e romñi. Andas la khañña, andas
ek literi mol. Xaχadas les, pijadas les. Hàj vi kode
kerdas, hoð pa plàj nàïlas le romeske, sarso tourðolas
kothe po sílo le pàjesko.
16. Tàj nàïlas. Sarso nàïlas, sanda sako zòr te pizdel
les hàj das katka o rom hàj pizdas la voj. Gelas
andre, örökre kothe, voj mùlas kothe. 

KOZÁK JÓZSEF „GOCSA“(lovári), sz. 1906.
Szolnok, Szolnok megye (M)
Gyûjtés: 1984. 
 
 20/22 

1. Vi saχ ek tòt legèño, ïavòre.
2. Îidòvicko ràklo.
3. Koso barvàlo çi jekh nàχ.
4. The leχko dàd phenel leχke, te lel peχke gàîe,
romñe.
5. Phenel:

9. No, jól van.
10. Amikor megvakult, már elõtte is enyeleg vele, az
idegen emberrel, mert (az õ embere) vak. Pedig
nem vak. Ravasz volt!
11. Jól van, eszem a véredet!
12. És megy az orvoshoz és mondta az orvosnak,
hogy mit mondjon, hogy megvakultam. Hogy megvakult
õ. És mondta az asszony elõtt is, hogy (õ)
vak, az orvos, mert megfizette õt.
13. Amikor ment:
14. – No, minek az életem, feleségem? Nem látok
semmit, nem tudok semmit. Hát, minek az ember- 
nek az élet, amikor a két szeme már nincs meg! Hanem
tudod, mit csinálj? Hozzál nekem egy fekete
tyúkot és hozzál nekem egy liter bort! És ott a Kõrös,
az a folyó, és állíts le a dombra (állíts oda a folyó
töltésére), és én majd oda fogok állni a víznek a
szélére, és te szaladsz majd a hegyrõl, és nekem szaladsz!
És lökjél engem bele a vízbe, hogy én már ne
éljek!
15. No, megtette ezt az asszony. Meghozta a tyúkot,
hozott egy liter bort. Megetette, megitatta (a férjét).
És azt is megtette, hogy a hegyrõl a cigánynak szaladt,
ahogy az ott állt a víz szélén.
16. És szaladt. Ahogy szaladt, hogy minden erõvel
(bele)lökje, adott (taszított) emitt a cigány ember és
õ lökte (az asszonyt a vízbe). Ment bele, örökre oda,
õ (az asszony) halt meg ott. 
 
 20/22 

1. Volt is egy tót legény, gyerekek.
2. (Volt egy) zsidó legény (is).
3. Olyan gazdag egy se volt (mint a tót legény).
4. És az apja (a tót legénynek) mondja neki, vegyen
magának asszonyt (nõsüljön meg), (vegyen magának)
asszonyt.
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6. – Muro dàd, lav, de sa kurvi! Én vennék leányt,
de mind kurvák, az egész világ!
7. – Àpoj, muro ràklo, phír!
8. Îal ko gròfo, saχ leχ trin ràkle.
9. – Le, saveχ kameχ! Vedd el, amelyiket akarod!
10. (Sar Ùjfaluvàje, vorbij ma, ek pàï romane, ek
gàîikàne.)
11. Kanà îal ke sakojekh ràÊake, kontrollàzil la
peχke gèposa.
12. – Xívo, soveχ?
13. – Nà. 
14. – Hàj tu, bule?
15. – Œi me nà.
16. – Kon çejílaχ tu?
17. – Luma th’ o them, numa tu nà, Jànoï!
18. Miïto-j.
19. Hàj koda na màj trobusàrdaχ leχ.
20. Khethàne phírdàχ ek borï e sasto them.
21. Íjavàrdeï the íja bolci saχ leχ.
22. Œi ràkhlaχ gàîe, ke sa kurve saχ.
23. RàÊake avílaχ khère po fòroχko síjo, tha phabolaχ
o làmpàïi. Dukhanaχ leχ o’ punre, andre gelaχ
ke jekh çorro pàstori.
24. – Làïi ràÊi, çorre manuïa!
25. – O Del andaχ tu, barvàle! Kàj phírdàl?
26. Phenel:
27. – Somaχ serençepròbàlni.
28. – Soχke?
29. – Saχ ma droma. Mukheχ, te ràÊàrav kathe?
30. – Inke puïeχ? Te nà vuricisàreχ kathe, ke çòrro
manuï som. The but suluma shin. Thà cirde tu
kothe!
31. No, phenel:
32. – Le kakala! Œejoχ tu e raÊije? Thà me na pílom
d’ ek borï, koso çorro som.
33. Daχ ke leχki çòrròri lòve the andaχ ekh kofa
raÊije.

5. Mondja:
6. – Apám, veszek, de mind kurvák! Én vennék
leányt, de mind kurvák, az egész világ!
7. – Aztán (hát), fiam, járj (vándorolj)!
8. Megy a grófhoz, volt neki (a grófnak) három
lánya.
9. – Vedd, amelyiket akarod! Vedd el, amelyiket
akarod!
10. (Mint az újfalusiak, (úgy) beszélek, egy félig
cigányul, egy (félig) magyarul.)
11. Mikor megy mindegyikhez (a gróflányokhoz)
este, ellenõrzi (a szûzességüket) a gépével.
12. – Lyuk, alszol?
13. – Nem.
14. – És te, segg?
15. – Én se nem (alszom).
16. – Ki szeretett téged (kivel szeretkeztél)?
17. – Világ és az ország, csak te nem, János!
18. Jól van.
19. És az (a lány) már nem kellett neki.
20. Összejárta egy évet (egy év alatt) az egész országot.
21. Kilencvenkilenc boltja volt (a tót legénynek).
22. Nem talált feleséget, mert mind kurva volt.
(Mind kurva volt, aki számításba jöhetett volna,
hogy feleségül vegye.)
23. Éjszaka jött haza a város szélén, és égett (egy
háznál) a lámpás. Fájtak a lábai, bement, egy
szegény pásztorhoz.
24. – Jó estét, szegény ember!
25. – Az Isten hozott téged, gazdag! Hol jártál?
26. Mondja:
27. – Voltam szerencsepróbálni.
28. – Minek?
29. – Utam volt. Megengeded, hogy itt éjszakázzak?
30. – Még kérded? Ha nem útálsz itt (maradni),
hogy szegény ember vagyok. És sok szalma van. És
húzódj oda!
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34. No, phenel:
35. – Le, pí, phùre roma!
36. – Pijav, – phenel – muro ràklo.
37. Pel duj porcije raÊije.
38. – No, – phenel – shin pàjnî borï, kàj na píljom
raÊije.
39. MàÊílaχ o phùro, thodàχ peχ tèjle, sùtotàr.
40. Sar sùtotàr, vov ràÊake, kerel o gèpo kothe ke
laki bul.
41. – Soveχ, bulona? Hàj tu, χívo? 
42. – Œi me nà. 
43. – Kon çejílaχ tu?
44. – Pe ïùÊi phù khonik nà.
45. – No, kade mandàr-i! Ezt a leánt elveszem, mert
ezt senki nem szerette.
46. Kivirradnak. Àvri kerðílaχ o ðèχ, the màj anel
ek kofa raÊije.
47. – No, – phenel – phùre roma, deχ mange Êa
ràkle?
48. – Inke pùïeχ? Numa te leχ la, ke me dav la
bukuròs’!
49. – No, – phenel – teχe avav pale late.
50. – De nàj la rhize, nàj la pòðe, nàj la gàd, nàj sosa
χuÊÊeltàr!
51. – Anàv lake me.
52. Îal andre ando fòro, keràrel lake ekh miràsicka
rhize.
53. Puïen leχke baràture:
54. – So kereχ?
55. – Indítin o bijàv, ke teχe anav romñe!
56. Kede hamaroïan gelaχ, sar Êi bùÊi.
57. Gele tha line ekhe baleχ, sar ame, thà peklàχ
leχki dèj mànro, sede daχ o Dèl, ‘khàrdaχ peχke
manuïen, kerðíljaχ o bijàv, khelàn la miràsasa.
58. Kana gèlaχtàr o bijàv, χuÊilde pe te biÊinen ande
bolta màrfa, so daχ o Dèl ando bolci, χàmo, pímo,
mèterure, ñegòcure.

31. No, mondja:
32. – Vedd (fogd) ezt! Szereted te a pálinkát? És én
nem ittam egy éve, olyan szegény vagyok.
33. Hozzányúlt a szegényke pénzéhez és hozott egy
kupa pálinkát.
34. No, mondja:
35. – Vedd (fogd), igyál, öreg cigány!
36. – Iszok, – mondja – fiam.
37. Megiszik két adag pálinkát.
38. – No, – mondja – van öt év, hogy nem ittam
pálinkát.
39. Megrészegedett az öreg, tette magát le (lefeküdt),
elaludt.
40. Ahogy elaludt, õ (a tót legény) éjjel, csinálja a
gép ott (a szegény pásztor lányának) a picsájánál.
41. – Alszol, picsa? És te, lyuk?
42. – Én se nem.
43. – Ki szeretett téged (ki szeretkezett veled)?
44. – A száraz földön (a világon) senki nem.
45. – No, ez tõlem van (no, ez nekem való)! Ezt a
leánt elveszem, mert ezt senki nem szerette.
46. Kivirradnak. Kilett (kivirradt) a nap, és (a tót
legény) még hoz egy kupa pálinkát.
47. – No, – mondja – öreg cigány, adod nekem a
lányodat?
48. – Még kérded? Csak vedd (el) õt, mert én adom
õt örömmel!
49. – No, – mondja – holnap jövök érte.
50. – De nincsen ruhája, nincsen alsószoknyája,
nincsen ingje, nincs, amivel elszökik (nincs, miben
elmennie a háztól).
51. – Hozok neki én.
52. Megy be a városba, csináltat neki egy menyaszszonyi
ruhát.
53. Kérdezik a barátai:
54. – Mit csinálsz?
55. – Indítsátok a lagzit, mert holnap hozok asszonyt!
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59. Kanà nàçol ek borï, inke Êindàχ pejinda bolci.
Még ötven boltot vett az év alatt avval a disznópásztor-
leánnyal.
60. De e disnòpàstoroχki ïèjasa laχ inke pejinda
bolci.
61. Kerðílja’ e îulji, kesije çòrròri, ke ç’ o gròficka
ràkle kesije îangli nàχ. Vokoïo.
62. Kanà îan, anel o àruvo. So saχ te biÊinel ekh
borï, tal ekh ïon biÊinlàχ le ande bolci. Kesi hàrñíko
saχ, üðeïo.
63. Îan pàle pale àruvoste o’ kereïkedõvure, o’
barvàle. Sakojekh laχ peχke deï vurdona the îan
pal’ e màrfa.
64. Îan ‘de gaver fòro.
65. Sar îan po drom, so phenel.
66. – Sar phíràl pe Êi romñi, baràt?
67. Phenel:
68. – Muri romñi kade phíràl pe, ke çi omporàtoχki
ràkli na kade.
69. – PàÊaχ tu lake?
70. Phenel:
71. – Pe ïùÊi phù, thovav fogadàïi, ke kesi romñi nàj
khanikaχ, sar man. Khançi na çòrrel ke muro kher
tha phiràl pe paÊivàle, çi nà phírel fèlre.
72. – Kade paÊàχ tu? So pheneχ, te çejuvò la?
73. – Àpoj, – phenel – shin ma ekh ïel the saranda
bolci, ïel the saranda the íje bolci, t’ an Êíre, the me
àvri îav.
74. – Me îav khere, – phenel – the kerav me
palpàle, te sikavap tuke, ke çejílom la.
75. – Te sikaveχ, atunçi – phenel – sasto miïÊímo
Êíro t’ avel! Te nà îaneχ, – phenel – atunçi Êíro miïÊímo
χajil thà Êo ïoro tèjle lav leχ.
76. – Bátran!
77. Kanà îal khere, von saste îan duj ðèχ thàj duj
ràÊe.
78. – So te kerav?

56. Így hamarosan ment, mint a dolgod.
57. Mentek és vettek (vásároltak) egy disznót, mint
mi, és sütött az anyja (a tót legény anyja) kenyeret,
amennyit megadott az Isten, meghívta (a tót legény)
az embereit (a barátait), meglett a lakodalom, táncolnak
a menyasszonnyal.
58. Amikor elment (elmúlt) a lakodalom, fogták
magukat, hogy eladjanak a boltban árut, amit adott
az Isten a boltokba, ennivalót, italt, méterárut, árut.
59. Amikor elmúlik egy év, még vásárolt (a tót
legény) ötven boltot. Még ötven boltot vett az év
alatt avval a disznópásztor-leánnyal.
60. De a disznópásztor-leánnyal vett még ötven
boltot.
61. Lett az a nõ, olyan (az a) szegényke, hogy a
grófleány se olyan okos nem volt. Okos.
62. Amikor mennek, hozza az árut. Ami volt, hogy
eladja egy évet (amit egy év alatt kellett volna eladni),
egy hónap alatt eladta azokat a boltokban.
Olyan ügyes volt, ügyes.
63. Mennek megint áruért a kereskedõk, a
gazdagok. Mindegyik vett (befogott) magának tíz
szekeret és mennek áruért.
64. Mennek másik városba.
65. Ahogy mennek az úton, mit mond (a zsidó
legény).
66. – Hogyan viselkedik a feleséged, barát?
67. Mondja:
68. – Az én feleségem úgy viselkedik, hogy a királylány
se úgy!
69. – Hiszel te neki?
70. Mondja:
71. – A száraz földön (a világon) teszek fogadást,
hogy olyan felesége nincs senkinek, mint nekem.
Semmit nem lop a házamnál és viselkedik becsületesen,
nem is jár félre.
72. – Így hiszel te? Mit mondasz, ha meg fogom
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79. Sar îal late andre and’ ekh kirçima, del the
χuÊilel la, ïinel leχ dando dand.
80. – Îa màj dur, ke me nà som kurva!
81. – Mukh, te çumidap tut!
82. Pàle ràndel leχ ek pàlma.
83. – Te nà îaχ miïtoj, dikheχ kake ïùri, tèjle ïinap
Êo ïoro! De ma pàça, – phenel – manca na
foglalkozisàr! Muro rom paÊal pe andre mande. Me
som çaçi.
84. Îal ekh àver baràto leχko, çurundel la, ïinel leχ
po muj. Îal o koar, ïinel leχ ando muj, kàj o ràt lel
leχ.
85. – No, – phenel – kalasa nàj kàj, ke dili-j!
86. Îal, the saχ ek phùri çoχàni, tudòïo.
87. – So te kerav? Ke dikh, fogadàïi thodom, phùre
romñi!
88. – Mukh la pre ma, muro ïàvo!
89. Lel lake rhize, th’ anel lake ekh bõröndo.
Keràrel ekh bõröndo a cino îidòvicko ràklo, cino
saχ. Phùro ràklòro, cino.
90. Kanà andre reslaχ, th’ andràl kerdàχ ekh cino
lappançi, kàj te cirdel leχ fèlre, th’ o vast te resel
àvri.
91. Thà îal îi ke kude îidòvicko ràkli, ke romani
ràkli, kode îidòvoχki gàîi.
92. – No, – phenel – keresztlejányom, îi tehàra
mukh, te mukhav kako bõröndo! Ke kamav te îav –
phenel – îando Kluîu – phenel – po bàro fòro, the
tehàra shin ma vonato, the mukh leχ, te nà vàzdav
leχ îi tehàra khere!
93. – Tho leχ tèjle kuthe!
94. – De nà ande-j bolta, ande Êi soba, – phenel – ke
çòrna, ke shin ma vàriso àrùvo!
95. – Tho leχ kuthe!
96. Thodàχ leχ kuthe thà aven o’ deïuduj.
97. ¥ol tèjle pre peχ, lel peχko ñaklànco, lel peχki
angrusñi, thol la pe meseli. And’ ekh morçi nàngi.

szeretni (el fogom csábítani) õt?
73. – Aztán (hát), – mondja – van nekem egy száznegyven
boltom, száznegyvenkilenc bolt, legyenek
tieid (ha elcsábítod a feleségemet), és én kimegyek
(belõlük).
74. – Én megyek haza, – mondja – és csinálom én
vissza, és megmutatom neked, hogy megszerettem
(elcsábítottam) õt.
75. – Ha megmutatod, akkor – mondja – az egész
vagyon (az egész vagyonom) a tiéd legyen! Ha nem
tudod (véghez vinni) – mondja – akkor a te vagyonod
elveszik és a fejedet leveszem.
76. – Bátran!
77. Amikor megy haza, õk (õ és a kísérete) teljesen
(állandóan) mennek két nap és két éjszaka.
78. – Mit csináljak?
79. Ahogy megy hozzá be (a zsidó legény a tót
legény feleségéhez) egy kocsmába, kezdi fogdosni
õt, vágja õt pofon.
80. – Menj messzibb, mert én nem vagyok kurva!
81. – Hadd csókoljalak meg téged!
82. Megint levakar (lehúz) neki egy pofont.
83. – Ha nem mégy jól (ha nem mégy el szépen),
látod ezt a kést, levágom a fejedet! Adj nekem
békét, – mondja – velem ne foglalkozz! Az én férjem
hisz (megbízik) bennem! Én vagyok igaz (és én
hûséges vagyok).
84. Megy egy másik barátja (a tót legénynek), megcsípi
õt, (a tót legény feleségét, az) képen vágja.
Megy a másik, arcon vágja õt, hogy a vér veszi (elönti)
õt.
85. – No, – mondja (az a férfi) – ezzel nincs hová,
mert bolond!
86. Megy, és volt egy vén boszorkány, tudós.
87. – Mit csináljak? Mert nézd meg, fogadást tettem,
vénasszony!
88. – Hagyd ezt rám, fiam!
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98. Kanà thol sakofelo, kàj ke saχ la tal e çùçi ekh
kàlo ñègo. Kuda dikhlàχ leχ.
99. Kanà voj thodaχ pe tèjle, o bõröndo, saχ kuthe
paï e meseli.
100. Sovel legjavàba, the pe miî saχ la ekh ïimõço.
Sar kakale manuïeχ pe leχko nàk. Picsáján vót egy
simõcs, azt is meglátta, aki tett fogadást. 
101. Aztán megmondom magyarul is.
102. – Cigányul mondja!
103. Saχ la ïimõço, tha tal e çùçi eð jeðo. Duj
jeðure. The dikhlàχ le.
104. Laχ lako ñaklànco the laki angrusÊi. Laχ le
andre, the inke çi nà opre uïÊàdi e ràkli, e îidòvicko
gàîòri.
105. – Soveχ, keresztlejányom?
106. – Nà.
107. – No, kamav te îaptar – phenel. – The amborik
lav muro bõröndo?
108. – Kothe-j, le leχ!
109. Laχ leχ th’ ingerdàχ leχ.
110. Vò pe χív sakofelo dikhlàχ.
111. The vi laχ lako lànco, ñaklànco the angrusÊi.
112. Kanà ingerdàχ le.
113. – Na màj vàzde ma, phùre!
114. Thodàχ leχ tèjle.
115. – No, so kordàl?
116. – Sakofàlo rendbe shin – phenel. – Le kakala
burnik somnakùne! T’ aveχ baχtàli vi tu! Te nà
phírel Êo muj!
117. – Nà!
118. Gelotàr o îidòvàïi.
119. Avel khère lako gàîo.
120. – No, baràt, – phenel – sar so phírdàl?
121. Phenel:
122. – Andam àrùvo. Hàj tu?
123. Phenel:
124. – Me phendom, ke Êi romñi nàj paÊivàli.

89. Fogja a ruháit (a vénasszony), és hoz neki (a tót
legény feleségéhez) egy bõröndöt. Csináltat egy
bõröndöt a kis zsidó legény, kicsi volt. Öreg
legényke, kicsi.
90. Amikor beért (a vénasszony a tót legény házába)
és belül csinált egy kis reteszt, hogyha húzza azt
félre, és a kéz férjen ki.
91. És megy ahhoz a zsidó lányhoz, a cigány lányhoz,
annak a zsidónak a feleségéhez.
92. – No, – mondja – keresztleányom, holnapig
engedd meg, hogy (itt) hagyjam ezt a bõröndöt!
Mert akarok menni – mondja – Kolozsvárra –
mondja – a nagyvásárra, és holnap van vonatom, és
engedd meg ezt, hogy ne emeljem (ne vigyem) ezt
holnapig haza!
93. – Tedd azt le oda!
94. – De ne a boltba, a szobádba, – mondja (a
vénasszony) – mert el fogják lopni, mert van valami
árum!
95. – Tedd azt oda!
96. Tette (a vénasszony) azt oda és jön a tizenkettõ
(az éjfél).
97. Teszi le magáról (vetkõzik), fogja a nyakláncát,
fogja a gyûrûjét, teszi azt az asztalra. Egy meztelen
bõrben (meztelenül van).
98. Amikor tesz mindenfélét (amikor teljesen levetkõzik),
hogy mert volt neki a csecse alatt egy fekete
anyajegy. Úgy meglátta azt.
99. Amikor õ (a vénasszony) tette le a bõröndöt, (a
bõrönd) volt ott az asztal mellett.
100. Alszik (a tót legény felesége) legjavában, és a
picsáján volt egy szemölcs. Mint emennek az
embernek az orrán. A picsáján volt egy szemölcs,
azt is meglátta, aki tett fogadást.
101. Aztán megmondom magyarul is.
102. – Cigányul mondja!
103. Volt szemölcse, és a csecs alatt egy jegy (anyajegy).
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125. – Nem létezik, – phenel – muri romñi çaçi.
126. No, miïto-j.
127. Beïen pal e meseli, puïen l’ ekhàvreχke
tanùvure, saχ le, sàr saχ fogadàïi, te phenel, kàj çe
somnura shin mura gàîa thà te sikàl lake.
128. – No, – phenel – dikh, angrusti, prinîàneχ la
kudej?
129. – The kako ñaklànco-j, prinîàneχ? Lako-j?
130. – Na, çe jelo saχ la?
131. – Shin la tal e çùçi – phenel – ekh ïimèço baro?
132. – Igen.
133, – The pàï e miî shin la pàle ïimèço. Kude?
134. – Kude! – phenel. – Œejílàl la. Œejílàl la, –
phenel – ñerusàrdàl ma. Xalàl maj, kurva!
135. – No, muro gàîo, hàjdi, te χàχ!
136. – Inke pheneχ, te χav? Thodàl man kathar o
kher, v’ o miïÊímo χalàl, vi çejílàl tu!
137. – Muro gàîo, keso dilimo te nà pheneχ tu! Me
ande muri vijàca numa tut prinîànðom.
138. – Œi pàÊav – phenel. – Ke dikh, aba dikh, kaki
angrusÊi kàχki?
139. – Muri-j.
140. – Kako lànco kàχko-j?
141. – Muro-j.
142. – Àpoj kaχke dal le?
143. – Me khanikaχke.
144. – Sarke çi na dàl le.
145. Voj busterðílaχ.
146. – No, muri gàîi, kathe nàj àverkola.
147. Keràrdaχ ekh hordòva, ekh bàri hordòva,
thodàχ ekh skamin, ekh meselica, fenekelisàrdaχ la
tèjle, tha thodàχ la po pàji.
148. Vov pedig laχ peχ kuldulni. O sasto miïÊímo
daχ leχ ol àvre baràtoχke.
149. – No, – phenel – te aveχ çaço, o pàji te ïudel
tu àvri! Te n’ àveχ çaçi, trin mile borï jekh te îaχ,
ïoha àvri te nà ïudel tu, po pàji te Êerñoχ!

Két jegy (két anyajegy). És meglátta õket.
104. Megfogta (a vénasszony) a nyakláncát (a tót
legény feleségének) és a gyûrûjét. Fogta azt be
(tette azt be a táskájába, ellopta), és még nem is kelt
föl a lány, a zsidó asszonykája (a tót legény
felesége!).
105. – Alszol, keresztlányom?
106. – Nem.
107. – No, akarok elmenni – mondja. – És elvehetem
a bõröndömet?
108. – Ott van, fogjad azt!
109. Fogta azt és vitte azt.
110. Õ (a zsidó legény) a lyukon mindenfélét látott.
111. És vette is (a vénasszony) a láncát (a tót legény
feleségének), a nyakláncot és a gyûrût.
112. Amikor elvitte õket.
113. – Már ne emelj engem (ne vigyél tovább), öregasszony!
114. Tette õt (a zsidó legényt, aki a bõröndben
rejtõzött) le.
115. – No, mit csináltál?
116. – Mindenféle rendben van – mondja (a zsidó
legény). – Fogjad ezt a marék aranyat! Legyél
szerencsés te is! Ne járjon a szád!
117. – Nem!
118. Elment a zsidócska.
119. Jön haza a férje (az asszonynak, a tót legény).
120. – No, barát, – mondja (a zsidó legény) – hogy
s mint jártál?
121. Mondja (a tót legény):
122. – Hoztunk árut. És te?
123. Mondja:
124. – Én mondtam, hogy a feleséged nem becsületes.
125. – Nem létezik, – mondja – az én feleségem igaz
(becsületes).
126. No, jól van.
127. Ülnek az asztalhoz, kérdezik egymás tanúit,
(mert) voltak nekik, hogyan volt a fogadás, mondja
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150. Mukhlaχ la tèjle po pàji the vov sa gelaχ, sa
gelaχ, ekh borï.
151. Saχ ekh phùro, halàzílaχ, tha dikhel, ke îal ekh
hordòva.
152. Àvri laχ la, ekh phùro manuï halàzòvo. Kade, 
sar çi dikhelaχ inke, kecisàrdaχ o horgo, the àvri
cirdàχ.
153. Vi leχki gàîi kòrri-j, thàj vi vov.
154. Laχ, puterdaχ àvri e hordòva.
155. Phenel:
156. – Kon-i ande hordòva?
157. Phenel:
158. – Me som, ekh îùlji. Kade ïude ma büntetèïbõl
ando pàji the çi îanav, soχtàr.
159. – No, nàj bajo. Phùri sàl?
160. – Terni. Me terni îùvlji som.
161. – No, – phenel – te sàl terni, t’ aveχ mange
ràkli, te sàl phùri, t’ aveχ mange phen!
162. – Me terni som.
163. – T’ aveχ mange ràkli!
164. No, miïto-j.
165. – Shin tume vàrokon?
166. – Khonik nàj.
167. Ingeren la îi khere.
168. Tha lel lenge rhize, χalàl le, tha takaritil, tha
îal, anel anda voï kaït, kerel lenge jag, tha îal
dògozni, th’ anel lenge χamo.
169. Voj ekh ret tèjle mukhlàχ pe, o Del, ke ando
sùno tha phenel lake ekh pàrni îùlji, îando phù
lake bàl, ko ràkle.
170. – Îanav, ke çaçi salàl, de vi kade tu sàl e doïàli!
Thà büntetíme. T’ aveχ síveïo, le do phùrenge
jàkha – phenel – ando kolco le khereχko àvri le
anda korondicko píri! Àndre praχome, te leχ le!
Tha andre o îuvindo pàji. Te passítiχ le palpàle thà
te ïoroχ pàjesa thà ùjbòl kerðol. Thà kon ande
kado kofa pàji, and’ ekh Êer glàîa, kon pela, sakojekh

meg (a zsidó legény), hogy miféle jegyek vannak a
feleségemen és (a zsidó legény) mutassa meg neki
(az asszonynak, a tárgyait).
128. – No, – mondja (a zsidó legény) – nézd meg,
gyûrû, megismered ezt így?
129. – És emez a nyaklánc van, megismered? Övé?
130. – Na, miféle jele (anyajegye) volt?
131. – Van neki a csecse alatt – mondja (a zsidó
legény) – egy nagy szemölcs?
132. – Igen.
133. – És a picsája mellett van neki szintén (még)
szemölcs. Így (van)?
134. – Így! – mondja (a tót legény). – Szeretted õt
(szeretkeztél vele). Szeretted õt, – mondja – megnyertél
(meggyõztél) engem. Megettél (elveszejtettél)
engem, kurva!
135. – No, férjem, gyere, egyél!
136. – Még mondod, hogy egyek? Eltettél (elüldöztél)
engem a háztól, a vagyont is megetted (elveszejtetted),
szerettél is (mással is szeretkeztél) te!
137. – Férjem, ilyen bolondságot ne mondjál te! Én
életemben csak téged ismertelek.
138. – Nem hiszem – mondja. – Mert nézd meg,
már nézd meg, emez a gyûrû kié?
139. – Enyém.
140. – Emez a lánc kié?
140. – Enyém.
142. – Aztán kinek adtad õket?
143. – Én senkinek.
144. – Ahogy is nem adtad õket.
145. Õ (az asszony) elfelejtette.
146. – No, feleségem, itt nincsenek mások.
147. Csináltatott egy hordót, egy nagy hordót, tett
(bele) egy széket, egy asztalkát, fenekeltette azt (a
hordót) le, és tette azt a vízre.
148. Õ (a tót legény) pedig vette magát koldulni. Az
egész vagyont adta a másik barátnak (a zsidó
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feder kerðola.
171. – No, miïto-j!
172. E phùrenge jàkha andàχ le pevurme. Kàj
sasÊàrlaχ, kade bàrvejlaχ, kàj kerðílaχ la lumeki
doktorica.
173. Keràrdaχ ekh kòrhàzo, sar ando Kluîu kàj
keràrdaχ saχ MàÊàï MàÊàï o’ kòrhàzure.
174. Akàrçe nasvalímosa, kon îalaχ the lelaχ, tal ‘e
lake vast tal ekh ïon thaneχte tholaχ leχ.
175. Lako gàîo trògeri kerðílaχ saχ.
176. Aba hordílaχ o’ tègli kudu leχke, kon leχko
miïÊímo ñerusàrdaχ saχ, la targoncasa, tha delaχ
leχ χàmo.
177. Ekhdàta gelaχ, te pel pàji tha andre pelaχ ando
pàji, bàri màïñi bukadàχ leχ.
178. Kàj kerülisàjlaχ?
179. Tomna tale lako vast.
180. Sàr dikhlàχ leχ, voj prinîàndaχ leχ, de vov la
nà.
181. Khatar?
182. K’ o pàji ingerdàχ la. Kude gindílàχ.
183. Tomnaj ande kodo fòro avílaχ palpàle, keradaχ
o kòrhàzo, thà do phùrenge jàkha andaχ le the
mukhlaχ le sasteveste. Thà vi kade voj phendàχ, ke
dàdenge fogadisàjlaχ le, dàdenge.
184. Kerdílaχ la lumeki professorica, doktorica,
sakoneχ sasÊàrlaχ.
185. Kanà lako gàîo pelàχ tal ‘e lake vast, voj na
îanlaχ khançi.
186. Prinîàndàχ leχ, thodàχ leχ and’ ekh soba, daχ
leχ duj çeppure, hejre avílaχ.
187. De phenel:
188. – Manuïa, kàj vàrokon saχ tu?
189. – Sàrtenà.
190. – Kon?
191. – Saχ ma dèj, dàd. Mùle. Saχ ma gàîi, – phenel
– tha thodom fogadàïi, the – phenel – ke çejílàχ la,

legénynek). 
149. – No, – mondja (a tót legény a feleségének) –
ha leszel igaz, a víz vessen téged ki! Ha nem leszel
igaz, háromezer évet menjél, soha ki ne vessen
téged (a víz), a vízen rothadj meg!
150. Engedte õt (a feleségét) le a vízen és õ (a tót
legény) mind (szakadatlanul) ment. Mind (szakadatlanul)
ment egy évet.
151. Volt egy öregember, halászott, és látja, hogy
megy egy hordó.
152. Kivette azt (a hordót) egy öreg halászember.
Úgy, ahogy nem látott még (úgy, hogy nem is
látott), akasztotta a horgot, és kihúzta.
153. A felesége is vak és õ is.
154. Fogta, nyitotta ki a hordót.
155. Mondja:
156. – Ki van a hordóban?
157. Mondja:
158. – Én vagyok, egy nõ. Úgy dobtak engem büntetésbõl
a vízbe és nem tudom, miért.
159. – No, nem baj. Öreg vagy?
160. – Fiatal. Én fiatal nõ vagyok.
161. – No, – mondja – ha vagy fiatal, legyél nekem
lány(om), ha vagy öreg, legyél nekem nõvér(em)!
162. – Én fiatal vagyok.
163. – Legyél nekem lány(om)!
164. No, jól van.
165. – Van valakitek?
166. – Senki nincs.
167. Viszik õt (a fiatal nõt, az öregek) haza.
168. És fogja a ruháikat, mossa azokat, és takarít, és
megy, hoz az erdõbõl fát, csinál nekik (az
öregeknek) tüzet, és megy dolgozni, és hoz nekik
ennivalót.
169. Õ (a fiatal nõ) egy este leengedte magát
(lefeküdt), az Isten, hogy álomban, és mondja neki
egy fehér nõ, földig a haja, a lányhoz (a lánynak
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àpoj, ke çi îanav, ke çeçi vað nà. Laki angrusti the
lako lànco ande le, the χasejlàχ.
192. – No, nàj bajo. Àpoj kasa thodàl fogadàïi? 
193. – Kakalesa thà kakalesa.
194. Tràdel pale leχ the beïàl leχ ke e meseli.
195. The phenel:
196. – Manuïa, kako kon-i tuke?
197. – Baràto. Sartenà.
198. – Àpoj sostàr sal kade ronðoïo?
199. Phenel:
200. – Saχ leχ eð îùvlji tha la lumeki çaladi, pedig
naχ kurva. Tha me ñerusàrdom leχko miïÊímo tha
laχ, thodaχ la po fundumo.
201. Na îanlaχ, ke lasa vorbil pe. Œi o îidòvo, lako
gàîo, çi o tòt legèño.
202. – Na, apoj, tha atunçi mande saχ ekh phùri
romñi, çi îanlaχ, kàj te kerav lasa ekh phírjasa,
delaχ ame dando dand! Tha dam la ekh bõröndo
tha i phùri romñi ingerdaχ ma andre ando bõröndo
ande laki hàlòsoba. Tha laki kerestañña saχ, kàj
beïel po ïoro le fòroχko, ekh phùri romñi. The
patek màmi saχ lake. Thà thodom andre o bõröndo
– phenel – ande laki hàlòsoba, kanà tèjle ïùtaχ pre
peχ, dikhlaχ, ke tal ‘e çùçi shin la ekh ïimõço the
païe laki χera. Thà phendom lake gàîeχke àvri, tha
ñerusàrdom leχko miïÊímo.
203. – Kade kerdàl?
204. – Kade.
205. – No, miïto-j – phenel.
206. Vòv thodàχ la po drom ando bàro miïÊímo thà
vi lake gàîeχko ñerusàrdaχ. Tomnà kuthe saχ.
207. – No, – phenel – pe soχ prinîàneχa, te kanà
kola îùlja t’ ala èletbe?
208. – Pe kadala somnura. Saχ la ïimõço tal ‘e çùçi
tha jekh pe miî.
209. – No, – phenel – dikh, ke me som kude! –
Sikadaχ peχke somnure. – Akanà me som Êi gàîi.

mondja, az a földig érõ hajú, fehér nõ).
170. – Tudom, hogy igaz (hûséges) voltál, de így is
te voltál hibás (mégis bûnösnek mondtak)! És büntetve
(vagy). Legyél szíves, a két öreg szemeit, –
mondja – (amik) a ház sarkában (vannak), kivedd a
korondi fazékból! Be (vannak) temetve, vedd õket
(ki)! És bent (van a ház sarkában) az eleven víz.
Passzítsd azokat (a szemeiket) vissza és öntözd meg
vízzel és újból megterem (akkor a szemeik újból viszszanõnek).
És aki ebbõl a kupa vízbõl, egy másik
üvegbõl, aki iszik majd, mindenki jobban lesz majd.
171. – No, jól van!
172. Az öregek szemeit meghozta (meggyógyította a
nõ) végül. Ahogy meggyógyította, úgy meggazdagodott,
hogy lett a világ doktornõje.
173. Csináltatott egy kórházat, ahogy Kolozsváron,
ahogy csináltatta volt Mátyás Mátyás a kórházakat.
174. Akármiféle betegséggel, aki ment és vette, õ a
keze alatt egy hónap alatt helyre tette azt.
175. A férje hordár lett volt.
176. Már hordta a téglát az neki, aki az õ vagyonát
nyerte volt, a targoncával, és adott neki ennivalót.
177. Egyszer ment (a zsidó legény), hogy igyon vizet
és beleesett a vízbe, (egy) nagy hal fölfalta (lenyelte)
õt.
178. Hová került?
179. Éppen az õ (az asszony) keze alá.
180. Ahogy meglátta õt (az asszony, a férjét), õ (az
asszony) megismerte õt (a férjét), de õ (a férje) õt
(a feleségét) nem.
181. Hogyan?
182. Mert a víz vitte õt (az asszonyt). Azt gondolta.
183. Éppen abba a városba jött vissza, megcsináltatta
a kórházat, és a két öregnek a szemeit meghozta,
és hagyta õket egészségesen. És azt is õ mondta,
hogy apáknak (szüleinek) fogadta õket, apáknak,
(szüleinek).
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Tu man χoχadàl, kàj muro gàîo man ïudaχ po pàji.
Thà t’ àïeχ àngle! Œàçi vað nà? 
210. Phenel:
211. – Kade kerdaχ e phùri romñi. Àïàdaχ vi peχke
man àngle.
212. ¥ukàr laχ la.
213. Le îidòvickone ràkleχ, thàj thodàχ leχ rabsolgake,
te hordil la targoncasa e phù, sar lake gàîeχ,
kàj thodàχ vòv, kàj te keràrel lesa e bùÊi.
214. La phùre. ¥inlàχ o mas thà ïolaχ o lon.
215. – Sostàr kerdàl la, phùre?
216. Phenel:
217. – Àpoj daχ ma – phenel – ekh îackòvo somnakùne.
218. – Àpoj musàj saχ man te biÊineχ? Ke me somàχ
Êi ñepoata.
219. – Sar?
220. – Ke me somàχ phùre pàstoroχki ràkli, –
phenel – Êe ïàveχki.
221. – Œi îanav, muri ïèj.
222. – Te nà îanglàl, vi tu sal büntetíme!
223. ¥inlàχ o màs la ïùrasa tha ïolàχ o lon.
224. – Ande kode te senvediχ, ke man thodàl po
droma. Ke o Dèl çi mukhljàχ ma. Dikh, sar phírdom!
225. Akhàrdaχ àngle peχke dàdeχ, le kòrreχ, kàj
kerdaχ leχke jàkha, thà peχka da la maïtehòna, kon
laχ la avri anda pàji.
226. Thà daχ le miïÊímo, thà peχke phralòren,
peχke dadeχ daχ miïÊímo.
227. Ke le làdenca saχ ol somnakùne. Peχke gàîeχ
àïadaχ palpàle, peχke bolci laχ saχ palpàle.
228. Ke hamiïan ñerusàrdaχ le o îidòvàïi.
229. – No, – phenel o tòt legèño – le çaçen te na
mukhel o Dèl ïoha! Sa te Êinun, hàj inke o Dèl, o
çaçímo, o Dèl te na mukhel le!
230. Voj daχ àrmaje.
231. ¥ukàr voj ñerusàrdaχ o’ bolci palpàle. Kerðíle 
la ràklòre. Kerðílja’ anda late omporàÊasa bàrvàli,

184. Lett a világ professzornõje, doktornõ, mindenkit
meggyógyított.
185. Amikor a férje esett (került) a keze alá, õ nem
tudott semmit.
186. Megismerte õt (a férjét), tette õt egy (külön)
szobába, adott neki két cseppet, helyre jött.
187. De mondja:
188. – Ember, hogy valaki volt neked?
189. – Hogyne.
190. – Ki?
191. – Volt anyám, apa. Meghaltak. Volt feleségem,
– mondja – és tettem fogadást, és – mondja – mert
megszerette õt (szeretkezett vele egy barátom),
aztán, mert nem tudom, hogy igaz vagy nem. A
gyûrûjét (a feleségemnek) és a láncát hozta, és
elvesztek (azt mondta a feleségem).
192. – No, nem baj. Aztán kivel tettél fogadást?
193. – Emezzel és emezzel.
194. Küld érte (az asszony) és ülteti õt az asztalhoz.
195. És mondja:
196. – Ember, emez kicsoda neked?
197. – Barát. Hogyne.
198. – Aztán miért vagy ilyen rongyos?
199. Mondja (a zsidó legény válaszol helyette):
200. – Volt neki egy nõ (egy felesége) és a világ
ütõdöttje (a világ bolondja volt az a nõ), pedig nem
volt kurva. És én megnyertem a vagyonát és fogta,
tette õt (az asszonyt) a fenekelésre (egy hordó
fenekére).
201. Nem tudta (a zsidó legény), hogy vele (a tót
legény feleségével) beszélget. Se a zsidó, a férje, a
tót legény se.
202. – Na, aztán, és akkor nálam volt egy vénaszszony,
nem tudta, hogy megcsinálok vele egy tréfát,
fogon vágott minket. És adtunk neki egy bõröndöt 
és a vénasszony vitt engem be a bõröndben a hálószobájába
(a tót legény feleségének a hálószobájába).
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tha anda lake ràkle, tha kerðíle sa bàre manuï.
232. Kade v’ aðes îuðon, te nà mùle. 

GÁBOR TÓCSI (khelderash), sz. 1929.
Bánffyhunyad-Huedin, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1984. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

És a keresztanyja volt neki. És betettem (betetettem)
a bõröndöt – mondja – a hálószobájába,
amikor letette magáról (amikor levetkõzött), látta
(láttam), hogy a csecs alatt van neki egy szemölcs és
az ágyéka mellett. És mondtam a férjének ki (ezt
elmondtam a férjének), és megnyertem a vagyonát.
203. – Így csináltál?
204. – Így.
205. – No, jól van – mondja.
206. Õ (a tót legény) tette õt útra (a feleségét
elzavarta) a nagy vagyonból és a férjét megnyerte (a
zsidó legény az asszony férjét legyõzte). Éppen ott
volt (a zsidó legény).
207. – No, – mondja (az asszony) – mirõl ismered
majd meg, ha amikor az a nõ életben lesz?
208. – Ezekrõl a jegyekrõl. Volt neki szemölcs a
csecs alatt és egy a picsán.
209. – No, – mondja – nézd meg, mert én vagyok
úgy! – Megmutatta a jeleit (az ismertetõ jegyeit). –
Most én vagyok a te feleséged. Te nekem hazudtál,
hogy a férjem engem dobott a vízre. És állj elõ! Igaz
vagy nem?
210. Mondja:
211. – Így csinált a vénasszony. Állított magának
engem is elõ.
212. Szépen fogta õt (a vénasszonyt).
213. A zsidó legényt. És tette õt rabszolgának, hogy
hordja a targoncával a földet, mint a férjét, ahogy
tette õ (a zsidó legény), hogy csináltassa vele a
munkát (hogy dolgoztassa).
214. A vénasszony. (A vénasszony) vágta a húst és
tette a sót (húst sózott azután egész életében).
215. – Miért csináltad ezt, vénasszony?
216. Mondja:
217. – Aztán adott nekem – mondja – egy zacskó
aranyat.
218. – Aztán muszáj volt engem eladnod? Mert én
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voltam a te unokád.
219. – Hogyan?
220. – Mert én voltam az öreg pásztor lánya, –
mondja – a te fiadé.
221. – Nem tudom, lányom.
222. – Ha nem tudtad, te is meg vagy büntetve!
223. Vágta a húst a késsel és tette a sót.
224. – Az miatt szenvedjél, mert engemet tettél az
utakra. Mert az Isten nem hagyott engemet. Nézd
meg, hogyan jártam!
225. Hívta elõ az apját, a vakot, hogy (akinek)
csinált (tett) szemeket, és a mostoha anyját, akik
vették õt ki a vízbõl.
226. És adott nekik vagyont, és a testvérkéinek, az
apjának adott vagyont.
227. Mert nekik ládákkal voltak az aranyak. A férjét
állította vissza, a boltjait (a férjének) vette volt vissza.
228. Mert hamisan nyerte meg azokat a zsidócska.
229. – No, – mondja a tót legény – az igazakat ne
hagyja az Isten soha! Mind szenvedjenek, és még az
Isten, az igazság, az Isten ne hagyja õket!
230. Õ (a tót legény felesége) átkozódott.
231. Szépen õ (a tót legény felesége) nyerte a
boltokat vissza. Lettek neki fiacskái. Lett belõle
gazdag királynõ, és a fiaiból (királyok lettek), és lettek
mind gazdag emberek.
232. Így ma is élnek, ha nem haltak meg. 
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HELYNÉVMUTATÓ
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HELYNÉVMUTATÓ

Magyarország

Barossakna (Miskolc-Pereces) (Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye)
Bedô (Hajdú-Bihar megye)
Békéscsaba (Békés megye)
Budapest (Pesterzsébet) (Pest megye)
Budapest (Pestimre) (Pest megye)
Budapest (Rákospalota) (Pest megye)
Budapest (Újpest) (Pest megye)
Bükkaranyos (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Büssü (Somogy megye)
Cegléd (Pest megye)
Csácsbozsók (Zala megye)
Cserdi (Baranya megye)
Csobánka (Pest megye)
Dány (Pest megye)
Decs (Tolna megye)
Dombóvár (Tolna megye)
Fót (Pest megye)
Görömböly (Miskolc) (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Györgytarló (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Harsány (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Hodász (Szabolcs-Szatmár megye)
Jánoshalma (Bács-Kiskun megye)
Kadarkút (Somogy megye)
Kalocsa (Bács-Kiskun megye)
Kántorjánosi (Szabolcs-Szatmár megye)
Kaposhomok (Somogy megye)
Kaposkeresztúr (Somogy megye)
Karcsa-Becsked (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Kétegyháza (Békés megye)
Kisbajom (Somogy megye)
Kiskôrös (Bács-Kiskun megye)
Kiskunmajsa (Bács-Kiskun megye)

Kustánszeg (Zala megye) 
Lápafô (Tolna megye)
Lôkösháza (Bács-Kiskun megye)
Magyarbánhegyes (Békés megye)
Mike (Somogy megye)
Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Miskolc (Búza-téri piac) (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Miskolc (Csorba-telep) (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 
Miskolc (Fórum-presszó) (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Mosdós (Somogy megye)
Nagybajom (Somogy megye)
Nagyecsed (Szabolcs-Szatmár megye)
Nagykanizsa (Zala megye)
Nagykónyi (Tolna megye)
Nak (Tolna megye)
Nyírvasvári (Szabolcs-Szatmár megye)
Oroszgadna (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Öcsöd (Szolnok megye)
Pálmajor (Nagybajom) (Somogy megye)
Pomáz (Pest megye)
Rinyakovácsi (Somogy megye)
Salomvár (Zala megye)
Sárpilis (Tolna megye)
Simonfa (Somogy megye)
Somogyvár (Somogy megye)
Szabás (Somogy megye)
Szarvas (Békés megye)
Szepetnek (Zala megye)
Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 
Szörnyûpuszta (Nagyberki és Szabadi között az erdôben) 
(Somogy megye)
Tamási (Tolna megye)
Tázlár (Bács-Kiskun megye)
Vityapuszta (Somogyvár) (Somogy megye)
Zalaegerszeg (Zala megye)
Zalakomár (Zala megye)
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Románia

Andrăşeşti (judeţul Ialomiţa)
Babadag (judeţul Tulcea)
Bacoi (judeţul Băcau)
Bánffyhunyad-Huedin (judeţul Cluj)
Baráthely-Brateiu (judeţul Mures)
Bîrseşti (judeţul Vrancea)
Bogártelke-Băgara (judeţul Cluj)
Boldau (judeţul Buzáu)
Bordos-Bordoşiu (judeţul Mures)
Căiuţi (judeţul Băcau)
Călărăş (judeţul Călărăş)
Cuza Vodă (judeţul Constanca)
Csíkdelne-Delniţa (judeţul Harghita)
Csíkszentgyörgy-Ciucsîngeorgiu (judeţul Harghita)
Csíkszentimre-Sîntimbru (judeţul Harghita)
Csíkszentkirály-Sîncrăieni (judeţul Harghita)
Csíkszentmiklós-Nicoleşti (judeţul Harghita)
Csíkszépvíz-Frumoasa (judeţul Harghita)
Dános-Daneş (judeţul Mures)
Dormánfalva-Dărmăneşti (judeţul Băcau) 
Feteşti (judeţul Ialomiţa)
Focşani (judeţul Buzău)
Gura Văii (judeţul Băcau)
Gyergyóditró-Ditrău (judeţul Harghita)
Gyergyóalfalu-Joseni (judeţul Harghita)
Gyergyószentmiklós-Gheorgheni (judeţul Harghita)
Gyimesbükk-Ghymes Făget (judeţul Băcau)
Gyimesközéplok-Lunca de Jos (judeţul Harghita)
Kápolnásfalu-Kapilniţa (judeţul Harghita)
Kerelôszentpál-Sînpaul (judeţul Mures)
Kolozsvár-Cluj Napoca (judeţul Cluj)
Korond-Corund (judeţul Harghita)
Körösgyéres-Girişu de Criş (judeţul Bihor)
Külsôrekecsin-Fundu Răcăciun (judeţul Bacau) 
Marosszentanna-Sântana de Mureş (judeţul Mures)

Marosvásárhely-Tîrgu Mureş (judeţul Mureş)
Máréfalva-Satu Mare (judeţul Mureş)
Méra-Mera (judeţul Cluj)
Mezôtelegd-Tileagd (judeţul Bihor)
Nagykend-Chendu (judeţul Mureş)
Nagyvárad-Oradea (judeţul Bihor)
Oneşti (Konco) (judeţul Băcau)
Parajd-Praid (judeţul Harghita)
Piatra Neamţ (Subdărmăneşti), (judeţul Neamţ)
Prázsmár-Prejmer, (judeţul Murseş)
Radoia (judesul Băcau)
Rîmnicu Sărat (Bárasca), (judeţul Buzău)
Săruleşti (judeţul Călărăş)
Sepsiszentgyörgy (Ôrkô)-Sfîntu Gheorghe (judeţul 
Covasna)
Sinteşti (judeţul Ilfov)
Szászcsávás-Ceuaş (judeţul Mureş)
Szászrégen-Reghin (judeţul Mureş)
Székelyudvarhely-Odorheiu Seciuesc (judeţul Harghita)
Urziceni (judeţul Ialomiţa)
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FOTÓK A GYÛJTÉSRÕL  
ÉS A GYÛJTÉSEK 
SZITUÁCIÓIRÓL
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A kolozsvári bulibás, Gábor Gábor “Bigyók”.
(Kiss Tibor fotója, 1993)
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Szpojtori vándorcigányok a Hargita megyei  
Sóvárad felé vezetõ úton.
(Kása Béla fotója, 1995)
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Gyûjtés Csíkdelne határában Gábor Jutkától.
(Kása Béla fotója, 1996)
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Az autósztráda Bordos faluba vezetõ leágazásánál 
lószerszámot árusító ottani cigánylegény.

(Kása Béla fotója, 1995)
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Bordosi cigányok.
(Kása Béla fotója, 1995)
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A Hajdú-Bihar megyei Bedõ faluból származó, másárica Daróczi 
Gusztávné “Mozol”. Budapest-Pesterzsébet, Pest megye.

(Daróczi Éva fotója, 2008)
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Kántorjánosi cerhári cigány,  
Balogh Elek “Moldovány”.
(Török László fotója, 1995)
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Kántorjánosi cerhári cigányok: Lakatos  
Gusztáv “Kupec” és a felesége, Rebus.

(Török László fotója, 1995)
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Gábor Tócsi és családja a Kolozs megyei  
Bánffyhunyadon (judeţul Cluj, Huedin).  

(Török László fotója, 1981)
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BARI KÁROLY ÉLETRAJZA 
ÉS PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA
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 Bari Károly (Bükkaranyos, 1952. október 1. –) költô, mûfordító, 
folklórkutató, grafikus.
 1952-ben egy Borsod megyei, kis, hegyi faluban, Bükkaranyoson 
született hétgyermekes cigánycsaládban, ötödikként.
 Az általános iskola elvégzése után  Miskolcon járt gimnáziumba, 
az érettségi után pedig a Színmûvészeti Fôiskolán és a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Bölcsészkarán folytatott tanulmányokat. Még 
gimnazista volt, amikor elsô, viharos sikert kiváltó verseskönyve megjelent, 
egymás után két kiadásban. Azóta több kötetet publikált.
 Politikai tartalmú verseiért az 1970-es évek közepén meghurcolták 
és az egyik legszigorúbb magyarországi börtönbe, a szegedi Csillagba 
zárták. Kiszabadulása után évekig a társadalom perifériájára szorult.
 Verseket ír, fest, folklórkutatással foglalkozik, s mûfordításokat 
készít a kortárs külföldi költészetbôl, valamint a cigány lírai és epikus 
néphagyományból. Festményeibôl elôször a Gödöllôi Galéria rendezett 
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kiállítást. Ezt követôen bemutatták alkotásait Budapesten, Debrecenben, 
Szegeden, Párizsban, Berlinben és Strasbourgban.
 Különbözô külföldi folyóiratokban és antológiákban versei idegen 
nyelveken is rendszeresen napvilágot látnak. Önálló kötete jelent meg 
olaszul a Bolognai Egyetem kiadásában,  franciául a párizsi Editions Noël 
Blandinnél és a szentendrei Vincze László Kiadónál,  hollandul a rotter-
dami Stichting Poetry International, angolul a San Francisco-i Mercury 
House és a szentendrei Vincze László Kiadó, németül pedig a berlini Ober-
baum Verlag gondozásában. 
 Bari Károly számos más díj mellett 2001-ben részesült a 
legpresztízs értékûbb magyar kitüntetésben, a Kossuth-díjban. 2019 óta a 
Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
 26 kötetnyi verset, mesét, néprajzi anyagot, illetve prózát írt, illetve 
szerkesztett egybe, mindezek mellett 38 CD-nyi cigány folklórgyûjtést is 
publikált. A kortárs magyar költészet egyik legjobbjaként tartják számon.

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

1970  I. hely, vers kategória, Diákírók és Diákköltôk Országos Találkozója,  
          Sárvár
1970  Sárvár város díja, Diákírók és Diákköltôk Országos Találkozója 
1971  I. hely, vers kategória, Sárospataki Diáknapok
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1971  Szépirodalmi Könyvkiadó Nívódíja
1984  József Attila-díj
1992  Déry Tibor-díj
1996  Soros-életmûdíj
1996  Bezerédj-díj
2000  Közép-európai Irodalmi Társaság díja (CET-díj)
2001  Kossuth-díj
2001  Kodály Zoltán-díj
2003  Pro Ethnographia Minoritatum emlékérem
2004  Hazám-díj 
2014  Párhuzamos Kultúráért-díj
2019  Tagjai közé választja a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia  
          (SZIMA) 
2019  Tagjai közé választja a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) 
2020  Magyar Örökség-díj

BARI KÁROLY PUBLIKÁCIÓI

Könyvek: 
 
• HOLTAK ARCA FÖLÉ - versek (Szépirodalmi könyvkiadó, 1970, 1971)
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• VERSO IL VISO DEI MORTI (Universita Degli Studi Di Bologna, 1972)
• ELFELEJTETT TÜZEK  versek (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973, 1974)
• A NÉMASÁG KÖNYVE versek (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983)
• TÛZPIROS KÍGYÓCSKA cigány népköltészet (Gondolat Könyvkiadó,  
  1985)
• TÛZPIROS KÍGYÓCSKA cigány nyelvû változat (Gödöllôi Mûvelôdési  
  Központ, 1985)
• A VARÁZSLÓ SÉTÁLNI INDUL - válogatott és új versek, képversek,  
  rajzok (Szépirodalmi Könyvkiadó,1985)
• AZ ERDÔ ANYJA - cigány népmesék és néphagyományok
  (Gondolat Könyvkiadó, 1990)
• LE VÉSESZKI DÉJ - cigány népmesék és néphagyományok (Országos  
  Közmûvelôdési Központ, 1990)
• LENDEMAIN ET AUTRES POÈMES (Editions Noël Blandin, Paris,  
  1991)
• KÉPEK, KÉPVERSEK ÉS VERSEK 12 képeslap (Nyomdacoop-Papírker,  
  1992)
• 21 VERS (Belvárosi Könyvkiadó, 1992, 1993)
•  GEDICHTEN (Stichting Poetry International, Rotterdam, 1993)
• A PONTOS HELY - mûfordítások a kortárs külföldi költészetbôl
  (Cégér Könyvkiadó,1993)
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• AZ ÜVEGTEMPLOM - cigány népmesék (KLTE Néprajzi Tanszék,  
  Debrecen, 1994)
• DÍSZLETEK EGY SZINONIMÁHOZ - képversek (Magyar Mûhely,  
  Párizs, 1994)
• A TIZENKÉT KIRÁLYFI - cigány népmesék (Romano Kher, 1996)
• POÈMES (Editions László Vincze, Szentendre, 1997)
• WINTER DIARY - versek (Mercury House, San Francisco, 1997)
• VOM GELLEN DER GEIGEN - versek (Oberbaum Verlag, Berlin, 1997)
• HÁRFAROZS - mûfordítások a kortárs külföldi költészetbôl (Belvárosi  
  Könyvkiadó, 2008) 
• RÉGI CIGÁNY SZÓTÁRAK ÉS FOLKLÓR SZÖVEGEK I-III. 
  (Hagyományok Háza, 2013)
• CSÖND - versek (Kalligram Kiadó, 2017) 
• A MOZDULATLANSÁG ÖRÖKBEFOGADÁSA - összegyûjtött versek,  
  prózai írások és képzõmûvészeti alkotások, 1966-2018 (Kalligram Kiadó,  
  2019) 
• A CIGÁNYOKRÓL - bevezetõk, elõszók, tanulmányok és interjúk,  
  valamint képek az életútról, kezdettõl a jelenig (Kalligram Kiadó, 2020) 
• A SZERENCSE VÁROSA - spanyol népmese alapján készült diafilm 21  
  színes képben (Kalligram Kiadó, 2020) 
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Cikkek, közlemények:

• ARCHAIKUS NÉPI IMÁDSÁGOK, ÉNEKEK (Vigilia, 1983. 3. szám)
• „DICSÉRTESSÉK A JÉZUS” - Népi karácsonyi énekek (Vigilia, 1983. 12.  
  szám)
• KURDI IMRE VERSEI ELÉ (Tiszatáj, 1984. 1. szám)
• „MONDOM: A KÖNYVNEK GYÓGYÍTÓ EREJE VAN” - Beszélgetés  
  Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutatóval (Olvasó Nép, 1989. 39. szám)
• A HOLOCAUST A CIGÁNY NÉPKÖLTÉSZETBEN (Magyar Nemzet,  
  1990. szeptember 13.)
• CIGÁNYOK VISSZAEMLÉKEZÉSEI A SOÁH-RA (Múlt és Jövô, 1991. 3.  
  szám)
• A MOZDULATLANSÁG ÖRÖKBEFOGADÁSA - Török László fotóiról
  (Múlt és Jövô,1991. 3. szám)
• BETLEHEMES JÁTÉK ÉS KÖSZÖNTÔVERSEK BÜKKARANYOSRÓL
  (Vigilia, 1994. 12. szám)
• HAMVASZTÓKÖNYV - Röhrig Géza elsô verseskötete (Népszabadság,  
  1995. április 22.)
• CIGÁNYNAK LENNI, KÖLTÔNEK LENNI (Magyar Hírlap.  
  1995. október 18.)
• MOLDVAI CIGÁNY EPIKUS ÉNEKEK (Korunk, 1998. 1. szám) 
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Szerkesztések:

• MADARAK ARANYHEGEDÛN - Európai cigány költôk és írók mûvei.  
  Antológia. (Romano Kher, 1996)
• ÁLOMTANYA - Európai költôk és írók mûvei cigányokról. Antológia.
  (Romano Kher, 1996)
• TANULMÁNYOK A CIGÁNYSÁGRÓL ÉS HAGYOMÁNYOS  
  KULTÚRÁJÁRÓL (Petôfi Sándor Mûvelôdési Központ, Gödöllô, 1998)
• ÍVES KÖNYVEK-sorozat, Nyomdacoop, 1995-1996.
  (Pálffy Ildikóval közösen)
     • 1. Kurdi Imre: Várakozás a maradóra (versek)
     • 2. Cselényi Béla: Évszakok gipszalkonyatban (versek)
     • 3. Faragó Béla zeneszerzô (interjúk, szövegek, CD-melléklettel)
     • 4. Balogh Robert: Helyi érdekû útvesztô (versek)
     • 5. Bárdos László: Visszaéneklés (versek)
     • 6. Restár Sándor: A folytonosság fekete doboza (versek)
     • 7. Székely János Jenô szobrászmûvész (vallomás, útinapló, esszék, 8  
       képeslappal)
     • 8. Bredár Zsolt: Elvesznek sorban a jelzôk (versek)
     • 9. Ószabó István: Pusztavég (versek)
     • 10. Kemenczky Judit: NapFutók (prózavers)
     • 11. Ittzés Gergely fuvolás (vallomás, esszék, CD-melléklettel)
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     • 12. Sugár Péter építész (vallomás, esszék, tervrajzok)
     • 13. Csányi János színházi ember (interjú, esszék, 6 képeslappal)
     • 14. Lantos Zoltán: Ugyanazt a tengert (versek)
     • 15. Kása Béla fotográfus (interjú, esszék, 9 képeslappal)
     • 16. Székely B. Miklós színész (interjú, esszék, 4 képeslappal)

KIÁLLÍTÁSOK

Egyéni kiállítások:

1981  Gödöllôi Galéria, Gödöllô (katalógus készült)
1982  „M” Galéria, Budapest
1983  Alföldi Nyomda Kiállítóterme, Debrecen (katalógus készült)
1984  Gödöllôi Galéria, Gödöllô (katalógus készült)
1986  Magyar Kultúra Háza, Berlin
1987  Galerie L’Empreinte, Strasbourg
1990  Mûvelôdési Központ, Gödöllô
1992  Fekete Ház Galéria, Szeged (katalógus készült)
1995  Gödöllôi Galéria, Gödöllô (katalógus készült)
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Csoportos kiállítások:

1980  Helytörténeti Gyûjtemény Kiállítóterme, Gödöllô
1985  La Conciergerie, Párizs (katalógus készült)

HANGLEMEZEK

• A NAP ÉS A HOLD TÖRTÉNETE - Cigány népmesék. SLPX 14128.
  (Hungaroton, 1989)
• CIGÁNY NÉPDALOK ERDÉLYBÔL ÉS MAGYARORSZÁGRÓL
  CD: Qui 903028,  LP: Qui 103028,  MC: Qui 403028 (Quintana-Harmonia  
  Mundi, 1991)
• BARI KÁROLY VERSEIT MONDJA. SLPX 14234. (Hungaroton, 1991)
• ANTHOLOGY OF GYPSY FOLKSONGS I-IV. - CD: 903095
  (EMI-Quint, 1996)
• CIGÁNY FOLKLÓR I–X. (CD: BK 001-BK 010, magánkiadás, 1999)
• “MENNYORSZÁG CSILLAGA” Magyar néphagyományok - cigány  
  hagyományôrzôk I-II. (Magánkiadás, 2001) 
• CIGÁNY FOLKLÓR XI–XXX. (CD: BK 011-BK 030, magánkiadás, 2020)
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Amennyiben ismertetést ír a kiadványról, arról 
szíveskedjék értesítést küldeni az alábbi címre:

 
bari.karoly@gmail.com 

 
 
 

If you write a review about this material
please let me know via the following address: 

 
bari.karoly@gmail.com
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Gyűjtés a Călăraşi megyei Săruleşti 
 községben “Lulugyi”-tól.
(Kósa András fotója, 1998)
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