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A Ialomiţa megyei Andrăşeştiben élő, a gyűjtőt
a romániai Fekete-tenger partján élő cigányok
között kalauzoló Ion Mihai “Bradu” és családja.
(Kósa András fotója, 1996)
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ELÔSZÓ
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A sok száz kazettányi, magyarországi és romániai folklór
regisztratúra a cigány nép kultúra-építésének alapja, ám
a felelõs magyar szervezetek, akiknek kötelességük lenne
hivatalból támogatni minden ez irányú tevékenységet
(nem szólva arról, hogy helyettük végzik a munkát!), úgy
viszonyultak 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 konzekvenciák vonhatóak le a helyi, cigány nyelvjárással kapcsolatosan.
Köszönetet mondok a feleségem, Ildikó, és a fiam, Máriusz,
segítségéért!
Köszönetet mondok Réti Juditnak, amiért kiszedte a 20 CDt, 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 igazgatójának, 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.

CIGÁNY FOLKLÓR XI-XXX.
1
Mindenekelõtt köszönetet mondok Soros Györgynek,
aki a budapesti alapítványa révén lehetõvé tette számomra,
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
meghatározóan fontos szerepét hozom nyilvánosságra e
két ország cigányságának általam rögzített énekes és instrumentális 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 helyszíneken 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 látványos
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.

2
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 összegyûjtött anyagba betoldott 7 felvételt. Ugyanannyi percnyi
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teljesítmény szempontjából. Biztos vagyok benne, hogy elismerés, 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 elismernek, 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.

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
Hangrestaurációs Osztályán Fényes Péter hangmérnök
végezte el.
3
A régi, cigány élet és hagyományvilág megszûnt, ám
a rögzített dalokban, balladákban, eredetmondákban,
népmesékben, szokásokban, hiedelmekben, valamint
a sokrétegû történetekben még mindig kizárólagos
tartalomformálók. A dalszövegek elemei az egykor erõs,
közösségmegtartó szokásokat szívósan õrzik. Természetesen, 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

1. Mivel a hajdani vándorláshoz tartozó szekér tulajdonlása mára szinte teljesen ismeretlenné vált, a “TE KERASZ
VURDON, NYÁMO - csináljunk szekeret, rokont” dalsor
(CD 22/3.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.

A cigány nyelvû, cigány karácsonyi énekek igen nagy
csoportját jelentik a szálláskeresésrõl és Jézus Krisztus
születésérõl szóló kolindák.
Cigány nyelvû kolindák Magyarországon már alig kerülnek 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 ideje, a hajdani, keleti vallásokban ekkor ünnepelték a fényt.
Idõszámításunknak ez a kezdete.
Jézus születésének dátumát egy Dionysius Exiguus
nevû, római szerzetes jelölte ki idõszámításunk 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 Betlehemben való szállás megtagadását is, mert József Dávid
leszármazottja, Betlehem pedig Dávid városa. Kiközösítették 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
lyoztam ki, mert ez nagyon elterjedt/terjeszkedõ kisegyház
a cigány közösségekben és mert termékeny, jó hatást gyakorolt az életmódjukra. A jó hatás mellett jelentõs dolog, hogy
a gyülekezetekben nincsen elõítélet, ott mindenki testvér
és nõvér.

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 karácsonyi/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 csoportnál föllelhetõ az a szokás, amikor leánykérésnél nagycímletû 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 tartalmakat 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 (CD 24/3.track).

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

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) használják 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,/szaggattatom azokat szürkékkel (szürke lovakkal)”.

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 közbeszédben 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 ellátott 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; LESZKE (hn.)/LAKE (nn.); AMENGE; TUMENGE; LENGE
(hn.,nn.) - nekem; neked; neki; nekünk; nektek; nekik”.
Hajdan ismeretes volt a többes szám harmadik

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, szavukról. Többször elõfordul az is, hogy a szülõk olyan cigány
nevet adnak gyermeküknek, ami elevenen él a közösség
emlékezetében (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.”

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
jelenlétüket, 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

4
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 rendszerezésnek.
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,
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a fesztivál keretében.
Az ilyen dialektális alakváltozatok egyértelmûen stan
dardizálásért kiáltanak, ugyanakkor léteznek szórványjellegû regisztrációk, amelyek tanúsítják, hogy egykor élt
valami a nyelvben, ami mára eltûnt, de lényeges volt és
standardizáció révén érdemes lenne megõrizni.
Jelen 20CD-re számos olyan felvételt tettem, ahol a régi
eredetû folklór alkotásokban a megszólító eset nyilvánvaló:
amikor a megszólított nevének szóvégzõ hangzóját egy “e”
raggal át kellett írni, nõnemben és hímnemben egyaránt,
Romániában és Magyarországon (pl.”Parasztíva>ParasztívE,
Zerpi>ZerpE, vagy a hétköznapi beszédben: dájE|déjE=
anya, dádE=apa). A romániai és a magyarországi cigány
nyelvekben ez már nem ismeretes általánosan, csak nyelvjárásokban.
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. - Csináljatok, 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”.

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 elsõsorban 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: POSZITYA, az erdélyi,
letelepedett khelderash és az összes magyarországi oláhcigány 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.).

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 megdöbbentem, hogy eközben a cigányság pénzét, az EU-ból
érkezõ másfél milliárd forintot ellopó, Lungo Drom vezetõjének 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.

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 kapcsolatban.
10
A magyarországi táncházmozgalom az erdélyi cigány zenészek 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
lantosait 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 valószínûleg sok adattal
szolgálna az 1703 és 1711 közötti idõszak.
Az elsõ, “igazi” cigány zenekar Czinka Panna zenekara
volt. A cigány zenekarok összetétele (prímás, kontrás,

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 folklóranyagomat,
hogy mások vizsgálatai számára is elérhetõvé tegyem az
általam rögzítetteket.
Gyûjtéseim hitelesek, a lejegyzésekkel és a fordításokkal együtt, így biztos pontjai lehetnek a vizsgálódásoknak.
Lemezsorozatom elsõsorban anyagközlés.
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bõgõs, cimbalmos) az õ zenekarának mintájára, a XVIII.
században alakult ki.
Kutatók szerint, a klarinét cigány zenekarokban való szerepeltetése 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. Megbecsülték õket,
több cigányvirtuóz vált elismertté, híressé.
Az 1989-es fordulat után a nagy zenei tudással rendelkezõ, 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 mulatságain, 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 legautentikusabban mindenütt ezek a cigány zenekarok játsszák az illetõ
vidék zenei folklórját, zenei dialektusát.
Kiszolgálták a környezetüket, általában átvett hangszerrel, mint pl.a HEGEDÛ-vel.
Az arab eredetû hegedût keletrõl,vándorlásuk állomásairól 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.
11
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
népességnek (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 önelnevezése, amelynek jelentése természetszerûleg volt mentes
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negatívumoktól, saját közösségeikben, saját nyelvükön embernek 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 elõítéletektõl,
mint a hatalomadta “újmagyar” elnevezés annak idején.
Én azoknak a törekvését tartom követendõnek, akik a
“cigány” szó pejoratív konnotációktól való megtisztításán
fáradoznak.

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

13
Az elõzõekben és ezen a CD-kollekciómon látható
“Magánkiadás” felirat nem azt jelenti, hogy a publikálás
anyagi feltételeit én biztosítottam. A szükséges elõmunkálatoknak 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 kiadványra ráírja a nevét és a hálózatában lévõ lemezboltokban,
saját hasznára terjeszti, minden szerzõi jogra (gyakran
több évtizedes munkával összegyûjtött folklóranyag szerzõi
jogainak birtoklására) igényt tart, noha egyetlen fillért sem
akar szánni a megjelentetésre. Ezt a hozzáállást és gyakorlatot nem tartom elfogadhatónak, erkölcstelennek tartom!
(Legtöbbször pontosan ez a helyzet a könyvek kiadásánál!)
Többek között, ezért vállalkoztam arra, hogy az összeszedett pénzbõl én jelentessem meg a folklórgyûjtésemet és
lehetõségeim szerint én magam terjesszem. Természetesen,
ingyen.
Abban reménykedem, hogy így is sok emberhez eljut.
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FOTÓK A GYÛJTÉSRÕL
ÉS A GYÛJTÉSEK
SZITUÁCIÓIRÓL

17

18

A dánosi, khelderash adatközlõ, Banku Emil
“Himi” (Daneş, judeţul Sibiu).
(Kósa András fotója, 1998)

19

20

Ion Mihai”Bradu” és Bari Károly, Andrăşeştiben.
(Jakab Tibor fotója, 2000)

21

22

“Bradu” nagyanyja és nagyapja, Dina és férje
a Ialomiţa megyei Andrăşeşti községben,
khelderash cigánytelepen.
(Jakab Tibor fotója, 2000)

23

24

A messzi Bákó-ból (Băcau-ból) származó
khelderashica feleség, Luba Stanescu
balladát énekel (Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa).
(Jakab Tibor fotója, 2000)

25

26

A régiek életérõl Ion Mihai “Jono”
énekeibõl sok mindent megtudhatnak az
Andrăşeşti-ben élõ sátoros cigányok.
(Jakab Tibor fotója, 2000)

27

28

Fiatalok a Bihar megyei Mezõtelegd
község kortorári cigánytelepén.
(Török László fotója, 1991)

29

30

A rendkívül nagy hagyománytudású, idõs, khelderash
cigány, Gábor Tócsi a Kolozs megyei
Bánffyhunyadról (Huedin, judeţul Cluj).
(Jakab Tibor fotója, 2000)

31

32

A lovárica Barcsa Vilma és kislánya
a Hargita megyei Kápolnásfaluból
(Kapilniţa, judeţul Harghita).
(Kása Béla fotója, 1996)

33

34

Két colárica fiatalasszony a Hargita megyei Csíkszentimrérõl,
a híres, csíki keresztelõ gyertyákkal. Jobb oldalon áll Grancsa
Julianna, aki a szomszéd faluban lakó anyjához, Grancsa
Julóhoz hasonlóan, gyönyörûen énekel.
(Kása Béla fotója, 2015)

35

36

A FELVÉTELEK
JEGYZÉKE

37

38

CD 21			
1

CD 22
1

(asztali ének)
132. oldal

76’ 43“

Nyustyi 		
(mese)
Elsõ track:
28’ 01“
Második track: 48’ 42“
55. oldal

76’ 43“

		

72’ 17“

Károly király 		
(mese)
110. oldal

21’ 06“

2

A sátoros cigányok eredete
(eredetmonda)
119. oldal

2’ 01“

3

Onyíca 		
(ballada-töredék)
120. oldal

7’ 24“

4

Lubica 		
(ballada)
122. oldal

9’ 25“

5

Zdreljíka I. 		
(ballada)
127. oldal

6’ 05“

6

Zdreljíka II. 		
(ballada)
129. oldal

8’ 28“

7/A

Basáv, more, basáv
Muzsikáld, pajtás, muzsikáld

0’ 21“

7/B

Szépen kérem a bírót
(asztali ének)
132. oldal

0’ 30“

8

Khaszajlasz e Iboj 		
Elveszett Iboly
(ballada)
133. oldal

2’ 26“

9

(Gélasztár) e Iboj 		
Elment Iboly
(ballada)
134. oldal

2’ 51“

10

Bantál és Györgyi 		
(ballada)
135. oldal

1’ 51“

11

Belo 		
(ballada)
136. oldal

2’ 51“

12

Dágyi és Bjela 		
(ballada)
137. oldal

7’ 00“

		

69’ 16“

1

Zletári 		
(ballada)
140. oldal

7’ 37“

2

Nonulo és Marica 		

10’ 23“

CD 23
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(ballada)
142. oldal
3

10

Haj, de, a bakonyi nagy erdõbe’,
anyám, hej 		
(katonadal)
161. oldal

János 		
(ballada)
146. oldal

5’ 19“

4

János 		
(ballada)
148. oldal

6’ 18“

5

Toma 		
(ballada)
150. oldal

10’ 14“

6

Picsulo 		
(ballada)
153. oldal

11’ 28“

1

Háromszor emelje fel a kártyát
(kártyajóslás)
163. oldal

7

Fraguca 		
(ballada)
157. oldal

7’ 35“

2

Mara és Bako 		
(ballada)
159. oldal

2’ 20“

Mondjuk, megszületett egy
kicsi gyermek 		
(szokás)
174. oldal

O gázso jágereszke géja
A nem-cigány az erdészhez ment
(ballada-töredék)
160. oldal

0’ 13“

Erdõ, erdõ, de magas vagy
(asztali ének-töredék)
161. oldal

0’ 30“

8

9/A

9/B

11

12
CD 24

40

De, tennapelõtt jöttem haza
Miskóc(ról) 		
(asztali ének)
162. oldal

2’ 12“

2’ 38“

Szaxofon-zene 		
162. oldal

2’ 29“

		

70’ 08“
13’ 21“

3’ 36“

3

Szah ekdáta khangeri
Volt egyszer (egy) templom
(egyházi ének)
176. oldal

1’ 34“

4

Ludas Matyi 		
(mese)
180. oldal

16’ 59“

5

A két táltos bivaly 		
(mese)
187. oldal

15’ 14“

6

Subrik Juli 		
(igaztörténet)
197. oldal

4’ 08“

7

Riszta 		
(ballada)
200. oldal

7’ 16“

8

Rosána és Dosáno
(ballada-töredék)
203. oldal

3’ 56“

9

Háj, romnyije, romnyije
Haj, asszony, asszony
(asztali ének)
204. oldal

1’ 30“

10

CD 25
1/A

1/B

2/A

(ráolvasás)
206. oldal

Dévla, zsa, szurróna, zsa sukár, váj
2’ 34“
Istenem, menj, szürke (ló), menj szépen, jaj
(asztali ének)
205. oldal
		

70’ 47“

Tye trajih! 		
Éljél!
(húsvéti köszöntõ)
206. oldal

0’ 17“

Areszlam e patragyi
Megértük a húsvétot
(húsvéti köszöntõ)
206. oldal

0’ 20“

Kada árpa-j 		
Ez árpa

0’ 23“

2/B

O szenvicsi mákhav szírrasza
A szemölcsöt megkenem fokhagymával
(ráolvasás)
207. oldal

0’ 14“

3

Kaná zsal o sávo te csórel
Amikor megy a cigány fiú lopni
(babona)
207. oldal

1’ 10“

4

Vorosána 		
(ballada)
208. oldal

8’ 39“

5

Zsijáno 		
(ballada)
211. oldal

28’ 50“

6

Fóttonfót király 		
(epikus ének)
218. oldal

18’ 28“

7

Rokovína 		
(ballada)
228. oldal

12’ 25“

		

65’ 02“

CD 26
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1

Hej, de, gyün az uram a vásárbul
(asztali ének)
233. oldal

0’ 51“

2

Háj kakala le putyijeri

1’ 02“

És ezek a pattogósok
(táncnóta)
233. oldal
3

CD 27

		

62’ 29“

1

Zöld Kígyó I. 		
(ballada)
268. oldal

5’ 18“

2

Zöld Kígyó II. 		
(ballada)
269. oldal

6’ 01“

3/A

Csorro csobonási 		
Szegény juhász
(epikus ének-töredék)
272. oldal

0’ 20“

3/B

Phen mange: ripa bangi!
Mondd nekem: görbe répa!
(beugratós)
272. oldal

0’ 27“

4

Ke, tal o pódo le zsambengro
Mert, a békák hídja alatt
(táncnóta)
272. oldal

1’ 10“

5

Sátorverés 		
(szokás)
273. oldal

9’ 09“

A vízõrzõ sárkány 		
(mese)
234. oldal

20’ 36“

Veljánka és Pátro 		
(ballada)
247. oldal

9’ 38“

5

Viktorási 		
(epikus ének)
250. oldal

15’ 47“

6

A német ács 		
(igaztörténet)
259. oldal

2’ 13“

7

A mérgeskígyó I. 		
(ballada)
260. oldal

2’ 45“

8

Phúri Vilma 		
Öreg Vilma
(ballada-töredék)
262. oldal

1’ 40“

9

A mérgeskígyó II. 		
(ballada)
262. oldal

5’ 30“

6

Csoána és Nyikolcsa
(ballada)
279. oldal

8’ 59“

10

Egy, kettõ, három 		
(tenyérjóslás)
268. oldal

4’ 58“

7

Hej, de, náj man csi ded, csi dejóri I.
Hej, de, nincsen apám, se anyácskám
(asztali ének)

2’ 40“

4
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283. oldal

289. oldal

8

Jaj, náj ma csi dád, csi dejóri II.
Jaj, nincsen apám, se anyácskám
(asztali ének)
283. oldal

4’ 14“

9

De cîte ori am dat să mor
Ahányszor meg akartam halni
(asztali ének)
285. oldal

1’ 02“

10

Jaj, szorro rátyi pilem
Jaj, egész éjjel ittam
(asztali ének)
285. oldal

1’ 46“

11

Esik esõ, szép csendesen csepereg
(börtöndal)
286. oldal

1’ 04“

12

Tábortüzek fénye világít az égre
(börtöndal)
286. oldal

1’ 51“

13/A

Berúgom a presszóajtót
(asztali ének)
287. oldal

1’ 23“

13/B

14

Hej, de, sza phagergyom le meszeji
1’ 21“
Hej, mert, mind (össze)törtem az asztalokat
(asztali ének)
288. oldal
Hej, de, adjatok egy csóva szalmát
(asztali ének)

15

Oj, de, befügyüt a vonat
(asztali ének)
289. oldal

2’ 52“

16/A

Ápoj, khelagyan ma, kurve
Aztán, táncoltattál engem, kurva
(asztali ének)
291. oldal

1’ 30“

16/B

Aj, de, szimah, mamó, phándado
Aj, mert, anyám, rab voltam
(asztali ének)
291. oldal

0’ 46“

17/A

Amen azsakarah le Jézuseh
Mi várjuk Jézust
(egyházi ének)
292. oldal

1’ 21“

17/B

Gáta szamah ame te merah
Készek voltunk mi meghalni
(egyházi ének)
293. oldal

1’ 04“

17/C

(O Del, o) Szvunto, báro
(Az Isten, a) Szent, a nagy
(egyházi ének)
293. oldal

1’ 33“

17/D Ando vés, ando pátre
Az erdõben, a levelekben
(a levelek között, a sûrûben)
(egyházi ének)
294. oldal

2’ 31“

43

1’ 36“

18/A Paramícsasza 		
Mesével (elmesélve)
(szokás)
295. oldal

0’ 24“

18/B A szökött fogoly 		
(igaztörténet)
295. oldal

2’ 01“

CD 28

(ballada)
317. oldal
7

A visszatérõ halott 		
(ballada prózában)
318. oldal

4’ 08“

8

Halál Péter 		
(hiedelemtörténet)
322. oldal

0’ 45“

		

59’ 26“

1

Jorgulo 		
(ballada)
298. oldal

19’ 37“

9

A koponya 		
(mese)
323. oldal

1’ 32“

2

Vorzsa és Gyorgyi 		
(ballada)
304. oldal

7’ 46“

10

0’ 56“

3

Az elveszett királyfi
(mese)
308. oldal

4’ 31“

Mo, savale táj romale, bré
Hej, cigány legények és cigányok, hé
(asztali ének)
324. oldal

11

1’ 36“

4/A

A megátkozott fiú 		
(ballada prózában)
311. oldal

2’ 38“

Jaj, de, karingodi phírav
Jaj, de, amerre járok
(asztali ének)
325. oldal

4/B

A megátkozott fiú 		
(ballada)
313. oldal

6’ 13“

5

Mamó, mamó, csorre mamó
Anyám, anyám, szegény anyám
(sirató)
315. oldal

3’ 55“

A kísértet 		

5’ 49“

6

CD 29

44

		

62’ 55“

1

Kaná tranda táj íja iszkirinasz
Amikor harminckilencet írtak
(elbeszélés a cigányok holokausztjáról)
326. oldal

7’ 33“

2

Háj, szamasz 		
És (ott) voltunk
(elbeszélés a cigányok holokausztjáról)
329. oldal

5’ 25“

3

Ó, de, amit adtál 12 gyémántgyûrût,
add vissza 		
(hallgató)
333. oldal

2., Csipkerózsika, bimbó, levél
(táncnóták)
346. oldal

5’ 25“
9

Bábi mámi kakasa 		
(mese)
347. oldal

2’ 26“

10

La romnya na de patyív
Az asszonynak (az asszony szavának)
ne adj hitelt
(asztali ének)
348. oldal

2’ 13“

11

Tráde, romnyi, tráde
Hajtsál, asszony, hajtsál
(asztali ének)
349. oldal

1’ 34“

12

[An]ta, romnyi, muri bota
Hozzad, asszony, a botomat
(asztali ének)
350. oldal

2’ 17“

4

Ande ret le krecsunohtyi
A karácsonyi éjszakában
(szokás)
334. oldal

5

Ránko és Ilija 		
(ballada)
335. oldal

10’ 38“

6

Bado és a sárkány 		
(mese)
339. oldal

3’ 13“

7

Milos Kobelics 		
(mese)
341. oldal

5’ 06“

A szegedi gazdaságba’
(táncnóta)
345. oldal

0’ 29“

Huntye dus, huntye dus?
Hová mégy, hová mégy?
(táncnóta)
345. oldal

0’ 40“

8/C

Nem vagyok én milliomos
(táncnóta)
345. oldal

0’ 30“

13/B [Csi trobuj] ma, kurve, tye
kurvicka lóve 		
[Nem kell] nekem, kurva, a kurva pénzed
(asztali ének)
352. oldal

8/D

1., Piros kötény van elébe

1’ 21“

14

8/A

8/B

4’ 13“

13/A De, la kurvake na patya
De, a kurvának ne higgyél
(asztali ének)
351. oldal

45

[Má]rel o Dél. Vi kasz márel?

0’ 55“

4’ 46“

3’ 45“

Ver az Isten. Kit is ver?
(hallgató nóta)
353. oldal
CD 30

		

58’ 14“

1

A hajdina 		
(mese)
355. oldal

27’ 28“

2

Hej, de, veso, veso zelenona
Hej, de, erdõ, zöld erdõ
(asztali ének)
372. oldal

2’ 30“

3/A

Szimasz desusóve bersengi
Voltam tizenhat éves
(lánykérés)
373. oldal

1’ 21“

3/B

Kaná zsan, te mangen la sa
Amikor mennek, hogy megkérjék a lányt
(lánykérés)
374. oldal

1’ 23“

Dévlesza rakhav tume
Istennel talállak benneteket
(lánykérés)
375. oldal

1’ 29“

3/C

4/A

Kaná zsaszasz te mangavasz
ekha sa 		
Amikor mentünk kéretni egy lányt
(lánykérés)
376. oldal

1’ 07“

46

4/B

Kadi gíji, szo akának phenó
Ezt az éneket, amit most fogok
mondani
(asztali ének)
377. oldal

1’ 00“

5/A

De, na dara, na dara
De, ne félj, ne félj
(asztali ének)
378. oldal

1’ 43“

5/B

Pergetés 		
379. oldal

1’ 49“

6

Pala latye, pala latye
Utána (lány után), utána
(táncnóta)
379. oldal

1’ 45“

7

Pergetés 		
379. oldal

3’ 18“

8

Zsal o sávo ando vés
Megy a cigány legény az erdõbe
(táncnóta)
380. oldal

1’ 37“

9

Szomszédasszony kakasa, kakasa
(táncnóta)
380. oldal

1’ 04“

10

Háj ku minye en padure mundráme
Gyere velem az erdõbe szépségem
(táncnóta)
381. oldal

1’ 45“

11

Lukre Jánes la masina
Dolgozik János a gépen
(táncnóta)
381. oldal

2’ 09“

12

Pergetés 		
386. oldal

2’ 08“

13

Muri gázsi csi csórel, csi drabarel
A feleségem nem lop, nem jósol
(táncnóta)
386. oldal

1’ 24“

14

Zsav me 		
Megyek én
(táncnóta)
386. oldal

1’ 59“

47

48

ÁTÍRÁSI
TÁBLÁZAT

49

50

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
51

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
52

SZÖVEGEK

53
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CD 21

CD 21

21/1

21/1

1. Saχ ekdàta ek çoχχo gàîo.
2. The saχ ek çoχχo gàîo, laχ gàîe. Tha the laχ
gàîe, po berï pelaχ le ek ràklòro, po koar berï
pelaχ le o koar, and’ol trin berï pele le trin ràklòre.
3. Lengi dèj, le ràklòrengi, mùlaχ.
4. Te mùlaχ, àïílaχ o gàîo phívlo the leχke trin ràklòre.
Kind şi nekaz pal o Del o làïo opre bàrjàrdaχ
le.
5. Phenel:
6. – Aïunen, mure phràl! – o màj bàro phenel. – Pal
o Del o làïo, çi trobulaχ, kàj te îaχ, kàj te dikhàχ v’
amen? – phenel. – Kàj te siÊÊuvas vàreso, vað politika
vað vàreso, vað meserije, vað kesi bùÊi, kàj te
îanaχ v’ ame ande luma kàj te îanaχ te îuðuvaχ!
7. Thol pe ïukàr tha len pe ol trin phràl tha îan.
Jefta berï, vi ràÊi, vi ðese, sa gele.
8. Kanà gele, ekdàta resle trin droma.
9. Phenel o màj bàro, phenel:
10. – Aïun, me som o màj bàro, muro-j o màj bàro
drom!
11. Phenel o koar:
12. – Apoj resigh tu sal o màj bàro, kakoj o muro-j,
o maïkarùno!
13. Le màj cineχke so jutisejlaχ? Ek tang kheràre.
14. No, lel peχ ïukàr. Thà te lel peχ ïukàr, len
penge ðeχ làïo thà ol trin phràl çumide pe thà
geletàr. The geletàr, lel peχ o màj bàro.
15. Sar biïolàχ? ÑuïÊi.
16. Hàt vov sar îalaχ, po drom ek grast mùlo saχ.
Thodàχ peχ the kuïlàχ le grasteχ. Kuïlàχ le grasteχ,
so avelaχ and’ e bùÊi?
17. Ke phenel:
18. – Làïe ala mange, kanà dela o briïind, the çi

1. Volt egyszer egy szegény ember.
2. És volt egy szegény ember, vett feleséget (megnõsült).
És ha vett feleséget (ha megnõsült), esztendõre
pottyant (született) nekik egy fiacskájuk, másik (a
következõ) esztendõre pottyant nekik a másik, három
esztendõben pottyant nekik három fiúcska.
3. Az anyjuk, a gyerekeké (a gyerekek anyja), meghalt.
4. Ha meghalt, maradt az ember özvegy és a három
fiacskája (árva maradt). Mikor és bújából a jó Isten
után (a jó Isten segítségével) fölnevelte õket.
5. Mondja:
6. – Figyeljetek, fivéreim! – a nagyobb (a legnagyobb
fiú) mondja. – A jó Isten után (a jó Isten segítségével)
nem
kellene,
hogy
menjünk,
hogy
nézzünk
(hogy szétnézzünk a világban) mi is? – mondja. –
Hogy kellene tanulni valamit, vagy politikát vagy
valamit, vagy mesterséget, vagy olyan dolgot, hogy
tudjunk mi is a világban, hogy tudjunk megélni!
7. Teszi magát szépen és fogják magukat a három
fivérek és mennek. Hét esztendõt, éjjel is, nappal
is, mind (állandóan) mentek.
8. Amikor mentek, egyszer elértek három (egy
háromfelé ágazó) utat.
9. Mondja a nagyobb (a legnagyobb fiú), mondja:
10. – Figyelj, – mondja – én vagyok a nagyobb,
enyém a nagyobb út!
11. Mondja a másik:
12. – Aztán hogyha te vagy a nagyobb, emez az
enyém, a középsõ (út)!
13. A kisebbnek (a legkisebbnek) mi jutott? Egy
szûk ösvény.
14. No, fogja magát szépen. És ha fogja magát
szépen, vesznek egymásnak jó napot (elköszönnek

55

màrel ma o briïind!
19. Vòv ku ïòro kusa le grasteχ tèle kuïlàχ leχ the
opràl cirdàχ leχ pe peχko ïoro the ol duj vast
kerdàχ leχ vòv, sar ek kepeñàgo, kerdàχ peχke
palàl pre peχte.
20.The kerdàχ. E morçi, kanà opràl ïuÊílaχ pre
leχte, kàj çi îanglaχ la çi la ïùrasa, kàj te lel la tèle.
21. Lel peχ, îal, îal, îal.
22. Hàt ekdàta resel andre and’ ek fòro omporeticko.
23. Te resel andre ando fòro omporeticko, àïel
angl’ e porta. Puïel le kesej, dikh, kon othe saχ o
sògàlatoïi.
24. Phenel:
25. – Manuïa, îa àndre ko omporàto, phen, ke som
ek çorro manuï! Œi delaχ ma vàreso bùÊi, te îuðuvav,
vað vàroso meserije? – phenel. – Ke dikh, ke
manuï som çòrro, – phenel – thà te îanav, kàj te
îuðuvav vi me pal o Dèl o làïo!
26. – Igen?
27. – Igen.
28. Akharel leχ andre o omporàto.
29. Dikhel leχ.
30. – T’ aveχ baχtàlo, – phenel – manuïa! Sar bíïoχ?
31. – ÑuïÊi.
32. Vòv sakade.
33. – No, – phenel – mukhen leχ kathe, kàj t’ al
mange udvari bolondo!
34. – Igen?
35. – Igen.
36. Othe mukhle le dile ÑuïÊeχ. Te mukhle othe le
dile ÑuïÊeχ, o dilo ÑuïÊi angle-palpàle îal, phírel,
kerel, so kerel, so nà.
37. And’ ol pajte phírelaχ vov, o dilo.
38. Hàt o ÑuïÊi so kerdaχ, so nà, dikhel, ke kothe
palàl shin ek grasñi phangli. Trin ïela the íjavàrdeï
the íja gras χan, kanà denaχ te χan le trine ïelen the
íjavàrdeïíjen. Kakale çorreχ, la çorre graχñe màrnaχ

egymástól) és a három fivérek megcsókolják egymást
és elmentek (mindegyik a maga útján). És elmentek,
fogja magát a nagyobb (a legnagyobb fiú).
15. Hogyan hívták? Nyustyi.
16. Hát õ ahogy ment, az úton egy halott ló (egy
döglött ló) volt. Tette magát és megnyúzta a lovat.
Ha megnyúzta a lovat, mi lett a dologból?
17. Mert mondja:
18. – Jó lesz nekem, amikor esni fog az esõ, és nem
ver engem az esõ!
19. Õ fejjel együtt lenyúzta azt (a lovat) és fölhúzta
(ráhúzta) a fejére és két kezet csinált õ, mint egy
köpönyeg, csinált magának hátul rajta. (A két kezét
kidugta belõle, és hátul olyan volt neki a lóbõr, mint
egy köpönyeg).
20. És megcsinálta. A bõr, amikor fölül száradt rajta
(úgy rászáradt a lóbõr), hogy nem tudta a késsel se,
hogy azt levegye.
21. Fogja magát, megy, megy, megy.
22. Hát egyszer érkezik be egy királyi városba.
23. Ha érkezik be a királyi városba, áll a kapu elé.
Kérdezi azt az olyat, nézd (nézd már, nem tudod,
hogyan hívják!), aki ott volt szolgálatos.
24. Mondja:
25. – Ember, menj be a királyhoz, mondjad, hogy
egy szegény ember vagyok! Nem adna nekem valami
munkát, hogy megéljek – mondja – vagy valami
mesterséget? – mondja. – Mert szegény ember
vagyok, – mondja – és tudjak, hogy megéljek én is a
jó Isten után (a jó Isten segítségével)!
26. – Igen?
27. – Igen.
28. Hívja õt be a király.
29. Nézi õt.
30. – Legyél szerencsés, – mondja – ember! Hogy
hívnak?
31. – Nyustyi.
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la, mudàrnaχ la. ¥udenaχ lake khul, lake kese,
angla lete, kodole χalaχ e çorri graχñi.
39. Miïtoj.
40. Le omporàteχ saχ leχ trin ràkle. Po deïe efta,
deïe oχtove berïenge, le omporàtoχke ràkle.
41. O omporàto keràrdaχ ek kher, ïòve emeletonengo.
Thà savo îanla, kàj te χuÊÊel opre îi po ïòvto
emeleto, – phenel – ke leχÊi ràkli koleχÊi t’ el.
42. – Kàde?
43. – Kàde.
44. Îal e lume thà o them, hercegfijùvure,
bàròvure, sakkono, savo îanlaχ opre te îan, de çi
îannaχ te χuÊÊàn opre. No, jekdàta jek opre χuklaχ
la màj bàreke, opre χuÊÊadaχ ekhe graχtesa.
45. – Éljen, éljen, kon opre îanglaχ te χuÊÊal! No,
leχÊi!
46. Po tríto berï opre χuÊÊadaχ pàle ek omporeticko
ràklo.
47. No, dongo meg-i.
48. No, e màj cini aîakàrel.
49. Hàt, ekdàta phenel leχke e gràχñi.
50. Phenel:
51. – Aïun, îa, – phenel – ÑuïÊi, po ketreci le muro
kantàri the le leχ àngle the îa palàj kothe – phenel
– pala o plàj the mala’ leχ ke phù!
52. De vòv delaχ la te χal.
53. Îal o ÑuïÊi the lel lako kantàri the malal leχ ke
phù. Avel angle ek grast χarχùno. The leχke ol
rhize pa maïkarno.
54. Phenel:
55. – Le pre tute, ÑuïÊi!
56. Lel pre peχte o ÑuïÊi.
57. Kanà lel pre peχte o ÑuïÊi, so del tuke o Del, ke
deduràl dikhen pao plàj.
58. Phenel:
59. – Àïen – phenel – félre, k’ avel – Dèvla, jertisàr!
– le Svuntone Dèvleχko ràklòro!

32. Õ mindígy (õ, Nyustyi, minden kérdésre a nevét
felelte csak).
33. – No, – mondja (a király) – hagyjátok õt itt, hogy
legyen nekem – mondja – udvari bolond!
34. – Igen?
35. – Igen.
36. Ott hagyták (engedték ott maradni) a bolond
Nyustyit. Ha hagyták ott a bolond Nyustyit, a
bolond Nyustyi elõre-hátra megy, jár, csinál, amit
csinál, amit nem.
37. És az istállókba járt õ, a bolond.
38. Hát a Nyustyi mit csinált, mit nem, látja, hogy ott
(az egyik istállóban) hátul van egy kanca megkötve.
Háromszázkilencvenkilenc ló eszik, amikor adtak a
háromszázkilencvenkilencnek.
Emezt
szegényt,
a
szegény kancát, ütötték õt, ölték õt. Dobtak neki
szart, neki ilyeneket, elébe, azt ette a szegény kanca.
39. Jól van.
40.A királynak volt három lánya. Tizenhét-tizennyolc
évesek, a királylányok.
41. A király csináltatott egy házat, hat emeleteset. És
amelyik (királyfi) tud majd, hogy ugorjon föl a
hatodik emeletig, – mondja – mert a lánya azé legyen.
42. – Így?
43. – Így.
44. Megy a világ és az ország, hercegfiúk, bárók, mindenki,
melyik tudna fölmenni, de nem tudtak ugrani
föl. No, egyszer az egyik fölugrott a legnagyobbnak
(a legnagyobb királylánynak), fölugratott egy lóval.
45. – Éljen, éljen, aki föl tudott ugrani! No, övé (a
királylány)!
46. Harmadik évre fölugratott megint egy királyfi.
47. No, kettõé megvan.
48. No, a kisebbik (a legkisebbik királylány) vár.
49. No, egyszer mondja neki (Nyustyinak) a kanca.
50. Mondja:
51. – Figyelj, menj, – mondja – Nyustyi, és – mondja
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60. Deduràl opre χuÊÊadaχ o ÑuïÊi.
61. – Jaj, éljen, éljen, – phenel – ke keso manuï, çi
nà dikhlàm pe kade lume! Œi nà avela, – phenel – ke
– phenel – tista χarχùno saχ kado!
62. Thol peχ ïukàr.
63. The so del tuke o Del, ke laÊi angrusÊi laχ la àvri.
Kanà laχ la àvri, antunïçi lel peχ, the o ÑuïÊi
çumidel la.
64. – The kanà aveχ, szívemnek szerelme?
65. Phenel:
66. – Avav, – phenel – kanà gindisàjvav me, miïto.
67. Lel peχ ïukàr. The lel, çumidaχ la the del la
angàli the muro ÑuïÊi gelotàr.
68. No, nàçol ek berï, nàçol duj, nàçol trin. E ràkli
bùvotàr merel, ke late lako phiràmno çi îal the
îakàrel leχ.
69. Phenel o grast:
70. – Pàle o omporàto kerdaχ ek kese adunàre.
71. Phenel:
72. – Ke dikh, muri ràkli merel bùvotàr, – phenel –
ke ande lako, ke îakàrel peχke phiràmneχ de trin
berï, – phenel – the çi màj îanel te aîakàrel leχ!
73. Pàle kerdaχ ek kesi adunàre. Pàle la lume ek
than Êidaχ.
74. – Me, apám, – phenel – çi îav ïoha-ïoha
romeχte, pùne n’ avela – phenel – muro phiràmno.
Savo saχ mande legdinti.
75. So del tumenge o Del, mure làïe hallgatòvure?
Feril tume o Del the tumàre çelèdo’!
76. Ke antunïçi lel o graχt, the phenel leχke e leχki
graχñi:
77. – Îa, te aneχ muro kantàri!
78. Lel o kantàri, îal pal’ o plàj, malal leχ ke phù
Antunïçi kako saχ χarχùno grast. Avel ek rùpùno.
Lel o rùpùne rhize pre peχte o muro ÑuïÊi the e
rùpùni korona, the lel peχ the pao plàj îal andre.
79. Kanà dikhen.

– a rácsról vedd a kantáromat és vedd azt elõ és
menj mögé oda,– mondja – a hegy mögé és üsd azt
(a kantárt) a földhöz!
52. De õ (Nyustyi) adott neki (a kancának) enni.
53. Megy Nyustyi és veszi a kantárát (a kancának) és
üti azt a földhöz. Jön elõ egy rézló. És neki (Nyustyinak)
a ruhák a derékon (a ló derekán vannak).
54. Mondja (a kanca):
55. – Vedd magadra, Nyustyi!
56. Veszi magára Nyustyi.
57. Amikor veszi magára Nyustyi, mit ad neked az
Isten, mert messzirõl látják a hegyen.
58. Mondja (valaki):
59. – Álljatok – mondja – félre, mert jön – Isten, bocsáss
meg (hogy ezt mondom)! – a Szent Isten fiacskája!
60. Messzirõl fölugratott Nyustyi.
61. – Jaj, éljen, éljen, – mondja – mert ilyen embert
– mondja – nem is láttunk ezen a világon! Nem is
lesz (ilyen ember), – mondja – mert – mondja – tiszta
rézbõl – mondja – volt ez!
62. Teszi magát szépen.
63. És mit ad neked az Isten, mert a gyûrûjét (a lány
a gyûrûjét) vette azt ki. Amikor vette azt ki, akkor
fogta magát és Nyustyi megcsókolja õt (a királylányt).
64. – És mikor jössz, – mondja (kérdezi a lány) –
szívemnek szerelme?
65. Mondja (Nyustyi):
66. – Jövök, – mondja – amikor gondolom én,
(hogy) jó.
67. Fogja magát szépen. És fogja, megcsókolta õt (a
királylányt) és ad neki ölet (megöleli õt, a királylányt)
és az én Nyustyim elment.
68. No, múlik egy év, múlik kettõ, múlik három. A
lány, kérem szépen, bútól hal (majdnem meghal bújában),
mert hozzá a szeretõje nem megy és várja õt.
69. Mondja a ló:
70. – Megint a király csinált egy olyan gyûlést.
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80. – Àïen félre, manuïàle, akanà saχ kuko màj cino
ràklo le Svuntone Dèvleχko, de akanà avel o dujto!
81. Phenel:
82. – T’ aven làïe, – phenel – àïen félre!
83. Deduràl opre χuÊÊadaχ de deï mèterure.
84. Del voj ande leχÊi kòrr, çumidel leχ.
85. – Szívemnek szerelme, – phenel – ke uðankasavo
sal, mint akkor, de – phenel – deïuduvàr
màjkülönboj! Deïuduvàr!
86. Rögtön thodàχ peχ ïukàr the o omporàto e
meseli thodel àvri, χan, pen, ïeve, trin ðeχ thàj trin
ràÊe.
87. – Phen mange, kàj kanà aveχ, muro îamutro,
kàj te keraχ o bijàv?!
88. – Mukh numa, k’ avav me, – phenel – muro sastro!
89. So del tumenge o Del, mure làïe hallgatòvure,
ke ekdàta o ràklo pao tríto ðeχ gelotàr. Te gelotàr,
e ràkli aîakàrel le çeveχ.
90. De n’ avel.
91. Antunïç’ e ràkli bùjàba so kerdaχ?
92. Vi nasvàli pelaχ. Te pelaχ nasvàli, saχ lake
dadeχ ek küïkerte, de bàri saχ, the kàde, kàj le plàjeχke
saχ avri kerdi, îeneχ, the voj laχ peχ ando
bùvo, kàj te îal, kàj te phíràl peχ. Hàt voj lel peχ te
îal le plajeχke.
93. Dikhel, ke o muro ÑuïÊi îal the lel o kantàri the
malal leχ ke phù. Kako saχ rupùno, kako kerðílaχ
somnakùno. Dikhel, ke o ÑuïÊi îal bèfelè.
94. – Xàlo t’ o fene, ÑuïÊe, àndre ande Êi dèj, ke –
phenel – de deïupàjnî berï – phenel – pe udvara
sal, the çi îanav, ke tu salal! No, nàj bajo, ÑuïÊi! – e
ràkli omporeticko.
95. Ke e ràkli pelàχ pao ÑuïÊi, kàj maladaχ o kantàri
ke phùv, dikhlàχ leχ.
96. So del tumenge o Del, ke ekdàta opre ugratisàrdaχ
o ràklo. Deduràl dikhel, kanà opre χuklaχ o
graχt, le graχtesa, e ràkli nàj othe.

71. Mondja (a király):
72. – Nézd, a lányom meghal a bútól, – mondja –
mert az övében (meghal az õ bújában), mert várja a
szeretõjét három éve, – mondja – és tovább nem
tudja várni õt!
73. Megint csinált (a király) egy olyan gyûlést. Megint
a világot egy helyre gyûjtötte (sok embert hívott meg).
74. – Én, apám, – mondja (a királylány) – nem
megyek soha-soha férjhez, amíg nem fog jönni –
mondja – a szeretõm. Amelyik volt hozzám legelõbb.
75. Mit ad nektek az Isten, jó hallgatóim? Megáld
titeket az Isten és a gyermekeiteket!
76. Mert akkor fogja a ló, és mondja neki
(Nyustyinak) a kancája:
77. – Menj, hozzad a kantáromat!
78. Fogja a kantárt. Amikor fogja a kantárt, megy a
hegy mögé, üti azt a földhöz. Amikor üti azt a földhöz,
akkor amaz volt rézló. Jön egy ezüst (egy
ezüstló). Veszi az ezüstruhákat magára az én
Nyustyim és az ezüstkoronát, és fogja magát és a
hegyen megy be (a király udvarába).
79. Amikor látják.
80. – Álljatok félre, emberek, – mondja (valaki) –
mert most volt amaz a kisebb fia a Szent Istennek,
de most jön a második!
81. Mondja (valaki):
82. – Legyetek jók, – mondja – álljatok félre!
83. Messzirõl fölugratott tíz métert.
84. Adja õ (a királylány) a nyakába, megcsókolja (a
királylány Nyustyi nyakába borul, megcsókolja).
85. – Szívemnek szerelme, – mondja (a királylány) –
mert ugyanolyan vagy, mint akkor, de – mondja –
tizenkétszer különb! Tizenkétszer!
86. Rögtön tette magát szépen és a király az asztalt
teszi ki (a király megteríti az asztalt az udvaron),
esznek, isznak, legények, három nap és három éjjel.
87. – Mondd meg nekem, hogy mikor leszel vejem,
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97. Îal andre e ràkli, dikhel pre leχte. Îal the
çumidel leχ.
98. Tha bànðol ke leχko kan.
99. – Xàlo t’ e fene, ÑuïÊi, ande Êi dèj, kàj man
kocom senvestetisàrdal! The me vaï Êo bùvo nasvàli
pelom.
100. Phenel:
101. – Àç! – phenel.
102. Phenlaχ: – Aïun, muro dàd! Pàle te tràdeχ ol
χirti, te resen ol cigeni! – phenel. – Thà e lume the
o them, ol ràje, ol omporeci, hercegure, ol
Dircegure. E lume the o them othe ðûlisejlaχ, o
globo la phùveko.
103. Phenel:
104. – Aïun, muro dàd, pe kaχte ïudav muri phabaj,
– phenel – e somnakùni, kodo avela muro gàîo!
105. E lume th’ o them angle ràkli îala. Utoljàra na
ràkhen khañikaχ. Numa o çorro ÑuïÊi àïílaχ.
106. – Ànen leχ àngle, kole ÑuïÊeχ, χal leχ e fekete
fene andre leχko dako mího, kanà saχ, sar ek
muïtàrmago!
107. Thà e ràkli, sar dikhel le ÑuïÊeχ, ïudel la apoj
vorta pe leχte.
108. – Ò, χal la o bibaχ andre laÊi dèj! Dikh, ke
çorro bibaχtàlo ÑuïÊi ïudaχ muri phabaj – phenel –
kàj me – phenel o omporàto, leχte andre phenel. –
Domnule, – phenel – so îanav ma te kerav, kanà
laîav man angl’ e luma, angl’ o them, – phenel – kàj
ke kaχte ïudaχ pe muri phabàj e muri ràkli! P’ o
çorro dilo ÑuïÊi!
109. Kàde!
110. No, so del tumenge o Del, ke...
111. – No, kàde kerdan? Àvri ande pajta le khajñenði!
112. – Thon le, kàj te n’ aven manca ande kher!
113. – Kadej?
114. – Kadej.
115. Phenel:

hogy megcsináljuk a lakodalmat?
88. – Hagyd csak, mert jövök én, – mondja
(Nyustyi) – apósom!
89. Mit ad nektek az Isten, jó hallgatóim, mert
egyszer a fiú harmadnapra elment. Ha elment, a
lány várja a legényt.
90. De nem jön.
91. Akkor a lány bújában mit csinált?
92. Betegségbe is esett. Ha esett betegségbe, volt
neki (a lánynak) egy kiskertje, de nagy volt, és úgy,
hogy hegynek volt kicsinálva (a királylány kertje
nagy volt, és úgy csinálták meg, mint egy hegyet),
tudod, és õ (a királylány) fogta magát a búbánatban,
hogy menjen, hogy sétáljon. Hát õ fogja magát,
hogy menjen a hegynek.
93. Látja, hogy az én Nyustyim megy és fogja a kantárt
és üti azt a földhöz. Emez (a ló) volt ezüst, emez lett
arany. Látja (a királylány), hogy Nyustyi megy befelé.
94. – Evett volna téged meg a fene, Nyustyi, bent az
anyádban, mert – mondja – tizenkét éve – mondja –
az udvarban vagy, (és) nem tudom, mert (hogy) te
voltál! No, nem baj, Nyustyi! – a királylány.
95. Mert a lány esett Nyustyira (a királylány rajtakapta
Nyustyit), hogy ütötte a kantárt a földhöz, meglátta õt.
96. Mit ad nektek az Isten, mert egyszer fölugratott
a fiú. Messzirõl látja, amikor fölugrott a ló, a lóval
(ahogy fölugratott), a lány nincs ott.
97. Megy be (Nyustyihoz) a lány, néz rá. Megy és
megcsókolja õt.
98. És hajol a füléhez.
99. – Evett volna téged meg a fene, Nyustyi, az
anyádban, hogy engemet annyit szenvedtettél! És
én a búdért (a miattad való búbánatban) – mondja
– betegségbe estem.
100. Mondja (a királylány):
101. – Megállj – mondja.
102. – Figyelj, apám! Megint – mondja – küldjél papírokat
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116. – Te mudàraχ la!
117. – Nàïtig mudàrav la, ke muri ràkli, sa dukhalaχ
la andre late. Othe te χal la e fene ÑuïÊesa!
118. Ando ketreci le khajñengo miïto saχ.
119. De ràÊake o graχt so kerdaχ?
120. O somnakùno pàto, jekh phùrdaχ, othe saχ.
De andràl o ketre... o ketreci teljesen somnakùno
kerdaχ le.
121. De lende so ingernaχ?
122. O maradíko the torîa le ïahenði, so àïelaχ
lendàr, kode ingernàχ, kàj te χan.
123. No, miïto-j.
124. Leχke duj îamutre phenen ekdàta.
125. Phenel:
126. – Aïun, ïògor! Me îav ando voï vadàsni, aveχ
vi tu? Îaχ?
127. – Sartenà!
128. Len pe ol duj îamutre omporaticke thaj îan.
129. – Kàj îan, ïògor? – o ÑuïÊi.
130. Phenel:
131. – Îaχ ando voï.
132. – Igen?
133. – Igen.
134. – Soχtàr?
135. – Îaχ vadàsni, – phenel – ke tehe kurko-j, the
avel muro dàd, amàre sülõvure, – phenel – kàj te
anaχ khe vodone bàleχ, bàliçen, – phenel – thà te
daχ puïke – phenel vov – khe çerboχ, kàj te aven,
kàj te χan ol vendègure vodicko mas.
136. – Àle, çorro ÑuïÊi!
137. – Vi me îav tumenca.
138. – Ó, – phenel – dikh, o dilo! Xal leχ e fene!
139. Lel peχki phàri puïka roîdàïo, o bàro roîdàïo
suroño, thol leχ opre, ïeve, the ek bàro grast pàrno.
140. De e lume th’ o them asal leχ.
141. Vi kako, o ÑuïÊi, lel peχ pala le.
142. Kanà lel peχ, so del tumenge o Del, mure làïe

(meghívókat), hogy érkezzenek a cigányok! – mondja.
– És a világ és az ország, az urak, a királyok, hercegek,
a Dircegek! (Egy híres cigány nemzetség Erdélyben.) A
világ és az ország odagyûlt, a földgolyó.
103. Mondja:
104. – Figyelj, apám, akire dobom az almámat, –
mondja – az aranyat, az lesz a férjem!
105. A világ és az ország a lány elé fog menni. Végül
nem talált senkit (a királylány, akinek az aranyalmát
dobhatta volna). Csak a szegény Nyustyi maradt.
106. – Hozzátok õt elõ, azt a Nyustyit, megeszi õt
(ette volna meg) a fekete fene az anyja méhében,
amikor (olyan) volt, mint egy mustármag!
107. És a lány, ahogy látja a Nyustyit, dobja azt (az
aranyalmát) aztán egyenesen rá.
108. – Ó, megeszi õt (a királylányt) a szerencsétlenség
az anyjában! Nézd meg, a szegény szerencsétlen
Nyustyihoz dobta az almámat – mondja – hogy én –
mondja a király, nála (a saját szobájában) bent
mondja. – Uram (Istenem), mit tudok én csinálni,
amikor szégyellem magamat világ elõtt, ország
elõtt, – mondja – hogy kihez dobta rá az almámat a
lányom! A szegény bolond Nyustyira!
109. Így!
110. No, mit ad nektek az Isten, mert...
111. – No, ezt csináltátok? Ki (kifelé) a tyúkólba!
112. – Tegyétek õket (oda), hogy ne jöjjenek velem
a házba!
113. – Így?
114. – Így.
115. Mondja (egy udvari ember):
116. – Öljük meg õt (a királylányt)!
117. – Nem ölhetem meg õt, mert lányom, mindig fájna
nekem miatta. Ott egye meg õt a fene Nyustyival!
118. A tyúkketrecben jó volt.
119. De éjszaka a ló mit csinált?
120. Az aranyágy, egyet fújt (a ló), ott volt. De a
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hallgatòvure,
ke
muro
ÑuïÊi
ekhe
bàre
ïeppedíkoχko, ekhe bàre tavoχko vezetisàrdaχ leχ,
peχke grasteχ.
143. – Hàjdi, ïògor, palpàle, îutisàr ma, kàj te lav
àvri mure grasteχ!
144. – Dikh, o dilo, χal leχ e fene! Leχki dèj! Dikh
vòv, o dilo!
145. Thol peχ ïukàr, tha vov othe lel peχ vov the îal
anglàl.
146. Kanà îal, lel àngle o muro ÑuïÊi o kantàri, thà
malàl leχ ke phù. Kanà malàl leχ ke phù, resel leχko
grast othe.
147. – So poronçiχ?
148. Jefta punrengo saχ leχko grast.
149. Phenel:
150. – Vorta ande maïkar la plajinako te îaχ, pe
kõdsikla! – phenel.
151. Jek uïÊadaχ leχko graχt, pe la kõdsiklako tetèvo
saχ.
152. Lel angle peχÊi ïípa o ... koso, dikh, o, koso,
dikh... sar phenen leχke?... O ÑuïÊi.
153. Jek phurdaχ.
154. Vi korbi, vi çòke, vi sarke, vi çurukle, sa k’ ek
thàn ðûlisejle.
155. De ol sarke pe kàver kàït, ol korbi pe gàver
kàït, ol ïàrgarigòvure pe gàver kàït, ol sakkonsakkonfelo.
156. De v’ ol medve sa k’ ek thàn ðûlisejle, v’ ol vòdi
bàle, v’ ol vòdi bàle k’ ek thàn ðûlisejle, v’ ol ïoïoje.
Sakkonfelo, sakkonfelo àllato k’ ek thàn ðûlisejlaχ.
157. – No, so poronçiχ, amàro gazda?
158. Phenel:
159. – E medve t’ avel katikà, oroslàno kote! O
vodo bàlo katikà, o rhù kote! Ol oroslànure kote, ol
tigriïa kote!
160. Sakkonfèlo àllato porcíme.
161. Thàj kerdaχ ek kerítèïi egès körbe leχko grast.
Thàj khonik-khonik kothe te nà îanel te bûzölil

ketrecen belül teljesen aranyból valóvá tette õket.
121. De hozzájuk (Nyustyiékhoz) mit vittek?
122. A maradékot (ételmaradékot) és torzsáját a
káposztának, ami maradt tõlük, azt vitték, hogy
egyenek.
123. No, jól van.
124. A két sógora mondja egyszer.
125. Mondja:
126. – Figyelj, sógor! Én megyek az erdõbe vadászni,
jössz te is? Megyünk?
127. – Hogyne! – mondja (Nyustyi).
128. Fogja magát a két királyi sógor és mennek.
129. – Hová mentek, sógor? – a Nyustyi.
130. Mondja:
131. – Megyünk az erdõbe.
132 – Igen?
133. – Igen.
134. – Miért?
135. – Megyünk vadászni, – mondja – mert holnap
vasárnap van – mondja – és jön az apám, (jönnek) a
szüleink, – mondja – hogy hozzunk egy vaddisznót,
malacokat, – mondja – és hogy lõjünk – mondja õ
(az egyik võ) – egy szarvast, hogy legyenek (vadhúsok),
hogy egyenek a vendégek vadhúst.
136. – Gyere, szegény Nyustyi!
137. – Én is megyek veletek.
138. – Ó, – mondja (az egyik võ) – nézd, a bolond!
Megeszi õt a fene!
139. Fogja (Nyustyi) a nehéz rozsdás puskáját, a
nagy rozsdás szuronyt, teszi azt föl (a vállára),
legények, és egy nagy fehér ló.
140. De a világ és az ország neveti õt.
141. Emez is, a Nyustyi, veszi magát utánuk (utánuk
ered Nyustyi).
142. Amikor veszi magát, mit ad nektek az Isten, jó
hallgatóim,
mert
az
én
Nyustyim
egy
nagy
süppedéknek,
egy
nagy
tónak
(egy
nagy
tó
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andre.
162. E porta puterdi.
163. Vòv andre. Ànde leχko çikàt ek somnakùni
korona, ande leχko vast ek somnakùni ràn, the
domnule, ol somnakùne khera. The vov àngle-j.
164. Savo oroslàno ordítílaχ, îalaχ.
165. – Àï, χal t’ e fene!
166. Àïelaχ.
167. Dîalaχ ke medve, kanà ordítílaχ jek.
168. – Àï, χal t’ e fene!
169. Kode.
170. O vodo bàlo, kanà dindàrlaχ peχ, îalaχ leχte.
171. – Àï, χal t’ e fene!
Àïelaχ.
172. Rindo.
173. De ol çurukle ðílàbenaχ pal kaït.
174. Von saχto ðeχ phírde plajin, de khançi çi
ràkhle, kàj te den puïke. Œi çurukle, çi àllatoχ,
khançi, khançi, khançi eðàltalàn. Ol duj bàre
îamutre.
175. So del tumenge o Del, mure làïe hallgatòvure,
ke ekdàta kàj dikhen, ke eð kerítèïi shin, eð porta
puterdi, eð manuï, duj mèterura-j leχko vùçímo. E
omporaticko korona ande leχko ïoro-j thodíno,
and’
ol
dèmànticka
rhize
opre
vurjàdo.
176. Dikhel, ke îal k’ ol vòdi bàle, îal k’ ol vòdi
medve, îal k’ ol àllature.
177. So del tumenge e Del, ke antunïçi thol peχ
ïukàr the dikhel le vov.
178. – So roden, manuïàle, kathe?
179. Phenel:
180. – Dikh, ame, manuïa, avílam vadàsni, – phenel
– the ke dikh, çi ràkhlam khançi, te daχ puïke! Œi
deχ ame, – phenel – manuïa, – phenel – (tal ek bàli
saχ deïuduj bàliïe vòdicka, tal ek vòdo bàli), –
phenel – çi deχ ame ande kola bàliçe – phenel – pe
lòvende?

ingoványos partjára) vezette azt, a lovát.
143. – Gyere, sógor, vissza, segíts engem, hogy vegyem
ki a lovamat!
144. – Nézd a bolond, megeszi õt a fene! Az anyját!
Nézd õ, a bolond!
145. Fogja magát (Nyustyi) szépen, és õ ott fogja
magát õ, és megy elõl.
146. Amikor megy, veszi elõ az én Nyustyim a kantárt,
és üti azt a földhöz. Amikor üti azt a földhöz,
érkezik a lova oda.
147. – Mit parancsolsz?
148. Hétlábú volt a lova.
149. Mondja:
150. – Egyenesen a havas közepébe menjünk, a
kõsziklára! – mondja.
151. Egyet lépett a lova, a kõsziklának a tetején volt.
152. Veszi elõ a sípját a ... olyan, nézd, a olyan,
nézd... hogyan mondják neki?... A Nyustyi.
153. Egyet fújt.
154. Hollók is, csókák is, szarkák is, madarak (verebek)
is, mind egy helyre gyûltek.
155. De a szarkák másik fára, a hollók másik fára, a
sárgarigók másik fára, mindegyik-mindegyik (külön
fán gyülekezett).
156. De a medvék is mind egy helyre gyûltek, a vaddisznók
is, a vaddisznók is egy helyre gyûltek, a nyulak
is. Mindegyik, mindegyik állat egy helyre gyûlt.
157. – No, mit parancsolsz, gazdánk?
158. Mondja:
159. – A medve legyen itt, oroszlán ott! A vaddisznó
itt, a farkas ott! Az oroszlánok ott, a tigrisek ott!
160. Mindenféle állat elosztva (külön helyre).
161. És csinált egy kerítést egész körbe a lova. És
senki-senki oda ne tudjon jutni be.
162. A kapu nyitva.
163. Õ (Nyustyi) bent. A homlokában (a fején) egy
aranykorona, a kezében egy aranyvesszõ, és Uram

63

(Istenem), az aranycsizmák (a lábain). És õ elõl van.
164. Amelyik oroszlán ordított, ment.
165. – Maradj, megesz téged a fene!
166. Maradt (elhallgatott az oroszlán).
167. Ment a medvéhez, amikor (az) ordított egyet.
168. – Maradj, megesz téged a fene!
169. Úgy (ugyanúgy elhallgatott a medve is, mint az
oroszlán).
170. A vaddisznó, amikor harapta magát, ment hozzá.
171.
–
Maradj,
megesz
téged
a
fene!
Maradt (megnyugodott a vaddisznó).
172. Rend.
173. De a madarak énekeltek a fáról (a fákon).
174. Õk (Nyustyi sógorai) egész nap járták a havast,
de semmit nem találtak, hogy lõjenek. Se madarat,
se állatot, semmit, semmit, semmit egyáltalán. A két
nagy (nagyobbik) võ.
175. Mit ad nektek az Isten, jó hallgatóim, mert egyszer
hogy látják, mert egy kerítés van, egy kapu nyitva,
egy ember, két méter a magassága. A királyi korona a
fejébe van téve, gyémántruhába felöltözve.
176. Látja (az egyik sógor), hogy (Nyustyi) megy a
vaddisznókhoz, megy a vad medvékhez, megy mindenféle
állatokhoz.
177. Mit ad nektek az Isten, mert akkor teszi magát
(Nyustyi) szépen és meglátja õket õ.
178. – Mit kerestek, emberek, itt? Ti mit kerestek?
179. Mondja (az egyik sógor):
180. – Nézd, mi, ember, jöttünk vadászni, – mondja
– és mert nézd, nem találtunk semmit, hogy
lõjünk! – Nem adsz nekünk, – mondja – ember, –
mondja – (egy koca alatt volt tizenkét vadmalac, egy
vadkoca alatt), – mondja – nem adsz nekünk azokból
a malacokból – mondja – pénzért?
181. – Én pénzért nem adok nektek, nem adok nektek.
182. Mondja:
183. – Aztán miért?

181. – Me pe lòvende çi dap tume, çi dap tume.
182. Phenel:
183. – Àpoj soχte?
184. Phenel:
185. – Nàj tume kese lòve.
186. Phenel:
187. – Sar? – phenel. – Soχte?
188. – Te paÊÊana mange duma, – phenel – kode
keraχ.
189. – So?
190. Phenel:
191. – Me na po jekheχ dap tume, don-ïtàren
bàliïen dap tume. Te kàj ande tumàri bul palàl, te
ïinav ande tumàri tompora àvri po kilòvo mas!
192. – Àpoj sar te keraχ la? – phenel. – Ke te ïinel
àvri ande amàri tompora ek kilòvo mas, – phenel –
ke e pustija χala ame!
193. Len pe the îantar.
194. Phenel o koar:
– Tu dilo sal, dile? Tu dilo sal? – phenel. – Îaχ
khere angl’ o amàro sastro the aven teχe. Kon so
phenel? Îaχ ko doktori thà sasÊàraχ ame. The shin
patika, – phenel – tha sasÊol, na dara, – phenel –
àvri bàrjol. Hàjte dikh numa amàro sastro, sar çe
manuï, kàj îùde ingeraχ le khère – phenel. – Kàj sa
khiñel peχ amàro sastro, kàj îùde beng shin,
îamutre shin, kàj pe luma thàj po globo nàj le pàre,
dekint de îùde χuÊilde le, de îùde ande le khere.
195. – Igen?
196. – Igen.
197. Thol pe ïukàr ol duj omporoticka ràkle the îan
palpàle.
198. – Na, mo, manuïa! – phenel.
199. Na îannaχ leχko anav.
200. Phenel:
201. – Aïun, mo, manuïa! T’ aveχ keso làïo, –
phenel – palpàle avílam. Na de ame po jekheχ, ame
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don daχ pa do bàliïe.
202. – Po duj t’ el, mo, manuïa!
203. Phenel:
204. – Save vàlastiχ?
205. – Kakale.
206. – Hàj tu?
207. – Kukole.
208. Kàj savorro pa do bàliçe.
209. – No, – phenel – pizden tèle tumàre kalci!
210. Pizdel tèle o’ kalca kodo manuï thà ïinel po
kilòvo mas. Àvri lel e ïure tha ïinel, ïudel leχ po
ïlàgo. Fiksre avri ïindaχ leχ.
211. – Tu îa màj dur!
212. No, îal o koar, pizdel tèle o kalca, ïinel la
ïurasa, ïudel leχ po ïlàgo. Fiksre avri ïindaχ leχ.
213. – No, îan tumàro drom!
214. Phangle andre lenge k’ ek than.
215. The:
216. – No, uði, dikhaχ, amàro sastro te dikhel ame,
kàj çe manuï sam, ke de îùde ingeraχ khere le baliïe.
SasÊol. Na dara, na le tuke khançi! Miïto-j.
217. Thol peχ muro ÑuïÊi, ïeve, the lel ïtàre baliïen,
del le ïure.
218. The antunïçi phàndel le k’ ek thàn. Kanà phàndel
le k’ ek thàn, lel peχ thà îal.
219. Kàj kerðílaχ palpàle?
220. Ke peχko grast, kàj mukhlaχ saχ leχ ka o tòvo.
Ka o pàrno.
221. Kanà ando síjo le veïeχko resle kakala, o ÑuïÊi
jek gindisàrdaχ, e graχñi... e kesi, dikh, sar phenen
lake, mo?... E kötõve... e vica sa duj ïingerðíle. Ol
baliïe naïletàr kathar ol duj ràkle.
222. Te ol bàliïe nàïletàr.
223. – No, dikh, çe bibaχtàle samaχ! Ve bàri dukh
cirdam, tha vi bi bàliïengo aïílam!
224. Len pe, îan. Hàj dikhen, ke o ÑuïÊi othe, le
grastesa.

184. Mondja:
185. – Nincs nektek olyan pénzetek.
186. Mondja:
187. – Hogyan? – mondja. – Miért?
188. – Ha hinni fogtok nekem szót (ha szót fogadtok
nekem), – mondja – úgy megtesszük.
189. – Mit?
190. Mondja:
191. – Én nem egyet adok nektek, kettõt – négy
malacot adok nektek. Ha hogy a tomporotokból
hátulról, ha vágok a tomporotokból ki kilónyi húst!
192. – Aztán hogyan tegyük meg ezt? – mondja. –
Mert ha vág ki a tomporunkból egy kiló húst, –
mondja – mert a pusztulat fog megenni minket!
193. Fogják magukat és elmennek.
194.
Mondja
a
másik:
– Te bolond vagy, bolond? Te bolond vagy? – mondja.
– Megyünk haza az apósunk elé és jönnek holnap.
Ki mit mond? Megyünk az orvoshoz és meggyógyítjuk
magunkat.
És
van
gyógyszertár,
–
mondja
– és meggyógyul, ne félj, – mondja – kinõ. És
nézd meg csak apósunk (nézd meg, mit fog mondani
apósunk), hogy miféle ember, mert élve visszük
õket (az állatokat) haza, – mondja. – Hogy mind
szarja magát (teljesen összeszarja magát meglepetésében) az apósunk, hogy élõ ördögök vannak, võk
vannak, (hogy eleven ördögök a vejei), nem volt a
világon és a golyóbison (a földgolyón) nincs párjuk,
amióta élve fogták meg õket (az állatokat), élve
hozták õket haza.
195. – Igen?
196. – Igen.
197. Teszi magát szépen a két királyfi és mennek vissza.
198. – Na, hé, ember! – mondja (Nyustyi egyik sógora).
199. Nem tudták a nevét.
200. Mondja:
201. – Figyelj, hé, ember! Légy olyan jó, – mondja –
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225. Antunïçi lela, lòhàton avelaχ muro ÑuïÊi.
226. No, o ÑuïÊi avel pao plàj le peχke grastesa,
peχki bàri roîdàïo puïka and’ ol dume, pe jek rig
duj bàliïe, pe Êer rig duj. ¥tàr bàliïe.
227. – No, dikh, – phenel – dikh, akàn bibaχtàle
samaχ! Ame màj bibaχtàle sam, sar o ÑuïÊi. Thà
dikh, muro ÑuïÊi çe baχtàlo-j, mèg othe inke –
phenel – ïtàre bàliïen ingerel khere. The ame îaχ
khere laîaveχke!
228. Phenel o màj bàro:
229. – Na kade, – phenel – na kade! Màraχ le
ÑuïÊeχ miïto the mudàraχ leχ thà laχ le leχtàr, le
bàliïen!
230. Phenel o màj cino îamutro:
231. – Vi miïto keraχ, phendàl, ïògor!
232. Thode pe ol duj ïògori tha le ÑuïÊeχ màrde
leχ, thà kanà màrde leχ, le ïtàre bàliïen line leχtàr.
Îan khere.
233. – No, dikh, muro sastro, çe bàliïen andam!
234. Thol peχ muro ÑuïÊi, îal khere ïuïo.
235. Phenel:
236. – Dikh, Êe ïògori sa mudàrde man the sa ïeres
te dine ma, de vi me kheladom le, – phenel – ke tàj
ande lenði bul, – phenel – palal lenði tompora –
phenel – sa avri ïindom p’ ok kilovo mas!
237. So del tumenge o Del, ke ekdàta von sar χan,
kerðona ol χàben the othe ol sekecice pekena. Îal
àndre muro ÑuïÊi thà lel le biï thà ïtàr ïerenði
anglusti, le omporàtoχke anav andre the leχko
ïoro.
238. – Œi den ma ek cerra tèsta, – phenel – kàj vi me
te pekav mange ek pleçinta?
239. Peχka gàîeke anglusti, de lake dàdeχko anav
the lako ïoro andre saχ iskiríme.
240. Thol peχ ïukàr the thol la andre ande tèsta the
so andol balaji k’ ek than Êidela, akanà Êidela k’ ek
than ïukàr muro ÑuïÊi, papogatil la, lappangatil la,

visszajöttünk. Ne adj nekünk egyet, mi kettõt ( a
tomporunkból két kiló húst) adunk két malacért.
202. – Kettõ legyen, hé, ember!
203. Mondja:
204. – Melyiket választod?
205. – Emezeket.
206. – És te?
207. – Amazokat.
208. Hogy mindegyik két malacot.
209. – No, – mondja (Nyustyi) – toljátok le a nadrágotokat!
210. Tolja le a nadrágot az az ember és vágja (Nyustyi)
a kilónyi húst. Kiveszi a kést és vág, dobja azt (a
kivágott húst) a süppedékre. Pontosan kivágta azt.
211. – Te menj tovább!
212. No, megy a másik, tolja le a nadrágot, vágja a
késsel, dobja azt a süppedékre. Pontosan kivágta azt.
213. – No, menjetek utatokra!
214. Kötötték be maguknak egy helyre (bekötötték
maguknak a kivágott hús helyét).
215. És:
216. – No, ugye, meglátjuk, az apósunk ha meglát
minket, hogy miféle emberek vagyunk, mert élve
hozzuk haza a malacokat. Meggyógyul. Ne félj, ne
vegyél magadnak semmit (ne félj semmit)! Jól van.
217. Teszi magát az én Nyustyim, legények, és fog négy
malacot, és ad nekik kést (leszúrja õket).
218. És akkor köti õket egy helyre (összekötözi õket).
Amikor köti õket egy helyre, fogja magát és megy.
219. Hová termett vissza?
220. A lovához, ahol hagyta volt õt a tónál. A
fehérhez (a fehér lovához termett vissza).
221. Amikor az erdõ szélébe értek emezek, a Nyustyi
egyet gondolt, a kanca... az olyan, nézd, hogyan
mondják neki, hé? A kötõ... a kötõfék (kötél) mind
(teljesen) ketté szakadt. A malacok (a kis vadmalacok)
elszaladtak a két legénytõl.
222. Ha a malacok, ha elszaladtak.
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the thol la andre ande pleçintàri the pekel la.
Deïuduvàr màj ïukàr!
241. Phenel:
242. – Aïunen, sekecice! Pekel amenge ÑuïÊi kade
pankova! – phenel. – Jek deχ amen, de ame daχ tu,
te trobulaχ, pe leχte biï thà pàjnî inke!
243. – Àpoj, den ma biï thà pàjnî!
244. Thol peχ, ïeve, the den leχ biï the pàjnî
pleçinte. Kanà den leχ biï the pàjnî, muro dilo
malal le tela khak.
245. Koda ïukàr pleçinta angle kaχte ingerde la?
Angle kaχte? Omporàto dikhelaχ.
246. Phenel:
247. – Jaj, çe ïukàr pleçinta! – phenel. – Dekin shin
kala sekecice, – phenel – kesi ïukàr pleçinta na
pekle!
248. Thol peχ, ïeve, the so del tumenge o Del,
mure làïe hallgatòvure, ke o omporàto, kanà duj
phàgelaχ, anglusti avri perdilisejlaχ, avri pèlaχ.
249. Kanà avri pèlaχ, dikhel o omporàto peχki
anglusÊi.
250. – Kadi – phenel – mure màj cini ràkleÊi
anglusÊi! – phenel. – The koleχke das saχ la legdinti
muri ràkli, kaj savo avílaχ saχ late. Savo ràklo
avílaχ saχ late, kodo, o legdinti, le χarχùne rhizenca.
251. Tha phenel:
252. – Kathar kerilisejlaχ andre kade anglusÊi? Kon
peklaχ kakal pleçinta?
253. Akhàrel angla leste le sekecicen.
254. – Me peklom la.
255. – Àpoj kakal anglusÊi kathar kerülisejlaχ?
256. – Me na îanav.
257. Antunïçi omporàto mudàrel le.
258. – Me na peklom la.
259. ¥ol pe Êer.
260. De biï thaj ïtàr sekecice saχ. Sa mudàrdaχ le,
sa ïèreste saχ te del, mudàrdaχ le. Aðba-fõbe màrdaχ

223. – No, nézd meg, miféle (milyen) szerencsétlenek
voltunk! Nagy fájdalmat is húztunk, és – mondja
– szerencsétlenek is maradtunk.
224. Fogják magukat, mennek. És látják, hogy
Nyustyi ott van, a lóval.
225. Akkor fogja majd, lóháton jött az én Nyustyim.
226. No, Nyustyi jön a hegyen a lovával, nagy rozsdás
puskája a vállon, (az) egyik oldalon két malac, a
másik oldalon (is) kettõ. Négy malac.
227. – No, nézd meg, – mondja – nézd meg, most
szerencsétlenek
voltunk!
Mi
szerencsétlenebbek
vagyunk, mint Nyustyi. És nézd, az én Nyustyim
miféle (milyen) szerencsés, – mondja – még ott még
– mondja – négy malacot visz haza. És mi (meg)
megyünk haza szégyennek!
228. Mondja a nagyobbik (sógor):
229. – Nem úgy, – mondja – nem úgy! Megverjük
Nyustyit jól és öljük õt (nagyon megverjük) és
elvesszük azokat tõle, a malacokat.
230. Mondja a kisebbik sógor:
231. – Jól meg is csináljuk, (ahogy) mondtad, sógor!
232. Tette magát a két sógor és Nyustyit megverték,
és amikor megverték õt, a négy malacot elvették
tõle. Mennek haza.
233. – No, nézd meg, apósom, miféle malacokat
hoztunk!
234. Teszi magát az én Nyustyim, megy haza üresen.
235. Mondja (a feleségének):
236. – Nézd meg, a sógoraid mind megöltek (nagyon
megvertek) és mind (teljesen) agyonvertek engem,
de én is megtáncoltattam õket, – mondja – mert és
a seggükbõl – mondja – a tomporuk mögül – mondja
– mind kivágtam egy kiló húst!
237. Mit ad nektek az Isten, mert egyszer õk, ahogy
esznek, készülnek az ételek és ott a szakácsnõk sütnek.
Megy be (a konyhába) az én Nyustyim és fogja
a huszonnégy fejû gyûrût, (aminek) a király neve
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le pe vijàca.
261. No, akanàk phenel:
262. – Tèjle ïinav tumàro ïoro! – phenel. – T’ aven
síveïa, kon peklaχ kade pleçinta!
263. Phenel:
264. – Aïun, omporàte kolcàte! Avílaχ o ÑuïÊi
andre. Vov and’ ol balaji, so saχ àïílaχ, kodo àrro, –
phenel – kodo, keso maradíko, ‘khe than kaparisàrdaχ
leχ, e tèsta, the peklàχ la the màj ïukàr pleçinta
peÊílaχ, sar amàre, the ame dam leχ biï thàj pàjnî
pre lende. The antunïçi dam le, o ÑuïÊi amenge
daχ kode.
265. – O ÑuïÊi! Igen, igen!
266. – No, rögtön anen angle le ÑuïÊeχ!
267. Îan, ïeve, tha anen opre le ÑuïÊeχ dando
ketreci.
268. – ÑuïÊi, kade anglusti kathar prinîàneχ la?
269. – Œi îanav, omporàte Êo bàrímo.
270. – Œi îaneχ?
271. – Na.
272. – ÑuïÊi, o umlajimaχko kaït gàta! – phenel. –
Vað – phenel – dikh, o khànro opre-j kecíme –
phenel – po kràfin, thàj Êo ïoro – phenel – tèjle
ïinel leχ muro hoheri. T’ aveχ síveïo, kade anglusti
kathar-i!?
273. Phenel:
274. – Omporàto kolcàte, mande saχ.
275. – Igen?
276. – Igen.
277. – No, – phenel – àïun! Te kereχ tu ande kola
rhize, save legdinti salaχ!
278. – Àpoj, te deχ ma kocom vreme, kàj punek àvri
îav!
279. Îal àvri. Thol peχ ïukàr, ïeve, no, akanà and’
ol kolaver rhize. Malal o kantàri, kerðol andol somnakùne.
280. – Me som omporàte?
281. – De, tu sal, ÑuïÊi. No, daðesàra – phenel –

(van) a fejében.
238. – Nem adtok nekem egy kevés tésztát, – mondja
– hogy én is süssek magamnak egy palacsintát?
239. A feleségének a gyûrûje, de (a felesége) apjának
a neve és a feje (arcképe) bele volt írva.
240. Teszi magát szépen és teszi azt (a gyûrût) bele a
tésztába és amit a teknõben egy helyre gyûjt (tésztát),
most gyûjteni fogja egy helyre szépen az én Nyustyim,
papogatja-lappangatja azt (a tésztát), és teszi azt
bele a palacsintasütõbe és megsüti azt. Tizenkétszer
szebb (lett az õ palacsintája, mint a szakácsnõké).
241. Mondja:
242. – Figyeljetek, szakácsnõk! Megsüti nekünk
Nyustyi ezt a palacsintát! – mondja. – Egyet adsz
nekünk, de mi adunk neked, ha kellene érte, huszonötöt
még.
243. – Hát, adjatok nekem huszonötöt!
244. Teszi magát, legények, és adnak neki huszonöt
palacsintát. Amikor adnak neki huszonötöt, az én
bolondom csapja õket a hóna alá.
245. Azt a szép palacsintát ki elébe vitték? Ki elébe?
A király (ahogy) meglátta.
246. Mondja:
247. – Jaj, miféle (milyen) szép palacsinta! – mondja.
– Amióta vannak ezek a szakácsnõk, – mondja –
ilyen szép palacsintát nem sütöttek.
248. Teszi magát, legények, és mit ad nektek az
Isten, jó hallgatóim, mert a király, amikor kettétörte,
a gyûrû kiperdült, kiesett.
249. Amikor kiesett, meglátja a király a gyûrûjét.
250. – Ez – mondja – a legkisebb lányom gyûrûje! –
mondja. – És annak adta volt ezt leghamarabb (az
elsõ alkalommal) a lányom, hogy amelyik jött volt
hozzá. Amelyik legény jött volt hozzá, az, a leghamarabb
(az elsõ alkalommal) a rézruhákkal.
251. És mondja:
252. – Honnan (hogyan) került bele (a palacsintába)
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katikà-j muri korona, tu t’ aveχ, ÑuïÊi muro
îamutro, omporàto, biï thàj ïtàre themengo!
282. De jek bisterdom andre late! Kanà vov daχ le
bàliïen ando veï, e anglusti ande leχko vast saχ tàti
tha laχ tha maladaχ ande lenði bul koda ando, tèjle
bèjegezisàrdaχ le.
283. – De, – phenel – àïun! Me phenàv la, numa t’
aven andre Êe îamutre! Te pízden tèjle penge kalce
pe bul!
284. – Hàt so kerel kado ÑuïÊi amenca?! Kathe pízdaχ
tèjle angle o them thàj angle e lume, katka
amàre kalce, kàj te dikhen?
285. – Na, na, na! Omporàte, te pízden tejle Êe duj
îamutre penge kalce pe bul!
286. Hàt dikhen, naχ kàj te den, tèjle saχ te pízden
ol kalce, dikhen, ke àndre peÊàrdi peχko anav the
leχke langlusÊako ïoro.
287. Antunïçi îanglaχ, k’ o omporàto o ÑuïÊi.
288. Pale kode ingerd’ opre o ÑuïÊeχ.
289. No, miïtoj.
290. No, perdàl daχ leχÊi omporetica, e omporetija,
biï thàj ïtàr thema. Muro ÑuïÊi omporàto kerðílaχ,
boldogo kerðílaχ.
291. No, akana risàjvah le dujtone phràleχke!
292. Kado saχ o ÑuïÊi the kado saχ, o koar saχ o
¥alamonka.
293. The îannaχ trin dijeçe.
294. De jefta lume îannaχ, kàj te siÊÊon ol viccure
tha ol paramiçe tha ol kesi.
295. Kola trin dijeçe gele, îannaχ pao drom.
296. Vov paï ek çorgòvo tèle saχ thodíno. Leχki
merinde tele leχko ïoro saχ.
297. De ol trin dijeçe mùle bokhàle saχ.
298. Phenel o jek:
299. – Mudàraχ leχ the laχ leχko χàben!
300. Phenel o koar:
301. – Mudàraχ leχ!

ez a gyûrû? Ki sütötte ezt a palacsintát?
253. Hívja maga elé a szakácsnõket.
254. – Én sütöttem ezt.
255. – Aztán ez a gyûrû honnan került?
256. – Én nem tudom.
257. Akkor a király öli (ütlegeli) õket.
258. – Én nem sütöttem ezt.
259. Teszi (ráfogja) a másikra.
260. De (még) huszonnégy szakácsnõ volt. Mindet
ölte
(ütlegelte),
mindet
agyonig
verte,
ölte
(ütlegelte) õket. Agyba-fõbe verte õket (egy) életre.
261. No, most mondja:
262. – Levágom a fejeteket! – mondja. – Legyetek
szívesek (megmondani), ki sütötte ezt a palacsintát!
263. Mondja:
264. – Figyelj, sarkos király! – mondja. – Jött a Nyustyi
be. Õ a teknõben, ami maradt volt, azt a lisztet,
– mondja – azt, olyan maradékot, egy helyre kaparta
azt, a tésztát, és megsütötte azt és szebb palacsinta
sült (belõle), mint a miénk, és mi adtunk neki
huszonötöt érte. És akkor adtuk azokat, Nyustyi (pedig)
nekünk adta azt.
265. – A Nyustyi! Igen, igen!
266. – No, rögtön hozzátok elõ a Nyustyit!
267. Mennek, legények, és hozzák föl Nyustyit a
ketrecbõl.
268.– Nyustyi, ezt a gyûrût honnan ismered?
269. – Nem tudom, nagyságos király.
270. – Nem tudod.
271. – Nem.
272. – Nyustyi, az akasztófa készen (van)! – mondja. –
Vagy – mondja – nézd, a kard fel van függesztve – mondja
– a szögre és a fejedet – mondja – levágja a hóhérom.
Légy szíves (megmondani), ez a gyûrû honnan van!?
273. Mondja:
274. – Sarkos király, nálam volt.
275. – Igen?
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302. Phenel o tríto:
303. – Màrdaχ o Del e lume! – phenel. – Kàj te
mudàraχ leχ – phenel – and’ ek çeppo χàben? –
phenel. – Hanem uïÊavaχ leχ opre, the shin amen
trin kàrÊi thà daχ le leχke!
304. O ¥alamonka, kado leχko, le ÑuïÊeχko phràl
saχ, o dujto.
305. Thol pe ïukàr, mure làïe hallgatòvure, so del
tumenge o Del, ke uïÊan leχ opre.
306. Vov sarso lelaχ peχ.
307. Phenel:
308. – Soveχ, manuïa?
309. – Na.
310. Vuïtel opre ¥alamonka.
311. Phenel:
312. – Mangav tu ando anàv le Dèvleχko! Mule sam,
– phenel – ke amàro sufleto, – phenel – ke o
girÊàno, – phenel – del àvri. T’ aveχ kocom làïo, –
phenel – kàj te deχ ame ek falato beketura. K’ ame
poÊínaχ tuke, k’ ame daχ tu miïÊímo ande Êo vast.
313. – So den ma?
314. Phenel:
315. – Dikh katika kakala trin kàrÊi! Tu akàrso te
avela tuke, si – phenel – pe kade lume, nàj kàj te
χasàreχ – phenel ol trin dijeçe, – te örökkè – phenel
– biïtajekhes te khèleχ. Numa de amen ek falatiko
χàben, kàj te nà meraχ bokhatàr!
316. Thol pe ïukàr the...
317. Kana thol peχ ïukàr, ïeve, den othe ol penge
kàrÊi the sa lel peχko koso the pe ïtàr riga vostisàrdaχ
le. Pe ïtàr riga, peχko χàben.
318. Kanà vostisàrdaχ peχko χàben, antunïçi, domnule,
so avílaχ ande bùÊi? Ke χale kala trin dijeçe,
den jek jekhàvresa vasta.
319. – T’ an tuke baχtàle, ke amenge naχ baχtàli! K’
amenge bibaχtàli saχ. K’ ame biÊindam ame de-terne.
320. Hanem thol peχ muro ¥alamonka tha lel peχ,

276. – Igen.
277. – No, – mondja – figyelj! Csináld magadat
(öltözz
fel)
azokba
a
ruhákba,
amelyek(ben)
leghamarabb (elõzõ alkalmakkor) voltál!
278. – No, adjál nekem annyi idõt, hogy amíg kimegyek!
279. Megy ki, teszi magát szépen, legények, no,
most a többi ruhában (lesz). Csapja a kantárt (a
földhöz), lesz aranyból (a ruhája).
280. – Én vagyok király?
281. – No, te vagy, Nyustyi. No, mától – mondja –
itten a koronám, te legyél, Nyustyi vejem, király,
huszonnégy országos!
282. De egyet kifelejtettem belõle! Amikor õ
(Nyustyi) adta a malacokat az erdõben, a gyûrû a
kezében meleg volt és fogta és ütötte a seggükbe azt
bele, lebélyegezte õket.
283. – No, – mondja – figyelj! Én mondom azt, csak
jöjjenek be a vejeid! Tolják le a nadrágukat a seggen!
284. – Hát mit csinál ez a Nyustyi velünk?! Itt toljuk
le ország elõtt és világ elõtt, emitt a mi nadrágunkat,
hogy lássanak?
285. – Nem, nem nem! Király, tolja le a két vejed a
nadrágját a seggen!
286. Hát néznek, nem volt hová adniuk (nem volt
hová lenniük), le kellett tolniuk a nadrágokat, látják
(a népek), hogy bele van sütve (Nyustyinak) a neve
és a gyûrûjének a feje.
287. Akkor tudták meg, hogy a király – Nyustyi.
288. Azután fölvitték Nyustyit (a királyi palotába).
289. No, jól van.
290. No, átadta királyi leányát (a király), a királyságát,
a huszonnégy országosat. Az én Nyustyim király
lett, boldog lett.
291. No, most forduljunk a második testvérnek (a
második testvér felé)!
292. Ez volt Nyustyi és ez volt, a másik volt Salamonka.
293. És ment három diák.
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the îal, îal, îal, jefta lume, jefta berï vi ðèse, vi ràÊi
gelaχ.
321. Pa jeftato berï kàj reslaχ àndre?
322. And’ ek omporaticko them.
323. Resel àndre ando maïkar le fòroχko. Kanà
resel àndre ando maïkar le fòroχko, mure làïe hallgatòvure,
dikhel, ke eð bàri sàlloda, de e lumelumelume othe χal thà pel. Kà o Zeleno Omporàto.
Kako saχ o Vuneto, kuko saχ o Zeleno.
324. Thol peχ ïukàr, ïeve, the îal andre vi vov, o
¥alamonka. De nàj leχ andi leχÊi îebe ç’ ek phàgo
lejo.
325. Îal ke eð meseli thà beïel tèle, dikhel, ke kothe
deïuduj omporoticka ràkle khelen pe and’ ol kàrÊe.
The khelen pe. Sa dikhel, sa dikhel. Ekdàta phenel
lenge.
326. Phenel:
327. – Nàïtig huÊilenaχ man, – phenel – vi man
kàrÊàzni? Œi lenaχ man andre?
328. Phenel:
329. – Barátom, sartenà! Shi’ tu lòve?
330. – Sartenà!
331. Vo’ – phenel – legmàjdinti lenge paï lòve sa
ñerusàrdaχ le. Ke nàχ leχ khançi, de daχ o Dèl, khatar
çi nà gindisàrdaχ vò’ çohho, lenge legmàjdinti,
lenge paï lòve ñerusàrdaχ le, o ¥alamonka.
332. – Kade?
333. – Kade.
334. Malal o trito rindo, lenge lòve sa ñerusàrdaχ
le. Vi le deïudo omporàtonengo miïÊímo the lengo
barvalímo sa ñerusàrdaχ le, o ¥alamonka. The kade
opre geljaχ e veste ko Zeleno Omporàto.
335. Phenel:
336. – Shin ek keso kàrÊàzòvo, – phenel – kàj pe
lume, pe o globo la phùveko kese na dikhljàn –
phenel. – Amàro miïÊímo, – phenel – le deïudo
omporàtonengo – phenel – ñerusàrdaχ le, thà kitkit

294. Õk tették magukat és mentek. De hét világot
mentek (bejártak), hogy tanulják a vicceket és a
meséket és az ilyeneket.
295. Az a három diák ment, ment az úton.
296. Õ (Salamonka) egy csorgó (egy forrás) mellé
le volt téve (ott feküdt). Az elemózsiája a feje alatt
volt.
297. De a három diák holtéhes volt.
298. Mondja az egyik:
299. – Öljük meg õt és vegyük el az ennivalóját!
300. Mondja a másik:
301. – Öljük meg õt!
302. Mondja a harmadik:
303. – Megverte az Isten a világot! – mondja. – Hogy
megöljük õt – mondja – egy csepp ennivaló miatt? –
mondja. – Hanem keltsük õt föl, és van nekünk három
(pakli) kártyánk és adjuk azokat neki (az ennivalóért)!
304. Salamonka, ez neki, Nyustyinak a fivére, a
második.
305. Teszi magát szépen, jó hallgatóim, mit ad nektek
az Isten, mert keltik õt föl.
306. Õ (Salamonka) ahogy venné magát (ahogy
ébredezik).
307. Mondja:
308. – Alszol, ember?
309. – Nem.
310. Kel föl Salamonka.
311. Mondja (az egyik diák).
312. – Kérlek téged az Isten nevében! Halottak
vagyunk, – mondja – mert a lélegzetünket, – mondja
– hogy a torok – mondja – adja ki. Legyél annyira
jó, – mondja – hogy adjál nekünk egy falat ennivalót!
Mert mi megfizetünk neked, mert mi adunk
neked jólétet (vagyont) a kezedbe.
313. – Mit adtok nekem?
314. Mondja:
315. – Nézd itten ezt a három (pakli) kártyát! Ha
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nàj amàri omporàcija.
337. – Àpoj, man na dîanel te khelel! Ke tume
ïàvore san. Man na dîanel! Tumenca te kheldaχ pe,
mukh te khelel pe manca! Ke tume terne san, de te
khelel pe manca, ke dikh, maj sar avel! Maj dikhela.
338. – Ò, nà dara!
339. De pal o meseli kade àïenà ol lòve, ol somnakùne
thà ol rupùne, kàj, kèrem sèpen, le furçenca
hàñínaχ le opre.
340. Lel peχ o Zeleno Omporàto the thol peχÊi
korona tha îal tèle. Îal tèle ande peχko vendèglõvo,
kado saχ leχko „Korona“ vendèglõvo omporaticko.
341. – Ej, – phenel – mo, manuïa, t’ aveχ manca, –
phenel – kàj te kheleχ tu, kàrÊàzni?
342. – Sartenà, omporàte kolcàte!
343. Thol peχ ïukàr the khelel pe lesa. Pa o tríto
ðeχ vi leχko miïÊímo, vi leχki omporecije, sakkonfèlo
ñerusàrdaχ
leχtàr
muro
¥alamonka.
Vi
leχke
biï thàj ïtàr themà, sakkonfèlo, kèrem sèpen,
dande leχke biï thàj ïtàr thema kàj te îal àvri.
344. Lel peχ muro omporàto the îal khère.
345. – ¥ej, – phenel – dikh, sar phírdom!
346. – Sar phírdàl, roma?
347. – Dikh, ke vi muri omporecija ñerusàrdaχ, vi
mure biï thàj ïtàr thema, sakkonfelo the me si te lav
aba muri banði ròvli thà te îav àvri ande mure biï
thà ïtàr thema!
348. – Igen?
349. – Igen.
350. – Ò, – phenel – roma, ke dilo sal! Resigh χasàrdal,
– phenel – nàïtig kereχ la gòðasa àvreïende?
351. – Àpoj, sar?
352. Phenel:
353. – Àïun! Dare othe Êi ràkli. Nàïtig deχ la leχke,
– phenel – the ande Êo miïÊímo th’ ande Êo omporacije
çi îaχ àvri, – phenel – th’ ande Êe thema?
354. – Miïto pheneχ, ïè, miïto pheneχ! Aïta tu,

teneked akármi lesz majd – mondja – ezen a világon,
nincs hogy veszítsél, – mondja – huszonegyest
ha játszol. Csak adjál nekünk egy falat ennivalót,
hogy ne haljunk meg az éhségtõl!
316. Teszi magát szépen és...
317. Amikor teszi magát szépen, legények, adják
oda a kártyáikat és mind veszi az olyanját és
négyfelé osztotta nekik. Négyfelé, az ennivalóját.
318. Amikor elosztotta az ennivalóját, akkor, uram,
mi lett a dologból? Mert evett ez a három diák, (és
utána) kezet fognak egymással.
319. – Legyenek neked szerencsések, mert nekünk
nem volt szerencsés! Mert nekünk szerencsétlen
volt. Mert mi eladtuk magunkat fiatalon.
320. Hanem teszi magát az én Salamonkám és fogja
magát, és megy, megy, megy, hét világot, hét évet,
nappal is, éjjel is ment.
321. A hetedik esztendõre hová érkezett be?
322. Egy királyi országba.
323. Érkezik be a város közepébe. Amikor érkezik
be a város közepébe, jó hallgatóim, látja, hogy egy
nagy szálloda (van ott), de a világ-világ-világ (mindenki)
ott eszik és iszik. A Zöld Királynál. Emez volt
a Kék, amaz volt a Zöld.
324. Teszi magát szépen, legények, és megy be õ is, a
Salamonka. De nincsen a zsebében egy törött lej se.
325. Megy egy asztalhoz és ül le, látja, hogy ott
tizenkét királyfi kártyázik. És játszanak. Mind nézi,
mind nézi. Egyszer mondja nekik.
326. Mondja:
327. – Nem fogadnátok (be) engemet, – mondja –
engemet is kártyázni? Nem vennétek engem be?
328. Mondja (az egyik királyfi):
329. – Barátom, hogyne! Van pénzed?
330. – Hogyne!
331. Õ leghamarabb (nagyon hamar) a fél pénzüket
(a pénzük felét) mind elnyerte. Mert nem volt neki
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kade keraχ!
355. Lel peχ, ïeve, the ingerel leχ opre. Thol leχ pa
o skàmin, ke meseli, rögtön o χàmo, pímo, the χal
the pel.
356. Phenel:
357. – Àïun! Shin ma ek ràkli thà te nà inkereχ tu
bàrimaχko, me pala ade tute dav la.
358. – Th’ àpoj tu, omporàte, çorre manuïesa
prasaχ tu?
359. – Ej, – phenel – me na prasav ma! Te fala tu,
le la, te nà, amborik losàreχ ande muri ràkli!
360. Phenel e leχÊi gàîi, e omporàÊica.
361. Phenel:
362. – Àïun! Dikh numà, te fala tu, dikh la, katikàjla,
îa – phenela – àvri dande soba!
363. Dikhel la o ràklo, de po Sfunto Khàm te
dikhel, de pre late te nà. Kesi ïukàr saχ.
364. – Omporàte, la te imbiχ tu mange, ðilo ala, kàj
te nà lela la!
365. Rögtön indítisàrde o bijàv. Îukhleχ phàngle
khàseste, keçke kokaloχte, porizoneχa hordína o
pàji, çelímo dostul saχ, e bokh îande çang saχ. Jefta
berï, jefta ràÊe sa χale thàj píle, thàj vi kade sa
bokhàle
àïíle.
Keso
bijàv
saχ
othe.
366. Muro ¥alamonka, kèrem sèpen, laχ le omporaticko
ràkle thà omporàto rögtön pre leχte thodàχ
omporecije the kèrem sèpen, kerðílaχ muro ¥alamonka
omporàto.

semmije, de megadta az Isten, hogyha nem is gondolta
õ szegény, nekik leghamarabb, a fél pénzüket
elnyerte, a Salamonka.
332. – Így?
333. – Így.
334. Csapja a harmadik kört, a pénzüket mindet
elnyerte. A tizenkettõnek a vagyonát is és a
gazdagságukat mindet elnyerte, a Salamonka. És így
fölment a hír a Zöld Királyhoz.
335. Mondja (a hírvivõ):
336. – Van egy olyan kártyázó, – mondja – hogy a
világon, a földgolyón olyat nem láttál – mondja. – A
vagyonunkat – mondja – a tizenkét királyit – mondja
– elnyerte, és majdhogy nincsen királyságunk.
337. – Hát engem nem tud lejátszani! Mert ti
gyerekek vagytok. Engem nem tud. Veletek játszadozott,
hagyd, hadd játszon velem! Mert ti fiatalok
vagytok,
de
játszon
velem,
mert
nézd
meg,
majd hogyan lesz! Majd meg fogja látni.
338. – Ó, ne félj!
339. De az asztalok mögött (mellett) úgy álltak a
pénzek, az aranyak és az ezüstök, hogy kérem szépen,
a vasvillákkal hányták õket föl (az asztalra).
340. Fogja magát a Zöld Király és teszi (a fejére) a
koronáját és megy le. Megy le a vendéglõjébe, ez
volt az õ királyi „Korona“ vendéglõje.
341. – Ej, – mondja – hé, ember, gyere velem, –
mondja – hogy játsszál, (jössz velem) kártyázni?
342. – Hogyne, sarkos király!
343. Teszi magát szépen és játszik vele. Harmadnapra
a
vagyonát
is,
a
királyságát
is,
mindenfélét
elnyert tõle az én Salamonkám. A huszonnégy
országát is, mindenfélét, mindenfélét, kérem szépen,
a huszonnégy országából hogy menjen ki.
344. Fogja magát az én királyom és megy haza.
345. – Hé, asszony, – mondja – nézd meg, hogyan
jártam!

73

346. – Hogyan jártál, ember?
347. – Nézd meg, hogy a királyságomat is elnyerte,
a huszonnégy országomat is, mindenfélét, és nekem
fognom kell már a görbe botomat, hogy menjek ki
az én huszonnégy országomból!
348. – Igen?
349. – Igen.
350. – Ó, – mondja (a királyné) – ember, mert buta
vagy! – mondja. – Hogyha veszítettél, – mondja –
nem lehet – mondja – csinálni ésszel másképpen?
351. – Aztán, hogyan?
352. Mondja:
353. – Figyelj! Talán ott a lányod. Nem tudod õt
adni neki, – mondja – és a vagyonodból és a királyságodból nem mégy ki, – mondja – és az országaidból?
354. – Jól mondod, hé, asszony, jól mondod!
Megállj te, így teszünk!
355. Fogja magát (a király), legények, és viszi õt
(Salamonkát) föl. Teszi (ülteti) õt a székre, az asztalhoz,
rögtön az étel, ital, és eszik és iszik.
356. Mondja:
357. – Figyelj! Van egy lányom és ha nem tartod
magadat nagyzolónak, én ezután hozzád adom õt.
358. – És hát te király, – mondja – szegény emberrel
gúnyolódsz?
359. – Ej, – mondja – én nem gúnyolódom! Ha tetszik
neked, vedd el õt, ha nem, válogathatsz a lányomból
(válogathatsz a lányaim között)!
360. Mondja a felesége, a királyné.
361. Mondja:
362. – Figyelj! Nézd csak, ha tetszik neked, nézd
meg õt, itten van õ, menj – mondja – ki a szobából!
363. Megnézi õt a legény, de a Szent Napra ha néz,
de reá ha nem. Olyan szép volt (a lány).
364. – Király, õt ha kínálod te nekem, bolond lesz, hogy
ha nem veszi el (bolond lennék, ha nem venném el)!
365. Rögtön indították a lakodalmat. Kutyát kötöttek
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szénához, kecskét csonthoz, rostával hordták a
vizet, jóllakásig elég volt, az éhség térdig volt. Hét
évet, hét éjszakát mind ettek és ittak, és így is mind
éhen maradtak. Ilyen lakodalom volt ott.
366. Az én Salamonkám, kérem szépen, elvette a királylányt
és a király rögtön rátette (átadta neki) a királyságát
és
kérem
szépen,
lett
az
én
Salamonkám
király.
21/2

21/2

367. No, akanà ol duj phràl omporeci kerðíle, o
ÑuïÊi thà o ¥alamonka. No, akanà risàjvaχ le màj
cineχke, kodo biïolàχ Petruïka.
368. Vov p’ ek tang kheràre îalaχ. Tha te îalaχ,
ràkhlaχ ek ðèmàntickona çurukleko pòr. Tha te
ràkhlaχ, vò’ laχ leχ, thà thodàχ leχ àndre ando
buðellàriïi thà thodàχ leχ àndre ande peχÊi îebe.
Lel peχ muro Petruïka, îal, îal, îal, îal, îal, îal.
Koda gelaχ pejinda kerekure berï. Kanà gelaχ, kàj
ekdàta resel àndre?
369. So del tumenge o Del, ke àndre reslaχ ande
omporaticko
them.
Kanà
andre
reslaχ
ando
omporeticko them, àïel àngle l’ omporatoχÊi porta.
370. Puïel le portàreχtàr.
371. – Mo, manuïa, çi aveχ keso làïo, – phenel – kàj
te îaχ îi ko omporàto, kàj pipepàstornak, vað
keçkepàstornak, vað k’ ol gràst, vað k’ ol guruva,
vað k’ ol khàjñe, vað k’ ol pujke, vàrekàj çi lelaχ ma
àndre slugàke?
372. Phenel:
373. – Sartenà! – phenel. – K’ ùðiï mùlaχ muro
lovàsi – phenel. – Thàj te dikhàv leχ, kàj çe manuïi!
Akhàr leχ opre!
374. Lel peχ the îal opre muro Petruïka. Kanà îal
opre, ïol pre leχte ek manuï, o omporàto, ol jàkha,

367. No, most a két fivér király lett, a Nyustyi és a
Salamonka. No, most forduljunk a kisebbnek (a
kisebb fivér felé), az neveztetett Petruskának.
368. Õ (Petruska) egy szûk ösvényen ment. És ha
ment, talált egy gyémánt madártollat. És ha megtalálta,
õ vette azt (a tollat), és tette azt bele a
bugyellárisba és tette azt (a bugyellárist) bele a zsebébe.
És tette azt bele a zsebébe, fogja magát az én
Petruskám, megy, megy, megy, megy, megy, megy.
Úgy ment kilencven kerek évet. Amikor ment, hová
egyszer érkezik be?
369. Mit ad nektek az Isten, mert beérkezett a királyi
városba. Amikor beérkezett a királyi városba, áll
a király ajtaja elé.
370. Kérdezi a portástól:
371. – Hé, ember, nem leszel olyan jó, – mondja –
hogy menjél a királyhoz, hogy pipepásztornak, vagy
kecskepásztornak,
vagy
a
lovakhoz,
vagy
az
ökrökhöz, vagy a tyúkokhoz, vagy a pulykákhoz,
valahová nem venne engem be szolgának?
372. Mondja (a király):
373. – Hogyne! – mondja. – Mert úgyis meghalt a
lovászom – mondja. – És hadd lássam, hogy miféle
ember! Hívd õt fel!
374. Fogja magát és megy föl az én Petruskám.
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dikhel leχ de-kathar ïoro îi-ko punro.
375. Phenel:
376. – Kado talpig manuï-i – phenel. –De, – phenel
– làïo avla.
377. No, muro Petruïka othe àïílaχ ek ïon, duj,
trin, ek berï. Po berï kerðílaχ leχko koçiïi, the
kerðílaχ leχko koçiïi. Leχko koçiïi mùlaχ saχ, o
phùro, vòv kerðílaχ leχko koçiïi, kàj phíralàχ leχ.
378. Nàçol ek berï, duj, trin, ïtàr, pàjnî. Muro
Petruïka, phírlaχ leχ o poÊin, sakkon berï trin ïela
somnakùne. Muro Petruïka, domnule, othe-j.
379. No, so avel ande bùÊi?
380. O Lòlo Omporàto saχ, kàj saχ o Petruïka.
Sakkon ràÊake saχ leχ ek ïedinca, de leχke manuï
sakkon ràÊake andre ðûlíne leχke tanàçoïa. Thà the
ðûlíne àndre and’ ek soba àndre, ande koda bàre
omporeticko soba, kàj àndre îannaχ, resenaχ ek
mileîène.
381. – No, aðèχ jek so siÊÊílaχ?
382. Jek siÊÊílaχ ek potka. O koar phenlaχ ek Êer
potka, o koar phenlaχ ek Êer phiràsa. O koar phenlaχ
ek àver bùÊi.
383. O koar so sikalaχ?
384. Sikalaχ ek rupùno briçàgo. Sikalaχ ek rupùni
ròvli. Sikalaχ ek àver bùÊi. Sakade.
385. Hàt ek ràÊake îal àndre, aba pale pàïret kol
jek, kol duj saχ.
386. Aïunel vòv, sar sovelaχ ande pajta.
387. Phenel leχke vàrekon:
388. – Petruïka, soveχ?
389. – Me, nà.
390. Phenel:
391. – So? Kon daχ mande duma?
392. – Me som, – phenel – ek gràχñi.
393. Phenel:
394. – Aïun! So siÊÊílàl othe andre?
395. – Àpoj, – phenel – so te siÊÊuvav! – phenel. –

Amikor megy föl, teszi (veti) rá egy ember, a király,
a szemeket, megnézi õt fejtõl lábig.
375. Mondja:
376. – Ez talpig ember – mondja. – No, – mondja –
jó lesz.
377. No, az én Petruskám ott maradt egy hónapot,
kettõt, hármat, egy évet. Esztendõre (õ) lett a (király)
kocsisa, és lett a kocsisa. A kocsisa meghalt volt, az
öreg, õ lett a kocsisa, hogy (aki) hordta õt.
378. Múlik egy év, kettõ, három, négy, öt. Az én
Petruskám, járt neki a fizetés, minden év háromszáz
arany. Az én Petruskám, uram, ott van.
379. No, mi lesz a dologból?
380. A Vörös Király volt, ahol volt a Petruska.
Minden este volt neki (a Vörös Királynak) egy
gyûlése, de az emberei minden este, minden este
begyülekeztek a tanácsosai. És ha gyülekeztek bent
a szobában, bent, abban a nagy királyi szobában,
ahová bementek, elfértek egy ezren.
381. – No, ma az egyik mit tanult?
382. Az egyik tanult egy viccet. A másik mondott egy
másik viccet, a másik mondott egy másik viccet. A
másik mondott egy másik dolgot.
383. A másik mit mutatott?
384. Mutatott egy ezüstbicskát. Mutatott egy ezüsbotot.
Mutatott egy másik dolgot. Mindígy.
385. Hát, egy este megy be (Petruska is), már éjfél
után egy-két (óra) volt.
386. Hallja õ, ahogy aludt (volna) a pajtában.
387. Mondja neki valaki:
388. – Petruska, alszol?
389. – Én nem.
390. Mondja:
391. – Mi? Ki szólt hozzám?
392. – Én vagyok, – mondja – egy kanca.
393. Mondja:
394. – Figyelj! Mit tanultál ott bent?
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Dikhljom, – phenel – ke so keren ol kolàver the so
χorbin pe the so sikànaχ the kala trèbi, the kala,
sakkonfèlo.
396. Phenel:
397. – Aïun, àpoj tu kaso dilo sal, kàj çi îangljàl, kàj
te sikaχ la çurukljeko pòr, ke andal ande Êi îebe?
398. – Jaj, – phenel – dikh, ke àvri gelaχ ande muri
gòði! No, mukhe, tehàra si te sikavav leχ!
399. O Petruïka àver ðeχ ràÊake îal ande ðûlèïi, vi
vov îal. Sakkono so sikal, so sikal, so sikal, so sikal,
so sikal, sakkonfèlo, politike, ol trèbi, diçi màj
különbrül, különbrül-különbre.
400. Ekdàta Petruïka unzol ande peχÊi îebe the lel
àvri o buðellàriïi the thol àngle o pòr.
401. – No, omporàte, – phenel – dekin sal, dikhljàl
keso? Kàj çurukljàno ðèmànticko pòrte?
402. Phenel:
403. – Œi dikhljom – phenel. – Dekin kerðílom, the
muri dèj – phenel – pe lume daχ ma, manuïeχtàr çi
χaÊàrdom kathal ðèmànticko çuruklji. No, kade
mange deχ la, Petruïka?
404. – Sartenà! T’ el Êíro!
405. De phenel:
406. – Païa mande soveχ ando pàto.
407. Thol peχ ïukàr, ïeve, the ol ðûlèïi vègzisàjlaχ,
kolelengo, so saχ andre ande kode soba the
sakkono te îal peχke khere. O Petruïka χuÊilel le
omporatòχko kar, the ingerel leχ àndre ande soba
the χan the pen the o pàto ïutíno saχ, the thon pe
tèjle.
408. Leχke trin phùre tolmàçe χoljiline pre leχte.
409. Phenel:
410. – Dikhen, ke çi jek, çi jek na ñerusàrdaχ kathe
kade, – phenel – sar o Petruïka! The tele thodaχ
amen, – phenel – le saχte! Sosa dîanasa, vòv
χoljilile ande kade pre leχte? Po Petruïka?
411. Phenel o màj phùro:

395. – Aztán, – mondja – mit tanuljak? – mondja. –
Néztem, – mondja – hogy mit csinálnak a többiek és
mit beszélgetnek és mit mutatnak és ezek a dolgok,
és ezek, mindenféle.
396.
Mondja:
397. – Figyelj! Aztán te olyan buta vagy, hogy nem
tudtad, hogy megmutasd a madártollat? A madártollat,
– mondja – mert hoztad a zsebedben?
398. – Jaj, – mondja – nézd meg, mert kiment az eszembõl!
No, hagyjad, holnap meg kell mutassam azt!
399. Petruska másnap este megy a gyûlésbe, õ is
megy. Mindenki mit mutat, mit mutat, mit mutat,
mit mutat, mit mutat, mindenfélét, politikát, a dolgokat,
tehát még különbeket, különbnél különbeket.
400. Egyszer Petruska nyúl a zsebébe és veszi ki a
bugyellárist, és teszi elõ a madártollat.
401. – No, – mondja – király, – mondja – amióta megvagy,
láttál ilyet? Hogy (ilyen) madár gyémánttollat?
402. Mondja:
403. – Nem láttam – mondja. – Amióta meglettem,
– mondja – és az anyám – mondja – a világra adott
(szült) engem, embertõl nem hallottam a gyémántmadár
felõl. No, ezt nekem adod, Petruska?
404. – Hogyne! Legyen tiéd!
405. De mondja (a király):
406. – Mellettem alszol az ágyban.
407. Teszi magát szépen, legények, a gyûlése végetért
azoknak, ami volt bent abban a szobában és mindenki
menjen
magának
haza.
Petruska
megfogja
a
király karját és viszi (vezeti) õt be a szobába és
esznek és isznak és az ágy megtéve (megvetve) volt,
és teszik magukat le (és lefekszenek).
408. A (király) három öreg tolmácsa megharagudott
rá (Petruskára).
409. Mondja:
410. – Nézzétek meg, hogy egy se, egy se nem nyert
itt így, – mondja – mint a Petruska! – mondja. – És
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412. – Khelavav leχ me, – phenel – nà dara!
413. – Àpoj sosa?
414. – Koda pòr, – phenel – kàj shi’, kode çuruklji,
kothe te îala, mudàren leχ.
415. Phenel:
416. – Kàj-lo?
417. Phenel:
418. – Ke la Saste Lumeko Òrijàïi. Kàj o Sfunto Del
inke – Dèvla, jertisàr! – daral leχtàr, kàj te phírel
othàr. The me othe tràdav leχ, thàj dikh numa, ke
othe merel!
419. Kerðol e tehàra, χuÊilel le andre, le jefta grasten,
the îan von, kèrem sèpen, ando fòro, phíràn pe
jobbra-balra, kathar ol vendèglõve le omporàtosa, o
Petruïka.
420. Avel e ret. Kanà avel e ret, k’ ol íje saχ, sakono
andre saχ leχte. Sakono, sakono. Îan ol phírasa,
îan lenge trèbi. So sikàn o jek vað o koar, ol viccure,
th’ aðèχ so siÊÊílam, kode mukhljam, so iï
siÊÊílam, aðèχ so siÊÊílàm, so keraχ aðèχ àndre,
soχte îuðuvaχ, çe bùÊi keraχ tehe, sar so.
421. Àpol pale pàïret kole trin-duj tele phírdaχ,
lengo keso, kàj saχ àndre ànde soba. Vègzisàrde the
vòv te lel le ràkleχ, le Petruïkaχ, the ingerel leχ
ande peχÊi soba, kàj vòv sovel, o omporàto.
422. Phenel:
423.– Aïun, omporàte! Hàjdi, te phenav tuke
vàriso!
424. – So?
425. Phenel:
426. – Phendaχ amenge aðeχ. Tu kolatàr çi îaneχ,
omporàto, ke reslam le Petruïkaχ aðèχ. Phendàχ
amenge aðèχ, ke vov to kamelaχ, mèg kola çuruklja,
ke anlaχ la tuke. Numa keso ràklo-j.
427. Omporàto:
428. – Phendaχ la tumenge?
429. – Igen.

letett minket – mondja – az egészet! Mivel fogjuk
tudni (elérni, hogy), õ (a király) megharagudjon
azért rá (Petruskára)?
411. Mondja az öregebbik:
412. – Megtáncoltatom õt én, – mondja – ne félj!
413. – Aztán mivel?
414. – Az a toll, – mondja – ahol van, az a madár,
oda ha menni fog, megölik õt.
415. Mondja:
416. – Hol van az?
417. Mondja:
418. – Minden Világ Óriásánál. Hogy a Szent Isten
még – Isten, bocsáss meg! – fél tõle, hogy járjon ott
(ahol az óriás lakik). És én oda küldöm õt
(Petruskát), és nézd csak meg, hogy ott hal.
419. Meglesz a másnap (kivirrad), fogja õket be, a hét
lovat, és mennek õk, kérem szépen, a városba, sétálnak
jobbra, balra, a vendéglõ felé a királlyal, Petruska.
420. Jön az este. Amikor jön az este, kilenc (óra)
volt,
mindenki
bent
volt
nála
(a
királynál).
Mindenki, mindenki. Mennek a viccek, mennek a
dolgaik. Mit mutatnak az egyik vagy a másik, a vicceket,
és ma mit tanultak, azt hagytuk, mit is tanultunk,
ma mit tanultunk, mit csinálunk ma bent, min
élünk, miféle munkát csinálunk holnap, hogyan, mi.
421. Aztán éjfél után három-kettõ (óra) lejárt
(elmúlt), az olyanjuk (gyûlésük), hogy (ami) volt
bent a szobában. Végeztek és õ hogy fogja a legényt,
a Petruskát, és viszi (vezeti) õt a szobájába, ahol õ
alszik, a király.
422. Mondja (az egyik tanácsos):
423. – Figyelj, király! – mondja. – Gyere, hadd
mondjak neked valamit!
424. – Mit?
425. Mondja:
426. – Mondta (Petruska) nekünk ma. Te errõl nem
tudsz, király, mert elértük a Petruskát ma (találkoztunk
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430. Gelaχ àndre the thodaχ peχ tèjle the sùtetàr.
431. Àver ðèχ ràÊake pàle îal ande pengo ðûlèïo,
othe àndre ànde kode soba. Lengo ðûlèïi çi nà
kezdisejlaχ, omporàto àïel opre.
432. Phenel:
433. – Hàjdi kathe, mure trin tolmàçe!
434. Îan angla leχte leχke trin màj phùre tolmàçe.
435. Phenel:
436. – Aïun! So phendaχ tumenge jiïi o Petruïka?
437. Phenel:
438. – Kode phendaχ amenge vòv, ke vòv te kamelaχ,
anlaχ mèg kola çuruklja, inke la ðèmàntickòna
tuke.
439. – Œaçi, Petruïka?
440. – Omporàte, mangav tu! Ek Dèl shi’ ma, ek jílo
shi’ ma, sar ke me çi phendom kode duma!
441. – No, aïun! Trin ïela tàj íjavàrdeï tàj íje ïere
shin ando sastrùno Êílo, Êíro ala o ïtàrto ïelto, te nà
aneχ mange kola çuruklja!
442. Kezdisàrdaχ muro Petruïka te rovel, kezdisàrdaχ
te cipil.
443. – Dèvla, me kathar te îav te rodav la, kàj te
anav la kola ðèmàntickona çurukle?!
444. Thol peχ ïukàr, kanà thol peχ ïukàr, so avel
ande bùÊi, ke ekdàta e graχñi phenel.
445. Phenel:
446. – Soχtàr roveχ, Petruca?
447. Phenel:
448. – Ande kode, – phenel – ke kerdàl, te sikavav o
pòr, koda ðèmànticko, the kala, the kode phendaχ,
ke te nà anò kola ðèmàntickòna çurukle, – phenel –
trin ïela tàj íjavàrdeï tàj íje ïère shin ando sastrùno
Êílo, tèle ïinel muro ïoro.
449. Àpoj phenel:
450. – Kiïebb gondod, na dara, naðobbù annàl
akanà pal o Del o làïo! Numa ïun, vi tu te kereχ
leχke ek pàguba! Vòv te követelij la, ke pal o Del o

ma Petruskával) – mondja. – Mondta nekünk
ma, hogy õ ha akarná, még azt a madarat, mert
elhozná azt neked. Csak olyan legény (ilyen legény õ)!
427. Király:
428. – Mondta ezt nektek?
429. – Igen.
430. Ment be (a király) és tette magát le (lefeküdt)
és elaludt.
431. Másnap este megint megy a gyûlésébe, oda be
abba a szobába. A gyûlése nem is kezdõdött meg, a
király áll föl.
432. Mondja:
433. – Gyere ide, három tolmácsom!
434. Megy elébe a három öregebb tolmácsa.
435. Mondja (a király):
436. – Figyelj! Mit mondott nektek tegnap a Petruska?
437. Mondja:
438. – Azt mondta nekünk, hogy ha õ akarná, elhozná
még azt a madarat, hogy a gyémántot neked.
439. – Igaz, Petruska?
440. – Király, kérlek téged! Egy Istenem van, egy szívem
van, minthogy én nem mondtam ezt a beszédet!
441. – No, figyelj! Háromszázkilencvenkilenc fej
van a vaskaróban, tiéd lesz a négyszázadik, ha nem
hozod nekem azt a madarat!
442. Kezdett az én Petruskám sírni, kezdett kiabálni.
443. – Isten, én honnan (merrefelé) menjek keresni
azt, hogy (el)hozzam azt a gyémántmadarat?!
444. Teszi magát szépen, amikor teszi magát szépen,
mi lesz a dologból, mert egyszer a kanca mondja.
445. Mondja:
446. – Miért sírsz, Petruca?
447. Mondja:
448. – Azért, – mondja – mert csináltad (mert azt mondtad),
mutassam meg a tollat, azt a gyémántot, és ezek,
és azt mondta (a király), hogy ha nem fogom hozni
azt a gyémántmadarat, – mondja – háromszázkilencvenkilenc
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làïo, na dara, ke othe som païa tute, the anav la.
Anàχ la pal o Del o làïo.
451. – Anàχ la?
452. – Igen. Numa shin kothe trin ïela tàj íjavàrdeï
thàj ija vagonure kaït tha te ïol pre leχte o benzino
thà te del pe jag, kola kaït, thà savo grast perdàl
χuÊÊela kode jag, kode, – phenel – ke antunïçi aneχ
la. Kàj te del tu vi grasteχ. Ke bi gràsteχko nàïtig
îaχ.
453. – Àpoj, mukh numa, ke îav me!
454. Thol peχ muro omporàto, muro Petruca, the
àver ðeχ àïel angla leχte haptàkba, ek keso haptàkba
maladaχ, kàj pe leχÊi cipõve e khùr tèjle gelaχ.
455. Phenel:
456. – Omporàto kolcàte, phendàl, ke te n’ aneχ la
çuruklja, kola ðèmàntickòna! Me anò la pal o Dèl o
làïo, numà te deχ vi muro jogo, so követelisàrav
tutàr!
457. – Sartenà, – phenel. – Kàj t’ el ma kesi, kàj po
globo la phùveko, te n’ al khañikaχ!
458. Thol peχ ïukàr.
459. Phenel:
460. – Àïun! Shi’ tu trin ïela tàj íjavàrdeï vagonure
kaït.
461. De biï berï, kàj ïuÊon.
462. – Kola te öntözin le tèjle benzinosa thà te
mukhena àvri le míneïa le grastenði, the savo
perdàl χuÊÊela la maj.
463. Thol peχ omporàto thà ïorel tèjle ol kaït le
benzinosa.
464. Kanà tèjle ïordàχ le, len ol rude, ïeve, ol
rànge, ol furçi, the màren le gràsten, χuÊÊen ol grast
andre.
465. Jagdíne the ol grast kezdisàrde te phabon. Kesi
lànga kerðílaχ, kàj ol nàlci le çèreχke reselaχ. De ç’
ek grast na îangljaχ te χuÊÊel perdàl.
466. De ande peχke saranda thà oχto thema sa k’ ek

fej van a vaskaróban, levágja a fejemet.
449. Aztán mondja (a kanca):
450. – Kisebb gondod, ne félj, nagyobb annál most
a jó Isten után! Csak figyelj, te is csinálj neki egy
kárt! Õ ha követeli azt, mert a jó Isten után, ne félj,
mert ott vagyok melletted, és elhozom azt (a madarat).
Elhozzuk azt a jó Isten után (a jó Isten segítségével).
451. – Elhozzuk azt?
452. – Igen. Csak van ott háromszázkilencvenkilenc
vagon fa és öntse rá a benzint és adjon tüzet (gyújtsa
meg), azok a fák, és amelyik ló keresztül fogja ugrani
azt a tüzet, azt, – mondja – mert akkor elhozod
azt (a lovat). Hogy adjon neked (a király) lovat is.
Mert ló nélkül nem mehetsz.
453. – Aztán hagyd csak, mert megyek én!
454. Teszi magát az én királyom, az én Petrucám, és
másnap áll elé (a király elé, Petruca) haptákba, egy
olyan haptákot csapott, hogy a cipõjérõl a sarok
lement.
455. Mondja:
456. – Sarkos király, mondtad, hogy ha nem hozod
el a madarat, azt a gyémántot! Én el fogom hozni
azt a jó Isten után (a jó Isten segítségével), csak add
meg a jogomat is, amit követelek tõled!
457. – Hogyne, – mondja (a király). – Hogy legyen
nekem olyan, hogy a földgolyón ne legyen (olyan)
senkinek!
458. Teszi magát szépen.
459. Mondja (Petruca a királynak):
460. – Figyelj! Van neked háromszázkilencven
vagon fa.
461. De húsz éve, hogy szárad.
462. – Azokat öntözzék le benzinnel és eresszék
majd ki a lovak ménesét, és amelyik keresztül fogja
ugrani azt majd!
463. Teszi magát a király és önti le a fákat benzinnel.
464. Amikor leöntötte azokat, veszik a rudakat,
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than Êidaχ le gràsten, de grast çi îangljaχ te χuÊÊel
la.
467. Hàt othe, ïeve, dikhel ekdàta.
468. Phenel.
469. Phenel omporàto:
470. – Îan, dikhen, thàj inke shin andre ek ande
koda iïtàllòva, vàreso gràst!
471. Îan, dikhen, ke shin ek boga, ek îungàli phùri
gràχñi, kàj dàbe îànel te îal pa l’ punre.
472. De phendàχ la leχke:
473. – Trin ïela tàj íjavàrdeï vidre pàji t’ el avri
cirdíne ando vàlùvo!
474. O Petruïka o pàji àvri cirdàrdaχ leχ. Len kola
komba gràχñe, ek boga îungàli, kàj peχke punre çi
birulàχ le pala peχte. Numa len ïave ol rude.
475. Thà phenel:
476. – Xal la e pustija, te χal la! – phenel. – Aïta, te
merel vi kade!
477. Numa kezdin, ïeve, tha den la, voj katikà, nàïel
kotàr, nàïel katikà, nàïel katikà.
478. Jek pattanisàjlaχ àvri, thà peχke kopite inke
haptàkba maladàχ le, el koda lànga thà jag perdàl
χuklàχ la. Kode pràîa, so saχ, cakk-pakk sa opre
sipisàrdaχ la ande peχko nak, sa ande peχko perr
thodaχ la.
479. Àntunïçi nàïlaχ kà o pàji tha sa àvri pílaχ leχ,
trin ïela thàj íjavàrdeï thàj íje vidre pàji.
480. Kanà avri pílaχ leχ, jek ràzisejlaχ, ïudaχ ek bal,
vuneto, bokolenca, kàj o çeri-çeri-çeri phabolàχ tela
late.
481. – No, akanà – phenel – Petruca, kol deïuduj
dîa!
482. Vov meg kàj beïelaχ, la Saste Lumeko Òrijàïi?
483. Pe kàli Adriedu perdàl beïelaχ. Pe kàli Adrie
odoring.
484. De voj deïudo punrenði saχ, e graχñi. Voj
peχke kopite jek maladaχ le, perdàl χuklaχ.

legények, az urakét, a vasvillákat, és ütik a lovakat,
ugranak a lovak bele (a tûzbe).
465. Tüzet adtak (tüzet gyújtottak) és a lovak kezdtek
megégni. Olyan láng lett, hogy az égboltozatokig
ért. De egy ló se nem tudta ugrani át (a tüzet).
466. De a negyvennyolc országából mind egy helyre
szedte (gyûjtötte) a lovakat, de egy ló se tudta meg
ugrani (átugrani) azt (a tüzet).
467. Hát ott, legények, látja (a király) egyszer.
468. Mondja:
469. Mondja a király:
470. – Menjetek, nézzétek meg, hát még van bent
egy abban az istállóban, valami ló!
471. Mennek, megnézik, mert van egy gebe, egy
csúnya öreg kanca, hogy alig tud menni a lábakon.
472. De mondta azt neki (Petruskának a kanca):
473. – Háromszázkilencven vödör víz legyen kihúzva
a vályúba!
474. Petruska a vizet kihúzatta. Fogják azt a girhes
kancát, egy csúnya gebét, hogy a lábait nem bírta maga
után. Csak veszik (megfogják) a legények a rudakat.
475. És mondja (az egyik legény).
476. – Megeszi õt (a kancát) a pusztulat, egye meg
õt! – mondja. – Megállj, haljon meg így is!
477. Csak kezdik, legények, és adják õt (a kancát,
kergetik), õ (a kanca) ide, fut onnan, fut ide, fut ide.
478. Egy pattant ki (egyszer nekirugaszkodott a
kanca),és a patáit még haptákba csapta, azokat a
lángokat és a tüzet keresztül ugrotta. Azt a parazsat,
ami volt, cakk-pakk mindet fölszippantotta az orrába,
mindet a hasába tette.
479.
Akkor
futott
a
vízhez
és
mindet
kiitta,
háromszázkilencvenkilenc
vödör vizet.
480. Amikor kiitta, egyet rázkódott, dobott egy
szõrt (új szõrt növesztett), kéket, pogácsákkal
(foltosat), hogy az ég-ég-ég égett alatta.
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485. LeχÊi çurukli àvri saχ kecíme ande galicka, le
òrijàïeχÊi.
486. Inkerdaχ o nàj, ando nàj kecisejlaχ leχke.
487. E çurukli çingàrdel pe kode:
488. – VuïÊi opre, muro gazda, ke ingeren ma!
489. XuÊÊel opre o òrijàïi, aba tirzív saχ, ke vov
odoring o pàji saχ.
490. Phenel:
491. – Aïun, Petruca! Petruca, avela tu inke karing
mande drom!
492. – Phen, ke vi leχ ingereχ! – e graχñi.
493. – Ingerav avri me vi tu!
494. Thodaχ peχ ïukàr muro Petruca thà îal thà
ingerel la thà kecil la leχke opre ande leχko kaïtèvo.
Kezdil e çurukli, kàj te ðílàbel.
495. De kanà ðílàbelaχ e çurukli, e lume rovelàχ,
kesije ðíli, îàlñíçi phurdelàχ. De kanà vígo phurdelàχ,
e lume sa khelelàχ.
496. – No, kàde trubul ma!
497. VuïÊel opre o omporàto and’ ek gad tha and’
ek soχtin, aïunel, ke e çurukli vígo. De e lume
khelel, ol manuï and’ ol pàture khelnà, χuÊÊenà
opre, e lume th’ o them and’ ol pàture ràÊik pale
pàïret kol duj sa khelenà.
498. Vígo saχ.
499. – Jaj, Petrucka, χap Êo jílo, sar andal la mange!
Dikh! Îanes, so? Vi muro saranda tha oχto thema te
daχ le tuke, miïto, kàj andal la mange! Daðesàra tu
sal muro phràl.
500. Gele pe colaχ.
501. Miïtoj. Kodo ðèχ nàçílaχ.
502. Àver ðèχ phenen:
503. – No, dikhen, inke màj bàri pàÊív kerdàn leχke,
kobor saχ, ke dikheχ, ke andaχ leχke la çurukle!
504. – Igen?
505. – Igen.
506. – Kade?

481. – No, most, – mondja – Petruca, tizenkettõkor
(tizenkét órakor) menjél!
482. Õ hol lakott, Minden Világ Óriása?
483. A Fekete Adrián átal (túl) lakott. A Fekete
Adrián túl.
484. De õ tizenkét lábú volt, a kanca. Õ a patáit
egyet (egybe) csapta, átugrott.
485. Az õ madara ki volt akasztva kalitkában, az óriásé.
486. Tartotta az ujját (Petruska), az ujjba (az ujjaiba)
akadt neki.
487. A madár kiabál arra:
488. – Kelj föl, gazdám, mert visznek engem!
489. Ugrik föl az óriás, már késõ volt, mert õ
(Petruska) a víz túloldalán volt.
490. Mondja:
491. – Figyelj, Petruca! Petruca, lesz majd neked
még hozzám utad!
492. – Mondjad, hogy õt is hozod! – a kanca.
493. – Kiviszlek (elviszlek) én téged is! Ne félj, –
mondja – mert viszlek téged én!
494. Tette magát szépen az én Petrucám és megy és
viszi azt (a madarat) és akasztja azt neki föl (a
kalitkában) a kastélyában (a királynak). Kezdi a
madár, hogy énekeljen.
495. De amikor énekelt a madár, a világ sírt, olyan
énekeket, gyászosakat fújt (énekelt). De amikor
vígat fújt (énekelt), a világ mind táncolt.
496. – No, ez kell nekem!
497. Kel föl a király egy ingben és egy gatyában,
hallja, hogy a madár víg. De a világ táncol, az
emberek az ágyakban táncolnak, ugranak majd föl,
a világ és az ország az ágyakban éjszaka éjfél után
kettõkor mind táncolni fog.
498. Víg volt.
499. – Jaj, Petruska, eszem a szívedet, hogy hoztad
ezt (a madarat) nekem! Nézd! Tudod, mit?
Negyvennyolc országomat is adjuk neked, jó, hogy
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507. – Kade.
508. – Aïun! Akanàk kothàr çi îanel te anel leχ, –
phenel – ke vòv si t’ anel, sa ande leχke vast si te
perel. Tha îaneχ, so kerel andral leχte? Kodo, tàti,
lel leχ and’ ol vast tha k’ ek thàn morol leχ thà tistàn
milije kerel leχ, sar kanà e dara kerel la po bàrr.
Òrijàï mèg leχke kokala inke piïel le.
509. – Phen, kàj sar khelavasa leχ.
510. – Phen tu, – phenel e màj phùro – nà kade!
511. – Shi’ leχ ek ïaχ – phenel – ande leχÊi bàrr, kàj
amborik χan leχke sirbi ek mile berï inke. Keso ïaχ
shi’ leχ ande bàrr. Thà kode thodaχ pre leχte, dikh
numà, ko ïaχ opre del.
512. Thol peχ muro màj phùro.
513. The phenel leχke:
514. – Aïun, omporàtona! Mangav Êo ràjímo, t’ aveχ
baχtàlo!
515. Phenel:
516.– Aïun! Kode phendaχ o Petruca, ke te kamelaχ...
Shi’ leχ ek ïaχ, thà ànlàχ leχ tuke, kàj Êe sirbi
ek mile berï, amborik χala.
517. Thà kode phendaχ:
518. – Ke keso ïaχ shi’? Ànlàχ mange, kàj ek mile
berï inke mure sirbi çi χanàχ leχ?
519. – Ke màj shi’ màj dostul, – phenel – tomnà ïaχ
nàj ame.
520. Thol peχ ïukàr. The omporàto àver ðeχ ràÊako
phenel leχke.
521. Phenel:
522. – Petruca, phendàl, ke îaneχ ek ïaχ! Te nà
aneχ leχ mange çaçeχke! Thà phràl sal mange, de
sa numa me som – phenel – anglàl, ke me som
omporàto. The îaneχ la, – phenel – ke gàta-j umladi,
kàj te umlàn tu opre, vaj tèjle ïinap Êo ïoro! Te
nà aneχ o ïaχ!
523. – Jaj, omporàtona Êo bàrímo, sar te îanav t’
anav leχ?!

hoztad ezt nekem! Mától te vagy a fivérem.
500. Mentek esküre.
501. Jól van. Az a nap elmúlt.
502. Másnap mondják:
503. – No, nézzétek meg, még nagyobb becsületet
csináltunk neki, amennyi volt, mert látod, hogy
elhozta neki a madarat!
504. – Igen?
505. – Igen.
506. – Így?
507. – Így.
508. – Figyelj! Most onnan nem tudja elhozni azt, –
mondja – mert õ el kell hogy hozza, mind a kezébe
kell esnie. És tudod, mit csinál belõle? Az (az óriás),
apám, veszi õt a kezekbe (a kezeibe) és egy helyen
(össze)dörzsöli
õt
és
tiszta
málélisztnek
teszi
(csinálja) õt, mint mikor a darát csinálja a kövön. Az
óriás még a csontjait (is) még megõrli.
509. – Mondjad, hogy hogyan táncoltatjuk majd
meg õt!
510. – Mondjad te, – mondja az öregebb – nem úgy!
511. – Van neki (az óriásnak) egy káposzta – mondja
– a kertjében, hogy ehetik a katonái egy ezer évet még.
Ilyen káposzta van neki a kertben. És ezt rátesszük
(ráfogjuk), nézd meg csak, a káposztánál föladja
(kudarcot vall, mert a káposztát nem tudja elhozni).
512. Teszi magát az én öregebbikem (az én öregebbik
tolmácsom).
513. És mondja neki (a királynak):
514. – Figyelj, király! Kérem a te uraságodat, legyél
szerencsés!
515. Mondja:
516. – Figyelj! Azt mondta a Petruca, hogy ha
akarná... Van neki (az óriásnak) egy káposzta, és
elhozná azt neked, hogy a katonáid egy ezer évet
ennék azt!
517. És azt mondta:
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524. Muro Petruca îal tèjle. Puterðol pale pàïret
kol duj lengo ðülekezeto thà lel peχ thà îal palpàle.
525. – No, dikheχ, so kerdàl mange? – la graχñeke.
– Ke phendàl, ke te nà avla çurukli, e çurukli, ek ïikerülisàjlaχ.
De akanà sar avla o ïaχ?
526. – Ó, – phenel – χal t’ e fene, na dara, punek me
athe som! Ke anàχ leχ, vi koda! No, tehe ràÊake,
phen, ke aneχ leχ!
527. – Aneχ leχ?
528. – Anav leχ.
529. Àver ðèχ ràÊake pont kol deïuduj e gràχñi:
530. – De te nà vètiχ, – phenel – aneχ la kade! –
phenel. – Kàj te îan opre – phenel – pe leχko pòdo,
po padlàïi, pe le kaïtèvoχko, thà – phenel – shin
trin ïela thàj íjavàrdeï vagonure uïàr opràl ïuðino
pre leχte the te ïuden leχ tèjle koda! The shin ek
gono the te aneχ leχ tele!
531. – The – phenel – kothe so shin?
532. Phenel:
533. – E mulikàni lindri.
534. – E mulikàni lindri?
535. – Igen, igen.
536. Thol peχ ïukàr, ïeve, the îal.
537. Phenel:
538. – Dikh, omporàtona, – phenel – me anàv leχ pe
felelat! Numà te îan opre – phenel – pa padlàïi pa
le kaïtèvoχko, shin pre leχte trin ïela thà íjavàrdeï
vagonure uïàr, te putren àvri Êi palota the kode te
ïuden leχ tèjle! Thà shin ek gono, – phenel – te
anen leχ mange angle! – o Petruca.
539. – Sartenà, – phenel – muro phràl, ke keràv la!
540. Thol le manuïen, la lume, le theme, ïeve, the
putren àvri e palota, jek rig, o koar, pe Êer rig, p’
aver. Tèjle ïude leχ pa o tríto ðeχ, o uïàr.
541. Ràkhen ek gono, do ferdelengo.
542. De so sàχ andre? E mulikàni lindri.
543. No, lel la muro Petruca the ingerel la.

518. – Hogy olyan káposzta van? Elhozná nekem, hogy
egy ezer évet még a katonáim nem ennék meg azt?
519. – Mert még van még elég, – mondja – éppen
káposztánk nincsen!
520. Teszi magát szépen. És a király másnap este
mondja neki.
521. Mondja:
522. – Petruca, mondtad, hogy tudsz egy káposztát!
Ha nem hozod el azt nekem valóban! És fivér vagy
nekem, de mind csak én vagyok – mondja – elõl,
mert én vagyok király. És tudod azt, – mondja –
hogy készen van az akasztó (az akasztófa), hogy
akasszanak téged föl, vagy levágom a fejedet! –
mondja. – Ha nem hozod a káposztát!
523. – Jaj, nagyságos király, hogyan tudjam elhozni azt?
524. Az én Petrucám megy le. Megnyílik (véget ér)
éjfél után kettõkor a gyülekezetük és fogja magát és
megy vissza.
525. – No, látod, mit csináltál nekem? – a kancának.
– Mert mondtad, hogy ha nem lesz madár, a madár,
egy sikerült. De most hogyan lesz káposzta?
526. – Ó, – mondja – megesz téged a fene, ne félj,
amíg én itt vagyok! Mert elhozzuk azt, azt is! No,
holnap este, mondd, hogy elhozzuk azt!
527. – Elhozod õt?
528. – Elhozom õt.
529. Másnap este pont tizenkettõkor a kanca:
530. – De ha nem vétesz (ha nem hibázol), – mondja
– elhozom azt úgy! – mondja. – Hogy menjek föl
– mondja – a padlására, a padlásra, a kastélyéra, és
– mondja – van háromszázkilencven vagon hamu
földobva rá (a padlásra) és dobják azt le azt! És van
egy zsák és hozd azt le!
531. – És – mondja (Petruca) – ott mi van?
532. Mondja (a kanca):
533. – A halálos álom.
534. – A halálos álom?

84

544. – Ràkhlan la?
545. – Igen.
546. – No, miïto-j. Nà dara!
547. Thol peχ ïukàr muro Petruca the pont kol
deïuduj lel peχ the îal.
548. Kanà othe reslaχ ka o pàji, phenel:
549. – Akanà puter – phenel – le goneχko muj!
550. Lel muro Petruca the puterel o ... o gono the
vov e sasti lindra àvri ïuïàrdaχ la.
551. Ol biùîe, sode saχ, ol prikoliçe, ol ïàrkàñe la
saste lumeke, po biïe the ïtàre ïerenge, po save saχ,
po pejinda, po ïele ïerenge, sa sùtetàr.
552. De vi vov kade sùtotàr, o... keso, dikh ... òrijàïi,
kàj sar ol mùle ande phù.
553. Le χànresa jek ïindàχ ke leχÊi bàrr o Petruca,
o drom puterðílaχ leχke.
554. Addig vuïÊàl andre, e lume th’ o them soven, ol
biùîe, the jekh pe jekhàvreχte.
555. Îal kà o ïaχ.
556. De phenel:
557. – Te leχ sàma, – phenel – ke so kereχ! De-jíto
te kereχ bùÊi! – phendaχ leχke e graχni.
558. Jek ïindaχ, kobor çendülisàjlàχ, kàj pe íjeto
lume tèle ïunðílaχ.
559. O ïaχ tolvajdaχ:
560. – VuïÊi, muro gazda, ke ingeren ma!
561. De aba o Petruca odoring o pàji saχ.
562. De uïÊel opre o òrijàïi.
563. – So kerdàl, Petruca? Ingerdàl mure çurukle,
ingereχ muro ïaχ.
564. – Phen leχke, ke vi leχ ingereχ!
565. – Vi tut si te ingerav!
566. – No, nàj bajo, ke valamikor-valahàra te pereχ
ande muro vast, te îaneχ, ke praho kerav andre
tute! Ande Êe kokaleχte! – òrijàïi çingàrdaχ leχke.
567. Lel peχ, ingerel leχ andre.
568. Kanà dikhlàχ leχ o omporàto tehàra! Leχko

535. – Igen, igen.
536. Teszi magát szépen, legények, és megy.
537. Mondja (Petruca):
538. – Nézd, király, – mondja – én elhozom azt
felelõsségre! – mondja. – Csak menjenek föl –
mondja – a padlásra, a kastélyéra, van rajta három
száz
kilencven vagon hamu, nyissák ki a palotádat és
azt dobják azt le! És van egy zsák, – mondja – hozzák
azt nekem elõ! – a Petruca.
539. – Hogyne, – mondja (a király) – fivérem, mert
megteszem azt!
540. Teszi (küldi a király) az embereket, a világot,
az országokat, legények, és nyitják ki a palotát,
egyik oldal, a másik, a másik oldalra, a másikra.
Ledobták azt a harmadik napra, a hamut.
541. Találnak egy zsákot, két vékásat.
542. De mi volt benne? A halálos álom.
543. No, fogja azt (a zsákot) az én Petrucám és viszi azt.
544. – Megtaláltad azt?
545. – Igen.
546. – No, jól van. Ne félj!
547. Teszi magát szépen az én Petrucám és pont
tizenkettõkor fogja magát és megy.
548. Amikor odaért a vízhez, mondja:
549. – Most nyisd meg – mondja – a zsák száját!
550. Fogja az én Petrucám és nyitja a... a zsákot és
õ az összes álmosságot kiürítette.
551. A tisztátalanok, amennyi volt, a prikolicsok, az
összes világ sárkányai, a huszonnégyfejûek, amelyikek
voltak, az ötvenes (az ötvenfejûek), a százfejûek,
mind elaludtak.
552. De õ is úgy elaludt, az... ilyen, nézd... óriás,
mint a halottak a földben.
553. A karddal egyet vágott a kertjén (az óriásnak)
Petruca, az út megnyílt neki.
554. Addig lép be, a világ és az ország alszik, a tisztátalanok,
egyik a másikon.
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sasto kaïtèvo thà leχki udvàra mindenfelè jefta kilomèterure
saχ, de çi reselaχ o ïaχ.
569. – No, kade trobul ma! – phenel. – Ke man shi’
dostul!
570. Dikhel leχ, ïeve, o omporàto.
571. Îan, ïingeren ol ïaχ, ïon ol mas o balano, ol
punre, ol rinçezi. Ýiràn le pírenca, χan, ïave!
572. – No, – phenel – mile berïenði χeràn andàl
mange.
573. – No, kesi na dikhlom! – phenel.
574. Kakala, ol trin, inke màj bàri χolji line pre
leχte, leχke trin tanàçoïa.
575. – No, uði, ke andaχ v’ o ïaχ! No, dikheχ! Le
bengen inke dîanglàχ te khelal le!
576. – No, – phenel – nàj bajo, – phenel – ke dikh
numà akanà! – phenel o phùro. – Sa numa shin te
thov leχko ïoro!
577. Phenel o phùro:
578. – Akanà ïun! Na kade! – phenel. – Ke ïic,... vi
kade si te khelavaχ leχ! Àïun! Phen, ke shi’ leχ ek
cipõve thà shi’ leχ ek kepeñàgo thà shi’ leχ ek kalapa!
Thà kanà vòv lel leχko kepeñàgo opre tha
peχke cipève te cirdel le ando punro thà thol peχÊi
kalapa, – Dèvla, jertisàr! – ç’ o Sfunto Dèl na dikhel
leχ, le òrijàïeχ. Àpoj te çòrel kola, te îanla, o
Petruca!
579. ‘Àj ràÊake ðûlíne àndre. Kanà ðûlíne àndre, bi
khançe trabàko lel leχ and’ ol vast.
580. Phenel:
581. – Petruca, so horbisejlàl aðèχ?
582. – Thàj me so te horbij ma, omporàtona, mangav
tu ande Êo bàrímo!
583. Phenel:
584. – Àïun! Tu kode phendàl, ke shi’ le òrijàïeχ,
ke vi e çurukli le òrijàïeχÊi saχ tha v’ o ïaχ. Thà îanglàl
te aneχ! Kese ïaχ andàl mange, – phenel – mile
berïenði χerànà! Phendàl, kàj shi’ leχ ek kepeñàgo

555. Megy (Petruca) a káposztához:
556. De mondja (a kanca):
557. – Vigyázz, – mondja – hogy mit csinálsz!
Hamar dolgozz! – mondta neki a kanca.
558. Egyet vágott (a kardjával), annyira megcsendült
(a kert), hogy a kilencedik világra lehallatszott.
559. A káposzta tolvajt kiáltott:
560. – Ébredj, gazdám, mert visznek engem!
561. De már Petruca túl a vízen volt.
562. De kel föl az óriás:
563. – Mit csináltál, Petruca? Elvitted a madaramat,
viszed a káposztámat! – mondja.
564. – Mondd neki, hogy õt is viszed!
565. – Téged is el kell hogy vigyelek!
566. – No, nem baj, mert valamikor-valahára ha esel
(ha kerülsz) a kezembe, tudd meg, hogy port csinálok
belõled! A csontodból! – az óriás kiáltott neki.
567. Fogja magát, viszi azt (a káposztát) be.
568. Amikor meglátta azt a király másnap! Az egész
kastélya és az udvara mindenfelé (minden irányban)
hét kilométer volt, de nem fért a káposzta.
569. – No, ez kell nekem! – mondja. – Mert nekem
van elég.
570. Nézi azt, legények, a király.
571. Mennek, vagdalják a káposztákat (a káposztaleveleket),
teszik a disznóhúsokat, a lábakat (a disznólábakat),
az
avasakat.
Fõznek
a
fazekakkal,
esznek,
legények!
572. – No, – mondja (a király) – ezer éves (ezer évre
való) élelmet hoztál nekem.
573. – No, ilyet nem láttam! – mondja (a király).
574. Emezek, a hármak, még nagyobb haragot vett
rá (Petrucára), a három tolmácsa (a királynak).
575. – No, ugye, hogy hozta a káposztát is! No,
látod? Az ördögöket még (mégis) meg tudta táncoltatni!
576. – No, – mondja – nem baj, – mondja – mert
nézd meg csak most! – mondja az öreg. – Mind csak
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thà ek kalapa thà ek fèlcipõve, thà kanà andre lel
pre peχte the opre uràl peχ o òrijàïi, ç’ o Sfunto
Del na dikhel leχ. Thà kola te aneχ mange ke te nà,
kerdàl, so kerdàl, ke ande Êa dako mího inke te
garaðuveχ, vað pala phùv inke, mudàrap tu, te nà
aneχa mange kode kepeñàgo the kode kalapa the o
fèlcipõve! Ke kola te aneχ le mange, làïi.
585. Îal, ïeve, palpàle rovindoj, àndre ande pajta.
586. Phenel:
587. – So reslaχ tu, Petruca?
588. – Xala t’ e fene! – phenel. – Ke tu kerdàl
manca, so kerdàl. Akanà phendàχ kode-j o leχko
követelèïi, ke shi’ leχ ek kepeñàgo thà shi’ leχ ek
kalapa, le òrijàïeχ, thà leχke fèlcipõve. Kanà opre
peχte lel le, ç’ o Sfunto Del na dikhel leχ. Thà kola
t’ anav leχke! Kàj te îanàv t’ anàv le?!
589. – Ò, – phenel – dile, nà dara, ke pal o Del o
làïo anàχ le! Numa gòðasa.
590. – Gòðasa?
591. – Gòðasa.
592. – Àpoj sar?
593. – Kathe vi tu opre deχ, – phenel – thà sàma si
te leχ pre tute! Phen, ke tehe ràÊake anàχ le!
594. Lel peχ e gràχñi àver ðeχ ràÊake, the beïel pe
leχke dume.
595. – No, – phenel – àïun! Tu îaχ, e lindri pre
leχke mukhav. Thàj pe pèrina, vòv sar sovel, leχke
fèlcipõve, thà leχko kepeñàgo thà leχÊi kalapa talaj
pèrina-j. Kanà leχte vuzuveχ, o kepeñàgo çingàrdaχ.
„VuïÊi
opre,
muro
gazda,
ke
ingeren
ma!“
Antunïç’ vov angàli del tu thà vi χuÊilel tu. Thà te
χuÊilel tu, ando gòno ïol tu, ando sastrùno, thà
phàndel tu, biï thà ïtàr lakeci kàj pre tute, kàj p’ ek
vagono t’ el. Me leχÊi gòði lav la, – phenel – kol Êíji
po kràfin ala. Thà leχko ràklo, – phenel – e
HamuhuÊka othe-j. Thà tu koda phen, kon kamel te
îal ando meñorsàgo, thà te kamel, kàj t’al sento,

kell hogy vegyem a fejét!
577. Mondja az öreg:
578. – Most figyelj! Nem úgy! – mondja. – mert
sõt,... úgyis meg kell táncoltatnom õt! Figyelj!
Mondd, hogy van neki (az óriásnak) egy cipõ és van
neki egy köpönyeg és van neki egy kalap! És amikor
õ veszi a köpönyegét föl és a cipõjét ha húzza a
lábára és teszi a kalapját, – Isten, bocsáss meg! – a
Szent Isten se nem látja õt, az óriást. Aztán lopja el
azt, ha tudja, a Petruca!
579. És éjszaka gyûltek be. Amikor gyûltek be,
semmi dolog nélkül (alaptalanul meggyanúsítva)
veszi õt (Petrucát) kézbe.
580. Mondja (a király):
581. – Petruca, mit beszéltél ma?
582. – És én mit beszéljek, király, kérlek téged
nagyságodban!
583. Mondja:
584. – Figyelj! Te azt mondtad, hogy van az óriásnak,
mert az óriás madara is volt és a káposzta is. És
el tudtad hozni! Olyan káposztát hoztál nekem, –
mondja – ezer éves (ezer évre való) élelmet! Mondtad,
hogy van neki (az óriásnak) egy köpönyeg és
egy kalap és egy félcipõ, és amikor beveszi magára
(amikor magára ölti ezeket) és fölrepíti magát (fölszáll)
az óriás, a Szent Isten se nem látja õt. És azokat
hozzad nekem, mert ha nem, csináltál, amit csináltál,
mert az anyád méhébe még ha bújsz, vagy a
föld mögé (még ha az anyád méhébe vagy a föld
mögé bújsz is), megöllek téged, ha nem hozod nekem
azt a köpönyeget és azt a kalapot és a félcipõt.
Mert azokat, ha elhozod nekem, jó.
585. Megy, legények, vissza sírva, be az istállóba.
586. Mondja (a kanca):
587. – Mi ért téged, Petruca?
588. – Megesz majd téged a fene! – mondja (Petruca).
– Mert te – mondja – csináltál velem, amit
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othe numa χal, pel, thà ko’ phírel kol ïukàr îùlje thà
çi nà gindil pe po èleto. Thà leχko dilo aïunel, thà
phenel tuke: „Àpoj, tu man çi mukheχ?“ Pheneχ:
„Sartenà! Puter o gono!“ Ol Êíja opre avenà, po
kràfin kecíme. The antunïçi vov lela ol Êíje the
putrel ol lokeci. Tu kanà avri vuïÊaveχ, antunïçi le
leχ, thà ïu leχ andre ando gono! Thà tu de tu pe
ïereχte, ande leχÊi foptura kerðoχ, tejjeïen vov
kerðoχ, leχko ràklo. De ol jàkha te nà ïoχ pre leχte,
ke prinîànel tu! Le dileχke koda phen, kàj punek
tàÊímo çi èrzila, addig çi îanel te îal andre ando
meñorsàgo!
596. Ke andre phandadaχ leχ ando gòno sastrùno.
597. Vov tehàra lel peχko tover ando vast, the
kèrem sèpen, îal ande peχÊi plàjin àvri.
598. ¥inel tèjle ol kopàçe, tàti, kàj ek grast biï thàj
ïtàr çàsure trobulaχ, kàj te phírel le. ¥inel tèjle,
hulahula kerdaχ le kaïtenði.
599. ¥ingerdaχ tèjle, kàj trin ïela thàj íjavàrdeï
vagonure kaït ïingerdaχ tèjle.
600. Phanglaχ le le sastrùno gùîosa k’ ekthàn, the
thol le po dumo la Lumeko Òrijàïi the îal khère.
601. Lel thà del jag peχko sastrùno bov.
602. Thà te del jag peχko sastrùno bov, pízdel ol
kaït andre, thà leχko bov vrazdelaχ, lòlílaχ avri, kàj
phabolaχ, phabolaχ, e lume langba saχ.
603. The saχ langba, numa lel, îal the vov del
andre.
604. – No, akanà, Petruca, – phenel – mekh Êo
uïàrin! Ke te phabàrav leχ, kàj te n’ àvel! – phenel.
605. Thol peχ ïukàr, ïeve. The kanà thol peχ ïukàr,
lel o gono the ingerel leχ.
606. Vov leïil pe feljàstra, o Petruca.
607. Kanà leïil pe feljàstra o Petruca, vov ïudel
andre, ando... keso...
608. – Jaj, jaj, jaj, tate, ke meràv! Jaj, jaj, jaj, tate, le
ma àvri ande jàg!

csináltál. Most mondta (a király) az õ követelését,
hogy van neki (az óriásnak) egy köpönyeg és van neki
egy kalap, az óriásnak, és a félcipõje. Amikor magára
veszi ezeket, a Szent Isten se nem látja õt. És
azokat hozzam el neki (a királynak)! Hogy tudjam
elhozni ezeket?!
589. – Ó, – mondja (a kanca) – buta, – mondja – ne
félj, mert a jó Isten után (a jó Isten segítségével)
elhozzuk ezeket! Csak ésszel.
590. – Ésszel?
591. – Ésszel.
592. – Aztán hogyan?
593. – Itt te is föladod (te is kudarcot vallasz),–
mondja – és vigyáznod kell magadra! Mondd, hogy
holnap este hozzuk azokat!
594. Fogja magát a kanca másnap este, és ül
(Petruca) a hátára (a kancának).
595. – No, – mondja (a kanca) – figyelj! Te mégy, az
álmokat ráengedem (az óriásra). És a párnára, õ
ahogy alszik, a félcipõje, és a köpönyege és a kalapja
a párna alatt van. Amikor hozzá nyúlsz, a köpönyeg
kiáltott. „Kelj föl, gazdám, mert visznek engem!“
Akkor õ ölet ad neked (birokra kel veled) és
meg is kap (el is fog) téged. És ha megkap (ha
elfog) téged, a zsákba tesz téged, a vasba (a vaszsákba
tesz téged), és zár téged, huszonnégy lakatot
(zár) rád, hogy egy vagonra legyen. Én az eszét veszem,
– mondja – az a kulcs a szögön lesz. És a fia –
mondja – a Hamuhutyka ott van. És te azt mondd:
ki akar menni a mennyországba? És ha akarja, hogy
legyen szent, ott csak eszik, iszik, és ott járnak azok
a szép nõk, és nem gondolkozik (aki odakerül) az
életen. És a bolondja (az óriás bolond fia) meghallja,
és mondja neked: „Aztán, te engem nem engedsz?’
Mondod: „Hogyne! Nyissad a zsákot!“ A kulcsok a
szögre (lesznek) akasztva. És akkor õ veszi, a kulcsokat és megnyitja a lakatokat. Te amikor kilépsz (a
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609. Aba çi îangljaχ çi peχko dileχ te lel àvr’ ande
jàg, çi kàj so te kerel.
610. O Petruca thodaχ pal’ o’ rhize ol vast, χukljàχ
e graχñi, jek ruðisàrdaχ la, po pàji perdàl gelaχ.
611. – Xàlal ma, – phenel – Petruca! Ingerdàl vi muro
çurukle, ingerdàl vi muro ïaχ, phabardàl vi mure
dileχ, ingerdàl vi mure rhize! De te nà del tu o Del, kàj
te ïoχ tu kathe, – phenel – ke mudàrap tu tartozatlan!
612. – Phen, ke vi leχ shi’ te ingereχ!
613. Thol peχ ïukàr. So del tumenge o Del, mure
làïe hallgatòvure, kàj te nà lindràjven! Ekdàta so
χoχàl ekdàta ol trinîèjne, ol leχke, kese... leχke
tanàçoïa.
614. Akanà nàj so χoχaven.
615. – Phen, ke mèg leχ inke anel!
616. Thol peχ ïukàr, ïeve, the phenel leχke.
617. – Dikh, omporàte kolcàte, – phenen – the kode
phendàχ o Petruïka, ke te kamelaχ, mèg leχ inke
anlaχ, la Saste Lumeke Òrijàïeχ!
618. – No, kodoleχ te dikhav leχ, – phenel – kàj te
dikhàv leχ, ke ïoha òrijàïeχ na dikhljom ande
lume! No, kode trobulàχ ma, kàj te dikhàv leχ!
619. Àver ðeχ ràÊake ol trinîèjne, àïíle ol χoχamne
pre leχte.
620. – So phendàχ tuke o Petruca, – phenel – muro
màj bàro tolmàçi?
621. Phenel:
622. – Kode phendaχ, omporàte kolcàte, ke te
kamelaχ, mèg leχ inke anlaχ.
623. – No, Petruca, kerdàl, so kerdàl, te nà aneχ vi
leχ, te îaneχ, ke mudàrap tu!
624. Phenel:
625. – Sartenà, mo, manuïa! Ke çi îanav, te anav
leχ.
626. Phenel:
627. – Akanà ande leχke vast shi’ te îal, – phenel –
shi’ te anel leχ.

zsákból), akkor fogd õt (az óriás fiát) és dobd õt bele
a zsákba! És te add magadat fejen (bucskázz át a
fejeden), az alakjában leszel (fölveszed az õ alakját),
teljesen õ leszel, a fia (az óriásnak). De a szemeket
(a szemeidet) ne tedd (ne vesd) rá, mert
megismer téged. A bolondnak azt mondjad, hogy
amíg melegséget nem fog érezni, addig nem tud
menni be a mennyországba!
596. Mert bezárta õt (az óriás fiát) a vas-zsákba.
597. Õ (az óriás) másnap veszi a fejszéjét kézbe, és
kérem szépen, megy a havasába ki.
598. Vágja le a fákat, apám, hogy egy lónak huszonnégy
óra kellene, hogy elhordja azokat. Vágja le,
irtását csinálta a fáknak (irtotta a fákat).
599. Vágta le, hogy háromszázkilencven vagon fát
vágott le.
600. Kötötte õket a vasgúzzsal egybe, és teszi õket a
hátra (a hátára) a Világ Óriása és megy haza.
601. Veszi (a fát) és ad tüzet a vaskemencéje
(begyújt a vaskemencéjébe).
602. És ha ad tüzet a vaskemencéje, nyomja a fákat
bele, és a kemencéje izzott, pirosodott ki, hogy
égett, égett, a világ lángban volt.
603. És volt lángban, csak veszi (magát), megy és õ
adja be (belép oda, ahol „Petruca“ volt, a zsákban).
604. – No, most, Petruca, – mondja – hagyjad a porodat!
Mert hadd égessem meg õt, hogy ne legyen!
– mondja.
605. Teszi magát szépen, legények. És amikor teszi
magát szépen, fogja a zsákot és viszi azt.
606. Õ les az ablakon, a Petruca.
607. Amikor les az ablakon Petruca, õ (az óriás)
dobja bele, az olyanba...
608. – Jaj, jaj, jaj, apa, mert meghalok! Jaj, jaj, jaj,
apa, vegyél engem ki a tûzbõl!
609. Már nem tudta (az óriás) se a bolondját (se a
bolond fiát) kivenni a tûzbõl, se hogy mit csináljon
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628. Thol peχ ïukàr, kèrem sèpen, the naχ so kerel
o Petruca, ïidedo-j saχ, t’ anel leχ.
629. Îal andre ando iïtàllòvo. Kanà îal andre ando
iïtàllòvo, vov phenel:
630. – No, akanà dom, kàj dom. Uði, ke andom vi
leχka çurukle, andom v’ o ïaχ, andom vi leχke
rhize, vi leχke dileχ kerdom, kàj te phabol. No,
akanà, – phenel – kàj t’ anàv leχ, no, sar îanav t’
anàv leχ? – la graχñàke.
631. – Na dara, ke pal’ o Del o làïo anàχ leχ!
632. – Te keràreχ tuke ek vurdon, – phenel – kàj
trin ïela tàj íjavàrdeï màîi t’ el leχki jek tengeja
numa, the t’ el phàri!
633. Keràrdaχ leχ leχke ande aspine the ande jèrcoχte.
634. Lel leχ e gràχñi po dume, o vurdon the vi leχ
thà ingerdàχ leχ îi kà o pàji. Kanà ingerdàχ leχ, daχ
peχ pe ïereχte o Petruca, de kose, kobor prinçàñe
kerðíle leχ, kàj ol prinçàñe duj pelmi saχ pe leχke
jàkha.
635. Thàj phùro manùï, nekeîíme.
636. Ekdàta del peχ e graχñi po ïoro thàj kerðol
andre late duj bàre biholi, e graχñi, thàj kanà
kerðíle duj bàre biholi, vov beïel opre po vurdon.
Csáve, jámborok a borozdába’,
nincs kinyér a tarisznyába’.
Három lejes pálinka,
nincs semmi a tarisznyába’.
637. Aïunel òrijàïi, dikhel leχ.
638. – Vàreso – phenel – keso bûzo avel mande!
639. Dikhel.
640. – Oj, te avelaχ o Petruca, ke rögtön mudàrav
leχ! Sar kheladaχ ma, – phenel – tha sar çangdaχ
ma! Mudàrav leχ, te avel!
641. Œingàrdel jefta lume.
642. – Manuïa, so rodeχ kathe?
643. Mo, sa numa kaïuko, ek phùro manùï kerdàχ
peχ.

(semmit se tudott már csinálni).
610. Petruca tette (nyújtotta) a ruháért a kezeket (a
kezeit), ugrott a kanca, egyet rúgott (egyet szökkent),
a vízen keresztül ment.
611. – Megettél (tönkretettél) engem, – mondja (az
óriás) – Petruca! Elvitted a madaramat is, elvitted a káposztámat
is,
megégetted
a
bolondomat
is
(a
cigány
„dilo-bolond“ szó „kedves, szeretett személy“-t is jelent
bizonyos helyzetekben), elvitted a ruháimat is. De ne
adja neked az Isten, hogy tedd magadat ide, – mondja
–
mert
megöllek
téged
tartozatlan
(megöllek
téged azonnal és senkinek se tartozom majd
felelõsséggel).
612. – Mondd, hogy õt is kell vinned!
613. Teszi magát szépen. Mit ad nektek az Isten, jó
hallgatóim, hogy ne álmosodjatok el! Egyszer mit
hazudnak egyszer a hármak, a neki (a királynak),
olyan... a tanácsosai.
614. Most nincs mit hazudniuk.
615. – Mondjad, hogy még õt (az óriást is) még
hozza!
616. Teszi magát szépen (a tanácsos), legények, és
mondja neki (a királynak).
617. – Nézd, sarkos király, – mondják – és azt
mondta a Petruska, hogy ha akarná, még õt még
hozná, a Minden Világ Óriását.
618. – No, azt lássam meg, – mondja – hogy meglássam
õt, mert soha óriást nem láttam a világban! No,
az kéne nekem, hogy meglássam õt!
619. Másnap este a hármak, maradtak a hazugok
rajta. (Másnap este továbbra is hazugságot állított a
három tolmács Petrucáról).
620. – Mit mondott neked a Petruca, – mondja (a
király) – nagyobbik tolmácsom?
621. Mondja (a tolmács):
622. – Azt mondta, sarkos király, hogy ha akarná,
még õt (az óriást is) még hozná!
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644. Data resel îike porta.
645. – Te pheneχ mange, kàj so kerdàl, ke rögtön
bukadav tu, – phenel – thà pe mure thaneste pràχo
kerap tu!
646. – Manuïa, jertil o Dèl Êe mùlen thà vi amàre
mùlen! – phenel. – Mùlaχ o Petruca the avri
mukhlaχ la àrmajenca, anglà o Del o làïo. Ke shi’ tu
ek kaït, ke vi vov bàro kerdaχ, ke çòrdaχ. Ke
khonik-khonik nàχ tuke koso duïmàno pe kade
lume, sar o Petruca. Ke çòrdaχ Êe çurukle, çòrdaχ
Êe kese. Vòv îànel, kàj so kerdàχ. De mùlàχ! The
àvri mukhlàχ l’ àrmajenca, ke shi’ tu ek kaït ande Êi
gràda, kàj te ïinàv leχ tele thà te kerav leχke
koporïòvo thàn!
647. – No, dikh, ke laχ leχ o Del thà çi ïutàχ leχ o
Del ando muro vaχ! Me kodo, manuïa, çi ïinàrav
leχ, çi ïinav leχ tèle!
648. – Te nà, t’ aveχ baχtàlo!
649. – De le Dèvleχ aminte te nà aneχ, ke mange
khànro-j!
650. Rilpe, rilpe peχke biholonen thà îal.
651. Kanà îal jefta lume, jefta poïte than, ekdàta
çingàrdel.
652. Vov gindil peχ:
653. – Xal leχ o pustije! Laχ leχ o Dèl, – phenel –
pedig o Sfunto Del – Dèvla, jertisàr! – khànro-j
mange! Laχ leχ o Dèl, kade saχ leχÊi baχ! No, mukh
te ingerel leχ, – phenel – vi kodo kaï, te keren leχke
koporïòvo than!
654. Thol peχ ïukàr, ïeve, tha çingàrdel leχ palpàle.
Kanà çingàrdel leχ palpàle.
655. – Hàjdi palpàle, mo, mànuïa!
656. Rilpe vov, îal palpàle le biholonenca. Kanà îal
palpàle.
657. – No, so pheneχ, manùïa? Deχ leχ vað nà? Te
îaptàr?
658. – No, – phenel – hàjdi andre hàj ïin leχ tèle, –

623. – No, Petruca, csináltál, amit csináltál, ha nem
hozod õt is, tudd meg, hogy megöllek téged!
624. Mondja (Petruca):
625. – Hogyne, hej, ember! Mert nem tudom hozni õt.
626. Mondja (a tolmács):
627. – Most (az óriás) kezébe kell mennie, – mondja
– hoznia kell õt.
628. Teszi magát szépen, kérem szépen, és nem volt
mit tennie Petrucának, kényszerítve volt, hogy
elhozza õt (az óriást).
629. Megy be az istállóba. Amikor megy be az istállóba,
õ (Petruska) mondja:
630. – No, most adtam, ahol adtam (megtettem, amit
megtettem). Ugye, hogy elhoztam a madarát (az
óriásnak), hoztam káposztát is, elhoztam a ruháját is,
a bolondját (a fiát) is megtette, hogy égjen. No, most,
– mondja – hogyan hozzam el õt (az óriást), no,
hogyan tudom hozni õt? – a kancának.
631. – Ne félj, mert a jó Isten után (a jó Isten segítségével)
elhozzuk õt!
632. – Csináltass magadnak egy szekeret, – mondja
(a kanca) – hogy háromszázkilencven mázsa legyen
az egyik tengelye csak, és legyen nehéz!
633. Megcsináltatta azt neki (a király Petruskának a
szekeret) acélból és öntöttvasból.
634. Veszi õt a kanca a hátra (a hátára), a szekeret és
õt is és vitte õt a vízig. Amikor vitte õt, adta magát a
fején (átbucskázott a fején) Petruca, de olyan, akkora
szemöldöke lett neki (amikor átváltozott), hogy a
szemöldökök két arasznyiak voltak a szemein.
635. És öregember, megkeseredett.
636. Egyszer adja magát (átbucskázik) a kanca a fejen
és lesz belõle két nagy bivaly, a kanca, és amikor
lett két nagy bivaly, õ (Petruska) ül föl a szekérre.
Csáve, jámborok a borozdába’,
nincs kinyér a tarisznyába’.
Három lejes pálinka,

91

phenel. – Thàj ker leχ kothàr ek koporïòvo!
659. E gràχñi daχ leχ zòr, le Petruïkaχ. ¥inlaχ,
kathar ïinlaχ, jek màîa phàl perlaχ tèle.
660. Ko’ kaït keso saχ, kàj jefta berï trobusàrdo, kàj
ek grast te kerülil leχ kereken.
661. Thol peχ ïukàr, tèjle ïinel, ek màîa phàl ïinlaχ
tèjle and’ ek malajímo. ¥inel jefta berï, nàj vígo.
662. Phenel o òrijàïi:
663. – An mande!
664. Lel thà ïinel. Kathar vòv ïinlaχ, deï màîi ïinlaχtar
ekdàta tele.
665. Po eftato ðeχ o kaït tèle saχ arado.
666. Lel o fûrèzèvo, kerel, mosuril. Vov and’ ol
dume dikhelaχ leχ. ¥ol àvri o’ jàkha pre leχte, po
òrijàïi.
667. Kanà ïola po òrijàïi ol jàkha, so avel tuke?
668. Del tuke o Del, ke ekdàta o kaït mosurisàrdaχ
leχ, ïinel leχ ande duj riga. E jek rig faragil la, thà
sar e balaji. Kezdil thà lel e vèïõve thà kerel, kerel,
kerel, ràndel, vortol.
669. Kanà gàta-j vi lol duj.
670. – Mo, manuïa, me na îanap Êo anav!
671. Phenel:
672. – Me som la Saste Lumeko Òrijàïi, – phenel –
kàj çi darap – Dèvla, jertisàr! – le Sfuntone
Dèvleχtàr!
673. – Hàj Êíro sar biïol?
674. – Me – phenel – Nekereïï Jànoï.
675. – Àpoj me akanà bisterðílom, – phenel – kàj te
mosurij le Petrucaχ! Akanà me bi o mosuràko
avílom. Œi îanàv, kàj diçol vað nà.
676. Phenel:
677. – Mo, àpoj dore nà avel màj bàro, sàr me!
678. Thol peχ àndre.
679. – Àpoj, nàj màj skurto!
680. Phenel:
681. – Aïun! Me faragisàrdom leχ thà kerdom leχ.

nincs semmi a tarisznyába’.
637. Meghallja az óriás, meglátja õt.
638. – Valami – mondja – olyan bûz jön hozzám!
639. Néz.
640. – Oj, ha lenne a Petruca, mert rögtön megölöm
õt! Hogy’ megtáncoltatott engem, – mondja – hogy’
megtérdepeltetett engem! Megölöm õt, ha jön!
641. Kiált hét világot (akkorát kiált, hogy hét világra
elhallatszik).
642. – Ember, mit keresel itt?
643. Hej, mind csak süket (Petruska), egy öregembernek
tette magát.
644. Egyszer érkezik (Petruska) a kapuhoz.
645. – Mondd meg nekem, hogy mit csináltál, mert
rögtön bekaplak téged, – mondja (az óriás) – és a
helyemen porrá teszlek téged!
646. – Ember, megbocsát az Isten a te halottaidnak
és a mi halottainknak is! – mondja (Petruska). –
Meghalt a Petruca és kihagyta (meghagyta) ezt átkokkal
a jó Isten elõtt. Mert van neked egy fa, mert
õ (Petruska) is nagyot tett, mert lopott. Mert senkisenki
nem volt neked olyan ellenség ezen a világon,
mint a Petruca. Mert ellopta a madaradat, ellopta
az olyanjaidat. Õ tudja, hogy mit csinált. De meghalt!
És
kihagyta
(meghagyta)
átkokkal,
hogy
van
neked egy fa a kerítésedben, hogy vágjam azt le és
csináljak neki koporsóhelyet!
647. – No, nézd meg, mert elvette õt (Petrucát) az
Isten és nem tette õt az Isten a kezembe! Én azt (a
fát), ember, nem vágatom azt, nem vágom azt le!
648. – Ha nem, legyél szerencsés!
649. – De az Istent emlékezetül ne hozd (ne
emlékeztess rá), mert nekem (az Isten) tüske!
650. Fordítja, fordítja (Petruca) a bivalyait és megy.
651. Amikor megy hét világot, hét postahelyet,
egyszer (az óriás) kiabál.
652. Õ (az óriás) gondolkozik:
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De vajon o fedelo – phenel – malaðol pre leχte?
682. Phenel:
683. – Passítisàr leχ opràl!
684. Lel the vov ïàj aîutil tha numa thol leχ opràl,
pre leχte. Ol krafe p’ ok mèteroχke saχ.
685. Phenel:
686. – Œi dikheχ vàrekaj àvri?
687. – Katikà dikhav.
688. – Othe malal ek kràfin.
689. – Hàj katikà?
690. – V’ othe.
691. – Hàj katikà?
692. – Vi kothe.
693. Punek egès körbe cintosàrdaχ leχ, o koporïòvo.
694. – No, – phenel.
695. Dikhel pre leχ thà îal thà lel ek sastrùni vica,
kàj sar ekhe guruveχko maïkàr saχ e vica sastrùni,
thà phanglàχ leχ tèle.
696. Kanà tèle phanglàχ leχ.
697. – No, mo, manuïa!
698. De voj, e gràχñi, daχ peχ po ïoro thà palpàle
kerðílaχ, thà v’ o Petruca.
699. Phenel:
700. – Teïtig putrelàχ leχ opre, amen shi’ te
menekülisejvaχ ànglà leχte.
701. Phenel:
702. – Œi îanav tèjle te làv leχ, o födelo. Ek cerra
pízde leχ felfelè!
703. Thol peχ, kàj te pízdel leχ. Œi îanel.
704. – Pízde màj feder, manùïa!
705. Œi îanel. Pròbàlul peχko zòr, çi îanel, kàj te
vàzdel opre.
706. Hàñkolòdil, çi îanel. Thol e zòr, çi îanel.
Luptil pe, çi îanel.
707. Trin ðeχ thà trin ràÊe, çi kade. E gràχñi païa
leχte the phenel: opre daχ, te las amàri sàma!
708. Œi îanglaχ, kàj te putrel leχ opre.

653. – Megeszi õt a pusztulat! Elvette õt az Isten, –
mondja – pedig a Szent Isten – Isten, bocsáss meg!
(ezt a mesélô mondja) – tüske nekem! Elvette õt az
Isten, így volt szerencséje! No, hadd vigye azt, –
mondja – azt a fát is, csináljon neki koporsóhelyet!
654. Teszi magát szépen, legények, és kiáltja õt
(Petruskát) vissza. Amikor kiáltja õt vissza.
655. – Gyere vissza, hé, ember!
656. Fordul õ (Petruca), megy vissza a bivalyokkal.
Amikor megy vissza.
657. – No, mit mondasz, ember? Adod azt vagy
nem? Menjek el?
658. – No, – mondja (az óriás) – gyere be és vágd azt
(a fát) le! – mondja. – És csináld azt, onnan egy
koporsót!
659. A kanca adott neki erõt, Petruskának. Vágta azt
(a fát), ahogyan vágta, egy mázsa forgács hullott le.
660. Az a fa olyan volt, hogy hét év kellett volna,
hogy egy ló kerülje azt körbe.
661. Teszi magát szépen, levág, egy mázsa forgácsot
vágott le egy csapásban. Vágja hét évet, nincs vége.
662. Mondja az óriás:
663. – Hozd nekem (a fejszét)!
664. Fogja és vágja. Ahogyan õ vágta, tíz mázsát (tíz
mázsa forgácsot) vágott egyszer(re) le.
665. Hetedik napra a fa le volt ejtve (le volt döntve).
666. Veszi (az óriás) a fûrészt, csinálja, méri. Õ
(Petruska) a hátából (a háta mögül) nézte õt. Teszi
ki (veti) a szemeit rá, az óriásra.
667. Amikor tenni fogja az óriásra a szemeket, mi
lesz neked?
668. Megadja neked az Isten, hogy egyszer a fát megmérte,
vágja azt két oldalra (két darabba). Az egyik
oldalt megfaragja, és mint a teknõt. Kezdi és veszi a
vésõt és csinálja, csinálja, csinálja, gyalul, igazít.
669. Amikor készen van a kettõ is.
670. – Hé, ember, én nem tudom a nevedet!
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709. – No, akanà, – phenel – phendom la tuke, ke
me som o Petruca, ke me tut, vi tut shi’ te ingeràv.
No, akanà ingeràv tu, me som o Petruca.
710. Thodàχ peχ ïukàr, the s’ avel ande bùÊi, ke
thol leχ muro gràχñi, kèrem sèpen, pe peχke dume,
hiàba saχ, mo, màj zuràlo.
711. The muro Petruca pre late, thà pe lake dume,
the jek uïÊadaχ, the khère saχ.
712. De jefta kilomèterura saχ leχko lunîímo le kaïteχko.
713. No, antunïçi, ingerel leχ.
714. – No, – phenel – omporàte, – phenel – dikh-lo,
katika! De te putresa leχ opre, Êe thema sa pustil le
the v’ amen.
715. – Igen?
716. – Igen.
717. – Àpoj sar, so keraχ?
718. Phenel:
719. – Kameχ te dikheχ leχ?
720. – Igen.
721. – No, mukh apoj! Dikheχ leχ tu.
722. ¥ukàr lel ek fledero thà χiverdàχ ke leχke
jàkha duj χive. Kanà dikhlaχ leχ o omporàto, duj
jàkhasa leχ. Kobor saχ (leχke jàkha), sar duj
asavesko barr.
723. Ando beng daχ.
724. Antunïçi thodaχ peχ the ke leχko jílo, kèrem
sèpen, flederisàrdaχ ek χív the laχ ol gojòvure, the
mukhlaχ andre trin ïela tàj íjavàrdeï tàj íje ande
leχko jílo.
725. – No, – phenel – akanà amborik putren leχ
opre! – e gràχñi.
726. Putren leχ opre. Kanà dikhlaχ leχ o omporàto
thà lume th’ o them, k’ ekthàn ðûlisejle ande tote,
ande sasto îuðecure pre leχte.
727. – No, – phenel – akanà keren ek pràχomo
leχke!
728. Kerdaχ leχke ek pràχomo, pràχosàrdaχ leχ.

671. Mondja:
672. – Én vagyok a Minden Világ Óriása, – mondja
– hogy nem félek – Isten, bocsáss meg! – a Szent
Istentõl (se)!
673. – És a tiéd hogyan neveztetik (és téged hogyan
hívnak)?
674. – Én – mondja (Petruska) – Nekeress János!
675. – Aztán én most elfelejtettem, – mondja
(Petruska) – hogy megmérjem a Petrucát! Most én
a mérõ (mérõrúd) nélkül jöttem. Nem tudom, hogy
elég (nagy-e) vagy nem.
676. Mondja (az óriás):
677. – Hé, aztán talán nem lesz nagyobb, mint én!
678. Teszi magát be (belefekszik a koporsóba).
679. – Aztán (hát), nem rövidebb!
680. Mondja (Petruska):
681. – Figyelj! Én faragtam ezt és én csináltam ezt.
De vajon a fedél – mondja – talál rajta (illik rá)?
682. Mondja (Petruska):
683. – Passzítsd ezt fölül (illesszd ezt rá)!
684. Veszi és õ segíthet és csak teszi azt fölül, rá. A
szögek egy méteresre voltak.
685. Mondja (Petruska):
686. – Nem látsz valahol ki?
687. – Itten látok.
688. – Oda talál (illik) egy szög.
689. – És itten?
690. – Ott is.
691. – És itten?
692. – Ott is.
693. Amíg egész körbe szögezte azt, a koporsót.
694. – No, – mondja (Petruska).
695. Néz rá (a koporsóra) és megy és fog egy
vaskötelet, hogy mint egy ökör dereka volt a
vaskötél, és kötötte azt (a koporsót) le.
696. Amikor lekötötte azt.
697. – No, hé, ember!
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729. – No, – phenel – dikheχ? Mèg koleχ inke îanglàχ,
kàj te anel leχ! Mèg koleχ inke îanglàχ! – leχke
trin telmàçe.
730. – De – phenel – kathe shi’ leχ vàrekon telmàçi,
ande kesi trobulàχ te pustisàraχ leχ!
731. Phenel:
732. – Kode çi nà gindisàr, – phenel – ke îanel te
anel la! Te anel, leχÊi gràχñi – phenel – vàroso
tudomàñoïo, ke kode – phenel – but îangli. De –
phenel – aïun! Shi’ leχÊi ràkli – phenel – pe
ðèmànticko plàjin àvri phàngli – phenel – pe ïtàr
kopàçe. ‘À’ othe ande bõçõve, the kèrem sèpen,
ando bõçõve àndre phàngli, the p’ ol ïtàr kopàçe,
ïtàr làncure-j ðèmànticka, thaj ðèmànticko bõçõve-j,
andre-j thodíni – phenel – ande ðèmànticko
bõçõve, thà ‘nd’ ek grastikàno kokàlo àndre-j
thodíni. Kàj te nà dikhel la o Sfunto Khàm, kàj te nà
lel lako ïukàrímo. Kesi leχÊi ràkli. The t’ aneχ
kodola!
733. De omporàto terno ïàvo-j, biïe thà pàjnîe
berïengo.
734. Thol peχ ïukàr, ïeve, the phenel leχke:
735. – Èj, tomna – phenel – koda trobulàχ ma, kàj t’
el ma kesi gàîi! Dikh, – phenel – Petruca, phendàl,
ke shi’ leχ ek ràkli. The te kola te nà aneχ mange
gàîake, te îaneχ la, ke Êo ïoro ando muro sastrùno
Êílo kerülil. Ke tomna nàj ma gàîi – phenel.
736. – No, – phenel e gràχñi – dom, kàj dom, de
akanà vi me opre!
737. Thol peχ ïukàr.
738. – No, – phenel – aïun! Te îaχ thà te bilaχ trin
ïela thà íjavàrdeï vagonure ricij! Thà te thoχ
kàtràno pre mande! Ek rindo kàtràno, ek rindo
ricij. Sakade thodàχ pre leχte. Numa thodàχ trin
ïelà thà íjavàrdeï vagonure.
739. Miïto-j.
740. Beïel pe lako dumo.

698. De õ, a kanca, adta magát fejen (átbucskázott
a fején) és visszaváltozott, és Petruca is.
699. Mondja:
700. – Nyithatod ezt föl, (de akkor) nekünk
menekülnünk kell elõle.
701. Mondja (Petruca):
702. – Nem tudom levenni ezt, a fedelet. Egy kicsit
nyomjad ezt fölfelé!
703. Teszi magát (megpróbálja), hogy nyomja azt.
Nem tudja.
704. – Nyomjad jobban, ember!
705. Nem tudja. Próbálja az erejét, nem tudja, hogy
emelje föl (a koporsó fedelét).
706. Hánykolódik, nem tudja. Teszi az erõt, nem
tudja. Küszködik, nem tudja.
707. Három nap és három éjszaka, úgy se. A kanca
mellette és mondja: föladta, vegyük észre!
708. Nem tudta, hogy nyissa azt föl.
709. – No, most, – mondja – mondtam azt neked,
hogy én vagyok a Petruca, mert én tégedet, tégedet
is el kell vigyelek. No, most viszlek tégedet, én
vagyok a Petruca.
710. Tette magát szépen, és mi lesz a dologból, mert
teszi õt (az óriást a koporsóval együtt) az én kancám,
kérem szépen, a hátára, hiába volt, hej, erõsebb.
711. És az én Petrucám rajta, a hátán (a kancának),
és egyet lépett (a kanca), és otthon volt.
712. De hét kilométer volt a hossza a fának (amibõl
az óriás koporsóját csinálta).
713. No, akkor, viszi azt.
714. – No, – mondja – király, – mondja – nézzed,
itten (van)! De ha nyitod ezt föl, az országaidat
mind elpusztítja és minket is.
715. – Igen?
716. – Igen.
717. – Aztán hogyan, mit csinálunk?
718. Mondja:
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741. Lel peχ the îal the vuïÊal lesa, lel peχ e gràχñi.
742. Phenel:
743. – Phàro som, – phenel – uði?
744. – Thà kocom phàrímo shi’ pre mande. Œi sal,
– phenel – Petruca, – phenel – ke biruj leχ.
745. Jek vuïÊadaχ e gràχñi the vi saχ pe ðèmànticko
plàjin.
746. Ximintril jek.
747. – No, – phenel – îa ‘pre pe kuko kopàçi! Thàj
kanà phenàv tuke, kàj te malàχ leχ ando ïoro, thàj
o kantàri te malaχ ande leχko ïoro, antunïçi t’ aveχ
tele!
748. Vov gelaχ opre po kopàçi the kanà opre gelaχ
po kopàçi, ekdàta e graχñi χimintril.
749. O hermesàri, o ðèmànticko, thodàχ o piràpo,
e jag phabardàχ leχ.
750. – Inke vàrekon ande muro plàjin andre
uïÊadaχ!
751. E graχñi trivàl χajisejlàχ ànglà leχte, pune kese
habe ïorðolàχ tele pre leχte, sar ek vagono.
752. Antunïçi pe tríto àïílaχ ande leχko drom. Kanà
àïílaχ ande leχko drom, o hermesàri ol mas vo
ruðílaχ pre leχte, e rucij the o kàtràno pe graχñi.
Punek mèg leχke kokala inke sa avri màrdaχ le, the
leχke mas the p’ ol leχke païàvre tèjle ruðisàrdaχ ol
mas.
753. Kanà tèle ruðisàrdaχ le, çingàrdel e gràχñi:
754. – Hàj tèjle akanàk, Petruca, ke meràv rögtön!
755. Aba kodo utòlïòvo lòv’ te ruðil pre late.
756. Pe kodo huÊÊel tèle, the malàl leχ ando çikàt.
Daχ ande çang o gràst, o hermesàri, and’ ol ïtàr
çanga, o kantàri maladàχ leχ leχke ando ïoro.
757. The maladàχ leχ leχke ando ïoro, phanglàχ
leχ àvri ko kaït. The phanglàχ leχ àvri ko kast, îal o
Petruca thà kecil o jek sem lànco àvri. Îal ko koàr,
kecil leχ àvri. Voj telàl. XuÊilel, the line tèle la ràkle
ande bõçõve, sar saχ, lel le grasteχ kantàreχtàr the

719. – Akarod megnézni õt?
720. – Igen.
721. – No, engedd aztán. Meglátod õt te.
722. Szépen vesz egy fúrót és fúrt a szemeinél (az
óriásnak) két lyukat. Amikor (akkor) meglátta õt a király,
két szemmel (két szemével meglátta) õt. Akkorák
voltak (a szemei az óriásnak), mint két malomkõ.
723. Az ördögbe adta (az ördög belebújt).
724. Akkor tette magát (a király) és a szívéhez,
kérem szépen, fúrt egy lyukat és vette a golyókat, és
engedett bele háromszázkilenvenkilencet a szívébe.
725. – No, – mondja – most nyithatjátok ezt föl! – a
kanca.
726. Nyitják azt föl. Amikor meglátta azt a király és
a világ és az ország, egy helyre gyûltek mindbõl,
minden megyébõl rá (jöttek az emberek mindenhonnan
az óriást megnézni).
727. – No, – mondja (a király) – most csináljatok
egy temetést neki!
728. Csinált neki egy temetést, eltemette õt.
729. – No, – mondja – látod? Még azt, még tudta,
hogy hozza azt! Még azt (is) még tudta! – a három
tolmácsa (a királynak).
730. – De – mondja – itt van neki valaki tolmács
(segítõ) – mondja – olyanban kéne elpusztítani õt!
731. Mondja:
732. – Azt ne gondold, – mondja – hogy tudja hozni
õt (a lányt). Ha hozza, a kancája – mondja – valami
tudományos (varázstudományú), mert az – mondja
– sokat tudott. De – mondja – figyelj! Van (az óriásnak)
a lánya – mondja (az egyik tolmács) – a
gyémánthavason kikötve – mondja – négy fára. És
ott a bölcsõben, és kérem szépen, a bölcsõbe
belekötve, a négy fára, négy gyémántlánc van, és a
gyémántbölcsõbe van beletéve, – mondja – a gyémántbölcsõbe,
és
egy
lócsontba
van
beletéve.
Hogy
ne lássa õt a Szent Nap, hogy ne vegye el a szépségét.
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indulin pe.
758. Kanà ande la plàjínako vígo resle, trin ïela the
íjavàrdeï the íje gràχñe çitkozòvure pala leχte
îanna, de sa ðèmànticka.
759. Thol peχ ïukàr, îal, de e lume-lume-lume –
phenel – kese gràsten ðèmàntickonen, the kesi kàj
te lume çi dikhlaχ.
760. Tràden le îi khère leχte.
761. Ke o omporàto kanà dikhel.
762. – No, – phenel – kàj-la?
763. – No, – phenel – phandàv andre vi feljestri,
sakkonfèlo, – phenel – sastrùne kesenca.
764. Thol peχ ïukàr, thàj lel àngle o grastikàno flijero
thàj ràzil la àvri.
765. Kanà avri pelaχ pal punre, deïuïòve berïenði
saχ, de saχ mile berïenði, de deïuïòve berïenði saχ
e ràkli.
766. Pe jek rig ðèmànticka, ol bàl, the pe Êer rig.
767. – LaÊi miî saχ somnakùni?
768. – Àva. Xaχ la tèjle!
769. Na, so del tumenge o Dèl, mure làïe hallgatòvure?
Voj kanà p’ ol punre pelaχ, jek rikòtisejlàχ,
leχki palota ezerfelè saχ te ïingerðol, ol çerepura
sa tèle χukle.
770. – O Zavari païa leχte saχ.
771. – Kon phenel e paramíçi.
772. – Àï, ïè!
773. So avel ande bùÊi?
774. Vòv phenel:
775. – Sívemnek serelme, tu av muri! Tu av mande!
T’ aveχ!
776. ¥inel leχ pal’ o muj, màrel leχ.
777. Lel vò’, kèrem sèpen, opre, thà lel ek çugñi, ek
sastrùni, ïinel andre late. ¥inel trin ðeχ hàj trin ràÊe,
çi kade na del peχ, kàj te îal pala leχte.
778. – Aveχ mande gàîi, vað nà?!
779. – Œi avav tuke ïoha!

Ilyen a lánya (az óriásnak). És hozd el õt!
733. De a király fiatal legény, huszonöt éves.
734. Teszi magát szépen, legények, és mondja neki
(a király Petrucának):
735. – Ej, éppen – mondja – az kéne nekem, hogy
legyen nekem olyan asszony! Nézd, – mondja –
Petruca, mondtad, hogy van neki (az óriásnak) egy
lány. És ha azt ha nem hozod nekem feleségnek,
tudd meg, hogy a fejed a vaskarómba kerül. Mert
éppen nincs nekem feleség – mondja.
736. – No, – mondja a kanca – adtam, ahol adtam,
de most én is föl(adom).
737. Teszi magát szépen.
738. – No, – mondja – figyelj! Menjél és olvassz
háromszázkilencven
vagon
szurkot!
És
tegyél
(háromszázkilencven vagon) kátrányt rám! Egy sor
kátrányt, egy sor szurkot. Mindúgy tette rá. Csak
tett háromszázkilencven vagonnyit.
739. Jól van.
740. Ül a (kanca) hátára.
741. Fogja magát (a kanca) és megy vele
(Petrucával), fogja magát a kanca.
742. Mondja (Petruca):
743. – Nehéz vagyok – mondja – ugye?
744. – És annyi nehézség (súly) van rajtam. Nem
vagy, – mondja – Petruca, – mondja – mert bírom
azt (a súlyt).
745. Egyet lépett a kanca és volt is a gyémánthavason.
746. Nyerít egyet.
747. – No, – mondja – menj föl arra a fára! És
amikor mondom neked, hogy csapd azt a fejbe, és
a kantárt csapd a fejébe, akkor gyere le!
748. Õ (Petruca) ment föl a fára és amikor fölment
a fára, egyszer a kanca nyerít.
749. A gyémántcsõdör tette a fart (a farát), a tûz
megégette õt (a csõdört).
750. – Még valaki a havasomba belépett!
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780. Trin ðeχ thà trin ràÊe màrdaχ la, çi kade nà. De
lake mas sa tèle màrdaχ le.
781. Pao tríto ðeχ phenel:
782. – Àva! Numa te kereχ, so me phenav!
783. – So?
784. – De ma – phenel – koda jogo, – phenel – kàj
mure gràχñe, – phenel – kàj te aven ànglà mande,
thà te duïàv le! Thà te kereχ ek kàda, – phenel – kàj
te ande ïuvàv kodo thùd! Thà ande kodo thùd, kàj
te nàjoχ! K’ àntunïçi avav tuke gàîi.
785. – Sartenà! Kerav la, sívemnek serelme.
786. Thol peχ ïukàr, the îan àvri.
787. Keràrel ek thùdeχko bazíno. The lel o ïajtàri
the voj beïel tèle pa skamin.
788. The maga-magàtul sakkon graχñi îal the
duïela.
789. Kanà pherðola o ïajtàri, thùd ïolà leχ andre
ande bazino le thùdeχko. Kanà tèle duïlaχ peχke
gràχñen.
790. – No, – phenel – akanà te χuÊÊeχ andre ande
kodo thùd, kàj t’ aveχ antunïçi akanà t’ aveχ mange
gàîo!
791. De o thùd kezdisàrdas te Êírol, vràzdíno, sar
ande píri kanà Êírol o pàji.
792. – No, othe te χuÊÊeχ andre!
793. – Àpoj, me othe nàïtig χuÊÊav!
794. – Œ’ avav tuke gàîi, – phenel – te nà χuÊÊeχ
àndre!
795. Phenel:
796. – Na kade! Te χuÊÊel àndre anglàl o Petruca, k’
antunïçi vi me andre χuÊÊò!
797. – Sàrtenà! – phenel.
798. Îal e gràχñi.
799. Phenel:
800. – Sàrtenà! XuÊÊ andre, Petruca!
801. Îal othe the pe le nàkhenge χív, pe stingo rig
jek phùrdaχ, o thùd tista lañhàvo kerðílaχ. XuÊÊel

751. A kanca háromszor elveszett (eltûnt) elõle,
amíg olyan hab ömlött le rajta, mint egy vagon.
752. Akkor harmadikra megmaradt az útjában.
Amikor megmaradt az útjában, a csõdör a húsokat
õ rúgta rajta, a szurkot és a kátrányt a kancán. Amíg
még a csontjait még mindet kiverte és a húsát és az
oldalbordáin lerúgta a... a húsokat.
753. Amikor lerúgta azokat, kiabál a kanca.
754. – Gyere le most, Petruca, mert meghalok
rögtön!
755. Már azt az utolsó pénzt (az utolsó réteg szurkot
és kátrányt) rúgja rajta.
756. Arra ugrik le (Petruca a fáról), és csapja azt (a
kantárt) a homlokba (a csõdör homlokába). Adta
térdben (letérdelt) a ló, a csõdör, a négy térdben, a
kantárt csapta neki fejbe (a fejébe).
757. És csapta azt (a kantárt) neki (a csõdörnek)
fejbe (fejébe), kötötte azt ki a fához. És kötötte azt
ki a fához, megy a Petruca és akasztja az egyik szem
láncot ki. Megy a másikhoz, akasztja azt ki. Õ (a
kanca) alul. Fogja (Petruca), és vették le a lányt a
bölcsõben, ahogy volt, és fogja (Petruca) a lovat
kantártól (kantáron) és indulnak.
758. Amikor a havas végébe értek, háromszázkilencvenkilenc
kancacsikó utána (Petruca után) ment, de mind gyémánt.
759. Teszi magát (Petruca) szépen, megy, de a világvilágvilág – mondja – ilyen gyémántlovakat, és ilyet
hol ha világ nem látott.
760. Hajtotta (Petruca) õket haza hozzá (a királyhoz).
761. Mert a király, amikor látja.
762. – No, – mondja – hol van õ (a lány)?
763. – No, – mondja – zárom be az ablakokat is,
mindenfélét – mondja – vas-ilyenekkel.
764. Teszi magát (Petruca) szépen, és veszi elõ a
lólábszárat és rázza õt (a lányt) ki.
765. Amikor kiesett a lábakra, tizenhat éves volt, de
volt ezer éves, de tizenhat éves volt a lány.
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àndre muro Petruca, ek ðèmànticko manuï avílaχ
ande leχte, kanà avri avílaχ.
802. – No, – phenel – resigh muro phràl andre χuklàχ,
vi me andre χuÊÊàv.
803. Numa kanà andre χuklàχ o omporoticko ràklo,
thùd kezdisàrdaχ te Êírol, andre phabùlaχ, othe
mùlaχ o ràklo.
804. – No, – phenel – akanà tu sal muri gàîi!
805. – Me senvedisàrdom andre tute, tu senvedisàrdal
andre mande. T’ aveχ muro gàîo!
806. Antunïçi kezdisàrdaχ o bijàv. Thà vò kerðílaχ
omporàto, o Petruca. The kerðílaχ omporàto,
kèrem sèpen, biï thà ïtàre themengo. Omporàto
kerðílaχ, o Lòlo Omporàto.
807. Hàt vo, kèrem sèpen, aba ek berï, duj, kàj làsà-j.
Te shin ek berï, duj.
808. Ekdàta ando sùno dikhlàχ peχke dadeχ thà
peχka da.
809. – Dèvla, – phenel – shin íjsen – phenel – ek ïel
berï, kàj mure dadeχ çi dikhlom leχ! Aret ando
sùno dikhlom mure dadeχ. No, teχe, – phenel –
khère îasa. Induli’ ke muro dàd.
810. – No, – phenel – muri gàîi, – tehàra phenel –
aïun! Dikhlom and’ aret mure dadeχ ando sùno.
Hàj t’ aveχ síveïa, – phenel – kàj te îaχ khère!
Dulmut avílomtàr.
811. Thol peχ ïukàr, ïeve, the len pe the îan.
812. XuÊilel àndre ànde ðèmànticko koçija the
χuÊilel àndre ïtàre gràsten. Kèrem sèpen, the beïel
opre, the îan.
813. Kanà îan, vòv îal ke khùr la portaÊi tha lel ek
ràn the malàl la ke phù, peχko sasto miïÊímo,
peχko sasto vaðono, vi le sastreχko, le òrijàïeχko,
so andaχ, vi leχki ðèmànticko plàjin.
814. Phenel:
815. Phenel leχÊi ràkli:
816. – Te îaχ ke muri plàjin! – phenel. – Katikàj, ke

766. Egyik oldalon gyémánt, a hajak, és a másik
oldalon.
767. – A pinája volt arany?
768. – Igen. Eszed azt le (edd meg a pináját)!
769. No, mit ad nektek az Isten, jó hallgatóim? Õ (a
lány) amikor lábra esett, egyet rikoltott, a (király)
palotájának ezerfelé kellett szakadoznia, a cserepek
mind leugrottak (a tetõrõl).
770. – A Zavari mellette (a palota mellett) volt.
771. – Aki mondja a mesét.
772. – Maradj, hé (maradj csendben, asszony)!
773. Mi jön (következik) a dologban?
774. Õ (a király) mondja:
775. – Szívemnek szerelme, te legyél enyém! Te
gyere hozzám! Legyél (a feleségem)!
776. Vágja õt (a lány a királyt) szájon, veri õt.
777. Fog õ (a király), kérem szépen, föl, és vesz egy
ostort, egy vasat (egy vasostort), vágja bele (ütivágja
õt, a lányt, a király). Vágja (üti-vágja) három
nap és három éjjel, úgy se nem adja meg magát,
hogy menjen utána (hogy a király felesége legyen).
778. – Jössz hozzám, nõ, vagy nem?
779. – Nem leszek neked soha (a feleséged)!
780. Három nap és három éjjel ütötte õt (a lányt a
király), úgy se nem. De a húsait (a lánynak) mind
leverte azokat.
781. Harmadik napon mondja (a lány):
782. – Igen! Csak tedd meg, amit én mondok!
783. – Mit?
784. – Add meg nekem – mondja – azt a jogot, – mondja
– hogy a kancáim, – mondja – hogy jöjjenek elémbe,
és fejjem meg õket! És csinálj egy kádat, – mondja
– hogy beletegyem azt a tejet! És bele azt a tejet,
hogy megfürödj! Mert akkor leszek neked feleség.
785. – Hogyne! Megteszem ezt, szívemnek szerelme.
786. Teszi magát szépen (a király), és mennek ki.
787. Csináltat egy tejes kádat. És fogja (a lány) a
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khùr la plàjinàÊi shin ek ràn. Thà te malaχ le, ke
kerðol ek phabàj. Te ïoχ la ande Êi îebe the la saste
lumeko miïÊímo, ðèmànticko plàjin aneχ la muro
gàîo! Te îaχ ke mure dadeχko kaïtèvo, shin –
phenel – ek ràn. Te malaχ la – phenel – ke phù,
kerðol ek rupùno ambrol, the – phenel – ïov le’
andre Êe stingo rig, – phenel – ande Êi stungo îebe,
thà deχ leχke sasto miïÊímo, muro dadeχko. Te nà
mukhaχ mure dadeχko miïÊímo the muro othe,
muro ðèmànticko plàjin! Resigh, – phenel – kàj te
îaχ khère ke Êo dàd.
817. Antunïç’ o lako gàîo gelaχ, vi kàde kerdàχ.
818. Vi peχke saste plàjin, miïÊímo andàχ le, vi e
ðèmànticko plàjin.
819. – No, tute-j, muro gàîo?
820. – Na, akanà χuÊilaχ andre mure gràsten thà te
îaχ!
821. XuÊilel andre peχke ðèmàntickone gràsten, tha
anel peχke ðèmànticko koçije, the îan.
822. So avel ande bùÊi, ïeve?
823. Ke vi kako miïÊímo ingerdàχ, le Lòle
Omporàtoχko.
824. The ingerdàχ leχ, lel peχ, the îan, îan, îan,
îan.
825. Kàj jukadin àvri?
826. And’ ol trin droma, kathar ol trin phràl ïinðíle.
827. Bulhàren tèle ek kàpa.
828. – No, – phenel vòv – Dèvla làïe, katka ïinðílom
mure phràleχtàr, le ¥alamonkaχtàr tha le ÑuïÊeχtàr.
829. Von othe sùtetàr.
830. Vov, leχÊi gàîi pe leχko vast.
831. Hàt kakala duj phràl, lenge ràklòra ande koçije
the soven.
832. Line pe thà dikhen, ke kothe phabol eð jag.
833. Îal kothe, dikhel, ke kako o Zeleno Omporàto-j,
kuko o Vuneto.
834. – Tu sal o Vuneto Omporàto. T’ ajeχ baχtàlo,

sajtárt és õ (a lány) ül le a székre.
788. És maga-magától (odamegy hozzá) minden
kanca és (a lány) fejni fog.
789. Amikor meg fog telni a sajtár, a tejet teszi azt
(a lány) bele a tejes kádba. Amikor lefejte a kancáit.
790. – No, – mondja – most ugorj bele abba a tejbe,
hogy legyél, akkor most leszel nekem férj!
791. De a tej kezdett fõni, izzó (forró), mint a fazékban
amikor fõ a víz.
792. – No, oda ugorj be!
793. – Aztán, én oda nem ugorhatok!
794. – Nem leszek neked feleség, – mondja – ha
nem ugrasz bele!
795. Mondja (a király):
796. – Nem úgy! Ugorjon bele elõl (elõbb) a
Petruca, mert akkor én is bele fogok ugrani!
797. – Hogyne! – mondja (Petruca).
798. Megy a kanca.
799. Mondja (a lány):
800. – Hogyne! Ugorj bele, Petruca!
801. Megy oda (a kanca) és az orrok lyukán, bal
oldalra egyet fújt, a tej tiszta (teljesen) langyos lett.
Ugrik bele az én Petrucám, egy gyémántember jött
belõle (a tejbõl), amikor kijött.
802. – No, mondja (a király) – hogyha az én fivérem
beleugrott, én is beleugrok.
803. Csak amikor beleugrott a királyi legény, a tej kezdett
fõni, benne égett, ott halt meg a legény (a király).
804. – No, – mondja (Petruca) – most te vagy a
feleségem.
805. – Én szenvedtem miattad, te szenvedtél miattam.
Legyél a férjem!
806. Akkor megkezdõdött a lakodalom. És õ lett a
király, a Petruca. És lett király, kérem szépen, huszonnégy
országos. Király lett, Vörös Király.
807. Hát õ (Petruca), kérem szépen, már egy év,
kettõ, hogy vele (a lánnyal) van. Ha van egy év, kettõ.

100

baràt! T’ ajeχ sastevesto! T’ ajeχ baχtàlo, Zelene
Omporàtona!
835. Othe χorbin pe, v’ ek duma, v’ e Êer. K’ ek thàn
ðûlisejle.
836. Phenel ek paramíçi, so, sàr me phendom e
paramíçi tumenge.
837. Phenel:
838. – Tu sàl?
839. Phenel:
840. – Me som o ÑuïÊi.
841. – The hàj tu?
842. – Me som o... o ¥alamonka.
843. – The tu sar kerðílal omporàto?
844. – Sar phendom e paramíçi.
845. – Dikh, me çe vite gèlom perdàl! – phenel.
846. Vi vo peχke vite, the vi o ¥alamonka.
847. – The tu omporàto, vi me omporàto!
848. Lel pe ol duj phràl the îan the ïètàlon pe othe.
849. Hàt, dikhen, ke vàreso àbjol.
850. Hàt, o ðèmànto abjolaχ.
851. Dikhen, ke ïtàr gràst ðèmànticka avri phàngle,
thà χan o ðèmànticko khàs.
852. Dikhel.
853. – No, kesi – phenel – çi dikhljam! Ðèmànticko
koçije!
854. De dikhen, ke duj ðèmanticka manuï-i. Vi leχÊi
gàîi ðèmanticko, vi vov ðèmànticko-j, the ðemànticko
korona ande leχko ïoro.
855. Îan, dikhen le, von dujîène sùtetàr.
856. Îal, dikhel o ÑuïÊi. Dikhel le, dikhel le, dikhel
le.
857. – Àle kathe, phenàp tuke vàreso! – le ¥alamonkaχke.
–
Àïun!
Kado
amàro
Petruca!
Dikh
numa
leχko ñego – phenel – katikàj, dikh pe jàkh!
858. Îal, dikhel leχ o ¥alamonka.
859. – Kodo-j.
860. Von sovena.

808. Egyszer álomban látta az apját és az anyját.
809. – Isten, – mondja (Petruca) – van hiszen –
mondja – egy száz év, hogy az apámat nem láttam.
Tegnap éjjel álomban láttam apámat. No, holnap –
mondja – haza fogok menni. Indulok apámhoz.
810. – No, – mondja – feleségem, – másnap mondja
– figyelj! Láttam tegnap éjjel apámat álomban. És
legyél szíves, – mondja – hogy menjünk haza!
Régen eljöttem.
811. Teszi magát szépen (Petruca), legények, és
fogják magukat és mennek.
812. Fog be (Petruca) a gyémántkocsiba és fog be
négy lovat. Kérem szépen, és ül fel, és mennek.
813. Amikor mennek, õ (Petruca) megy a sarkához
a kapunak és fog egy vesszõt, és megcsapja a kaput,
az egész jóléte, az egész vagyona, az apósnak is, az
óriásnak, amit hozott, a gyémánthavasa is.
814. Mondja (a lány):
815. Mondja a lánya (az óriásnak):
816. – Menj a havasomhoz! – mondja. – Itten, –
mondja – a sarkánál a havasnak van egy vesszõ. És
csapjad meg õket, mert lesz egy alma. Tedd azt a
zsebedbe, férjem! Menj az apám kastélyához, van –
mondja – egy vesszõ. Csapd azt – mondja – a földhöz,
lesz (belõle) egy ezüstkörte, és – mondja –
tedd azt a bal oldaladra, – mondja – a bal zsebedbe,
és adod neki (az apádnak) az egész vagyonát, az
apámét. Ne hagyjuk az apám vagyonát és az
enyémet ott, az én gyémánthavasomat! Hogyha, –
mondja – hogy menjünk haza a te apádhoz.
817. Akkor a férje ment, így is tett.
818. Az õ egész havasát is, vagyonát hozta, a
gyémánthavast is.
819. – No, nálad vannak, férjem?
820. – Na, most fogjuk be a lovainkat és menjünk!
821. Fogja be a gyémántlovait, és hozza a gyémántkocsiját,
és mennek.
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861. S’ avel ande bùÊi?
862. – Ke, no, dikh, ðèmànticko-j leχki korona the
ðèmànticko manuï! Tha te sar îal khère angle muro
dàd, kobor kesi shin anglà leχte, angle muro dàd!
The angl’ e lume the angl’ e them. K’ ame numa
cine sam angla leχte, kodo – phenel – opràl-i pe
lende.
863. – Àle, ÑuïÊi, na kade keràχ!
864. – So?
865. – ¥inàχ lenði kòrr, sar soven! Vi le donði.
866. – Miïto – phenel numa o ¥alamonka. – Hàj, te
ïinàχ le!
867. Len ol duj χànre, ïeve.
868. Vòv ïinel tèle, o ÑuïÊi, le phràleχko ïoro, le
Petruïkaχko, vò ïinel la gàîako.
869. Te ïindàχ le tèle, îan palpàle thà thon pe
palpàle ande penði koçije the soventàr.
870. Te soventàr, mure làïe hallgatòvure, kerðol o
ðeχ, thà uïÊen opre thà îan.
871. XuÊilen àndre penge gràsten, tha beïen kàj
penge koçije thà îan.
872. – Noï! Noï!
873. Te beïen, len pe tha îan. Von othe àïílje.
874. De e gràχñi palàl saχ lògòba phàngli pel e koçije.
875. Phenel mure gràχñe:
876. – Œi mukhàv la!
877. LeχÊi gràχñi, sosa vò phírdaχ ol droma, palàl
saχ phàngli pel e koçije.
878. So del tumenge o Del, ke îal e gràχñi voj ando
Êeîalùno χùto, ando ðèmànticko. Pravàrdaχ peχ thà
χalàχ pe, kàj le Sfuntòne Dèvleχke graχt, χalàχ.
879. – No, – phenel – aïun!
880. Îal e gràχñi kol deïuduj leχte.
881. Phenel:
882. – Œi lav lenði lindra opre, çi zavarij le, kàj te
soven – phenel – ñugton.
883. Kanà îal, e gràχñi dikhel, ke lenge duj ïère

822. Mi jön (lesz) a dologból, legények?
823. Mert amaz is a vagyonát vitte, a Vörös Királyét.
824. És vitte azt, veszi magát (Petruca) és mennek,
mennek, mennek, mennek.
825. Hová lyukadnak ki?
826. A három útba (úthoz), ahonnan (ahol) a három
fivér elszakadt (elvált egymástól).
827. Terítenek le egy pokrócot.
828. – No, – mondja õ – jó Isten, emitt (itt) szakadtam
(váltam) el a testvéreimtõl, a Salamonkától és a
Nyustyitól.
829. Õk (Petruca és a felesége) ott aludtak.
830. Õ (Petruca), a felesége a kezén.
831. Hát emez a két fivér, a gyermekeik a kocsikban
és alszanak.
832. Fogták magukat és látják, hogy ott ég egy tûz.
833. Megy oda, nézi, mert emez a Zöld Király, emez
meg a Kék.
834. – Te vagy a Kék Király. Legyél szerencsés, barát!
Legyél egészséges! Legyél szerencsés, Zöld Király!
835. Ottan beszélgetnek, egy szó is, másik is. Egy
helyre gyûltek.
836. Mond (az egyik király) egy mesét, amit,
ahogyan én mondtam a mesét nektek.
837. Mondja:
838. – Te vagy?
839. Mondja:
840. – Én vagyok a Nyustyi.
841. – És és te?
842. – Én vagyok a ... a Salamonka.
843. – És te hogyan lettél király?
844. – Ahogyan mondtam a mesét (úgy, ahogy a
mesében elmondtam).
845. – Nézd, én miféle sorson mentem keresztül! –
mondja.
846. Õ is, a sorsát, és a Salamonka is.
847. – És te király, én is király.
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tèle-j ïinde.
884. Kezdil e gràχñi te rovel.
885. Phenel:
886. – Xàle le e fene! – phenel. – Dikheχ, ke lenge
phràl – phenel – mudàrde le! Nàj bajo! – phenel.
887. Lel peχ voj, thà putrel peχke biï thàj ïtàr
punre. Thàj kàj maladaχ peχ? P’ ol biï thàj ïtàr plàj,
kàj màrna pe and’ ol biï thàj ïtàr percure, ke and’
ek thàn biï thàj ïtàrvàr.
888. Thà voj àndre χuklàχ othe, and’ ol biï thàj ïtàr
plàje.
889. Othe saχ le Sfuntòne DèvleχÊi χàjing, kàj voj
pherlaχ pàji. O îuvindo pàji.
890. Thà, domnule, othàr andaχ pàji thà andaχ çàr.
891. Thol peχ ïukàr, the thol palpàle lengo ïoro. Le
Petruïkaχko thà passítil leχ palpàle, the ïukàr, the
jek cirdaχ la çàresa, palpàle vràsejlaχ. Del leχ pàji,
opre vuïÊílaχ.
892. Œi vuïÊadaχ leχ, kese íto.
893. Vrasàrel leχka gàîako sakkonfelo palpàle,
thodàχ len lengo ïoro, vrasàrdaχ le la çàresa, del le
îuvindo pàji. Vi late vrasàrdaχ la.
894. Ekdata numa e ràñi jek gindisàrdaχ the vuïÊel
opre.
895. Beïen ande bul vi lol dujîene.
896. – Jaj, – phenel – sode sùtàm! – phenel.
897. VuïÊen opre.
898. Kanà vuïÊen opre, dikhen.
899. – Œe ràt-i kado? – phenen.
900. Phenen:
901. – Œe ràt-i kado?
902. – No, – phenel – dikh, aret Êe phràl, o ÑuïÊi the
o ¥alamonka ïinde tumàri korr, mure ïavore! Ke
me aññiba lap tumenge, sar mure t’ avenaχ.
903. No, àpoj thodaχ peχ antunïçi, gelaχ. The von
khere resle ke pengo dàd, ol duj phràl.
904. Dikhel le lengo dàd.

848. Fogja magát a két fivér és mennek és sétálnak ott.
849. Hát, látják, hogy valami tündököl.
850. Hát, a gyémánt tündökölt.
851. Látják, hogy négy gyémántló (van) kikötve, és
eszik a gyémántszénát.
852. Nézi.
853. – No, ilyet – mondja – nem láttam!
Gyémántkocsit!
854. De látják, hogy (ott) két gyémántember van. A
felesége is gyémánt, õ is gyémánt, és gyémántkorona
a fejében (a fején, a férfinak).
855. Mennek, nézik õket, õk (Petrucáék) ketten
elaludtak.
856. Megy, nézi a Nyustyi. Nézi õket, nézi õket, nézi
õket.
857. – Gyere ide, mondok neked valamit! – a Salamonkának.
–
Figyelj!
Ez
a
mi
Petrucánk!
Nézd
csak
az anyajegyét – mondja – itten, a szemen!
858. Megy, nézi õt a Salamonka.
859. – Az.
860. Õk aludni fognak.
861. Mi lesz a dologból?
862. – Mert, no, nézd meg, gyémánt a koronája és
gyémántember! Mert ha hogyan megy haza apám
elébe, annyi ilyen elõtte, apám elõtt! És a világ elõtt
és az ország elõtt. Mert mi csak kicsik vagyunk
elõtte. Az – mondja – fölül van rajtuk.
863. – Gyere, Nyustyi, nem úgy csináljuk!
864. – Mit (csinálunk)?
865. – Elvágjuk a nyakukat, ahogy alusznak. Mind a
kettõét.
866. – Jól van – mondja csak a Salamonka. – Gyere,
vágjuk!
867. Veszik a két kardot, legények.
868. Õ vágja le, a Nyustyi, a fivére fejét, a Petruskáét,
õ meg (Salamonka) vágja a feleségét.
869. Ha vágták azokat le, mennek vissza és teszik
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905. – Ke dikh, çe manuï kerðíle ando ÑuïÊi the
ando ¥alamonka!
906. Thol peχ ïukàr, ïeve, the ekdàta pe muro
Petruca phenel:
907. – So si? Œi aïundàl vàreso?
908. – Na bizoñ, èdeïapàm! Ame – phenel – çi
reslam ame – phenel – leχ. Vò gèlaχtàr pe lumeko
síjo, ke ame pe Êer lume, the àpoj kade daχ o Dèl,
kàj reslam ame – phenel – mure phràlesa, le ¥alamonkasa,
the vi amen, – phenel – kàde, kàj aîutisàrdaχ
amenge o Dèl.
909. No, thol o χàmo th’ o pímo, ïeve, îal e lume th’
o them othe kilàtàïra, kàj sol leχke duj ràkle çe
omporeci kerðíle, tha so shi’.
910. De vi kako îal khere.
911. – Ðíli çi phùrdam? Ðílesa?...
912. – Na.
913. – Phurde la! Phurde la!
914. Phurdel. Kezdil la.
915. Phenel:
916. – Ðílàbe, muri gàîi, pala mande!
917. Phenel:
918. XaÊàreχ la, muro dàdu,
χaÊàreχ la, muro dàdu,
te ïuneχ la tu miïtòju,
te ïuneχ la tu miïtòju,
ke Êo ràklo îal khereju,
ke Êo ràklo îal khereju.
Te sàl îùdo, de d’ anglàlu,
te sàl îùdo, de d’ anglàlu,
te sàl mùlo, vuïÊ’ opreju,
te sàl mùlo, vuïÊ’ opreju!
919. Aïunel ekdàta le o phùro.
920. ¥unel.
921. – ¥un, ïè! K’ avel vi muro màj cino ràklo,
Petruïka!
922. Kakala sa and’ ol beng dine. Ol duj phràl.

magukat (fekszenek) vissza a kocsijukba (a hintójukba)
és elalszanak.
870. Ha elalszanak, jó hallgatóim, meglesz a nap
(kivirrad), és kelnek föl és mennek.
871. Fogják be a lovaikat és ülnek a kocsijukhoz (a
hintójukra) és mennek.
872. – Nos! Nos! (Mesélés közben, a szobába
belépéskor mondott bajûzô szó.)
873. Ha ülnek, fogják magukat és mennek. Õk
(Petrucáék holtan) ott maradtak.
874. De a kanca hátul volt lógóba kötve a kocsin (a
hintón).
875. Mondja az én kancám:
876. – Nem hagyom ezt!
877. A kancája, amivel õ (Petruca) járta az utakat,
hátul volt kötve a kocsin (a hintón).
878. Mit ad nektek az Isten, mert megy a kanca õ a
pázsitos rétbe, a gyémántba. Táplálta magát és
evett, ahol a Szent Isten lovai, evett.
879. – No, – mondja – figyelj!
880. Megy a kanca tizenkettõkor (éjfélkor) hozzá
(Petrucához).
881. Mondja:
882. – Nem veszem az álmukat fel (nem verem föl
õket álmukból), nem zavarom õket, hogy aludjanak,
– mondja – nyugodtan!
883. Amikor megy, a kanca látja, hogy a két fejük
(mindkettõjük feje) le van vágva.
884. Kezd a kanca sírni.
885. Mondja:
886. – Megeszi õket a fene! Nézd meg õket, hogy a
fivéreik – mondja – megölték õt! Nem baj! – mondja.
887. Fogja magát õ (a kanca), és nyitja a huszonnégy
lábát. És hová csapta magát? A huszonnégy hegyre,
ahol (a hegyek) verõdnek huszonnégy percben
egybe huszonnégyszer.
888. És õ beugrott oda, a huszonnégy hegybe (a huszonnégy
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923. – No, uði! – phenel ¥alamonka. – Mèg othe
inke – phenel – opre uïÊel! Te avel khère, akanà
amàro çàm χàlo.
924. Thodaχ peχ ïukàr. The leχko dàd aîakàrel leχ.
925. – Jaj, avel muro màj cino ràklo!
926. Rovindo-j, thà leχÊi dèj.
927. – Dèvla, tuke dav hàla, kàj khère avel!
928. Resen khere.
929. Lel peχ, ke îal ke peχke phràl, çumidel le.
930. The.
931. Te çumidel le, so avel ande bùÊi?
932. Peχke dadeχ, peχke sakkonen, le manuïen. De
dikhen, ke vov çe manùï kerðílaχ. Ek ðèmànticko
omporàto-j, leχÊi gàîi, leχki lume ðèmànticko-j.
933. – No, – phenel – dikhen leχ, ke opre vuïÊílaχ!
Kado çohàno-j! – phenel. – Ke çohajímo saχ, sar
pèlaχ ðèmànticko omporàto!
934. – Ando mùlo îùdo kerðílaχ!
935. Phenel:
936. – No, nàj bajo! No, beïen ke eð meseli!
937. Kerðol e meseli. Kanà kerðol e meseli, beïen
ke e meseli, χan, pen.
938. Phenel:
939. – Aïunen, mure duj phràl! Phenav tumenge ek
duma.
940. – So pheneχ?
941. – Tume mudàrdan ma, uði?
942. – Ame çi mudàrdam tume. Kàj te reslàmaχ pe
tu, Petrucka? Àme?
943. – Mure phràl, mudàrdan ma.
944. – Tutàr avílaχ ame kodo jílo, kàj te mudàraχ
tu? Ke kesi nà kerdàlàlàχ amenge, muro phràl, kàj
te mudàraχ tu. Ke feder tele ïindomaχ mure
ïavoreχÊi korr àndre tute!
945. So del tumenge o Del?
946. Phenel:
947. – Na kade lav, mure phràl.

hegy közé).
889. Ott volt a Szent Isten kútja, ahol õ töltött vizet.
Az eleven vizet.
890. És, uram, onnan hozott vizet és hozott füvet.
891. Teszi magát szépen, és teszi vissza a fejüket. A
Petruskáét és igazítja azt vissza, és szépen, és egyet
húzott a fûvel, visszaforradt. Ad neki (Petruskának)
vizet, fölkelt.
892. Nem keltette (még) õt, olyan hamar.
893. Forraszt a feleségének mindenfélét vissza,
tette nekik a fejüket, megforrasztotta azokat a
fûvel, ad nekik eleven vizet. Neki (a nõnek) is forrasztotta
azt.
894. Egyszer csak az úrnõ egyet gondol és kel föl.
895. Ülnek seggre ketten is.
896. – Jaj, – mondja (egyikük) – mennyit aludtunk!
– mondja.
897. Kelnek föl.
898. Amikor kelnek föl, néznek.
899. – Miféle vér ez? – mondják.
900. Mondják:
901. – Miféle vér ez?
902. – No, – mondja (a kanca) – nézd, tegnap este a
fivéreid, a Nyustyi és a Salamonka elvágták a torkotokat,
gyerekeim! Mert én úgy veszlek titeket, mint
(mintha) az enyéim lennétek!
903. No, aztán tette magát akkor, ment, és õk hazaértek
az apjukhoz, a két fivér.
904. Nézi õket az apjuk.
905. – Mert nézd, miféle emberek lettek a
Nyustyiból és a Salamonkából!
906. Teszi magát (az öreg) szépen, legények, és egyszer
az én Petrucámra mondja (rákérdez Petrucára).
907. – Mi van? Nem hallottál valamit (felõle)?
908. – Nem bizony, édesapám. Mi – mondja – nem
találtuk õt (nem találkoztunk vele). Õ (Petruca)
elment a világ szélére, mert mi a másik világra, és
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948. – Îaχ avri pe udvara! – phenel. – Tha ïudaχ
opre amàre trin χànre! The savo avela o hamiïo,
ande koleχko ïoro te perel o χànro!
949. Phenel:
950. – Sartenà!
951. Phenel o ÑuïÊi:
952. – ¥udaχ o χànro kade karing angle, – phenel –
antunïçi n’ avel palpàle!
953. O koar:
954. – Sartenà! Kode miïto. Miïto gindisàrdàl la!
(Œe dilo!)
955. Îan avri ando maïkar la udvarako, vonisàrde.
956. Ke ïuden leχ opre, de o χànro vorta opre gelaχ
and’ ol nàlci le çèreχke.
957. Vi vo opre ïudàχ leχ, leχko χànro, kàj leχko
nak tèle avílaχ le cineχke, ke vov naχ bíneïo angla
o Dèl. De çi leχko nak na tinðisàrdaχ.
958. Kana kukola tèle avíle, vorta ando lengo ïoro
pèle, ando kleïteto le ïereχko. Pe lengo jílo kerestül
gelaχ lenge χànre.
959. – No, – phenel – nàj bajo! Dikheχ la, muro
dàd? Me te avílomaχ hamiïo thà me te avílomaχ
çòr. Uðe, ke mùle Êe duj ràkle?
960. – Igen.
961. – De me çaço somàχ angla o Dèl. Dikheχ, ke
mudàrde ma. De nàj bajo, – phenel – ke vuïÊavàv le,
te nà meren mure phràl.
962. Gelaχ the andaχ e gràχñi, late saχ e ploska le
pàjesa thàj e çàr, thà vuïÊadàχ le opre.
963. Te vuïÊadàχ le opre.
964. – No, – phenel – mure phràl! Akanàk prinîànen
la andre, ke mure duj phràl mudàrdaχ ma?
965. – Igen.
966. – No, – phenel – tume îan palpàle! Ke me aïav
ke muro dàd, ke me som o màj cino.
967. Von geletàr, leχke duj phràl, vò aïílaχ ke
peχko dàd.

aztán úgy adta az Isten, hogy megtaláltuk egymást –
mondja – a fivéremmel, a Salamonkával, és minket
is, – azt mondja – hogy megsegített minket az Isten.
909. No, teszi (az öreg) az ételt és az italt, legények,
megy a világ és az ország oda ellátásra, ahol mind
neki a két fia miféle királyok lettek és mi van.
910. De emez is (Petruca is) megy haza.
911. – Éneket nem fújtunk (nem énekeltünk)?
Énekkel?...
912. – Nem.
913. – Fújjad (énekeljed) ezt! Fújjad ezt!
914. Fújja (Petruca). Kezdi ezt.
915. Mondja:
916. – Énekelj, feleségem, utánam!
917. Mondja:
918. Hallod (érted) ezt, apám,
hallod (érted) ezt, apám,
figyeld meg ezt te jól,
figyeld meg ezt te jól!
Mert a fiad megy haza,
mert a fiad megy haza.
Ha vagy élõ, add (lépj) elõ,
ha vagy élõ, add (lépj) elõ,
ha vagy halott, keljél föl,
ha vagy halott, keljél föl!
919. Meghallja egyszer õket az öregember.
920. Meghallja (az öregember).
921. – Figyelj, hé (asszony)! Mert jön az én kisebbik
fiam, a Petruska is!
922. Emezek mind az ördögbe adták (megrémültek).
A két fivér.
923. – No, ugyi! – mondja Salamonka. – Még ott még
– mondja – fölkel. Ha jön most haza, most a mi arcbõrünk
elveszett (ha hazatér, akkor mi elvesztünk).
924. Tette magát szépen (az öregember). És az apja
várja õt (Petruskát).
925. – Jaj, jön a kisebbik fiam!
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968. Laχ àngle peχki ðèmànticko plàjin, e phabàj
ïudaχ la pe jek rig, kerðílaχ leχ ek ðèmànticko
plàjin.
969. ¥udàχ la pe Êer rig, kerðílaχ leχko sastroχko
kaïtèvo.
970. Thà vò kerðílaχ la saste lumeko omporàto pe
kado globo la phùveko, e pàpa vò saχ.
971. Daχ le o Dèl çelèdoχ, daχ ek murï th’ ekhe
ràkjòra.
972. PaÊivàle manuïeχtàr χaÊàrdom la,
paÊivàleχke phendom la,
thà te ïunel la,
kon phendaχ la.

926. Sírva, és az anyja.
927. – Isten, neked adok hálát, hogy hazajön!
928. Érkeznek haza.
929. Fogja magát (Petruca), mert megy a fivéreihez,
csókolja õket.
930. És.
931. Ha csókolja õket, mi lesz a dologból?
932. Az apját, mindenkijét (minden hozzátartozóját),
az
embereket
(csókolja,
üdvözli).
De
látják, hogy õ miféle ember lett. Egy gyémántkirály,
a felesége, a világa (mindene) gyémánt.
933. – No, – mondja (az egyik fivér) – nézzétek meg
õt, mert fölkelt (föltámadt)! Ez kísértet! – mondja. –
Mert boszorkányság volt, ahogy esett gyémántkirály
(az is boszorkányság volt, ahogy gyémántkirály lett).
934. – Halottból élõ lett!
935. Mondja (az öregember):
936. – No, nem baj! No, – mondja – üljetek egy asztalhoz!
937. Lesz az asztal. Amikor lesz az asztal, ülnek az
asztalhoz, esznek, isznak.
938. Mondja (Petruca):
939. – Figyeljetek, két fivérem! Mondok nektek egy
szót.
940. – Mit mondasz?
941. – Ti megöltetek engem. Ugye?
942. – Mi nem öltünk meg titeket. Hol találtunk
volna rád, Petrucka? Mi?
943. – Fivéreim, megöltetek engem.
944. – Tégedet lett volna nekünk az a szívünk, hogy
megöljünk téged! Mert olyat nem tehettél volna
nekünk fivérem, hogy megöljünk téged! Mert
inkább levágtam volna a gyermekem nyakát érted!
945. Mit ad nektek az Isten?
946. Mondja (Petruca):
947. – Nem így veszem, fivéreim.
948. – Menjünk ki az udvarra! – mondja. – És dobjuk
föl a három kardunkat! És amelyik lesz a hamis,
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annak a fejébe essen a kard!
949. Mondja (az egyik fivér):
950. – Hogyne!
951. Mondja a Nyustyi:
952. – Dobjuk a kardot így – mondja – elõrefelé, –
mondja – akkor nem jön vissza!
953. A másik (Salamonka):
954. – Hogyne! Úgy jól van. Jól gondoltad ezt. (Miféle
bolond!) (Mármint Petruska, hogy ebbe beleegyezik.)
955. Mennek ki közepébe az udvarnak, vonták
(kihúzták a kardjukat).
956. Mert dobják azt föl, de a kard egyenesen fölment
az ég boltozataiba.
957. Õ (Petruca) is földobta azt, a kardját, az
orránál lejött a kicsinek, mert õ nem volt bûnös az
Isten elõtt. De az orrát se nem súrolta (érintette).
958. Amikor amazok lejöttek, egyenesen a fejükbe
estek, tetejébe a fejnek. A szívükön (is) keresztül
mentek a kardjaik.
959. – No, – mondja (Petruca) – nem baj! Látod ezt,
apám? Én ha lettem volna hamis és én ha lettem
volna tolvaj. Ugye, hogy meghalt a két fiad?
960. – Igen.
961. – De én igaz voltam az Isten elõtt. Látod, hogy
megöltek engem. De nem baj, – mondja – mert keltem
(föltámasztom) õket, ne haljanak meg az én fivéreim.
962. Ment és hozta a kanca, nála volt a kulacs a
vízzel és a fû és keltette õket föl.
963. Ha keltette õket föl.
964. – No, – mondja (Petruca) – fivéreim! Most
beismeritek azt, hogy a két fivérem megölt engem?
965. – Igen.
966. – No, – mondja – ti menjetek vissza! Mert én
maradok az apámnál, mert én vagyok a kisebb.
967. Õk elmentek, a két fivére, õ maradt az apjánál.
968. Vette elõ a gyémánthavasát, az almát dobta az
egyik oldalra, lett egy gyémánthavasa.
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969. Dobta azt a másik oldalra, lett az apósa kastélya.
970. És õ lett az egész világ királya ezen a földgolyón,
a pápa õ volt.
971. Adott nekik az Isten családot, adott egy férfit
(egy fiút) és egy leánykát.
972. Becsületes embertõl hallottam ezt,
becsületesnek mondtam ezt,
és hallgassa meg ezt,
ki mondta ezt.
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CD 22

CD 22

22/1

22/1

1. Sas, kathar nas, te n’ avílosas pe, çi nà phendosas
pe. Vàrikàj ande-j lume hàj ando them ek kràj. Kodo
kràj kàde buïolàs, hoð Kàroj kiràj. Kodoles sas ek
ràklo, le Kàroj kiràjes sas ek ràklo. No, majd avílas e
vreme, hoð, hàt, bàrílas o ràklo, le Kàroj kiràjesko
ràklo.
2. Kanà bàro sas, phendas:
3. – De, muro dàd, me îav te nõïülij!
4. – Îa, fijam, miïto-j! – phenel. – De màrdo t’ aves
le Dèvlestàr, muro ràklo, hoð tu te lesa tuke bàrvàlje
vað lesa tuke kiràjkiïassoñe vað kasave! Tu numa
ekha kasave çorrà le tuke, pe kas dikhesa, hoð
numa ek sàlo coχa si! XaÊàres? No.
5. – Miïto-j, muro dàd!
6. No, atunçi χuÊildas peske eð çapat katonàt iï
kodolenca indulisàrdas. Opre phírdas e lume hàj o
them, hoð te rodel peske ekha kasave çorra ràklje,
kas phendas lesko dàd. Phírdas, gelas, de ç’
arakhlas khañikàj kasave kiïassoñen.
7. Kàj àkhàrnàs les:
8. – Teïïèk bejönni!
9. – Nà, khañikàj!
10. Ande kodo gàv, ande savo vò beïelàs, sas ek
çorro çikòïi. Kodoles sas ek ràklji. Kodi ràklji kasavi
çorri sas, mùlas lako dàd, mùlas la leski (helyesen:
laki) dèj, çorri sas zuràles, ek sàlo nàsul kàntuïi sas
pe late, kàj e χàjing thòvelàs. Vò sar avlàs khèrefelè,
dikhlas, hoð kothe si ek çorri ràklji ronðoïon.
11. Phenel lake:
12. – Ðerünk çak!
13. Avel.
14. – No, daðesàr’ angle – phenel –, tu san muri
gàzi, me som Êo gàîo!

1. Volt, honnan nem volt, ha nem lett volna, nem is
mondatott volna. Valahol a világban és az országban
volt egy király. Annak volt egy fia, a Károly királynak volt egy fia. No, majd jött az idõ, hogy, hát,
megnõtt a fiú, a Károly király fia.
2. Amikor nagy volt, mondta:
3. – No, apám, én megyek nõsülni!
4. – Menjél, fiam, jól van! – mondja. – De verve
legyél az Istentõl, fiam, hogyha te gazdag lányt veszel
magadnak vagy királykisasszonyt veszel magadnak
vagy ilyeneket! Te csak egy olyan szegény lányt
vegyél el, akin látni fogod, hogy csak egy szál
szoknyája van! Érted? No.
5. – Jól van, apám.
6. No, akkor fogott magának egy csapat katonát és
azokkal indult. Följárta (bejárta) a világot és az
országot, hogy keressen magának egy olyan szegény
lányt, akit az apja mondott. Járt, ment, de sehol
nem talált olyan kisasszonyokat.
7. Ahová hívták õt:
8. – Tessék bejönni!
9. – Nem, sehová!
10. Abban a faluban, amelyikben õ lakott, volt egy
szegény csikós. Annak volt egy lánya. Az a lány olyan
szegény volt, meghalt az apja, meghalt neki az
anyja, szegény volt erõsen (nagyon), hogy egy szál
rossz köntös volt rajta, ahogy mosott a kútnál.
Ahogy jött hazafelé, meglátta, hogy ott van egy
szegény lány rongyosan.
11. Mondja neki:
12. – Gyerünk csak!
13. Jön.
14. – No, mától elõre (mától fogva) – mondja –, te
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15. – Ò, ne teïïík çùfïàgul besèlni, kiràj aÊàm! – hàj
e ràklji.
16. – Nà, khançi! – phenel. – Khançi! Numa av!
17. – Dehàt, kàde te si, ðerünk!
18. Hàj akànak vi tràdel o kràj andre, hoð te aven
hintòvuri, t’ aven muîikàïuri, te aven gàdenca. Îan
hàj aven le òtòvuri, hintòvuri, le kràj, le bàròvuri, le
herceguri, aven.
19. De, akànak aba phenel:
20. – Kekej muri gàîi! Voj ronðoïon, eð segèñ jàñ!
21. No, hàj lel akànak hàj ïudel pal late tèjle.
22. – Õtözin opre!
23. Õtöztetin la. Akàn aven le ràklje, aven le gàîe,
aven le ràj, õtöztetin la meñassoñnak opre. No, hàj
len akànak, îan khère. No, àçel o bijàv, khelen,
mulatin. No, miïto-j. No, akàn aba khetàne beïen,
nàj maïkar lende khançi, vò si o Kàroj kiràj, leski
gàîi o Kàroj kiràjnè. De aba kàde dikhel peske
gàîes, uði, loïàl, hoð, hàt, õ milyen helyre került és
milyen çorri sas, kulduïkiñe, uði! Iï kàj baχ! Kàde
dikhlàs peske gàîes, sar peske duj jàkha. No, miïto-j.
24. Majd jokhàr, χàv avri Êe Dèvles, ek detehàrako
o Kàroj kiràj gindisàrdas ande peste: kimegyen mán
az uccára egy kicsit, hogy csürhehajtáskor, hoð te
dikhel, hoð karing îan le bàle. No, miïto-j. Te gelas
avri, kothe sembe lesa sas e vendèglèva.
25. Gindisàrdas ande peste:
26. – Aïta, te îav te kinav mange ek cigaretti! – o
Kàroj kiràj.
27. Hàj vi lel hàj vi îal. No, miïto-j. Majd beïel tèjle
minðàn.
28. – Teïïèk hejet foglalni! – uði, sar kiràjoske.
29. Majd duj çavargòvuri, duj gàîe, duj ràkle kothe
vitatkozin, χaÊàres, hogy ilyen asszony nincs a világon,
akit ne lehessen levenni a lábárul. De aba
romànes phenav. Kasavi... Nàj kasavi îùlji, hoð te
nàïtig diljàren la. XaÊàres?

vagy a feleségem, én vagyok a férjed!
15. – Ó, ne tessék csúfságul beszélni, király atyám!
– hát, a lány.
16. – Nem, semmit! – mondja. – Semmit! Csak
gyere!
17. – Dehát, ha így van, gyerünk!
18. És most küld is a király be, hogy jöjjenek a
muzsikások, jöjjenek ruhákkal. Mennek, és jönnek
az autók, a hintók, a királyok, a bárók, a hercegek,
jönnek.
19. No, most már mondja:
20. – Jöjjenek a muzsikások! Emez a feleségem! Õ
rongyosan, egy szegény lány!
21. No, és fogja most és ledobja róla.
22. – Öltözz fel!
23. Öltöztetik. Jönnek most a lányok, jönnek az
emberek, jönnek az urak, felöltöztetik õt meny- asszonynak.
No, és fogják most, mennek haza. No, áll
(tart) a lakodalom, táncolnak, mulatnak. No, jól
van. No, most már együtt laknak, nincs közöttük
semmi (semmi félreértés), õ a Károly király, felesége
a Károly királyné. De már úgy nézi a férjét, örül,
ugye, hogy, hát, õ milyen helyre került és milyen
szegény volt, koldusnõ, ugye! És hogy (milyen)
szerencse! Úgy nézte (úgy megbecsülte) a férjét,
mint a szemét. No, jól van.
24. Majd egyszer, eszem ki (egyem meg) az
Istenedet, egy reggel a Károly király gondolta
magában: kimegyen mán az uccára egy kicsit, hogy
csürhehajtáskor, hogy megnézze, hogy merre mennek
a disznók. No, jól van. Ha kiment, ott vele
szemben volt egy vendéglõ.
25. Gondolta magában:
26. – Megállj, hadd menjek, hogy vegyek magamnak
egy (szál) cigarettát! – a Károly király.
27. És fogja is és megy is. No, jól van. Majd leül
mindjárt.
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30. Vò hallgatij, o Kàroj kiràj kede hallgatij, hoð sar
vitatkozin kothe.
31. Phenel le duje manuïenge:
32. – Gyertek csak ide, aven kathe! No ïunen kathe!
– phenel. – Mán ha cigányul, akkor cigányul mondom, ugyi. Aven kathe, ïunen kathe! Man si ek gàîi,
de tèjle te îanna te len la pal punre hàj îanna
mange te phenen, hoð sosko jeðo si la, atunçi –
phenel – muro kiràjïàgo perdàl dav tumenge!
33. XaÊàres? Na, miïto-j. No, kodolasa le gàîe keren
ek serzõdèïi, hoð so phendas o kiràji hàj len pe.
34. – De ennek egy hetet adok! Hogyha egy héten
belõl nem vègzin, akkor akasztásra!
35. – Miïto-j!
36. No, hàj vi len pe akàna le duj ràkle, hoð te îan,
hoð leska gàîe tèjle lena pal punre. XaÊàres? De vò
phendas, hoð mijen jeðet, hoð sosko sömõçi si pe
muri gàîi, hàj soski, hàj sàr si.
37. Atunçi mèg phenel:
38. – Muro kiràjïàgo perdàl dav tumenge!
39. – Jól van!
40. De, akàna vi len pe von.
41. Ek detehàrako, koràn reggel d’ aba i leski gàîi
sajek îuÊàrel les.
42. – Jaj, hol van Károly? Jaj, kàj s’ o Kàroj?
43. – Kàj si lako gàîo?
44. E gàîi, kanà dikhlas, hoð çi avílas, kàj feljàstra
ròvel. Dikhel. Kàj so dikhlas.
45. – Nem láttátok Károlyt? Nem tudjátok?
46. Maj îal kothàr, telà-j feljàstra o jek.
47. – Nem látta Károlyt?
48. – Dehogynem! Egy asszonnyal ment. Elment,
elszökött egy asszonnyal.
49. – Phû! Ne hazudjál! Azonnal akasztásra vitetlek?
– e gàîi kodoleske.
50. Îaltar o gàîo.
51. No, majd nemsokára megint jön a másik. Vi kodo.

28. – Tessék helyet foglalni! – ugye, mint királynak.
29. Majd két csavargó, két nem-cigány ember, két
legény ott vitatkozik, érted, hogy ilyen asszony nincs
a világon, akit ne lehessen levenni a lábárul. De már
cigányul mondom. Olyan... Nincs olyan nõ, hogy
akit
ne
tudnának
megbolondítani
(elcsábítani).
30. Õ hallgat, a Károly király úgy hallgatja, hogy
hogyan vitatkoznak ott.
31. Mondja a két embernek:
32. – No, gyertek ide! No, figyeljetek ide! – mondja.
– Mán ha cigányul, akkor cigányul mondom,
ugyi. Gyertek ide, figyeljetek ide! Nekem van egy
feleségem, de ha le fogjátok tudni venni õt a
lábakról (ha el tudjátok õt csábítani) és meg tudjátok
majd mondani nekem, hogy milyen jegye (anyajegye)
van, akkor – mondja – a királyságomat átadom
nektek.
33. Érted? No, jól van. No, azzal az emberek csinálnak
egy szerzõdést, hogy mit mondott a király és
fogják magukat.
34. – De ennek egy hetet adok! Hogyha egy héten
belõl nem végeztek, akkor akasztásra!
35. – Jól van.
36. No, most fogja is magát a két legény, hogy menjenek,
hogy a feleségét levegyék a lábakról. Érted?
De õ mondta, hogy milyen jegyet, hogy milyen szemölcs
van a feleségemen, és milyen, és hogyan van.
37. Akkor még mondja:
38. – A királyságomat átadom nektek.
39. – Jól van.
40. No, õk most fogják is magukat.
41. Egy reggel, korán reggel már a felesége mindegyre
várja õt.
42. – Jaj, hol van Károly? Jaj, hol van a Károly?
43. – Hol van a férje?
44. Az asszony, amikor látta, hogy nem jött, az
ablaknál sír. Néz. Hol (hogy) mit látott.

112

52. – Nem láttátok Károlyt?
53. – Micsoda Károly? Hagyjátok! Elment egy aszszonnyal,
ott múlat egy asszonnyal.
54. Megint annak is. Leköpte, mindennek lehordta,
hogy: mír hazudsz? Sostàr χoχaves? Morros Êa da!
Îastar angla mande vað nà!
55. Naïadas le.
56. No, nàïtig keren khançi. Maj kàver detehàrako pàle
numa çak kàde zumade pe. V’ atunçi na las pe lende
khançi. Jaj, sar kerna akàna, so kerna? Ke te nà kerna
elego, akasztásra viszi a király õköt! No, so ïàj keren?
57. Maj jokhàr vi si ek phùri sakàçkíñe.
58. Hàj vi avel avri e sakàçkíñe.
59. – Ide hallgassál, szakácsné! Gyere csak! Lehet
veled beszélni?
60. – Hàt, sostàr te nà?
61. – No, ïun kathe! Te ñerisàrasa, – phenel – hoð
vàrisàr te ïàj îànas, hoð sosko semõçi si pè krajàskiñe,
hàt,
atunçi
kado
ítèleto
amàro-j
hàj
ñerisàras les hàj me lav tu gàîake! – phenel o jek.
62. – Rendbe si! No, ïun kathe! Hàjde! Si ma ek
ruhàïkoïàri – phenel – hàj ïuvav t’ àndre ande
koïàri hàj ingrav tu àndre! Kàde vàrisàr!
63. – Miïto-j!
64. No, miïto-j akàn aba hàj vi ïol les egy ruháskosárba.
Tudod,
milyen
az
a
ruhás?
Olyan
vesszõ,
hogy a szél járja. Beleteszi, lecsomagolja.
65. – No, av àndre!
66. Îal àndre.
67. Phenel apoj:
68. – Naccságos asszon, az egerek kirágják, χan le
egèruri, χan mure gàda! Àndre anòs kado çom(ago)!
69. – An les! ¥uv les kothe ande bànato! – phenel.
70. ¥unes?
71. Hàj vi lel o koïàri hàj vi ingrel les hàj ïol les tèjle
kothe. No, miïto-j. Majd egy délután, pala mizmèri
hàj vi îal voj kothe.

45. – Nem láttátok Károlyt? Nem tudjátok?
46. Majd az egyik onnan (arra) megy, az ablak alatt.
47. – Nem látta Károlyt?
48. – Dehogynem. Egy asszonnyal ment. Elment,
elszökött egy asszonnyal.
49. – Phû! Ne hazudjál! Azonnal akasztásra vitetlek!
– az asszony annak.
50. Elmegy az ember.
51. No, majd nemsokára megint jön a másik. Az is.
52. – Nem láttátok Károlyt?
53. – Micsoda Károly? Hagyjátok! Elment egy asszonynyal,
ott múlat egy asszonnyal.
54. Megint annak is. Leköpte, mindennek lehordta,
hogy: mír hazudsz? Miért hazudsz? Megdörzsölöd
(megbaszod) az anyádat! Eltakarodsz elõlem vagy
nem!
55. Kergette õket.
56. No, nem csinálhatnak semmit. Majd másik
reggel megint csak így próbálkoztak. Akkor se vetett
rájuk semmit. Jaj, hogyan fogják csinálni most, mit
fognak csinálni? Mert ha nem tesznek majd eleget,
akasztásra viszi a király õköt! No, mit csinálhatnak?
57. Majd egyszer egy öreg szakácsné is van.
58. És jön is ki a szakácsné.
59. – Ide hallgassál, szakácsné! Gyere csak! Lehet
veled beszélni?
60. – Hát, miért ne?
61. – No, figyelj ide! Ha meg fogjuk nyerni, –
mondja – hogy valahogyan megtudhatjuk, hogy milyen
szemölcs van a királynén, hát, akkor ez az ítélet
a miénk és megnyerjük és téged én feleségül veszlek!
– mondja az egyik.
62. – Rendben van. Gyere! Van egy ruháskosaram –
mondja – és beleteszlek téged a kosárba és beviszlek.
Így valahogy.
63. – Jól van.
64. No, jól van. Teszi is õt egy ruháskosárba.
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72. – Ò, na sa ròv aba, krajàskíña, majd avla vò!
Hàjte vàrikàj vàriso intèznivalòvo-j les! Na sa ròv,
na sa priïÊisàr! Aïta, te thòvav tu ek cerra!
73. Anel ando lavòri pàji. „Aïta, te thòvav(tu)!“
Kidel le gàda tèjle. Koke aba, uðe, duj ðès, duj ràÊe
vað trin, sajek ròvel. Egès hèten, uðe, opre, vi çi nà
χal çi khançi. ¥àj gindis, össze vót õ is törve, ugyi!
No, hàj vi lel akàna-j sakàçkíñe, ïimogatij la, lel, hullàvel
la, ïimogatij la, thòvel la, kerel la.
74. Koko ande koïàri-j. Vàzdel opre hàj dikhel.
75. Majd a jobb mejje alatt sas ek kàlo semõçi, itt a
jobb mejje alatt eð kàlo ponto, eð kàlo semõçi, s
kodo o kiràji, uði, kodo phendas. Uðe, kon îanla?
Hàt, numa kodo ïàj dikhel kodo ponto, aba te jèrtis,
kàj phenav kasavendàr, kon lako gàîo-j hàj sakofèlo
dikhel pe peski gàîi. Uði? Kàde-j vað nàj kàde-j? No.
Vàzdel opre laki çùçi koko hàj vi dikhel o ponto, hoð
miçoda. No, miïto-j. Dosta-j leske akàna. Miïto-j.
76. – No, mán kiviszem a kosárt! – ingrel les avri.
77. Lel pe koko.
78. – Gyerünk! – hàj vi îal.
79. – Na, király atyám, – phenel – megnyertem!
80. – No, te ïunav, so-j!
81. – Telà laki çàçi çùçi eð fekete sömõç van!
82. – Œàçípo-j tu! Daðesàra angle, îa hàj le perdàl
sakofèl’!
83. ¥undàn? No.
84. Koko hàj vi lel pesko feðveri po phíko hàj vi îal
kàj e gàîi. Dikhel les, de... (malavel la).
85. – Jaj!
86. – Mentél elõttem, te dáma kurva! Azonnal!
Eriggy és õtözzél fel feketébe – phenel – azonnal!
87. – Jaj! Mi van véled? So si tusa? Muro gàîo, so-j
tuke? So si tusa, àldil t’ o Svunto Dèl?!
88. – Khançi! Numa îa hàj õtözisàr ande kàle
gàdende!
89. Koke îal ròjindos, õtözij ànde kàle gàdende.

Tudod, milyen az a ruhás? Olyan vesszõ, hogy a szél
járja. Beleteszi, lecsomagolja.
65. – No, gyere be!
66. Bemegy.
67. Mondja:
68. – Naccságos asszon, az egerek kirágják,
megeszik
az
egerek,
megeszik
a
ruháimat!
Behoznám ezt a csom(agot)!
69. – Hozzad! Tedd oda a bánatba! – mondja.
70. Figyelsz?
71. És fogja is a kosarat és viszi is és le is teszi oda.
No, jól van.
72. – Ó, ne sírj már mindig, királyné, majd jönni fog
õ! Hátha valahol valami intéznivalója van! Ne sírj
mindig, ne keseregj mindig! Megállj, hadd mosdassalak
meg egy kicsit!
73. Hoz a lavórban vizet. „Megállj (várj), hadd mosdassalak
meg
(téged)!“
Leszedi
a
ruhákat.
Amaz
már, ugye, két nap, két éjszaka vagy három, mindegyre
sír. Egész héten, ugye, fönt, enni sem eszik semmit
se. Gondolhatod, össze vót õ is törve! No, és
most fogja is a szakácsné, simogatja õt, fogja, fésüli
õt, simogatja õt, mosdatja, csinálja.
74. Amaz a kosárban van. Fölemeli és néz.
75. Majd a jobb mejje alatt volt egy fekete szemölcs,
itt a jobb mejje alatt egy fekete pont, egy fekete
szemölcs, s az a király azt mondta. Ugye, ki tudná?
Hát, csak az láthatja azt a pontot, már megbocsáss,
hogy mondok ilyeneket, aki a férje és mindenfélét
lát a feleségén. Ugye? Így van vagy nem így van? No.
Felemeli a csecsét és látja is a pontot, hogy micsoda.
No, jól van. Neki most elég. Jól van.
76. – No, mán kiviszem a kosárt! – kiviszi.
77. Fogja magát amaz.
78. – Gyerünk! – és megy is.
79. – Na, király atyám, – mondja – megnyertem!
80. – No, halljam, mi az!
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No, miïto-j.
90. – Elõttem!
91. Îal angla leste.
92. ¥unes?
93. Majd olyan katólikus templom, a templom elõtt
ki van feszítve Jézus.
94. – No, îa! Térgyepejj le, ís imádkozzál! Hogyha
a Jóisten megbocsát neked, akkor én is megbocsátok!
Eriggy, térgyepejj, ís imádkozz!
95. Lel avri o pistoji. Püff! – nem érte el. Püff! – a
másikat, az se. Püff a harmadikat! – çi kodo.
Három golyó, egy se sült rá. Mert nem vót bûnös,
ugyi, s a Jóisten megkegyelmezett neki.
96. – Na, – phenel – dikhav – phenel –, hoð çi χuÊilde
tu. Dehàt atunçi o Dèl te jertisàrdas tuke, vi me jertij.
Te mész jobbra, én megyek balra. Megértetted?
97. – Igenis. Jól van. So si tusa?
98. – Khançi, khançi!
99. Na, jól van. De akànak aba phenav, hoðhàt vòt
mèg kotka, sas duj ðes hàj duj ràÊe. Csináltatott egy
pár csizmát, kasave, hogy a világon olyan nem
létezett. Egy pár csizmát.
100. – Nesze! – aszongya. – Ezt az egy csizmát
neked adom, ez az egy meg nekem marad. Mikor ez
a két csizma együtt tanálkozik, atunçi te aràkhaðuvas
vi ame khetàne!
101. XaÊàres? Na, miïto-j.
102. De voj gelas, e gàîi, îikàj ek vendèglèva hàj
phendas:
103. – Itt hagyom ezt a csizmát. Majd ennek a
csizmának... Tegyék ki! – phenel. – Hogyha a párja
megakad, akkor majd én meg fogom tudni.
104. Kade khère mindenütt... Ezelõtt, mikor én
gyerek vótam, a kocsma elõtt vót egy tábla, ís egy
csizma vót rajta feltéve. Az a csizma az vót. Ez történet
vót. Érted? Történet. A csizma. Ke gyerekkoromba’,
tudom, hogy vót egy csizma. Ez a csizma az

81. – A jobb csecse alatt egy fekete szemölcs van!
82. – Igazságod van! Mától elõre (mától fogva),
menj és vegyél át mindenfélét!
83. Figyelted? No.
84. És amaz vállára is veszi a fegyverét és megy is a
feleséghez. Ránéz, no... (megüti).
85. – Jaj!
86. – Mentél elõttem, te dáma kurva! Azonnal!
Eriggy és õtözzél fel feketébe – mondja – azonnal!
87. – Jaj! Mi van veled? Mi van veled? Férjem, mi
(bajod) van neked? Mi van veled, megáld téged a
Szent Isten?
88. – Semmi! Csak eredj és öltözködjél fekete
ruhákba!
89. Amaz sírva megy, öltözik fekete ruhákba.
90. – Elõttem!
91. Megy elõtte.
92. Figyelsz?
93. Majd olyan katólikus templom, a templom elõtt
ki van feszítve Jézus.
94. – No, eredj! Térgyepejj le, ís imádkozzál!
Hogyha a Jóisten megbocsát neked, akkor én is
megbocsátok! Eriggy, térgyepejj, ís imádkozz!
95. Kiveszi a pisztolyt. Püff – nem érte el. Püff! – a
másikat, az se. Püff a harmadikat! – az se. Három
golyó, egy se sült rá. Mert nem vót bûnös, ugyi, s a
Jóisten megkegyelmezett neki.
96. – Na, – mondja – látom – mondja –, hogy nem
fogtak meg (nem találtak el a golyók). Dehát ha az
Isten megbocsátott neked, én is megbocsátok. Te
mész jobbra, én megyek balra. Megértetted?
97. – Igenis. Jól van. Mi van veled?
98. – Semmi, semmi!
99. Na, jól van. De most már mondom, hogyhát volt
még, amott volt két nap és két éjszaka. Csináltatott
egy pár csizmát, olyanokat, hogy a világon olyan
nem létezett. Egy pár csizmát.
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vót. A Károly királynénak a csizmája. Vagy a Károly
királynak.
105. Na, mosmán, û, az asszony elment jobbra, az ura
meg balra. Na, jól van. Õ elment. Ippen Debrecennek
ment. És akkor û elment a borbérho, az asszon.
106. – Kérem, férfifazonra vegyék le a hajamat!
107. Levették a haját férfifazonra. No, kanà tèjle
ïinde lake bal, gelas és vett magának egy õtöny férfiruhát,
ami õrajta pászol. Gelas àndre a katona parancsnokságnál,
hogy én be akarok állni katonának.
108. – Me ketànake kamav te àçav àndre!
109. – Jól van.
110. Azonnal katonatisztnek line les àndre, ke
dikhle les, van iskolája, mutatja a papírját, azonnal
tisztnek vették be. No, mosmán õ ott van a századnál,
a katonai... kàj o parançnoko, kothe-j-li ketana.
111. Vò pàle gelas Váradnak, lako gàîo. No, miïto-j.
Lako gàîo gelas, vi kodo ketànaske gelas, de vò ek
kasavo züllto, rísegeïo kerdílas, hoð Isten õrizz,
Károly király! No, miïto-j. No, voj kathe-j andi Debrecinava,
voj kothe-j-li ketàna. Miïto-j. Kàj o sàzado.
112. Majd jokhàr hàj vi avel e vreme, hogy phenel,
hogy, no, mosmán û az û százaggyával Váradnak
kell hogy menjenek. Akkor adott hírt annak a századosnak,
hogy
a
katonákat
állítsa
mindet
sorba
ki,
voj pàle katkàr peskirenca, hogy lássa meg, hogy
kinek milyen katonája van. XaÊàres? Na, miïto-j.
No, akànak vi kodo kothe avri àllítisàrdas.
113. De aba vò, lako gàîo, o Kàroj kiràj, pucceri saslo
ekhe tistoske. Puccernek került, mer’ részeges
meg màÊàrno kerðílas, màrde Dèvlesko sas. No,
miïto-j. De sajek ròvelàs, apoj lesko tisto sajek
puïlas lestàr, hoð:
114. – Sostàr ròves?
115. Koko çi phenlas.
116. – De ma pàça! Na phen mange khançi!
117. No, miïto-j. Majd hàj vi àllítij àvri, kanà aba

100. – Nesze! – aszongya. – Ezt az egy csizmát neked
adom, ez az egy meg nekem marad. Mikor ez a két csizma
együtt tanálkozik, akkor találkozzunk mi is egybe!
101. Érted? Na, jól van.
102. De õ, az asszony, egy vendéglõhöz ment és mondta:
103. – Itt hagyom ezt a csizmát. Tegyék ki! – mondja.
– Hogyha a párja megakad, akkor majd én meg
fogom tudni.
104. Így otthon mindenütt... Ezelõtt, mikor én gyerek
vótam, a kocsma elõtt vót egy tábla, ís egy csizma vót
rajta feltéve. Az a csizma az vót. Ez történet vót. Érted?
Történet. A csizma. Mert gyerekkoromba’ vót minálunk
is a kocsma elõtt egy csizma. Ez a csizma az vót. A
Károly királynénak a csizmája. Vagy a Károly királynak.
105. Na, mosmán, û, az asszony elment jobbra, az ura
meg balra. Na, jól van. Õ elment. Ippen Debrecennek
ment. És akkor û elment a borbérho, az asszon.
106. – Kérem, férfifazonra vegyék le a hajamat!
107. Levették a haját férfifazonra. No, amikor levágták
a haját, ment és vett magának egy õtöny férfiruhát,
ami õrajta pászol. Bement a katona parancsnokságnál,
hogy én be akarok állni katonának.
108. – Én katonának akarok beállni!
109. – Jól van.
110. Azonnal katonatisztnek vették be, mert látták,
hogy iskolája van, mutatta a papírját, azonnal tisztnek
vették be. No, mosmán õ ott van a századnál, a
katonai... a parancsnoknál, ott van.
111. Õ pedig Váradnak ment, a férje. No, jól van.
Ment a férje, az is katonának ment, de õ egy olyan
züllött, részeges lett, hogy Isten õrizz, Károly király!
No, jól van. No, õ itt van Debrecenben, õ ott
katona. Jól van. A századnál.
112. És majd egyszer jön is az idõ, hogy mondja,
hogy, no, mosmán û az û százaggyával Váradnak
kell hogy menjenek. Akkor adott hírt annak a századosnak,
hogy a katonákat állítsa mindet sorba ki, õ
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kothe reslas voj, phenav, e kher àvri ïutas, hoð maj
kanà kodol’ duj khere khetàne malaðon, atunçi te
malaðol vi voj peske romesa khetàne. No, miïto-j.
118. Îal, îal e gàîi, îal, kanà dikhel, hoðhàt e kher
avri ïutinde. No, gindij ande peste, atunçi kathe si
t’ avel vi muro gàîo.
119. – Vegyék le!
120. Atunçi las tèjle i kher hàj ïutas le khetàne.
121. – No, akànak khetàne malaðuvav mure gàîesa!
– phenel.
122. Hàj vi îal hàj vi del avri o parançnoko, hoðhàt
te àllítij avri vi kodo sàzadoïi peske ketàñen, vi voj
peskiren. Àllítin akàna sa ïortul-ïorba le ketàñen.
123. XaÊàres?
124. No, îal voj akàna sa ïortul-ïorba, te dikhel le
ketàñen. Hàj vi dikhel jokhàr peske gàîes. Kothe-j
puccer.
125. – Avta – phenel – tu, manuïa!
126. Hàj vi avel.
127. – So si Êo bajo? Sostàr-i rùte Êe jàkha? So-j Êo
bajo? So si?
128. – Ò, de ma pàça! – phenel. – Százados, alá’ jelentem!
– phenel. – Mukh ma! De ma pàça! Na puï!
129. – De, avta akòrde! – phenel. – Daðesàr’ angle
muro pucceri avesa! – phenel peske gàîeske.
130. – Miïto-j.
131. – No , le kakale grastes – phenel –, pe kado le sàma!
– phenel. – De kàde le sàma, sar pe Êe duj jàkha!
132. – Miïto-j.
133. Îal, vi lel le grastes, gondozij les kothàr össevissa.
Kake
sajek
dikhel.
Na,
majd
akhàrel
les
kothe.
134. – Sostàr sa ròves? Phenta mange!
135. – Nà! De ma pàça!
136. KaÊÊi sa faktatisàrdas les, kaÊÊi sa puïlas les,
mèg jokhàr phendas, àke, sar hàj sar, sas ma ek
gàîi,
hàj
sar
pecisàrdom,
hàj
sar.

pedig eminnen az övéivel, hogy lássa meg, hogy
kinek milyen katonája van. Érted? Na, jól van. No,
most az is oda kiállította.
113. De õ, a férje, a Károly király, tisztiszolgája volt
egy tisztnek. Puccernek került, mert részeges meg
részeges lett, istenverte volt. No, jól van. De mindegyre
sírt, aztán a tisztje mindegyre kérdezte tõle:
114. – Miért sírsz?
115. Amaz nem mondta.
116. – Adj nekem békét! Ne mondj nekem semmit!
117. No, jól van. Majd és állítja is ki, mikor már
odaért õ, mondom, a csizmát kitette, hogy majd
amikor az a két csizma együtt találkozik, akkor
találkozzon õ is a férjével egybe. No, jól van.
118. Megy, megy az asszony, megy, amikor meglátja,
hogyhát
a
csizmát
kitették.
No,
gondolja
magában, akkor itt kell hogy legyen a férjem is.
119. – Vegyék le!
120. Akkor levette a csizmát és összetette (egymás
mellé tette).
121. – No, most össze fogok találkozni a férjemmel!
– mondja.
122. És megy is és ki is adja parancsba, hogy az a
százados is állítsa ki a katonáit, õ is az övéit. Állítják
most sortul-sorba a katonákat.
123. Érted?
124. No, õ most sortul-sorba megy, hogy megnézze
a katonákat. És egyszer meg is látja a férjét. Ott
tisztiszolga.
125. – Gyere, – mondja – te ember!
126. És jön is.
127. – Mi a bajod? Miért vannak kisírva a szemeid?
Mi a bajod? Mi van?
128. – Ó, adj nekem békét! – mondja. – Százados,
alázatosan jelentem! – mondja. – Hagyj engem! Adj
nekem
békét!
Ne
kérdezz!
129. – No, gyere el emerre! – mondja. – Mától elõre
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137. Na èï atunçi phenel:
138. – Kathar îanglan, hoð Êi gàîi nàj bûnöïo?
139. – Hàt, pa kode îanglom – phenel –, hoð çak nà
trobusàrdas t’ avel bûnöïo, k’ o gojòvo çi χuÊildas
la. Íï gindisàrdom, hoð çak nàj bûnöïo.
140. – No, akànak aba – phenel – tu san muro pucceri!
– Èï kàvres das ande lesko thàn. – Akàn’ aba si te
îas ande Debrecina!
141. – Jaj, na inger ma kothe, àldij tu o (Svunto Dèl)!
142. – Me parançolij, – phenel – nà tu!
143. Hàj vi len hàj vi îan kothe andi Debrecina. Kàj
îanna kovártélyba, kàj nà? Íppen kàj pesko kher.
144. XaÊàres?
145. – Itt kérünk egy kovártélyt!
146. – Igen.
147. Kothe-j e sakàçkiñe. Karing kodo gelas, kàj
becsapták õket. No, aven. Kothe mangen penge sàllòvo,
kothe-j-le. No, miïto-j, kothe-j-le. Akàna den le
kothe than, kosto, mindent.
148. Voj atunçi hàj vi lel e kùçuri, so late sas, kukol,
dulmutàne sobakùçok, meg minden. Hàj vi lel hàj vi
îal ande-j soba hàj vi õtözij opre nõi ruhàba, ke
angla kade sas férfiruhàba. Felõtözött nõi ruhába.
Hàj vi avel àndre. Kanà dikhlas la, azonnal elájult.
149. – No, Károly, – phenel – megvan a tettes! No,
mosmán, hogy vót, meg mint vót?
150. Phenel apoj e sakàçkíñe, hogy így nyertük el,
meg úgy nyertük ûelõtte. Kàde, hoðhàt e sakàçkíñe
kerdas. Hàj vàzdas opre, hàj kàde.
151. – No, ïundàn, Kàroj?
152. Atunçi püff! puff! Errül is, arrul is, két pofon.
153. – No, ïundàn? – phenel. – Uði?
154. – Jaj, muri gàîi!
155. Hàj huÊilel ande laki korr, çumidel la jobbrulbalrul.
156. – No, daðesàra angle!– phenel. – Eta, le duj khere!
Le duj khere – phenel – khetàne malaðíle, v’ ame
khetàne malaðílam, íï daðesàr’ angle khetàne beïas!

(mától fogva) tisztiszolgám leszel ! – mondja a férjének.
130. – Jól van.
131. – No, fogd ezt a lovat – mondja –, erre vigyázz!
– mondja. – De úgy vigyázz rájuk, mint a két szemedre!
132. – Jól van.
133. Megy, fogja is a lovat, gondozza azt össze-viszsza.
Emez mindegyre néz. Na, majd odahívja õt.
134. – Miért sírsz mindig? Mondd el nekem!
135. – Nem! Adj nekem békét!
136. Annyit faggatta mindig, annyit kérdezte õt,
amíg egyszer megmondta, íme, hogy és mint, volt
egy feleségem, és hogy’ megjártam, és hogyan.
137. Mondja akkor.
138. – Honnan tudtad, hogy a feleséged nem bûnös?
139. – Hát, arról tudtam – mondja –, hogy csak nem
kellett hogy bûnös legyen, mert nem fogta a golyó.
És gondoltam, hogy csak nem bûnös.
140. – No, most már – mondja – te vagy a tisztiszolgám!
– És mást adott a helyébe. – Most már mennünk
kell Debrecenbe!
141. – Jaj, ne vigyél engem oda, megáld téged a
(Szent Isten)!
142. – Én parancsolok, – mondja – nem te!
143.
És
fogják
is
magukat
és
mennek
is
Debrecenbe. Hová mennek majd kovártélyba, hová
nem? Éppen a házához.
144. Érted?
145. – Itt kérünk egy kovártélyt!
146. – Igen.
147. Ott van a szakácsné. Ahhoz ment, ahol becsapták
õket. No, jönnek. No, ott kérnek maguknak szállást,
ott vannak. No, jól van, ott vannak. Most adnak
ott nekik helyet, kosztot, mindent.
148. És akkor õ fogja is a kulcsokat, amik nála
voltak, azokat, a régi szobakulcsokat, meg minden.
És fogja is és megy is a szobába és öltözik is nõi
ruhába, mert azelõtt férfiruhában volt. Felöltözött
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157. Ha meg nem haltak, máig is élnek.

nõi ruhába. És be is jön. Amikor (Károly király)
meglátta õt, azonnal elájult.
149. – No, Károly, – mondja –, megvan a tettes! No,
mosmán, hogy vót, meg mint vót?
150. Mondta aztán a szakácsné, hogy így nyertük el,
meg úgy nyertük ûelõtte. Úgy, hogyhát a szakácsné
tette. És fölemelte, és úgy.
151. – No, hallottad, Károly?
152. Akkor püff! puff! Errül is, arrul is, két pofon.
153. – No, hallottad? – mondja. – Ugyi?
154. – Jaj, feleségem!
155. És fogja a nyakába (a nyakába borul), csókolja
jobbrul-balrul.
156. – No, mától elõre (mától fogva)! – mondja. –
Íme, a két csizma! A két csizma – mondja – egybe
találkozott, mi is egybe találkoztunk, és mától elõre
együtt lakunk!
157. Ha meg nem haltak, máig is élnek.

MOHÁCSI SÁNDORNÉ “LULU“ (lovári), sz. 1902.
Bedõ, Hajdú-Bihar megye (M)
Gyûjtés: 1983.
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1. Kanà andre avíle o’ Farahòvoχke, andre, ande
kado them, ando Erdèjo, sa cerχenca avíle, te
foglalin kado them.
2. Cerχenca avíle o’ gàîe, o’ ungurin, thà antunïik
kerde penge kherà.
3. Tha savo luïtavo saχ, ande cerχa àïílaχ. Œi
îanglaχ te kerel peχke kher.
4. Antunïçi phende, kanà o’ manuï-i cerhàri, nàj
manuï, te zuràle luïtavo-j, puturoso-j. Melàlo,
khandíno-j.
5. Akkor o’ gàîe kerde penge kher. Kakala màj slàbi
kerde cerχe. Ke kude phende, kadal’ màj çòrre,
kadal’ roma t’ aven.
6. Antunïçik phende, ke o’ gàîe kanà avíle, kerde
kherà, kàj save saχ khandíne, lindràle. Antunïçik e

1. Amikor bejöttek a Fárahóéi (amikor bejött a Fárahó
népe), be, ebbe az országba, Erdélybe, mind
sátrakkal jöttek, hogy elfoglalják ezt az országot.
2. Sátrakkal jöttek a nem-cigányok, a magyarok, és
akkor csináltak maguknak házakat.
3. És amelyik lusta volt, sátorban maradt. Nem
tudott csinálni magának házat.
4. Akkor mondták, amikor (ha) az ember sátoros,
(akkor) nem ember, ha (hanem) erõsen (nagyon)
lusta, lusta. Piszkos, büdös.
5. Akkor a nem-cigányok csináltak maguknak házat.
Emezek
gyengébb
(rosszabb)
sátrakat
csináltak.
Mert
azt
mondták,
ezek
szegényebbek,
ezek
cigányok legyenek.
6. Akkor mondták, hogy a nem-cigányok, amikor
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romenge phende le, ke t’ aven roma. Àïíle le cerχenca
thà kolàver kerde kherà thà kalasa saχ gàîe,
rajkàne manuï.
7. Kade àïíle màj dur, kanà màj nàçílaχ e vreme,
kerde bùÊi, dikhlaχ e lume, sar keren.
8. Vi von kerde, kerde kherà.
9. Ande kode phíren o’ roma thà beïen avràl o gàv,
ke shin kese, kàj nà keren bùÊi thàj te màj çòrnà. K’
avràl o gàv, te nàïentàr, hogy fussonak hamar a
faluvégen.
10. Muj kerde tal o voï.
11. Kàj te anen le kaït po jívend, te na îan, te vàzden
le.
12. Tal o voï, kàj Êiden opre, vi te keren jag, bàrjàren
le ïàvòren.
13. Le bàlen, le gràsten phànden p’ ekh kílo. Thà
antunïçik na trobul, kàj te ïon çi gunej, khançi,
katka kanà shin çik, phànden le odoringàl, vi le
bàlen, vi le gràsten.
14. Ande kode àïíle avràl o gàv, kàj te trobulàχ, te
nàïen, te nà nàïen maïkar o gàv, pe l’ gàvesko ïoro
kamle o’ roma te cirden pe, t’ avenaχ, kernaχ bùÊi.

jöttek, csináltak házakat, hogy amelyikek voltak
büdösek, álmosak. Akkor a cigányoknak mondták,
hogy legyenek cigányok. Maradtak a sátrakkal és a
többiek csináltak házakat és azzal voltak a nemcigányok,
az úri emberek.
7. Így maradtak tovább, amikor már múlt az idõ,
dolgoztak, látták a világot, hogyan csinálják.
8. Õk is csináltak, csináltak házakat.
9. Az miatt járnak (ezért vándorolnak) a cigányok és
laknak a falun kívül, mert vannak (közöttük)
olyanok, hogy nem dolgoznak és ha még lopni fognak.
Mert
a
falun
kívül,
hogy
elfussanak,
hogy
fussonak hamar a faluvégen.
10. Zajongtak (tanyát vertek) az erdõ alatt.
11. Hogy ha hozzák a fát télen, ne menjenek
(messzire fáért), ne emeljék (ne cipeljék a fát
messzirõl).
12. Az erdõ alatt, ahol szedik föl (a fát), tüzet is
csinálnak, nevelik a gyerekeket.
13. A disznókat, a lovakat kötik egy karóra (egy karóhoz).
És akkor nem kell, hogy tegyék (kidobják) a ganéjt
se, semmit, emitt amikor van sár, kötik azokat (az
állatokat) túlra (odébb), a disznókat is, a lovakat is.
14. Az miatt maradtak a falun kívül, hogy ha kellett,
fussanak, hogy ne fussanak a falu közt (a falu belsõ
utcáin), a falu fején (a falu végén) akarták a cigányok
meghúzni magukat, hogy lennének, dolgoznának.

GÁBOR TÓCSI (khelderash), sz. 1929.
Bánffyhunyad-Huedin, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1994.
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1. Hàj Ojñíca bulibàïi, Dèvla,
kàj phabùljah lehko kheri,
kàj phabùljah lehko kheri.
4. Tàj mùljah lehke ïave,
tàj mùljah lehke ïave.
6. Tàj mudàrde lehka romña,

1. És Ojnyíca bulibás, Istenem,
hogy leégett az õ háza,
hogy leégett az õ háza.
4. És meghaltak a fiai,
és meghaltak a fiai.
6. És megölték a feleségét,
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tàj mudàrde lehka romña,
vàj, lume, vàji!
9. K’ àïíle-le p’ ol dromà,
k’ àïíle-le p’ ol dromà, mej,
tàj χàlje lehko ïèro, mej,
tàj χàlje lehko ïèro,mej!
13. Sande kuko galbeno, mej,
sande kuko galbeno,
vàj, lume, vàji!
16. Sah leh duîmàja buti,
tàj sah leh duîmàja buti,
tàj χàle lehko ïèro, vàj!
19. Tàj len lehko somnakàjòro, mej,
line lehko somnakòro, mej!
tàj dine lehko ïèro, mej!
22. Ojñíca so phenðah?
Aïta, phrala, na kaða,
aïta, phrala, na kaða, màj,
k’ ame s’ ame duîmàja!
26. Kà màren ol balvàlja,
kàï màren ol balvàlja, màj,
le ïaven, kàj nàj dàdà, màj!
29. Kà màren ol breïenda
le ïèjàn, kàj nàj dèjà,
le ïèjàn, kàj nàj dèjà, mèj!
32. Tàj beïen païa l’ bàrja,
tàj beïen païa l’ bàrja, mèj,
tàj màren le ol breïenda,
breïend del, balvàl màrel le.
36. Ojñíca po drom avele,
oj, Dèvla,
Ojñíca po drom avele,
t’ aveli, s’ χoljàriko,
t’ aveli, χoljàriko, mej!
41. Andaj pehko galbeno,
andaj pehko galbenòro!
Beïenta, ïavale, kaða,

és megölték a feleségét,
jaj, világ, jaj!
9. Mert az utakon maradtak,
mert az utakon maradtak, hej,
és megették a fejét (tönkretették az életét), hej,
és megették a fejét (tönkretették az életét), hej!
13. Amaz miatt az arany miatt, hej,
amaz miatt az arany miatt,
jaj, világ, jaj!
16. Volt neki ellensége sok
és sok ellensége volt neki,
és megették a fejét (tönkretették az életét), jaj!
19. És elveszik az aranyacskáját, hej,
elvették az aranyacskáját, hej,
és ütötték a fejét, hej!
22. Ojnyíca mit mondott?
Megállj, testvér, nem úgy (van az),
megállj, testvér, nem úgy (van az), hej,
mert minekünk ellenségeink vannak!
26. Mert verik a szelek,
mert verik a szelek, hej,
a fiúkat, akiknek nincsen apjuk, hej!
29. Mert verik az esõk
a lányokat, akiknek nincsen anyjuk,
a lányokat, akiknek nincsen anyjuk, hej!
32. És ülnek a kerítések mellett,
és ülnek a kerítések mellett, hej,
és verik õket az esõk,
esõ esik (rájuk), szél veri õket.
36. Ojnyíca jön az úton,
oj, Isten,
Ojnyíca jön az úton,
és jön, mérges,
és jön, mérges, hej!
41. Az aranya miatt,
az aranyacskája miatt!
Üljetek így, cigány legények,
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beïen, ïavale, kaða!
45. Te nà kerah beljàva,
te nà keras beljàva, mèj!
Kàj beljàva nàj làïi,
kàj beljàva nàj làïi, mèj!
49. Del pe lòve, gàlbeni,
del pe lòve, gàlbeni,
avastàr e rjàt po dromi.
52. Avastàr e rjàt po drom.
Tàj ràkhlem ekh rom phùròro,
tàj ràkhlem ekh rom phùro.
Droboj tuke, rom phùrja!
56. Droboj tuke, rom phùro!
Naís tuke, ïàv terno, mej!
Naís tuke, ïàv terno,
te phenav muro jílo, mej!
60. Te phenav muro jílo!
So kerðah o Ojñíca, mej?
So cirdom ando sùno?
Xaljas maj Ojñíca, mej!

üljetek így, cigány legények!
45. Ne csináljunk bajt,
ne csináljunk bajt, hej!
Mert a baj nem jó,
mert a baj nem jó, hej!
49. Ad érte pénzt, aranyat, (lefizeti õket,
hogy ne csináljanak bajt),
ad érte pénzt, aranyat, (lefizeti õket,
hogy ne csináljanak bajt),
eljövünk éjjel az úton.
52. Eljövünk éjjel az úton.
És találkoztam egy öregecske cigánnyal,
és találkoztam egy öreg cigánnyal.
Üdvözlet neked, öreg cigány!
56. Üdvözlet neked, öreg cigány!
Köszönet neked, ifjú cigány legény, hej!
Köszönet neked, ifjú cigány legény,
hadd mondjam el (hadd öntsem ki neked)
a szívemet, hej!
60. Hadd mondjam el (hadd öntsem ki neked)
a szívemet!
Mit csinált Ojnyíca, hej?
Mit húztam (tapasztaltam, láttam) álomban?
Megevett (tönkretett) engem Ojnyíca, hej!

64. T’ aves baχtàlo, roma!
MASILOÁJA (rudári), sz. 1933.
Rìmnicu Sărat (Bărasca), judeţul Buzău (R)
Gyûjtés: 1998.

64. Legyél szerencsés, cigány ember!
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1. Hàj d’ oj Luba som kerela
‘àj d’ oj Luba som kerela
mo tu Ðèvla mo
4. d’ oj Lubica-j χaraji
mo tu Ðèvla mo
6. kaða Luba kàj pheñela
Îanderiko muj kàj ðela

1. És Luba mit fog csinálni
és Luba mit fog csinálni
hej te Isten hej
4. Lubica okos
hej te Isten hej
6. Luba ezt fogja mondani
Zsanderiko beszélni fog
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mo tu Ðèvla mo
9. çè Lubice çè kuÊa
mo tu Ðèvla mo
11. çè Lubice le maman
çè Lubice le mamane
mo tu Ðèvla mo
14. Îanderiko som phenela
mo tu Ðèvla mo
16. Îanderiko kàj phenela
mundro χana tàj màj pena
mo tu Ðèvla mo
19. mundro χana tàj màj pena
mo tu Ðèvla mo
21. khere Îanderik’ avela
khere Îanderik’ avela
mo tu Ðèvla mo
24. mundro χana tàj màj pena
mo tu Ðèvla mo
26. hàj nàkhela ekh ïon duj
la Lubica ke màrele
mo tu Ðèvla mo
29. la Lubica ke màrela
mo tu Ðèvla mo
31. d’ oj Lubica som kerela
mo tu Ðèvla mo
33. d’ oj Lubica som kerela
mo tu Ðèvla mo
35. uoj pe vuljica kàj îala
uoj pe vuljica kàj îala
37. Tulvàj, Dòmne!
38. hàj ròvela
mo tu Ðèvla mo
40. d’ astàrela tàj ròvela
mo tu Ðèvla mo
42. Tulvàj, Dòmne!
43. kaðaj Luba kàj phenela
mo tu Ðèvla mo

hej te Isten hej
9. te Lubica te
hej te Isten hej
11. te Lubica gyere énhozzám (feleségül)
te Lubica gyere énhozzám (feleségül)
hej te Isten hej
14. Zsanderiko mit fog mondani
hej te Isten hej
16. Zsanderiko mondani fogja
szépen fognak enni és még inni fognak
hej te Isten hej
19. szépen fognak enni és még inni fognak
hej te Isten hej
21. Zsanderiko haza fog jönni
Zsanderiko haza fog jönni
hej te Isten hej
24. szépen fognak enni és még inni fognak
hej te Isten hej
26. és el fog telni egy hónap kettõ
Lubicát megveri
hej te Isten hej
29. Lubicát meg fogja verni
hej te Isten hej
31. Lubica mit fog csinálni
hej te Isten hej
33. Lubica mit fog csinálni
hej te Isten hej
35. az utcára fog menni
az utcára fog menni
37. Hej, Uram!
38. és sírni fog
hej te Isten hej
40. és elkezd majd sírni
hej te Isten hej
42. Hej, Uram!
43. Luba ezt fogja mondani
hej te Isten hej
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45. χan tu dale çorrímos
χan tu dalje o çorrímosi
mo tu Ðèvla mo
48. so îangljàne Êe keres
mo tu Ðèvla mo
50. sim màrði-li kà’ ‘nuñíme
mo tu Ðèvla mo
52. Tulvàj, Dòmni!
53. ‘aðej Luba kàj phenela
mo tu Ðèvla mo
55. aj Êehàra de ðimiñàce
mo tu Ðèvla mo
57. Êehàra de ðimiñàce
mo tu Ðèvla mo
59. bràðòri vasÊesÊe lela
mo tu Ðèvla mo
61. kàj χajing kàj Êeljàrela
mo tu Ðèvla mo
63. hàj çi pàji ke ç’ añela
e bràði kàj χajing mekhela
mo tu Ðèvla mo
66. ïi la drjapta ïi la stinga
d’ oj Lubica som kerela
mo tu Ðèvla mo
69. ïi la drjapta ïi la stinga
d’ oj Lubica som kerela
mo tu Ðèvla mo
72. Tulvàj, Dòmni!
73. hàj çi màj ljala le dromesa
mo tu Ðèvla mo
75. çi màj ljala le dromesa
sjo ljala la meriïÊasa
mo tu Ðèvla mo
78. îal e Luba hàj ròvel
mo tu Ðèvla mo
80. d’ oj Lubica îal hàj ròvel
mo tu Ðèvla mo

45. egyen meg téged anyám a nyomorúság
egyen meg téged anyám a nyomorúság
hej te Isten hej
48. mit tudtál csinálni
hej te Isten hej
50. meg vagyok verve és meg vagyok kínozva
hej te Isten hej
52. Hej, Uram!
53. Luba ezt fogja mondani
hej te Isten hej
55. aj másnap hajnalban
hej te Isten hej
57. másnap hajnalban
hej te Isten hej
59. a vödröcskét kézbe fogja venni
hej te Isten hej
61. a kúthoz fog indulni
hej te Isten hej
63. és vizet nem fog hozni
a vödröt a kútnál fogja hagyni
hej te Isten hej
66. és jobbra és balra
Lubica mit fog csinálni
hej te Isten hej
69. és jobbra és balra
Lubica mit fog csinálni
hej te Isten hej
72. Hej, Uram!
73. és már nem az utat fogja venni (maga elé)
hej te Isten hej
75. már nem az utat fogja venni (maga elé)
a szántást fogja venni (maga elé)
hej te Isten hej
78. megy Luba és sír
hej te Isten hej
80. Lubica megy és sír
hej te Isten hej
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82. hàj palàl ke lel pe sàma
mo tu Ðèvla mo
84. îal e Luba îikàj îal
mo tu Ðèvla mo
86. kàj χajinge d’ aresljas
kàj χajinge le tatasÊi
mo tu Ðèvla mo
89. ankle ïavore d’ àvri
mo tu Ðèvla mo
91. ankle dale ba d’ àvri
mo tu Ðèvla mo
93. d’ oj Lubica ke d’ avel
mo tu Ðèvla mo
95. d’ oj Lubica d’ aresljas
mo tu Ðèvla mo
97. àrmaja pehka da ðas
mo tu Ðèvla
99. Tulvàj, Dòmni!
100. χan tu dale le Êèrmè
mo tu Ðèvla mo
102. χan tu dale le Êèrmè
mo tu Ðèvla mo
104. ke tu ðan ma koa Îanderiko
mo tu Ðèvla mo
106. AnÊa ma, Êe pjav ekh ljàko! Hàj!
107. d’ aïunes tu Petre manðe
mo tu Ðèvla mo
109. amàri ïèj d’ avíli
mo tu Ðèvla mo
111. e Lubica-j cinòri
mo tu Ðèvla mo
113. hàj Êehàra de ðimiñàce
Êehàra de ðimiñàce
mo tu Ðèvla mo
116. eta aven le rom palàl
mo tu Ðèvla mo
118. maïiñenca vurdoñenca

82. és figyelget hátrafelé
hej te Isten hej
84. megy Luba ameddig megy
hej te Isten hej
86. elérkezett a kúthoz
az apa kútjához
hej te Isten hej
89. gyertek ki gyerekek
hej te Isten hej
91. gyere ki anyám
hej te Isten hej
93. mert jön Lubica
hej te Isten hej
95. Lubica megérkezett
hej te Isten hej
97. megátkozta az anyját
hej te Isten hej
99. Hej, Uram!
100. egyenek meg anyám a férgek
hej te Isten hej
102. egyenek meg anyám a férgek
hej te Isten hej
104. mert te Zsanderikóhoz adtál engem
hej te Isten hej
106. Hozzad, hadd igyak egy kicsit! Gyere!
107. Petro figyelj rám
hej te Isten hej
109. megjött a lányunk
hej te Isten hej
111. a kicsike Lubica
hej te Isten hej
113. és másnap hajnalban
másnap hajnalban
hej te Isten hej
116. íme jönnek utána a cigányok
hej te Isten hej
118. autókkal szekerekkel
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mo tu Ðèvla mo
120. pala-j Lubica k’ àven
mo tu Ðèvla mo
122. d’ oj Lubica som phenðas
mo tu Ðèvla mo
124. d’ àïuñes tu tate manðe
àïuñes tu tate manðe
mo tu Ðèvla mo
127. kàj kumperàÊíja îas
mo tu Ðèvla mo
129. momelja brè Êe Êíñes
mo tu Ðèvla mo
131. momelja brè Êe Êíñes
mo tu Ðèvla mo
133. mange-j mome’ Êe astàres
mo tu Ðèvla mo
135. vudàra drom kàj Êe ðes
mo tu Ðèvla mo
137. èt’ aven le rom palàl
aven le rom ba palàl
mo tu Ðèvla mo
140. hàj d’ oj porta puterði
mo tu Ðèvla mo
142. ando kheri kàj ðikhen
mo tu Ðèvla mo
144. d’ oj momelja kàj phabon
ol momelja ke phàbon
mo tu Ðèvla mo
147. hàj îukheli ke bàïen
148. Tulvàj, Doàmni!
149. kanoà le rom ke ðikhle
mo tu Ðèvla mo
151. astàrna le rom nàïena
mo tu Ðèvla mo
153. d’ oj Lubicaj uïÊíli
mo tu Ðèvla mo
155. ke kerðíli ba mùli

hej te Isten hej
120. jönnek Lubica után
hej te Isten hej
122. Lubica mit mondott
hej te Isten hej
124. apám figyelj rám
apám figyelj rám
hej te Isten hej
127. elmégy az üzletbe
hej te Isten hej
129. vegyél hej gyertyákat
hej te Isten hej
131. vegyél hej gyertyákat
hej te Isten hej
133. nekem (a fejemnél) fogd a viaszgyertyát
hej te Isten hej
135. nyisd az ajtókat
hej te Isten hej
137. íme jönnek utána a cigányok
jönnek utána a cigányok
hej te Isten hej
140. és az ajtó nyitva
hej te Isten hej
142. belátnak a házba
hej te Isten hej
144. égnek a gyertyák
égnek a gyertyák
hej te Isten hej
147. és ugatnak a kutyák
148. Hej, Uram!
149. amikor meglátták a cigányok
hej te Isten hej
151. fogják majd magukat a cigányok
el fognak futni
hej te Isten hej
153. Lubica fölkelt
hej te Isten hej
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156. Ý’ aven baχtàle, çavale!

155. mert (csak) tettette hogy halott

STOJANO (khelderash), sz. 1912.
Oneşti (Konco), judeţul Bacau (R)
Gyûjtés: 1996.

156. Legyetek szerencsések, cigány legények!

22/5

22/5

1.Haj sah d’ o Zdreljíka. Som kerla?
Haj sah d’ o Zdreljíka. Som kerla?
Kàðe ðikhljas ando sùno, brè!
So ðikhlja uo ando sùno, brè?
5. Kà l’ ðeïuduj la rjàÊake,
kà l’ ðeïuduj la rjàÊake,
ke ðikhlja uo ando sùno,
k’ àven le rom Êe mudàren les,
9. d’ àven le rom Êe mudàren les.
Muj pe pesÊi ðèj kàj ðela,
muj pe pesÊi ðèj kàj ðela:
UïÊi, dale, uïÊ’ opre, ïèj!
13. Haj uïÊi, dale, uïÊ’ opre
tàj ïùðe, dale, d’ opràle,
tàj ïùðe, dale, d’ opràl, ïèj!
Tàj mekh, dale, ek kotor mase,
17. tàj mekh, dale, ekh kotor mase,
k’ àmen s’ àme’ ‘k vurdon mase,
k’ àmen s’ ame’ ‘k vurdon mase.
Tàj àïel lehke ïerestàr,
21. tàj àïel leske ïerestàr,
tàj mekh, dale, ek kotor mase,
tàj thoda leh tàj Êiràve,
tàj thoda leh tàj Êiràve!
25. Kanoà lesÊi ðèj aïunðas,
d’ opràl, Ðèvla, kàj ïuðasi,
d’ ok kotor mas kàj mekhljasi.
Thoða lesÊi ðèj, Êiràðasi,
thoða lesÊi ðèj, Êiràðasi.

1. És volt a Zdreljíka. Mit fog csinálni?
És volt a Zdreljíka. Mit fog csinálni?
Ezt látta az álomban, hej!
Mit látott õ az álomban, hej?
5. Tizenkettõkor éjjel,
tizenkettõkor éjjel,
mert meglátta õ az álomban,
hogy jönnek a cigányok megölni õt,
9. jönnek a cigányok megölni õt.
Szólni fog majd az anyjának,
szólni fog majd az anyjának:
Keljél, anyám, keljél föl, hej!
13. Keljél, anyám, keljél föl
és dobj (pakolj), anyám, föl,
és dobj (pakolj) föl, anyám!
És hagyjál (ki), anyám, egy darab húst,
17. és hagyjál (ki), anyám, egy darab húst,
mert minekünk van egy szekér húsunk,
mert minekünk van egy szekér húsunk.
És marad a fejétõl (õutána),
21. és marad a fejétõl (õutána),
és hagyjál (ki), anyám, egy darab húst,
és tedd oda és fõzd meg,
és tedd oda és fõzd meg!
25. Amikor az anyja meghallotta,
Istenem, fölrakta (fölpakolt),
egy darab húst (kint) hagyott.
Az anyja odatette az ételt, fõzött,
az anyja odatette az ételt, fõzött.

127

29. Vi ç’ o χàbe kàj çi Êirjola,
biïtàjïtàre kàj d’ avena,
biïtàjïtàre kàj d’ avena.
Biïtàjïtàr’ le BàÊistòñi,
33. tho’ Zdreljíka numaj ïtàre,
thoà Zdreljíka numaj ïtàre,
BàÊistòñi biïtàjïtàre.
Khère sani, tu Zdreljíke?
37. Khère sim me bà, ïavale,
khère sim me bà, romale!
D’ avíljam Êe mudàras tu,
d’ avíljam Êe mudàrasi,
41. la-j Ilinka ‘me Êe lasi!
Mo, ïavale, beïen kaða, brè,
beïen, ïavale, Êèjle!
Ýe Êírjol odo χàbe,
45. tàj Êe χasi d’ o χàbe,
pala koða mudàrena,
pala koða mudàrena!
Thoðe pe le rom, beïena,
49. thoðe pe le rom, beïena,
tàj v’ o χàbe kàj Êírjola.
Thoðah pe o Zdreljíka, χala,
le romenge kàj pheñela:
53. Xan, ïavale, vi tume, brè!
Xa numa tu, Zdreljíke, χa, brè,
ke pàle tu sa mèresi,
ke ‘ba tu sa mèresa!
57. Dupaçe Zdreljíka χaljas,
le romenge kàj phenðas:
Kaða muro òbiçeri,
kanà χap, Êe hoðiñij ma,
61. v’ ek cigàra Êe màj pjavi,
d’ ok cigàra Êe màj pjav, brè!
Avri Zdreljíka k’ anklela,
ïtàjer ando vast kàj lela,
65. ïtàjer ando vast kàj lela.

29. Az étel meg sem fog fõni,
huszonnégyen jönnek majd,
huszonnégyen jönnek majd.
Huszonnégyen vannak a Bátyisztónyiék,
33. és a Zdreljíkáék csak négyen,
és a Zdreljíkáék csak négyen,
Bátyisztónyiék huszonnégyen.
Itthon vagy, te Zdreljíka?
37. Itthon vagyok, legények,
itthon vagyok, cigányok!
Jöttünk, hogy megöljünk téged,
jöttünk, hogy öljünk,
41. hogy elvegyük az Ilinkát!
Hej, legények, így, hát, maradjatok, hej,
üljetek, legények, le!
Fõjön az az étel,
45. és ha megesszük az ételt,
azután fogtok ölni,
azután fogtok ölni!
Tették magukat a cigányok, ülnek majd,
49. tették magukat a cigányok, ülnek majd,
és az étel meg is fog fõni.
Tette magát Zdreljíka, eszik majd,
a cigányoknak mondja majd:
53. Egyetek, legények, ti is, hej!
Egyél csak te, Zdreljíka, egyél, hej,
mert utána te mindjárt meghalsz,
mert te már mindjárt meg fogsz halni!
57. Miután Zdreljíka evett,
mondta a cigányoknak:
Az az én szokásom,
amikor eszek, hogy pihenjek,
61. még egy cigarettát is elszívok,
még egy cigarettát is elszívok, hej!
Zdreljíka kimegy majd,
stájer pisztolyt vesz kézbe majd,
65. stájer pisztolyt vesz kézbe majd.
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Avri, ïavale, d’ ankleni!
Gàta san tume, romale?
Ke me sim me gàta, brè-le!
69. Ðèvla, uo kanoà astàrða’, cirðas,
biïtàjtrin kàj mudàrðas,
biïtàjtrin kàj mudàrðasi.
Kon ande lenðe d’ àïela?
73. O BàÊistòno, d’ o phùro,
BàÊistòno, d’ o phùro, brè!
Tàj uo ðel Êe cirðel, brè,
ji duj, Ðèvla, kàj cirðena,
77. pàle Zdreljíka pheñela:
Phenta, dale, muri ðíli,
phen, dale, muri ðíli!
¥aðes Zdreljíka am puïkati,
81. pe done skindorj de bràde,
pe done skindorj de bràde.

Gyertek ki, legények!
Ti készen vagytok, cigányok?
Mert én készen vagyok, hej!
69. Istenem, amikor õ megfogta (a pisztolyt),
meghúzta,
huszonhármat megölt,
huszonhármat megölt.
Ki fog közülük megmaradni?
73. Bátyisztóno, az öreg,
Bátyisztóno, az öreg, hej!
És õ is meghúzza (a ravaszt), hej,
Istenem, mindkettõ meg fogja húzni,
77. megint Zdreljíka mondja majd:
Mondd el, anyám, a nótámat,
mondd, anyám, a nótámat!
Ül Zdreljíka meglõve,
81. két fenyõdeszkán,
két fenyõdeszkán.

82. Ý’ aveh baχtàlo hàj sastovesto!

82. Legyél szerencsés és egészséges!

DUSANO (khelderash), sz. 1946.
Dărmăneşti, judeţul Bacau (R)
Gyûjtés: 1996.
22/6

22/6

1. D’ o Zdreljíka som kerela?
D’ o Zdreljíka som kerela?
D’ o Zdreljíka som kerela?
Hàj muj pe pesÊi ðèj kàj ðela,
5. muj pe pesÊi ðèj kàj ðela,
muj pe pesÊi ðèj kàj ðela.
Hàj uïÊi, dale, uïÊi, ïèj-le,
uïÊi, dale, uïÊi, ïèj-le,
9. ke ðikhljem ando sùno, ïèj!
Hàj so uo ando sùno ðikhela,

1. Zdreljíka mit fog csinálni?
Zdreljíka mit fog csinálni?
Zdreljíka mit fog csinálni?
És az anyjára fog szólni,
5. az anyjára fog szólni,
az anyjára fog szólni.
Keljél, anyám, keljél, hé,
keljél, anyám, keljél, hé,
9. mert álmodtam, hé!
És mit lát majd az álomban,
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so uo ando sùno ðikhela?
Hàj k’ àven le rom Êe màren les,
13. k’ àven le rom Êe màren les.
Punro pe potenga thoala.
Hàj punro pe potenga thoala,
thàj kotor mas kàj mekhela,
17. thàj kotor mas kàj mekhela.
Hàj thola, Ðèvla, Êiràvela,
thola, Ðèvla, Êiràvela,
thola, Ðèvla, Êiràvela.
21. Hàj BàÊistòñ’ inÊàl d’ avena,
BàÊistòñ’ inÊàl d’ avena.
Hàj BàÊistòñ’ inÊàl d’ avena,
thàj Zdreljíkaske pheñena,
25. thàj Zdreljíkaske pheñena.
Hàj uïÊi, Zdreljíke, uïÊi, brè,
pàïíle Êe çàsuri, brè,
pàïíle Êe çàsuri, brè!
29. Màj mukhen ma, ïavale, ek ljàko,
màj mukhen ma, ïavale, ek ljàko,
Êe Êiràvas ko’ χàbe , brè!
Hàj kàj ç’ avíljam Êe beïas, brè,
33. ke ç’ avíljam Êe beïas, brè,
so, avíljam Êe mudàras, brè!
Thàj la Kimpjàna Êe las, brè,
thàj la Kimpjàna Êe lasoj!
37. Hàj mundro χala, mundro pela,
mundro χala, mundro pena.
Kaða Zdreljíka pheñela:
Màj mukhen ma, ïavale, ek ljàko,
41. màj mukhen ma, ïavale, ek ljàko,
kaða muro òbiçeri!
Kaða muro òbiçeri,
kanà χap, Êe hoðinij, brè,
45. kanà χap, Êe hoðinij, brè!
Thà’ ‘k cigàra Êe fomív, brè,
thà’ ‘k cigàra Êe fomív, brè!

mit lát majd az álomban?
És hogy jönnek a cigányok megverni õt,
13. hogy jönnek a cigányok megverni õt.
Lábát a szekérhágcsóra teszi majd.
És lábát a szekérhágcsóra teszi majd,
és meghagy (elõvesz) egy húsdarabot,
17. és meghagy (elõvesz) egy húsdarabot.
És föl fogja tenni, Istenem, fõzni fog,
föl fogja tenni, Istenem, fõzni fog,
föl fogja tenni, Istenem, fõzni fog.
21. És Bátyisztónék arra jönnek majd,
Bátyisztónék arra jönnek majd.
És Bátyisztónék arra jönnek majd,
és Zdreljíkának mondják majd,
25. és Zdreljíkának mondják majd.
És keljél, Zdreljíka, keljél, hé,
elközeledtek az óráid, hé,
elközeledtek az óráid, hé!
29. Hagyjatok engem, legények, még egy kicsit,
hagyjatok engem, legények, még egy kicsit,
hadd fõzzük meg azt az ételt, hej!
Nem ülni jöttünk, hej,
33. nem ülni jöttünk, hej,
hát, ölni jöttünk, hej!
És Kimpjánát elvenni, hej,
és Kimpjánát elvenni!
37. És szépen eszik majd, szépen iszik majd,
szépen eszik majd, szépen isznak majd.
Zdreljíka azt fogja mondani.
Hagyjatok engem, legények, még egy kicsit,
41. hagyjatok engem, legények, még egy kicsit,
ez a szokásom!
Ez a szokásom,
hogy pihenjek, miután ettem, hej,
45. hogy pihenjek, miután ettem, hej!
És hogy elszívjak egy cigarettát, hej,
és hogy elszívjak egy cigarettát, hej!
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Hàj mundro χala, mundro pela,
49. mundro χala, mundro pela,
thà’ ‘k cigàra kàj fomíla.
Hàj kàða Zdreljíka pheñela.
Punro pe potenga thoala,
53. punro pe potenga thoala.
Hàj vast tala ïerand kàj thoala,
ïtàjer ando vast kàj lela,
ïtàjer ando vast kàj lela.
57. Hàj thoala, Ðèvla, thàj cirðela,
thoala, Ðèvla, thàj cirðela,
biïtàjïtàr kàj mudàrela.
Hàj biïtàjïtàr kàj mudàrela,
61. numaj ek, Ðèvla, d’ àïela,
numaj ek, Ðèvla, d’ àïela.
D’ ok çorro thàj d’ ok bàngo, brè,
d’ ok çorro thàj ek bàngo, brè,
65. jek çorro, brè, jek bàngo, brè!
Hàj thoala, Ðèvla, thàj cirðela,
cirðela vi d’ o bàngo, brè,
cirðela vi d’ o bàngo, brè!
69. Hàj lehko ïèro pharravela,
lesko ïèro pharravela.
D’ o Zdreljíka som kerela?
Hàj muj pe pesÊi ðèj kàj ðèla,
73. muj pe pesÊi ðèj kàj ðèla.
Biïàrj’ ando vast kàj lela.
Hàj biïàrj’ anðe ïtàr ïiñela,
thàj ando ïtàjero kàj thoala,
77. màj ekdàta kàj cirðela.
Màj ekdàta kàj cirðela,
v’ el bànges kàj mudàrela,
v’ el bànges kàj mudàrela.
81. Hàj d’ o Zdreljíka som kerela?
Kàj si, dale, d’ oj Kimpjàna?
Kàj si, dale, d’ oj Kimpjàna?
Hàj Êe vàzðel mang’ ek ðíli, brè,

És szépen eszik majd, szépen iszik majd,
49. szépen eszik majd, szépen iszik majd,
és egy cigarettát elszív majd.
És ez a Zdreljíka mondja majd.
Lábát a szekérhágcsóra teszi majd,
53. lábát a szekérhágcsóra teszi majd.
És a kézt a párna alá teszi majd,
a stájer pisztolyt kézbe veszi majd,
a stájer pisztolyt kézbe veszi majd.
57. Istenem, és meg fogja tenni
és meghúzza majd (a ravaszt),
Istenem, és meg fogja tenni
és meghúzza majd (a ravaszt),
huszonnégyet megöl majd.
És huszonnégyet megöl majd,
61. Istenem, csak egy marad majd,
Istenem, csak egy marad majd.
Egy nyomorult és sánta, hej,
egy nyomorult és sánta, hej,
65. egy nyomorult, hej, egy sánta, hej!
Istenem, és meg fogja tenni
és meghúzza majd (a ravaszt),
meghúzza a sánta is, hej,
meghúzza a sánta is, hej!
69. És a (Zdreljíka) fejét meghasítja
(megsebesíti) majd,
és a fejét meghasítja (megsebesíti) majd.
Zdreljíka mit fog csinálni?
És az anyjára fog szólni,
73. az anyjára fog szólni.
Hajfüzér-pénzt vesz majd kézbe (az anyja).
És a hajfüzér-pénzt négybe fogja vágni,
és a stájer pisztolyba teszi majd (a darabokat),
77. (Zdreljíka) még egyszer meg fogja húzni (a ravaszt).
Még egyszer meg fogja húzni,
a sántát is meg fogja ölni,
a sántát is meg fogja ölni.
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85. Êe vàzðel mang’ ek ðíli, ïèj!
Hàj ïaðes Zdreljík’ am puïkàt, mej,
ïaðes Zdreljík’ am puïkàt, mej,
pe pàtru skindurj ðe bràdoj!

81. És Zdreljíka mit fog csinálni?
Anyám, hol van Kimpjána?
Anyám, hol van Kimpjána?
Hát, emeljen (énekeljen) nekem egy éneket, hej,
85. emeljen (énekeljen) nekem egy éneket, hé!
És Zdreljíka meglõve ül, hej,
Zdreljíka meglõve ül, hej,
négy fenyõdeszkán!

86. Ýe trajis! Ý’ aveh baχtàlo!
MIHAI STANESCU (khelderash), sz. 1942.
Căiuţi, judeţul Bacau (R)
Gyûjtés: 1995.

86. Éljél! Legyél szerencsés!

22/7a

22/7a

1. Baïàv, more, baïàv,
o, de, muri zíli!
Sàr tu mange na baïaves,
ïtàr pal o muj mandàr hùzes.

1. Muzsikáld, pajtás, muzsikáld,
o, de, az én nótámat!
Minthogy te nekem nem muzsikálsz,
négyet az arcodra tõlem húzol
(négy pofont kapsz tõlem az arcodra).

IDÕS MAGYARCIGÁNY FÉRFI
Miskolc (Csorba-telep),
Borsod-Abaúj-Zemplén megye (M)
Gyûjtés: 1970.
22/7b

1. Szépen kérem a bírót,
ne vigye el a fúvót.
Megtanítom szeget verni,
föl fog engem ébreszteni.
Ujjajjajjajjajjaj ujjajjajjajjajjaj
náne mange le kalácse.
(nincsen nekem kalács?)

BARI „KIS“ KÁLMÁN (magyarcigány), sz. 1918.
Bükkaranyos, Borsod-Abaúj-Zemplén megye (M)
Gyûjtés: 1974.
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22/8

22/8

1. Khasajlas e Iboj,
duj ðès kodoleske, jaj.
Tàj rodàv la, rodàv la,
kathi çi ràkhav la.

1. Elveszett Iboly,
két napja ennek, jaj.
És keresem õt, keresem õt,
sehol nem találom õt.

5. Tàj ràkhlem la, mamòm,
po zeleno ríto, jaj,
ke, kothe hullavel pe,
tàj àvri màkhel pe.

5. És megtaláltam õt, anyám,
a zöld réten, jaj,
mert, ott fésülködik,
és kifesti magát.

9. Àvri makhelas pe,
ïàve te kamen la, jaj,
ïàve te kamen la,
le rom te ligren la.

9. Kifestette magát,
hogy a cigány legények megszeressék õt, jaj,
hogy a cigány legények megszeressék õt,
hogy a cigányok elvigyék (megkéressék) õt.

13. Tàj çi kamlem la, mamòm,
o Dèl te màrel ma, jaj,
de, numaj lake jàkha
zavarba ande ma.

13. És nem szerettem õt, anyám,
az Isten verjen meg engem, jaj,
de, csak a szemei
zavarba hoztak engem.

17. Tàj çi trobus ma, Iboj,
çi tu, çi Êe lòve, jaj,
ke, dav tu jek ïelengi,
îatar tuke khère!

17. És nem kellesz nekem, Iboly,
se te, se a pénzed, jaj,
mert, adok neked egy százast,
elmenj (takarodj) magadnak haza!

21. Ke, gèlastàr i Iboj
perdàl paj Dunera, jaj.
Ke, pala la te îòtàr,
o Dèl te màrel ma!

21. Mert, elment Iboly
túl a Dunán (a Dunántúlra), jaj.
Mert, utána ha el fogok menni,
az Isten verjen meg engem!

KOLOMPÁR EDIT „HÍRES“ (lovári), sz. 1955.
Zalaegerszeg, Zala megye(M)
Gyûjtés: 1983.
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22/9

22/9

1. (Gèlastàr) e Iboj,
duj ðès kodolake, jaj.
Rodàv la, rodàv la,
kathi ç’ aràkhav la.

1. (Elment) Iboly,
két napja ennek, jaj.
Keresem õt, keresem õt,
sehol nem találom õt.

5. Rakhlem la, rakhlem la
po zeleno rèto, jaj,

5. Megtaláltam õt, megtaláltam õt
a zöld réten, jaj,
ott fésülködött
és festette magát ki.

kothe hullàvlas pe
haj màkhlas pe àvri.

9. És festette magát ki,
hogy a cigány legények megszeressék õt, jaj,
hogy a cigány legények megszeressék õt,
a nagy kurvásak.

9. Haj màkhlas pe àvri,
ïàve te kamen la, jaj,
ïàve te kamen la,
bàre lubihàra.

13. Jaj, de, elgyere haza, Iboly,
mit tudsz Isten (ha Istent ismersz), jaj,
mert sírnak a gyerekek
az anyácskájuk miatt!

13. Jaj, de, avtar khère, Iboj,
so îanes e Dèvles, jaj,
ke ròven e ïavòra
sanda pengi dejjòri!

17. De, nem kellesz nekem, testvér,
se te, se a pénzed, jaj!
Mert, te ha megcsaltál engem,
én is meg foglak csalni téged.

17. De, çi trobus ma, phrala,
çi tu, çi Êe lòve, jaj!
Ke, tu te χoχadan ma,
vi me χoχavò tu.

21. Jaj, de, elgyere haza, Iboly,
mit tudsz Istent (ha Istent ismersz), jaj!
Te ha megcsaltál engem,
én is meg foglak csalni téged.

21. Jaj, de, avtar khère , Iboj,
so îanes e Dèvles, jaj!
Tu te χoχadan ma,
vi me χoχavò tu.

25. (Én is meg foglak csalni) téged
az édes szavakkal, jaj,
de, az édes szavakkal,
a görbebottal.

25. (Vi me χoχav)ò tu
le gugle vorbenca, jaj,
de, le gugle vorbenca,
ja bànga ròjasa.

134

JAKAB ILONA „MARON“ (lovári), sz. 1936.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1984.
22/10

22/10

1. Kurke detehàra
umblaven tu, Bantàl.

1. Vasárnap reggel
akasztanak téged, Bantál.

3. Na dàra tu, Bantàl,
mèg man tu dikhesa!

3. Ne félj, te, Bantál,
amíg engemet te látni fogsz!

5. Œumide ma, Nèti,
Nèti, muri gàîi!

5. Csókolj meg engem, Netti,
Netti, feleségem!

7. Nàïtig çumidav tu,
ke but si le rajòra.

7. Nem csókolhatlak meg téged,
mert sok az uracska.

9. Ez egy búcsú lett vóna.

9. Ez egy búcsú lett vóna.

10. Œumide ma, Ðörði,
muro jek phralòro!

10. Csókolj meg engem, Györgyi,
egyetlen fivérkém!

12. Œumidav tu, Bantàl,
minðàn te murdàrna ma.

12. Megcsókollak téged, Bantál,
mindjárt ha meg fognak ölni engemet (akkor is).

14. Ingrò tu me, Bantàl,
perdàl e Duñera!

14. Vinni foglak téged én, Bantál,
túl a Dunán (a Dunántúlra)!

16. ¥inò me Êo ïèlo,
pe sos umblaven tu.

16. El fogom vágni én a köteledet,
amire akasztanak téged.

18. Œumide ma, Nèti,
Nèti, muri bòri!

18. Csókolj meg engem, Netti,
Netti, sógornõm!

20. Œumidav tu, Ðörði,
ïelvar and’ ek çàso.

20. Megcsókollak téged, Györgyi,
százszor egy órában.
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22. Kanà çumidem la,
laki ïib indàldem.

22. Amikor csókoltam õt,
a nyelvét leharaptam.

24. Kàde trobuj lake,
la bàra kurvake!

24. Így kell neki,
a nagy kurvának!

26. O Dèl te màrel la,
kurva sas voj bàri!

26. Az Isten verje meg õt,
nagy kurva volt õ!

RAFAEL JÁNOS (lovári), sz. 1928.
Szolnok, Szolnok megye (M)
Gyûjtés: 1982.
22/11

22/11

1. Hàj sahbu rom, Ðèvla, d’ avasa,
sahbu rom, Ðèvla, d’ avasa.
Hàj rom ginðin pe, sokhoÊin pe,
rom ginðin pe, sokhoÊin pe,
5. hàj kà ‘ver rom, Ðèvla, Êe îanoj,
hàj pàtràði lehÊe kerenoj,
pàtràði lehÊe kerenoj.
Hàj rom, Ðèvla, Ðèvla, som kerna,
9. sando le urdon bàro,
sando le urdon bàro, brè?
Hàj koà îandàri uon kàj îana,
koà îandàri uon kàj îana,
13. îandàres’, Ðèvla, ‘npaÊína.
Hàj îandàri kaða mothola:
Ý’ avel gríîa romenði,
Êe nà îane kà l’ bàrja, brè!
17. Hàj bade Êe nà ba çòrrenoj,
hàj mundro patraði kerena!
Hàj mundro patraði kerena.
Hàj kahko Belo? Kàj kerena?
21. Sah d’ o Belo la Linako,
sah d’ o Belo la Linako.

1. És rengeteg cigány, Istenem, jönni fogunk,
rengeteg cigány, Istenem, jönni fogunk.
És a cigányok töprengenek, tanakodnak,
a cigányok töprengenek, tanakodnak,
5. és más cigányokhoz mennek majd, Istenem,
és a húsvétot náluk csinálják (ünneplik) majd,
a húsvétot náluk csinálják (ünneplik) majd.
És a cigányok, Istenem, mit fognak csinálni,
9. a nagy szekerekkel,
a nagy szekerekkel, hej!
És a rendõrhöz mennek majd,
a rendõrhöz mennek majd,
13. a rendõrrel, Istenem, megegyeznek majd.
És a rendõr ezt mondja majd:
Legyen cigány gondoskodás,
ne menjenek a kertekbe, hej!
17. És ne lopjanak,
és szép húsvétot fognak csinálni!
És szép húsvétot fognak csinálni.
És kié (kinek a fia) a Belo? Hol fogják megtenni
(megválasztani bulibásnak)?
21. Õ a Lina Belo-ja volt,
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Hàj uon koa birto kàj màj îana,
hàj uon koa birto kàj màj îana.
25. Mundro Belo kàj kerena?
Hàj bulibàïi kon d’ avela?
Hàj sah bulibàï o Zdrelíka,
sah bulibàï o Zdrelíka.
29. Hàj koa kopaku reÊezàt,
ako la Zdrelíka ‘ntro gropano.
Hàj ç’ àïel tuke la Linasa!
Œ’ àïel mange la Linasa,
33. ç’ àïel mange la Linasa.
Hàj rom khere, Ðèvla, kàj îana,
rom, Ðèvla, khère kàj îana,
hàj màj χana thàj màj pena,
37. mundro, Ðèvla, ðílàbana.

õ a Lina Belo-ja volt.
És õk a kocsmába fognak menni,
és õk a kocsmába fognak menni.
25. A szép Belot fogják megtenni
(megválasztani bulibásnak)?
És ki lesz a bulibás?
És bulibás volt Zdrelíká,
bulibás volt Zdrelíká.
29. És a fa kidõlt,
mellette Zdrelíká a gödörben ül.
És te nem illesz össze Linával!
Nem illek össze Linával,
33. nem illek össze Linával.
Istenem, és a cigányok hazamennek majd,
Istenem, a cigányok hazamennek majd,
és enni fognak még és inni fognak még,
37. Istenem, szépen énekelnek majd.

MARIA STANESCU (kázándzsi), sz. 1938.
Piatra Neamţ (Subdărmăneşti), judeţul Neamţ(R)
Gyûjtés: 1998.
22/12

22/12

1. Ðèvla, Dàði so kerðas,
Ðèvla, Dàði so kerðas, mo?
Mundro vinða kàj ïinðas,
mundro vinða kàj ïinðas.
5. Muj pe pesÊi ïèj kàj ðas,
muj pe pesÊi ïèj kàj ðas:
Vojleï, Bjela, muri ïèj,
vojleï, Bjela, muri ïèj!
9. Bràði vasÊesÊe Êe les,
pàj ïùdro mange Ê’ añes,
pàj ïùdro mange Ê’ añes!
Bravàl ðesesÊe màrðas,
13. bravàl ðesesÊe màrðas,
lako gàd anglàl vàzðas,

1. Istenem, Dágyi mit csinált,
Istenem, Dágyi mit csinált, hej?
Gyönyörû kohót vágott (készített),
gyönyörû kohót vágott (készített).
5. A lányára szólt,
a lányára szólt:
Hej, Bjela, lányom,
hej, Bjela, lányom!
9. Favödröt vegyél kézre (a karodra),
hideg vizet hozzál nekem,
hideg vizet hozzál nekem!
A szél hason ütötte (Bjelát),
13. a szél hason verte,
az ingét elõl megemelte,
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lako gàd anglàl vàzðas,
çùçi pàrñi ðíçíljas.
17. Lako dàd kanà ðikhljas,
muj pe laÊe kàj màj ðas:
Mekh la, Bjela, drakuluj,
mekh la, Bjela, drakuluj!
21. Mekh o pàji drakuluj!
Hàj, so phenav me, Bjela!
Kames tu, sar kamav me,
kames tu, sar kamav me?
25. Me kamav Êe lav tutut,
haj tu Êe les maman!
Pàle-j Bjela so phenðas,
pàle-j Bjela so phenðas?
29. Aïta, tate, n’ av ðilo,
aïta, tate, n’ av ðilo, brè!
Kon màj kerðas tàj ðikhljas,
kon màj kerðas tàj ðikhljas?
33. O dàdi Êe lel la ïa,
hàj ïèj Êe lel le daðes?
Nàj la Bjela, so kerel,
nà la Bjela, so kerel!
37. Aïuñes tu, Daði, manðe,
aïuñes tu, Daði, manðe!
Atunç’, Daði, me tu lav tu,
atunç’, Daði, me tu lav,
41. Êe keres pòdo paj màrja,
Êe keres pòdo paj màrja
d’ andoa muj la cerχako,
d’ andoa muj la cerχako
45. î’ ando udàr la khangèrjako,
î’ ando udàr la khangèrjako.
Atunç’ Daði so kerðas?
Vast po biço kàj thoðas.
49. Ek mundro pòdo kerðas,
ek mundro pòdo kerðas,
bràd onÊàl tàj bràd ordàl,

az ingét elõl megemelte,
látszott a fehér csecs.
17. Amikor az apja meglátta,
rászólt (a lányára):
Bjela, hagyd az ördögbe,
Bjela, hagyd az ördögbe!
21. Hagyd a vizet az ördögbe!
Gyere, mit mondok én, Bjela!
Akarod-e te, ahogy én akarom,
akarod-e te, ahogy akarom én?
25. Én akarlak elvenni tégedet,
és te vegyél el engemet (énhozzám gyere feleségül)!
Mit mondott Bjela ismét,
mit mondott Bjela ismét?
29. Megállj, apa, ne legyél bolond,
megállj, apa, ne legyél bolond, hé!
Ki látott már és tett (ilyesmit),
ki látott már és tett (ilyesmit)?
33. Hogy apa vegye el a lányt,
és lány vegye el az apát
(hogy lánya menjen az apjához feleségül)?
Bjelának nincs mit tennie,
Bjelának nincs mit tennie!
37. Dagyi, figyelj te rám,
Dagyi, figyelj te rám!
Dagyi, akkor veszlek téged
(akkor megyek hozzád feleségül),
Dagyi akkor veszlek téged
(akkor megyek hozzád feleségül),
41. ha hidat csinálsz a tengerre,
ha hidat csinálsz a tengerre
a sátor szájától (a sátor bejáratától),
a sátor szájától (a sátor bejáratától)
45. a templom ajtajáig,
a templom ajtajáig.
Dagyi akkor mit csinált?
Kezet tett az ostorra (kezébe vette az ostorát).

138

49. Egy gyönyörû hidat csinált (varázsolt),
egy gyönyörû hidat csinált (varázsolt),
fenyõ errõl és fenyõ arról,
minden ág (ágon) madár,
53. minden ág (ágon) madár,
énekli az énekét.
Az apja (Bjelának) szólt,
az apja (Bjelának) szólt:
57. Gyere, Bjela, esküvõre,
gyere, Bjela, esküvõre!
És tették (fogták) magukat és mentek,
és tették (fogták) magukat és mentek.
61. A hídra is ért (Bjela),
a hídhoz ért (Bjela).
Istenem, õ ezt mondta:
A fiatal (legény) menjen elõl,
65. a fiatal (legény) menjen elõl,
és a fiatal (leány) jöjjön hátul!
Az apja elõl ment,
és õ hátul maradt.
69. És szájból (szóval) mondta,
és szájból (szóval) mondta:
Mint felesége (lenni) az apának,
jobb elesége (lenni) a halnak!
73. Jobb elesége (lenni) a halnak,
és békanyála a kõnek!
És a hídról (le)ugrott,
és vízbe fulladt.

sakoj krjàka-j çiriklji,
53. sakoj krjànga-j çiriklji,
ðilàbàl pesÊi ðíli.
Lako dàde muj kàj ðas,
lako dàde muj kàj ðas:
57. Hàj, Bjela, la kunuñije,
hàj, Bjila, la kunuñije!
Hàj thoðe pe tàj gele,
hàj thoðe pe tàj gele.
61. Ji poa pòdo d’ arehljas,
îi koa pòdo d’ arehljas.
Uoj, Ðèvla, kaða phenðas:
O terno Êe îal anglàl,
65. o terno Êe îal anglàl,
hàj terñi Ê’ avel palàl!
Lako dàd anglàl geljas,
hàj uoj palàl d’ aïíljas.
69. Hàj andoa muj kàj phenðas,
hàj andoa muj kàj phenðas:
Diki’ romñi le dàdeske,
màj miïto χrana l’ màïehke!
73. Màj miïto χrana l’ màïehke,
hàj kokjàla le barreske!
Hàj poa pòdo χuÊiljas,
hàj ando pàj tasùljas.

ION MIHAI „JONO“ (khelderash), sz. 1915.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa(R)
Gyûjtés: 2000.

139

CD 23

CD 23

23/1

23/1

1. D’ o Zletàri som phenela,
d’ o Zletàri kàj phenela, mamù?
Hàj Prosopà nasvàlji,
d’ oj Prosopà nasvàlji, Ðèvlu!
5. Muj po Zletàri kàj ðela:
Meràv, Zletàri, meràvoj, Ðèvlu!
Kaðaj Prosopà pheñela:
Brè, Zletàri, brè, kuko, Ðèvlu!
9. Hàj ñiger ma varikàji,
hàj ñiger ma varikàji, Ðèvlu!
Hàj si maj boalàj e phùràji,
si maj boalàj phùràji, Ðèvlu!
13. Kaða Zletàri phenela,
kaða Zletàri phenela, Ðèvlu!
kaða Zletàri phenela,
17. kaða Zletàri phenela, Ðèvlu:
Hàj, çè Prosope, çè ðilije,
çè Prosope, çè ðilije, Ðèvlu!
Thota pàj, Êe hullaves tu,
21. hullaves tu, premeñis tu, Ðèvlu!
Maïína cini Êe las,
‘aïína cini Êe lasi, Ðèvlu!
Koa ïpitàri ñigerel la,
25. koa ïpitàri ñigerel la, Ðèvlu.
Hàj koa ïpitàri d’ aresela,
koa ïpitàri d’ aresela, Ðèvlu,
punres’ ando vudàr ðela,
30. punres’ ando vudàr ðela, Ðèvlu!
Ol doftorj’ àvri d’ anklena,
doftorj’ àvri kàj d’ anklena, Ðèvlu!
Œèj koÊíñe, màj, Zletàri,
34. çèj koÊíñe, màj, Zletàri, Ðèvlu?
Hàj trajis, domnu doftor màri,

1. Zletári mit fog mondani,
Zletári mit fog mondani, anyám?
És Proszopá beteg,
Proszopá beteg, Istenem!
5. Zletárira rá fog szólni:
Meghalok, Zletári, meghalok, Istenem!
Proszopá ezt fogja mondani:
Hej, Zletári, hej, te, Istenem!
9. És vigyél engem valahová (gyógyíttatni),
és vigyél engem valahová (gyógyíttatni), Istenem!
És a régi betegségem megvan nekem,
a régi betegségem megvan nekem, Istenem!
13. Zletári ezt fogja mondani,
Zletári ezt fogja mondani, Istenem,
Zletári ezt fogja mondani,
17. Zletári ezt fogja mondani, Istenem:
Gyere, te Proszopá, te buta,
te Proszopá, te buta, Istenem!
Tegyél vizet (a tûzhelyre melegedni), fésülködj meg,
21. fésülködj meg, készülõdjél, Istenem!
Vegyünk (béreljünk) kis autót,
vegyünk (béreljünk) kis autót, Istenem!
A kórházhoz viszi õt (a feleségét),
25. a kórházhoz viszi õt (a feleségét), Istenem,
És a kórházhoz fog érkezni,
a kórházhoz fog érkezni, Istenem,
az ajtót lábbal fogja berúgni,
30. az ajtót lábbal fogja berúgni, Istenem!
Az orvosok ki fognak jönni,
az orvosok ki fognak jönni, Istenem!
Mi van veled, hej, Zletári,
34. mi van veled, hej, Zletári, Istenem?
És éljél, nagy doktor úr,
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trajis, domnu doftor màri, Ðèvlu!
Àj kàm venit ku amja socije,
38. kàm venit ku amja socije, Ðèvlu!
Am venit so le kujici,
am venit so le kujici, Ðèvlu!
Vodau bani, vodau parale,
42. ïi vodau Napolivane, Ðèvlu!
La, Ðèvlàle, so kerena?
D’ astàrena tàj roðena, Ðèvlu!
Pe laÊi boala çi ðena,
46. pe laÊi boala çi ðena, Ðèvlu.
Kaða doftorja phenena:
Màj, Zletàri, màj, Zletàri, Ðèvlu,
enuj boala ðe kuciti,
50. k’ anuj boala ðe kuciti, Ðèvlu!
Keje boala ðe mormonti,
eje boala ðe mormonti, Ðèvlu!
Kaðe Zletàri phenela,
54. kaða Zletàri phenela, Ðèvlu:
Œè Prosope, hàj khère,
hàj, Prosope çè, khère, Ðèvlu!
‘Àj khère Zletàri avílo,
58. khère Zletàri avílo, Ðèvlu.
Muj p’ o’ borjòra kàj ðela,
muj p’ ol borjòra kàj ðela, Ðèvlu:
Borjòràle, çavoràle,
62. borjòràle, çavoràle, Ðèvlu!
Màj ðen drom le vudàra,
àj vudàra tà’ l’ dîamuri, Ðèvlu!
K’ anavi tumara da,
k’ anavi tumara da, Ðèvla!
Prosopa phenela:
66. Màj si, Zletàri, lòve, Ðèvlu,
màj si, Zletàri, lòve?
Màj si, Prosope, màj si, Ðèvlu,
hàj màj si ekh míja hàj pajnî ïelà,
70. màj si ekh míja hàj pajnî ïelà, Ðèvlu!

éljél, nagy doktor úr, Istenem!
Eljöttem a feleségemmel,
38. eljöttem a feleségemmel, Istenem!
Jöttem, hogy meggyógyítsd õt,
jöttem, hogy meggyógyítsd õt, Istenem!
Adok neked pénzt, adok neked aranyat,
42. és adok neked Napóleon-aranyat, Istenem!
Vele, Istenek, mit csinálnak?
Elkezdik majd vizsgálni õt, Istenem!
Az õ betegségére nem fognak ráakadni,
46. az õ betegségére nem fognak ráakadni, Istenem.
Az orvosok ezt mondják majd:
Hej, Zletári, hej, Zletári, Istenem,
ez nem késes (nem operálható) betegség,
50. ez nem késes (nem operálható) betegség, Istenem!
Ez halálos betegség,
ez halálos betegség, Istenem!
Zletári ezt fogja mondani,
54. Zletári ezt fogja mondani, Istenem:
Te Proszopá, gyere haza,
gyere, te Proszopá, haza, Istenem!
És Zletári hazajött,
58. Zletári hazajött, Istenem.
Rá fog szólni a menyekre,
rá fog szólni a menyekre, Istenem:
Menyek, gyerekek,
62. menyek, gyerekek, Istenem!
Nyissátok már ki az ajtókat,
és az ajtókat és az ablakokat, Istenem!
Mert hozom az anyátokat,
mert hozom az anyátokat, Istenem!
Proszopá mondani fogja:
66. Zletári, van-e még pénz, Istenem,
Zletári, van-e még pénz?
Van még, Proszopá, van még, Istenem,
és van még ezerötszáz (pénz),
70. van még ezerötszáz (pénz), Istenem!
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D’ o Zletàri som kerela?
¥ukàr bùÊi kàj kerela, Ðèvlu.
Nevjàrela, çokàjila,
74. nevjàrela, çokàjila, Ðèvlu.
Kaða Zletàri phenela:
T’ aven baχtàle, ïavale! Ðèvla!

Zletári mit fog csinálni?
Szép munkát fog csinálni, Istenem.
Újít (javít), kalapál,
74. újít (javít), kalapál, Istenem.
Zletári ezt fogja mondani:
Legyetek szerencsések, cigány legények! Istenem!

77. Gàta!

77. Kész!

STOJÁNO (khelderash), sz. 1912.
Oneşti (Konco), judeţul Bacau (R)
Gyûjtés: 1996.
23/2

23/2

1. Sajbu romi kàj avena,
sabu romi kàj avena.
Kàj uon, Ðèvla, kàj avena?
Saj uon, Ðèvla, kàj avena
sando Îudo phuràno,
sando Îudo phuràno, brè!
7. Hàj so le romi kàj kerena,
so le romi kàj kerena?
Urdona rigàÊe ðena,
kàj policija kàj îana,
11. kàj policija kàj îana.
So d’ o Nono kàj kerðas,
so d’ o Nono kàj kerðas?
Kakavi po dumo thola,
tàj ando gav Êeljàrela,
tàj ando gav Êeljàrela.
17. Àpoj, le gàîe len çi mekhena,
len le gàîe çi mekhena,
thona le rom tàj tràðena,
thona le rom tàj tràðena.
Hàj Nonulo palàl àïela,
Nonulo palàl àïela.

1. Rengeteg cigány fog jönni,
rengeteg cigány fog jönni.
Istenem, hová fognak õk jönni?
Istenem, õk mind jönni fognak
a régi Adjudba,
a régi Adjudba, hej!
7. És mit fognak csinálni a cigányok,
mit fognak csinálni a cigányok?
a szekereket félre fogják tenni
(félreállnak majd a szekerekkel)
a rendõrséghez mennek majd,
11. a rendõrséghez mennek majd.
Mit csinált Nono,
mit csinált Nono?
Vállra fogja tenni az üstöt,
és a faluba fog indulni,
és a faluba fog indulni.
17. Aztán a nem-cigányok nem engedik õket
(a cigányokat nem engedik letáborozni),
õket a nem-cigányok nem engedik
(a cigányokat nem engedik letáborozni),
teszik (fogják magukat) majd a cigányok

142

23. Hàj lehko urdon oçhe avela,
hàj lesko urdon oçhe avela.
Ji so d’ o Nonulo kerðas?
Ulica avràli kàj ljas.
27. D’ oj ulica-j zlatarisko,
d’ oj ulica-j zlatarisko.
Les ek romñi d’ akhàrðas,
les ek romñi d’ akhàrðas:
Apta, phrala, ba d’ orðe,
apta, phrala, ba d’ orðe!
33. Hàj ke si ma ji ma ‘khe kakàvi,
Êe keres manca àrli, brè,
si ma ji ma ‘khe kakàvi,
Êe keres manca àrli, brè!
37. Ljas o Nonulo, Êeljàrðah,
laÊ’ anðe bàr kàj intrila.
Kaða leske kàj phenðas:
Màj beïta, phrala, Êèjle, brè,
41. tàj ker tuke ‘khe cigàra,
tàj ker tuke ‘khe cigàra!
D’ okh cigàra banðàrðas,
païa laÊe kàj beïela.
45. Kaða lesi kàj pùïljas:
San tu, phrala, pranðíme?
Œi sim, pheñe, çi sim, ïè,
çi sim, pheñe, çi sim, ïè.
Hàj tu sani, pheñe, ïè?
Œi sim, phrala, çi sim, brè.
51. Sar bùïos tu, phrala, brè?
Me buïuvav Nonulo.
Tàj tu, pheñe, sar bùïos?
Me buïuvav e Marica,
d’ oj Marica Zlatarica,
d’ oj Marica Zlatarica.
57. D’ aïuñes tu, phrala, brè!
Kames tu, sar kamav me?
Ýe las ame dujîèñe,

és hajtanak majd,
teszik (fogják magukat) majd a cigányok
és hajtanak majd.
És Nonulo hátul fog maradni,
Nonulo hátul fog maradni.
23. És az õ szekere ott fog jönni,
és az õ szekere ott fog jönni.
Nonulo mit is csinált?
Az utcát kívülrõl vette (külsõ utcán járt).
27. Az az utca aranymosó
(az aranymosó cigányok laknak ott),
az az utca aranymosó
(az aranymosó cigányok laknak ott).
Õt egy cigány asszony hívta,
õt egy cigány asszony hívta:
Testvér, gyere el erre,
testvér, gyere el erre!
33. És nekem is van egy üstöm,
csinálj velem vásárt (cserét), hé,
nekem is van egy üstöm,
csinálj velem vásárt (cserét), hé!
37. Vette (fogta magát) Nonulo, indult,
hozzá a kertbe be fog lépni.
Neki (a nõ) ezt mondta:
Ülj már le, hé, testvér,
41. és csinálj magadnak egy cigarettát,
és csinálj magadnak egy cigarettát!
Hajtott (sodort) egy cigarettát,
melléje fog ülni.
45. Õt így kérdezte (a nõ):
Testvér, te meg vagy nõsülve?
Nem vagyok, nõvér, nem vagyok, hé,
nem vagyok, nõvér, nem vagyok, hé.
És te (férjnél) vagy, hé, nõvér?
Nem vagyok, testvér, nem vagyok, hé.
51. Hé, testvér, hogy’ hívnak téged?
Engem Nonulónak hívnak.
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Êe las ame dujîèñe!
61. ‘Poj, aïta, pheñe, n’ av ðili!
Ke tu çi les amàrestàr,
ke tu çi les amàrestàr,
hàj me çi lav tumàrestàr.
65. Kanà Marica ïunðas,
kanà Marica ïunðas,
les vasÊehtàr kàj màj ljas,
lehke àverja sikaðas,
atunçi Nono paÊajas,
71. atunç’ Nono paÊajas,
atunc’ Nono paÊajas.
Le rom àngle daj tràðe,
numaj Œiça d’ àïílo,
kàj îukrel le Nonuloh,
kàj îukrel le Nonuloh.
77. Marija, Ðèvla, rovel,
ke d’ o Nonulo ç’ avel.
So d’ o Œiça kàj phenðas?
Marije, ðe laka da!
Tu roves anda Êo ïàv,
tu roves anda Êo ïàv.
83. Uo aràkhlíno peske kàj ‘kh romñi,
aràkhlíno, ïè, kàj ‘kh romñi.
Aïta, Œukure, n’ av ðilo!
So pheñes mure ïaveske?
87. Hàj Nonulo po drom avel,
Nonulo po drom avel,
pehke bal kàj pharravel,
pehke bal kàj pharravel.
Kanà Nonulo avílo,
leske lesÊi ðèj phenðas?
93. ‘Poj, so kerðani, Nonule?
Ke màrðe ma le gàîe.
So kerðani, Nonule?
Ke màrðe ma le gàîe, ïè.
97. Hàj Nonulo opre d’ ankesto.

Nõvér, és téged hogy’ hívnak?
Engem Maricának hívnak,
Aranymosó Maricának,
Aranymosó Maricának.
57. Hé, te testvér, figyelj!
Akarod-e te, ahogy én akarom?
Vegyük el egymást mi ketten (keljünk egybe),
vegyük el egymást mi ketten (keljünk egybe) !
61. Aztán, állj meg, nõvér, ne legyél bolond!
Mert te nem veszel tõlünk
(nem mégy feleségül a mi fajtánkbelihez),
mert te nem veszel tõlünk
(nem mégy feleségül a mi fajtánkbelihez),
és én nem veszek tõletek
(nem veszek feleségük tiközületek valót).
65. Amikor Marica meghallotta,
amikor Marica meghallotta,
õt kézen fogta,
és a házba tette (bevezette a házba),
megmutatta neki a vagyont,
akkor Nono elhitte,
71. akkor Nono elhitte,
akkor Nono elhitte.
A cigányok elõre (tovább) hajtottak,
csak Csicsa maradt (le),
hogy megvárja Nonulót,
hogy megvárja Nonulót.
77. Istenem, Marija sír,
mert Nonuló nem jön.
Csicsa mit mondott?
Marija, adj az anyjának (baszd meg az anyját)!
Te sírsz a fiad (az unokád) miatt,
te sírsz a fiad (az unokád) miatt.
83. Õ találhatott magának asszonyt,
találhatott magának asszonyt, hé!
Állj meg, Csukuro, ne legyél bolond!
Mit mondasz az én fiamnak (az én unokámról)?
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Thoðah Œiça tàj tràðas,
thoðah Œiça tàj tràðas.
Kaða Nonulo phenðas:
101. D’ aïuñes tu, pàpo Œiça,
d’ aïuñes tu, pàpo Œiça!
So, aràkhljem ekh zlatarica,
so, aràkhljem ekh zlatarica!
Œi màj ðiçol de ïukàr,
de mundro tàj de ïukàr!
107. Oj, d’ o Œiça so phenðas?
Phen, ñepoaÊe, Êe papohke!
Marija, ðe laka da!
Œi phenðem me kàj kaða, ïè?!
Œi phenðem me ka kaða,
k’ aràkhljah peske romñi, ïè?!
113. Hàj vi kàj le romi d’ avela,
tàj peske cerχa anzàrela.
Ji kà le rom d’ avílo,
pesÊi cerχa d’ anzàrðah.
117. Hàj duj ïejabàrja kàj sas,
duj ïejabàrja kàj sas.
Jekh’ tràðah pala bozenði,
tàj jekha pala kaïÊenði.
So d’ o Nonulo kerðas,
so d’ o Nonulo kerðas?
123. Vi d’ oj phàl ankalaðas,
ðeï gàlbi bàra kàj ljas,
ðeï gàlbi bàra kàj ljas,
kàj zlatàrica Êeljàrðas,
kàj zlatàrica Êeljàrðas.
Kanà lesÊi ðèj ðikhljas:
129. Hoj, so kerðàni, Nonule,
so kerðàni, Nonule?
Jo urdon kàj peraðas,
tàj pala leste geljas.
133. So d’ o Nonulo kerðas?
Pe lenðe le gàîen thoðas,

87. És Nonulo jön az úton,
Nonulo jön az úton,
a haját hasítja (borzolja),
a haját hasítja (borzolja).
Amikor Nonulo megjött,
mondta neki az anyja:
93. Aztán, Nonulo, mit csináltál?
Mert megvertek engem a nem-cigányok.
Nonulo, mit csináltál?
Hé, mert megvertek engem a nem-cigányok.
97. És Nonulo felmászott (felült, a szekérre).
Tette (fogta magát) Csicsa és hajtott,
tette (fogta magát) Csicsa és hajtott.
Nonulo azt mondta:
101. Te Csicsa nagyapa, figyelj,
te Csicsa nagyapa, figyelj!
Hát, találtam egy aranyomsó cigány nõt,
hát, találtam egy aranymosó cigány nõt!
Több olyan szép nem látszik
(sehol nem lehet olyan szépet látni, mint õ),
gyönyörû és szép!
107. Oj, Csicsa mit mondott?
Mondjad, unoka, a nagyapádnak!
Marija, adj az anyjának (baszd meg az anyját)!
Hé, nem ezt mondtam én neked?!
Nem ezt mondtam én neked,
hogy talált magának asszonyt, hé?!
113. És a cigányokhoz is fog jönni (Nonulo),
és a sátrat ki fogja feszíteni magának.
Jött is a cigányokhoz,
a sátrát kifeszítette.
117. És két eladó lány volt,
két eladó lány volt.
Egyet küldött gazért,
és egyet fáért.
Nonulo mit csinált,
Nonulo mit csinált?
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hàj thoðas tàj màj màrðas,
tàj le romen mudàrðas.

123. A deszkát is elõvette,
tíz nagy aranyat elvett,
tíz nagy aranyat elvett,
az aranymosó cigány nõhöz indult,
az aranymosó cigány nõhöz indult.
Amikor az anyja meglátta:
129 Hoj, mit csináltál, Nonulo,
mit csináltál, Nonulo?
A szekeret is felborította,
és utána ment (azután elment Nonulo).
122. Nonulo mit csinált?
Rájuk tette (rájuk küldte) a nem-cigányokat,
és tette (fogta) és majd ütötte (õket),
és a cigányokat ölte (nagyon verte õket).

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

23/3

23/3

1. So, d’ o Jànoï som kerela?
Xurjaðaχ pe, χuljaðaχ pe,
puïka andoa karfin kàj lela,
4. hàj vinatosÊ’ anÊeljàrela.
KajÊi Jànoï kàj màj îala,
sando drom kàj rezeríla,
7. sando drom kàj rezeríla:
‘khe gàîi do ràklòrenca,
‘khe gàzi do ràklòrenca,
10. hàj naïaði pehke gàîestàr.
Hàjda làjda làjdaj daje
hàjdaj nàjnaj nanajna maj.
13. Màj àngle uo kàj màj îala,
lehke pheja uo d’ aràkhela.
Muj pe laÊe kàj màj ðela:
16. Hàj d’ aïuñeh, gàîije, manðe,
sando veï Êe Êeljàreso’,

1. János mit csinált?
Öltözködött, fésülködött,
a szögrõl a puskát le fogja venni,
4. és vadászatra fog indulni.
János annyit (olyan sokat) fog majd menni,
az úton (valamit) észre fog venni,
7. az úton (valamit) észre fog venni:
Egy asszony két fiúcskával,
egy asszony két fiúcskával
10. és kergetve a férje által.
Hájda lájda lájdaj daje
hájdaj nájnaj nanajna maj.
13. Õ (János) ahogy elõbbre
(tovább) fog majd menni,
õ a nõvérét fogja megtalálni.
Rá fog szólni majd:
16. Asszonyt, és figyelj rám,
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d’ ekh khangali kaït Ê’ añeso’,
19. d’ ekh khangali kaït Ê’ añeso’,
ha’ ‘kha bàri jag Êe kereso’,
ha’ ‘kh bàri jag Êe kereso’!
22. Sa l’ ràklòren Êe pekeso’,
sa l’ ràklòren Êe pekeso’!
Hàjnàj nàjnàj nàjnàj nàje.
25. Mundr’ ando vèï Êeljàrela,
d’ ekh khangàli kaït d’ añela,
bàri jagòri kerela.
28. Le ràklòren kàj pekela.
Hàjnàj nàjnàj nàjnàj nàje
hàjla màjda lamàj dàje.
31. Kanà l’ ràklòren pekela,
so Jànoï, Ðèvla, pheñela?
Kon peklja le, ji Êe χal le!
34. Nah la gàîa, brè, karing,
hàj thoða, Ðèvla, thàj χala.
So katar ràklòr’ aïíla?
37. Hàj vunðivuci, çàngòra, brè,
vunðivuci, çàngòra, brè,
len anðe katrin’ Êiðela.
40. Sanðe χajing kàj ïùðela.
Kaða uo, Ðèvla, pheñela:
Tu san, nàne, muri phejo!
43. Hàj χan tu, Jàno’, le Êerme,
Êe χuljen Êèjle pa tu, brè!
Bàre pakàÊe kerðàno’,
46. mure ràklen mudàrðan,
thàj ji me le, kàj χàlem le.
Jàle màjda jamàj dàje.
49. Ji khère uo, Ðèvla, d’ avela,
pehka ðèjjòra mujðela:
D’ aïuñes tu, mama, manðe,
52. làïàr mange pàtòri!
Săprinðe luminörile,
sàze, mama, paturle, mej!

induljál az erdõbe,
hozzál egy fésûs (egy ölnyi) fát,
19. hozzál egy fésûs (egy ölnyi) fát,
és egy nagy tüzet csinálj,
és egy nagy tüzet csinálj!
22. A fiúcskákat mindegyiket süsd meg,
a fiúcskákat mindegyiket süsd meg!
Hájnáj nájnáj nájnáj náje.
25. Szépen az erdõbe fog indulni,
egy fésûs (egy ölnyi) fát fog hozni,
nagy tüzecskét fog csinálni.
28. A fiúcskákat sütni fogja.
Hájnáj nájnáj nájnáj náje
hájla májda lamáj dáje.
31. Amikor a fiúcskákat meg fogja sütni,
Istenem, János, mit fog mondani?
Aki megsütötte õket, egye is meg õket!
34. Hej, az asszonynak nem volt merre
(nem volt mit tennie),
Istenem, és tette (fogta magát) és enni fog.
Mi maradt a fiúcskákból?
37. És körmöcskék, térdecskék, hej,
körmöcskék, térdecskék, hej.
õ (az asszonyt) a köténybe fogja azokat szedni.
40. A kútba fogja dobni.
Istenem, õ (János) ezt fogja mondani:
Néne, te a nõvérem vagy!
43. János, és téged egyenek a férgek,
essenek le rólad (lakjanak jól veled), hej!
Nagy bûnt csináltál,
46. a fiaimat megölted,
és én is õket (megöltem õket),
ahogy megettem õket.
Jále majda jamáj dáje.
49. Istenem, õ haza is fog jönni,
kiáltani fogja az anyácskáját:
Te mama, hallgass rám,
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55. Săprinðe luminörile,
ke je pakat çem fakutoj,
jo pesure lamgesit mea.
58. Ji so lesÊi ðèj kàj pheñela,
so lesÊi ðèj som pheñela?
Numa ‘ndoa nàj Êe kereloj!
61. Kanà po pàto d’ anklela,
numa ‘ndoa nàj uo kerela.
Tàjnàj nàjnàj nàjnàj nàre.

52. vesd meg nekem az ágyacskát!
Gyújtsd meg a gyertyákat,
rendezd el az ágyacskát, hej!
55. Gyújtsd meg a gyertyákat,
mert nagy bûn, amit csináltam,
a nõvérkémet találtam én meg.
58. Mit is fog mondani az anyja,
az anyja mit fog mondani?
Csak az ujjával csináljon (pattintson) !
61. Amikor az ágyra fog mászni (János),
õ csak az ujjával fog csinálni (pattintani).
tájnáj nájnáj nájnáj náre.

LULUGYI (khelderash), sz. 1928.
Săruleşti, judeţul Călărăs(R)
Gyûjtés: 1998.
23/4

23/4

1. Ðèvla, Jànoï so kerðàs,
Ðèvla, Jànoï so kerðàs?
Ðimiñàce uïÊíljas, mo!
4. Hàj ðimiñàce uïÊíljas,
puïk’ andoa karfin kàj ljas,
puïk’ andoa karfin kàj ljasi, mo!
7. Hàj koa vinàto Êeljàrðas,
koa vinàto Êeljàrðas,
ðimiñàce îanðe rjàt, mo!
10. Hàj ðimiñàce îanðe rjàt,
khançi uo, Ðèvla, kerðàs,
khançi uo, Ðèvla, kerðàsoj.
13. Hàj so Jànoï kàj nezerila,
so Jànoï kàj nezerila?
Ekh gàîi do ràklòrenca.
16. Ekh gàîi do ràklòrenca,
k’ avel lenca vast vasÊesÊe,
k’ avel lenca vast vasÊesÊe.
19. Naïaði peske gàîestàr,
naïaði peske gàîestàr.

1. Istenem, János mit csinált,
Istenem, János mit csinált?
Hajnalban kelt, hej!
4. És hajnalban kelt,
a szögrõl vette a puskát,
a szögrõl vette a puskát, hej!
7. És vadászatra indult,
vadászatra indult,
hajnaltól estig, hej!
10. És hajnaltól estig,
Istenem, õ semmit nem csinált (semmit nem lõtt),
Istenem, õ semmit nem csinált (semmit nem lõtt).
13. És János mit fog észrevenni,
János mit fog észrevenni?
Egy nem-cigány asszonyt két fiúcskával.
16. Egy nem-cigány asszonyt két fiúcskával,
hogy jön velük kéz a kézben,
hogy jön velük kéz a kézben.
19. Elkergetve a férje által,
elkergetve a férje által.
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Pàïe uoj kàj païjíljasoj,
22. vi d’ o Jànoï so kerðàs,
vi d’ o Jànoï so kerðàs?
E puïka uortosàrðas, mo!
25. La gàîake kàj phenðas,
la gàîake kàj phenðas:
D’ aïuñes, gàîije, manðe!
28. Tu kaït buti Êe Êiðes,
tu kaït buti Êe Êiðes,
jag bàri Êe keresoj!
31. Oj, Êe ràklòren Êe pekes,
Êe ràklòren Êe pekes!
La gàîa’ so pheñeloj?
34. V’ e jag bàri kàj kerðàs,
v’ e jag bàri kàj kerðàs,
le ràklòren kàj pekljas, mo.
37. Muj poa Jànoï kàj màj ðas,
muj poa Jànoï kàj màj ðas:
Hàjda, Jànoï, ba, tàj χa, brè!
40. E kurvija laka daÊi!
Sar pekljan le, vi Êe χah le,
sar pekljan le, vi Êe χah le!
43. So kata l’ ràkle àïíle,
so kata l’ ràkle àïíle?
Vastòra tàj punròra, brè!
46. Nàjòra tàj çàngòra,
nàjòra tàj çàngòra,
anðe ketrin’ len Êiðas, mo!
49. Anðe ketrin’ len Êiðas,
anðe χajing len ïuðas,
bu lumja màhrisàrðasoj.
52. Kanoà khèr’ o Jànoï avela,
khère Jànoï kàj d’ avela,
peska dake kàj pheñela.
55. Bàre bezeχa kerðas,
ke koða sah lehÊi pheñ,
ke koða sah lehÊi pheji, mo!

Ahogy õ közel közeledett,
22. mit is csinált János,
mit is csinált János?
Puskát irányított (rá), hej!
25. Mondta a nem-cigány asszonynak,
mondta a nem-cigány asszonynak:
Nem-cigány asszony, figyelj rám!
28. Te sok fát szedjél,
te sok fát szedjél,
nagy tüzet csinálj!
31. Oj, süsd meg a fiacskáidat,
süsd meg a fiacskáidat!
A nem-cigány asszonynak mit mond?
34. Csinált is nagy tüzet,
csinált is nagy tüzet,
a fiúcskákat megsütötte, hej!
37. Jánosra szólt,
Jánosra szólt:
Gyere, János, és egyél, hé!
40. A kurva anyját!
Ahogy megsütötted, úgy edd is meg õket,
ahogy megsütötted, úgy edd is meg õket!
43. Mi maradt a fiúgyermekekbõl,
mi maradt a fiúgyermekekbõl?
Kezecskék és lábacskák, hej!
46. Ujjacskák és térdecskék,
ujjacskák és térdecskék,
köténybe szedte õket, hej!
49. Köténybe szedte õket,
kútba dobta õket,
sokakat megrontott (így).
52. Amikor János hazajön,
ahogy János hazajön,
elmondja az anyjának.
55. Nagy bûnt csinált,
mert az volt a nõvére,
mert az volt a nõvére, hej!
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58. LehÊi ðèj kaða pheñela:
D’ aïuñes tu, Jànoï, manðe!
Tàj po pàto, kàj beïesoj,
61. ïòv kurke, brè, Êe païljos,
tàj Êe nà χas tàj Êe pes,
tàj Êe nà χas tàj Êe pesoj!

58. az anyja azt mondja:
János, figyelj rám!
És az ágyon, ahol ülsz,
61. hej, hat hétig feküdjél,
és ne egyél és (ne) igyál,
és ne egyél és (ne) igyál!

MIHAI ION „JONO“ (khelderash), sz. 1915.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000.
23/5

23/5

1. Sajbu rom, Ðèvla, d’ avena,
sajbu rom, Ðèvla, d’ avena,
drom Petroïàñengo lena,
drom Petroïàñengo lena.
5. Tàle Toma so kerela,
tàle Toma so kerela?
Muj pe romi kàj màj ðela,
muj pe romi kàj màj ðela:
9. Ýe nà îane d’ ando gave,
Êe nà îane d’ ando gave,
pune le lila kàj davi,
pune le lila kàj dave!
13. Lila tala-j traka ljase,
kàj seksija kàj geljase,
fàndro d’ aïÊirja kàj ðase,
fàndro d’ aïÊirja kàj ðase.
17. Ando gav, Ðèvla, kàj îana,
d’ ando gav, Ðèvla, kàj îana.
Tàle Toma so kerela,
pàle Toma so kerela?
21. El kakàvja çokàjila,
ekh gàîo othàr kàj nàkhela,
kàj po thàn kàj aterðola,
hàj po thàn kàj aterðola.

1. Istenem, rengeteg cigány fog jönni,
Istenem, rengeteg cigány fog jönni,
a petrosányi utat ellepik majd,
a petrosányi utat ellepik majd.
5. De Toma mit fog csinálni,
de Toma mit fog csinálni?
A cigányokra rá fog szólni,
a cigányokra rá fog szólni:
9. Ne menjetek a faluba,
ne menjetek a faluba,
amíg az iratokat (nem) adom (meg nem hozom),
amíg az iratokat (nem) adom (meg nem hozom)!
13. Az iratokat a szekér irattartó rekeszébõl kivette,
a hivatalhoz ment,
kitûnõ hírt adott (hozott),
kitûnõ hírt adott (hozott).
17. Istenem, a faluba mennek majd,
Istenem, a faluba mennek majd.
De Toma mit fog csinálni,
Toma mit fog ismét csinálni?
21. Az üstöket fogja kalapálni,
egy nem-cigány férfi fog ott elhaladni,
helyben meg fog állni,
és helyben meg fog állni.
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25. És Tomára (Tomát) fog (fogja) nézni,
és Tomára (Tomát) fog (fogja) nézni.
Amikor befejezi majd a munkát,
amikor befejezi majd a munkát.
29. A nem-cigány férfi mondani (szólni) fog neki,
magához fogja õt hívni,
haza fog vele menni,
haza fog vele menni.
33. Cserélni fog (üzletet fog kötni)
a nem-cigány férfivel,
cserélni fog (üzletet fog kötni) a nem-cigány férfivel.
Lenára rá fog szólni,
Lenára rá fog szólni:
37. Hé, vedd (vidd) a rossz minõségû üstöt is utána,
vedd (vidd) a rossz minõségû üstöt is utána!
Istenem, a nem-cigány férfihez érkezett,
Istenem, a nem-cigány férfihez érkezett.
41. Az üstöket elcserélte (lopva kicserélte: a rosszabb
minõségût a jó helyére csempészte),
kukoricát kapott érte,
megtöltött a nõnek egy zsákot
(a nem-cigány férfi, kukoricával),
Lenának (a hátára) emelte a (a zsákot).
45. (Lena) a kapuig térdre esett,
(Lena) a kapuig térdre esett,
Lena hazajött,
Lena hazajött.
49. Mit is csinált Toma,
hogy csinálta Toma?
Eladta a kukoricát,
a nõnek (Lenának) pálinkát vett.
53. Haza fog jönni Lena,
az éjszaka közepén
Lena meg is fog halni,
Lena meg is fog halni.
57. Istenem, szépen eltemetik õt,
Istenem, szépen eltemetik õt,

25. Hàj koa Toma kàj ðikhela,
hàj koa Toma kàj ðikhela.
Kanoà-j bùÊi Êermeñíla,
kanoà-j bùÊi Êermeñíla.
29. Leske gàîo kàj pheñela,
leske gàîo d’ akhàrela,
khère lesa kàj màj îala,
khère lesa kàj màj zala.
33. El gàîesa pharrùvela,
el gàîesa pharrùvela.
Muj pe Lena kàj màj ðela,
muj pe Lena kàj màj ðela:
37. Le o îejkoða ve palàl, ïè,
le o îejkoða ve palàli!
Koa gàîo, Ðèvla, ‘rehljasi,
koa gàîo, Ðèvla, ‘resljasi.
41. El kakàvja pharrùgljasi,
po kukurùzo kàj ljasi,
la ‘kh gòno kàj màj pherðas,
la Lenake kàj vàzðasi.
45. Îi kàj porta çangaðasi,
îi kàj porta çangaðasi,
khàre Lena d’ avíljasi,
khàre Lena d’ avíljasi.
49. Ji d’ o Toma so kerðasi,
ji d’ o Toma kàj kerðasi?
Kukurùzo biÊinðas,
lake reÊija Êinðasoj.
53. Khère Lena kàj d’ avela,
poa maïkari la rjàÊako
ji d’ oj Lena kàj merela,
ji d’ oj Lena kàj merela.
57. Mundro la, Ðèvla, ‘ngropona,
mundro la, Ðèvla, ‘ngropona,
Êehàra de ðimiñàce,
Êehàra de ðimiñàce.
61. Katoa çimiÊíri îana,
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katoa çimiÊíri îana,
tàj koa birto kàj gele, brè,
kas Êe pene p’ okh raÊija.
65. Ke sas, brè, nekeîíme, mo,
ke mùli lesÊi romñi, brè,
saj d’ o Toma le Korresko,
o îamutro le Lòlesko.
69. Okh ursàri kàj nàkhela,
ekh ursàri kàj nàkhela,
ïèrnange romen ðikhela,
ïèrnange romen ðikhela.
73. Kàj sa îas tu, brè, phràlika?
Me îav, Êe lav, brè, khanglja, brè!
Ýe lav mange, brè, ïinga,
kas Êe kerav khangljòra, brè!
77. Kàj màj ðikhljan amàrendàr,
kàj màj ðikhljan amàrendàr?
Amenð’ ande l’ Petroïàña,
amenð’ ande l’ Petroïàña.
81. D’ aïuñes, phràlika, manðe!
Ýe mothosi le romenge,
savo si, brè, o Jorgulo, brè,
savo si d’ o Jorgulo, brè!
85. Hàj lesÊi romñi, d’ oj Lina,
sav d’ oj Lina le KorresÊi.
Ýe mothoh, kàj rakhljan leske phràlesi,
hàj mùli lesÊi romñi, brè!
89. Khèr’ o ursàraï avela.
Kas ando drom d’ aràkhela?
Savoj, Ðèvla, la Lina, brè,
la Lina tàj Jorgulosi.
93. Màj beïta, brè, brè, phràlika,
Êe mothav tuk’ ekh ðivàno!
Savi phèj, brè, ba d’ oj Lina,
savi phèj, brè, ba d’ oj Lina?
97. Kanoà lejeco phenðasi,
o rom, Ðèvla, d’ aïunðasi,

másnap hajnalban,
másnap hajnalban.
61. A temetõtõl menni fognak,
a temetõtõl menni fognak,
és a kocsmához mentek, hej,
hogy megigyanak egy pálinkát.
65. Mert el volt keseredve, hej,
hogy meghalt a felesége, hej,
õ volt Korro Tomája, Lólo veje.
69. Egy medvetáncoltató, ahogy elhalad majd,
egy medvetáncoltató, ahogy elhalad majd,
a hajadonfõ cigányokat meglátja majd,
a hajadonfõ cigányokat meglátja majd.
73. Hová mégy folyton, hé, testvérke?
Hej, én megyek, hogy fésût vegyek, hej!
Hej, hogy szarvakat vegyek magamnak,
hej, hogy fésûket csináljak (belõlük) !
77. Hol láttál még miközülünk valókat,
hol láttál még miközülünk valókat?
Nálunk, Petrosányi-ban,
nálunk, Petrosányi-ban.
81. Testvérke, figyelj rám!
Mondd meg a cigányoknak,
hej, melyik az a Jorgulo,
hej, melyik az a Jorgulo!
85. És az õ felesége a Lina,
vagyis Korro Linája.
Mondjad, hogy megtaláltad a fivérét,
és halott az õ felesége, hej!
89. Jön hazafelé a medvetáncoltató.
Kit fog találni az úton?
Istenem, csakis a Linát, hej,
Linát és Jorgulot.
93. Hej, testvérke, maradj (állj meg) már, hej,
hadd mondjak neked egy szót
(hadd kérdezzek tõled egy szót)!
Melyik nõvér az a Lina, hej,
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el romenge kàj phenðasi,
kon sas, brè, le rom oçhe, brè.
101. Ji d’ o Toma le Ristàko,
vi d’ o Boata le Demiànosko,
vi d’ o Rista le Jovasko,
Dumitraïko le Firrasko.

melyik nõvér az a Lina, hej?
97. Amikor a medvetáncoltató mondta,
Istenem, a cigány hallotta,
ahogy az embereknek mondta,
akik ott voltak, hej.
101. A Riszta Tomája is,
Demián Boátája is,
Jova Risztája is,
Firra Dumitraskója is.

105. Ý’ aveh baχtàlo!
106. Ý’ aveh tu baχtàlo hàj zuràlo!
MIHAI ION „JONO“ (khelderash), sz. 1915.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000.

105. Legyél szerencsés!
106. Legyél te szerencsés és erõs!

23/6

23/6

1. Hàj duj phralòre pe daj lumja,
duj phralòre pe daj lumja,
ji pe daj lumja, pe doa çem,
pe daj lumja, pe doa çem.
5. Àpoj posto patraðàko avela,
ji posti patraðàko avela,
uon, duj phralòre d’ avena,
8. àpoj, d’ o Œoanta toa Piçulo,
d’ o Œoanta toa Piçulo.
Oj, etaj, patraðòra ‘vela,
jetaj, patraði d’ avela.
12. Anðe paraïtuji la patraðaÊi,
anðe paraïtuji la patraðaÊi
d’ okh çirikljòri d’ avela,
pe lesko berand beïela.
16. Hàj eta, kàj patraði îana,
etaj, kàj patraði îana,
je patradori line,
je patraðòri liñe, brè!
20. Àpoj so d’ o Piçulo phenðas,
so d’ o Piçulo phenaðas?

1. És két fivérke a világon,
két fivérke a világon,
a világon is, az országon (országban),
a világon, az országon (országban).
5. Aztán jönni fog a húsvéti böjt,
a húsvéti böjt is jönni fog,
õ, két fivérke jönnek majd,
8. aztán, Csoanta és Picsulo,
Csoanta és Picsulo.
Oj, íme, jönni fog húsvétka,
íme, jönni fog húsvét.
12. Húsvét péntekében (nagypénteken),
húsvét péntekében (nagypénteken)
egy madárka fog jönni,
a sátorgerendájára fog ülni.
16. És íme, húsvéthoz mennek majd,
íme, húsvéthoz mennek majd,
vették a húsvétkát
(templomban voltak, megáldoztak),
hej, vették a húsvétkát
(templomban voltak, megáldoztak)!
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D’ aïuñes tu, pharal, manðe!
Hajda, phrala, îi koa birto!
24. Hàj, Êe las ekh litra raÊija, brè,
Êe das de pomàna l’ tatas!
V’ e raÊija kàj pílje,
tàj khère le rom avena.
25. Tàj khère le rom avena,
tàj le skafiða kàj thona.
So d’ o Piçulo phenðas,
so d’ o Piçulo phenðas?
D’ aïuñes, brè, ïavorja,
îa t’ akhar mure phraleh!
31. Jo ïavòro Êeljàrðas.
Hajda, kako, ba î’ amenðe,
k’ akharèl tu, brè, Êo phràl!
34. Àpoj, îa, brè, ïavorja, khère,
îa, brè, ïavorja, khère,
ke me çi îav tumenðe!
37. Ji ïavòro khère d’ avela,
tàj peske daðeχke phenla:
Œ’ avel, tate, ba Êo phràl!
So d’ o Piçulo phenðas?
Pehka borjòra tràðas.
42. Îa, ïè, borjòre, Êe îah,
îa, t’ akhar mure phrales!
Borjòr’ lesÊe kàj îala,
tàj lehke kaða pheñela.
46. ‘Poj, hàjda, ñàjke, hàjda, brè,
hàjda, ñàjke, ba î’ amenðe,
k’ akharel tu, brè, Êo phràl!
Œi îav, ïè, brojòri, çi îav.
50. Hàj khère borjòri d’ avela,
tàj leske kaða phenðas:
Œ’ avel, Piçule, Êo phràl.
Màj îata, ïè, ba d’ okhdàta!
Màj ekhdàta kàj màj îala,

20. Aztán Picsulo mit mondott,
Picsulo mit mondott?
Te testvér, figyelj rám!
Gyerünk, testvér, kocsmába!
24. Gyere, vegyünk egy liter pálinkát, hé,
adjuk halott torként apának!
A pálinkát meg is itták,
és a cigányok haza fognak jönni.
25. És a cigányok hazajönnek majd,
és asztalokat tesznek majd (megterítenek a „szkafigyi“ken). (A „szkafigyi“ a romániai sátoros
cigányoknál asztalként használt, bükkfából
készült, kb. 50χ60 cm-es láb nélküli falap. A szó
„négylábú asztal“ jelentésben is ismert.)
Picsulo mit mondott,
Picsulo mit mondott?
Hé, fiúcska, figyelj,
menj és hívd a fivéremet!
31. A fiúcska indult.
Gyere, bátya, hozzánk,
hé, mert hív a fivéred!
34. Aztán, hé, fiúcska, menj haza,
hé, fiúcska, menj haza,
mert én nem megyek hozzátok!
37. A fiúcska haza is fog jönni,
és mondani fogja az apjának:
Apa, nem jön a fivéred!
Picsulo mit mondott?
A menyecskéjét (a feleségét) küldte.
42. Menj, hé, menyecske, menjél,
menj és hívd a fivéremet!
a menyecske menni fog hozzá,
és mondani fogja neki.
46. Aztán, hé, bátya, gyere, gyere,
gyere, bátya, hozzánk,
mert hív téged a fivéred, hé!
Nem megyek, hé, menyecske, nem megyek.
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o Œoanta ke çi avela.
56. Hàj màj ekhdàta la tràðas,
màj ekhdàta la tràðas,
Vast pe laÊe Œoanta thoðas,
tàj anðe borjòri ðas.
60. Oj, so d’ o Piçulo phenðas,
so d’ o Piçulo phenðas?
¥jùri ando vasti kàj ljas,
tàj muj pe lesÊe kàj ðas:
64. Àpoj, ðe, phrala, dav laka da,
ðe, phrala, dav laka da!
Païa lesÊe païíljas,
tàj leske porra ïòrðas,
tàj leske porra ïòrðas,
po thàn les kàj mudàrðas.
70. Hàj dupaçe les mudàrðas,
dupaçe les mudàrðes,
muj pe lesÊi romñi ðas:
D’ aïuñes, ïè, borjòre!
74. Àpoj, Êíre lòve tàj mure,
Êíre lòve tàj mure,
Êe χastrav muro ïèro.
Ke mura romña mekhav.
Hàj me tuti kàj màj lav.
79. Ji so d’ oj borjòri kerðas?
Ji le lòve kàj anðas.
V’ el pazinàrja pherðas,
82. tàj kàj le ràji kàj îala,
tàj kàj le ràji kàj îala,
tàj pe skafiði thoðas.
Kanà le ràj kàj ðikhle:
D’ aïuñes tu, roma, manðe!
87. Àpoj, tu kàjÊi lòve çòrðan?
So çòrðan, so mudàrðan?
Mudàrðem mure phrales,
mudàrðem mure phralesoj.

50. És a menyecske haza fog jönni,
és neki ezt mondta:
Picsulo, nem jön a testvéred.
Hé, menj el még egyszer!
Még egyszer menni fog,
Csoanta mert nem fog jönni.
56. És még egyszer õt küldte,
még egyszer õt küldte.
Csoanta kezet tett rá,
és adta a menyecskébe (megverte a menyecskét).
60. Oj, Picsulo mit mondott,
Picsulo mit mondott?
Kést fogott kézbe,
és rászólt (a fivérére):
64. Aztán, adjad, testvér, adok az anyjának,
adjad, testvér, adok az anyjának!
Melléje közeledett (a fivére mellé),
és belét ontotta,
és belét ontotta,
helyben megölte õt.
70. És miután megölte õt,
miután megölte õt,
a feleségére rászólt:
Hé, menyecske, figyelj!
74. Aztán, a te pénzed és az enyém,
a te pénzed és az enyém,
hadd mentsem meg a fejemet.
Mert a feleségemet elhagyom.
És téged még én elveszlek (visszajövök még hozzád).
79. A menyecske mit is csinált?
Hozta is a pénzt.
A zsebeket is megtöltötte (Picsulo),
82. és az urakhoz fog menni,
és az urakhoz fog menni,
és (a pénzt) az asztalra tette.
Amikor az urak meglátták:
Te cigány, figyelj rám!
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91. Ji kanà le ràj les ðikhle,
ke lesi çi phandaðe,
ke lesi çi phandaðe,
leske ðah, les kàj mekhle.
95. ‘Poj, màj nàkhela, so nàkhela,
màj nàkhela, so nàkhela.
Ji so d’ o Piçulo kerðas?
Kata l’ cerχe kàj nàkhela.
99. Tàj drabàrñi kàj mangela,
tàj drabàrñi kàj mangela.
Les andre romñi kàj thola,
tàj lesi kàj drabàrðas,
bu lòve lestàr kàj ljas.
104. Dupaçe uo Êeljàrðas,
dupaçe uo Êeljàrðas,
vast pe laÊi çùçi thoðas.
Thoðah Piçulo, Êeljàrðas.
Tàj muj pe pesÊi soakra ðela:
109. ‘Poj, apta, mama, d’ apta, ïè,
apta, mama, d’ apta, ïè,
me drabàrðem kale ras,
bu lòve lestàr kàj lem.
113. Ji kanà uo kàj Êeljàrðas,
vast pe muri çùçi thoðas.
Aïta, màjke, n’ av ðili,
ke kaða keren le ràj,
117. ke kaða keren le ràj!
Aïta, mama, n’ av ðili,
ke kado sah o Piçulo, ïè,
ke kado sah o Piçulo!
121. Aïta, màjke, n’ av ðili, ïè,
ke kaða keren le ràj,
ke kaða keren le ràj, ïè!

87. aztán, te ennyi pénzt loptál?
Mit loptál, mit öltél?
Megöltem a fivéremet,
megöltem a fivéremet.
91. Amikor is az urak látták õt,
mert nem zárták el,
mert nem zárták el,
neki (nekik) adta (a pénzt), õt hogy elengedték.
95. Aztán, múlni fog majd, ami múlni fog,
múlni fog majd, ami múlni fog.
Mit is csinált Picsulo?
A sátraknál fog elhaladni.
99. És jósnõt fog kérni (keresni),
és jósnõt fog kérni (keresni).
a cigány asszony õt (Picsulot) be fogja tenni
(be fogja hívni),
és jósolt neki,
sok pénzt vett el tõle.
104. Miután õ (Picsulo) indult,
miután õ (Picsulo) indult,
kezét a (cigány asszony) csecsére tette.
Tette Picsulo (fogta magát), indult.
És az anyósára fog szólni (a menyecske):
109. Aztán, gyere, mama, gyere, hé,
gyere, mama, gyere, hé,
én jósoltam ennek az úrnak,
sok pénzt vettem el tõle.
113. Amikor is õ indult,
kezet tett a csecsemre.
Megállj, „anyám“, ne legyél bolond,
mert így csinálnak az urak,
117. mert így csinálnak az urak!
Magállj, mama, ne legyél bolond,
mert ez volt Picsulo, hé,
mert ez volt Picsulo, hé!

DINA (khelderash), sz. 1922.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000.
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121. Megállj, „anyám“, ne legyél bolond, hé,
mert így csinálnak az urak,
mert így csinálnak az urak, hé!

23/7

23/7

1. Sabu romòra, d’ avasa,
hàj sabu romòra d’ avasa.
Kàj d’ avasa Êiðíñe,
kà d’ avasa Êiðíñe?
5. D’ anðe poljàna-j bàri,
d’ anðe poljàna-j bàri,
kàj keras ej patraði,
kàj keras ej patraði.
9. Hàj ku çorre, ku bravàle,
hàj ku çorre, ku bravàle.
11. Kon màj, Ðèvla, kàj d’ avela?
Hàj màjkulica kàj d’ avela,
hàj màjkulica kàj d’ avela,
trivàr cerχa k’ ankolila.
15. Hàj çine aiçe bulibàïu,
çine aiçe bulibàïu?
Pola, Ðèvla, kanà ïunla,
kodo avri, Ðèvla, k’ anklela.
19. Œàj, domne, ðe lukràre,
hàj çàj, domne, ðe lukràre,
kazàno ðe reperàt,
ïi kapàku ðe fakut.
23. Pola, Ðèvla, kanà ïunla,
hàj Pola, Ðèvla, kanà ïunla,
dopo hàj çokàno lela,
dopo hàj çokàno lela.
27. D’ aïunes tu, Rokovina,
hàj d’ aïunes tu, Rokovina,
strajíca po va Êe les,

1. Rengeteg cigánykák, jönni fogunk,
és rengeteg cigánykák, jönni fogunk.
Hol leszünk majd, összegyûlve,
hol leszünk majd összegyûlve?
5. A nagy tisztáson,
a nagy tisztáson,
ahol megcsináljuk a húsvétot,
ahol megcsináljuk a húsvétot.
9. És szegényekkel, gazdagokkal,
és szegényekkel, gazdagokkal.
11. Ki fog még jönni, Istenem?
És anyácska fog jönni,
és anyácska fog jönni,
háromszor a sátrat meg fogja kerülni.
15. és ki itt a bulibás (a fõnök),
ki itt a bulibás (a fõnök)?
Istenem, amikor Pola meghallja majd,
Istenem, az ki, (õ) elõ fog jönni.
19. Asszonyom, mind dolgozni vannak,
és aszonyom, mind dolgozni vannak,
kazánt javítani,
és kupakot (fedõt) csinálni (a kazánnak).
23. Istenem, amikor Pola hallani fogja,
és Istenem, amikor Pola hallani fogja,
dopo-t (térd közé szorítható üllõt)
és kalapácsot fog majd,
dopo-t (térd közé szorítható üllõt)
és kalapácsot fog majd.
27. Figyelj, te Rokovina,
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strajíca po va Êe les,
th’ ando fòro Êeljàresi.
32. Rokovína kanà ïunla,
strajíca po va kàj lela,
ando fòro Êeljàrela,
ando fòro Êeljàrela.
36. Hàj d’ aïuñes, Fràguca, manðe,
hàj d’ aïuñeh, Fràguca, manðe,
pala l’ kaït Êe Êeljàres,
pala l’ kaït Êe Êeljàres!
40. Ka l’ kaïtòra Êe Êeljàres!
Ka l’ kaïtòra Êeljàrena.
42. Fraguca, Ðèvla, som kerla?
D’ aïuñes tu, ïè, ka manðe,
hàj d’ aïuñes tu, ïè, ka manðe,
ka l’ kaïtòra Êeljàresi,
k’ avel o tata màto!
47. K’ avel o tata màto,
Êe Êiràvel e mama χàbe.
Thola pàso, lela o bozo,
thola pàso, lela o bozo.
51. D’ aïuñes tu, Fràge, manðej,
d’ aïuñes, Fràguca, manðej,
d’ oj koçake le tatasÊi,
d’ oj koçake le tatasÊi!
55. Fraguca, Ðèvla, som phenla?
Mekh la, nàna, dràkuli,
hàj mekh la, nàna, dràkuli,
ke nàj d’ oj koçak le tatasÊi!
59. Îika, Ðèvla, som kerela?
V’ anðe phùv, Ðèvla, kàj ðela,
hàj anðe phùv, Ðèvla, kàj ðela,
pràf’ ïi pulberja kerela,
pràj’ si pulberja kerela.
64. Fraguca po than merela,
Fraguca po than merela.

és figyelj, te Rokovina,
tarisznyácskát vegyél (akassz) a kézre (a karodra)
tarisznyácskát vegyél (akassz) a kézre (a karodra),
és a városba indulsz.
32. Rokovina amikor meg fogja hallani,
a tarisznyácskát kézre (a karjára)
fogja venni (akasztani),
a városba fog indulni,
a városba fog indulni.
36. És figyelj rám, Fraguca
és figyelj rám, Fraguca,
fáért induljál,
fáért induljál!
40. A fácskákhoz indulj!
A fácskákhoz indulnak.
42. Istenem, Fraguca mit fog csinálni?
Hé, te (lány), figyelj rám,
és hé, te (lány), figyelj rám,
a fácskákhoz indulsz,
mert jön a részeg apa!
47. Mert jön a részeg apa,
mama hadd fõzzön ételt.
Lépést fog tenni, venni fogja (szedi) a gazt,
lépést fog tenni, venni fogja (szedi) a gazt.
51. Fraga, te figyelj rám,
Fraguca, figyelj rám,
(az) a gomb apáé,
(az) a gomb apáé!
55. Istenem, Fraguca mit fog mondani?
Bátya, hagyd az ördögbe,
és bátya, hagyd az ördögbe,
mert (az) a gomb nem apáé!
59. Istenem, Zsika mit fog csinálni?
Istenem, a földbe is adja (földhöz vágja Fragucát),
Istenem, és a földbe adja (földhöz vágja Fragucát),
port és porfelhõt fog csinálni,
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Îika, Ðèvla, som kerela?
Jauz, domne, de la mine!
Dem un pik ðe liminàre!
69. Hàj dem un pik liminàre!
Fraguca tràdîe se more,
Fraguca tràdîe se more,
hàj nana, dorule, na!
73. Hàj Îika, Ðèvla, som kerela?
La ‘nð’ angàlje kàj màj lela,
hàj la ‘nð’ angàlje kàj màj lela.
Puter, dale, l’ udàra,
puter, dale, l’ udàra!
78. K’ anap tuke la Fraguca,
keh Fraguca ba mùli,
hàj ke Fraguca ba mùli,
puter, dale, d’ o le porc’!
Ý’ anap tuke kaïtòre!
83. Hàj ùjteleï bàtele fokul,
hàj ùjteleï bàtele fokul,
heïÊà mjo mukàt nurokul,
heïÊà mjo munkàt nurokul!

port és porfelhõt fog csinálni.
64. Fraguca meg fog halni helyben,
Fraguca meg fog halni helyben.
Istenem, Zsika mit fog csinálni?
Asszonyom, hallgass rám!
Adj egy kis gyertyát!
69. És adj egy kis gyertyát!
Fraguca haldoklik,
Fraguca haldoklik,
haj nana, kedvesem, na!
73. Istenem, és Zsika mit fog csinálni?
Õt (Fragucát) ölbe fogja venni,
és õt (Fragucát) ölbe fogja venni.
Anyám, nyissad a kapukat,
anyám, nyissad a kapukat!
78. Mert hozom neked Fragucát,
mert Fraguca meghalt,
és mert Fraguca meghalt,
anyám, nyissad a kapukat!
Hadd hozzak neked fácskákat!
83. És felejtsd el, verné meg a tûz,
és felejtsd el, verné meg a tûz,
mert az ette meg a szerencsét,
mert az ette meg a szerencsét!

LUBA STANESCU (khelderash), sz. 1953.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000.
23/8

23/8

1. Hàj d’ oj Mara som kerðas?
Thàj koa pàj kàj Êeljàrðas,
hàj le Bakoh da d’ aràkhljas,
le Bakoh ba d’ aràkhljas.
5. Ankalav e’ vadra pàj,
Êe pjav ji me, j’ o pàrno!
Œe ràj, ç’ emperàto san,
‘e tuke pàj Ê’ ankalavav?!
9. Kanoà Bako da ðikhela,

1. És Mara mit csinált?
És a vízhez indult,
és Bakót megtalálta (találkozott vele),
Bakót megtalálta (találkozott vele).
5. Vegyél ki (húzzál a kútból) egy vödör vizet,
hadd igyak én is, a fehér (ló) is!
Miféle úr, miféle király vagy,
(hogy) én neked vizet vegyek (kihúzzak)?!
9. Amikor Bako látni fogja (ezt),
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Êèjle p’ o pàrno χuljela,
hàj lako muj kàj dandalela,
lako gàd anglàl ïiñela.
13. Hàj kàjÊi Mara kàj beïela,
puñ’ o pàj ji kàj taÊola,
hàj khère, Ðèvla, d’ avela,
kaða laÊi ðèj pheñela:
17. Hàj nas tuke, Màre, laîav,
nas tuke, Màre, laîav?
Hàj iñja kak, iñja bibja,
hàj iñja kak, iñja bibja!
21. Hàj ko ‘ñja vereïoàre,
hàj ko ‘ñja vereïoàre!
Hàj kanoà-j Mara d’ aïuñela,
uoj kàj farmaçija îala,
25. hàj farmaçisto kàj màj lela,
kàj ji uoj, Ðèvla, merela.
Hàj d’ o Bako som kerela?
Pala laÊe Êeljàrela,
29. pala laÊe Êeljàrela,
hàj d’ o Bako kàj merela.
Hàj koa ràïàj kàj da îala,
kaða le ràïàhke phenla:
33. Hàj Êe keres sikrino donge,
Êe kerehloj gropa donge!

leszáll majd a fehérrõl (a fehér lóról),
és megharapja majd a száját
(és megcsókolja a lányt),
az ingét leszakítja majd elõl.
13. És Mara annyit (olyan sokáig) ül (marad) majd,
amíg a víz meg is fog melegedni,
és, Istenem, haza fog jönni,
az anyja ezt fogja mondani:
17. Mara, és nem szégyellted magadat,
Mara, nem szégyellted magadat?
És kilenc nagybátyád (van), kilenc nagynénéd,
és kilenc nagybátyád (van), kilenc nagynénéd!
21. És kilenc unokatestvérecskéd,
és kilenc unokatestvérecskéd!
És amikor Mara meg fogja hallani,
a gyógyszertárba fog menni,
25. és gyógyszert fog venni,
Istenem, és õ meg is fog halni.
És Bako mit fog csinálni?
Utána fog indulni,
29. utána fog indulni,
és Bako (is) meg fog majd halni.
És (de elõbb) el fog menni a paphoz,
a papnak ezt fogja mondani:
33. És kettõnek csináljál koporsót,
csináljál kettõnek sírt!

KÖZÉPKORÚ KÁZÁNDZSI NÕ
Piatra Neamţ (Subdărmăneşti), judeţul Neamţ (R)
Gyûjtés: 1998.
23/9a

23/9a

1. O gàîo jàgereske gèja,
leskeri romni pala leste gèja.
Leskeri romni pàle avla, pàle avla,
tà ràÊaha...

1. A nem-cigány az erdészhez ment,
a felesége utána ment.
A felesége visszajön majd, visszajön majd,
és reggel...
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KOVÁCS JÓZSEF (paibano), sz. 1931.
Csobánka, Pest megye (M)
Gyûjtés: 2000.
23/9b
1. Erdõ, erdõ, de magas vagy,
tõlem, babám, de messze vagy,
de, ezt az erdõt levágatom...

4. Nem megy! Az az igazság, hogy most megint...
Nincs akkora hangulatom, rohadjak meg!
SZÉKELY EDIT „KAROL“ (lovári), sz. 1955.
Csácsbozsók, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1982.
23/10
1. Haj, de, a bakonyi nagy erdõbe’, anyám, hej,
hej, de, magam állok az õrségbe’.
3. A nehéz fegyver a vállamon, anyám, hej,
aj, de, százhúsz éles (lõszer) a derekamon.
5. Amott gyönnek a zsandárok, anyám, hej,
aj, de, errül meg a policárok (rendõrök).
7. Hogyha le tanálnak gyõzni, anyám, hej,
aj, de, rögtön szörnyet fogok halni.

KÖZÉPKORÚ MAGYARCIGÁNY NÕ
Miskolc (Csorba-telep),
Borsod-Abaúj-Zemplén megye (M)
Gyûjtés: 1970.
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23/11
1. De, tennapelõtt jöttem haza Miskóc(ról),
leesett a vas a lovam lábá(ról).
De, kovács uram, seje haj,
de, jó barátom, de, gyere ki,
a lovamat nyóc szögre vasalják!
5. Még (amíg) a lovam vasalják,
varrd ki, babám, zsebkendõmet cifrára,
de, hadd tudják meg,
de, ki mulat a csárdá(ban)!
9. De, mandulának vízbe hajlik az á(ga).
Mit mondanál, de, babám, ha elhagyná(lak)?
Azt mondanám: seje haj, áldjon meg a Teremtõ,
de, sose voltál, de, igaz szívû szere(tõ)!
13. De, kék ibolya, ha leszakítaná(lak),
mit mondanál, babám, ha elhagyná(lak) ?
Azt mondanám: seje haj, de, áldjon meg a Teremtõ,
de, sose voltál igaz szívû szere(tõ)!

KÖZÉPKORÚ LOVÁRI NÕ
Miskolc (Búza-téri piac),
Borsod-Abaúj-Zemplén megye (M)
Gyûjtés: 1970.
23/12

Szaxofon-zene
VASILE PAON (kherútno), sz. 1936.
Radoia, judeţul Bacau (R)
Gyûjtés: 1997.
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CD 24
24/1
1. Háromszor emelje fel a kártyát úgy, hogy háromfelé
szakad(jon)...
2. Innen, úgy, jól van, gáta (kész). Többet ne!
3. Az elsõ eredetbe’ felemelte magának:
4. Az életjin keresztül szerencsés órába’ született.
5. De az életjibe, így a hosszas életibe’ nem vót
olyan nagy boldogsága, sem nagy szerencséje.
6. Tud róla?... Tud róla?
7. – Tudok.
8. Mer’ pénzforgalom mindig vót Magának a kezibe’,
s keresetje, jövedelme vót, de Maga egyátalán
haszonba, s értékbe nem tudta tenni.
9. Tud róla?
10. – Tudok.
11. No. Maga egy olyan levelet kapott, amit nem es
várt, azt a levelet, s nem is tud róla, vagy még
immán kell kapjon.
12. – Azt, nem tudok errõl.
13. No, akkor még immán kell, kell, egy olyan levelet
kell kapjon Maga. Egy felszólítás, hogy az pénz
értékû, ki kéne adjon Maga, de félbe fog maradni.
De ez csak egy olyan hiányság valami.
14. – Mondja még egyszer ezt!
15. Egy olyan levelet kell kapjon Maga, egy felszólítás’,
hogy abba Maga pénzértékût kéne kiadjon.
16. – Igen.
17. S az félbe fog maradni, mert egy... egy olyan
jogtalanul kéne azt kiadja Maga.
18. – Igen.
19. De félbe fog maradni, s Magának szerencséje
fog lenni. S figyeljen ide Maga, jól gondolja meg,
amit én mondok!
20. Azt mondja: kettõ, négy, hat, ez a hetedik
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kártya.
21. Magának az életsorsba’, heába vót Maga nagy
úriember, s Maga megfelelõ ember vót mindenütt,
de az életsorsba’ Magának sok minden hiányzott,
és nem vót szerencséje.
22. Érti? Az életbe’.
23. Annyi életje, annyi szerencséje vót, hogy él és
boldog, de sok mindenféle Magának... s Maga sokszor
úgy
elgondolkozik,
s
úgy
elkeseredik,
hogy
nincs kedve se szüleivel, se családjával, se senkivel
beszélgessen, hanem úgy egy olyan elgondolkozás
elfogja magát.
24. Maga nem vót szerencse-csalódott az életjibe’?
25. – Hogy csalódott?...
26. Igen.
27. – Hát, mindenki volt csalódott az életben. Én is.
28. De figyeljen ide! S Magának, amég élve...
29. De egy fehérnép Magát, amég élve él, addig
átkozza, s addig sír Maga után.
30. Tud róla?
31. – Igen.
32. Egy barna szögû (hajú), egy magas rendû
fehérnép. Barna, útkeresztbe’ lakik.
33. – Ide figyelj! Hat évig jártam egy lánnyal és
nem vettem el.
34. S az, amég élve él, annak se vót szerencséje az
életjibe’, csak úgy lett vóna boldog Maga is, õ is, ha
egyik a másé lettek vóna.
35. S neki nincs nagy boldogsága az életjibe’.
36. De Magának örömre fog a reménysége teljesülni,
meglepi Magát egy boldogság.
37. Ki egy fél özvegyasszony Magoknál a háznál,
vagy a rokonságba’, vagy a feleséginek?
38. – Özvegyasszony?
39. Igen. Idõsebb rendû asszon, özvegy.
40. – A nagymamája a feleségemnek.
41. No. S annak van még egy tesvére, a nagymamájának?
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Egy tesvére, vagy valami?
42. Két asszon mindig hesszeli (dühíti, kibeszéli)
most Magát, állandósul beszélik.
43. – Nem tudom.
44. Nincsen? Vagy velejárója, szomszédasszonya?
45. – Nincs.
46. Osztán Magának késõbb jut eszébe, mert most
hamarjába’ nem jut eszibe.
47. – Jó.
48. Egy gyerek végett milyen vitába’ vótak Magok
az életbe’? Gyerek... Gyerek által? Valami gyerek
beesett az életbe, hogy valami vitába’ vótak. A
gyereket nem ismerte, hogy a Magáé, vagy valami
pletykálkodás vót, vagy nem tudom mi. S a gyerek
átal szerencsét fog lelni. Egy boldogság meglepi az
életbe’ Magát.
49. – Nem tudok így most erre.
50. Egy lábon húzó betegségnek hátat fog Maga
vetni.
51. – Az mit jelent, hogy hátat vetek?
52. Úgy, hogy egy betegségnek hátat vet, hogy
legyõzi azt a betegséget.
53. – Igen.
54. S megõrzi a Jóisten Magát.
55. Maga nem tud arrul, hogy hajszálak közt
maradt meg valahol Magának az életje? Vagy kicsi
korába’, vagy nagy korába’, hajszálak közt maradt
meg az életje, hogy nem halt meg. Valami baj nem
vót? Érte?...
56. – Volt egy balesetem. Volt.
57. Vót balesetje? No.
58. – Igen. Összetört teljesen alattam a kocsi. De
úgy, hogy porrá. És kitörtem egy nagy beton
kilométerkövet, szóval, és én teljesen épen megúsztam.
Ez igaz.
59. No. Azt mondom Magának, ne, hol van!
60. Ez nem hazugság, mert itt a kártya mutassa,

165

lássa!
61. – Ide figyeljen! Én nem tudom, hogy most
Maga jó emberismerõ és rólam olvassa le ezeket a
dolgokat, de amit elmondott, 70%-osan igaz. Ez így
igaz!
62. No. Ide figyeljen! Itt van, ni! Lássa-e? S
Magának sokan örvendték vóna ezt a dógát, s ez a
kiadás, pénzt, amit elõre is elmondtam, osztán
Maga meggondolja, s megtudja, hogy miféle.
63. – Én tudom.
64. Ez a pénz, ez a kiadás, amit én mondtam. Egy
hivatalos kiadás, nincsenségi, tudja. Az is Magának
osztán eszibe fog jõni.
65. S itt van, ahogy hajszálak közt maradt meg az
életje, s nem halt meg, s még fog Magával egy nem
nagy baj történni, csak egy olyan csekélység.
66. Csak Maga nagyon figyelmes legyen magára,
hogy harmadikszor Maga ússza meg a dógát!
67. S úgyen nagyon vigye ki magát, hogy vigyázzon
magára!
68. Ital közben kormányt ne fogjon, meg nem
tudom, mi, mer’ Magának sokan vannak, mondom,
az a fehérnép, amelyk élve él, mindig átkozza
Magát, mer’ õ se tudott az életjibe’ soha boldog
lenni.
69. – Nézze, ebben... mondom, nagyon sok igazságot
mondott. Nem is beszéltem vele, tehát, úgy
nem ismerheti, hogy...
70. – Még majd el kell emelni kétszer!
71. – Még el kell emelni?
72. No, még emelje el!
73. – Hányszor? Háromszor?
74. Úgy, ahogy az elõbb elemelte, úgy, amazt, jó
lesz! Jól van.
75. Valami vásár-ügyben nincs elindulva Maga?
Valamit adni, vagy venni akar?
76. – De. Igen.
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77. Mind a kétfelül nagy szerencséje lesz. Ha ad, ha
veszen, de szerencséje lesz. Mert van eladásrul is
szó, s vevésrõl is van szó.
78. – Egy irodát vettem.
79. No. S szerencsére fog a reménysége teljesülni
Magának.
80. Van Magának egy olyan szomszédasszonya,
lehet, hogy a feleséginek barátnõje vagy Magának,
de inkább a feleséginek, bejáróasszon a szomszédbul,
s
csak
tudja,
õ
olyan
kétszínûvel
beszél
Magakkal szembe’. Tudja, õ egy olyan házhordozó.
Egy olyan...
81. – Van igazság benne.
82. Egy olyan postaság õ.
83. S mindenfélét a háznál nem kell elõtte elmagyarázni,
mer’
õ
mindig
csak
azt
akarja,
hogy
Magok közt rosszat csináljon.
84. Pedig Maga egy olyan jó ember, s Maga senkinek
nem vétett.
85. Magának, egy hivatalos ügy nincs Maga elõtt?
Valami törvénysége nincsen, vagy valami, milicijával
bajoskodása? Vgy törvény elõtt, valami ilyesmije
nincsen?
86. – Nincs.
87. Egy hivatalos ügy.
88. – Az a. Az.
89. No!
90. – Amit meséltem este.
91. Itt van, ni! A hivatalos ügynek hátat fog Maga
vetni.
92. – Igen.
93. Szerencsére fog a reménysége teljesülni.
94. – No!
95. Egy boldogság meglepi Magát, híják Magát
lakadalomba két helyre es.
96. S egyik helyre, lehet, hogy nem fog elmenni, s
ha elmenyen es, lehet, hogy nem fogja jó helyt
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érezni magát, olyan helyre híják lakadalomba.
97. Csak éppen olyan muszájból fog elmenni.
98. – Igen.
99. Egy szaporodás, egy társaság a háznál Magok
közt.
100. – Már mit?... Ezt nem értettem.
101. Egy szaporodás. Gyerekszülés.
102. – Gyerek lesz?
103. Gyerek. Igen. Szülés.
104. – Ez is igaz, mert tervbe van véve, hogy még
egy másik gyerek legyen.
105. Egy gyerek átal, egy fiúgyerek átal nagy öröm
s nagy szerencse meglepi Magát a családba’.
106. No. Álljon meg! Valaki mellé, koporsó mellé
fog állani.
107. Kije van Magának beteg? Vagy pediglen nem
es beteg, hanem valami idõsebb rendû mellé,
koporsó mellé fog állani.
108. S nem es idegen, s nem es rokon. No, mit
mondjak Magának?
109. Hát, már így vette, így jön ki a kártyából, meg
kell mondjam Magának.
110. – Esetleg csak a feleségem déd... vagy nagymamája,
aki nyolcannégy éves.
111. Valaki mellé koporsó mellé fog állni.
112. – Tehát, nem rokon, nem olyan közeli?
113. Nem. Nem. Nem.
114. – Nem anyám, apám?
115. Nem, nem, nem, nem.
116. – Jó.
117. S szerencsére fog a reménysége teljesülni, egy
boldogság meglepi, egy szaporodás gyerek átal a
háznál, egy boldogság, s jeles nap fog születni.
118. S amelyk nap születik, s azt a napot meg tudja
Maga tartani, s arra a napra, arra a névre tessék
tenni, amilyen nap születik, ha Péter nap születik,
akkor tegye Péternek!
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119. – Ezt megígérem Magának.
120. Na.
121. – Ezt megígérem Magának.
122. Arra a névre tessék tenni, melyk milyen napon
azt a bötût Maga olvassa ki!
123. – Egyébként, a fiamat, aki most már nagyobb
fiú, azt is szinte majdnem ugyanarra a névre tettem,
ami... amelyk nap született. Így van.
124. S ezt is arra tegye! S az egyik felül (felõl) anyajegy
fog lenni a testin a gyereknek.
125. – Anyajegy?
126. Anyajegy.
127. – Igen.
128. S az boldog ember fog az egész életjin
keresztül lenni. S a családban Magoknak három
gyermektül lesz szerencséjük. Két fiútul, s egy
leánytul.
129. Hány gyerek van a családban?
130. – Most egy fiam van.
131. No. Két... három családtul lesz Magának
szerencséje és boldogsága. Lesz egy leány, s egy
fiú. S boldogságot fog, örömet fog élni.
132. Ki féltékeny Magok közt? A felesége? Maga?
Van valami féltékenység? Minyán, minyán. Tángyérösszezavarás nincs Magok közt? De csak úgy
néha-néha. Úgy csak tiszta semmibûl jön.
133. – Van. Persze, hogy van.
134. Tiszta semmibûl jön az is.
135. El fog az is maradni, boldogság fog a háznál
lenni. Egy misére valót ne sajnáljon – az
egészségéért, s a szerencséért a háznál – adni!
136. Maga egy olyan levelet fog kapni valahonnat,
hogy az a levél, neki, Magának boldogságot fog
hozni. Vagy pediglen fénykép, s olyan ajándékkal
fogja kapni.
137. Ki van távolabb, messzebb Maguktól?
138. – Ó, vannak, vannak.
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139.
No.
Valami
ajándék,
meglepetése
fog
Magának lenni.
140. – Ez igen! Ez idáig nagyon nekem...
141. No, mondja meg most Maga, hogy mit érdekli
legjobban az életsorsba’, hogy azt a kártyát én
tegyem ki, s aztán Maga ráhúzza a kártyát, hogy
lássa...
142. – Most nem értem, hogy milyen életsorsba’?
Hogy az én életembe’, hogy mit szeretnék a legjobban?
143. A háznál... Ez mondjuk, a ház, ezt kiteszem én.
144. Most magának, ha van egy hivatalos ügye, vagy
van egy vásár-ügye, vagy van egy elutazása nem
tudom, mi, azt kitegyük, s akkor Maga ráhúz egy
egy lapkártyát, s szépen rátesszük azt ott, s akkor
ott lássuk, hogy mivel fordul fel, hogy milyen életsorsot
hoz ki Magának. No, házat...
145. – Mondjuk, egy házépítkezés, például?
146. Igen. No.
147. – Az is, például, tervbe van véve, hogy házat
akarok építeni.
148. Na.
149. – Na! Nézzük akkor!
150. Nos. Akkor osztán még a családjába’... Az
örömet a háznál, no.
151. S Magának egy utazását, vagy egy vásár-ügyit,
az ilyesmit mindig ki lehet tenni.
152. – Jó. Hát, amit gondol. Mondjon valamit!
Osztán, jó.
153. Itt van Maga, s itt van a ház. S kiteszem a
feleségit, jó?
154. – Jó. Tegye ki!
155. No. Hadd lássuk, hogy milyen szerencse
boríccsa meg!
156. – Nagyon stimmel!
157. Még kiteszek Magának, tudja, mit? A háznál
egy fiúgyereket.
158. No, húzzon mindegyikre egyet, lássuk, borícscsa
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reá! Úgy! Úgy! Úgy!
159. Így! És akkor ráteszem. Jó.
160. Ahonnat válassza, akárhonnan.
161. E már, elõre lássa, törvényes ügy, amit itt
rátett.
162. Egy prokurósz (ügyész).
163. No, nézze meg!
164. – Ez micsoda? Ez a házépítkezés itt?
165. Ez a ház.
166. Maga széndékot tett egy házépítkezésbe, s már
rég, hogy a szándékot rátette, s már többször rá
volt készülve, pénz, s mindenféle megvót, de még
nem került oda, s nem vót attúl szerencséje, hogy
át tudjon menni ezen az eseten.
167. – Így van. Igaza van.
168. Mos’ mán Magának ebbe a házépítkezésibe,
Magának egy ellensége fog jõni.
169. Egy busszuság. Vagy mán elõl is megvót. Nem
tud róla?
170. Valami szomszédjával? Vagy néptanács körül?
Vagy ilyesmivel?
171. Valami busszuság fogja érni, de Maga el fogja
rendezni úgy, hogy boldogságot fog Maga élni az
életjin keresztül.
172. Itt van egy kicsi veszekedés, féltékenység a
háznál, ami kijött itt.
173. – Nohát, nézzük! Ez meg én vagyok, ugye?
174. Ez itt Maga. No, nézze meg, hogy mennyire
megvan Magának a hamisság, s a busszuság!
175. Ez, lássa, miféle! Ez egy macska.
176. – Most milyen hamisságra gondol?
177. Ez egy... ezt borította meg Maga, azt húzta ki.
178. – Igen.
179. Magának vót egy busszusága, vót egy hamisság,
egy rossz elindulattya.
180. No, nézze meg! Pontosan Magára ráhúzta,
hogy, ne, itt magyarul is írja, elolvashassa. Ez halál,
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ne, lássa!
181. Itt írja. Három nyelven írja, írja magyarul, s
románul...
182. – No, ez milyen halál? Vagy...
183. Ez halál. Hajszálak közt maradt meg Magának
az élettye, hogy nem halt meg. Az elõbb es azt
kimutatta.
184. S nézze meg! A reménység és a véletlen
szerencse Maga mellett vót. No, olvassa el, ne,
mert itt írja!
185. – Igen.
186. A véletlen szerencse, s a boldogság Maga mellett vót.
187. Magát megmentette, s az Úrjézus megõrözte
Magát, s Maga még egy... egy esettõl õrözködjék!
188. Ha kétszer történt meg, egyszer mutatott
betegséget vagy balesetet, s még õrözködjék Maga
meg egy útközbe’! Magára nagyon vigyázzon, hogy
valami baja ne történjék!
189. Magának nem jut eszibe, milyen nap született?
190. – Dehogyis nem.
191. Jeles nap született Maga?
192. – Ja! Hogy úgy? Hogy milyen nap? Én nem
tudom. Szeptember 9-én születtem.
193. Node, lássa, hogy a jeles nap eszébe tud jõni!
Maga azt a napot, amikor eszébe tudja hozni, s meg
tudja tartani, azon a napon egy kicsit megbõtölheti
vagy bémegyen a templomba, s bévet a Szent
Antalba valamit, egy lejt vagy két lejt, nem kell oda
sok.
194. Ez a felesége. Felesége, tudja, egy annyi hiba
vót benne, hogy õ mindig szeretett utazni. Õ mindig
úgy kellett orije... hogy mondjam?... No!
195. – Hát, ide figyelj! Ez nem igaz!... Ez nem igaz,
hogy valaki... vagy nagyon jól emberismerõ...
196. Ez a kártya, drága! Hát, a kártya! Hát, én
anélkül én nem mondtam vóna, ha fejbelõtt vóna
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íngemet, úgyse tudtam vóna megmondani!
197. Három gyermektõl a Jóisten boldogságot, s
örömet ad. Egy lakodalomba meghívása fog lenni.
Öröm meglepi Magokat.
198. Valaki mellé, özvegy mellé, koporsó mellé
fognak, egy idõsebb rendû fehérnép mellé állni.
199. No, ez az egész!
GÁBOR KATI (khelderash), sz. 1936.
Gyergyóalfalu-Joseni, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1986.
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24/2

24/2

1. Mondjuk, megszületett egy kicsi gyermek (fiú)
vagy egy kislány.
2. Mittudom: kétéves vagy hároméves. Vagy a fiú
négyéves, ötéves.
3. Hát, én az apjával jó barát vagyok, és látom, hogy
jó nemzetségbõl van, és a gyermekek is találnak
(összeillenek).
4. – És jó helyzetben (anyagi helyzetben) vannak.
5. És jó helyzetben vannak, nem lemaradott, és nem
egy szegénység, vagy mittudomén, mi.
6. – Részegesek...
7. Akkor odamegyek én ahhoz a cigányhoz.
8. Felteszem, hogy az enyém az a fiúgyermek, s azt
mondom:
9. Ide figyelj! Mi lenne, ha mi ketten kezet fognánk
arra felre, hogy legyünk apatársak, hogy a te leányodat
add a fiamhoz?
10. Hát, jól van, a cigány is beleegyezik, a másik mittudomén,
mi, és akkor megesküdnek.
11. Csinálnak egy keresztet, kilencágú keresztet,
tesznek kenyeret és sót.
12. – Hová teszik? A keresztet mibõl csinálják?
13. Fából.
14. – Ki csinálja azt a fát?
15. Valamelyik cigány.
16. – Hanem van a katólikus kereszt a Jézussal,
akkor azon esküsznek. Annyi, mintha templomba’
esküdnének.
17. Annyi, mintha templomba’ megesküdt vóna.
18. Tu îanes, ke so shi’ kade e colaχ opre po pímo?
Ke çi pijav îi pe kade the pe kade e vreme?
19. Nem iszok, mondjuk, hat hónapig.
20. – Igen, igen, igen.
21. S arra megesküszök, hogy nem iszok.
22. Megcsináljuk a kilencágú keresztet, teszünk

1. Mondjuk, megszületett egy kicsi gyermek (fiú)
vagy egy kislány.
2. Mittudom: kétéves vagy hároméves. Vagy a fiú
négyéves, ötéves.
3. Hát, én az apjával jó barát vagyok, és látom, hogy
jó nemzetségbõl van, és a gyermekek is találnak
(összeillenek).
4. – És jó helyzetben (anyagi helyzetben) vannak.
5. És jó helyzetben vannak, nem lemaradott, és nem
egy szegénység, vagy mittudomén, mi.
6. – Részegesek...
7. Akkor odamegyek én ahhoz a cigányhoz.
8. Felteszem, hogy az enyém az a fiúgyermek, s azt
mondom:
9. Ide figyelj! Mi lenne, ha mi ketten kezet fognánk
arra felre, hogy legyünk apatársak, hogy a te leányodat
add a fiamhoz?
10. Hát, jól van, a cigány is beleegyezik, a másik mittudomén,
mi, és akkor megesküdnek.
11. Csinálnak egy keresztet, kilencágú keresztet,
tesznek kenyeret és sót.
12. – Hová teszik? A keresztet mibõl csinálják?
13. Fából.
14. – Ki csinálja azt a fát?
15. Valamelyik cigány.
16. – Hanem van a katólikus kereszt a Jézussal,
akkor azon esküsznek. Annyi, mintha templomba’
esküdnének.
17. Annyi, mintha templomba’ megesküdt vóna.
18. Te tudod, hogy mi (milyen) eskü van az italra?
Hogy nem iszom erre és erre az idõre?
19. Nem iszok, mondjuk, hat hónapig.
20. – Igen, igen, igen.
21. S arra megesküszök, hogy nem iszok.
22. Megcsináljuk a kilencágú keresztet, teszünk
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kenyeret és sót.
23. – Pénzt is bele.
24. Összehívjuk a cigányokat, az értékes cigányokat,
az öregeket, és megmondjuk: nézze meg, mi ebbe’
egyeztünk és ebbe’ s ebbe’.
25. És megesküszünk arról, hogy én máshoz nem
megyek, hogy kérjek a fiamnak feleséget.
26. Õ is meg kell esküdjön, hogy másnak nem ígéri
oda a lányát.
27. Van egy kis fa. Azt a fát meghasítsák, és abba
rakják bele azokat a kis ágakat. Kilenc részbe
rakják.
28. És abba beletesznek egy kevés sót, és rá a kenyeret,
és akkor odamenyen, és arra esküszik meg.
29. Arra kezdõdik, hogy „o lon, o mànro çi phírel“.
Evanðèlije le merimaχÊi.
30. Te ‘nen la tuke, te ‘nen la Êe çelèdoχke.
31. Karingso phíreχ, numa sa bibaχ, çorrímo te del
tu o Del!
32. És az, amelyik...
33. Savo îal te colaχàrel, az kell, mondja a másik
után, hogy az az öreg mit mond.
34. O lon, o mànro çi phírel, o lon, o mànro çi
phírel.
35. A másik úgy mondja, ugyanezt, most már nem
mondjuk el, utánozza a másikat. Teccik érteni?
36. – No, de, mondja el végig, hogy a másik mit
mond! O lon, o mànro çi phírel... Pala kodo so
phenel?
37. Evanðèlíje le merimaχÊi.
38. Te ‘nen la tuke, te ‘nen la Êe çelèdoχke, karingso
phíreχ, sa bibaχ, çorrímo!
39. Na ‘l tu hàzna, na ‘l tu baχt ande Êo çelèdo!
40. – Te mèreχ!
41. Karingso îaχ, karingso phíreχ, toverendàr,
sapendàr, àïòvonendàr t’ ‘el Êo merimo!
42. – Sàrke çi deχ la kàvreχke!

kenyeret és sót.
23. – Pénzt is bele.
24. Összehívjuk a cigányokat, az értékes cigányokat,
az öregeket, és megmondjuk: nézze meg, mi ebbe’
egyeztünk és ebbe’ s ebbe’.
25. És megesküszünk arról, hogy én máshoz nem
megyek, hogy kérjek a fiamnak feleséget.
26. Õ is meg kell esküdjön, hogy másnak nem ígéri
oda a lányát.
27. Van egy kis fa. Azt a fát meghasítsák, és abba
rakják bele azokat a kis ágakat. Kilenc részbe
rakják.
28. És abba beletesznek egy kevés sót, és rá a kenyeret,
és akkor odamenyen, és arra esküszik meg.
29. Arra kezdõdik, hogy „a só, a kenyér nem jár“.
Evangéliuma a halálnak.
30. Hozzák ezt neked, hozzák ezt a családodnak.
31. Amerre jársz, csak mind (mindig) szerencsétlenséget,
szegénységet adjon neked az Isten!
32. És az, amelyik...
33. Amelyik megy esküdni, az kell, mondja a másik
után, hogy az öreg mit mond.
34. A só, a kenyér nem jár, a só, a kenyér nem jár.
35. A másik úgy mondja, ugyanezt, most már nem
mondjuk el, utánozza a másikat. Teccik érteni?
36. – No, de, mondja el végig, hogy a másik mit
mond! A só, a kenyér nem jár... Utána mit mond?
37. Evangéliuma a halálnak.
38. Hozzák ezt neked, hozzák ezt a családodnak,
amerre
jársz,
mind
(mindig)
szerencsétlenség,
szegénység!
39. Nem lesz (ne legyen) neked haszon, nem lesz
(ne legyen) neked szerencse a családodban!
40. Haljál meg!
41. Amerre mégy, amerre jársz, fejszéktõl, kapáktól, ásóktól legyen halálod!
42. – Minthogy nem adod õt másnak!
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43. Sàrke çi des la, kadala ïe, àvreχke!
44. – Khañikaske!
45. Sàrke Êíre tudomàïesa ekdàta çi deχ la tu
romeste, çi phenes kodole manuïeske, lela the
ingerla, ke me çi îanav latàr.
46. Kade muri bori shin, kade mange ala, t’ avel
bori, naïtig des la tu khañikaske, çi Êi romñi, çi Êo
çelèdo, çi tu, çi Êe phràl, çi Êo sasto nemzeto!
47. És akkor kezdik mondani.
48. Sàrke àïes Êe dumake the çi màïítis Êe duma.
49. Akkor kezdõdik így:
50. Jek ‘vanðèlije,
duj ‘vanðèliji,
trin ‘vanðèliji,
ïtàr ‘vanðèliji,
pajnî ‘vanðèliji,
ïò ‘vanðèliji,
jefta ‘vanðèliji,
oχto ‘vanðèliji,
íjavàrdeïtheíja ‘vanðèliji.
51. Vi çaçe, vi bange te peren sande Êo ïero, resigh
deχ la àvreχke!
52. És ennyi az egész.
KHELDERASH FÉRFIAK
Parajd-Praid, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1996.

43. Minthogy nem adod õt, ezt a lányt, másnak!
44. – Senkinek!
45. Minthogy tudomásoddal egyszer nem adod õt te
férjhez, nem mondod annak az embernek, fogja
majd és viszi majd (fogjad és vigyed), mert én nem
tudok felõle (róla).
46. Ez az én menyem, ez nekem lesz (menyem),
legyen menyem, nem adhatod õt te senkinek, se a
feleséged, se a családod, se te, se a testvéreid, se az
egész nemzeted!
47. És akkor kezdik mondani.
48. Minthogy állod a szavadat (megtartod az ígéretedet)
és nem másítod meg a szavaidat.
49. Akkor kezdõdik így:
50. Egy evangélium,
két evangélium,
három evangélium,
négy evangélium,
öt evangélium,
hat evangélium,
hét evangélium,
nyolc evangélium,
kilencvenkilenc evangélium.
51. Igazak is, hamisak is essenek a fejedbe (igaz
emberek is, hazug emberek is támadjanak az életedre),
hogyha adod õt másnak!
52. És ennyi az egész.

24/3

24/3

1. Saχ ekdàta khangeri,
dè pe phùrd, andò çeri,
klopoto somnakùno,
ande virsàj (vica) cirdíno.
5. Ingernàχ le Jèzuïeχ
vàï o’ bûnöïa manuï,

1. Volt egyszer (egy) templom,
a hídon, az égben,
a harang aranyból (volt),
istráng (kötél) által (lett) meghúzva.
5. Elvitték Jézust
a bûnös emberekért,
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ingernàχ le Jèzuïeχ
vàï o’ bûnöïa manuï.
9. Kanà ande ràÊíjaχ d’ e vreme,
îi ke Golgota aresljàχ.
Œe phàro saχ kodo truïul,
çe phàro saχ kodo truïul!
13. Jeftavàr pèljaχ opro,
jeftavàr pèljaχ opro,
ïòrðaχ peχko sento ràt
vàï o’ bûnöïa manuï.
17. AràÊi ko deïuduj,
trinvàr izdràja’ e phù,
opre χolejaχ o Dèl,
opre χolejaχ o Dèl.
21. Na χolejvu, muro Dàd,
ke çi îenen, so keren!
Jertisàr le, muro Dàd,
ke nà îenen, so keren!
25. Àmen.

elvitték Jézust
a bûnös emberekért.
9. Amikor beesteledett az idõ,
a Golgotához ért (Jézus).
Miféle (milyen) nehéz volt az a kereszt,
miféle (milyen) nehéz volt az a kereszt!
13. Hétszer esett föl,
hétszer esett föl,
ontotta a szent vérét,
a bûnös emberekért.
17. Tegnap este tizenkettõkor
háromszor megremegett a föld,
fölmérgesedett az Isten,
fölmérgesedett az Isten.
21. Ne mérgeskedj, Atyám,
mert nem tudják, mit tesznek!
Bocsáss meg nekik, Atyám,
mert nem tudják, mit tesznek!
25. Ámen.

KÖZÉPKORÚ KHELDERASH ASSZONY
Bánffyhunyad-Huedin, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1994.
24/4

24/4

1. Sin kàj nàna, sin valamikor egy igen çorro gav.
2. Na csak o gav sin, bizony, çorro, t’ o nèpo, ko ànde
àçhlahi, t’ odola, bizony, igen-igen çorro nèpo sin.
3. Àvreha, bizony, na îannahi çorre te foglalkozínel,
sar papiñenca, gòcenca.
4. Hát, bizony, jek dí upro kà, avka tengetínlahi
pumàro èleto.
5. Hát, bizony, and odà gav sin ek, sin ek çorro faÊù,
adà àr na kerlahi uzàr o ràÊaha îi kiaràÊi, sar le
papiñen èrzinlahi.
6. Hát, bizony, o nèpo ando gav te fer le nevezinde

1. Volt, hol nem volt, volt valamikor egy igen
szegény falu.
2. Nem csak a falu volt, bizony, szegény, a nép is,
aki benne lakott, azok is, bizony, igen-igen szegény
nép volt.
3.
Mással,
bizony,
nem
tudtak
szegények
foglalkozni, mint libákkal, kacsákkal.
4. Hát, bizony, egy nap másra (egyik napról a
másikra) tengették az életüket.
5. Hát, bizony, abban a faluban volt egy, volt egy
szegény fiú, ez mást nem csinált reggeltõl estig,
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Ludaï MaÊiske.
7. Hát, so del o Del, t’ i bàri Màrjòri, bizony, jefkàr
avka àlo, hogy si te legèða pre trin papiñen ando kà
gav te bikinel.
8. Hàm, odoj bizony, ko kinlahi le papiñen, jek
földesúr sin.
9. Koso zsugori sin odà mànuï, hogy sakonestàr sa
fer kedlahi, csak avka.
10. Te le màrhen, t’ i phù, tàj ko még valaso
követelinlahi upre leste, akkor még pre manuïenca,
bizony, te meg le botoztatinlahi.
11. Hát, avka pèlo, bizony, t’ adale çorre faÊùha, te
Ludaï MaÊiha, t’ òv legèða pre trin papiñen, te
bikinel ole földeïùreske.
12. Hát, bizony, kada földesúr dikhja, hogy saj
ïukàr trin papiña hi le.
13. Phènel leske:
14. – Òrde fiðelin, MaÊi! KiÊÊiske mange des adale
papiñen?
15. – Hát, adale trin papiñen, földesúr, tuke òða
dav ïòv krajcàrenge.
16. – Ej, tu igen but manges vàïe! Hàm, mist’ adale
na uïtídes niïta nà.
17. Mingyár pre manuïenge phenða, nekà len lestàr
erõszakkal fer ole trin papiñòren.
18. Hát, bizony, òv çorro kezdinða te ròl tàj te
keñergínel leske.
19. – Ma mandàr le mre trin papiñòren, mer nèm
aÊÊi man nàn, te khèr gèjum, hogy jek falato mànròro
te hàv! Hanem poÊin len mange àr, vagy de len
mange pàle!
20. – Òk, de, àr len me tuke poÊinà, uîàr csak!
Astàren le tèl, tàj biïupàjnî kopàja màren upre
leskri bul fer!
21. Hát, bizony, tèl astàrde le çorre faÊù tàj
biïupàjnî botütést upre leste mèrinde, hàm, asò,
bizony, hogy leskre cile kokali ïajogínlahi ande

mint a libákat õrizte.
6. Hát, bizony, a nép a faluban el is nevezte õt
Ludas Matyinak.
7. Hát, mit ad az Isten, a nagy Márjácska is, bizony,
egyszer úgy jött, hogy kellett vinnie három libáját a
másik faluba eladni.
8. Hát, bizony, aki megvette a libákat, egy földesúr
volt.
9. Olyan zsugori volt az az ember, hogy mindenkitõl
mindent elszedett, csak úgy.
10. Az állatokat is, a földet is, és aki még valamit
követelt rajta, akkor még az embereivel, bizony,
meg is botoztatta azt.
11. Hát, úgy esett, bizony, ezzel a szegény fiúval is,
Ludas Matyival is, õ is vitte a három libáját eladni
annak a földesúrnak.
12. Hát, bizony, amikor a földesúr meglátta, hogy
milyen szép három libája van.
13. Mondja neki:
14. – Erre (ide) figyelj, Matyi! Mennyiért adod
nekem ezeket a libákat?
15. – Hát, ezt a három libát, földesúr, neked
odaadom hat krajcárért.
16. – Ej, te igen sokat kérsz érte! Hát, ezekért nem
kapsz semmit se.
17. Mindjárt az embereinek mondta, vegyék tõle
erõszakkal el azt a három libácskát.
18. Hát, bizony, õ szegény kezdett sírni és
könyörögni neki.
19. – Ne vedd tõlem el a három libácskámat, mert
még annyim sincs, ha hazamentem, hogy egy falat
kenyérkét egyek. Hanem fizesd ki nekem, vagy add
õket nekem vissza!
20. – Mindjárt, no, ki fogom én fizetni neked, várj
csak! Fogjátok le, és a huszonöt botot verjétek a
seggén el!
21. Hát, bizony, lefogták a szegény fiút és huszonöt
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kíñña, sar leske çorreske dukhalahi.
22. Hát, kada biïupàjnî, bizony!
23. Phènel leske:
24. – Nem baj, – phenða – földesúr, adà ma pobister!
Tu man biïupàjnî bottal maràðal. Hàm, trijàl
duplásan me tuke pàl fogínav me adà te poÊínel adà
màríbe.
25. Hát, odoleha liña pe o faÊù, kezdinða te nàïel,
bizony, mer le földeïùriskre manuïa uïÊavlahi le.
26. Œorre, bizony, astàrðinàhi, talán te ïèste çinðenàhi,
kàj megfeñegetinða lengre gazda.
27. Hát, bizony, fer îal àm i càjt.
28. Pos efkàr csak o földesúr, ïunðà o faÊu, hogy o
földesúr igen bàro nasvàlo hi.
29. Hàt, so lo te kèrel, so nà?
30. Mà te fejstisàjíno lo, te goðarisàjíno lo, te ïukàr
fòti le sin mà, urðíno pe ïukàr, ïukàr çhòr le sin.
31. Ànde kopoginða uze földeïùriskèri khèr òv.
32. – Manuïa’, làço dí tumenge!
33. – Hát, te tuke. So ròdes adaj?
34. – Hát, ïunðum, hogy tumàro gazda igen bàro
nasvàlo hi, tàj nàn, bizony, niso pàdàri, ko le te îanlahi
te sasÊàrel. Hàm, me, bizony, me dùràl àjum,
dùr them, dùr phùv àjum, sa mist’ odà, hogy csak
tumàre gazda neka îànav me te sasÊàrel.
35. ‘U, kada ïundle földeïùriskre manuïa, vòjaha
ànde nàïle uze földesúr.
36. Phènen leske:
37. – Ej, földesuram, akàn igen bari bast hi tut!
38. – Hát, soske? – phènel.
39. – Àlo ek mindentudó pàdàri, ko sakofèlitiko
nasvalípe îànel te sasÊàrel.
40. Dehát gyorsan angjàl peste rendelinða.
41. – Azonnal! – phenða. – Anen le òrde angjàl
mande, te îànav leha te vakèrel!
42. Hát, bizony, astàrde le faÊu, ànde le legède
angjàl o földesúr.

botütést rámértek, hát, olyat, bizony, hogy az egész
csontjai sajogtak a kínban, ahogy neki szegénynek
fájt.
22. Hát, amikor huszonötöt, bizony!
23. Mondja neki:
24. – Nem baj, – mondta – földesúr, ezt ne felejtsd!
Te engem huszonöt bottal megverettél. Hát, háromszor,
duplásan,
én
neked
vissza
fogom
én
ezt
fizetni, ezt a verést!
25. Hát, azzal fogta magát a fiú, kezdett szaladni,
bizony, mert a földesúr emberei kergették õt.
26. Szegényt, bizony, (ha) elfogták volna, talán agyon
is vágták volna, hogy megfenyegette a gazdájukat.
27. Hát, bizony, elmegy ám az idõ.
28. Egyszerre csak a földesúr, hallotta a fiú, hogy a
földesúr igen nagy beteg.
29. Hát, mit csináljon, mit ne?
30. Már erõsödött is, okosodott is, szép ruhája is
volt már, szépen öltözött, szép bajusza volt.
31. Bekopogott a földesúr házához õ.
32. – Emberek, jó napot nektek!
33. – Hát, neked is. Mit keresel itt?
34. – Hát, hallottam, hogy a gazdátok igen nagy
beteg és nincs, bizony, semmi (semmilyen) orvos,
aki meg tudná õt gyógyítani. Hát, én, bizony, én
messzirõl jöttem, messzi országot, messzi földet jöttem,
mind (csak) az miatt, hogy csak a gazdátokat
meg tudjam én gyógyítani.
35. Amikor meghallották a földesúr emberei, örömmel
befutottak a földesúrhoz.
36. Mondják neki:
37. – Ej, földesuram, most igen nagy szerencséd van!
38. – Hát, miért? – mondja.
39. – Jött egy mindentudó orvos, aki mindenféle
betegséget meg tud gyógyítani.
40. Dehát gyorsan maga elé rendelte.
41. – Azonnal! – mondta. – Hozzák õt erre elémbe,
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43. Hát, persze, hogy na prinîàrða le, mer mà ek
berï azùta fer mùlinða, hogy le òv maràða misto
papiña.
44. Phènel leske o földesúr:
45. – Hát, erre fiðelin, – phenða – mro çho!
¥unðum, hogy tu sakofèlitiko nasvalípe îànes te
sasÊàrel.
46. – Avka hi, bizony, – phenða – földesuram. Oso
nasvalípe upro cilo them nàn, hogy me te na îànav
te sasÊàrel. Hát, phukav, – phenða – földesúr, hogy
tuke so hi tri baja!
47. – Jaj, – phenða – na dîànav andro vodro ni upre
t’ uïÊel, ni te îal na bírínav, sa man dùkhal saki porcika.
Asaj porcika nèm nàn man, kàj te nà mange
dùkhal.
48. – Ò, földesuram, aÊÊi baja te òl! Me mà upro
tàha avka tut sasÊàrav, hogy avka îànes te îal, sar
asaj karikacsapás.
49. – No, hát, – phenða – te tu man avka sasÊàrðal,
akkor bõségesen – phenða – meg tut fogínà te jutalmazínel.
50. – De uzo odà àm òvla – phenða Ludaï MaÊi – ek
kérés – o pàdàri.
51. – Hát, – phenða – akàrso manges, me odà sa
tuke teljeïítínav.
52. – Odà hi – phenða – mro kívánság, hogy so adaj
andi kastély hi tut manuïa, andi dís, sa ïukàr akhàr
len ànde, tàj biçhàv len àr ando vèï tàj upro ríto, tàj
sakofèlitiki çàr tàj àgòre, so làkhlen, tàj bogyók,
odòla sa nèkà kèden khetàn, mer me and odò tuke
kèsítínà o dràb, andàl soste tu, bizony, sasÊoha.
53. De, làço hi.
54. De, çàçe ànde akhàraða le cile manuïen, ko
andi udvara leske, odoj kernahi bùti.
55. – Azonnal, – phenða – ïunðen, so phenða ada
mindentudó pàdàri?! Îan òkn àr, tàj so òv tumenge
phènel, asaj çàr, ando sako jek vèkaha keden
khetàn tàj anen ànde!

hogy tudjak vele beszélni!
42. Hát, bizony, megfogták a fiút, bevitték õt a
földesúr elé.
43. Hát, persze, hogy nem ismerte meg õt, mert
már egy év azóta elmúlt, hogy õ (a földesúr)
megverette a libák miatt.
44. Mondja neki a földesúr:
45. – Hát, erre figyelj, – mondta – fiam! Hallottam,
hogy te mindenféle betegséget tudsz gyógyítani.
46. – Úgy van, bizony, – mondta – földesuram. Olyan
betegség az egész földön nincs, hogy én ne tudjam
meggyógyítani. Hát, mondjad, – mondta – földesúr,
hogy neked mi a bajod!
47. – Jaj, – mondta – nem tudok az ágyból föl se
kelni, menni se bírok, minden porcikám fáj. Olyan
porcikám nincs is, ahol nekem nem fáj.
48. – Ó, földesuram, annyi baj legyen! Én már holnapra
úgy
meggyógyítalak,
hogy
úgy
tudsz
menni,
mint ilyen karikacsapás.
49. – No, hát, – mondta – ha te engem úgy meggyógyítottál,
akkor
bõségesen
–
mondta
–
meg
foglak
jutalmazni.
50. – De ahhoz ám lesz – mondta Ludas Matyi – egy
kérés! – az orvos.
51. – Hát, – mondta – akármit kérsz, én azt neked
mind teljesítem.
52. – Az – mondta – a kívánságom, hogy amik itt a
kastélyban vannak neked emberek, a palotában,
mindet szépen hívd be, és küldd õket ki az erdõbe
és a rétre és mindenféle füvet és ágacskákat, amiket
találnak, és bogyókat, azokat mind szedjék egybe,
mert én abból fogom neked készíteni az orvosságot,
amitõl te, bizony, meggyógyulsz majd.
53. No, jól van.
54. No, tényleg behívatta az összes embert, aki az
udvarban (volt) neki, ott dolgoztak.
55. – Azonnal, – mondta – figyeljetek, mit mondott
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56. Hát, làço. Ugye, na traninða te phènel jek nà,
hogy na traninða, hogy so lengro gazda phènel. Tàj
lin pumen, àr gèle.
57. Ám ada uîàrlahi ám csak o Ludaï MaÊi.
58. De, phènel leske:
59. – Fiðelin, – phenða – földesuram, addig uïÊi
upre, hogy addig te massírozínav tut meg, païlova
oda uzo karosszék upre!
60. Nohát, làço.
61. Phàre, persze, upre uïÊíno o földesúr, òða màsinða
valasàr phàre.
62. Oso bàro karosszék sin tàj prik la astàrða. Hát,
bùter, bizony, na pekàmlo ole Ludaï MaÊiske, le
pàdàriske.
63. Lija sig, asaj ïèlo le sin, cuj le phànða.
64. Tàj phenða leske:
65. – De, akàn, földesuram, emlèksines pàl, so me
tuke ezelõtt jek berï igèrinðum upro fòro, kada
mandar mre trin papiñen liñal? Hàj àjum, hogy
akàn o ejïti adósság pàl tuke neka dav.
66. Tàj biïupàjnî àr cidiña andi cili, dugi zòr, so zòr
sin ande leste. Sin le jek thuli pálca, odolaha
biïupàjnî, bizony, merre rèslahi, ora çhinlahi.
67. De, odoj, le mukja.
68. Liña pe, fut gèlo.
69. Hát, ugye, kada leskro nèpo ànde àle pàl,
dikhle, hogy so hi.
70. Jajgatínel, khírinel, ròl.
71. – Jaj, jaj, jaj! Jaj, jaj, jaj! So manca kerða! O
Ludaï MaÊi sin adaj, ko mange megígèrinða ezelõtt,
hogy pàle mange dela háromszorosan, so me le
odoj maràðum upro piàci. Hát, bizony, àlo, tàj o jek
fogadást mà te ànde tartinða. Dikhen, asaj hurki tàj
asaj modriïàgo upre mande màrða!
72. Dehát, çàçe so îànel te kèrel, ugye.
73. Hát, fer îal papal lòke jek berï.
74. So ïùnel ám Ludaï MaÊi, hogy o földesúr,

ez a mindentudó orvos! Menjetek ki! És amit õ
nektek mond, olyan füvet, mindbõl egy vékával
szedjetek egybe és hozzátok be.
56. Hát, jó, ugye, nem merte mondani egy se, hogy
nem merte, hogy amit a gazdájuk mond. És fogták
magukat, kimentek.
57. Ám ezt várta ám csak Ludas Matyi.
58. No, mondja neki:
59. – Figyelj, – mondta – földesuram, addig kelj föl,
hogy
addig
megmasszírozzalak,
feküdj
oda
a
karosszékre föl!
60. Nohát, jó.
61. Nehezen, persze, fölkelt a földesúr, odamászott
valahogy nehezen.
62. Olyan nagy karosszék volt és azt átfogta. Hát,
több, bizony, nem kellett annak a Ludas Matyinak,
az orvosnak.
63. Fogta gyorsan, ilyen kötele volt, összekötötte õt
(a földesurat).
64. És mondta neki:
65. – No, most, földesuram, visszaemlékszel (arra),
amit én neked ezelõtt egy évvel ígértem a vásáron,
amikor tõlem a három libámat elvetted? Hát, jöttem,
hogy most az elsõ adósságot neked visszaadjam.
66. És huszönötöt kihúzott (kimért) összes, hosszú
erõbõl (teljes erõbõl), ami erõ volt benne. Volt egy
vastag pálcája, azzal huszonötöt, bizony, amerre
érte, arra vágta.
67. No, ott hagyta.
68. Fogta magát, elment.
69. Hát, ugye, amikor a népe bejött vissza, látták,
hogy mi van.
70. Jajgat, kiabál, sír.
71. – Jaj, jaj, jaj! Jaj, jaj, jaj! Mit csinált velem!
Ludas Matyi volt itt, aki nekem megígérte ezelõtt,
hogy nekem vissza fogja adni háromszorosan, amit
én ott (rá)verettem a piacon. Hát, bizony, jött és egy
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bizony, bàreder dís peske kamla te keràl, mer so hi
le, oja dís, oja mà igen tikni leske tàj leskere
níposke.
75. Hát, bizony, asàj ácsmester lo ròdel, ko, hát,
valójában, ugye, uze sakoneste pe hajol tàj ko làsne
bùti kèrel.
76. Hát, liña pe, urðíno pe àçmeïteriske, sakàlli
peske lo ragastinða, álarc lo peske kerða, îal papal
uzi bari kapùta, kopogínel.
77. – Làço dí le ïtràîameïterenge!
78. – Te tuke! Ando so járás sal?
79. – Hát, and oda járás sum, hogy ïunðum, hogy
tumàro földesúr, bizony, bàreder dís kamla te
keràl, csak na làkhel asaj ácsmester, ko pe cuj te
hàjol. Hát, me uzo sako màn hàjuvav tàj lasne me
kèrav bùti.
80. – Hát, òk’ rögtön ànde îàv, vakerà le földeïùriha,
hogy te tut fogadinla vað alkalmazinla. Hát, adà
még na îànav.
81. De, làço hi.
82. Hát, ànde îal, phènel le földeïùriske:
83. – Földesuram, si adaj ek ácsmester! Òv odà
àllítínel, hogy òv uzi saki bùti pe hajol tàj nagyon
lasne kèrel bùti. Tàj te leskri forma sikàl, hogy
valójába, hogy õ raj hi, hogy õ sako meïterïègbe
hajol.
84. – Dehát, – phenða – azonnal anen le ànde uzi
mande, te dikhàv le mange, sar àr diÊol!
85. Àr gèlo oda strázsamester, phènel leske, le
Ludaï MaÊiske, ole àçmeïteriske:
86. – Hát, odà phenða muro gazda, av ànde, meg
tuha eðezinla tàj vakerla tuha.
87. Làço.
88. Îal ànde.
89. – Laço dí tuke, földesuram!
90. – Te tuke, – phenða – ácsmester! Dehát,
phukàv, – phenða – hogy uze sost’ tu hàjojs!

fogadást már be is tartott. Nézzétek, ilyen hurkákat
és ilyen kékséget rám vert!
72. Dehát, tényleg mit tud csinálni, ugye.
73. Hát, elmegy megint lassan egy év.
74. Mit hall ám Ludas Matyi, hogy a földesúr,
bizony, nagyobb palotát akarna magának csinálni
(építtetni), mert ami van neki, az a palota, az már
igen kicsi neki és a népének.
75. Hát, bizony, olyan ácsmestert keres, aki, hát, valójában,
ugye, mindenhez ért és aki olcsón dolgozik.
76. Hát, fogta magát, öltözött ácsmesternek, szakállat
ragasztott
magának,
álarcot
csinált
magának,
megy megint a nagy kapuhoz, kopog.
77. – Jó napot a strázsamestereknek!
78. – Neked is! Mi járásban vagy?
79. – Hát, abban a járásban vagyok, hogy hallottam,
hogy a földesuratok, bizony, nagyobb palotát akarna
csinálni
(építtetni),
csak
nem
talál
olyan
ácsmestert, aki ért hozzá. Hát, én mindenhez értek
már és én olcsón dolgozom.
80. – Hát, mindjárt rögtön bemegyek, beszélni
fogok a földesúrral, hogy téged is meg fog fogadni
vagy alkalmazni fog. Hát, ezt még nem tudom.
81. No, jól van.
82. Hát, bemegy, mondja a földesúrnak:
83. – Földesuram, van itt egy ácsmester! Õ azt állítja,
hogy õ minden munkához ért és nagyon olcsón
dolgozik. És a formája is mutatja, hogy valóban,
hogy úr, hogy õ minden mesterségben járatos.
84. – Dehát, – mondta – azonnal hozzátok be
elémbe, hadd nézzem meg magamnak, hogyan néz
ki!
85. Kiment az a strázsamester, mondja neki, Ludas
Matyinak, az ácsmesternek.
86. – Hát, azt mondta a gazdám, gyere be, meg fog
veled egyezni és beszélni fog veled.
87. Jó.
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91. – Hej, földesuram, – phenða – hàjuvav me man
– phenða – uzo sakofèlitiko kova. Hàm, mro
legfèder mesterség, so hi, so legfèder ma hàjuvav,
ácsmesterség. Tàj – phenða – ni nà kèrav kùç bùti,
me làsne kèrav bùti.
92. – Nohát, – phenða – mange kròt osò pekàla, sar
tu sal.
93. De, làço.
94. Odoj sùt ràt.
95. Din le normálisan te hal, te pil, làçe than le
païjàrde.
96. Phènel raÊaha le földeïùreske:
97. – Hát, földesuram, – phenða – tu manca fer, àr
àjha hi ando vèï te sikàl, hogy merre hi tro vèï,
hogy, hát, te îànav te sikàl maj tuke, hogy saj kaïta
nekà òvna àr çhindle, hogy save pekàna, hogy te nà
potyára tro vèï àr çhínav.
98. – Dehát, – phènel – te me avka gondolinðum,
hogy odola kaït çhinavaha àri, so tu maj pheneha,
maj te me dikhav, hogy sar àr diÊol.
99. De, làço.
100. RaÊaha upre beïte andi hintòva le koçiïeha.
101. Phènel o földesúr le koçiïeske:
102. – Àï tu – phenða – erej, – phenða – me meg –
phenða – le àçmeïtereha îah ora andrèder, tàj megjelölinaha
o kaïta, hogy save nek’ òn àr çhindle.
103. Làço.
104. Hát, ugye, o Ludaï MaÊi mà fiðelinlahi, kiriña
pèren ànde, hogy o koçiïi te nà ïùnel maj o khírelija,
kada kezdinla le òv te màrel.
105. Làçe, dùr ànde gèle ando vèï.
106. Phènel o Ludaï MaÊi:
107. – T’ adà hi làço, adà kaït.
108. Meg le jelölinlahi odà földesúr.
109. Îal ora fèder, mindig, mindig, mindig csak
andrèder.
110. Mà a végén annyira ànde gèle ando vèï, hogy

88. Bemegy.
89. – Jó napot neked, földesuram!
90. – Neked is, – mondta – ácsmester! Dehát,
mondjad, – mondta – hogy mihez értesz te.
91. – Hej, földesuram, – mondta – értek én – mondta
– mindenféle izéhez. Hát, a legjobb mesterségem,
ami
van,
amit
legjobban
értek,
ácsmesterség.
És – mondta – nem is drágán dolgozom, én olcsón
dolgozom.
92. – Nohát, – mondta – nekem pontosan olyan kell
majd, mint te vagy.
93. No, jó.
94. Ott aludt éjjel.
95. Adtak neki rendesen enni, inni, jó helyt (jó
helyre) fektették.
96. Mondja reggel a földesúrnak:
97. – Hát, földesuram, – mondta – neked velem el,
kijönnöd (neked velem ki kéne jönnöd) az erdõbe
megmutatni, hogy merre van az erdõd, hogy, hát,
tudjam megmutatni majd neked, hogy mely fák
legyenek kivágva, hogy melyek kellenek majd, hogy
ne potyára vágjam ki az erdõdet.
98. – Dehát, – mondja – én is így gondoltam, hogy
azokat a fákat vágatom ki, amiket te majd mondani
fogsz, majd én is megnézem, hogy hogyan néz ki.
99. No, jó.
100. Reggel felültek a hintóba a kocsissal.
101. Mondja a földesúr a kocsisnak:
102. – Maradj te – mondta – erre, – mondta – én
meg – mondta – az ácsmesterrel megyünk arra bentebb,
és meg fogjuk jelölni a fákat, hogy melyek
legyenek kivágva.
103. Jó.
104. Hát, ugye, Ludas Matyi már figyelte, (hogy)
minél bentebb essenek be (hogy minél bentebb kerüljenek),
hogy a kocsis ne hallja meg majd a kiabálást,
amikor kezdi õ (Ludas Matyi a földesurat) ütni.
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mà te le odoj ïeste çhinðàhi, ni akkor nà ïunðahi
niko nà, sar lo khírinel.
111. Dikhel peske jek ïukàrùtno kaït, aonk o Ludaï
MaÊi, o ácsmester.
112. Phènel leske:
113. – Hát, orde fiðelin, – phenða – földesuram,
adà kaït, eddig so dikhjum, adà hi – phenða – o
legïukarèder. Csak odà na îànav, – phenða – hogy
te tu prik le îànes te ölelínel, hogy le prik îànes
vagy nà. Mer – phenða – te nà le prik rèsjàl, akkor
– phenða – potyára na çhínav le àr.
114. – Hát, – phenel – upr adà nà mùlínel, – phenel
– hát, ïàj le pròbàlínav, hogy prik te ölelínel.
115. Hát, igen ám, hát, sar le, bizony, o földesúr
prik ölelinða o kaït, o Ludaï MaÊi ügyesen leskere
va okorigàl mà te com phànða.
116. – Hát, – phènel – so kères tu, – phenða
ácsmester?
117. – Na sum me – phenða – ácsmester.
118. Tàj tèl liña upràl pro ïèro odole mûhaj tàj o
çhòr tèl liña.
119. – Hàm, vedd tudomásul, hogy me sum o Ludaï
MaÊi. Akàn tut àjum papal, dujtesmuj, hogy pal tuke
te dav, so tuke megígèrinðum.
120. T’ upr odà esej laça duga, càhi kopajaha kezdinða
le te del andi cili zòr.
121. So csak zòr sin ande leste, avka çhínlahi.
122. Biïupàjnî upre leste pre sàmolil.
123. Liña, t’ odoj le mukja.
124. Kada àr pèlo, phènel, phènel le koçiïeske:
125. – Îa ànde mis’ tro gazda, mer na îànel avka te
ïietínel! Odoj tàj odoj hi lo uzo kaït tèl bèïto.
126. Hát, o koçiïi rögtön ànde nàïto.
127. Hát, kada dikhja, hogy àr hi lo phàndlo, jèpaï
ïèste hi lo çhíndlo.
128. Alig le àr îanða te vonsolínel uzi hintòva.
129. De, làço.

105. Jól, messze bementek az erdõbe.
106. Mondja Ludas Matyi:
107. – Ez is jó, ez a fa.
108. Azt megjelölte ez a földesúr.
109. Megy arra jobban, mindig, mindig, mindig
csak bentebb.
110. Már a végén annyira bementek az erdõbe, hogy
már ha ott agyonütötte volna, akkor se hallotta
volna senki se, ahogyan (a földesúr) kiabál.
111. Néz (kinéz) magának egy szépfajta fát Ludas
Matyi, az ácsmester.
112. Mondja neki:
113. – Hát, erre figyelj, – mondta – földesuram, ez
a fa, eddig amit láttam – mondta – a legszebb. Csak
azt nem tudom, – mondta – hogy te át is tudod-e
ölelni, átöleled vagy nem? Mert – mondta – ha nem
érted át, akkor – mondta – potyára nem vágom ki.
114. – Hát, – mondja – azon nem múlik, – mondja –
hát, megpróbálhatom, hogy átölelni.
115. Hát, igen ám, hát, ahogy, bizony, a földesúr
átölelte a fát, Ludas Matyi ügyesen a kezeit a
túloldalról már össze is kötötte.
116. – Hát, – mondja – mit csinálsz te, – mondta –
ácsmester?
117. – Nem vagyok én – mondta – ácsmester.
118. És levette a fejérõl azt a mûhajat és a bajuszt is
levette.
119. – Hát, vedd tudomásul, hogy én vagyok Ludas
Matyi. Most téged jöttem megint, másodszor, hogy
visszaadjam neked, amit neked megígértem.
120. És arra (és akkor) ilyen jó hosszú, szívós bottal
kezdett neki adni (kezdte õt ütni) teljes erõbõl.
121. Ami csak erõ volt benne, úgy vágta.
122. Huszonötöt rászámol.
123. Fogta, ott is hagyta õt.
124. Amikor kiesett (amikor kiért az erdõbõl),
mondja, mondja a kocsisnak:
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130. Upre le çiÊa valasàr phàron upri hintòva, khèr
le legède.
131. Hát, bizony, ando sa pàne plàsti leske forgatinlahi,
sti le kenõçeha màklahi.
132. Hát, bizony, fer gèli but càjt, mira kezdinða
papàl te sàsÊol.
133. Igen ám, Ludaï MaÊi meg khèr ando pro gav,
ugye, phukàvlahi, hogy òv sar màrða, mà duvàr, ole
zsugori földesúr, tàj ko len avka ïañargatínel tàj ko
lel lendàr sako élelem tàj lengri phù tàj marhòren,
ugye, kàj t’ o nípo mà leske nagyon loïannahi tàj
igen csak nagy becsületbe le likernahi, ole Ludaï
MaÊi mist’ ada.
134. Hát, palàl kròt upre jek berï, bizony, so síne?
135. Bàro fòro sin and odà gav, kàj o földesúr àçhlahi.
136. Ej, îal ám t’ o Ludaï MaÊi, urðíno pe ïukàr.
137. Îal te tèl, t’ upre, upro piaci phírlahi.
138. Jefkàr csak òða közeledinða mer odà földesúr,
mer, ugye, uzi hintòva lo sin, upri hintòva lo sin
bèïto.
139. Phènel odà Ludaï MaÊi pre làçe baràtoske:
140. – Erre fiðelin, – phenða – mro baràto! – phenða.
– Dikhes adale – phenða – mre gràste? Îànes, –
phenða – hogy so kùç lo – phenða – aso gra. Na,
hàm, me tuke – phenða – òða dav, ïàj lo tro òl
örökre, tàj av – phenða – beï pre leskro dumo upre,
tàj trijàl vágtába îa körbe mer odà földesúr tàj
khírin andi cili zòr, hogy me sum o Ludaï MaÊi! AÊÊi
hi tri bùti, tàj adà ïàj tuke àçhel örökre.
141. – Œaçe? – phenða.
142. – Hát, te jefkàr – phenða – adà phum, hogy
avka hi, me na hohàvav tuke.
143. De, làço.
144. Òða leske diñà le gràste.
145. Upre bèïto upro grasteskro dumo leskro baràto.
146. Òv vágtába trijàl körbe o földesúr, t’ andri cili
zòr khírinel:

125. – Menj be a gazdád miatt (a gazdádért), mert
nem tud úgy sietni! Ott és ott van a fa mellett
leülve.
126. Hát, a kocsis rögtön befutott.
127. Hát, amikor látta, hogy ki van (a földesúr)
kötve, félig agyon van vágva.
128. Alig tudta õt kivonszolni (a kocsis) a hintóhoz.
129. No, jó.
130. Föltette valahogy nehezen a hintóhoz, hazavitték.
131. Hát, bizony, vizes lepedõben neki forgatták,
kellett kenõccsel kenni.
132. Hát, bizony, elment sok idõ, mire kezdett
megint meggyógyulni.
133. Igen ám, Ludas Matyi meg otthon a falujában,
ugye, mondta, hogy õ hogyan verte meg, már kétszer
azt a zsugori földesurat, és aki õket úgy sanyargatja
és aki vesz (elvesz) tõlük minden élelmet és a
földjüket és állatkákat, ugye, hogy a nép is már neki
nagyon örült és igen csak nagy becsületben tartották
õt, azt a Ludas Matyit ez miatt.
134. Hát, pontosan egy év múlva, bizony, mi volt?
135. Nagyvásár volt abban a faluban, ahol a
földesúr lakott.
136. Ej, megy ám Ludas Matyi is, felöltözött szépen.
137. Megy le is, fel is, a piacon járt (járkált).
138. Egyszer csak odaközeledett a földesúr felé,
mert, ugye, a hintónál volt õ (a földesúr), a hintón
volt ülve.
139. Mondja az a Ludas Matyi a jó barátjának:
140. – Erre (ide) figyelj, – mondta – barátom! –
mondta. – Látod ezt – mondta – a lovamat? Tudod,
– mondta – hogy milyen drága (hogy milyen sokba kerül)
– mondta – ilyen ló. Na, hát, én neked – mondta
– odaadom, lehet tiéd örökre, és gyere – mondta
– ülj a hátára fel, és háromszor vágtában menj körbe
az felé (az körül) a földesúr körül és kiabáld teljes
erõbõl, hogy én vagyok a Ludas Matyi! Ennyi a
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147. – Me sum o Ludaï MaÊi!
148. Ej, kada adà o földesúr ïunða, pre nincenge
khírínel:
149. – Azonnal aven òrde kiÊÊiîèniïenca tàj òkodole
manuïe astàren, mer odà o Ludaï MaÊi, phènel,
hogy òv hi o Ludaï MaÊi! Anen le òrde, te umlàvav
le upre!
150. Hát, odà, kada adà ïunða upro grasteskro
dumo – nagyon làço gra sin – eressz neki, náda’erek, fùt.
151. Hát, adàla meg pal leste kezdinde le te uïÊàl.
152. Kada mà Ludaï MaÊi dikhja, bizony, hogy nàn
odoj uzàr leste leskere ninci, leskere manuïa, òða
gèlo uzi hintòva tàj upro pèr le irinða.
153. – Hát, me sum àm – phenða – o eredeti, rendeïno
Ludaï
MaÊi.
Csak
gondolin
pàl,
so
tuke
phenðum, hogy trijàl tut màrav pàl, duplán. Hát,
akàn hi tritesmuj o megígèrtno màríbe.
154. Upr odà biïupàjnî ütés asave le diña, hogy òv
fer lo sin ñúlladin, sar asaj îamba. Hogy alig peske
már csak lélegzet te lel.
155. Hát, ugye, leskere baràte na astàrde, mer òv
ando vèï ànde vàgtatinða, fer tûninða.
156. An on pàl, leskre ninci.
157. Hát, bizony, mà t’ o rendeïno Ludaï MaÊi liña
pe tàj tèl lèpinða.
158. Hát, ugye, oda ròvlahi, ñösörgínlahi, khírínlahi:
segítség,
segítség,
àlo
Ludaï
MaÊi
tàj
papal
man èpaï murdàrða. Hát, so mange adaj avràl
megígèrinða misto trin papiña, bizony, pàle mange
dija harmadsoroïan, duplán. Hàm, még so odoj hi
amen, cile papiña lèîen len leske òða tàj te den len
leske òða! Tàj te îil peskre papiñenca boldogan,
még òv îívla!

dolgod, és ez a ló neked maradhat örökre!
141. – Tényleg? – mondta.
142. – Hát, ha egyszer – mondta – azt mondtam,
hogy így van, én nem hazudok neked.
143. No, jó.
144. Odaadta neki a lovat.
145. Felült a ló hátára a barátja.
146. Õ vágtában háromszor körbe (nyargalta) a
földesurat, és teljes erõbõl kiált:
147. – Én vagyok Ludas Matyi!
148. Ej, amikor ezt a földesúr meghallotta, a
katonáinak kiált:
149. – Azonnal gyertek erre (ide) valamennyien és
azt az embert fogjátok meg, mert az Ludas Matyi,
mondja, hogy õ Ludas Matyi! Hozzátok erre (ide),
fölakasztom!
150. Hát, azt, amikor azt meghallotta a lóháton –
nagyon jó ló volt – ereszd neki, nádak-erek, el.
151. Hát, ezek (a katonák) meg utána kezdtek kelni
(kezdték õt üldözni).
152. Amikor már Ludas Matyi látta, bizony, hogy
nincsenek mellette a katonái, az emberei, odament
a hintóhoz és hasra fordította.
153. – Hát, én vagyok ám – mondta – az eredeti, a
rendes Ludas Matyi. Csak gondolj vissza, amit
neked megmondtam, hogy háromszor verem neked
vissza, duplán. Hát, most van harmadszor a
megígért verés.
154. Arra huszonöt ütést ilyeneket adott, hogy õ (a
földesúr) el volt nyúlladva, mint ilyen béka. Hogy
már alig (tudott) magának lélegzetet venni.
155. Hát, ugye, a barátját nem fogták meg, mert õ
az erdõbe vágtatott, eltûnt.
156. Jönnek õk vissza, a katonái.
157. Hát, bizony, már a rendes Ludas Matyi is fogta
magát és lelépett.
158. Hát, ugye, az (a földesúr) meg sírt,
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nyöszörgött, kiabált: segítség, segítség, jött Ludas
Matyi és megint félig megölt. Hát, amit nekem itt
kint megígért a három libája miatt, bizony, nekem
visszaadta háromszorosan, duplán. Hát, még ami
ott van nekünk, az összes libát vigyétek neki oda és
adjátok neki oda! És éljen a libáival boldogan, még
(amíg) õ meg nem fog halni!

24/5

24/5

1. Saχ eð phùro gàîo.
2. Le phùre gàîeχ saχ leχ eð ràklo.
3. O ràklo, kanà bàrjílaχ, saχ deïupàjnîe borïongo,
gelàχ te nàjol.
4. Phenel, kanà gelàχ te nàjol, vi dikhel ekhe... do
biholicen ando bàro pàji.
5. Kanà dikhlàχ e do biholinen, o’ biholi dumadíne
leχte:
6. – Mo, ràklòre, hàjdi, beï pe ‘màro dumo thàj te
ingereχ ame àvri!
7. Phenlàχ o ràklòro.
8. Phenel:
9. – Tu îànes te vorbiχ, tume biholonàle?
10. – Sartenà!
11. – No, – phenel – beï pe ‘màro dumo!
12. Beïlàχ pe lengo dumo, pe biholonengo, o ràklo
the avílaχ lenca àvri, the phànglàχ le ande pàjtà.
Phànglàχ le ande pàjta.
13. Peχke dàdeχke çi nà phendàχ, ke vòv so àndàχ
ande pàjta.
14. Àndre phànglàχ le o ràklo.
15. O ràklo gelàχ ke buÊi ando voï, àndàχ ek vurdon
kaït le guruvenca.
16. Thodàχ leχ tèjle, o kàït.
17. Leχko dàd àndre nàsvàlo saχ ando pàto.
18. – So àndàl, muro ràklo?

1. Volt egy öregember.
2. Az öregembernek volt egy fia.
3. A fiú, amikor megnõtt, volt tizenöt éves, ment
fürödni.
4. Mondja, amikor ment fürödni, lát is egy... két bivalytehenet
a nagy vízben.
5. Amikor meglátta a két bivalyt, a bivalyok szóltak
hozzá:
6. – Hé, fiúcska, gyere, ülj a hátunkra és vigyél minket
ki!
7. Mondta a fiúcska.
8. Mondja:
9. – Te tudsz beszélni, ti bivalyok?
10. – Hogyne!
11. – No, – mondja (az egyik bivaly) – ülj a
hátunkra!
12. Ült a hátukra, a bivalyokéra, a fiú és jött velük
ki (a vízbõl), és megkötötte õket a pajtában.
Megkötötte õket a pajtában.
13. Az apjának nem is mondta, hogy õ mit hozott a
pajtába.
14. Bekötötte õket (a bivalyokat) a fiú.
15. A fiú ment munkához (a fiú ment dolgozni) az
erdõbe, hozott egy szekér fát az ökrökkel.
16. Tette azt le, a fát.
17. Az apja bent beteg volt az ágyban.
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19. – Àndom ek cerra kàït, muro dàd.
20. – No, miïto-j, muro ràklo. ¥inger kàït, kàj t’ avel
ame jàg!
21. ¥ingerdaχ kàït the daχ e jag.
22. The ekdàta îàl o ràklo, kerel peχke bùÊi, te îàl
serençepròbàlni ko gàîe.
23. Vi îal and’ eð fòro.
24. Dikhel, kàj ando fòro khonik nàj khère ràÊake.
25. Dikhel, kàj àvrel o fòro e sàsti lume àvri, àvrel o
fòro ràÊi, thà ðèse îàl palpàle.
26. Puïel ek manuïeχ:
27. – So t’ àl le DèvleχÊi vòja, kàj ràÊi o’ manuïa aven
àvri ando fòro tha ðèse îan palpàle?
28. Phenel leχke pe kode eð manuï:
29. – Manuïa, tu çi nà màj îa ando fòro ràÊake, ke
othe χajiχ!
30. – Soχtàr?
31. – Kado fòro χuÊilen leχ ràÊi o’ bengà the ðèse
îantàr. Tha ando kaïtèvo le omporàtoχko sa ïùïoj,
ke v’ omporàto daratàr îaltàr.
32. No, apoj.
33. Omporàto phendàχ kàde, kon avelà kudo
manùï, kàj te skepil opre o fòro, peχke ràklje leχke
del la gàîake thà peχke omporacije, (te ske)pil opro
o fòro.
34. XuÊilde pe but manuï, kon îàlàχ ràÊi kuthe ando
fòro ko kaïtèva omporàtoχki, o’ bengà mudàrnàχ
le.
35. Kàde, kàj aba màj but mile manuï mùle, kàj ïùte
pe te skepin opre o fòro.
36. ‘Dàta îal vòv kuthe, phenel le omporàtoχke
ðese:
37. – Omporàtona Êo bàrímo!
38. – O Dèl andaχ tu, mo, ràkle!
39. – Dikh, so χaÊàrdom! Œaçi?
40. – Œaçi – phenel.
41. – Thà kon opro skepila o fòro, Êa ràklje leχke

18. – Mit hoztál, fiam?
19. – Hoztam egy kevés fát, apám.
20. – No, jól van, fiam. Vágjál fát, hogy legyen
nekünk tûz!
21. Vágott fát és adta a tüzet (és tüzet gyújtott).
22. És egyszer megy a fiú, dolgozik magának, hogy
menjen szerencsét próbálni a nem-cigányokhoz.
23. Megy is egy városba.
24. Látja, hogy a városban senki nincs otthon éjszaka.
25. Látja, hogy a városon kívül az egész világ (mindenki)
kint (van), a városon kívül éjjel, és nappal
megy (mindenki) vissza.
26. Kérdez egy embert:
27. – Mi legyen az Isten kedve, hogy éjjel az
emberek jönnek ki a városból és nappal mennek
vissza?
28. Mondja neki arra egy ember:
29. – Ember, te ne is menjél már a városba éjjel,
mert ott veszel!
30. – Miért?
31. – Ezt a várost (el)foglalják éjjel az ördögök és
nappal elmennek. És a kastélya a királynak mind
(teljesen) üres, mert a király is a félelemtõl
(félelmében)
elmegy.
32. No, aztán.
33. A király mondta ezt, aki jönni fog az az ember,
hogy szabadítsa föl a várost, a lányát neki adja
feleségnek és a királyságát, ha szabadítja föl a
várost.
34. Fogta magát sok ember, aki ment éjszaka oda a
városba a királyi kastélyhoz, az ördögök megölték
õket.
35. Úgy, hogy már több ezer ember meghalt, hogy
tette magát (hogy megpróbálta) szabadítani föl a
várost.
36. Alkalommal (egyszer) megy õ (a fiú) oda,
mondja a királynak nappal:
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deχ la romñeke thà Êe omporecije?
42. – Œaçi – phenel.
43. – Apoj sàr keràχ la? Ke vi me ïuvav ma.
44. – Trin ràÊa, – phenel – kon îànla te pozil o fòro
le bengendàr, te pustítil le àvri, te mudàrel le bengen
tha te tràdel le àvri àndo fòro, leχke daχ mura
ràklje romñeke tha mure omporecije.
45. No, kerde o lil, ke ïol pe te... lela bùÊi pre peχ.
46. Gelaχ khère o ràklo ke peχko dàd, te îàl ke
peχke biholi.
47. – No, mure biholi, îànen te horbin tume. So
phenen? Àmborik îav khàtikà te kàràv kàke bùÊi?
48. Phenen:
49. – Îa bàtron! Le àvri ek ïípà tha phurde àndre!
Kude kereχ, so tu kameχ.
50. Gelàχ palpàle ràÊake ando fòro the gelàχ ande
kaïtèvà k’ omporàto, the ïindàχ kudo ràklo ek vàro
the ïindàχ ek truïul.
51. The opro pàle thodàχ ek truïul o ràklo.
52. Ko deïuduj resen la lumeke bengà te χuÊilen o
fòro.
53. Le bengengo omporàto, o ïefo, del andre.
54. Phenel:
55. – So rodeχ kathe, ràkle?
56. – E bul Êa daki, benga! Tu sal le bengengo
omporàto?
57. – Me. Me avílom kathe, ke kado, mure pàponengo
pàponengo pàpo mukhlaχ kado fòro.
58. – The tu kosom berï soχtàr rodàl Êe phràlenca,
le bengenca, te χuÊilen tèjle o fòro?
59. Phenel:
60. – Me ande kode avílom kathe, – phenel – ke
kado fòro amenge saχ díno.
61. – Kàχtàr?
62. – Le omporàtoχke dàdeχtàr, ke nà kerdàχ, so
ame
phendàm
the
o
fòro
amenge
àïíljaχ,
ñerusàrdàm leχ.

37. – Nagyságos király!
38. – Az Isten hozott téged, hej, legény!
39. – Nézd, mit hallottam! Igaz?
40. – Igaz – mondja (a király).
41. – És aki fölszabadítja majd a várost, a lányodat
neki adod feleségnek és a királyságodat?
42. – Igaz – mondja (a király).
43. – Aztán, hogyan csináljuk ezt? Mert én is teszem
magamat (én is megpróbálom).
44. – Három éjszaka, – mondja (a király) – aki meg
fogja tudni õrizni a várost az ördögöktõl, hogy
pusztítsa õket ki, ölje meg az ördögöket és hajtsa
õket ki a városból, neki adnám a lányomat
feleségnek és a királyságomat.
45. No, megcsinálták a levelet (a szerzõdést), hogy
teszi magát... venni (vállalni) fogja a munkát
magára.
46. Ment haza a fiú az apjához, hogy menjen a
bivalyaihoz.
47. – No, bivalyaim, tudtok beszélni ti. Mit mondtok?
Mehetek ide megcsinálni emez munkát?
48. Mondják:
49. – Menj bátran! Vegyél ki (a fülembõl) egy sípot
és fújjál (majd) bele! Azt csinálsz (akkor), amit te
akarsz.
50. Ment vissza (a fiú) a városba és ment a kastélyba
a királyhoz, és vágott (húzott maga köré) az a fiú
egy varázskört és vágott (rajzolt bele) egy keresztet.
51. És fent megint (fent is, a varázskörön kívül is)
tett (rajzolt) egy keresztet a fiú.
52.
Tizenkettõnél
(éjfélkor)
érkeznek
a
világ
ördögei (el)foglalni a várost.
53. Az ördögök királya, a fõnök, adja be (betoppan).
54. Mondja:
55. – Mit keresel itt, legény?
56. – Az anyád seggit, ördög! Te vagy az ördögök
királya?
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63. – No, – phenel – tumàro t’ al vi mandàr, v’ e
Dèvleχtàr, te kerna, so me phenàv. Te àïeχ ande
kuko vàro!
64. Àïíljaχ andre ko truïul maïkar o vàro.
65. – No, – phenel – tho Êe vast, colahàr tuke, the
mukhap tume pe tumàri leîe. Tumenge dav o fòro.
66. Colahàrdaχ o... Inkerdaχ te colahàrel the àïíljaχ
kade îi tehàra o beng, le omporàtonen, le bengengo
omporàto.
67. Korðol o ðèχ.
68. Œi îangljaχ te îaltàr karing o ðèχ.
69. – No, – phenel – skepisàr ma opro, te nà kerðuvàv
angàr, ke màj but na avaχà ando fòro!
70. (Phen)dàχ o beng le ràkleχke:
71. – Mukh ma te îaptàr, te nà kerðuvàv angàr!
72. – Me mukhap te îàχ po truïula, ke nà màj rodeχ
Êe ñàmonenca ando fòro, le bengencà.
73. Colahàrdaχ leχ tèjle, le bengeχ, le bengenge
omporàtoχ, ke màj but ando fòro çi màj lètezin.
74. Atunçi tehàra, izè, kerðol o ðèχ, îal k’ omporàto.
75. – No, omporàtona Êo bàrímo, inke duj felelàto
shin te keràv the o fòro libero.
76. – T’ avelà libero, t’ aveχ muro îamutro! Muri
ràklji àlà tuke gàîi!
77. Àïíljaχ inke duj ràÊe, màj but khonik n’ avíljaχ.
78. – No, – phenel omporàtoχke – amborik aven
palpàle o’ saste manuï vi ràÊi, vi ðèse, k’ o’ bengà
geletàr!
79. Kanà gèle, o ràklo khere phenel peχke biholonenge:
80. – Dikh, ñerusàrdom kako fòro tha omporàto
kerðílom!
81. – Amàro gazda, ràkle, te kerðílàl omporàto, t’ el
tu bàχ! Numa t’ el tu gòði! Ýa romñeke te nà paÊaχ!
82. No, miïto-j.
83. So kerde von?
84. Sàχ leχ ek ïípa, so dine leχ o’ biholi.
85. E ïípà, kanà lelàχ, the saχ leχ ek χànro, dine leχ

57. – Én. Én jöttem ide, mert ezt, a nagyapám
nagyapjának a nagyapja hagyta ezt a várost.
58. – És te annyi éve mit kerestél (itt) a fivéreiddel,
az ördögökkel, hogy foglaljátok le e várost?
59. Mondja:
60. – Én az miatt jöttem ide, – mondja (az ördögök
királya) – mert ez a város nekünk volt adva.
61. – Kitõl (ki által)?
62. – A király apjától (a király apja által), mert nem
csinálta meg (mert nem teljesítette), amit mi mondtunk
és a város nekünk maradt, megnyertük azt.
63. – No, – mondja (a fiú) – tiétek legyen tõlem
(általam) is, Istentõl (Isten által) is, ha meg fogjátok
tenni, amit én mondok. Állj be a varázskörbe!
64. Beállt a kereszthez a varázskör közepébe.
65. – No, – mondja (a fiú) – tedd (föl) a kezeidet,
esküdj meg magadnak és hagylak titeket a ti
törvényeitekre. Nektek adom a várost.
66. Megesküdött a... tartotta (föltartotta a kezeit) és
maradt így reggelig az ördög, a királyokat, az
ördögök királya.
67. Meglesz a nap (kivirrad).
68. Nem tudott elmenni (az ördögök királya) a nap
felé (virradatkor).
69. – No, – mondja (az ördögök királya) – szabadíts
engem föl, ne váljak szénné, mert többet nem
jövünk majd a városba!
70. Mondja az ördög a fiúnak:
71. – Engedj engem elmenni, hogy ne váljak szénné!
72. – Én engedlek menni a keresztekhez, hogy már
ne
kereskedj
a
rokonaiddal
a
városban,
az
ördögökkel.
73. Eskette õt le, az ördögöt, az ördögök királyát,
hogy többet a városban nem léteznek többet.
74. Akkor másnap, izé, meglesz a nap (kivirrad),
megy (a fiú) a királyhoz.
75. – No, nagyságos király, még két felelõset (két
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o’ biholi.
86. Kudo χànro, sar kanà ïínlaχ, e lume ïínlàχ tèjle.
87. Dine leχ ek puïkà.
88. Kudolasà, kanà nemerílaχ p’ ek kõdsiklà, the
daχ puïke, tha e çika... praχo kerðílaχ.
89. Kõsziklának tartotta a puskát, hamunak vált. A
kardja, amikor vágott, egy kõsziklát levágott, vagy
tízezer embert. Tátos kard vót.
90. Tàtoïo χànro sàχ leχ thàj puïka, tàtoïo.
91. O ràklji, sàχ la omporàticko phiràmno, the sa
prasanaχ le ràkleχ, ke o ràklo çorro-j.
92. E ràklji, kosom kerde, kàj omporàticko ràklo
phendàχ:
93. – Ande so àïel Êe romeχko zòr?
94. Phenel:
95. – Àïel ande leχko χànro tha ande leχki puïka.
Kude kanà lel àndo vast, – phenel – soχke nemeril,
kudolà sa praχo korðol!
96. Le ràklesa so korde?
97. MaÊàrde leχ ‘e omporàtosa.
98. Tha gelaχ peχke ande plajin te vadàzil le ïoïojen,
tha bàlen, so ràkhlaχ.
99. Andàχ khère ràÊake ïoïojen tha andaχ khère
vodone bàle’ tha ïingerde, tha kerde χàmàtàr.
100. Thodàχ peχ tèjle o ràklo thà sùto thà leχko
χànro opre kecíme the leχki puïka po krafin.
101. The kanà sùtotàr, leχki gàîi laχ leχ, o χànro.
102. Leχki gàîi, kanà laχ o χànro the puïka, daχ le
le omporotickone ràkleχke, peχke dintùne phiràmneχke.
103. Kanà opre uïÊílaχ o ràklo.
104. – No, – phenel – sar te mudàrap tu, ràkle? Te
ïingeràp tu vað te dap tu puïke?
105. – Àpoj, – phenel – ïinger ma!
106. Pe kind ïingerdàχ leχ khethàne le ràkleχ, saχ
ek ciñi slùîñika.
107. Phenel lake:
108. – Phùrde ànde muri ïípa, te resen mure biholi!

felelõs dolgot, feladatot) kell csinálnom és a város
szabad (lesz).
76. – Ha lesz szabad, legyél a vejem! A lányom lesz
neked feleség.
77. Maradt még két éjszaka, többet senki (ördög)
nem jött.
78. – No, – mondja (a fiú) a királynak – jöhet vissza
minden ember, éjjel is, nappal is, mert az ördögök
elmentek!
79. Mikor mentek (miután elmentek az ördögök), a
fiú otthon mondja a bivalyainak:
80. – Nézd, megnyertem emezt a várost és király lettem!
81. – Gazdánk, legény, ha lettél király, legyen
szerencséd! Csak legyen eszed! A feleségednek ne
higgyél!
82. No, jól van.
83. Mit csináltak õk?
84. Volt neki (a fiúnak) egy síp, amit adtak neki a
bivalyok.
85. A síp, amikor venné, és volt neki egy kard, adták
neki a bivalyok.
86. Az a kard, mint amikor vágná, egy világot (soksok
embert) vágott le.
87. Adtak neki egy puskát.
88. Azzal, amikor célzott egy kõsziklára, és lõtt, és
sár... por lett (a kõszikla).
89. Kõsziklának tartotta a puskát, hamunak vált. A
kardja, amikor vágott, egy kõsziklát levágott, vagy
tízezer embert. Tátos kard vót.
90. Táltos kard volt neki és puska, táltos.
91. A lány, volt neki királyi szeretõ, és mind
(állandóan) csúfolták a legényt, hogy a legény
szegény.
92. A lány, annyit tettek, hogy a királyfi mondta
(kérdezte):
93. – Miben áll (miben rejlik) a férjed ereje?
94. Mondja (a lány):
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109. Phùrdel ànde ïípa, resle o’ biholi.
110. Phenen la ràkljake, sar ïingeren leχ kotor, le
ràkleχ:
111. – Tho Êi ketrinca tha ek cerra ràt te piÊàl!
112. Thodàχ peχki ketrinca tha kanà ïingerde leχ
khethàne, o ràt piÊàjlaχ pe ketrinca.
113. – Tha kude apoj te ïudeχ la po pàji!
114. Kanà khethàne ïingerel le ràkleχ, line tha
phabàrde leχ.
115. The kude ketrinca, kàjso χukhlàχ leχko ràt,
ïudelaχ po pàji.
116. Ande kude peÊÊure kerðílaχ ek purumbo.
117. The ïudàχ leχ po pàji, kerðílaχ ek purumbo,
the kudo purumbo sa pe kudula kaït ko kaïtèvà
phírlaχ.
118. Savo omporaticko ràklo, no, akanà mudàrlaχ
le çorre ràkleχ.
119. Kudo omporaticko ràklo phendàχ la gàzeke.
120. – No, akanàk tu sàl muri, me Êíro! Ke me som
omporoticko ràklo, leχke n’ àïelaχ pe kàde, t’ avel
omporàto! Mange àïel pe, t’ avav omporàto. Ke
akanà nàj so daraχ khonikaχtàr.
121. E gàîi phàri àïíljaχ saχ.
122. Kerðíljaχ la ek ràklòro po borï.
123. O çorro ràklo sa purumbo saχ.
124. ‘Dàta vòv avíljaχ khère, kàj saχ vadàsni, tha
kecisàrdaχ opre e puïka tha o χànro, thodàχ le po
kràfin.
125. Tha o purumbo gelàχ te burukkolil kuthe.
126. Tha o ràklòro:
127. – Tàte, χuÊil leχ mange, χuÊil leχ mange!
128. O purumbo gelàχ po kàï, pàle po kàï.
129. O ràklo pàle leχte.
130. Kanà opre reslàχ po nak, o purumbo mukhlàχ
pe tèjle, daχ peχ po ïoro, kerðíljaχ o ràklo.
131. Laχ e puïka, laχ o χànro ando peχko, ando
peχko vàs.

95. – Áll (rejlik) a kardjában és a puskájában. Azt (a
puskát) amikor veszi kézbe, – mondja – aminek
célozza, azok mind por lesz.
96. A fiúval mit csináltak?
97. Megrészegítették õt a királlyal (a királyi
szeretõjével a lány berúgatta a férjét).
98. És (a fiú) ment magának a havasba vadászni nyulakat,
és (vad)disznókat, amiket talált.
99. Hozott haza este nyulakat és hozott haza vaddisznókat
és
(le)vágta,
és
megcsinálták
ennivalótól
(ennivalónak).
100. Tette magát le (lefeküdt) a fiú és aludt és a
kardja fel (volt) akasztva és a puskája a szögre.
101. És amikor elaludt, a felesége vette azt, a kardot.
102. A felesége, amikor vette a kardot és a puskát,
adta azokat a királyfinak, az elõzõ szeretõjének.
103. Amikor fölkelt a fiú.
104. – No, – mondja (a lány szeretõje) – hogyan
öljelek
meg
téged,
legény?
Vagdaljalak
téged
(össze) vagy lõjelek téged (agyon)?
105. – Aztán (hát), – mondja – vagdalj engem
(össze)!
106. Mikorra vagdalta össze a legényt, volt egy kis
szolgálólány.
107. Mondja (a fiú) neki:
108. – Fújjál a sípomba, érkezzenek (hadd jöjjenek
el) az én bivalyaim!
109. Fúj a sípba, megérkeztek a bivalyok.
110. Mondják (a bivalyok) a lánynak (a szolgálólánynak),
ahogyan
vagdalják
õt
darabokra,
a
legényt.
111. – Tedd (oda) a kötényedet és egy kevés vér
csöppenjen (rá)!
112. Tette a kötényét (oda) és amikor vagdalták õt
(a fiút) össze, a vér csöppent a kötényre.
113. – És azt aztán dobjad azt a vízre!
114. Amikor (a királyi szeretõ) összevagdalja a fiút,
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132. – No, akanà sar te mudàrap tu, omporatickonà
ràklo, omporàto? Ke me somàχ màj dinto omporàto,
me skepisàrdom o fòro.
133. Phenel:
134. – Sàr tu kameχ.
135. Leχki gàîi rùjaχ, te nà mudàrel leχ. Tràdaχ
leχ.
136. Œi ïingerdaχ leχ, megsajnálta.
137. Aïíljaχ ando miïÊímo.
138. Sar sovelàχ, leχki gàîi, o ràklo, thodàχ peχ
ando pàto.
139. Tha kàj sovelàχ, thodàχ andre ek lapocka
màïeχÊi.
140. Jött haza, avílaχ khère çino, leχko ràklòro
rovel ke leχko ïoro.
141. No, aven o’ doktori, dikhen, nàj khançi.
142. Phenel e ràklji.
143. Phùrdel ande ïípà, aven o’ biholi.
144. – Soχtàr roveχ, amàri gazdoje, ràklje?
145. – Dikh, tumàro gazda mulàχ!
146. – Sàr?
147. – Œi ràkhen leχko nasvalímo.
148. Phenel:
149. – Leχki gàîi mudàrdaχ leχ.
150. Roden ando dume.
151. Ràkhle ando dumo kokàlo, cirde leχ àvri the
ïùte pàji îuvindoj tha o ràklo opre χukhlàχ.
152. Laχ o ràklo χànro tha ïingerdaχ àpoj vi peχka
gàîe, vi le omporotickone ràkleχ, praχosàrdaχ le,
vov àïíljaχ omporàto.
153. Peχke dàdeχ andàχ leχ kuthe, le phùreχ, pèsà
o ràklo, the kerðíle omporèci.
154. Leχko ràklo bàrjílàχ.
155. Leχko ràklo Êindàχ ekhe somnakùne gràsteχ,
te îaltar pal’ e Tündèrsèp Ilona.
156. Kanà gelaχ îando Tündèrorsàgo, ràkhlaχ la
ràklje, la ïukàrne.

fogták és (el)égették õt.
115. És az a kötény, ahová ugrott a vére, dobta a
vízre (a szolgálólány).
116. Abból a pettyekbõl (azokból a vércseppekbõl)
lett egy galamb.
117. És dobta (a szolgálólány) azt a vízre, lett egy
galamb, és a galamb mind (mindig) azokra a fákra
a kastélyhoz járt.
118. Amelyik a királyfi, no, most megölte a szegény
fiút.
119. Az a királyfi mondta a feleségének:
120. – No, most te vagy az enyém, én a tiéd! Mert
én vagyok királyfi, neki nem illett így, hogy legyen
király! Nekem illik, hogy legyek király! Mert most
nincs
mit
félnünk
senkitõl.
121. Az asszony terhes maradt volt (a szegény
fiútól).
122. Lett neki egy fiúcska esztendõre.
123. A szegény fiú mind (még mindig) galamb volt.
124. Alkalommal (egyszer) õ (a királyi szeretõ) jött
haza, hogy volt vadászni, és akasztotta föl a puskát
és a kardot, tette õket a szögre.
125. És a galamb ment burukkolni oda.
126. És a fiúcska:
127. – Apa, fogd meg ezt nekem, fogd meg ezt
nekem!
128. A galamb ment fára, megint fára (a galamb
szállt fáról fára).
129. A fiú (a királyi szeretõ) utána.
130. Amikor fölért az orr-ra (amikor a királyi szeretõ
fölmászott a fa csúcsára), a galamb ereszkedett le,
adta magát fejen (átbucskázott a fején), lett a fiú.
131. Fogta a puskát, fogta a kardot a sajátjába, a
kezébe.
132. – No, most hogyan öljelek meg téged, királyfi,
király? Mert én voltam elõbb király, én szabadítottam
meg a várost.
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157. Akanà sar te îal kuthe?
158. Puïlaχ e biholonen, so te keren.
159. Te kerel ek hajòva, ek çònako, kàj te pízdel ek
koçàk tha te îaltàr pe duj ïela fokure.
160. Kerdàχ ek hajòva.
161. Maïkar o pàji socijàno saχ laki kaïtèva, la
tündèraki.
162. Gelaχ îi kuthe, kerdàχ peχke ek bolta cipèvonenge.
163. Dikhlàχ o’ cipõvure, kanà beïlaχ ande hajòvà
te dikhel, ke çe cipõvure biÊinde, daχ drom e hajòva,
ñomisàrdaχ ek àrko the e hajòva porñisejlaχ.
164. Pe kin laχ sàma e ràklji, àdàring saχ.
165. Kana reslaχ palpàle o ràklo la ràkljesa.
166. – No, – phenel – me som Êo gàîo.
167. – No, – phenel – te àndàl ma.
168. Phùrdel ande ðili:
169. Mo, ràkle, omporickonàre,
mo, ràkle, omporickonà,
ke Êo dàd omporàto-j,
ke Êo dàd omporàto shin.
Tu te pheneχ ma d’ àvri,
tu te pheneχ ma d’ àvri,
stana barreχki te korðoχ,
stana barreχki te korðoχ!
Aj, çi romeχke, çi gàîeχke,
çi romeχke, çi gàîeχke!
170. Daχ leχ àrmaje, gele khere.
171. No, saχ leχke, da, ekhe phràl.
172. Leχko dàd laχ saχ la slùîñika.
173. Thàj kode phràl leχke, kodo phràl îanlaχ, kàj
so shin lesa.
174. – No, – phenel – akanà îakanà çi îanglàl, ke
ame phràl sam. Ýo dàd, kàj laχ mura da thàj Êa da,
me nà bàríjom ke muri dèj, ke muro pàpo. De tu
andàl Êa gàîe, la ïukàrne, de nàj slobodo kode ret te
soveχ païe la.
175. Phenel:

133. Mondja (a királyi szeretõ):
134. – Ahogy te akarsz.
135. A felesége (a szegény fiúnak, a királylány) sírt,
hogy ne ölje meg õt (az elõzõ szeretõjét, a királyfit).
Hajtotta (elzavarta) õt.
136. Nem vagdalta õt (össze), megsajnálta.
137. Maradt a vagyonban (a jólétben).
138. Ahogy aludt, a felesége, a fiú, tette magát az
ágyba (lefeküdt).
139. Ahogy aludt (ahol aludni szokott), (a felesége)
tett bele (az ágyba) egy hallapockát.
140. Jött haza, jött haza fáradtan, a fiacskája sír a
fejénél.
141. No, jönnek az orvosok, nézik, nincs semmi.
142. Mondja a lány (a szolgálólány).
143. Fúj a sípba, jönnek a bivalyok.
144. – Miért sírsz, gazdaasszonyunk, lány?
145. – Nézd, a gazdátok meghalt!
146. – Hogyan?
147. – Nem találják a betegségét.
148. Mondja (a bivaly):
149. – A felesége megölte õt.
150. Keresnek a hátban (vizsgálják a hátát).
151. Megtalálták a hátban a csontot, húzták azt ki és
tettek (öntöttek rá) élõvizet és a fiú fölugrott.
152. Fogta a (szegény) fiú a kardot és (össze)vagdalta
aztán a feleségét is, a királyfit is, eltemette õket,
õ maradt a király.
153. Az apját hozta oda (a kastélyba), az öreget,
magával (magához) a fiú, és lettek királyok.
154. A fia (a szegény fiúnak) megnõtt.
155. A fia vásárolt egy aranylovat, hogy elmenjen
Tündérszép Ilonáért.
156. Amikor ment Tündérországba, megtalálta a
lányt, a tündért.
157. Most hogyan menjen oda?
158. Megkérdezte a bivalyokat, mit csináljanak.
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176. – Thà soχtàr? Te pheneχ àvri!
177. – Kon χaÊàrlaχ tha vi phenlàχ, îando çangake
bàlvàña te korðol! Odi nàj slobodo, kàj te çumideχ
la, dinti me som dintùno.
178. Kanà laχ, kàj te çumidel la, çi mukhlaχ.
179. Kanà laχ, te pel ek pohàro pímo o mirolo la
miràsasa, çi mukhlaχ.
180. Antunïçi gelaχ tha maladaχ o pohàro.
181. – No, – phenel – akanà na màj jertij tuke!
182. Àïàdàχ leχ, te del leχ puïke.
183. – No, – phenel – na den ma puïke, te phenav,
kàj soχtàr kerdom la kade! Ke nàj mange phiràmni,
de te mukhlomaχ te kerel kade, muro phràl mùlo.
Mùlo muro phràl.
184. Kon χaÊàrlaχ tha àvri phenlaχ, îando çanga
baχχ te korðol!
185. Îando çanga baχχ kerðíljaχ.
186. – Dikh, andi kude na mukhlom, ke sar thodel
peχ païe la, muro phràl mùlo. Kanà na mukhlom,
te çumidel la, sar çumidelaχ la, mùlo. Te pílo
pohàro pímo làsà, mèrge saχ, mùlo. Ande kade.
187. Îande ïoro kerðílaχ kõbàlvàñe.
188. Anda kode tèle nàçílàχ, àïílaχ mirolo, leχko
phràl kerðílaχ barr , kõbàlvàñe.
189. Dikhel ando sùno.
190. – Tu te laχ, kàj te kerðílaχ tu ek ràklòro, te
ïineχ leχki kòrr, Êo phràl opre vuïÊil!
191. – Sàr?
192. – Te piÊal trin çeppure ràt pe leχko baχχ!
193. Antunïçi vòv phendàχ:
194. – Te avna ma deï ràklòre, mudàrav le, numa
muro phràl te skepil.
195. Laχ tha tehàra tha ïinel peχke ràklòreχki kòrr,
ïindaχ la the aradaχ o ràt kuthe po barr. Ejtette a
gyermeknek a vérit oda.
196. The o baχχ phàrrelaχ, thà o phràl opre
vuïÊílaχ.

159. Csináljon egy hajót, egy csónakot, hogy megnyomjon
egy
gombot
és
hogy
elmenjen
kétszáz
fokra.
160. Csinált egy hajót.
161. Az óceánvíz közepén volt a kastélya a
tündérnek.
162. Ment odáig, csinált magának egy cipõboltot.
163. Meglátta (a tündérlány) a cipõket, amikor ült a
hajóba megnézni, hogy miféle cipõket árusítottak,
indította a hajót, megnyomott egy rúgót és a hajó
elindult.
164. Mikorra észrevette a (tündér)lány, (a fiú) túl
volt.
165. Amikor érkezett vissza a fiú a lánnyal.
166. – No, – mondja – én vagyok a férjed.
167. – No, – mondja (a tündérlány) – ha elhoztál
engem.
168. Fúj nótába (belekezd egy énekbe):
169. Hej, fiú, királyi,
hej, fiú, királyi,
mert a te apád király,
mert a te apád király.
Te ha mondasz engem ki
(ha te elárulsz engem),
te ha mondasz engem ki
(ha te elárulsz engem),
kõsziklává váljál,
kõsziklává váljál!
Aj, se cigánynak, se nem-cigánynak
(nem mondhatsz semmit),
se cigánynak, se nem-cigánynak
(nem mondhatsz semmit!)
170. Adott neki átkot (megátkozta a fiút), mentek
haza.
171. No, volt neki (a fiúnak), igen, egy fivére.
172. Az apja (feleségül) vette volt a szolgálólányt
(akinek már volt egy fia).
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197. – No, – phenel – phrala, mùlaχ Êo ràklòro
àndre ma!
198. – Te avílo ma deï, mukhlomaχ te meren. Ha
tíz lett volna, érted odaadtam volna. Mert igaz voltál
hozzám.
199. Kanà vuïÊílaχ leχko phràl, andaχ o pàji îuvindoj,
ïùtaχ
pre
leχ,
thàj
leχko
ràklo,
vòv
inke
vuïÊílaχ.
200. Kade gèle o Sinpètre thaj o Svunto Del thàj
bolde le ràklòreχ.
201. Thode leχ Többïinç. Ojan sèp.
202. O ràklòro bàrjílaχ tha kerðíljaχ omporàto.
203. Tha v’ akanà îùðon, te nà mùle.

173. És az a fivére neki, az a fivér tudta, hogy mi van
vele.
174. – No, – mondja (a fivére) – most mostanig nem
tudtad, hogy mi fivérek vagyunk. Az apád, ahogy
feleségül vette az anyámat és az anyádat (aki a te
anyád is), én nem nõttem az anyámnál, (hanem) a
nagyapámnál. De te meghoztad a feleségedet, a
tündért, de nem szabad az éjszaka (azon az éjszakán)
aludni mellette.
175. Mondja:
176. – És miért? Mondd ki (áruld el)!
177. – Aki meghallaná és meg is mondaná
(valakinek, mit hallott), térdig bálvány legyen (így
szól az átok). Azt (a tündérlányt) nem szabad, hogy
megcsókold õt, elõbb én vagyok az elsõ.
178. Amikor fogta, hogy megcsókolja õt, nem hagyta.
179. Amikor fogta, hogy megigyon egy pohár italt a
võlegény a menyasszonnyal, nem hagyta.
180. Akkor ment (a fivére a fiúnak) és (ki)ütötte (a
kezébõl) a poharat.
181. – No, – mondja (a fiú) – most már nem bocsájtok
meg neked!
182. (Le)állította azt (a puskát), hogy meglõje (õt).
183. – No, – mondja (a fivére) – ne lõjetek meg
engem, hogy megmondjam, hogy miért csináltam
ezt így! Mert nem nekem szeretõm, de ha hagytam
volna, hogy (a tündérlány) csináljon így, a fivérem
meghalt volna. Meghalt volna a fivérem.
184. Aki meghallotta és kimondta, térdig kõ legyen!
185. Térdig kõ lett.
186. – Nézd, azért nem hagytam, hogy ahogyan
tegye magát (feküdjön) mellé, az én fivérem
meghalt volna. Amikor nem hagytam, hogy megcsókolja
õt,
ahogyan
megcsókolná
õt,
meghalt
volna.
Ha ivott volna (egy) pohár italt vele, méreg volt (a
pohárban), meghalt volna. Ezért.
187. Fejig lett kõbálvány.
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188. Az miatt lemúlt, megmaradt a võlegény, a fivér
lett kõ, kõbálvány.
189. Lát álomban.
190. – Te ha fognád, ahogy ha megszületett neked
egy fiúcska, és (el)vágod a nyakát, a fivéred fölkel!
191. – Hogyan?
192. – Csöppenjen három csepp vér a kövére!
193. Akkor õ (a fiú) mondta:
194. – Ha lenne nekem tíz gyermekecske, megölném
õket,
csak
a
fivérem
megszabaduljon.
195. Fogta és másnap és (el)vágja a fiacskája nyakát,
elvágta azt és ejtette a vért oda a kõre. Ejtette a gyermeknek
a vérit oda.
196. És a kõ meghasadt, és a fivér fölkelt.
197. – No, – mondja – fivér, meghalt a fiacskád
miattam!
198. – Ha lett volna nekem tíz, hagytam volna, hogy
meghaljanak. Ha tíz lett volna, érted odaadtam
volna (õket). Mert igaz voltál hozzám.
199. Amikor kelt (föltámadt) a fivére, hozta az
élõvizet, tett rá (a fiúcskára), és a fia, õ még (õ is)
kelt (feltámadt).
200. Így ment a Szinpétre (Szent Péter?) és a Szent
Isten és megkeresztelték a fiúcskát.
201. Tették õt (keresztelték õt) Többsincsnek.
Olyan szép (volt).
202. A fiúcska megnõtt és lett király.
203. És most is élnek, ha nem haltak meg.
24/6

24/6

1. Has, katar na has eð bosorkàño romñi ande
Naðeçeda. Akharnàs la ¥ubrik Juli.
2. De pe luma lako pàro na has o baro çòrípo.
3. Œòrlàs le bute khàñen khatar o gàîe. Ande ràÊi
îalas.

1. Volt, hol nem volt egy boszorkány cigány asszony
Nagyecseden. Hívták õt Subrik Julinak.
2. De a világon párja nem volt a nagy lopás (a nagy
lopásban).
3. Lopta a sok tyúkokat a nem-cigányoktól. Éjszakában
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4. Kanàk avlastàr khère, anlàs, kiràvlàs e bute
khàñen. Mèg vi me χaljom andar lende, tàj muro
öçço, akharnàs les Mihàj.
5. Kodo meg lake çàvesko çavoro, onoka has-lo.
6. Tàj e màmi, kanà kodi romñi kerelas bari jàg,
angal o bòv tèjle ïudelàs peski roÊa.
7. Tàj ame mindig tal late dîahàs te leïkelõdínas, te
dikhas.
8. Hàt, e màmi mindig taÊàrlàs tàj χarundelàs, hàj
pes, jertis, peski bul.
9. Hàt, so dikhas? Mindig e cini pòri mindig lingalàs
lake kothe.
10. Phenàv jekhàr mure phràleske, le Mihàjeske:
11. – Avta, mo, dikh, so çingàl lake koÊka, la màmija!
12. – Nè, χal tumen e pustija! So aven, te dikhen
mindig man?
13. Hàt, mindig, dîanes, üldözinlàs amen e phùri
romñi, bosorkàña, te na dikhas.
14. No, miïto-j.
15. Tàj vi dîal te çòrel.
16. Tàj vi dîal k’ eð barvàlo gàîo.
17. Na dîanav aba, sar akharnàs les, sar na.
18. – No, hopp! Megvagy, Subrik Juli!
19. Xuterde la vað pàjnîîène.
20. No, χav Êe Dèvles, tàj vi ïol la ande pinca.
21. XaÊàres?
22. Mèng gíle pal o χarkomàra, pal o tallaïa. Has...
23. No, andinde la.
24. ¥unes?
25. Mudàrde, kínozinde la.
26. Kàr ràÊi ùjfent çak kothe gílas te çòrel.
27. Tàj vi χutren la.
28. Hàt, aba na has la mençègo tàj vi zàrínen la ande
pinca pale.
29. Tàj hengerítínen pe late eð bàri barr, barra,
kokal’ bàre termõkõvuri.
30. No, tehàra vi vezetínen la avri trin derèka ràkle

ment.
4. Amikor megjött haza, hozta, fõzte a sok tyúkokat.
Még én is ettem belõlük, és az öcsém, hívták õt
Mihálynak.
5. Az meg a fiának a fia, az unokája volt.
6. És a nagymama, amikor az a cigány asszony
csinált nagy tüzet, a kemence elõtt ledobta a szoknyáját.
7. És mi mindig alá mentünk leskelõdni, nézni.
8. Hát, a nagymama mindig melegedett és vakarózott, hát, magát (vakarta), megbocsáss (hogy kimondom),
a seggét.
9. Hát, mit látunk? Mindig a kis farok, mindig lógott
neki ott.
10. Mondom egyszer a fivéremnek, a Mihálynak:
11. – Gyere, hé, nézd, mi csüng neki amott, a nagy
mamának!
12. – Né, megesz benneteket a pusztulat! Mit jöttök
nézni mindig engem?
13. Hát, mindig, tudod, üldözött minket a vén
cigány asszony, a boszorkány, hogy ne nézzük.
14. No, jól van.
15. És megy is lopni.
16. És megy is egy gazdag emberhez.
17. Nem tudom már, hogyan hívták õt, hogyan nem.
18. – No, hopp! Megvagy, Subrik Juli!
19. Megfogták õt vagy öten.
20. No, eszem az Istenedet, és teszik is õt a pincébe.
21. Érted?
22. Amíg mentek a rezesekért (a csendõrökért), a
tollasokért (a csendõrökért). Volt...
23. No, hozták õt.
24. Hallod?
25. Ölték, kínozták õt.
26. Másik este újfent csak odament lopni.
27. És meg is fogják õt.
28. Hát, már nem volt mentsége és zárják is õt a
pincébe megint.
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le gàîeske.
31. Thà ando kormo màkhen l’ avri, majmozinde la.
32. ¥unes?
33. Tàj phànden àvri k’ eð körtefàvo.
34. Odi îanav.
35. XaÊàres?
36. Te phàbrenna.
37. No, phenel o jek:
38. – Na kade keras laha, – phenel. – Phandas la
gùîba, tàj anas – phenel – suluma tàj ïas pe late!
39. Xav Êe Dèvles, tàj vi îaltàr.
40. O ràkle phande tàj vi jek cirðas baro-baro drèzo
suluma, bàre ïèleha.
41. O ïèle ko sulum kade phenelàs: drèzo suluma.
42. Pe late ïudinde les.
43. No, tàj vi len o ràkle, hàt, pipinen pe pende e
maïina, hàt, na has ke lende, pe lengi baχ.
44. ¥unes?
45. Phenel o jek:
46. – Hopp, hi mamande ðùtòvo – phenel, tàj pal.
47. – Ò, – phenel – na fàradin odoleha, muro phràl,
na hasnàlin la! Îa pal maïina!
48. Mire gíle pal e maïina ando kher andre, akkorra
alò marï, avri χukhlastàr ande suluma tàj vi
nàïeltàr.
49. Hàt, len o ràkle, tàj phàbren o sulum, îangle, ke
telàl si e romñi, e bosorkàño romñi.
50. No, tàj len o ràkle, màren e villaha.
51. – Xal la e pustija, phabíljas! – phenel. – No, aba
dore – phenel – pune lume, n’ avla çorre – phenel –
te çòrel.
52. No, kadalake n’ àçíljas duj-trin ðes, hàt, so, dîal
k’ ando kàver somsèdo te çòrel.
53. Tàj vi dikhen o gàîe tàj vi meren.
54. – Tàj buje more da, – phenel – t’ aba adi bàri! –
phenel. – Dikh, phaberðam la – phenel – tal o
sulum – phenel – kade! Tàj dikh, opre îùðílas!

29. És hengerítenek rá egy nagy követ, köveket,
azokat a nagy termésköveket.
30. No, másnap vezeti is õt ki három derék fia a
nem-cigány embernek.
31. És korommal kenik õt ki, majmozták (csúfolták)
õt.
32. Hallod?
33. És kötik ki egy körtefához.
34. Azt (úgy) tudom.
35. Érted?
36. Hogy megégessék.
37. No, mondja az egyik:
38. – Nem úgy teszünk vele, – mondja – kössük gúzsba,
és hozzunk – mondja – szalmát és tegyük rá!
39. Eszem az Istenedet, és el is megy.
40. A legények megkötözték és az egyik is húzott (a
kazalból) nagy-nagy öl (egy nagy csomó) szalmát,
nagy kötéllel.
41. A kötél szalmát (régen) úgy mondta (az ember):
drézo szuluma (öl szalma).
42. Rádobták azt (a szalmát a cigány asszonyra).
43. No, és fogják is a legények, hát, tapogatnak
magukon (keresnek) gyufát, hát, nem volt náluk,
szerencséjükre.
44. Hallod?
45. Mondja az egyik:
46. – Hopp, van énnálam gyújtó – mondja, és utána.
47. – Ó, – mondja – ne fáradj azzal, fivérem, ne
használd! Menj gyufáért!
48. Mire mentek gyufáért a házba be, akkorra aló
mars, kiugrott a szalmából és el is szalad.
49. Hát, fogják a legények, és égetik a szalmát,
(úgy) tudták, hogy alul (a szalma alatt) van a cigány
asszony, a boszorkány cigány asszony.
50. No, és fogják a legények, ütik a villával (az égõ
szalmát).
51. – Megeszi õt a pusztulat, megégett! – mondja. –
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55. No, miïto-j.
56. Tàj othe vi χutrel la vi kodo, tàj kothe
phanglinde la apoj karing o eperfàvoj, tàj feïtinde
la àvri, e romña.
57. No, kodole numa addig has, ïingernàs,
mudàrnàs ande late o pòrale.
58. Màkhlàs pes eð pàï literona raÊijaha gabonikonaha,
kuÊa
bàjo
na
has
la.
59. Îalas angàl o bòv, tàj miïkàrlàs mindig peski
pòri.
60. Kanà mùljas, tàj bàrílja la eð mustàca, kasavi,
mèg màj bàri, sar muri, trivàl, po terítèvo avri.
61. No, kodi has eð valòdiko çoχañi romñi.

No, már talán – mondja – amíg a világ, nem fog
jönni szegény lopni.
52. No, ennek nem maradt két-három nap (no,
elmúlt két-három nap), hát, hát, megy a másik
szomszédba lopni.
53. És látják is a nem-cigányok és meg is halnak (el
is csodálkoznak).
54. – És (hát) baszom az anyámat, – mondja – és
(hát) már ez nagy! – mondja. – Nézd, megégettük õt
– mondja – a szalma alatt – mondja – így! És nézd
meg, föléledt!
55. No, jól van.
56. És ott meg is fogja õt az is, és odakötötték õt
aztán az eperfához, és festették õt ki, a cigány aszszonyt.
57. No, azok csak addig voltak, vágták, ölték õt a
tollasok (a csendõrök).
58. Kent magára egy fél liter gabonapálinkát, kutya
baja nem volt.
59. Ment a kemence elé, és mozgatgatta mindig a
farkát.
60. Amikor meghalt, hát, nõtt neki egy bajusza,
ilyen, még nagyobb, mint az enyém, háromszor, a
nyújtópadon kint.
61. No, az volt egy valódi boszorkány cigány asszony.

LAKATOS GUSZTÁV „KUPEC“ (cerhári), sz. 1923.
Kántorjánosi, Szabolcs-Szatmár megye (M)
Gyûjtés: 1981.

24/7

24/7

1. Sajbu rom, Ðèvla, d’ avena,
sabu rom, Ðèvla, d’ avena,
sand’ ekh than-le Êiðíñe, mo!
4. Hàj nàj kàj ðen o ïèro, mo,
tàj nàj kàj ðen o ïèro,
ji le gàîen çi mekhenoj.
7. Tàle Ðorði so phenðas,
tàle Ðorði so phenðas?

1. Istenem, rengeteg cigány jön majd,
Istenem, rengeteg cigány jön majd,
egy helyen gyülekeztek, hej!
4. És nincs, ahová a fejet (fejüket) tegyék, hej,
és nincs, ahová a fejet (fejüket) tegyék,
a nem-cigányok se engedik (õket).
7. De Gyorgyi mit mondott,
de Gyorgyi mit mondott?

200

Muj pe le rom kàj màj ðas, mo.
10. D’ aïuñen, romale, manðe,
d’ aïuñen, romale, manðe,
thon tàj Êiðen, brè, lòve, mo!
13. BukureïÊanðe Êe zav,
hàj lila Ê’ ankalavavi,
tàj lila Ê’ ankalavavi!
16. BukureïÊanðe gelo,
hàj lila, brè, kàj anðas,
hàj phùvja kàj liñe, mo!
19. Mundri borðàja kerðe,
mundri borðàja kerðe.
Terñimàta so kerena?
22. Andoa vèï kàj Êeljàrena,
d’ andoa vèï kàj Êeljàrena,
trin ðès angàr phabàrena.
25. Trin ðès angàr phabàrðe,
hàj bùÊi but kàj kerðe,
hàj bùÊi but kàj kerðe, brè!
28. Hàj koa Ðorði d’ avíle,
tàj koa Ðorði d’ avíle,
saj d’ o Rista, o „rinòro“, brè!
31. Hàj d’ o Patro, d’ o „korro“,
tàj d’ o Patro, d’ o „korro“.
Kon sah lengo bulibàïoj?
34. Saj d’ o Ðorði, d’ o phùro,
saj d’ o Ðorði, d’ o phùro.
Pàle Rista muj kàj ðasoj:
37. D’ aïuñes tu, Ðorði, manðe,
d’ aïuñes tu, Ðorði, manðe,
ðe ma amari viÊeîija!
40. Ýe Êeljàrav p’ ol gava, mo,
Êe Êeljàrav p’ ol gava!
Tàle Ðorði kàj phenðasoj:
43. Aïta, Rista, n’ av ðilo, brè,
aïta, Rista, n’ av ðilo,
tu ðes angla-j primarija, mo!

A cigányokra rászólt, hej.
10. Cigányok, figyeljetek rám,
cigányok, figyeljetek rám,
fogjátok (magatokat) és gyûjtsetek pénzt, hej!
13. Hadd menjek Bukarestbe,
és az iratokat hadd váltsam ki,
és az iratokat hadd váltsam ki, hej!
16. Bukarestbe ment,
és az iratokat meghozta, hej,
és (a táborozáshoz) földet vettek, hej!
19. Szép kunyhót csináltak,
szép kunyhót csináltak.
Az ifjak mit fognak csinálni?
22. Az erdõbe indulnak majd,
az erdõbe indulnak majd,
három nap szenet égetnek majd.
25. Három nap szenet égettek,
és sok munkát csináltak (sokat dolgoztak),
és sok munkát csináltak (sokat dolgoztak), hej!
28. És Gyorgyihoz jöttek,
és Gyorgyihoz jöttek,
mind Riszta, a „reszelõcske“, hej!
31. És Patro, a „vak“,
és Patro a „vak“.
Ki volt az õ bulibásuk (vezérük)?
34. Gyorgyi volt az, az öreg,
Gyorgyi volt az, az öreg.
Riszta megint szólt:
37. Gyorgyi, figyelj te rám,
Gyorgyi, figyelj te rám,
add nekem a vitézségünket !
(add nekem a vezetõ szerepet)!
40. Hadd induljak a falvakra, hej,
hadd induljak a falvakra!
De Gyorgyi mondta:
43. Megállj, Riszta, ne légy bolond, hej,
megállj, Riszta, ne légy bolond,
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46. Tu ðes angla-j primarija!
Terñimàta si, brè, but.
Len notàri kàj ðikhel, mo!
49. Len ketàñe kàj màj lel,
len ketàñe kàj màj lel,
angla-j primàrija ðena.
52. Notàri kanà ðikhljas,
savoren, brè, kàj Êiðas,
murràvel tàj hurjàvel le.
55. Murràvel tàj hurjàvel,
len ketàñe kàj màj lele,
len ketàñe kàj màj lele.
58. Kadoa kerucàï kàj nàkhljas,
kadoa kerucàï kàj nàkhljas,
muj p’ el rom, kàj prinîànðas, mo!
61. Tàj le rom vorba mekhle:
Aïun, omule, la miñe!
Se Êe duç la moïu Ðorðe!
64. Se Êe duç la moïu Ðorðe,
ke na luàt la ketàne,
ke na luàt la ketàne!
67. Kanoà gàîo d’ aïunðas,
khere koà Ðorð’ avíljas,
hàj leske kaða phenðasi.
70. Kanoà Ðorði d’ aïunðas,
ji pesko bastono ljas,
kàj primari avíljas, mo.
73. Kanoà notàri ðikhljas,
kanoà notàri ðikhljas,
leske skamin kàj thoðasi.
76. Pàle Ðorði muj kàj ðas:
Œej fakut, domnu notàr,
mej luàj bojeci, mej, maj?
79. Nam ïtiut moïu Ðorðe,
nam ïtiut moïu Ðorðe,
ke sint kopijele tàlej!
82. Kanoà vudàr puterðas,

te a polgármesteri hivatal elõtt haladsz el, hej!
46. Te a polgármesteri hivatal elõtt haladsz el!
Sok a fiatal (legény ottan), hej!
A jegyzõ meg is látja õket (a cigány legényeket), hej!
49. Katonának fogja õket,
katonának fogja õket,
a polgármesteri hivatal elé teszik (állítják) õket.
52. Amikor a jegyzõ meglátta (õket),
hej, mindegyikõjüket összegyûjtötte,
lenyírja és (katonaruhába) öltözteti õket.
55. Lenyírja és (katonaruhába) öltözteti (õket),
katonának fogja õket,
katonának fogja õket.
58. Az a szekeres, ahogy elhaladt (mellettük),
az a szekeres, ahogy elhaladt (mellettük),
megszólította a cigányokat,
ahogy megismerte õket, hé!
61. A cigányok szót hagytak (üzentek):
Hallgass rám, ember!
Menj el az öreg Gyorgyihoz!
64. Menj el az öreg Gyorgyihoz,
mert elvisznek (minket) katonának,
mert elvisznek (minket) katonának!
67. Amikor a nem-cigány meghallotta,
hazajött Gyorgyihoz,
és neki azt mondta (amit megüzentek).
70. Amikor Gyorgyi meghallotta,
vette is a sétabotját,
a polgármesteri hivatalhoz jött, hej!
73. Amikor a jegyzõ meglátta,
amikor a jegyzõ meglátta,
széket tett neki (leülni).
76. Gyorgyi ismét szólt:
Mit tettél, jegyzõ úr,
a fiaimat elvetted, hej?
79. Nem tudtam, öreg Gyorgyi,
nem tudtam, öreg Gyorgyi,
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vast po bastono thoðas,
hàj astàrel tàj màj ðel le.
85. Hàj andoà muj kàj pheñel,
hàj andoà muj kàj pheñel:
Khère, brè, kanà aresen, mej,
88. borðàja Êe pharraven,
jel kazàja Êe Êiðen,
v’ el puÊíñi Êe ïorren, mo!
91. Hàj Êe thon tàj Êe nàïen,
tàj Êe thon tàj Êe nàïen!
93. Me ðílàbàjem, o Jono la Vandàko!
94. T’ aves baχtàlo!
95. Ýe trajis!

hogy a te gyerekeid!
82. Amikor az ajtót nyitotta,
kezét a sétabotra tette,
és kezdi és ad nekik (üti õket, a fiait).
85. És szájból (szóval) mondja,
és szájból (szóval) mondja (a fiainak):
Hej, amikor hazaértek,
88. hasítsátok szét a kunyhót,
szedjétek össsze a kazánokat,
a kádakat öntsétek ki, hej!
91. És tegyétek (fogjátok magatokat) és fussatok,
és tegyétek (fogjátok magatokat) és fussatok!

93. Én énekeltem, a Vanda Jonója!
94. Legyél szerencsés!
95. Éljél!

ION MIHAI „JONO“ (khelderash), sz. 1915.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000.
24/8

24/8

1. Thàj bu rom, Ðèvla, d’ avena,
Ðèvla, thàj bu rom, Ðèvla, d’ avena,
hàj ku çòrre, ku bràvàle, brè,
ku çòrre, ku bràvàle, brè!
5. Ðèvla, th’ and’ ekh thàn-le Êíðíñe, brè,
th’ and’ ekh thàn-le Êiðíñe, brè,
kas Êe χañ e pàtraði, brè!
Ðèvla, kon nasvàlòro perela,
9. hàj kon nasvàlòro perela?
Ðèvla, sah Doïàno, Voroïàna,
hàj sah Doïàno, Voroïàna.
Ðèvla, muj poa Doïàno kàj ðela,
13. hàj muj poa Doïàno kàj ðela:
Ðèvla, hàj d’ aïuñeh, Doïàñe, manðe,
hàj d’ aïuñes, Doïàñe, manðe!
Ðèvla, ïukàr cerχa Ê’ anzàresoj,

1. Istenem, és sok cigány fog jönni,
Istenem, és sok cigány fog jönni, Istenem,
és szegényekkel, gazdagokkal, hej,
szegényekkel, gazdagokkal, hej!
5. Istenem, egy helyre gyûltek, hej,
egy helyre gyûltek, hej,
hogy megegyék (megünnepeljék) a húsvétot, hej!
Istenem, ki lesz betegecske,
9. és ki fog esni betegecskének (ki esik betegségbe)?
Istenem, volt Dosáno, Vorosána,
és volt Dosáno, Vorosána.
Istenem, Dosánóra rá fog szólni,
13. és Dosánóra rá fog szólni:
Istenem, figyelj rám, Dosáno,
és Dosáno, figyelj rám!
Istenem, szép sátrat feszítsél (építsél),
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17. hàj ke ji me, màjke, meràvoj,
Ðèvla, kàj ji me, mama, meràvoj!
Hàj so Doïàno som kerela,
Ðèvla, so Doïàno som kerela?
21. Ji d’ oj cerχa d’ anzàrela,
Ðèvla, vi d’ oj cerχa d’ anzàrela.
Soj, Voroïàna som kerla,
soj, Voroïàna som kerla?
25. Cirde l’ zuràle’!
26. Ðèvla, ji p’ ol ñèpoÊe muj ðela,
hàj muj p’ ol ñèpoÊe kàj ðela,
Ðèvla, muj p’ ol ñèpoÊe kàj ðela,
p’ ol ñèpoÊe, p’ ol ñèpoca,
30. p’ ol ñèpoÊe, p’ ol ñèpoca.
Ðèvla, ji Voroïàna merela,
sa Doïàno, Voroïàna,
Ðèvla, ji Voroïàna merela.

17. és én is, anyám, meg fogok halni,
Istenem, én is, anyám, meg fogok halni!
És Dosáno mit fog csinálni,
Istenem, Dosáno mit fog csinálni?
21. A sátrat ki is fogja feszíteni (fel is fogja építeni),
Istenem, a sátrat ki is fogja feszíteni
(fel is fogja építeni).
Hát, Vorosána mit fog csinálni,
hát, Vorosána mit fog csinálni?
25. Húzd erõsen (énekeld hangosabban)!
26. Istenem, az unokákra is rá fog szólni,
és az unokákra rá fog szólni,
Istenem, az unokákra rá fog szólni,
a fiúunokákra, a lányunokákra,
30. a fiúunokákra, a lányunokákra.
Istenem, Vorosána meg is fog halni,
mind Dosáno, Vorosána,
Istenem, Vorosána is meg fog halni.

34. Ý’ aveh baχtàlo, phùrja!
35. Ý’ aveh baχtàlo! Ýe trajis!

34. Legyél szerencsés, öreg!
35. Legyél szerencsés! Éljél!

IDÕS KHELDERASH NÕ
Cigány tábor Bărseşti falu
(judeţul Vrancea) mellett (R)
Gyûjtés: 1996.
24/9

24/9

1. Hàj, romñije, romñije,
χal tut i pustija!
Vàj, ke, χajan muro ïòro,
Dèvla, sar eð kotol màn(ro)!
5. Hàj, làïo ðèχ, làïi ràÊi, vàj,
Dèvla, dîaltar muri kùç romñi, vàj!
Vàj, ke, χaljah muro ïòro,
Dèvla, sar eð kotol mànro!

1. Hej, asszony, asszony,
megesz téged a pusztulat!
Jaj, mert, megetted a fejemet
(tönkretetted az életemet),
Istenem, mint egy darab kenyeret!
5. És, jó napot, jó estét, jaj,
Istenem, elmegy az én drága feleségem, jaj!
Jaj, mert, megette a fejemet
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(tönkretette az életemet),
Istenem, mint egy darab kenyeret!
9. Istenem, hogy (mivel) a kurva ravasz, hej,
anyám, az anyja által van kitanítva, jaj,
Istenem, mert a kurva ravasz, jaj,
anyám, az anyja által van kitanítva, jaj, Istenem!

9. Dèvla, kàj i kurva buîàngji, mej,
mamò, pehka datàr sikaði, vàj,
Dèvla, ke i kurva buîàngli, vàj,
mamò, pehka datàr sikaði, vàj, Dèvla!

ROSTÁS MELINDA (colári), sz. 1981.
Csíkszentmiklós-Nicoleşti, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1997.
24/10

24/10

1. Dèvla, îa, surròna, îa ïukàr, vàj,
Dèvla, numa muro dàd kovàrel,
ï vàj, numa muro dàd kovàrel,
Dèvla, t’ anel mure ïòv ïela, mej,
vàj, Dèvlale, ke mèrav, vàj!
6. Dèvla, tràdav la romñ’ ando gav, vàj,
Dèvla, t’ anel mange pàjnî ïela, mej,
Dèvla, t’ anel mange pàjnî ïela, mej,
Dèvla, te Êinav la surròna, mej,
vàj, Dèvlale, ke meràv, lume!
11. Dèvla, d’ o briïind, vàj, vi ïòvela,
Dèvla, muri dèj karing avela,
Dèvla, tejàrela p’ ol gava, mej,
Dèvla, pala mure pàjnî ïela,
vàj, Dèvlale, ke meràv, de, lume!
16. Dèvla, d’ o briïind, vàj, Êinðàrela,
Dèvla, hàj o balvàl ïuÊàrela,
ï vàj, tejàrela p’ ol droma, mej,
Dèvla, ando dromo trejovàv,
vàj, Dèvlale, ï ke meràv, lume!

1. Istenem, menj, szürke (ló), menj szépen, jaj,
Istenem, csak az apám bolyong,
és, jaj, csak az apám bolyong,
Istenem, hogy meghozza a hatszázamat
(a hatszáz forintomat), hej,
jaj, Istenek, mert meghalok, jaj!
6. Istenem, küldöm az asszonyt a faluba, jaj,
Istenem, hozzon nekem ötszázat
(ötszáz forintot), hej,
Istenem, hozzon nekem ötszázat
(ötszáz forintot), hej,
Istenem, hogy megvegyem a szürkét
(a szürke lovat), hej,
jaj, Istenek, mert meghalok, világ!
11. Istenem, az esõ, jaj, önti is majd (ömleni is fog),
Istenem, az anyám merre jön majd,
Istenem, indulni fog (az anyám) a falvakra, hej,
Istenem, az én ötszázam (ötszáz forintom) után,
jaj, Istenek, mert meghalok, de, világ!
16. Istenem, az esõ, jaj, áztatni fog,
Istenem, és a szél szárítani fog,
és, jaj, indulni fog (az anyám) az utakra, hej,
Istenem, az úton élek,
jaj, Istenek, és, mert meghalok, világ!

SÁNDOR MAGDI (colári), sz. 1979.
Gyergyószentmiklós-Gheorgheni,
judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1997.
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CD 25

CD 25

25/1a

25/1a

1. Ýe trajiχ!
2. Ý’ aveχ sasÊevesto, Ê’ aveχ baχtàlo!
3. Ýe kereχ lòve but, Êe aîuÊil tuke e patràði!
4. Sar avílan, Êe màj aves amenðe!
5. Ke píljam, ke χaljam, anðam χàbe Êe χas, Êe pjas.
6. Kaða saχ amenðe.

1. Éljél!
2. Legyél egészséges, legyél szerencsés!
3. Csinálj (keress) pénzt sokat,
segítsen neked a húsvét!
4. Ahogyan jöttél, gyere még hozzánk!
5. Mert ittunk, mert ettünk,
hoztunk ennivalót enni, inni.
6. Így volt nálunk.

KÖZÉPKORÚ KÁZÁNDZSI NÕ
Piatra Neamţ (Subdărmăneşti), judeţul Neamţ(R)
Gyûjtés: 1998.
25/1b

25/1b

1. Areslam e patraði, le Suntòne Jèzuïesko ünnepo.
2. Aïundom, roma, ke shi’ tut eð ràkli.
3. Avílom te loçolij laki luluði.
te nà hervadij voj àvri.
4. Ke te loçolisàrav la, hoð çi àvri nà hervadijla.
5. Te resen ande bute berïende patraði!

1. Megértük a húsvétot, Szent Jézus ünnepét.
2. Hallottam, cigány, hogy van egy leányod.
3. Jöttem meglocsolni a virágát,
hogy ne hervadjon õ ki.
4. Mert ha meglocsolom õt, hogy ki ne hervadjon
majd.
5. Érjetek sok esztendõben húsvétot!

GÁBOR LAJOS (khelderash), sz. 1962.
Bánffyhunyad-Huedin, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 2001.
25/2a

25/2a

1. Kada àrpa-j.
2. Pe laki jàkh
ñomidel o mànro,
tàj ïùdel les e îukhleske,
tàj pe la (helyesen: pe les) îal
kodo nasvalípe,

1. Ez árpa.
2. A (nõ) szemére
nyomja a kenyeret,
és dobja azt (a kenyeret) a kutyának,
és arra (a kutyára) megy
az a betegség,
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kodi àrpa.
3. – Hàj so phenel atunçi, kanà ïudel le mànres?
4. T’ ingrel o nasvalípe latar.
5. – Le mànresa.
6. Igen.
7. Te χal les o îukhel.

az az árpa.
3. – És mit mond akkor, amikor dobja
(odadobja a kutyának) a kenyeret?
4. Hogy vigye el a betegséget tõle (a nõtõl).
5. – A kenyérrel (együtt).
6. Igen.
7. Hogy egye meg azt (a betegséget) a kutya.

SZTOJKA JÁNOSNÉ (lovári), sz. 1931.
Cserdi, Baranya megye (M)
Gyûjtés: 1994.
25/2b

25/2b

1. 1. O senviçi màkhav sírrasa,
tàj tèle te îal.
2. – Hàj so phenel?
3. O Dèl te îutíj,
t’ ingrel tèle pa muro muj o senviçi!

1. A szemölcsöt megkenem fokhagymával,
és hogy lemenjen.
2. – És mit mond?
3. Hogy az Isten segítsen,
hogy vigye le az arcomról a szemölcsöt.

SZTOJKA JÁNOSNÉ (lovári), sz. 1931.
Cserdi, Baranya megye (M)
Gyûjtés: 1994.
25/3

25/3

1. Kanà îal o ïàvo te çòrel, kamel te îal te çòrel
vàrekàj, atunçi îal avri e dèj hàj boldel íja bàrra.
2. Ne, lássa, itt a kõ fekszik, le van téve, s akkor
Maga felveszi, s megfordíccsa másik felire, s visszateszi.
3. Hàj kode phenel:
4. K’ o dràgo Sunto Del te aîutil, kej te aïÊig te
skepil muro ïavòro, te na pèrel ande tràbate!
5. Kanà bolðaχ kola íja bàrra, aïel p’ ol çanga, mangel
pe ko Dèl.
6. Hàj ïol pe peχko khozno, kathe, dikh, po duj
síjuri boguri.
7. K’ o dràgo Sunto Dèl te skepil leχke droma, kàj

1. Amikor megy a cigány fiú lopni, akar menni lopni
valahová, akkor megy ki az anya (a fiú anyja) és
megfordít
kilenc
követ.
2. Ne, lássa, itt a kõ fekszik, le van téve, s akkor
Maga felveszi, s megfordíccsa másik felire, s visszateszi.
3. És azt mondja:
4. Hogy a drága Szent Isten segítsen, hogy
megmenekülhessen a fiacskám, hogy ne essen (valami)
dologba!
5. Amikor megfordította azt a kilenc követ, marad
térdeken, könyörög az Istenhez.
6. És tesz a kendõjére, ide, nézd, a két szélre bogokat.
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te aïÊig te îutil leχ o Dèl.
8. Hàj vi kanà ko ïingàle san phandado, tèle χuÊildo.
9. Vaj phenaχ, ke muro rom χuÊildo, hàj me îav ke
muro rom te dikhav leχ, ke sostàr χuÊilde leχ, ïuvav
kala duj boguri, dikh!
10. No, àpoj garavav le katika, te na dikhen le, ke
shi’ ïingàle, kàj dikhen tut.
11. Shi’, mèrav me!
12. – Igen?
13. Shi’ kàj ïingàle, kàj sàma len tut.
14. Hàj puïel tut:
15. – Sostàr ïuÊÊàn le? Kàj te skepil Êo rom?
16. Phenav:
17. Nà, kutàre!
18. Atunçi lom ma sàma, th’ àpoj sajekh garavav le,
hàj garavav le, te na dikhel. Mèrav.

7. Hogy a drága Szent Isten menekítse meg az útjait,
hogy megsegíthesse õt az Isten.
8. És amikor a rendõröknél is vagy (le)zárva, lefogva.
9. Vagy mondjuk, hogy a férjem (le)fogott, és én
megyek a férjemhez megnézni õt, hogy miért fogták
meg õt, teszem ezt a két bogot, nézd!
10. Na, aztán eldugom õket ide, hogy ne lássák meg
õket, mert vannak rendõrök, hogy (akik) meglátnak
(észrevesznek) téged.
11. Vannak, meghalok én (ha nem igaz)!
12. – Igen?
13. Vannak a rendõröknél, hogy (akik) észre
vesznek téged.
14. És kérdez téged:
15. – Miért tetted ezeket (a bogokat a kendõre)?
Hogy megmeneküljön (kiszabaduljon) a férjed?
16. Mondom:
17. Nem, rendõr úr!
18. Akkor vettem magamat észre, és aztán mindegyre
(mindig) dugom õket (a bogokat), hová dugjam
õket, hogy ne lássa. Meghalok (ha nem igaz).

GÁBOR KATI (khelderash), sz. 1936.
Gyergyóalfalu-Joseni, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1986.

25/4
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1. Brè, bu rom, Ðèvla, kàj d’ avena,
bu rom, Ðèvla, kàj d’ avena,
hàj thona le rom thàj tràðena,
thona le rom thàj tràðena.
5.Voroïàna kàj phùri, brè,
ke uoj si, brè, nasvàli, brè!
Thàj muj po Jorgulo kàj ðela,
muj po Jorgulo kàj ðela:
9. Merav, Jorgule, merav!
Hàj merav, Jorgule, merav, brè,
thàj meravi Êe îindosa,
thàj meravi Êe îindosa,

1. Hej, Istenem, sok cigány fog jönni,
Istenem, sok cigány fog jönni,
és a cigányok fogják majd magukat és hajtanak, majd
a cigányok fogják majd magukat és hajtanak majd.
5. Az öreg Vorosána, hej,
hej, mert õ beteg, hej!
És Jorgulóra fog rászólni,
Jorgulóra fog rászólni:
9. Meghalok, Jorgulo, meghalok!
És meghalok, Jorgulo, meghalok, hej,
és meghalok a te vágyaddal,
és meghalok a te vágyaddal,
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13. tudom, hogy te nõtlenül (maradsz), hej,
tudom, te nõtlenül (maradsz),
és semmirekellõ is vagy, Jorgulo!
Amikor is Jorgulo (ezt) meghallotta,
17. az ostort megfordította a kezében,
az ostort megfordította a kezében,
és kettõt a Polína nevû lóra csapott,
kettõt a Polína nevû lóra csapott,
21. a cigányokat hátul (maga mögött) hagyta.
És meg is fog érkezni a faluba,
és meg fog érkezni a faluba,
a sátrat is ki fogja feszíteni.
25. Dusáno hátul jön majd,
Dusáno hátul jön majd.
Jorgulóra rászólt:
Testvér, halott az anyánk,
29. testvér, halott az anyánk,
Jorgulo, õ a te halottad, hej!
És figyelj, Jorgulo, hej!
És õ is, hej, Dusáno!
33. És Dusánóra rászólt:
Dusáno, figyelj rám!
Szedd össze (hívd össze), Dusáno, a menyeket,
és az unokákat is, hej!
37. Az unokákat is összeszedte (összehívta).
Vorosána meg is hal majd,
Vorosána meg is halt, hej!
Dumitrásko mit fog csinálni?
41. Flurá Dumitráskója,
Flurá Dumitráskója?...
Kész?... Mit is mondott Dusáno?
És Jorgulóra rászólt:
45. Jorgulo, figyelj rám!
Hej, meghalt az anyánk,
és meghalt az anyánk, hej!
És a polgármesterhez ki jön majd?
49. Flurá Dumitráskója,

13. kàj îanap, tu biansùríme, brè,
îanap, tu biansùríme,
thàj vi san, Jorgule, khançùno!
Ji kanà Jorgulo aïunðas,
17. biço ando vast d’ ambolðas,
biço ando vast d’ ambolðas,
hàj duj la Polína kàj ðas,
duj la Polína kàj ðas,
21. romen palal ji mekhljas.
Ji thàj ando gav d’ aresela,
thàj ando gav d’ aresela,
vi d’ oj cerχa d’ anzàrela.
25. Palal o Duïàno avela,
palal o Duïàno avela.
Muj po Jorgulo kàj ðas:
Hàj mùli, phrala, ba d’ oj mama,
29. mùli, phrala, ba d’ oj mama,
çi mùli, brè, Jorgule, brè!
Hàj d’ aïuñes tu, Jorgule, brè!
Hàj ji lo, brè, ba, Duïàno!
33. Hàj muj po Duïàno kàj ðas:
D’ aïuñes, Duïàñe, manðe!
Ýiðe, Duïàñe, borjan,
thàj vi, brè, le ñepocen, aj!
37. Vi le ñepocen Êiðas.
Vi Voroïàna merela,
ji d’ oj Voroïàna mùljah, brè!
So d’ o Dumitràïko kerla?
41. Hàj Dumitràïko le Fluràhko,
Dumitràïko le Fluràhko?...
Gàta?... Hàj vji d’ o Duïàno so phenðasi?
Hàj muj po Jorgulo kàj ðas:
45. D’ aïuñes, Jorgule, manðe!
Hàj mùli, brè-le, ba d’ oj mama,
hàj mùli, brè-le, ba d’ oj mama!
Hàj koa prímàri kàj d’ avela?
49. Hàj Dumitràïko le Fluràhko,
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Duïàno Voroïànako
kà l’ gàîe, Ðèvla, kàj îana.
Hàj, Ðèvla, mo!
53. Jo prímàri kàj ðikhljasi,
vast po bastòno thoðas,
kàj astàrel, oÊe ðel le.
Ðèvla, mo! Sa le rom, Ðèvla, nàïena.
57. Kon po thàni kàj beïela?
Duïano Voroïànako.
So Duïàno kàj kerðasi?
PoïÊin ando ïèro thola.
61. KàjÊ’ o prímàri kàj ðas,
jo bastòno kàj phàgljasi.
So prímàri kàj phenðasi?
Brè, domnule, na màj d’ am,
65. Êe mothav tuk’ ekhe vorba!
Prímàri kanà ïunðasi,
hàj bastòno kàj ïùðas.
Duïàno vorba phenðasi:
69. D’ aïuñes, domnu prímàri,
mùljah ‘menge ‘khe phùri!
Kanoà prímàrj’ aïunðas,
jo bastòno kàj ïùðasi.
73. So prímàri kàj kerðasi?
Jel îandàren kàj vàzðas.
Jel îandàrja, jel prímàrja,
hàj vi, morje, le notàrja,
77. koà vurdoni kàj d’ avena.
Voroïàna mùlj’ aràkhle.
D’ o prímàri çi paÊalah.
So prímàri kàj kerðas?
81. ‘Kh’ amblàl pa jag kàj màj ljas,
pe lako punro thoðasi.
KàjÊ’ o îego kàj phabuljasi,
çiken andoa punro ðas.
85. Atunç’ prímàri paÊalah.
Sa romen kàj naïavela,

Vorosána Dusánója,
Istenem, a nem-cigányokhoz fognak menni.
Gyere, Isten, hej!
53. Ahogy a polgármester meglátta õket,
kezét a botra tette,
ahol éri, ott üti õket.
Isten, hej! Az összes cigány, Istenem, szaladni fog.
57. Ki marad ülve a helyén?
Vorosána Dusánója.
Dusáno mit csinált?
A bundát a fejére teszi majd.
61. A polgármester annyira ütötte,
hogy eltört a bot.
Mit mondott a polgármester(-nek Dusáno)?
Hej, uram, ne adj nekem (ne üss engem),
65. hadd mondjak neked egy szót!
Amikor a polgármester meghallotta,
eldobta a botot.
Dusáno szót mondott (beszélt):
69.Polgármester úr, figyelj,
meghalt nekünk (nálunk) egy öregasszony!
Amikor a polgármester meghallotta,
eldobta a botot.
73. Mit csinált a polgármester?
A zsandárokat is emelte (értesítette) .
A zsandárok, a polgármesterek,
és pajtás, a jegyzõk is
77. a szekérhez fognak jönni.
A halott Vorosánát megtalálták.
A polgármester nem hitte (hogy Vorosána halott).
A polgármester mit csinált?
81. Egy (égõ) üszköt vett ki a tûzbõl,
a (halott nõ) lábához tette.
A parázs annyit (annyira) égett,
a lábból zsír sült ki.
85. Akkor a polgármester elhitte.
Minden cigányt el fog zavarni,
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egy szekér maradt (ott),
Vorosánát õk temették el
(annak a szekérnek a gazdái).

jekh vurdoni d’ àïíljas,
Voroïàna ‘ngroposàrðe uo’.

89. Ýe trajis, more!

89. Éljél, pajtás!

DINA (khelderash), sz. 1922.
és a testvére, DUSÁNO (khelderash), sz. 1925.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 1998.
25/5

25/5

1. ¥àj, brè, nàñe.
¥am zis verde, kaït baltàko.
¥à-le, nàñe,
hàj, mo, ando vèï la Patricako, mamò,
ïàj, brè, nàñe, kàj kerðol o abjàv la Micàko.
6. ¥àj-le, nàñe,
hàj trin ðès o abjàv hàj ñinkerena, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, hàj jeta, ‘bjàv kàj isprevína.
9. Pàle muj, Ðèvla, kon ðela, mamò?
¥àj, brè, nàñe, hàj muj o Ðorði kaða ðela.
11. Hàj vi, Ðèvla, d’ o Picoj, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, kaða muj Picoj kàj ðela,
13. hàj muj pe cigàñija ðela, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, hàj muj pe cigàñija ðela.
Hàj kaða le rom muj ðena:
16. ¥àj, brè, nàñe, mo, ïavalen tàj romalen, Ðèvla,
tàj, brè, nàñe, hàj, mo, ïavalen tàj romalen,
18. am’ o abjav isprevisàrðam, Ðèvla.
¥àj, brè, nàñe, o ‘bjàv kàj isprevisàjlo.
20. Hàj çòrrimasÊe Êe Êeljàrasoj, Ðèvla!
¥àj, brè, nàñe, hàj kon îal manca çòrrimasÊe?
22. Kanoà Picoj d’ aïuñela, Ðèvla,
le Ðorðesa po drom îala, mama.
¥àj, brè, nàñe, moj, phùri kàj màj ðikhela,
moj, d’ oj evreka, d’ oj phùri, mo!

1. Sáj, hej, bátya.
Zöldet mondtam, tavi fát.
Sáj, bátya,
gyere, hé, a patricai erdõbe, anyám,
sáj, hej, bátya, ahol csinálódik (tart)
Mica lakodalma.
6. Sáj, bátya,
Istenem, és három nap a lakodalmat és tartani fogják,
sáj, hej, bátya, és íme,
a lakodalmat be fogják fejezni.
9. Istenem, ki fog ismét szólni, anyám?
Sáj, hej, bátya, és Gyorgyi szólni így fog.
11. Istenem, és Picoj is, Istenem,
sáj, hej, bátya, Picoj ezt fogja mondani,
13. Istenem, és a cigány telepre fog szólni,
sáj, hej, bátya, és a cigány telepre fog szólni.
És a cigányok így fognak szólni:
16. Sáj, hej, bátya, hé, cigány legények
és cigányok, Istenem,
és, hé, bátya, és, hé, cigány legények és cigányok,
18. Istenem, mi a lakodalmat befejeztük.
Sáj, hej, bátya, a lakodalom befejezõdött.
20. Istenem, és induljunk lopni!
Sáj, hej, bátya, és ki megy (ki jön) velem lopásra?
22. Istenem, amikor Picoj meg fogja hallani,
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26. Le Ðorðeh kàj màj ðikhela, Ðèvla,
hàj ji, mo, le Piculosoj, mama.
¥àj, brè, nàñe, o Îijàno Êeljàrela,
o Îijàno kàj sovela.
30. Leh anda-j lindri trezola, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, muj po Îijàno kàj ðela.
32. Gaða lehke e phùri phenla, mama:
¥àj, brè, nàñe, hàj uïÊi, Îijàñe, uïÊi, mo!
34. Ke Êeljàrðe le rom sa, Ðèvla,
çorrimasÊe Êeljàrðe, mama!
¥àj, brè, nàñe, pàlje o Îijàno muj ðela:
Hàj mekh ma, ðejo, Êe sovàvoj!
38. So peÊol ànro anðe jagoj, mama,
ïàj, brè, nàñe, pàle o muj phùri kàj ðela:
40. UïÊi, Îijàñe, uïÊi, mama,
ke le romoj duríle, Ðèvla!
¥àj, brè, nàñe, hàj îi pe trivàr muj kàj ðela,
43. j’ o Îijàno kàj uïÊela, mama,
ïàj, brè, nàñe, hàj mundro Îijàno uïÊela.
45. Va taloa galav kàj thola, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, hàj va taloa galav kàj thola.
47. O ïtàjero ankalavela, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, o ïtàjero ankalavela.
49. ¥àj, brè, nàñe,
leh pe kuïÊik kàj màj thoala, Ðèvla,
leh pe kuïÊik kàj màj thoala.
51. Thoala Îijàno, Êeljàrla, mama,
avrjàl andaj cigañija ðela, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, o ïtàjero ando va lela.
54. Hàj trin jag’ opre kàj cirðela, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, hàj trin jaga opre kàj cirðela,
56. ïàj, brè, nàñe, hàj Êe îàñel e cigañija, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, hàj Êe îàñel e cigañija,
58. k’ o Îijàno Êeljàrdo, mama,
ïàj, brè, nàñe, çorrimasÊe kàj gèlo, mo!
60. Hàj le romen kàj ðikhela, Ðèvla.
¥àj-le, nàñe, gaða muj Îijàno ðela:

Gyorgyival az útra fog menni, mama.
Sáj, hej, bátya, hej, az öregasszony
fogja majd meglátni,
hej, a zsidó öregasszony, hej!
26. Istenem, Gyorgyit majd meg fogja látni,
hej, és Piculót is (Picojt is), mama.
Sáj, hej, bátya, Zsijáno is indulni fog,
Zsijáno aludni fog (Zsijáno is, aki még alszik) .
30. Istenem, álmából (az anyja)
õ föl fogja eszméltetni (föl fogja ébreszteni),
sáj, hej, bátya, Zsijánóra rá fog szólni.
32. Az öregasszony ezt fogja neki mondani, mama:
Sáj, hej, bátya, és keljél, Zsijáno, keljél, hé!
34. Mert indultak a cigányok mind, Istenem,
lopásra indultak, mama!
Sáj, hej, bátya, Zsijáno ismét szólni fog:
És hagyjál engemet, anya, hadd aludjak!
38. Amint (ahogy) sül a tojás a tûzben, mama,
sáj, hej, bátya, az öregasszony ismét szólni fog:
40. Keljél, Zsijáno, keljél, mama,
Istenem, mert a cigányok (már) eltávolodtak!
Sáj, hej, bátya, és (amikor) harmadszorra
fog szólni (az anyja),
43. Zsijáno is kelni fog, mama,
sáj, hej, bátya, és Zsijáno szépen kelni fog.
45. Istenem, kezet tesz (kezét teszi)
majd az átalvetõ alá,
sáj, hej, bátya, és kezet tesz (kezét teszi)
majd az átalvetõ alá.
47. Istenem, a stájerpisztolyt elõ fogja venni,
sáj, hej, bátya, a stájerpisztolyt elõ fogja venni.
49. Sáj, hej, bátya, azt a derékövére
teszi (tûzi) majd, Istenem,
azt a derékövére teszi (tûzi) majd.
51. Teszi (fogja magát) majd Zsijáno,
indulni fog, mama,
a cigány telepen kívül fogja adni
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(fog menni), Istenem,
sáj, hej, bátya, a stájerpisztolyt kézbe fogja venni.
54. Istenem, és háromszor föl fogja húzni
(háromszor lõni fog),
sáj, hej, bátya, és háromszor föl fogja húzni
(háromszor lõni fog),
56. sáj, hej, bátya, és hogy megtudja
a cigány telep, Istenem,
sáj, hej, bátya, és hogy megtudja a cigány telep,
58. hogy Zsijánó elindult, mama,
sáj, hej, bátya, lopásra ment, hej!
60. Istenem, és meg fogja látni a cigányokat.
Sáj, bátya, Zsijáno ezt fogja mondani:
62. Hé, te Gyorgyi és Picoj, mama,
álljatok már meg, unokatestvér, a helyen, Istenem!
Sáj, hej, bátya, menjünk az útra hárman, hej,
65. menjünk az útra hárman, mama!
Sáj, hej, bátya, õt a cigányok meg fogják várni.
67. Istenem, õket Zsijáno el (utol) fogja érni,
sáj, hej, bátya, tették (fogták magukat)
a cigányok, indultak, hej.
69. Õk annyit mentek az úton, hej, bátya,
bátya, nájna, hétféle földet elhagytak, hej.
71. Hétféle földet elhagytak, hej, bátya,
õk annyit mentek az úton, Istenem.
Sáj, bátya, hová érkeztek õk maguknak, hej?
74. Föl a Dnyeszter partjára (mezejére), Istenem,
sáj, bátya, föl a Dnyeszter partjára (mezejére).
76. Istenem, és nagy német falu látszik,
sáj, bátya, és oda fognak menni, Istenem.
78. Istenem, és szépen be fognak térni a faluba.
Sáj, hej, bátya, ki fogja õket meglesni, Istenem?
80. Hej, Istenem, a legszegényebb német,
egy szemre (aki egyik szemére) vak volt, mama,
sáj, bátya, egy lábra meg nyomorék, hej!
83. És a cigányokat szépen meglesi, mama,
sáj, hej, bátya, hogy a cigányok merre fognak menni.

62. Brè, tu Ðorði tàj Picojoj, mama,
màj terðon, vere, po thànoj, Ðèvla!
¥àj, brè, nàñe, Êe îah po drom trinîèjñe, mo,
65. Êe îah po drom trinîèjñe, mama!
¥àj, brè, nàñe, leh le rom kàj aîukrena.
67. Len o Îijàno aresela, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, thoðe le rom, Êeljàrðe, mo.
69. KàjÊi uon po drom gelje, mo, nàñe,
nàñe, nàjna, jefta vistre phùv nàkhle, mo.
71. Jefta vistre phùv nàkhle, mo, nàñe,
kàjÊi uon po drom gele, Ðèvla.
¥àj-le, nàñe, kàj uon pehke d’ arehle, mo?
74. Opre po màlo le Ñistrohko, Ðèvla,
ïàj-le, nàñe, opre po màlo le Ñistrohko.
76. Hàj ðiçol gav bàro ñàmcicko, Ðèvla,
hàj ïàj-le, nàñe, hàj Ðèvla, oçhe kàj màj îana.
78. Hàj mundro ando gav kàj intrina, Ðèvla.
¥àj, brè, nàñe, kon len, Ðèvla, kàj aflila?
80. Mo, d’ o ñàmco, o màj çorro, Ðèvla,
‘khà jàkhatàr sas korro, mama,
ïàj-le, nàñe, ‘khe punrestàr bangòro, mo!
83. Hàj mundro le romen aflila, mama,
ïàj, brè, nàñe, katar le rom kàj màj ðena.
85. Ulica ‘vrjàl kàj màj lena, mama,
ïàj-le, nàñe, ulica ‘vrjàl kàj màj lena.
87. Kàj le rom, Ðèvla, intrina, mama?
¥àj, brè, nàñe, ka ‘kh avlin bàri ñàmcicko.
89. Hàj mundro le rom andre îana, Ðèvla.
¥àj, brè, nàñe, so uon othàr kàj çòrrena?
91. Hàj efta khùròre çòrrena, mama,
ïàj, brè, nàñe, mundri l’ aïvàrja kàj lena,
93. j’ el grastòrenge kàj thona, mama,
ïàj, brè, nàñe, hàj po drom kàj Êeljàrena.
95. Îana le rom, îikàj îana, mama,
ïàj-le, nàñe, àvri le rom kàj anklena.
97. Àvri andoa gav d’ ankesÊe, mama,
ïàj, brè, nàñe, àvri andoa gav d’ ankesÊe, mo.
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99. So le ñàmci kàj kerðe, mama?
¥àj-le, nàñe, ka l’ Êilifoañe gele, mo,
101. hàj Êilifoañe kàj màrðe, mama,
ïàj, brè,nàñe, jefta gava kàj vàzðe, mo,
103. jefta gava kàj vàzðe, Ðèvla.
¥àj, brè, nàñe, le ròvljanca, le furçenca,
105. le boaÊenca ha l’ toverenca, mama,
hàj pala l’ rom kàj ðíñe, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, le romen kàj χasàrðe, mo.
108. Hàj le romen kàj kàj χasàrðe, mo, nàñe,
ïàj-le, nàñe, mo, d’ o ñàmco, d’ o çorro, mo,
110. le punròrehtàr phàgo, mama,
la jàkhòratàr korro, Ðèvla.
¥àj-le, nàñe, gaða muj ñàmco kàj ðela, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, hàj sàma uo po drom lela.
114. E pulberja kàj ðikhela, Ðèvla,
nàñe, nàjna, kaða muj ñàmco kàj ðela,
116. muj pe le ñàmci uo ðela, Ðèvla,
‘aj lenge gaða pheñela, mama:
¥aj-le, nàñe hàj ðikhen kuÊa pulberja, mo!
119. Kodola si, mo le çòroj, Ðèvla,
hàj ïàj-le, nàñe, ke îan po drom le grasÊenca,
121. le grasÊenca, hàj çordàñe, mo, Ðèvla!
Hàj ïàj-le, nàñe, kanà ñàmci kàj ðikhena,
123. hàj mundro palàl rom kàj îana, mama,
hàj-le, nàñe, hàj le romen k’ astàrena.
125. Kanoà Îijàno ðikhela, mama,
lela sàma, moj, orðe, mama,
hàj vi sàma parpàle, mama,
ïàj-le, nàñe, e jiÊípa kàj ðikhela.
129. Jefta gava kàj ðikhela, mama,
le boaÊenca, l’ toverenca, mama.
¥àj, brè, nàñe, gaða Îijàno muj ðela:
132. D’ aïuñes tu, Ðorði, brè, mama,
hàj ïàj-le, nàñe, ando fòro, bo, Êe ðenoj,
ando fòro, bo, Êe ðenoj!
135. Oçhe, brè-le, Êe garaðon, mama,

85. A külsõ utcát veszik
(járják a cigányok) majd, mama,
sáj, bátya, a külsõ utcát veszik
(járják a cigányok) majd.
87. Istenem, a cigányok hová fognak betérni, mama?
Sáj, hej, bátya, egy nagy német udvarhoz (kastélyhoz).
89. Istenem, és a cigányok szépen be fognak menni.
Sáj, hej, bátya, mit fognak õk onnan lopni?
91. És hét csikócskát fognak lopni, mama,
sáj, hej, bátya, szépen veszik majd õket kötõfékre,
93. a lovacskáknak (a lovacskákra)
is teszik majd (a kötõféket), mama,
sáj, hej, bátya, és útra fognak indulni.
95. Menni fognak a cigányok,
amíg menni fognak, mama,
sáj, bátya, a cigányok ki fognak csúszni
(ki fognak jutni).
97. A faluból kicsúsztak (kijutottak), mama,
sáj, hej, bátya, a faluból kicsúsztak (kijutottak), hej.
99. A németek mit csináltak, mama?
sáj, bátya, a telefonhoz mentek, hej,
101. és telefont ütöttek (telefonáltak), mama,
sáj, hej, bátya, hét falut emeltek
(fölvertek, riadóztattak), hej,
103. hét falut emeltek
(fölvertek, riadóztattak), Istenem.
Sáj, hej, bátya, botokkal, villákkal,
105. botokkal és baltákkal, mama,
és a cigányok után adták (eredtek), Istenem,
sáj, hej, bátya, a cigányokat elveszejtették, hej.
108. És a cigányokat elveszejtették, hej, bátya,
sáj, bátya, hej, a szegény német
aki a cigányokat megleste, hej,
110. (aki) lábacskára törött (törött lábú), mama,
a szemecskére vak, Istenem.
Sáj, bátya, a német így fog szólni, Istenem,
sáj, hej, bátya, ahogy az úton
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észre fogja venni (õket).
114. A porfelhõt meg fogja látni, Istenem,
bátya, nájna, a német így fog szólni,
116. Istenem, a németekre õ szólni fog,
és nekik mondani fogja, mama:
Sáj, bátya, és nézzétek azt a porfelhõt, hej!
119. Istenem, azok a tolvajok, hej,
és sáj, bátya, mert (akik) mennek az úton a lovakkal,
121. a lopott lovakkal, hej, Istenem!
És sáj, bátya, amikor a németek látni fogják,
123. és szépen a cigányok után fognak menni, mama,
és bátya, és a cigányokat elfogják (utolérik) majd.
125. Amikor Zsijáno látja majd, mama,
figyelni fog erre, hej, mama,
és hátra is figyelni fog, mama,
sáj, bátya, látni fogja a csapatot.
129. Hét falut fog látni, mama,
botokkal, baltákkal, mama.
Sáj, hej, bátya, Zsijáno így szól majd:
132. Hé, te Gyorgyi, figyelj, mama,
és sáj, bátya, a városba adjátok (a városba tartsatok),
a városba adjátok (a városba tartsatok)!
135. Hé, ott rejtõzzetek el, mama,
Istenem, a stájer pisztolyokat vegyétek majd (elõ),
sáj, bátya, a lovakra másszatok (üljetek) fel, hej!
138. A stájer pisztolyokat kézbe vegyétek, mama,
sáj, bátya, és tegyétek (fogjátok magatokat),
húzzátok majd meg (lõjetek),
140. a németeket öljük meg, Istenem!
Sáj, hej, bátya, amikor a cigányok meghallották, hej,
142. a kukoricába (a kukoricásba)
adták (bújtak el), mama.
Sáj, hej, bátya, íme, a németek jöttek, hej.
144. Kezdték (a lövöldözést) és már lõttek, Istenem,
kezdték (a lövöldözést) és már lõttek, mama,
sáj, hej, bátya, és hét falut elejtettek, hej.
147. Mind a németeket (az összes németet)

al ïtàjerja Êe màj lenoj, Ðèvla,
ïàj-le, nàñe, opre pe l’ grast, brè, Ê’ anklenoj!
138. ¥tàjeraj ‘ndo vast Êe lenoj, mama,
ïàj-le, nàñe, hàj Êe ïhon, Êe màj cirðenoj,
140. le ñàmcen Êe mudàrasoj, Ðèvla!
¥àj-brè, nàñe, kanà le rom d’ aïunðe, mo,
142. ano porumbo ðiñe, mama.
¥àj, brè, nàñe, jeta ñàmci d’ avíle, mo.
144. Astàrðe tàj màj cirðe, Ðèvla,
astàrðe tàj màj cirðe, mama,
ïàj, brè, nàñe, hàj efta gava peraðe, mo.
147. S l’ ñàmcen kàj mudàrðe, Ðèvla.
Hàj ïàj-le, nàñe, kon Ðèvla, kàj màj aïela?
149. Mo, d’ o ñàmco, d’ o çorro, mama,
ïàj, brè, nàñe, paloa kopako garado, mo,
151. garado paloa kopako, mama,
hàj mùlo kàj kerðílo, mo, Ðèvla,
hàj ïàj-le, nàñe, hàj mùlo kàj kerðílo, mo.
154. D’ o Îijàno som kerela, mama?
¥àj, brè, nàñe, Êèjl’ o ïtàjero ïuðela,
156. Êèjl’ o ïtàjero mekhela, mama,
hàj uo sàma kàj màj lela, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, mo, d’ o ñàmco som kerela.
159. Pa vasÊenðe, pa punrenðe, Ðèvla,
pa çàngenðe, pa kujanðe, mama,
ïàj, brè, nàñe, îi koa ïtàjero aresela.
162. O ïtàjero kàj màj lela, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, ando Îijàno cirðasoj,
164. andoa doso kàj gelo, mama,
ando Îijàno cirðela, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, le Îijànos peraðasoj.
167. Ðah leh jag andoa ïèro, mama,
hàj malaðah lesko jílo, Ðèvla.
¥àj, brè, nàñe, numa gaða uo muj ðela:
170. Bre, tu Ðorði tàj Picojoj, mama,
ðah ma jag, brè, d’ o ñàmco, mama,
ïàj, brè, nàñe, ðah ma jag andoa ïèro, brè,
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malaðas ma koa jílo, brè.
174. ¥àj, brè, nàñe,
hàj me mange kàj meravoj, Ðèvla.
Hàj, brè, nàñe, hàj mundro Îijàno mùlo, mo.
176. Numa kajÊi uo pheñela, Ðèvla:
Brè, tu Ðorði tàj Picojoj, mama,
ale, nàñe, Êe keresoj, sar keresa!
179. Man khère, brè, Êe ñigrenoj, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, len ma, phrala, po dumo, brè,
îi poa hotàro amàro, mo!
182. ¥àj, brè, nàñe, kathar Êe nà mekhen ma, Ðèvla!
¥àj-le, nàñe, kanoà Ðorði d’ aïuñela,
184. mundro l’ Îijànos uon lena, Ðèvla,
hàj leh po gra kàj màj thona, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, hàj mundro leh po grast thoðe, mo,
bu nakàzo l’ rom χàle, mo!
188. Hàj mundro leh kàj ñigerðe, mama,
ïàj, brè, nàñe, îi koa pòdo sastrùno, mo,
190. kàj s’ o hotàro lengo, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, kàj s’ o hotàro lengo, mo.
192. Oçe l’ Îijànos mekhle, mama,
ïàj, brè, Ðèvla, oçe l’ Îijànoh mekhle, mo.
194. Jefta grasÊenca çòrdo, mama,
ïàj, brè, nàñe, khère le rom d’ arehle, mo.
196. Lenði ðèjòr’ avri anklela, mama.
¥àj, brè, nàñe, muj e phùri gaða ðela,
hàj muj e phùri gaða ðela:
199. Aven, majka, alen, d’ avenoj, mama!
Hàj ïàj-le, nàñe, kaða muj Picoj kàj ðasoj:
201. Avas, ðèjo, d’ avas, ïè, mama,
ïàj, brè, nàñe, anda trin avasoj dujoj,
203. anda trin avasoj dujoj, mama,
k’ o Îijàno si mùlo, Ðèvla,
ïàj, brè, nàñe, k’ o Îijàno si mùlo, mo,
206. saj koa hotàro amàro, Ðèvlas,
oçe o Îijàno mùlo, mama.

megölték, Istenem.
És sáj, bátya, ki fog majd megmaradni, Istenem?
149. Hej, a szegény német, mama,
sáj, hej, bátya, a fa mögött elrejtõzve, hej,
151. elrejtõzve a fa mögött, mama,
és halottnak tettetve magát, hej, Istenem,
és sáj, bátya, és halottnak tettetve magát, hej.
154. Zsijáno mit fog csinálni, mama?
Sáj, hej, bátya, a stájer pisztolyt le fogja dobni,
156. a stájer pisztolyt lent (a földön)
fogja hagyni, mama,
Istenem, és õ (a német) észre fogja majd venni,
sáj, hej, bátya, a német mit fog csinálni, hej.
159. Istenem, kezeken, lábakon (négykézláb),
térdeken, könyökökön, mama,
sáj, hej, bátya, (a német)
a stájer pisztolyhoz fog érkezni.
162. Istenem, a stájer pisztolyt fogja majd,
sáj, hej, bátya, Zsijánóba húzta (rálõtt Zsijánóra),
164. hátul ment (Zsijáno háta mögé ment), mama,
Istenem, Zsijánóba húzza (rálõ Zsijánóra) majd,
sáj, hej, bátya, Zsijánót elejtette.
167. Fejbe lõtte õt, mama,
és megütötte (eltalálta) a szívét, Istenem.
Sáj, hej, bátya, õ csak így fog szólni:
170. Hé, te Gyorgyi és Picoj, mama,
hej, meglõtt engem a német, mama,
sáj, hej, bátya, fejbe lõtt engem, hej,
megütött (eltalált) engem a szívnél, hej.
174. Sáj, hej, bátya,
és én meghalok magamnak, Istenem.
És, hej, bátya, és Zsijáno szépen meghalt, hej.
176. Istenem, õ csak annyit fog mondani:
Hé, te Gyorgyi és Picoj, mama,
gyere, bátya, csináld, ahogy csinálni fogod!
179. Hé, engemet vigyetek haza, Istenem,
sáj, hej, bátya, vegyetek engem hátra
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(a hátatokra), hej, testvér,
a mi határunkig (vigyetek), hej!
182. Sáj, hej, bátya, erre (itt)
ne hagyjatok engem, Istenem!
Sáj, bátya, amikor Gyorgyi meg fogja hallani,
184. Zsijánót szépen fogják majd, Istenem,
és õt majd lóra fogják tenni, Istenem,
sáj, hej, bátya, és õt szépen lóra tették, hej,
a cigányok (útközben) sok szerencsétlenséget ettek
(sok bajt viseltek el), hej!
188. És õt szépen vitték, mama,
sáj, hej, bátya, a vashídig, hej,
190. ahol a határuk
(a cigány telep széle) van, Istenem,
sáj, hej, bátya, ahol a határuk
(a cigány telep széle) van.
192. Zsijánót ott hagyták, mama,
sáj, hej, Isten, Zsijánót ott hagyták, hej.
194. A hét lopott lóval, mama,
sáj, hej, bátya, a cigányok hazaértek, hej.
196. Az anyácskájuk ki fog jönni, mama.
Sáj, hej, bátya, az öregasszony így fog szólni,
és az öregasszony így fog szólni:
199. Gyertek, „anyám“, gyertek, gyertek, mama!
És sáj, bátya, Picoj így szólt:
201. Jövünk, anya, jövünk, te, mama,
sáj, hej, bátya, háromból jövünk ketten,
203. háromból jövünk ketten, mama,
mert Zsijáno meghalt, Istenem,
sáj, hej, bátya, mert Zsijáno meghalt, hej,
206. csak a mi határunkon
(a cigány telep szélén), Istenem,
ott (van) a halott Zsijáno, mama.

217

25/6

25/6

1. Àpoj, Dèvla, man sar çejíljàlu,
Dèvla, man sar çejíljàl!
Shin ma d’ ek ràklòroju,
ke, shin ma d’ ek ràklòroju.
5. Ke leχko dàd ba dulmut mùlàχ,
leχko dàd ba dulmut mùlaχ.
So korav ma me lesàju,
so korav ma me lesàju?
9. Ke, bàrjola, nàj leχ dàdu,
ke, bàrjola, nàj leχ dàdu,
dela l’ o Dèl bàri baχtu,
kàj te bàrjol te îenelu.
13. Ke, na dara tu, muri dèju,
na dara tu, muri dèju,
te îutila o bàro Ràj,
te îutila o bàro Ràju!
17. Dikhta, ke miïto avelàju,
dikhta, ke miïto avelàju!
Îav mange me te phíràvu,
îav mange me te phíràvu.
21. Hàjte dela ma o Dèl baχtu,
hàjte dela ma o Dèl baχtu!
Laχ pe o ràklo, golotàru,
laχtar o ïàvo, golotàru.
25. Íje ðèse jek geljàju,
íje ðèse jek geljàju,
d’ and’ ek fòro andre resljàju,
d’ and’ ek fòro andre resljàju.
29. Àpoj, puïel le rànu,
ke, puïel vò ba d’ e’ rànu.
Kas trubul le ba slugàju,
kas trubul le ba slugàju?
33. Phenel leχke ek bàro ràju,
phenel leχke ek bàro ràju:
Hàjd’ àndre, tu ràklòreju,

1. Aztán, Isten, engem hogy’ szerettél,
Isten, engem hogy’ szerettél!
Van nekem egy fiacskám,
mert, van nekem egy fiacskám.
5. Mert az apja régen meghalt,
az apja régen meghalt.
Mit csinálok én vele,
mit csinálok én vele?
9. Mert, fel fog nõni, nincs neki apja,
mert, fel fog nõni, nincs neki apja,
adni fog neki az Isten nagy szerencsét,
hogy nõni tudjon.
13. Mert, ne félj te, anyám,
ne félj te, anyám,
ha segíteni fog a nagy Úr,
ha segíteni fog a nagy Úr!
17. Nézd meg, hogy jól lesz (jól alakul majd),
nézd meg, hogy jól lesz (jól alakul majd)!
Megyek magamnak én járni (vándorolni),
megyek magamnak én járni (vándorolni).
21. Hátha adni fog nekem az Isten szerencsét,
hátha adni fog nekem az Isten szerencsét!
Fogta magát a fiú, elment,
elfogta (fogta magát) a fiú, elment.
25. Kilenc napot egy (egyfolytában) ment,
kilenc napot egy (egyfolytában) ment,
egy városba beért,
egy városba beért.
29. Aztán, kérdezi az urakat,
mert, kérdezi õ az urakat.
Kinek kell szolga,
kinek kell szolga?
33. Mondja neki egy nagy úr,
mondja neki egy nagy úr:
Gyere be te, fiúcska,
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hàjd’ àndre, tu ràklòreju!
37. Œe bùÊi tu tu îanèχju,
çe bùÊi tu, kàj îanèχju?
SoχÊi bùÊi deχ ma tuju,
soχÊi bùÊi deχ ma tuju,
41. kesi bùÊi me keròju,
kesi bùÊi me keròju.
Àpoj, le sàma p’ o’ bakreju,
ke, le sàma p’ o’ bakreju!
45. Sar kereχ bùÊi, poÊínavu,
sar kereχ bùÊi, poÊínavu.
Del leχ χàmo thà pímoju,
del leχ χàmo thà pímoju.
49. Îal vò ba le bakrencaju,
îal vò ba le bakrencaju,
ràÊake, kanà avelu,
dikhel, ke bakre çeleju.
53. Ke, ràklòrje, sede saχ mande,
ràklòrje, sede saχ mande,
na phírade pe kadeju,
sar tu phíraðàl t’ aðèju.
57. PoÊímo sede anen mange?
Kocom poÊín anav me tuke,
numa te phíràχ tu miïto,
numa te phíràχ tu miïto!
61. Ràje bàre, me phenàvu,
ràje bàre, me phenàvu,
shin ma ek phùri dèj khereju,
shin ma ek phùri dèj khereju.
65. Œajolaχ ma t’ anav laju,
katikà abao païe maju!
Tà ke tu kode kameχju,
dap t’ ek soba, te beïeχju.
69. XuÊilel àndre gràχ ràju,
χuÊilel àndre gràstenu.
Îal îi ke pale leχki dèju,
îal îi ke pale leχki dèju.

gyere be te, fiúcska!
37. Miféle munkát te tudsz,
miféle munkát te, hogy tudsz?
Amilyen munkát adsz nekem te,
amilyen munkát adsz nekem te,
41. olyan munkát én fogok csinálni,
olyan munkát én fogok csinálni.
Aztán, vigyázz a juhokra,
mert, vigyázz a juhokra!
45. Ahogy dolgozol, (úgy) fizetek,
ahogy dolgozol, (úgy) fizetek.
Ad neki ételt és italt,
ad neki ételt és italt.
49. Megy õ a juhokkal,
megy õ a juhokkal,
este, amikor jön,
látja, hogy a juhok jóllakottak (vagy: jóllaktak).
53. Mert, fiúcska, mennyien voltak nálam,
fiúcska, mennyien voltak nálam,
nem viselkedtek így,
ahogyan te viselkedtél te ma.
57. Fizetséget mennyit hoznak nekem?
Annyi (sok) fizetést hozok én neked,
csak te viseld magadat jól,
csak te viseld magadat jól!
61. Nagy úr, én mondom,
nagy úr, én mondom,
van nekem egy öreg (idõs) anyám otthon,
van nekem egy öreg (idõs) anyám otthon.
65. Szeretném elhozni õt,
ide már mellém!
És mert te azt akarod,
adok neked egy szobát, hogy lakjál.
69. Fog be lovat az úr,
fog be lovakat.
Megy (a fiú) az anyja után (az anyjáért),
megy (a fiú) az anyja után (az anyjáért).
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73. Gyere, anyám, (oda) ahol én vagyok,
gyere, anyám, (oda) ahol én vagyok,
mert vagyok egy nagy úrnál,
mert vagyok én egy nagy úrnál!
77. Megadja (megengedi) nekünk, hogy lakjunk,
megadja (megengedi) nekünk, hogy lakjunk.
Jól van, kisfiam,
jól van, kisfiam.
81. Ha nem fog adni fizetséget,
ha nem fog adni fizetséget,
jól van, hogy viszel engemet oda,
jól van, hogy viszel engemet oda?
85. Aztán, anyám, fizet is,
aztán, anyám, fizet is,
ad nekünk jó ételt,
ad nekünk jó ételt.
89. Az anyját odavitte,
az anyját odavitte,
amikor látták, hogyan jár,
amikor látja, hogyan jár.
93. Ült (maradt) három-négy évet ott,
ült (maradt) három-négy évet ott.
Volt az úréknak egy szép lánya,
volt az úréknak egy szép lánya.
97. Olyan szép volt a fiú,
olyan szép volt a fiú,
a lány beleszeretett,
a lány beleszeretett.
101. Apám, ha nem megyek utána,
apám, ha nem megyek utána,
teszek benzint magamra,
és meggyújtom én!
105. Mert, lányom, megölöm õt (a fiút),
lányom, megölöm õt (a fiút),
minthogy te mégy (utána), ilyen gazdag (lány),
egy szegény legényke után!
109. Apám, van nekünk vagyonunk,

73. Hàjda, mamò, kàj me somu,
hàjdi, mamò, kàj me somu,
ke som k’ ek bàro ràju,
ke som me k’ ek bàro ràju!
77. Del ame, kàj te beïàχju,
del ame, kàj te beïàχju.
Miïto-j, muro cino ïàvo,
miïto-j, muro cino ïàvo.
81. Te nà dela poÊímoju,
te nà dela poÊímoju,
miïto-j, kàj ingereχ ma kothe,
miïto-j, kàj ingereχ ma kothe?
85. Àpoj, mamò, vi poÊínel,
d’ àpoj, mamò, vi poÊínel,
del ame χamo làïoju,
del ame χamo làïoju.
89. Peχke da kothe ingerðaχju,
peχke da kothe ingerðaχju,
kanà dikhle, sar phírelu,
kanà dikhel, sar phírelu.
93. Beïlàχ trin-ïtàr borï kotheju,
beïlàχ trin-ïtàr borï kotheju.
Saχ le ràj ek ràkli ïukàr,
saχ le ràj ek ràkli ïukàr.
97. Keso ïukàr saχ o ràklo,
keso ïukàr saχ o çorro ràklo,
e ràkli àndre leχ çejílaχ,
d’ e ràkli àndre leχ çejílaχ.
101. Tàte, te nà îav pàle leχ,
tàte, te nà îav pàle leχ,
ïav benzino ba pre maju,
the phabarav ba ba meju!
105. Ke, muri ràkli, mudàrav leχ,
muri ràkli, mudàrav leχ,
sar tu îaχ, kesi barvàli,
pal’ ek çorro ràklòroju!
109. Tàte, shin ame miïÊímo,

220

tàte, shin ame miïÊímo!
Nàj koso ïukàr ràkloju,
nàj koso ïukàr ràkloju,
113. sar kade çorre slugàju,
sar kade çorre slugàju!
Œi nà îenen d’ o’ bàreju,
çi nà îenen d’ o’ bàreju.
117. De pre leχ ïukàr rhizeju,
de pre leχ ïukàr rhizeju,
thà t’ evel muro gàîoju,
thà t’ evel muro gàîoju!
121. Îal o ràj o bàroju,
phenel vò peχke romñeke:
Dikhta, romñe, so phenðaχju
amàri ïukàr ràkliju!
125. Ke, te na dav la pala leχte,
te na dav la pala leχte,
ke, voj kerel, te mudàrel pe,
ke, voj kerel, te mudàrel pe.
129. Àpoj, roma, de la pala leχte,
tha shin ame miïÊímo dostulu!
Kade phenðal tu, romñiju?
Keraχ o bijav teχeju.
133. Astàrde la, d’ o bijàvu,
s’ astàrde la, d’ o bijàvu.
Puïen o’ bàre manuïu,
puïen o’ bàre manuïu:
137. Ko-i Êíro îamutroju,
ko-i Êíro îamutroju,
gròfona tu ba bàreju,
gròfona tu ba bàreju?
141. D’ endo streji ba themàju,
d’ ando streji ba themàju.
Àpoj, te shin vò ba kothàru,
kese ràkleχ ïukàreχ na dikhljàmu!
145. Kanà urjaðaχ oproju,
na màj naχ ando omporoci koso ïukàru.

apám, van nekünk vagyonunk!
Nincs olyan szép fiú,
nincs olyan szép fiú,
113. mint ez a szegény szolga,
mint ez a szegény szolga!
Nem is tudják a nagyok
(nem is tudják a gazdagok, hogy a fiú szegény),
nem is tudják a nagyok
(nem is tudják a gazdagok, hogy a fiú szegény).
117. Adj rá szép ruhát,
adj rá szép ruhát,
és legyen a férjem,
és legyen a férjem!
121. Megy a nagy úr,
mondja õ a feleségének:
Nézd meg, asszony, mit mondott
a mi szép lányunk!
125. Mert, ha nem adom õt utána,
ha nem adom õt utána,
mert, õ megteszi, hogy megölje magát,
mert, õ megteszi, hogy megölje magát.
129. Aztán, ember, add õt
(a lányt) utána (a fiú után),
és van nekünk vagyon elég!
Ezt mondtad te, asszony?
Megcsináljuk a lakodalmat holnap.
133. Kezdték azt, a lakodalmat,
kezdték azt, a lakodalmat.
Kérdezik a nagy (gazdag) emberek,
kérdezik a nagy (gazdag) emberek:
137. Ki a te vejed,
ki a te vejed,
te nagy (gazdag) gróf,
te nagy (gazdag) gróf?
141. Idegen országból (van),
idegen országból (van).
Aztán, ha õ onnan van,
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ilyen szép legényt (még) nem láttunk!
145. Amikor felöltöztette (a fiút a gazdag gróf),
nem volt még a királyokban
(a királyok között) sem olyan szép.
Gyere, nézd, hogyan mozog!
Nem volt még olyan (szép) legény (mint õ)!
149. Grófoknak se, királyoknak se
nem volt olyan tudós és szép (gyermekük),
az öregasszonyt (õ) öltöztette,
és tartották õt (az öregasszonyt) ott.
153. Küldték (üzentek),
hogy menjen táborba (háborúba)
a király vagy a veje.
155. Méregbõl (dühbõl).
Ne menj, após, ne, megyek én,
ne menj, após, ne, megyek én!
158. Csináltass nekem olyan ruhát,
csináltass nekem olyan ruhát,
tízezer darabból (foltból),
tízezer darabból (foltból)!
162. És mondjad, hogy én vagyok legény,
királyi legény,
hogy én vagyok a Fótonfót Király,
vagyok a Folt Király.
166. Csináltatott neki ruhát
sok ezer darabból (foltból),
mind bõrbõl (van) és vad (vadállatbõrbõl van),
bõrbõl (van) és mind vad (vadállatbõrbõl van mind).
170. Amikor vette azt (a ruhát) õ magára,
amikor vette azt (a ruhát) õ magára,
áll a tábor (a hadsereg) elé,
áll a táborban (a hadseregben).
174. De, neki volt otthonról,
de, neki volt otthonról,
volt neki (egy) kisborjúja,
amelyik bika volt.
178. Azt õ elhozta azt,

Hajdi, dikh, sar miïÊil pe!
Na màj naχ koso ràkloju!
149. Œi gròfonen, ç’ omporàtonenu,
nàχ koso îanglo thà ïukàru,
la phùrje urjadelaχju,
the inkerde la ba kotheju.
153. Tràde, te îal ande tàbora,
omporàto vað leχko îamutroju.
155. Xolinatàr,
Na îa, sokro, na, îav meju,
na îa, sokro, na, îav meju!
158. Keràr mange kese rhize,
keràr mange kese rhize,
ande deï mile kotora,
d’ ande deï mile kotora!
162. The phenta, ke som me ràkloju,
omporoticko ràkloju,
ke me som o Fòttonfòt Omporàto,
som o Kotor Omporàto!
166. Keràrðaχ leχke ba rhize,
ande but mile kotora,
sa morçùne the vodicka,
morçùne the sa vodicka.
170. Kanà laχ leχ vò pre peχte,
kanà laχ leχ vò pre peχte,
àïel angle tàboraju,
d’ àïel ande tàboraju.
174. De, leχ saχ leχ de kheràlu,
de, leχ saχ leχ de kheràlu,
saχ leχk’ cino borñùvoju,
savo bika ba vò saχju.
178. Koleχ vòv ba d’ ingerðaχ leχ,
koleχ vòv ba d’ ingerðaχ leχ,
kodo saχ ba tàtoïo,
the kodo saχ ba tàtoïo.
182. The χaÊàr, muro gazda cine,
χaÊàr, muro gazda cine,
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tu sar îaχ ande tàbora,
tut rögtön ba mudàrenu!
186. Mukh te îan von ba po gràstu,
the tu beï pe mure dumeju
the t’ aven pàjnî ïela mileju,
tut na îenen te mudàrenu!
190. Kanà îan, kàj te màren pe,
kanà îan te màren pe,
dikhen, ke nà beïel po gràstu
d’ o ràklo, d’ o Fòttonfòtu.
194. Sakoni dikhel th’ asalu,
sakoni dikhel th’ asalu.
So-j kade, tu ñève omporàtona,
thà tu po bika d’ aveχu?
198. Mure bika na dav pe tumàre gràstu,
nàj tumetumen keso gràstu!
Denà puïke ba pre leχte,
de leχ na reselaχ khançi.
202. Astàrdaχ peχke sirbonenca,
ñerusàrdaχ e tàbora,
le Zelenòne Omporàtoχki
vòv vi kodà them laχ leχju.
206. No, phenel leχki gàîiju,
dikh, çe îamutreχ daχ ame o Delu
ando çorro ràklòroju,
d’ ando çorro ràklòroju.
210. Th’ antunçik saχ v’ e kolàreχ
d’ ek guruvñi foïoïoju.
No, guruvñe, so phenàvju?
Ke îanlaχ te horbil pe gurumñiju.
214. Thà mukhen ma, te îav anglàlu,
keso me foïij pre leχju,
vi leχko bika, vi vò merelu,
te nà màj ñerula vovu.
218. No, dikhàχ, kàj so îaneχju,
no, dikhàχ, kàj so îaneχju!
Phenel o cino bikaju,

azt õ elhozta azt,
az volt táltos,
és az volt táltos.
182. És hallgass meg, kis gazdám,
hallgass meg, kis gazdám,
te ahogy mégy a táborba (a háborúba),
téged rögtön megölnek!
186. Hadd menjenek õk lovon,
és te ülj az én hátamra,
és legyenek ötszázezren,
téged nem tudnak megölni!
190. Amikor mennek, hogy verekedjenek
(hogy harcoljanak),
amikor mennek verekedni (harcolni),
látják, hogy nem ül lovon
a fiú, a Fótonfót.
194. Mindenki néz és nevet,
mindenki néz és nevet.
Mi ez te, új király,
és te bikán jössz?
198. A bikámat nem adom a lovatokért,
nincs tinektek ilyen lovatok!
Lõttek rá,
de õt nem érte semmi.
202. Kezdte (bekerítette õket) a katonáival,
megnyerte a tábort (a háborút),
a Zöld Királynak
õ azt az országát is elvette.
206. No, mondja a (gróf) felesége,
nézd, miféle (milyen) võt adott nekünk az Isten
a szegény fiúcskában,
a szegény fiúcskában!
210. És akkor volt a másiknak is
egy fosos tehene.
No, tehén, mit mondok?
Mert tudott beszélni a tehén.
214. És engedjetek engem, hadd menjek elõl,
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ke îanlaχ te horbil peju.
222. Dikhta, gazda, kon avelu,
dikhta, gazda, kon avelu!
Le çohàne gurumniju,
savi χijel la lumeju.
226. Phen mange, kàj sar avela,
muro cino ba bikaju,
t’ aven kesave bàr ïòvu,
th’ ando ïinga me lav laju!
230. Kanà tràde la pre leχte,
màren o’ palma o’ manuïu.
No, akanà tu, bika, mereχ,
Êi gazdasa, le vojñíkosa!
234. Kanà lake vò geljaχju,
ïò vagonure khul mukhlaχ pre leχte.
Kanà laχ la ando ïingàju,
ïòto lume ïùðaχ laju.
238. Vi leχke manuïenu
sa mudàrðaχ l’ o bikaju.
No, phenel, màj san kutheju?
Ke man shin ek bikà kosoju,
242. çi daràl tumendàr saju,
sede màj avena tume!
Gelaχ àvreχte ando themàju,
ke çe manus shin le gròfoju.
246. Tràde l’ omporàto ko ràju:
De mange Êe îamutreχju!
Nàj tu kosom gàlbi tutu’,
mure îamutreχ te davu!
250. Bàr phenta, vò kathar shinu,
bàr phenta, vò kathar shinu,
te shin leχ dàd the dèju,
Êinàv leχ me ba lendàru.
254. Nàj leχ dàd, numaj ek dèju,
thà ek çorro ràklòro saχu,
o Dèl daχ leχ tudomàño,
kàj te na daràl vò ke leχ.

olyat én fosok rá,
a bikája is, õ is meghal,
már ne nyerjen õ.
218. No, meglátjuk, hogy mit tudsz,
no, meglátjuk, hogy mit tudsz!
Mondja a kis bika,
mert tudott beszélni.
222. Nézd meg, gazda, ki jön,
nézd meg, gazda, ki jön!
A boszorkány-tehén,
amelyik szarja a világot.
226. Mondd meg nekem, hogy hogyan lesz,
kis bikám,
jöjjenek olyanok bár hatan,
és a szarvba (a szarvamra) én veszem azt!
230. Amikor küldték azt (a tehenet) rá,
verik a tenyeret az emberek (tapsolnak).
No, most te, bika, meghalsz
a gazdáddal, a hõssel!
234. Amikor neki õ ment,
hat vagon szart engedett rá.
Amikor vette õt (a bika a tehenet)
a szarvba (a szarvára),
hatodik világ (a hatodik világba) dobta õt.
238. Az embereit is
mind megölte a bika.
No, mondja (a fiú), vagytok még itt?
Mert nekem van egy bika olyan,
242. nem fél tõletek mindetektõl
(nem fél egyikõtöktõl sem),
amennyien még jönni fogtok ti.
Ment másra (máshová) az országban,
hogy miféle embere van a grófnak.
246. Küldték (üzenték) a királyék az úrhoz
(üzent a király a grófnak):
Add nekem a vejedet!
Nincs neked olyan arany teneked,
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258. Ke pe sasÊi phùv na daral,
numa le làïe Dèvleχtàr.
Àpoj, χaÊàr tu, omporàtona,
kade t’ aveχ màrdo mandàr,
262. sar o drom le manuïendàr,
sar o drom le manuïendàr!
Îal omporàto khereju.
Dikhta, romñe, so resljomu!
266. Vi muro them ba line leχ,
vi muro them ba line leχ,
o bàro ràj omporàtoj,
the vi leχko çorro îamutro.
270. Phenta, dile, so keràχju,
phenta, dile, so keràχju?
The shin kuko bàro ïàrkàñi,
deïuïtàre ïèrengoju!
274. Mukhàχ koli pre leχteju,
mukhel e jàg tha phabolu.
Miïto phendàl tu, romñeju,
miïto phenðàl tu, romñeju!
278. Îal ke kodo balavuro,
ko ïàrkàñi deïuïtàre ïèrengo.
Phenta, balavurona, sar avela,
ke dikh, kado tèle màrðaχ ame!
282. Tha mukh leχ, omporàtona, pre mande,
ke me îanav te phabarav leχ!
Phenel o bika le gazdaχke:
Dikh, kaχ tràdel o gazda pre ‘mende!
286. Phenta, muro bika, sar avela?!
T’ aven inke ïò keseju!
Mukhen jag, na phabarel ame,
k’ amen o Dèl ba îutilu!
290. Kanà gèle sembe lesa,
mukhel jag, ïò mèterure,
dikhel, ke phabuleju,
o balavuro omporàtoju.
294. Nàçílaχ aba ba e jagu,

hogy a vejemet adjam!
250. Bár mondjad, õ honnan van (hová valósi),
bár mondjad, õ honnan van (hová valósi),
ha van apja és anyja,
megveszem õt én tõlük.
254. Nincs apja, csak egy anyja,
és egy szegény fiúcska volt,
az Isten adott neki tudományt,
hogy ne féljen õ nála
(hogy ne féljen, mert van tudománya).
258. Mert az egész földön nem fél,
csak a jó Istentõl.
Aztán, hallgasd meg te, király,
úgy legyél verve tõlem,
262. mint az út az emberektõl,
mint az út az emberektõl!
Megy a király haza.
Nézd meg, asszony, mit értem meg!
266. Az országomat is elvették,
az országomat is elvették,
a nagy úr király,
és a szegény veje is.
270. Mondd meg, buta, mit csinálunk,
mondd meg, buta, mit csinálunk?
És van amaz a nagy sárkány,
(az a) tizennégyfejû!
274. Engedjük azt rá,
engedi (a sárkány a száján) a tüzet
és megég (mindenki elõtte).
Jól mondtad te, asszony,
jól mondtad te, asszony!
278. Megy ahhoz a sárkányhoz,
a tizennégyfejû sárkányhoz.
Mondd meg, sárkány, hogyan lesz,
mert nézd meg, ez levert minket!
282. És engedd õt, király, rám,
mert én meg tudom égetni õt!
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thà khançi nàχ ba lengeju.
Àï po than tu, ïàrkàñona,
k’ akanà me phandap tuju!
298. Gelaχ o cino bikaju
peχke gazdasa leχteju,
uïÊadaχ pe leχki korru,
phanglaχ leχ thàj phandadaχ leχ.
302. So avela tu ba, romñeju?
V’ amàro vojñíko balavuro phanglo peljaχ!
Nàj kàj, roma, χuÊileχ tu,
ke kado Dèl mukhlaχ leχju!
306. No, akanà, roma, sar avela,
k’ avel e lume pre ‘mende?
Îa tu ke Êo Êírvoju,
the kodo te nà mudàrla leχ!
310. Îàl ko Êirvo la Phùveko Dadu.
So pheneχ tu, mo, Êirveju?
Kado dilo ràklòroju
peχke dile bikasaju!
314. Vò them muro ba laχ leχju,
the vi mure vojñíkoneχ mudàrðaχ leχ.
Àpoj, îav leχke, na îenàv,
ke kudoleχ Dèl mukhljaχ leχju.
318. Àpoj, χuÊil tu ba, mudàr leχju,
ke tu sàl la Phùveko Dadu!
XuÊilav ma, omporàtona,
jàro som me vojñíkoju!
322. De te dikhaχ, sar avela,
nàj, kaχ χuÊilav ma lesa!
Me phenav, Phùveko Dadu.
Thà phurdel and’ ek ðíliju.
326. XaÊàr tu, cine ràkleju,
χaÊàr tu, cine rakleju,
the cine bikasa kàj sal,
the cine bikasa kàj sal?!
330. Îanav, ke pe phù çi daraχju
çi manuïendàr, çi tàboratàr,

Mondja a bika a gazdának:
Nézd, kit küld a gazda ránk!
286. Mondd meg, bikám, hogyan lesz?!
Jöjjön még hat ilyen!
Engednek tüzet, nem éget meg minket,
mert minket az Isten segít.
290. Amikor mentek szembe vele,
enged tüzet, hat métert,
látja, hogy megégtek,
a sárkány király.
294. Elmúlt már a tûz,
és semmi (bajuk) nem volt nekik.
Állj meg (maradj) a helyen (a helyeden) te, sárkány,
mert most én bezárlak téged!
298. Ment a kis bika
a gazdájával hozzá,
(a fiú) rálépett a nyakára,
megkötötte õt és bezárta õt.
302. Mi lesz te, asszony?
A hõs sárkányunk is fogolynak esett (rab lett)!
Nincsen hová, ember, fogod magadat,
mert ezt Isten hagyta!
306. No, most, ember, hogyan lesz,
mert jön a világ ránk (mindenki ránk támad)?!
Menj te a komádhoz,
és az ha nem öli meg õt!
310. Megy (a király) a Földapa komához.
Mit mondasz te, hé, koma?
Ez a bolond fiúcska
a bolond bikájával!
314. Õ az országomat elvette,
és a hõsömet (a hõs sárkányomat) is megölte.
Aztán, megyek neki (mennék ellene), nem tudok,
mert az Isten hagyta.
318. Aztán, fogjad magadat, öld meg õt,
mert te vagy a Földapa!
Fogom magamat, király,
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man tràden kàj îi tuteju.
The so pheneχ, kàj te nà mudàrav tu?
334. Ke, mudàr ma, te îaneχju,
de tut praχo ba keraχu.
N’ apoj, îav me ba tuteju,
na mudàr ma, ke çi me na mudàrap tu!
338. Lel pe the îal po ràkloju
the ke pe leχko bika.
T’ aveχ baχtàlo, ràkleju!
T’ aveχ baχtàlo, muro dàdu!
342. Soχke avíljàl tu mandeju,
soχke avíljàl mande tu?
Tràdaχ ma d’ o omporàto,
kàj te mudàrav tu meju.
346. Hàjdi, te χaχ the pí tuju,
the nà ker, te mereχ kathe!
Xaljaχ the píljaχ peχkeju
la Phùveko Dàd ko lende.
350. Kanà îal palpàleju.
So kerðàl tu, Phùveko Dàd?
Puïel leχ o omporàto.
Nàj kasa pe ïùÊi phùvu,
nàj kasa te ðiuruχ tuju.
355. Nàj tu, ç’ o’ saste omporèci
çi birun le ràklòresa,
o Dèl pe kode mukhljaχ leχ,
kàj te na birun lesaju.

megint vagyok én hõs!
322. De lássuk, hogyan lesz,
nincs, kit fogjak vele!
Én mondom, Földapa.
És fúj (belekezd) egy énekbe.
326. Hallgass meg te, kisfiú,
hallgass meg te, kisfiú,
és a kis bikával hol vagy,
és a kis bikával hol vagy?!
330. Tudom, hogy a földön nem félsz
sem embertõl, sem tábortól (sem hadseregtõl),
engem küldenek hozzád.
És mit mondasz, hogy ne öljelek meg téged?
334. Mert, öljél meg engem, ha tudsz,
de téged porrá teszünk!
No, aztán, megyek én hozzád,
ne ölj meg engem, mert én sem öllek meg téged!
338. Fogja magát és megy a fiúra (megy a fiúhoz),
és a bikájára (a bikájához).
Legyél szerencsés, fiú!
Legyél szerencsés, apám!
342. Minek jöttél te hozzám,
minek jöttél hozzám te?
Küldött engem a király,
hogy öljelek meg téged én.
346. Gyere, egyél és igyál te,
és ne csináld, hogy meghaljál itt!
Evett és ivott magának
a Földapa náluk.
350. Amikor megy vissza.
Mit csináltál te, Földapa?
Kérdezi õt a király.
Nincs kivel a száraz földön,
nincs kivel munkálkodj (elvégezd) te.
355. Nem te, az egész királyok se
nem bírnak a fiúcskával,
az Isten arra hagyta õt, // hogy ne bírjanak vele.

GÁBOR TÓCSI (khelderash), sz. 1928.
Bánffyhunyad-Huedin, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 2001.
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25/7

25/7

1. Hàj sabu romòra, d’ avasa,
sabu romòra, d’ avasa, hàj, Ðèvla.
Sand’ ok than d’ o Êiðíne, hàj, Ðèvla.
4. Hàj sand’ ok than d’ o Êiðíne, Ðèvla.
JistràÊi, Ðèvla, som kerla, hàj, Ðèvla,
JistràÊi, Ðèvla, som kerla, hàj, mamò?
7. Hàj kazàno, Ðèvla, kerela,
hàj d’ o kazàno raÊijàko, hàj, Ðèvla.
Nàkhel çàso, nàkhel duj, hàj, Ðèvla.
10. Uo ando gav, Ðèvla, kàj îala,
hàj uo ando gav, Ðèvla, kàj îala, hàj, Ðèvla,
kazàno po dumo thola, hàj, Ðèvla.
13. Hàj kazàno po dumo thoala,
astàrela, ðela muji,
gàîi lesÊe kàj d’ anklela.
16. Hàj gàîi lesÊe kàj d’ anklela.
Œe àj, ñene, devinzàre, hàj, Ðèvla,
çe àj, ñene, devinzàre?
19. Am on kazàn ðe raÊív, Ðèvla.
Kað’ andoa mosÊe pheñela, hàj, Ðèvla:
Ket çe, ñene, dau pejel, mej.
22. Trin míj hàj pàjnî ïela lela,
trin míj hàj pàjnî ïela lela, hàj, Ðèvla.
Nàkhel çàso, nàkhel duj, hàji, mamò.
25. Hàj nàkhel çàso, nàkhel duj,
JistràÊi, Ðèvla, ç’ avela, hàj, Ðèvla,
JistràÊi, Ðèvla, ç’ avela.
28. Hàj vorbica, Ðèvla, friïola,
JistràÊi, Ðèvla, k’ avela, hàj, Ðèvla.
Aveh, JistràÊi, d’ aves, hàj, mamò?
31. Hàj, aveh, JistràÊi, d’ avesi?
Avav, Rokovína, ïè, mamò,
avav, Rokovína, ïè, hàj, Ðèvla.
34. Hàj JistràÊi andoa mosÊe phenla:
Ñinker, Rokovína, ketrinci,

1. És (mi) rengeteg cigánykák, jönni fogunk,
(mi) rengeteg cigánykák, jönni fogunk, haj, Istenem.
Egy helyen gyülekeztek (a cigánykák), haj, Istenem.
4. És egy helyen gyülekeztek (a cigánykák),
haj, Istenem,
Istenem, Jisztrátyi mit fog csinálni, haj, Istenem,
Istenem, Jisztrátyi mit fog csinálni, haj, anyám?
7. Istenem, és üstöt fog csinálni,
és pálinkafõzõ üstöt, haj, Istenem.
Elmúlik (egy) óra, elmúlik kettõ, haj, Istenem.
10. Istenem, õ a faluba fog menni,
Istenem, és õ a faluba fog menni, haj, Istenem,
az üstöt vállra fogja tenni, haj, Istenem.
13. És az üstöt vállra fogja tenni,
kezdeni fogja, kiáltani fog,
(egy) nem-cigány nõ elõ fog jönni hozzá.
16. És (egy) nem-cigány nõ elõ fog jönni hozzá.
Mid van eladó, bátya, haj, Istenem,
mid van eladó, bátya?
19. Van egy pálinkafõzõ üstöm, Istenem.
Ezt fogja mondani szájból (szóval), hej, Istenem:
Amennyit kérsz, bátya, annyit fizetek, hej.
22. Háromezerötszázat fog elvenni,
háromezerötszázat fog elvenni, haj, Istenem.
Elmúlik (egy) óra, elmúlik kettõ, haj, anyám.
25. És elmúlik (egy) óra, elmúlik kettõ,
Istenem, Jisztrátyi nem fog jönni, haj, Istenem,
Istenem, Jisztrátyi nem fog jönni.
28. Istenem, és a szavacska be fog fejezõdni,
Istenem, Jisztrátyi meg fog jönni, haj, Istenem.
Jössz, Jisztrátyi, jössz, haj, anyám?
31. És jössz, Jisztrátyi, jössz?
Jövök, te Rokovína, anyám,
jövök, te Rokovína, haj, Istenem!
34. És Jisztrátyi szájból (szóval) fogja mondani:
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Ê’ anap tuke ba lòve, hàj, mamò,
37. Ê’ anap tuke ba lòve!
Rokovína kanà ïunla, Ðèvla,
ketrinçoara kàj ñinkrela, hàj, Ðèvla.
40. Trin míj hàj pàjnî ïela ðiñela,
trin míj hàj pàjnî ïela ðiñela, hàj , Ðèvla,
çi vorbíca çi friïola, hàj, mamò.
43. Œi vorbíca çi friïola,
gàîo palal kàj d’ avela, hàj, Ðèvla,
gàîo palal kàj d’ avela.
46. La ïùrjasa kàj màj ðela?
JistràÊi po than merela, hàj, Ðèvla,
JistràÊi po than merela.
49. Hàj Rokovína som kerela?
Na mer, JistràÊi, na mer, hàj, Ðèvla,
ke sim borjòri terñi, hàj, Ðèvla!
52. JistràÊi andoa mosÊe phenla:
D’ aïuñes tu, Rokovína, hàj, Ðèvla,
me ji dare kàji merav, mamò!
55. Hàj me ji ba ke meravi,
ïàvòroj JistràÊi, les, Ðèvla,
ïàvòroj JistràÊi, les, hàj, Ðèvla!
58. Hàj Rokovína som kerela?
Maïína cini k’ avela, hàj, Ðèvla,
d’ anðe maïína leh thola, hàj, Ðèvla.
61. Na mer, JistràÊi, na meri,
ke me sim païa l’ bàrja, hàj, Ðèvla,
korkòro hàj strejíno, hàj, Ðèvla!
64. Prokuràtura k’ avela,
prokuràtura k’ avela, hàj, Ðèvla,
le JistràÊeh kàj ðikhela, hàj, Ðèvla.
67. Hàj dauz, Rokovíno, la mine!
Fùga noras kàji ðela, hàj, Ðèvla.
Semj aduç do lumenàre, hàj, Ðèvla!
70. Hàj lumenàra kadùçe.
JistràÊi, Ðèvla, po than merla, hàj, Ðèvla,
mundro leh khère k’ anela, hàj, Ðèvla.

Rokovína, tartsad a kötényt,
hadd hozzak (hadd adjak) neked pénzt, haj, anyám,
37. hadd hozzak (hadd adjak) neked pénzt!
Rokovína amikor meg fogja hallani, Istenem,
a köténykét tartani fogja, haj, Istenem.
40. Háromezerötszázat fog megszámolni,
háromezerötszázat fog megszámolni, haj, Istenem,
szavacska se fog befejezõdni, haj, anyám.
43. Szavacska se fog befejezõdni,
nem-cigány férfi fog hátulról
(Jisztrátyi után) jönni, haj, Istenem,
nem-cigány férfi fog hátulról jönni (annak az aszszonynak
a férje jött utána, akinek háromezerötszáz
pénzért adta az üstöt).
46. A késsel hová fog majd adni (szúrni)?
Jisztrátyi (azon a) helyen (helyben)
meg fog halni, haj, Istenem,
Jisztrátyi (azon a) helyen (helyben) meg fog halni.
49. És Rokovína mit fog csinálni?
Ne halj meg, Jisztrátyi, ne halj meg, haj, Istenem,
mert én fiatal menyecske vagyok, haj, Istenem!
52. Jisztrátyi szájból (szóval) fogja mondani:
Figyelj te, Rokovína, haj, Istenem,
én talán meg is halok, anyám!
55. És mert én úgyis meghalok,
Jisztrátyi legényke (még), vedd el
(menj hozzá feleségül), Istenem,
Jisztrátyi legényke (még), vedd el
(menj hozzá feleségül), haj, Istenem!
58. És Rokovína mit fog csinálni?
Kis autó fog jönni, haj, Istenem,
az autóba õt (Jisztrátyit)
bele fogják tenni, haj, Istenem.
61. Ne halj meg, Jisztrátyi, ne halj meg,
mert én a kerítések mellett vagyok, haj, Istenem,
magányos és idegen, haj, Istenem!
64. Ügyészség fog jönni,
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73. Leh mundro, Ðèvla,’ngropola.
Mekhljan ma, JistràÊi, ò, hàj, Ðèvla!
Mundro, Ðèvla, k’ angropola, hàj, Ðèvla.
76. Khère, Ðèvla, uoj d’ avela,
mundro cerχa peravela, hàj, Ðèvla,
hàj opre, Ðèvla, kiðela, hàj, Ðèvla.
79. Hàj grastòre, Ðèvla, çi îana,
astàrena hàj rovena, hàj, Ðèvla,
astàrena hàj rovena, hàj, mamò.
82. Hàj dromòro trine ðesengo
kerðah leχ do çasonengo, hàj, Ðèvla,
kerðah leχ do çasonego, hàj, Ðèvla.
Ando drom, Ðèvla, resela.
Karing me, Ðèvla, Êe lav la, hàj, Ðèvla,
karing me, Ðèvla, Êe lav la, hàj, Ðèvla?
88. Hàj çi vorbíca çi friïola,
JistràÊi ando drom anklela, hàj, Ðèvla,
JistràÊi ando drom anklela, hàj, Ðèvla.
91. Hàj droboj tuke, boròre, ïè,
hàj droboj tuke, boròre, hàj, Ðèvla!
Naís tuke, ïavorja, hàj, mamò!
94. Hàj koa birto kàj màj îala,
hàj koa birto kàj màj îala, hàj, Ðèvla,
pàjnî Êílje mol kàj màj lela, hàj, Ðèvla.
97. Hàj pàjnî Êílje mol kàj màj lela.
Àle, boròre, tàj pí, hàj, Ðèvla,
àle, boròre, tàj pí, hàj, mamò!
100. Hàj boròri andoa mosÊe phenla:
D’ aïuñeh, JistràÊi, manðe, hàj, Ðèvla,
ç’ avela miïto, Êe leh maman, hàj, Ðèvla!
103. Hàj nàj tuke bàri d’ o îindo,
ke me sim ïavòro terno, hàj, Ðèvla?
Ýe lap tu me, boròri, hàj, Ðèvla!
106. Boròri andoa mosÊe phenla:
Hàj mekhta aba o laîav, hàj, Ðèvla!
Ýe las ame ba dojîèñe, hàj, mama!
109. Hàj ando vurdon kàj màj anklela.

ügyészség fog jönni, haj, Istenem,
Jisztrátyit látni fogja, haj, Istenem.
67. És hallgass rám, Rokovína!
Az úrhoz fut majd, haj, Istenem.
Hozz egy gyertyát, haj, Istenem!
70. És gyertyát hozott.
Istenem, Jisztrátyi (azon a) helyen (helyben)
meg fog halni, haj, Istenem,
szépen haza fogja õt hozni, haj, Istenem.
73. Istenem, szépen el fogja õt temetni.
Ó, elhagytál engem, Jisztrátyi, haj, Istenem!
Istenem, szépen temetni fog, haj, Istenem.
76. Istenem, õ (Rokovína) haza fog jönni,
a sátrat szépen le fogja dönteni, haj, Istenem,
Istenem, és föl fog szedelõzködni, haj, Istenem.
79. Istenem, és a lovacskák nem fognak menni,
elkezdik majd és sírnak majd, haj, Istenem,
elkezdik majd és sírnak majd, haj, anyám.
82. És a háromnapos utacskát
megtette két órásnak, haj, Istenem,
megtette két órásnak, haj, Istenem.
85. Istenem, az útra fog (ki)érni.
Istenem, én merre vegyem
(merre induljak), haj, Istenem,
Istenem, én merre vegyem
(merre induljak), haj, Istenem?
88. És a szavacska se fog befejezõdni,
Jisztrátyi fog elõjönni az útra, haj, Istenem,
Jisztrátyi fog elõjönni az útra, haj, Istenem.
91. És üdvözlet neked, te menyecske,
és üdvözlet neked, te menyecske, haj, Istenem!
Köszönet neked, legényke, haj, anyám!
94. És majd a kocsmához fog menni (a legényke),
és majd a kocsmához fog menni, haj, Istenem,
öt liter bort fog majd venni, haj, Istenem.
97. És öt liter bort fog majd venni.
Gyere, menyecske, és igyál, haj, Istenem,
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Dromòro do çasoñengo, hàj, Ðèvla,
kerðah leχ do çasoñengo, hàj, mamò,
112. Hàj puter, mamò, d’ o le porci,
puter, mamò, d’ o le porc’, hàj, Ðèvla,
k’ anap tuke ba bòri, hàj, mamò!
115. Anap tuke ba bòri,
hàj mange ba d’ o romñi, hàj, Ðèvla!
LesÊi ðèjika, Ðèvla, ïuñela, hàj, Ðèvla,
118. le porc’, Ðèvla, kàj putrela,
çe vorbíca çi friïola, hàj, Ðèvla.
So kerðan, JistràÊi, brè, hàj, mamò?
121. D’ aïuñes tu , dale, manðe,
me boròrj’ ando drom aràkhlem, hàj, mama,
boròrj’ ando drom aràkhlem, hàj, Ðèvla.
124. So kerðan, JistràÊi, brè,
man po laîav kàj màj ðan, hàj, Ðèvla,
ke sam romòra bravàle, hàj, Ðèvla!
127. Uoj, Ðèvla, som kàm kerela?
Ji po than, Ðèvla, merela, hàj, Ðèvla,
ke ðah la lako ïav po laîav, hàj, mamò!
130. Ýilifono koà pehko dàd kàj ðela:
Hàjda, tate, ba khère, hàj, Ðèvla,
k’ anðem tuke ba bòri, hàj, mamò!
133. Hàj k’ anðem tuke ba bòri,
hàj mange ba d’ o romñi, hàj, Ðèvla!
Lehko dàd kanà ïunela, hàj, Ðèvla,
136. ji uo po thàn kàj mùljasi,
ji uo po thàn kàj mùljas, hàj, Ðèvla.
Andoa mosÊe kàj pheñela, hàj, Ðèvla,
139. andoa mosÊe kàj pheñela:
Dujîèñe, Rokovín’, àïíljam, hàj, Ðèvla,
korkòro kàj àïíljam, hàj, Ðèvla!

gyere, menyecske, és igyál, haj, anyám!
100. És a menyecske szájból (szóval) fogja mondani:
Jisztrátyi, figyelj rám, haj, Istenem,
nem lesz jó, ha engemet veszel el, haj, Istenem!
103. És nincs neked nagy vágyad,
hogy én fiatal legényke vagyok, haj, Istenem?
Menyecske, hadd vegyelek én el, haj, Istenem!
106. A menyecske szájból (szóval) fogja mondani:
És hagyd már el a szégyent
(ne szégyellõsködj), haj, Istenem!
Vegyük egymást el (keljünk egybe)
mi ketten, haj, anyám!
109. És a szekérbe fog majd mászni
(Rokovína felül a szekérre).
A kétórás utacskát, haj, Istenem,
kétórásnak csinálta, haj, anyám.
112. És nyisd meg, anyám, a kapukat,
nyisd meg, anyám, a kapukat, haj, Istenem,
mert hozok neked menyet, haj, anyám!
115. Hozok neked menyet,
és magamnak asszonyt, haj, Istenem!
Istenem, az anyácskája meg fogja hallani,
haj, Istenem,
118. Istenem, a kapukat nyitni fogja,
Istenem, a szavacska se fog befejezõdni.
Mit csináltál te, Jisztrátyi, haj, anyám?
121. Anyám, figyelj te rám,
én a menyecskét az úton találtam, haj, anyám,
a menyecskét az úton találtam, haj, Istenem.
124. Mit csináltál te, Jisztrátyi,
engemet szégyenre adtál
(szégyenbe hoztál), haj, Istenem,
mert (mi) gazdag cigánykák vagyunk, haj, Istenem!
127. Õ (Jisztrátyi anyja) vajon mit fog csinálni?
Istenem, (azon a) helyen (helyben) meg is fog halni,
haj, Istenem,
mert a fia szégyenre adta

142. Ý’ aven baχtàle! Ý’ aven enpàçe sasteveste!
Andoa Bakaòvo sim.
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(szégyenbe hozta), haj, anyám!
130. Telefont adott (telefonált)
az apjának (Jisztrátyi):
Gyere, apa, haza, haj, Istenem,
hoztam neked menyet, haj, anyám!
133. És hoztam neked menyet,
és magamnak asszonyt, haj, Istenem!
Amikor az apja meg fogja hallani, haj, Istenem,
136. õ is (azon a) helyen (helyben) meghalt,
õ is (azon a) helyen (helyben) meghalt, haj, Istenem.
Szájból (szóval) mondani fogja (Jisztrátyi),
haj, Istenem,
139. szájból (szóval) mondani fogja (Jisztrátyi):
Rokovína, ketten maradtunk, haj, Istenem,
magányosan maradtunk, haj, Istenem!

LUBA STANESCU (khelderash), sz. 1953.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa(R)
Gyûjtés: 2000.

142. Legyetek szerencsések! Legyetek békében
egészségesek! Bákóból vagyok (bákói vagyok).
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CD 26

CD 26

26/1
1. Hej, de, gyün az uram a vásárbul,
ismerem a járásárul,
héj, de, ismerem a járásárul,
fekete göndör hajárul.
5. Hej, de, új sír van a temetõbe’,
nem tom, kit temetnek benne.
Temetik a galambomat,
kivel éltem világomat.

KISS TERÉZIA (beás), sz. 1935.
Kadarkút, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.

26/2

26/2

1. Hàj kakala le puÊijeri,
muro rom-i baïaðèri,
si leχ i pitòri,
ò, ke si leχ ïukàr romñi, Dèvlàle!
5. Kàj khelen le Telegdàñe?
Nàj, sar ol le Vàradàñe, vàj, Dèvla!
Kàj khelen le Telegdàñe?
Nàj, sar ol le Vàradàñe, vàj, Dèvla!

1. És ezek a pattogósok,
az én férjem zenész,
van neki ritmusa,
ó, mert van neki szép asszonya, Istenek!
5. Hol táncolnak a telegdiek?
Nem, mint (nem ott, ahol) a váradiak, jaj, Istenem!
Hol táncolnak a telegdiek?
Nem, mint (nem ott, ahol) a váradiak, jaj, Istenem!

FIATAL KORTORÁRI LÁNYOK
Mezõtelegd-Tileagd, judeţul Bihor (R)
Gyûjtés: 1981.
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26/3

26/3

1. Saχ peχ, kathar naχ peχ.
Te nà phenðolaχ peχ,
çi nà χaÊàrðolaχ peχ.
Ke o pàpo ïinlàχ ek sfunto mas
p’ ek ïuïtàko,
thà petalolaχ le maçen po pàχo.
The delaχ bule la mame
pe nanði bul po pàχo.
2. Saχ ek çorro gàîo the saχ leχ ek ràkli.
3. Tha leχÊi gaîi mùljaχ.
4. Antunïi laχ gaîe thà vi kodola saχ la ek ràkli.
5. Thà kade ol duj ràkle bàrjonaχ.
6. De o ïàrkàñi χuÊilðaχ saχ e χajing.
7. Ke numa sako kurko p’ ek ràkli delaχ le pàji.
8. Antunçi amborik ingerðaχ o sasto fòro pàji.
9. De ek ràkle saχ te den leχ.
10. Kodola χalaχ la kodo ïàrkàñi.
11. Thà antunïçi e χajing slobodo saχ, amborik
ingernaχ pàji.
12. No, po koàr kurko közeledílaχ, kàj antunïçi vòn
saχ te den penga jekha ràkle.
13. Thà vò’ phenel:
14. – De Êa ràkle! – la gaîake.
15. Voj phenðaχ:
16. – Akanà legdinti de Êíra the pe dujto dav mura!
17. Antunç’ e ràkli îanlaχ, kàj po kurko la ingeren
ko sap.
18. The laÊi dèj, kàj mùljaχ, geljaχ avri ando murmunci
ke dèj.
19. The astàrðaχ te ðiljàbel antunçi.
20. Phenel:
21. XaÊàreχ tu, muri dèju,
χaÊàreχ tu, muri dèju!
22. Àpoj phurden païe mande!
23. Ando Dèl, o màj bàroju,

1. Volt, ahogyan nem volt.
Ha nem mondatott volna,
nem is hallatszott volna.
Mert a nagyapa vágott egy szent húst
egy sajtáron,
és megpatkolta a legyeket a jégen.
És baszta a nagyanyát
meztelen seggre a jégen.
2. Volt egy szegény ember és volt neki egy lánya.
3. És a felesége meghalt.
4. Akkor vett feleséget (megnõsült) és annak is
(annak az asszonynak is) volt egy lánya.
5. És így a két lány növekedett.
6. De a sárkány fogta (elfoglalta) volt a kutat.
7. Mert csak minden vasárnap egy lányért adott
nekik vizet.
8. Akkor vihetett az egész város vizet.
9. De egy lányt kellett adni neki (a sárkánynak).
10. Azt (a lányt) megette azt az a sárkány.
11. És akkor a kút szabad volt, vihettek vizet.
12. No, másik vasárnapon közeledett, hogy akkor
õnekik kellett adják az egyik lányukat.
13. És õ (a szegény ember) mondja:
14. – Add a te lányodat! – a feleségnek.
15. Õ mondta:
16. – Most leghamarabb (elõször) add a tiédet és
másodszorra adom az enyémet!
17. Akkor a lány tudta, hogy vasárnapon õt viszik a
kígyóhoz (a sárkányhoz).
18. És az anyja (a lánynak), hogy meghalt, (a lány)
ment ki a temetõbe az anyához.
19. És kezdett énekelni akkor.
20. Mondja:
21. Hallod te, anyám,
hallod te, anyám!
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dando Dèl, o màj bàroju,
te pheneχ mange vàroso,
te pheneχ mange vàroso,
k’ angl’ o ïàrkàñi shi’ te îàvu,
th’ angl’ o ïàrkàñi shi’ te îàvu!
24. Antunçi kocom rùjàχ, kàj kodo murmunto, sa
pàji kerðíljaχ, voj kàj ròvelaχ.
25. Hàt, ekdàta laÊi dèj, peljaχ ‘hàj o’ asva pe lako
jílo, pe laka dàke.
26. Thàj pe kode opre èbredisejljaχ.
27. Thàj voj χaÊàrel, ke sar ðilàbel e ràkli.
28. Phenel.
29. Antunçi astàrel la voj:
30. XaÊàreχ tu, muri ràkli,
χaÊàreχ tu, muri ràkli,
te îaχ ande jefta gava,
te îaχ ande jefta gava!
Te mangeχ tu jefta gada,
te mangeχ tu jefta gada!
P’ ok kotor ïùdri mamaliga te mangeχu,
ek kotor ïùdri mamaliga te mangeχu!
Kode ba tu te χaχ laju,
kode ba tu te χaχ laju,
ol gada pre tu te leχju,
d’ ol gada pre tu te leχju!
Kanà îaχ tu dangl’ o sapu,
kanà îaχ tu dangl’ o sapu:
Sikap tuke (mange!) pàrni çùçi,
sikàv mange pàrni çùçi!
Thàj sikavav me pàrni çùçi,
sikavav me pàrni çùçi,
te ïoχ tele vi tu ek morçi,
te ïoχ tele vi tu ek morçi!
31. Antunç’ voj geljaχ ando jefta gava.
32. Ande sako gav mangelaχ ek kotor ïùdri mamaliga
thàj kodolasa màj dur îalaχ.
33. E mamaliga χalaχ, de ek gad mangelaχ and’ ek

22. Aztán fújjátok (énekeljétek) mellettem!
23. Az Istenben, a nagyobban
(a legnagyobb Isten elõtt),
az Istenben, a nagyobban
(a legnagyobb Isten elõtt),
mondjál nekem valamit,
mondjál nekem valamit,
mert a sárkány elé kell mennem,
és a sárkány elé kell mennem!
24. Akkor annyit sírt annál a sírnál, mind (csupa) víz
lett, õ ahogy sírt.
25. Hát, egyszer az anyja, hullott a könnyek (a
könny) a szívére, az anyjának.
26. És arra fölébredt (az anyja).
27. És õ (az anyja) hallja, hogy hogyan énekel a lány.
28. Mondja.
29. Akkor kezdi azt õ:
30. Hallod te, lányom,
hallod te, lányom,
menjél hét faluba,
menjél hét faluba!
Kérjél te hét inget,
kérjél te hét inget!
Egy darab hideg puliszkát kérjél,
egy darab hideg puliszkát kérjél!
Azt te edd meg azt,
azt te edd meg azt,
az ingeket magadra vedd,
az ingeket magadra vedd!
Amikor mégy te a kígyó (sárkány) elé,
amikor mégy te a kígyó (sárkány) elé:
Mutass neked (nekem!) fehér csecset,
mutass nekem fehér csecset!
És mutatok én fehér csecset,
mutatok én fehér csecset,
tegyél le te is egy bõrt,
tegyél le te is egy bõrt!
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gav.
34. Kanà ol jefta gava opre phírðaχ, voj jefta gada
pe peχte Êiðaχ le.
35. Kanà geljaχ kurko tehàra angl’ o sap, ke χajing
ingerde la àvri bandasòval, ïinlaχ e muîika.
36. O fòro îalaχ, o sasto fòro, antunç’ o pàji slobodo
saχ.
37. Amborik ingerðaχ o sasto fòro, amborik ingernaχ
o pàji.
38. Kanà geletàr o’ manuï, antunç’ àïíljaχ numaj voj
korkòri.
39. Thà ïol àvri o ïoro o ïàrkàñi, avel àvri, efta
ïèrengo ïàrkàñi saχ.
40. Thà pehenel:
41. – Na, sikav mange pàrni çùçi!
42. – Sikavav me pàrni çùçi,
te ïuveχ tèle vi tu ek morçi!
43. Lel o ïàrkàñi thà ek sapàni morçi ïudel àvri
ande kòrr.
44. Vi voj lel ek gad thàj ïudel leχ àvri ande kòrr.
45. – No, sikàv pàrni çùçi!
46. Phenel:
47. – Sikàvav tu, te ïuveχ tèle inke ek morçi!
48. ¥ol tèle ek morçi o ïàrkàñi, vi voj ïol àvri ek gàd
ande kòrr.
49. – No, sikàv pàrni çùçi!
50. – Te màj ïuveχ tèle ek morçi!
51. Addig phenðàχ, îikàj voj jeftàto gàd, kanà voj
àvri ïuÊàχ, vi vov tèle ïùÊàχ e morçi.
52. Hàt, so χuÊÊel àvri antunçi?
53. Ek omporoticko ràklo, othàr.
54. Ando sàp. Àrmàndíno ràklo saχ, omporoticko
ràklo.
55. Th’ àrmàndíno saχ, kàj te skepil leχ opre ek
îùvlji.
56. Te skepila leχ opre, te kerðol koso manuï,
soχko saχ.

31. Akkor õ (a lány) ment hét faluba.
32. Mindegyik faluban kért egy darab hideg
puliszkát és azzal tovább ment.
33. A puliszkát megette, de egy inget kért a faluban.
34. Amikor a hét falut följárta (végig járta), õ a hét
inget magára szedte azokat.
35. Amikor ment vasárnap reggel a kígyó (a
sárkány) elé, a kúthoz vitték õt ki bandaszóval,
vágta a muzsika.
36. A város ment, az egész város, akkor a víz szabad
volt.
37. Vihette az egész város, vihették a vizet.
38. Amikor elmentek az emberek, akkor maradt õ
csak egyedül.
39. És teszi ki a fejet a sárkány, jön ki (a kútból),
hétfejû sárkány volt.
40. És mondja:
41. – Na, mutass nekem fehér csecset!
42. – Mutatok én fehér csecset,
dobjál le te is egy bõrt!
43. Fogja a sárkány és egy kígyóbõrt (sárkánybõrt)
dob ki a nyakból.
44. Õ is (a lány is) fog egy inget és dobja azt ki a
nyakból.
45. – No, mutass fehér csecset!
46. Mondja:
47. – Mutatok neked, dobjál le még egy bõrt!
48. Tesz le egy bõrt a sárkány, õ is tesz ki egy inget
a nyakból.
49. – No, mutass fehér csecset!
50. – Még tegyél le egy bõrt!
51. Addig mondta, amíg õ a hetedik inget, amikor õ
(a lány) kitette (a nyakából), õ is letette a bõrt (a
sárkánybõrt).
52. Hát, mi ugrik ki akkor?
53. Egy királyfi, onnan.
54. A kígyóból (a sárkányból). Megátkozott legény
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57. Kàde skepil.
58. Àntunç’ so kerðaχ?
59. Xukhljaχ ande laÊi kòrr tha sa çumiðelaχ la.
60. – No, akanà hajdi, îaχ khere!
61. Màj but e χajing naχ kesi, kàj te saχ tèle phàngli.
62. Amborik ingerlaχ o sasto fòro pàji.
63. Geljaχ, ingerðaχ la khere thà vi kerðíljaχ le po
borï duj ràklòre, le.
64. Antunç’ so kerðíljaχ?
65. Apoj kodola kerðíljaχ o bijàv thàj kanà tèle
phírðaχ, po borï kerðíljaχ le duj ràklòre.
66. Ekdàta ikrure saχ.
67. No, kanà kerðíle o’ duj ràklòre, e vaïfogù bàba
ðaχ saχ leχ àrmaja, kàj te kerðol sap, tha te χuÊildaχ
leχ o’ àrmaje.
68. Kàj çi ljaχ lake ràkle, ke kesi kàli saχ, sar o füttõvo.
69. The kàj çi ljaχ la, voj ðaχ saχ leχ àrmaje.
70. The e ràkli skepisàrðaχ leχ opro.
71. Antunç’ so kerðíljaχ?
72. Kanà kerðíle o’ ràklòre, voj saχ e bàba, e vaïfogù
bàba.
73. Le ràklòren ingerðaχ le khere peχte thà thoðàχ
le païe peχÊi ràkli thà antunç la ðaχ àrmaje, kàj te
kerðol vòdo ràca andre late thàj trivàl te îal pe
feljàstra.
74. Th’ antunç’ te skepíla opre, lako gàîo te îanla te
del la puïke tele laÊi phak i zeleno, te kerðol kesi
îùvli, soχÊi saχ.
75. Te nà, antunçi te χajil ande rokori la phùveko.
76. Aba e àrmaje χuÊilde la, kàj rögtön ràca kerðíljaχ voj.
77. Thà le ràklòren thoðaχ païe peχÊi ràkli ando
pàture.
78. Th’ àntunç’, kanà thoðàχ le ràklòren othe.
79. Phenðàχ:
80. O’ ràklòre rovenaχ.
81. Phenðàχ:

volt, királyfi.
55. És megátkozott volt, hogy szabadítsa õt föl egy
nõ.
56. Ha szabadítani fogja õt föl, legyen olyan ember,
amilyen volt.
57. Így szabadít.
58. Akkor mit csinált?
59. Ugrott (a lánynak) a nyakába és mind csókolta
õt.
60. – No, most gyere, megyünk haza!
61. Többet (többé) a kút nem volt olyan, hogy ha
volt lezárva.
62. Vihetett az egész város vizet.
63. Ment (a királyfi), vitte õt haza és lett (született)
is nekik esztendõre két fiúcska, nekik.
64. Akkor mi lett?
65. Aztán azok (azoknak) lett a lakodalom és
amikor lejárt (véget ért), esztendõre lett (született)
nekik két fiúcska.
66. Egyszer ikrek voltak (egybõl ikrek születtek).
67. No, amikor meglett (megszületett) a két fiúcska,
a vasfogú bába adott volt neki átkot (megátkozta õt,
a királyfit), hogy legyen kígyó (sárkány) és elkapta
õt az átkok (megfogták õt az átkok).
68. Hogy (mert) nem vette el a lányát (a
boszorkánynak), mert olyan fekete volt, mint a kályha.
69. És hogy (mert) nem vette el a lányát (a
boszorkánynak), õ (a boszorkány) adott neki átkot
(megátkozta õt).
70. És a lány szabadította (az átok alól) õt föl.
71. Akkor mi lett?
72. Amikor meglettek (megszülettek) a fiúcskák, õ
volt a bába, a vasfogú bába.
73. A fiúcskákat vitte õket haza magához és tette
õket a saját lánya mellé és akkor neki (a királyfi
feleségének) adott átkot (õt átkozta meg), hogy
legyen vadkacsa belõle és háromszor menjen az
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82. – Àpoj tu na sàl muri gàîi! Ke dikh, soχÊi kàli
sàl! Muri gàîi na kesi saχ.
83. – Muro ïukàrímo andre geljaχ ando ràklòre.
84. No, o’ ràklòre rovenaχ.
85. De naχ le thùd.
86. Antunç’ so kerðaχ?
87. RaÊake îal pe feljàstra voj, k’ aba vòdo ràca saχ.
88. Thà lako gàîo phírlaχ vadàsni.
89. Tha phenel voj:
90. E vaïfogù bàba maj maÊàrðaχ leχ. Ðaχ leχ
àlombora thà antunçi vov màÊíljaχ, kàj çi îengljaχ
pe late, ke leχÊi gàîi ðílàbel ke feljàstra.
91. Astàrel la voj:
92. XaÊàreχ tu, muro gàîo,
χaÊàreχ tu, muro gàîo,
dando Del, o màj bàroju,
dando Del, o màj bàroju!
Thà vodo ràca kerðíljomu,
vodo ràca kerðíljomu.
Thàj le puïka, de ma puïke,
le Êi puïka, de ma puïke
tele muri zelino phàk,
tele muri zelino phàk,
te skepij opre katharu,
te îav ke mure ràklòre!
93. Œi kerðaχ khançi, ke na χaÊàrðaχ, ke vòv sovelaχ,
mato saχ.
94. Tehàra pàle geljaχ vov vadàsni, pe ret pàle avel
khere.
95. Antunïi pàle kade kerde leχ, païe o χàmo thode
leχke i mol, pílaχ ek kofa àlombora thà kade maÊíljaχ,
kàj na îanlaχ çi pe Dèvleχte, çi pe manuïeχte.
96. Antunçi pàle îal pe feljàstra voj.
97. Antunçi astàrel e ðíli rovindoj.
98. Antunçi pàle ðílàbel:
99. XaÊàreχ tu, muro gàîo,
χaÊàreχ tu, muro gàîo,

ablakhoz.
74. És akkor szabaduljon majd föl (az átok alól), a
férje ha meglövi õt a zöld szárnya alatt, (akkor)
legyen olyan nõ, amilyen volt.
75. Ha nem (ha nem lövi meg), akkor vesszen a föld
gyomrába.
76. Már az átkok megfogták õt, hogy rögtön kacsa
lett õ.
77. És a fiúcskákat tette a saját lánya mellé az ágyacskába.
78. És akkor, amikor tette a fiúcskákat oda.
79. Mondta.
80. A fiúcskák sírtak.
81. Mondta (a királyfi):
82. – Aztán te nem vagy az én feleségem! Mert nézd
meg, milyen fekete vagy! Az én feleségem nem
ilyen volt.
83. – A szépségem belement a fiúcskákba.
84. No, a fiúcskák sírtak.
85. De (mert) nem volt nekik tej.
86. Akkor (a lány) mit csinált?
87. Éjszaka megy az ablakra õ, mert már vadkacsa
volt.
88. És a férje járt vadászni.
89. És mondja õ (a lány).
90. A vasfogú bába megrészegítette majd õt (a királyfit).
Adott neki álombort és akkor õ megrészegedett,
hogy nem tudott róla (a feleségérõl), hogy a
felesége énekel az ablaknál.
91. Kezdi ezt õ (a felesége):
92. Hallod te, férjem,
hallod te, férjem,
az Istenben, a nagyobban
(a legnagyobb Isten elõtt),
az Istenben, a nagyobban
(a legnagyobb Isten elõtt)!
És vadkacsa lettem,
vadkacsa lettem!
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dando Del, o màj bàroju,
dando Del, o màj bàroju!
Thà vodo ràca kerðíljomu,
vodo ràca kerðíljomu.
Thà le Êi puïka, de ma puïke,
le Êi puïka, de ma puïke
tele muri zelino phàk,
tele muri zelino phàk,
te skepij opre katharu,
te îav ke mure ràklòre!
100. Maj îi tehàra te ðílàbàndo, ke vòv na îanlaχ pe
kode.
101. No, geljaχ palpàle ando tòvo. Pal o kher saχ ek
thudeχko tòvo thàj voj geljaχ othe thà othe rovelaχ.
102. Kade vòdo ràca, sar saχ.
103. Phenel:
104. – No, numà ekhe ret shin man. The ç’ antunçi
te na vuïÊàv leχ opre, antunçi te χajij ande rokori la
phùveko!
105. Tehàra pàle geljaχ vadàsni vò’.
106. Kanà khere avíljaχ, thon leχke te χal thà thode
leχke àlombora thà pàle kade maÊíljaχ, kàj çi îanlaχ
pre khançeχte.
107. Amborik kerdo lesa fèrso, de çi kade çi
χaÊàrðaχ.
108. No, antunç’ pe tríto voj mangelaχ peχ, kàj te
del o Del, te vuïÊàla, de naχ, kon vuïÊàla.
109. Phenel pe tríto:
110. De, χaÊàreχ tu, muro gàîo,
χaÊàreχ tu, muro gàîo!
Ke me àrmàje som ba díniju,
d’ àrmàje som ba díniju.
Thà le Êi puïka, de ma puïke,
le Êi puïka, de ma puïke
tele muri zelino phàk,
tele muri zelino phàk,
te îav ke mure ràklòre,

És fogjál puskát, lõjél meg,
fogd a puskádat, lõjél meg
a zöld szárnyam alatt,
a zöld szárnyam alatt,
hadd szabaduljak föl innen,
hadd menjek a fiacskáimhoz!
93. Nem csinált (a királyfi) semmit, mert nem hallotta,
mert õ aludt, részeg volt.
94. Másnap megint ment õ vadászni, estére megint
jön haza.
95. Akkor megint így csináltak neki, az ennivaló
mellé tették neki a bort, ivott egy kupa álombort és
úgy megrészegedett, hogy nem tudott se Istenrõl, se
emberrõl.
96. Akkor megint megy az ablakra õ.
97. Akkor kezdi az éneket sírva.
98. Akkor megint énekel:
99. Hallod te, férjem,
hallod te, férjem,
az Istenben, a nagyobban
(a legnagyobb Isten elõtt),
az Istenben, a nagyobban
(a legnagyobb Isten elõtt)!
És vadkacsa lettem,
vadkacsa lettem.
És fogd a puskádat, lõj meg engem,
fogd a puskádat, lõj meg engem
a zöld szárnyam alatt,
hadd szabaduljak föl innen,
hadd menjek a fiacskáimhoz!
100. Még reggelig ha énekelt volna (reggelig is
énekelhetett volna), mert õ nem tudott arról.
101. No, ment vissza a tóba. A ház mögött volt egy
tej-tó és õ ment oda és ott sírt.
102. Így vadkacsa, ahogy volt.
103. Mondja:
104. – No, (már) csak egy éjszakám van. És akkor
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te îav ke mure ràklòre!
111. Îi tehàra te ðílàbàndo, ke vòv çi χaÊàrðaχ.
112. No, antunç’ voj çi mùljaχ.
113. Œi daχ la puïke.
114. Nà, akanak on vòv çi χaÊàrlaχ, ke ðílàbel thà
rovel.
115. No, voj othàr ando tòvo kade andre χasàjlaχ,
ando rokori la phùveko, kàj îi pe Êer lume geljaχ.
116. Kanà tèle resljaχ pe Êer lume.
117. Phenel inke:
118. – Hàla Dèvleχke, pàle leχke thaneχte som!
119. Ke voj gindílaχ, ke pe kade lume-i, de na pe
kade lume saχ, ke tèle geljaχ saχ aba pe Êer lume.
120. – Hàt, – phenel – rodav o murmunci, te îav
pàle ke muri dèj. Hàjte phenela mange vàroso, kàj
te skepíj opre, te îav ke mure ràklòre!
121. Antunç’ addig îal, addig îal, kàj ràkhljaχ o
murmunci.
122. Geljaχ àvri ando murmunci thàj vi ràkhel ek
ñèvo murmunto.
123. Phenel:
124. – Kado mura dako-j!
125. Voj kode gindílaχ.
126. Antunçi astàrel la, othe pàle:
127. XaÊàreχ tu, muri dèju,
χaÊàreχ tu, muri dèju,
ando Del, o màj bàroju,
dando Del, o màj bàroju!
Te pheneχ mange vàroso,
te pheneχ mange vàroso,
ke vòdo ràca kerðíljomu,
vòdo ràca kerðíljomu!
Te pheneχ mange vàroso,
te pheneχ mange vàroso,
te îav ke mure ràklòre,
te îav ke mure ràklòre!
128. Hàt, kocom rùjaχ àpoj othe, kàj îando çanga

se, ha nem költöm õt föl, akkor vesszek a föld
gyomrába!
105. Másnap megint ment vadászni õ.
106. Amikor hazajött, tesznek neki enni és tettek
neki álombort és megint úgy megrészegedett, hogy
nem tudott semmirõl.
107. Csinálhattak volna vele bármit, de így (úgy) se
nem hallotta.
108. No, akkor harmadszorra õ könyörgött, hogy
adja az Isten, hogy keljen (föl) majd, de nem volt,
aki keljen majd.
109. Mondja harmadszorra:
110. De, hallod te, férjem,
hallod te, férjem!
Mert én megátkozott vagyok,
megátkozott vagyok.
És fogd a puskádat, lõj meg engem
a zöld szárnyam alatt,
a zöld szárnyam alatt,
hadd menjek a fiacskáimhoz,
hadd menjek a fiacskáimhoz!
111. Reggelig ha énekelt volna (reggelig is énekelhetett
volna), mert õ nem hallotta.
112. No, akkor õ (a lány) nem halt meg.
113. Nem lõtte õt (a lányt) meg.
114. Nem, most õ (a királyfi) nem hallotta, hogy
énekel és sír.
115. No, õ (a lány) onnan a tóba így beleveszett, a
föld gyomrába, hogy a másik világig ment.
116. Amikor leért a másik világra.
117. Mondja még:
118. – Hála Istennek, megint az (Isten) országában
vagyok!
119. Mert õ (a lány) gondolta, hogy ezen a világon
van, de nem ezen a világon volt, mert elment volt
már a másik világra.
120. – Hát, – mondja – megkeresem a temetõt, hogy
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ando asva saχ voj.
129. Ke va legdinti voj rùjaχ, vaj nà, de akanà
kocom rùjaχ, kàj o murmunto sa pàji kerðíljaχ.
130. Ande lake asva jek pèljaχ pe leχko jílo kodole
mùleχke.
131. Thà opre èbredisàjlaχ.
132. – Nà laÊi dèj saχ?
133. Nà laÊi dèj saχ.
134. Hàt, so kerðíljaχ?
135. Phenel kodo.
136. XaÊàrel, ke so ðílàbel kode îùvli.
137. Kodo inke astàrel la.
138. Phenel:
139. Ke te sàl terno manuïi,
ke te sàl terno manuïi,
χuÊilap tu ba phràleχke,
χuÊilap tu ba phràleχke.
Ke te sàl phùro manuïi,
ke te sàl phùro manuïi,
χuÊilap tu ba dadeχke,
χuÊilap tu ba dadeχke.
Ke te sàl phùri îùvliju,
ke te sàl phùri îùvliju,
χuÊilap tu çaçe dake,
χuÊilap tu çaçe dake.
Ke te sàl terni îùvliju,
ke te sàl terni îùvliju,
χuÊilap tu ba gàîeke,
χuÊilap tu ba gàîeke.
140. Voj χaÊàrlaχ, kàj o mùlo ðílàbel.
141. Pe kode puterðíljaχ o murmunto thà vi χukhljaχ
o manuï.
142. Dikhel, ke ek terni îùvli.
143. Phenel:
144. – No, me phenðom o’ àrmaje. Terni sàl, te ðaχ
o Dèl, kàj opre vuïÊaðàl ma, te ðaχ o Dèl, ke opre
vuïÊaðàl ma, akanà tu sàl muri gàîi. Hàj, te îutila o

menjek megint az anyámhoz. Hátha mondani fog
nekem valamit, hogy szabaduljak föl, hogy menjek
a családomhoz!
121. Akkor addig megy, addig megy, hogy megtalálta
a temetõt.
122. Ment ki a temetõbe és talál is egy új sírt.
123. Mondja:
124. – Ez az én anyámé!
125. Õ azt gondolta.
126. Akkor kezdi azt, ott megint:
127. Hallod te, anyám,
hallod te, anyám,
az Istenben, a nagyobban
(a legnagyobb Isten elõtt),
az Istenben, a nagyobban
(a legnagyobb Isten elõtt)!
Mondjál nekem valamit,
mondjál nekem valamit,
mert vadkacsa lettem,
vadkacsa lettem!
Mondjál nekem valamit,
mondjál nekem valamit,
hadd menjek a fiacskáimhoz,
hadd menjek a fiacskáimhoz!
128. Hát, annyit sírt aztán ott, hogy térdig könnyben
volt õ.
129. Mert vagy leghamarabb (legelõször) õ sírt,
vagy nem, de most annyit sírt, hogy a sír mind (teljesen)
víz lett.
130. A könnyeibõl egy esett a szívére annak a halottnak.
131. És fölébredt.
132. – Nem az anyja volt?
133. Nem az anyja volt.
134. Hát, mi lett?
135. Mondja az (a férfi).
136. Hallja, hogy mit énekel az a nõ.
137. Az még kezdi azt.
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Dèl, îaχ khere!
145. Pe kode vi pre late tele geljaχ, ke vov na îangljaχ,
te dikhel la, ke ràca-j.
146. Ke vi voj kesi îùvlji saχ aba, soχÊi saχ azelõtt.
147. Ol àrmaje vi pre la tèle gèle.
148. No, lel thà anel la khere.
149. Hàt, vi vov àrmandíno saχ, ke te vàrokon te kerülila,
te vuïÊàla leχ opre, vi andre leχte te kerðol
manuï.
150. Phenel vò’:
151. – Hàjdi, te îutila o Dèl, te ingerap tu khere!
152. Îan khere.
153. Hàt, kon saχ?
154. De voj çi îanlaχ, çi vò’ nà, ke kon-i.
155. Kade phenel:
156. – Aïun, man shin ek phràl! Kanà gàîe laχ, vað
shin ame ek bolímo numa, te abaj ek bijàv, shin
amende kathe ande pince duj kòni. The ojankor
angle laχ le – phenel la gàîeke. – Igen, de man shin
ek phràl – phenel vòv – thà kathe trobulaχ te
akharaχ leχ, ke ðaχ o Dèl, ke gàîe ljom.
157. Phenel apoj:
158. – Sàrtenà, akhàr leχ, te shi’ tu numaj ek phràl!
Ek phràl t’ el and’ ek bijàv! Îe, akhàr leχ, te
skepisàrðaχ am’ opre o Dèl!
159. Îal othe.
160. – Phràla, hàjdi, ke gàîa ljom, romña ljom!
161. Œi màj maðaràzisàrðaχ, ke sar bùÊi ljaχ, sar nà
kothe.
162. Phenel:
163. – Romña ljom thàj hàjde ando bijàv! Te n’ avav
korkòri!
164. – Îav, phràla!
165. – Hàjde!
166. – Îav.
167. Thà lako ïukàrímo ando ïavòre geljaχ, vò’
kode gindílaχ.

138. Mondja:
139. Mert ha vagy fiatalember,
mert ha vagy fiatalember,
fogadlak téged fivérnek,
fogadlak téged fivérnek.
Mert ha vagy öregember,
mert ha vagy öregember,
fogadlak téged apának,
fogadlak téged apának.
Mert ha vagy öreg nõ,
mert ha vagy öreg nõ,
fogadlak téged igazi anyának (édesanyának),
fogadlak téged igazi anyának (édesanyának).
Mert ha vagy fiatal nõ,
mert ha vagy fiatal nõ,
fogadlak téged feleségnek,
fogadlak téged feleségnek.
140. Õ (a lány) hallotta, hogy a halott énekel.
141. Arra megnyílott a sír és ugrott is az ember.
142. Látja, hogy egy fiatal nõ.
143. Mondja (a férfi):
144. – No, én mondtam a fogadalmat (a cigány
nyelvben az „ármaja“ szó nem csak „átkot“ jelent,
hanem
„fogadalmat“ is. Vagyis: átokszóval megfogadja,
„megát-kozza magát“). Fiatal (nõ) vagy, ha megadta
az
Isten,
hogy
fölkeltettél
(föltámasztottál)
engem, ha megadta az Isten, hogy fölkeltettél
engem, most te vagy a feleségem. Gyere, ha
megsegít majd az Isten, megyünk haza!
145. Arra róla is (a lányról is) lement (az átok), mert
õ (a férfi) nem tudta, hogy (úgy) nézze õt, hogy
kacsa.
146. Mert õ is olyan nõ volt már, amilyen volt
azelõtt.
147. Az átkok róla is lementek.
148. No, fogja és hozza õt (a lányt) haza.

242

168. Îal othe.
169. Thà kanà othe îal, dikhel la gàîe.
170. – No, kaÊa-j Êi gàîi, phrala?
171. – Kade-j.
172. Phenel vòv magàba:
173. – O Dèl inke pàle palpàle rindusàrðaχ mure
gàîe!
174. Kodo, kaχke saχ o’ ràklòre.
175. Hàt, îal thà phenel leχke kodo:
176. – Phràla! Amàre pàponen kathe ande pince
shi’ duj kòni.
177. Phenðaχ, ke:
178. – Dikh, kade thà kade vuïÊaðaχ ma opre!
179. Phenel:
180. – Îa, pe Êer lume anðom la!
181. Phenel:
– Kade thàj kade saχ àrmandíni thà’ ol raklòre’
dikhljaχ le’ khere.
182. Phenel: – No, apoj antunïçi! Aïun! – Îaneχ, so
keraχ? Ke o Dèl àvri sikal la, kàj saveχÊi t’ el! Shin
kathe tèle duj kòni ande pince pe meseli. Thàj
amàre phùre numa atunçi lenàχ le angle, kanà saχ
le vàroso bolímo vað Êirvímo, vað, vað, romñe te
lenaχ.
Numa
atunçi
penaχ
ande
kodola.
183. – Save ame, kàj laχ angle ol taχta po krèçuno.
Vað po ñèvo berï.
184. Phenel:
185. – Îaχ tèle, îaχ tèle thà tu saví leχ legdinti ando
vast, Êo nàv opre iskiriχ pe late. Thà vi me pe koer
muro, thà pheraχ le v’ ol duj mol.
186. Von andràl penaχ ande tríto soba, voj çi χaÊàrlaχ.
187. – Thà savi... ande saveχÊi pela leginti,
kodoleχÊi t’ el e gàîi, e romñi!
188. – No, kade te del o Dèl!
189. Îan tèle, thà saveχke leginti saχ gàîi, azbaðaχ,
tha pe çaçi rig thol o vast thà lel e kòna.
190. Iskiril opre peχko nàv.

149. Hát, õ is (a férfi is) megátkozott volt, hogy ha
valaki kerülni fog, ha költi õt föl, belõle is legyen
ember.
150. Mondja õ:
151. – Gyere, segítsen az Isten, hogy vigyelek téged
haza!
152. Mennek haza.
153. Hát, ki volt?
154. De õ (a lány) nem tudta, õ (a férfi) se nem,
hogy kicsoda.
155. Azt mondja:
156. – Figyelj, nekem van egy fivérem! Amikor aszszonyt
veszünk (ha megnõsül valaki a családunkban),
vagy
van
nálunk
egy
keresztelõ
csak,
ha
már egy lakodalom, van nálunk itt a pincében két
kanna (két ivókupa). És olyankor elõvesszük õket –
mondja a feleségnek. – Igen, de nekem van egy
fivérem – mondja õ (a férfi) – és ide kellene hívni
õt,
ha
megadta
az
Isten,
hogy
asszonyt
vettem (megnõsültem).
157. Mondja aztán:
158. – Hogyne, hívd meg õt, ha van neked csak egy
fivéred! Egy fivér legyen egy lakodalomban! Menj,
hívd meg õt, ha fölszabadított minket (az átok alól)
az Isten!
159. Megy oda (a fivéréhez).
160. – Testvér, gyere, mert feleséget vettem, aszszonyt
vettem (megnõsültem)!
161. Még nem magyarázta, hogy mint dolgot vett,
mint nem ott (nem mondta el, hogyan történt a
dolog).
162. Mondja:
163. – Asszonyt vettem (megnõsültem) és gyere a
lakodalomba! Hogy ne legyek egyedül!
164. – Megyek, testvér!
165. – Gyere!
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191. Lel o kòr tha vi vov opre iskiril peχko nàv.
192. Kanà opre thode pengo nàv pre late, îan opre
thà pheren le mol v’ ol duj.
193. Thon le pe meseli païe ekhàvreχte.
194. – No, – phenel – aïun, hajdi andre, bori! Thaj
mulcomisàr ek pohàro pímo amenca thà amborik
aveχ!
195. – Igen, de o χàbe kerav thàj tànðuvav!
196. Phenel:
197. – Mukh fèlbe sako, hanem hajde andre thàj
mulcomisàr leχ thà amborik aveχ palpàle!
198. Kanà andre îal.
199. – Jùj, çe pohàra shi’ tumen!
200. Phenel:
201. – Amàre paponenge saχ.
202. De phabonaχ v’ ol duj kòni. Somnakasa saχ.
203. Phenel:
204. – Ame numàj ijen... no, miïto-j... Ame numàj
ijenkor laχ le angle kadala.
205. – Apoj ande savi te pijav?
206. – Inti peχ ande jek thà pale kode peχ ande
koer. Ande savi tu kameχ.
207. Lel opre jek.
208. Hàt, saveχÊi ljaχ opre?
209. Kàj saχ el duj ràklòre, legdintùni gàîeχÊi, leginti.
210. – No, akanà amborik peχ v’ ande koer!
211. Phenel:
212. – No, dikh, bori, ame fogadàïi thoðam! Thà
kade thàj kade phírðam!
213. Phenel apoj:
214. – Me somaχ kode, me vuïÊaðom tu opre, leginti
tut, ke tu ïàrkàñi salal. Thàj mure duj ràklòre... E
vaïfogù
bàba
àrmajaðaχ
ma
thà
vòdo
ràca
kerðíljom. Trívàl geljom pe muri feljàstra, ke te
ðalaχ ma puïke tele muri phàk e zelino, îùvli
kerðíljomaχ. Thàj lo àrmajenca tèle geljom pe Êer
lume. Thà kakale gàîeχ kade vuïÊaðom leχ thà kade

166. – Megyek.
167. És (a király feleségének) a szépsége a
gyerekekbe ment, õ (a király) azt gondolta.
168. Megy oda.
169. És amikor odamegy, meglátja a feleséget.
170. – No, ez a feleséged, testvér?
171. – Ez.
172. Mondja õ (a király) magában:
173. – Az Isten még megint visszarendelte a
feleségemet!
174. Az, akié voltak a fiúcskák.
175. Hát, megy és mondja neki az:
176. – Testvér! A nagyapáinknak itt a pincében van
két kanna (két ivókupa).
177. Mondta, hogy:
178. – Nézd, így és így keltett engem föl!
179. Mondja:
180. – Menj, a másik világról hoztam õt!
181. Mondja:
– Így és így volt megátkozva és a gyerekeket látta
(ellátta õket) otthon.
182. Mondja: – No, aztán akkor! Figyelj! – Tudod,
mit csinálunk? Mert az Isten kimutatja azt, hogy
melyiké (melyikünké) legyen! Van itt lent két kanna
(két ivókupa) a pincében az asztalon. És az öregeink
csak akkor vették õket elõ, amikor volt náluk valami
keresztelõ vagy komaság, vagy, vagy, asszonyt ha
vettek (ha megnõsültek, ha lakodalom volt). Csak
akkor ittak azokból.
183. – Amelyeket mi, ahogy vessszük elõ a kelyheket
karácsonyra. Vagy újévre.
184. Mondja:
185. – Menjünk le, menjünk le és te amelyiket (amelyik
ivókupát)
veszed
leghamarabb
(elõször)
kézbe,
a nevedet fölírod rá. És én is az enyémet, és
megtöltjük azokat a kettõt is borral (töltünk majd
mindkettõbe bort).
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opre. – Voj. – Thà athe kerðíljom megint îùvlji. Thà
ame akanàk pe kade lume samaχ, de na pe Êer lume
samaχ ame.
215. Phenel apoj:
216. – Dikh, inti n’ ande muri píljàl! Apoj antunçi,
phrala, te vi ràklòre shi’ tu. Vi man opre skepisàrðaχ.
Me ràkhav inke gàîe. Inger la khere tuke teïvèreïen,
na kode çingàrasa, t’ an boldogure tume!
217. – Tha t’ el saste inke Êi romñi!
218. Tha le ràklòre khere!
219. Gale khere thà antunïçi la vaïfogù bàba
phangle la pal o gra, tha lake ràkle, thà l’ duj
astàrde te lovagolin le grasten. Thà kàj perlaχ ek
kotor mas, othe kerðolaχ ek zelino rito, kàj perlaχ
ek kotor kokalo, othe kerðolaχ kõbàlvàñe, kõsikla
andre lende.
220. Thà te nà mùle, v’ akanà îùðon.

186. Õk belül ittak a harmadik szobában, õ (a lány)
nem hallotta.
187. – És amelyiket... amelyikbõl (akinek az
ivókupájából
a
lány)
inni
fog
leghamarabb
(elõször), azé legyen a feleség, az asszony!
188. – No, így adja az Isten!
189. Mennek le (a pincébe), és amelyiknek leghamarabb
(elõször)
volt
a
feleség,
megérintette
(érte
nyúlt), és jobb oldalra teszi a kezet és fogja a kannát
(az ivókupát).
190. Írja föl a nevét.
191. Fogja a másik és õ is fölírja a nevét.
192. Amikor föltették a nevüket rá (amikor ráírták a
nevüket az ivókupára), mennek föl és töltik azt borral
kettõt is (és megtöltik mindkettõt borral).
193. Teszik azokat (az ivókupákat) az asztalra
egymás mellé.
194. – No, – mondja (a volt férje fivére) – figyelj,
gyere be, menyecske! És köszöntsél egy pohár italt velünk
(koccints velünk) és jöhetsz (aztán elmehetsz)!
195. – Igen, de az ételt csinálom (fõzök) és igyekszem
(sietek)!
196. Mondja (a férfi):
197. – Hagyjál félbe mindent, hanem gyere be és
köszöntsd azt és jöhetsz vissza!
198. Amikor (a lány) bemegy.
199. – Júj, miféle poharaitok vannak nektek?!
200. Mondja:
201. – A nagyapáinké voltak.
202. De égett (ragyogott) a két kanna (a két ivópohár)
is. Arannyal voltak (bevonva).
203. Mondja:
204. – Mi csak ilyen... no, jól van... (a hirtelen fölsíró
kislánynak
mondja).
Mi
csak
ilyenkor
vesszük
ezeket elõ ezeket.
205. – Aztán melyikbõl igyak?
206. – Hamar (elõbb) iszol egybõl és azután iszol a
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másikból. Amelyikbõl te akarsz.
207. Fog föl egyet (fölveszi az egyik ivókupát az asztalról).
208. Hát, melyikét vette föl?
209. Ahol (akié) volt a két fiúcska, a leghamarabbi
(az elsõ) feleségéé (férjéé), a leghamarabb (azét,
aki a két fia apja volt).
210. – No, most ihatsz a másikból is!
211. Mondja:
212. – No, nézd, menyecske, mi fogadást tettünk!
És így és így jártunk.
213. Mondja aztán:
214. – Én voltam az, én keltettelek téged föl,
leghamarabb (elõször) téged, mert te sárkány
voltál. És az én két fiacskám. A vasfogú bába
megátkozott engem és vadkacsa lettem. Háromszor
mentem az ablakomra, mert ha meglõttél volna
engem a zöld szárnyam alatt, nõ lettem volna. És az
átkokkal lementem a másik világra. És ezt az embert
így keltettem õt és így föl. – Õ (a lány mondja). –
És itt lettem megint nõ. És mi most ezen a világon
voltunk, de nem a másik világon voltunk mi.
215. Mondja aztán:
216. – Nézd, hamarabb (elõször) nem az enyémbõl
ittál! Aztán akkor, testvér, ha fiúcskák is vannak
neked. Engem is fölszabadított. Én találok még
feleséget. Vidd õt haza magadnak testvériesen, ne
úgy zajjal (veszekedéssel), legyetek boldogok ti!
217. – És legyen egészséges még a feleséged!
218. És a fiúcskák otthon!
219. Mentek haza és akkor a vasfogú bábát kötötték
õt a ló után és a lányát, és azokat kettõ (ember)
kezdte lovagolni a lovakat. És ahová esett egy darab
hús, ott lett egy zöld rét, ahová esett egy darab
csont, ott lett egy kõbálvány, kõszikla belõlük.
220. És ha nem haltak meg, most is élnek.
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26/4

26/4

1. Hàj sabu rom, Ðèvla, d’ avena,
sabu rom, Ðèvla, d’ avena.
3. Hàj nàj kàj ðen o ïèro,
k’ el gàîe len çi mekhene.
5. Hàj koa ràji kàj gele,
hàj kontràkto kàj kerðe, brè!
7. Hàj kontràkto kàj kerðe,
coale butoj ràj kàj ðasi.
9. Kàj maïina de trejerat
len kàj bùÊi kàj thoðe, brè!
11. Len kàj bùÊi kàj thoðe,
kàj maïina, trejerina.
13. So χàbe, Ðèvla, len ðas?
O Êiràle le varrosa.
15. Hàj χevici khanðíji,
hàj χevici khanðíji, brè!
17. Thona roma, so keren,
kataj bùÊ’ avri Ê’ anklene?
19. Kaða muj kon kàj màj ðas?
Pàlj’ o Pàtro so phenðas?
21. Pàle Pàtro so phenðas?
Thàj muj p’ el rom kàj màj ðasi:
23. D’ aïuñen, romale, manðe,
Êe nà màj îan kàj bùÊi, brè!
25. Ýe nà màj îan kàj bùÊi,
k’ avel o ràj, brè, khère!
27. Ýehàra de ðimiñàce,
sa le rom, Ðèvla, uïÊena.
29. Tàj le ïère kàj phànðena,
hàj nasvàle kàj kerðona.
31. Kanoà ràji kàj ðikhljas,
parpàle o ràj d’ ambolðasi.
33. Lenge khançi çi phenðas,
àvri kataj bùÊi ðas.
35. Tàj Veljànka so kerðas,

1. Istenem, rengeteg cigány jön majd,
Istenem, rengeteg cigány jön majd.
3. És nincsen hová adniuk a fejet (a fejüket,
nincsen hol lepihenniük),
mert a nem-cigányok nem engedik õket.
5. És az úrhoz mentek,
és szerzõdést csináltak, hej!
7. És szerzõdést csináltak,
az úr sok ruhát adott.
9. Az aratógéphez
tették õket munkára, hej!
11. Munkára tették õket
a géphez, aratni fognak.
13. Istenem, miféle ételt adott (nekik az úr)?
Túrót mésszel.
15. És büdös puliszkát,
és büdös puliszkát, hej!
17. Fogják (magukat) a cigányok, mit csinálnak,
hogy a munkából kijöjjenek?
19. Ki volt, aki még ezt szólta?
Pátro mit mondott ismét?
21. Pátro mit mondott ismét?
És a cigányokra még rászólt:
23. Figyeljetek rám, cigányok,
ne menjetek többet dolgozni, hej!
25. Ne menjetek többet dolgozni,
mert jön haza az úr, hej!
27. Másnap hajnalban,
Istenem, az összes cigány (föl)kelt.
29. És be fogják kötni a fejeket,
és betegnek tettetik majd magukat.
31. Amikor az úr meglátta,
az úr visszafordult.
33. Nem mondott nekik semmit,
kiadta (õket) a munkából.
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tàj Veljànka so kerðas?
37. Braval tàj briïind kàj ðas,
laÊi cerχa peraðasi.
39. Muj poa Pàtro kàj màj ðas:
Haj, Pàtro, ke pèli e cerχa!
41. Hajda, Toma (Pàtro!), anðe bèli, brè,
kàj cerχa pèli Êèjle!
43. Hàj thoðas, cerχa vàzðas,
tàj vi la kàj çumiðasi.
45. Hàj vi la kàj çumiðas,
kàj Lenuca (Veljànka!) sas phívli, brè!
47. E Lenuca (Veljànka!) sas phívli,
hàj d’ o Pàtro ‘nsurime, brè!
49. Mundri kakàvja kerðas,
ando gav kàj Êeljàrðas.
51. Kanoà Pàtro kàj kerðas,
vej Lenuca (Veljànka!) Êeljàrðasi.
53. Pàle o Pàtro kàj geljas?
D’ ando gav, Ðèvla, rehljasi.
55. Vi d’ o Pàtro pharrùgljas,
vi khajñi d’ o Pàtro ljasi.
57. Vi Lenuca (Veljànka!) drabàrðas,
khajñi tàj pujo kàj ljasi.
59. Angloa birto kàj nàkhela,
tàle Lenuca (Veljànka!) pheñela.
61. Tàle Lenuca (Veljànka!) pheñela:
Hàjda, Pàtro, pja reÊija!
63. Hàjda, Pàtro, pja raÊija!
Ando birto kàj intrila.
65. Ek litra reÊija lela,
d’ ek litra reÊija lela.
67. Kon pe lenðe kàj d’ avela?
Savaj, brè, d’ o Moïulita.
69. Len kàj skafiði ðikhljas,
leng’ andoa muj kàj phenðas:
71. Ý’ avel tumàri vorba baχtàli, brè,
Êe aîuÊil tumeng’ o Ðèli!

35. És Veljánka mit csinált,
és Veljánka mit csinált?
37. Szél (fújt) és esõ esett,
a sátrát ledöntötte.
39. Pátróra szólt:
Gyere, Pátro, mert leesett (összedõlt) a sátor!
41. Gyere, Toma (Pátro!), a sátortartó rúdhoz, hej,
hogy (mert) leesett (összedõlt), a sátor!
43. És fogta (magát), sátrat emelt,
és õt meg is csókolta.
45. És õt meg is csókolta,
mert Lenuca (Veljánka!) özvegy volt, hej!
47. Lenuca (Veljánka!) özvegy volt,
és Pátro nõs (volt), hej!
49. Gyönyörû üstöt csinált,
a faluba indult.
51. Amikor Pátro megcsinálta,
Lenuca (Veljánka!) is indult.
53. Pátro hová ment megint?
Istenem, a faluba ért.
55. Pátro cserélt is,
Pátro tyúkot is kapott.
57. Lenuca (Veljánka!) jósolt is,
tyúkot és csirkét kapott.
59. A kocsma elõtt halad majd el,
de Lenuca (Veljánka!) mondani fogja.
61. De Lenuca (Veljánka!) mondani fogja:
Gyere, Pátro, igyál pálinkát!
63. Gyere, Pátro, igyál pálinkát!
Be fog térni a kocsmába.
65. Egy liter pálinkát fog venni,
egy liter pálinkát fog venni.
67. Ki fog rájuk jönni (ki látja meg õket)?
Hej, csakis a Mosulita.
69. Meglátta õket az asztalnál,
nekik szájból (szóval) mondta:
71. Hej, legyen szerencsés a szavatok,
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73. Khère, Ðèvla, kàj d’ avela,
lake ïàvenge pheñela.
75. Lake ïàve so kerðe?
Vast pe laÊe kàj thoðe, brè!
77. KàjÊi la Lena (Veljànka!) màrðe,
kàjÊi la Lena (Veljànka!) màrðe, brè!
79. Ek gàîo, Ðèvla, d’ avela,
sas leh màïo praspeto, brè!
81. Tàle Pàtro so kerðas?
Pajnî ‘okàle màïo ljasi.
83. Kàj Veljanka les kàj ðas?
Anðe cerχa kàj intrila.
85. Vi d’ oj Lena kàj ðikhela,
la Velja avri kàj ðela.
87. Uoj o màïo kàj màj lela,
hàj χàbe kàj Êiràvela.
89. E Veljanka so kerðas?
Avri andaj cerχa anklesÊasi.
91. Hàj muj poa Pàtro kàj ðas,
hàj muj poa Pàtro kàj ðasi:
93. So kerðan tu, Petre, brè,
so kerðan tu, Petre, brè-le?
95. Hàj ji mani kàj mekhljan,
hàj la Lenuca kàj ljani!
97. El vineci Êe phàrron,
o’ urdon jagi Êe leni!
99. O urdon jagi Êe lel,
numa ïlapuri Ê’ aïeni!
101. Vel vunàci Êe mèren,
finka tu kerðan kaða, brè!

segítsen nektek az Isten!
73. Istenem, haza fog jönni,
a (nõ) fiainak elmondja majd.
75. A fiai mit csináltak?
Hej, kezet tettek rá (az anyjukra)!
77. Lenát (Velját!) annyira (nagyon) megverték,
hej, Lenát (Velját!) annyira (nagyon) megverték!
79. Istenem, egy nem-cigány férfi jön majd,
hej, friss hala volt.
81. De Pátro mit csinált?
Öt kiló halat vett.
83. Veljánka hová is adta (hová ment)?
Be fog térni a sátorba.
85. Lena ahogy meglátja,
Velát ki fogja adni (ki fogja ûzni a sátorból).
87. A halat õ fogja majd (kézbe),
és ételt fog fõzni.
89. Veljánka mit csinált?
Kiment a sátorból.
91. És Pátróra rászólt,
és Pátróra rászólt:
93. Hej, te Petre, mit csináltál,
hej, te Petre, mit csináltál?
95. Engemet is elhagytál,
és Lenucát vetted el!
97. A sötétszürke lovak hasadjanak meg
(pusztuljanak el),
a szekerek fogjanak tüzet!
99. A szekér fogjon tüzet,
csak a szekérvasalások maradjanak meg!
101. A sötétszürke lovak is haljanak meg
(pusztuljanak el),
hej, amiért te ezt tetted!

103. Ýe trajis! Ý’ aves baχtàlo!
ION MIHAI „JONO“ (khelderash), sz. 1915.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000.

103. Éljél! Legyél szerencsés!
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1. Àpoj, saχ, Dèvla, d’ ek raïàju,
ke, saχ, Dèvla, d’ ek raïàju,
kodoleχ saχ d’ ek ràklòju,
kodoleχ saχ d’ ek ràklòju.
5. Savo Viktoràïi biïol,
savo Viktoràïi biïol.
Daχ le o Dèl po phùrimoju,
daχ le o Dèl po phùrimoju.
9. Romñe, nàj koso ràkloju,
romñe, nàj koso ràkloju,
sar amàro Viktoràïi,
sar amàro Viktoràïi!
13. Ke kanà vò kerðíljàju,
kanà vò ba kerðíljàju,
pe kudo çàso savòju,
pe kudo çàso savòju,
17. kàj t’ avel leχke romñiju,
kàj t’ avel leχke romñiju
l’ e ràklji la Màjkajeki,
l’ e ràklji la Màjkajeki.
21. La Màjkaki Preçitaki,
la Màjkaki Preçitaki,
kanà ‘vela vò bàroju,
kanà ‘vela vò bàroju.
25. Kanà avela biïte borïongo,
kanà avela biïe borïongo,
t’ al leχke kode romñiju,
t’ al leχke kode romñiju!
29. Roma, Êo ràklo puÊàrdoju,
d’ amàro ràklo puÊàrdoju!
Kade bàrjol, sàr trobulu,
sarte cirdenaχ leχ, bàrjol.
33. Kanà màj feder bàrjílaχ,
kezdisàrdaχ te phírelu
ke jek ràklji, ke kheru,

1. Aztán, volt, Istenem, egy pap,
mert, volt, Istenem, egy pap,
annak volt egy fia,
annak volt egy fia.
5. Amelyik (akit) Viktorkának neveztetik (hívnak),
amelyik (akit) Viktorkának neveztetik (hívnak).
Adta nekik az Isten vénségre (vénségükre),
adta nekik az Isten vénségre (vénségükre).
9. Asszony, nincs olyan fiú,
asszony, nincs olyan fiú,
mint a mi Viktorkánk,
mint a mi Viktorkánk!
13. Mert amikor õ lett (született),
amikor õ lett (született),
amelyik órán,
amelyik órán,
17. hogy legyen neki asszony,
hogy legyen neki asszony
a Szûzanya lánya,
a Szûzanya lánya.
21. A Szûzanyáé,
a Szûzanyáé,
amikor lesz majd õ nagy,
amikor lesz majd õ nagy.
25. Amikor lesz majd húszéves,
amikor lesz majd húszéves,
legyen neki az (a lány) asszony,
legyen neki az (a lány) asszony.
29. Ember, a fiad pöffeszkedõ (túl büszke),
a fiúnk pöffeszkedõ (túl büszke)!
Úgy növekszik, ahogyan kell,
mintha húznák õt, (úgy) növekszik.
33. Amikor jobban megnõtt,
kezdett járni
egy lányhoz, (egy) házhoz,
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egy lányhoz, (egy) házhoz.
37. Hol voltál, fiam,
hol voltál, fiam?
Voltam, apám, lányhoz,
voltam, apám, lányhoz.
41. Mert, te tudod, hová járjál,
mert, te tudod, hová járjál.
Mondd el, apám, hová menjek,
mondd el, apám, hová menjek!
45. Mert, neked van már menyasszonyod,
mert, neked van már menyasszonyod,
mert, a Szûzanya lánya,
mert, a Szûzanya lánya.
49. Az (õ) lesz majd neked asszony,
az (õ) lesz majd neked asszony,
járjál te te hozzá,
mert, van neked még két éved!
53. És viseld magadat te szépen,
és viseld magadat te szépen,
az (õ) lesz majd a feleséged,
az (õ) lesz majd a feleséged!
57. Kezdi és mindig jár (a lányhoz),
kezdi és mindig jár (a lányhoz).
Fogja õt az anyja (a lánynak),
a Szûzanya.
61. Hallgass (hallgasd meg), pap Viktora,
hallgass (hallgasd meg), pap Viktora,
mert, viseld magadat te szépen,
mert, viseld magadat te szépen!
65. Mert abban az órában vagy,
abban az órában vagy te,
hogy elvedd a lányomat,
hogy elvedd a lányomat!
69. Mert az Istentõl vagy hagyva,
az Istentõl vagy hagyva.
Hiszek szót (elhiszem), anyósom.
hiszek szót (elhiszem), anyósom!

ke jek ràklji, bà ke kheru.
37. Kàj salal, muro ràkloju,
kàj salal, muro ràkloju?
Somaχ, muro dàd, ko ràklje,
somaχ, muro dàd, ko ràklje.
41. Ke, tu îaneχ, kàj te phíreχ,
ke, tu îaneχ, kàj te phíreχ.
Phenta, muro dàd, kàj te îav,
phenta, muro dàd, kàj te îav!
45. Ke, tu shin ba phiràmniju,
ke, tu shin ba phiràmniju,
ke, ràklji la Màjkajeki,
ke, ràklji la Màjkajeki.
49. Kuda ‘vela tuke romñi,
kuda ‘vela tuke romñi,
phír ba tu tu îi làteju,
ke, shin tu inke bà duj borïu!
53. The phiràv tu tu ïukàru,
the phiràv tu tu ïukàru,
kuda ‘vela Êi romñiju,
kuda ‘vela Êi romñiju!
57. D’ astarel the sa phírelu,
d’ astarel the sa phírelu.
Lel leχ ba laki dèju,
d’ e Màjka Preçitàju.
61. XaÊàr, Viktor le raïàχko,
χaÊàr, Viktor le raïàχko,
ke, phírav tu tu ïukàru,
ke, phírav tu tu ïukàru!
65. K’ ande kode çàso sàlu,
d’ ande kodo çàso sàl tu,
kàj te leχ mura ràkljeju,
kàj te leχ mura ràkljeju!
69. Ke le Dèvleχtàr sal mukhloju,
le Dèvleχtàr sal mukhloju.
PaÊav duma, muri sasuju,
paÊav duma, muri sasuju!
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73. Xale the píle ràÊake,
the gele khere ràÊake.
No, sar phírðàl, muro ràklo,
no, sar phírðàl, muro ràklo?
77. The phírðom, muro dàd, miïtoju,
phírðom, muro dàd, miïtoju.
Shin ek ïukàr ràkljiju,
so na màj, nàj khati, nàju.
81. No, phírav tu tu miïtoju!
Ke nàçon inke duj borïu.
No, akanàk geljàχ po kurkoju.
Kanà geljaχ po kurkoju,
85. çi geljaχ andre lendeju,
çi geljaχ andre lendeju,
thodàχ peχke d’ ek kodràju,
ke vò shin ba meserijàïu.
89. Œingàrel andre vòvu:
Œi trobul te kerav bùÊiju?
Akhàrel leχ Màjka Preçita.
Îaneχ, çe bùÊi kereju?
93. Keràv bùÊi, so trobulu,
keràv bùÊi, so trobulu.
Del te kerel o’ fejestri,
del te kerel o’ fejestri.
97. Kerdàχ o’ fejestri màj butu,
akanà ràÊiljaχ.
No, – phenel – kàj te sovàv,
no, – phenel – kàj te sovàvu?
101. Ke numàj tehe vègzij bùÊi,
tehe vègzij numaj bùÊi.
Ke te nàj, kàj îaχ tu ràÊiju,
ïav tuke ïerand, soveχu.
105. ¥ùtah ïèrand thej sovelu,
the χàljaχ the píljaχu.
RàÊi ko deïuduju,
sovelaχ e Màjka, voju.
109. Geljaχ îi ke laki ràklji,

73. Ettek és ittak este,
és mentek haza este.
No, hogyan jártál, fiam,
no, hogyan jártál, fiam?
77. És jártam, apám, jól,
jártam, apám, jól.
Van egy szép lány,
ami nincs már (amilyen nincs több),
nincs sehol, nincs.
81. No, viseld magadat te jól!
Mert eltelik még két év.
No, most ment hétre (ment egy hét után).
Amikor ment hétre (amikor ment egy hét után),
85. nem ment be hozzájuk,
nem ment be hozzájuk,
tett magának egy szerszámosládát,
hogy õ mester.
89. Kiáltozik be (az udvarokba) õ:
Nem kell (valami) munkát csinálni?
Hívja õt Szûzanya:
Tudod-e, miféle munkát fogsz csinálni?
93. Csinálok munkát, amit kell,
csinálok munkát, amit kell.
Kezdi csinálni az ablakokat,
kezdi csinálni az ablakokat.
97. Csinálta az ablakokat többet (sokáig),
most megesteledett.
No, – mondja – hol aludjak,
no, – mondja – hol aludjak?
101. Mert csak holnap végzem
(fejezem be) a munkát,
holnap végzem (fejezem be) a munkát.
Mert ha nem, hová mégy te este,
teszek neked fejealjat (párnát), megalszol (itt).
105. Tett (Szûzanya) fejealjat és alszik,
és (a fiú) evett és ivott.
Éjjel tizenkettõkor
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geljaχ îi ke laki ràklji,
astàrdaχ te çumidel la,
the te kerel prostijeju.
113. Ke, mo, Viktor îamutreju,
ke, mo, Viktor îamutreju,
çe bùÊi tu kerðàl akanà?
Ke tu sàl àrmàndinoju!
117. Musàrðàl ïtíra Dèvleχkiju,
musàrðàl ïtíra le Dèvleχki!
Puter o vudàr the îatàr,
puter o vudàr the îatàr!
121. Îikàj geljàχ po dromàju,
îikàj geljaχ po dromàju?
Îal îi ke peχko dàdu,
the ke peχki làïi dèju.
125. Soχtàr roveχ, ràklòreju,
soχtàr roveχ, ràklòreju?
Dikh, çe dilimo korðomu,
dikh, çe dilimo korðomu!
129. Korðom dilimo çùfoju,
korðom dilimo çùfoju.
Me som àrmajedínoju,
te nà beïav me khereju.
133. Te lav e lume àngle maju,
te lav e lume àngle maju,
so dikhav ando duj jàkhaju,
te dikhav ando duj jàkhaju.
137. Àpoj resel and’ ek fòro,
d’ àpoj resel and’ ek fòro.
Kamel te îal ke khangeriju,
de o’ beng tèle χuÊilde la.
141. K’ o’ beng aba χuÊilde la,
pherde khangèri benga.
Kolasa reslaχ khoteju,
saχ duj klopoci ba d’ opro.
145. O bàro, kanà cirdenà,
d’ o bàro, kanà cirdenà,

aludt a Szûzanya, õ.
109. Ment (a fiú) a lányához (Szûzanyának),
ment (a fiú) a lányához (Szûzanyának),
kezdte csókolni õt,
és csinálni a paráznaságot.
113. Mert, hej, Viktor võ,
mert, hej, Viktor võ,
miféle dolgot te csináltál most?
Mert te vagy átkozott!
117. Elrontottad a hírét Istennek,
elrontottad a hírét Istennek!
Nyissad az ajtót és menj el,
nyissad az ajtót és menj el!
121. Meddig ment az utakon,
meddig ment az utakon?
Megy az apjához
és a jó anyjához.
125. Miért sírsz, fiú,
miért sírsz, fiú?
Nézd, miféle bolondságot csináltam,
nézd, miféle bolondságot csináltam!
129. Csináltam csúf bolondságot,
csináltam csúf bolondságot.
Én meg vagyok átkozva,
hogy ne lakjak (hogy ne maradjak) én itthon.
133. Hogy vegyem a világot elémbe,
hogy vegyem a világot elémbe,
amit nézek két szemben
(amit nézek a két szememmel),
lássam két szemben (lássam is a két szememmel).
137. Aztán érkezik egy városba,
aztán érkezik egy városba.
Akar menni a templomhoz,
de az ördögök lefoglalták azt.
141. Mert az ördögök már (el)foglalták azt,
tele a templom ördögökkel.
Azzal ért oda (azzal odaérkezett),
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volt két harang fönt (a toronyban).
145. A nagyot, amikor húzzák,
a nagyot, amikor húzzák,
az ördögök mindegyre táncolnak,
az ördögök mindegyre táncolnak.
149. A nagy templomban,
a nagy templomban.
Amikor húzzák a kicsit,
a harangot, a kicsit,
153. mind meghalnak az ördögök,
mind meghalnak a nagy ördögök.
No, most õ mit csináljon?
Csak egyet gondolt.
157. Hogyan megyek én a templomra (a toronyba),
húzni a harangot,
hogy haljanak meg mind a nagy ördögök,
hogy tisztuljon meg a templom?
161. Õ kezd énekelni,
mert, kezd énekelni:
Hallgass (hallgasd meg), anyósom,
hallgass (hallgasd meg), anyósom!
165. Anyósom, Szûzanya,
mert, anyósom, de, Szûzanya,
gyere te ide,
ahol van az ördögök temploma!
169. Tegyél annyi jóságot,
tegyél annyi jóságot,
arra lettem (arra születtem),
szabadítsd meg a templomot!
173. Várjál engem, Viktorka,
várjál engem, Viktorka,
Viktor, a pap fia,
Viktor, a pap fia!
177. Amikor érkezik õ oda,
amikor érkezik õ oda.
No, minek hívtál engem,
no, minek te hívtál engem?

o’ benga sajekh khelenà,
d’ o’ benga sajekh khelenà.
149. Ande bàri khangeriju,
d’ ande bàri khangeriju.
Kanà cirdenà cinoju,
o klopoto, d’ o cinoju,
153. sa merena d’ o’ bà bengu,
sa merena d’ o’ bàre bengu.
No, akanà vò so te kerel?
Numà jekh gindílaχ peχju.
157. Sàr îav me pe khangeriju,
te cirdav o klopoto,
te mèren sa bàre bengu,
te vùîol e khangeriju?
161. Vòj kezdil te ðílàbel,
ke, kezdil te ðílàbel:
XaÊàr, muri sasujiju,
χaÊàr, muri sasujiju!
165. Muri sasuji, Màjka,
ke, muri sasuji, de, Màjka,
t’ aveχ tu ba îi katheju,
kàj shin e khangeri bengengi!
169. Ker kosom ba làïímoju,
ker kosom ba làïímoju,
pe kude kerðíljomu,
te skepiχ e khangeriju!
173. Aîakàr ma, Viktoràïi,
d’ aîakàr ma, Viktoràïi,
Viktor, le raïàχko ràklo,
Viktor, le raïàχko ràklo!
177. Kanà resel voj kutheju,
kanà resel voj kutheju.
No, soχke ‘khàrðal maju,
no, soχke tu ‘khàrðal maju?
181. Ke kathe o’ bàre bengu,
ke kathe o’ bàre bengu,
the shin o bàro ïàtàñi,
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181. Mert itt a nagy ördögök (vannak),
mert itt a nagy ördögök (vannak),
és van a nagy sátán,
és van a nagy sátán.
185. És huszonkétfejû,
és huszonkétfejû,
a templom elõtt ül,
a templom elõtt ül.
189. És mondom neked, anyósom,
mondom neked, anyósom,
add a ruháidat rám,
add a ruháidat rám!
193. Mert a sátán csak neked hisz
(csak neked fogad szót),
csak neked hisz (csak neked fogad szót),
adta a ruháit rá (Viktorra, Szûzanya),
és (Viktor) tette magát (úgy tett, mintha),
Szûzanya õ (lenne).
197. Amikor megy a sátánhoz,
a sárkány (a sátán) elalszik.
Menj bátran te, Szûzanya!
200. Gondolta, hogy Szûzanya.
És menj rá a templomra (menj a toronyba)!
202. Amikor megy a templomra (a toronyba),
húzza neki Szûzanya.
Hallgass (hallgasd meg), pap Viktora,
húzd te a kicsit!
206. Haljanak meg a nagy ördögök,
haljanak meg a nagy ördögök!
Kezdi húzni õ
a harangot, a kisebbet.
210. Az egész ördög mind meghalt,
az egész ördög mind meghalt.
Érkezik az Úr föntrõl,
hogy megszenteljék a templomot.
214. És Viktor még fönt (van a toronyban),
és Viktor még fönt (van a toronyban).

the shin o bàro ïàtàñi.
185. Thej biïthedo ïerengo,
thej biïthedo ïerengo,
angle khangeri beïelu,
d’ angle khangeri beïelu.
189. The phenav tuke, muri sokra,
phenav tuke, muri sokra,
de Êe rhize bà pre mande,
de Êe rhize bà pre mande!
193. K’ o balavuro numa tuke paÊal pe,
numa tuke bà paÊal pe,
daχ peχke rhize pre leχte,
thà kerðaχ peχ, Màjka vovu.
197. Kanà îal îi ko ïàtàñi,
o balavuro soveltàr.
Îa bàtron tu, Màjke!
200. Gindílaχ, ke Màjka.
Tha îa po pe khangeriju!
202. Kanà îal pe khangeriju,
cirdel leχke e Màjka Preçità.
XaÊàr, Viktor le raïàχko,
cirde tu ba d’ o cinoju!
206. Te mèren o’ bàre bengu,
te mèren o’ bàre bengu!
Astàrel te cirdel vovu
d’ o klopoto, màj cinoju.
210. O’ saste beng sa mùleju,
d’ o’ saste beng sa mùleju.
Resel o Ràj ba d’ opràlu,
te sentelin e khangeriju.
214. Th’ o Viktor inke d’ oproju,
th’ o Viktor inke d’ oproju.
Astàren te ïilan leju,
le bàre bengen, kàj mùleju.
218. Th’ o Ràj ande khangeriju,
bàro Delu, thàj sentelil e khangeriju,
vi leχko dàd, vi d’ o Delu,
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v’ o’ svunci, ba d’ o raïaju.
222. Vò ‘de puÊàrdo so kerelu?
‘De puÊàrdo so kerelu?
O Viktor le raïaχko,
d’ o Viktoràïi le raïaχko?
226. Kezdisàrdaχ ‘de puÊàrdo
te cirdel o bàro klopoto.
O Ràj saχ ande khangeri
the vuïÊen o’ bàre bengu.
230. Ke kanà cirden o bàroju,
ek ïel berï, sa vuïÊena o’ bengu.
Àpoj, Viktor le raïàχko,
kerdal tu kada pontoju!
234. Œingàrdel leχki sasuji:
235. Viktor, bibaχtàle, tuju,
cirde ba d’ o cino klopoto!
O’ bàre beng sa ïorðonu,
the minðàr kathe aïàhu!
239. Cirdel vov o màj cinoju,
o’ benga sa phabuleju.
Avel tèle pe khangeriju.
Viktor, tu te so kerðàlu?
243. Viktoràïi le raïàχko,
pre puÊàrdo tu salaju!
Ke, kocom te îaχ po dromu,
χasàrel vi vast, vi punreju!
247. Buçumo te guruvliju,
buçumo te guruvliju!
Mandàr sal àrmandinoju,
le Dèvleχtàr, le bàreχtàr.
251. Ke vi manca tu kheldàl tuju,
te sikaχ tu de diloju.
Kosom te îaχ, te χasàreχ
vi vast, vi Êe punreju!
255. Astàrdaχ te îalu,
χasàrðaχ ek punro th’ ek vastu,
îal peχke vov màj duru,

Kezdik söpörni õket,
a nagy ördögöket, hogy meghaltak.
218. És az Úr a templomban,
a nagy Isten, és szenteli a templomot,
az apja is, az Isten is,
a szentek is, a pap (is).
222. Õ a büszkeségben mit csinál?
A büszkeségben mit csinál?
A pap Viktora,
a pap Viktorkája?
226. Kezdte büszkeségben
húzni a nagy harangot.
Az Úr volt a templomban,
és kelnek (támadnak föl) a nagy ördögök.
230. Mert, amikor húzza a nagyot,
egy száz év, mind kelnek az ördögök.
Aztán, pap Viktora,
megtetted te ezt a pontot!
234. Kiáltja az anyósa:
235. Viktor, szerencsétlen, te,
húzd a kis harangot!
A nagy ördögök mind ömlenek (mind rohannak),
és mindjárt itt maradunk (itt veszünk)!
239. Meghúzza õ a kisebbet,
az ördögök mind megégtek.
Jön le a templomról (a toronyból).
Viktor, te mit csináltál?
243. Pap Viktorkája,
fölöttébb pöffeszkedõ (nagyon büszke) te voltál!
Mert, annyit menjél az úton,
elveszik kéz is (elvesznek kezek is),
(elvesznek) lábak is!
247. Fatuskóként guruljál,
fatuskóként guruljál!
Tõlem (általam) vagy megátkozva,
az Istentõl (az Isten által), a nagytól (a nagy által).
251. Mert velem is te játszottál,
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χasàrðaχ vi vast, vi punreju.
259. Tista buçumo kerðíljaju,
ïudel peχ pe ïereste,
vi morçi sa tèle gèljaju,
tha mukhljaχ, mangljaχ pe Màjka Preçitàju.
263. Dèvla bàre, muro phralu,
jertisàr leχke vàï mange,
ke na îanlaχ, so kerelu,
th’ aba kocom gurulisejlaχ!
267. Œi morçi n’ àïíljaχ pre leχ,
çi morçi n’ àïíljaχ pre leχ,
vi peχke jàkha χasàrðaju,
çi dikhel thàj çi nàj vast thàj punreju.
271. Dikhta, Ràja, phrala Dèvla,
jertisàr, kàj te màj skepilu,
mukh leχ, inke ek cerra te îal,
k’ àpoj siÊÊola pàÊivu!
275. Mukhla o Dèl ek pàjòriju,
thà truï mukhla ba pre leχju.
Thà ïùða pe îi ko pàji,
bànðol, te pel e pàjiju.
279. P’ ek màrto te perel àndre,
kerðíljaχ leχ ba d’ ek vàstu,
kanà bànðíljaχ kotheju,
te perel àndre, kerðíljaχ leχ o koar vastu.
283. Kanà pel pàji, andre nàïlàju,
v’ o’ punre palpàle avíle.
Lel thàj χalàl peχ vòvu,
vi leχke jàkha o Del palpàle daχ leju.
287. Avel Viktor le raïaχko.
288. Leχki sasuji:
So tu kerðàl, meritisàjlal tuke.
Te na mangav ma mure Raχke,
tu nà îuðílàlaχ, çi nà mujàlal,
292. numa sa buçumo avíljalaχ,
sa buçumo d’ avíljalaχ.
No, antunçi, kanà avíljalu,

hogy mutasd magadat bolondnak.
Annyit menjél, veszítsd el
a kezeket is, a lábaidat is!
255. Kezdett menni,
elveszített egy lábat és egy kezet,
megy magának õ tovább,
elveszített kezeket is, lábakat is.
259. Tiszta (teljesen) fatuskó lett,
dobja magát fejen (átbucskázik a fején).
a bõr is mind lement (róla),
és hagyta, könyörgött Szûzanya.
263. Nagy Isten, fivérem,
bocsáss meg neki értem (rám való tekintettel),
mert nem tudta, mit csinál,
és már annyit gurult!
267. Bõr se nem maradt rajta,
bõr se nem maradt rajta,
a szemeit is elveszítette,
nem lát és nincs se kéz és láb.
271. Nézd meg, Úr, Isten fivér,
bocsáss meg, hogy már megszabaduljon
(szenvedéseitõl),
hagyd õt, még egy keveset, hogy menjen,
mert aztán meg fogja tanulni a tisztességet!
275. Engedett (le az égbõl) az Isten egy vizecskét,
és szomjúságot engedett rá.
És (Viktor) dobta magát (dobálta magát,
ahogy ment) a vízig,
(rá)hajol, hogy igyon vizet.
279. A partról ahogy esik bele,
meglett (kinõtt) neki egy kéz,
amikor hajolt oda,
ahogy esik bele, lett (kinõtt) neki a másik kéz.
283. Amikor issza a vizet, bele futott (bele esett),
a lábak is visszajöttek.
Fogja és mosakszik õ,
a szemeit is az Isten visszaadta neki.

257

te lel gàîe, te merelu!
296. Te malal o trèzñitoju,
kanà avela biïthapàjnîe borïongo!
Phenel Màjka Preçita:
Dèvla bàre, jertisàru!
300. Leχko dàd so kerðàju?
Kerðàχ ek bàro bunkeri.
Trin ïela mèterure tèle ande phuvu
sa betono vòv cirðàju.
304. Te nà merel leχko ràklo,
te garal leχ kuthe tèleju.
Avel e vreme, te phabolu.
No, îa, muro ràklo, tèleju!
308. Dake o Dèl daχ tu palpàleju,
te nà mereχ ba pe phùvu!
Muro dàd, siÊÊíljomu,
na gareχ, îuvav angl’ o Delu.
312. Mangav me le Dèvleχu,
te jertil sakone’ tha vi mange.
Aïíljaχ ando çangaju.
Malaðaχ ek trèzñitoju.
316. O bunkero praχo kerðíljaju
tha vòv ando çanga aïíljaχu.
No, dikheχ, muro dàdu,
tu raïàj sàl, çi îaneju.
320. Ke me terno, dilo somàχ,
korðom ma dostul dilimo.
Angl’ o Dèl nàïtig garaðuvaχ,
kode ràkhel ame, kàj samu.
324. Laχ la ràklje la Màjkajeke,
thà kerðíljaχ svunto manuïu,
kerðíle leχ famílije,
the vi îùðon, te nà mùle.

287. Jön a pap Viktora.
288. Az anyósa:
Amit te csináltál, megérdemelted magadnak.
Ha nem könyörgök az Uramnak,
te nem éltél volna, se nem haltál volna
(kínlódtál volna),
292. csak mind (mindig) fatuskó lettél volna,
mind (mindig) fatuskó lettél volna.
No, akkor, amikor lett,
hogy vegyél asszonyt (hogy megnõsülj),
haljon meg (haljál meg)!
296. Csapjon (beléd) a villám,
amikor lesz (leszel) huszonöt éves!
Mondja a Szûzanya:
Nagy Isten, bocsáss meg!
300. Az apja (Viktornak) mit csinált?
Csinált egy nagy bunkert.
Háromszáz méterre lent a földben
mind betont õ húzott.
304. Hogy ne haljon meg a fia,
hogy elrejtse ott lent.
Jön az idõ, hogy megégjen.
No, menj, fiam, le!
308. Ha az Isten adott téged vissza,
ne haljál meg a földön!
Apám, megtanultam,
nem rejtesz, élek az Isten elõtt.
312. Kérem én az Istent,
bocsásson meg mindenkinek és nekem is.
Maradt (Viktor) térdeken.
(Le) csapott egy villám.
316. A bunker porrá lett
és õ térdeken maradt.
No, látod, apám,
te pap vagy, (és mégse) nem tudod.
320. Mert én fiatal, bolond voltam,
csináltam magamnak elég bolondságot.

GÁBOR TÓCSI (khelderash), sz. 1929.
Bánffyhunyad-Huedin, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 2001.
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Az Isten elõl nem rejtõzhetünk el,
az (õ) megtalál minket, ahol vagyunk.
324. Elvette (feleségül) Szûzanya lányát,
és lett szent ember,
lett neki családja,
és élnek is, ha nem haltak meg.

26/6

26/6

1. Adà çilla pèlo.
2. Kada még mro dàt gons tikno faÊù sin.
3. Òv amenge phukàvlahi, hogy leskri phùri baba tàj
phùro papo uzo jek baro ràj ànde pumen màngle
dèvende, hogy te nà faðínen le faÊùvenca.
4. T’ ànde len mukja upro par dí, te nà pekàl fùt te
îal,
5. dokle még pumenge làkhna than, kàj tèl te îànen
te cídel i cerha.
6. O ràj, odà laço mànuï sin.
7. Hàm, uzo ràj àçlahi jek ñiñçko mànuï, ko khèrengre
tetevja kerlahi.
8. Odà rùïlahi upro ròma, butîèjnen murdàrða mà.
9. Mri phùri baba cuj làzinða, so vakèrel, hogy sar
len kamla te murdàrel.
10. Kiaràti, kada tèl païÊíne and ek bari pajta, kàj
but phus tàj khas sin ànde, t’ odoj sin ànde îòv ando
gòne.
11. Sin ek baro rastitiko vodro, upro saveskro ïèro
vùdàr sin.
12. Kadà tèl païÊonahi o ròma upr’ odà vodro, àr
pràvlahi o vùdàr.
13. D’ adà vodro gonc cuj sin uzo ek falo, pedàr
soste ïàj pràvna’ odà ïèroskro vùdàr.
14. Tàj odoj àr ràjsinlahi le manuïen, tàj leskri
îùvli, le bàre hokoneha tèl çhinlahi lengro ïèro.

1. Ez régen esett meg.
2. Amikor még az apám egészen kis gyerek volt.
3. Õ nekünk mondta, hogy az öreg nagyanyja és az
öreg nagyapja egy nagy úrhoz bekéredzkedtek
télen, hogy ne fagyjanak meg a gyerekekkel.
4. És beengedték õket pár napra, hogy ne kelljen
(nekik) elmenni,
5. amíg még maguknak találni fognak helyet, ahol le
tudják húzni a sátrat.
6. Az úr, az jó ember volt.
7. Hát, az úrnál lakott egy német ember, aki a házak
tetejét csinálta.
8. Az haragudott a cigányokra, sokat megölt már.
9. Az öreg nagyanyám kihallgatta, mit beszél, hogy
hogyan akarja majd õket megölni.
10. Este, amikor lefeküdtek egy nagy pajtába, ahol
sok szalma és széna volt bent, ott is volt bent zab a
zsákokban.
11. Volt egy nagy tölgyfaágy, amelynek a fejénél (a
végénél) ajtó volt.
12. Amikor lefeküdtek a cigányok arra az ágyra, (az
ács) kinyitotta az ajtót.
13. De ez az ágy egy falhoz volt egészen (téve),
amitõl nyithatták azt a feji (ágyvégi) ajtót.
14. És ott kirántotta az embereket, és a felesége, a
nagy fejszével levágta a fejüket.
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15. Te mre phùre papuha adà kamlahi te kèrel.
16. De kàj mri baba cuj làzinða, so vakèren, na
îanða le leha te kèrel.
17. Upre phànða upr’ ek gòneskro muj jek fòto tàj
sar oda àr kamlahi te ràjsínel, òv mà dokle nàna
upro vodro, upro fòrinða tàj pra çurðaha ando vòði
le phosàða, hogy i ceplenga ande àçhíno ando
leskro vòði, tèl phaðíni.
18. Îangàde ole ràje.
19. Sako uïÊíno, phukàde, hogy so sin.
20. Upre hàndle la pajtakri phù.
21. Bùter, sar ïtàrvàrdeï îènengre mùle kokale
làkhle odoj.
22. Akkor murdàrde odole manuïe, kàj le but
romen murdàrða.
23. Òthàr fùt gèle, bùter nèm pàïena, gèle uzo odà
than.

15. Az öreg nagyapámmal is ezt akarta csinálni.
16. De hogy a nagyanyám kihallgatta, mit beszélgetnek,
nem tudta ezt vele megcsinálni.
17. Felkötött egy zsák szájára egy ruhát és ahogy azt
ki akarta rántani, õ már addig fölugrott és a késével
szívbe (szíven) szúrta, hogy a penge benne maradt a
szívében, letörött.
18. Tudatták (ébresztették) azt az urat.
19. Mindenki fölkelt, mondták, hogy mi volt.
20. Fölásták a pajta földjét.
21. Több, mint negyven halott személy csontját
találták meg ott.
22. Akkor megölték azt az embert, hogy sok cigányt
megölt.
23. Onnan elmentek, többet nem is közeledtek
majd, (nem) mentek ahhoz a helyhez.

PÁPAI MIHÁLY (szinto), sz. 1959.
Kisbajom, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
26/7

26/7

1. Kutka tèle tela pòdo,
kothe thovel terni romñi.
InÊa gèlas ek terno rom.
So thoves tu, terne ro(mñi)?

1. Amott lent a híd alatt,
ott mos a fiatal cigány asszony.
Arra ment egy fiatal cigány férfi.
Mit mosol te, fiatal cigány asszony?

5. Dîatar ande koj bàro vèï,
χuÊil sapes, mèrgeïònes,
χuÊil sapes, mèrgeïones,
tàj kiràv les Êe phràleske!

5. Elmenj abba a nagy erdõbe,
fogjál kígyót, mérgeset,
fogjál kígyót, mérgeset,
és fõzd meg azt a fivérednek!

9. So kiràves, mi pheñòri?
Vadno saga maladas ma.

9. Mit fõzöl, nõvérkém?
Vadszag csapott meg.
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Tríne pujon tàj do màïeñ
kiràvav tuke, mo phràlòro.

Három csirkét és két halat
fõzök neked, fivérkém.

13. Kanà jek rojasa χàlas,
leski çek (ek) çam ïàrgulindas,
kanà la dujtonasa χàlas.
Xàlan, phejo, muro ïèro!

13. Amikor egy kanállal evett,
az egyik pofája (az arca egyik fele) megsárgult,
amikor a másodikkal evett.
Megetted, nõvér, a fejemet
(elveszejtetted, nõvér, az életemet)!

17. Anta, phejo, muro ïerand,
te ïav me tèle muro ïèro!

17. Hozzzad, nõvér, a vánkosomat,
hadd tegyem én le a fejemet!

19. Miïto-j, te mèrav, de! Miïto-j ïol voj kàde! Miïto-j,
muri ïèj te mèrel! Phen, mo! No, miïto-j, miïto-j!

19. Jól van, haljak meg, no! Jól teszi (énekli) õ így!
Jól van, a lányom haljon meg! Mondjad, testvér!
No, jól van, jól van!

20. Œi das voj kothe o ïerand,
hàj das kothe e buçuma.
Kàde trubuj la pheñake,
kon le phrales, voj mudàrdas.

20. Nem adta õ oda a vánkost,
és adta oda a tuskót (a favágító tõkét).
Így kell a nõvérnek,
aki a fivérét, õ megölte.

24. Most egy szót kihagytál belõle!

24. Most egy szót kihagytál belõle!

25. Kothe gelas kàj o pesko terno rom.
D’ ab’ akànak tu ïàj les man!
Œi trobus man, mi pheñòri,
ke vi man kàde ïàj mudàres.

25. Odament a fiatal cigány férfijához.
De már most te elvehetsz engem!
Nem kellesz nekem, nõvérkém,
mert engem is így megölhetsz.

29. Kade trubuj la kurvake,
kon le phrales, voj mudàrel!
Ke çi rom nàj ma, çi phralòro,
màr ma, Dèvla, jek korkòro!

29. Így kell a kurvának,
aki a fivérét, õ megöli!
Mert se férj nincs nekem, se fivérke,
verj meg engem, Isten, egyes egyedül!

33. Ez a vége.
KOZÁK ISTVÁN (lovári), sz. 1916.
Szolnok, Szolnok megye (M)
Gyûjtés: 1982.

33. Ez a vége.
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26/8

26/8

1. Phùri Vilma tal o pòdo,
phùri Vilma tal o pòdo.
Sar phangljaχ peχko lolo khosno,
phangljaχ peχko lolo diklo.
5. Ò, de, t’ aχ baχtàli, phùri Vilmo,
t’ aχ baχtàli, phùri Vilmo!
De, soχtàr phangljan lolo diklo,
de, soχtàr phangljan lolo diklo?
9. Ò, de, so Êiraðan, de ma te χav,
so Êiraðan, de ma te χav!
Aj, de, done sapen pujurenca,
de, done sapen pujurenca.
13. Ò, de, so na phàndeχ kàlo khozno,
so na phàndeχ kàlo khosno?
Ke, Êe ïeveχ mudàrde leχ,
ke, Êe ïeveχ mudàrde leχ.

1. Öreg Vilma a híd alatt,
öreg Vilma a híd alatt.
Ahogy mosta a piros kendõjét,
mosta a piros kendõjét.
5. Ó, de, legyél szerencsés, öreg Vilma,
legyél szerencsés, öreg Vilma!
De, miért mostál piros kendõt,
de, miért mostál piros kendõt?
9. Ó, de, mit fõztél, adjál nekem enni,
mit fõztél, adjál nekem enni!
Aj, de, két kígyót (fõztem) csirkékkel,
de, két kígyót (fõztem) csirkékkel.
13. Ó, de, mit (miért) nem kötsz fekete kendõt,
mit (miért) nem kötsz fekete kendõt?
Mert, a fiadat megölték,
mert, a fiadat megölték.

SAMU JÁNOS (khelderash), sz. 1960.
Marosszentanna-Sîntana de Mureş, judeţul Mureş (R)
Gyûjtés: 1994.
26/9

26/9

Îavtar, pheñe, îavtar, ïè,
2. îavtar, pheñe, îavtar, ïè,
Ê’ anav, pheñe, ba ràja!
4. Îav, pheñe, Ê’ anav ràja,
Ê’ engraðí le, le bàrja.
6. Kas engraðí le bàrja
la mamake, le tatahke,
8. la mamake, le tatahke,
la mamake, le tatahke!
10. Hàj îatar, phrala, îatar, brè,
îatar, phrala, îatar, brè!
12. Hàj lela pe, Ðèvla, thàj îala,

Elmegyek, te nõvér, elmegyek,
2. elmegyek, te nõvér, elmegyek,
hogy hozzak vesszõket, nõvér!
4. Megyek, nõvér, hogy hozzak vesszõket,
hogy bekerítsem azokat, a kerteket.
6. Hogy bekerítsem a kerteket
anyának, apának,
8. anyának, apának,
anyának, apának!
10. És, menjél el, testvér, menjél el, hej,
menjél el, testvér, menjél el, hej!
12. És fogja majd magát, Istenem, és menni fog,
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lela pe, Ðèvla, thàj îala.
14. Hàj ïavorri, Ðèvla, som kerla,
ïavorri, Ðèvla, som kerla?
16. Hàj kà pesÊi bibi kàj îala,
kà pesÊi bibi kàj îala.
18. Hàj d’ aïuñes tuj, ïè bibe,
d’ aïuñes tuj, ïè bibe!
20. Hàj mudàrav mure phrales,
mudàrav mure phrales!
22. Aïta, ïejo, n’ av ðili,
aïta, ïejo, n’ av ðili, ïè!
24. Hàj tu koa sapoj, tu Êe îas,
tu koa sapoj, tu Êe îas,
26. ekh kùçi thùd kàs Êe les,
tho ekh kùçi thùd, kas Êe les!
28. Ekh kùçòri thùd guglo,
ekh kùçòri thùd guglo!
30. ‘E sapeske Êe pheñes,
le sapeske Êe pheñeh:
32. D’ àïuñes tuj, sapa, manðe,
d’ aïuñes tuj, sapa, manðe!
34. Hàj ðe ma ‘g ljàko velíno,
ðe ma ‘g ljàko velíno, brè,
36. me dav tuk’ okh kùçi thùd guglo,
ke me dav tut thùd guglo, brè!
38. Hàj khere-j ïavorri d’ avela,
khere-j ïavorri d’ avela.
40. La velíno kàj màj ðela,
la velíno kàj màj ðela.
42. Lako phràl inÊàl d’ avela,
lako phràl inÊàl d’ avela.
44. Hàj d’ aïuñes tuj, pheñe, manðe,
d’ aïuñes tuj, pheñe, manðe!
46. Hàj, ðe ma ekh pahàro pàj ïudro,
ðe ma ekh pahàro pàj ïudro, ïè!
48. Hàj ke merav thàj pharrùvav,
ke merav thàj pharrùvav.

Istenem, fogja majd magát és menni fog.
14. És, Istenem, a lányka mit fog csinálni,
Istenem, a lányka mit fog csinálni?
16. És a nagynénjéhez fog menni,
a nagynénjéhez fog menni.
18. És figyelj, te nagynéni,
figyelj, te nagynéni!
20. És megölöm a fivéremet,
megölöm a fivéremet!
22. Megállj, lány, ne légy bolond,
megállj, te lány, ne légy bolond!
24. És te menjél a kígyóhoz,
te menjél a kígyóhoz,
26. fogjál egy bögre tejet,
tegyél (fogjál) egy bögre tejet, fogjál!
28. Egy bögrécske édes tejet,
egy bögrécske édes tejet!
30. Mondjad a kígyónak,
mondjad a kígyónak:
32. Figyelj rám, kígyó,
figyelj rám, kígyó!
34. És adjál nekem egy kis mérget,
adjál nekem egy kis mérget, hej,
36. én adok neked egy bögre édes tejet,
mert én adok neked édes tejet, hej!
38. És a lányka haza fog jönni,
a lányka haza fog jönni.
40. Oda fogja neki (a lánynak) adni a mérget (a kígyó),
oda fogja neki (a lánynak) adni a mérget (a kígyó).
42. A fivére arra fog jönni,
a fivére arra fog jönni.
44. Nõvér, te figyelj rám,
nõvér, te figyelj rám!
46. Gyere, adj nekem egy pohár hideg vizet,
te, adj nekem egy pohár hideg vizet!
48. Mert meghalok és meghasadok (elpusztulok),
mert meghalok és meghasadok (elpusztulok).

263

50. Amikor a nõvére meg fogja (ezt) hallani,
amikor a nõvére meg fogja (ezt) hallani,
52. a mérget neki (a fivérének) fogja adni,
a mérget neki (a fivérének) fogja adni,
54. amit az édes tejben adott neki,
amit az édes tejben adott neki.
56. És, hát, megette a fejét (elpusztította az életét),
és megette a fejét (elpusztította az életét), hej!
58. A fivérének fogja adni (a mérget),
Istenem, (azt) fogja majd és megissza majd.
60. Istenem, helyben meg fog halni,
Istenem, helyben meg fog halni.

50. Kanoà lesÊi phèj d’ aïunla,
kanoà lesÊi phèj d’ aïunla,
52. les o velíno kàj ðela,
les o velíno kàj ðela,
54. so ðàh leh ando thùd o guglo,
so ðàh leh ando thùd o guglo.
56. Hàj thà χàljah lehko ïèro,
thà χàljah lehko sèro, brè!
58. Leh kà pehko phràl kàj ðela,
lela, Ðèvla, thàj màj pela.
60. Po thàn, Ðèvla, kàj merela,
po thàn, Ðèvla, kàj merela.

MIHAI STANESCU (khelderash), sz. 1935.
és a felesége, MARIA STANESCU (khelderash), sz. 1938.
Căiuţi, judeţul Bacau (R)
Gyûjtés: 1998.
26/10

1. Egy, kettõ, három.
2. Szabad mindent mondani?
3. – Szabad.
4. Nézze, aranyos! Mutassa az élõ köröszt.
5. Maga õszint’, igaz, mint az igazi pont.
6. Kinek szólni, beszélni, megmondja szembe, nem
háta mögött.
7. Õszinte, de kár, hogy ilyen õszinte, mer’ magának
nagyon sok az irigye.
8. Szép, csinos, kislányom!
9. Szája beszél, nevet, tréfál, a szíve mégis
nyughatatlan.
10. A szeretettyibe több örömöt, több szerencsét
várt volna az Istentõl, mint ahogy eddig van.
11. Nem úgy sikerüt a vágya, ahogy várta vóna a
Jóistentül.
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12. Várjon, még azér’ örülni fog a kedves szíve!
13. Nézze, angyalkám, maga szó-pletykát nem
szeret, ki szómondó, kinek szóni, beszéni, megmondja
szembe,
nem
háta
mögött,
ezátal
egy
bizonyos, barna, szálas nõ, aki barátnõnek tarcsa
magát, ez irigy és ajz magára.
14. Ott akarna szeretni, ahol maga.
15. De magát szereti ez a bizonyos szálas férfi, ez
se szõke, se barna.
16. Tizennégy napra asztali társaságba’ megfordul,
kinek nagyon meg fog örülni.
17. Olyannal teszi le, aranyoskám, a házasságot, kit
még soha nem is látott, és boldog lesz. Nem fog
csalatkozni.
18. Három gyermeknek lesz mama.
19. A mama szívit, testvéreit, rokonnya szívit a
házas élettyibe’ nem fogja szomorítani.
20. Víg, aranyoskám, de szerencsétlen, ki szómondó,
és ezátal nagyon sok pletyka vár magára.
21. No, de asztali társaság után evvel a bizonyos
szálas férfivel hamarosan meg fog ismerkedni, és
ajándékot kap, kinek nagyon meg fog örülni.
22. Hosszú életre nem számít, pedig a nyócvanegyet
megéri. Még van, beteg nem lesz.
23. Utósó percig víg asszony lesz, aranyos!
24. De elvált férfivel teszi le a házasságot, ne
haragudjon!
25. Nézze, Istentül vóna szerencséje, csak egy
bizonyos nõ van, aki minden újhold pénteken a
maga kilenc lábanyomát fölszedi, a kilencedik
sírhol ássa. Ahogy az a halott szárad, szikkad, úgy
száradjon a maga öröme és a szerencséje.
26. De akarja, hogy föloldozzam?
27. – Akarom.
28. No, hozzon ide tiszta lélekkel, tiszta szeretettel!...
Ha akarja, akkor segítök magának, de csak
úgy, hogyha hisz... Egy szál fehér cérnát!
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29. – Itt van a cérna.
30. Mutassa az ujját!
31. Ahogy én ezt a cérnát mérem, elmérem magától
mindenféle szerencsétlenséget.
32. Kilenc puszta határra elviszem magától, ahol
só, kenyér nem terem, Istent nem imádnak, Páduai
Szent Antalnak tiszteletet nem adnak.
33. Nem az én híremmel, Isten hírével, Páduai
Szent Antal tisztelettyivel eltávolítom magától a
rontást!
34. Mondja: úgy engedje az Isten!
35. – Engedje az Isten!
36. Ammen. No, hozzon ide egy ollót, aranyos!
Elvágjuk a cérnát!
37. No, nézze, itt van egy szál cérna! Kössön rá
három csomót!
38. És mind az egyes csomóra különlegesen kívánjon
három
kívánságot,
amit
szeretne
az
Istentül,
hogy teljesedjön!
39. No, kösse!... No, megkötötte?
40. – Meg.
41. Tiszta szívibül akarja?
42. – Tiszta szívembõl akarom.
43. No, ahogy ezt a cérnát dörgölöm.
44. Ezt a három csomót maga kötötte. Igaz vagy
nem igaz?...
45. – Igaz.
46. No, nézze, aranyoskám! Szemfényvesztõ nem
vagyok, mozi nem vagyok.
47. Ha tisztességesen, tiszta szívibõl akarja ezt a
férfit, nem csalatkozásra, nem akarja, hogy cserben
hagyja, hogy boldogtalanná tegye egész életre,
akkor ez a csomó sima lesz.
48. Olyan, mint elõször kötötte.
49. És amit maga kívánt hármat, az Istentõl teljesedjön!
50. No, fújjon rá!
51. Úgy engedje a Jóisten!

266

23752. No, ha ez a cérna sima lesz, és akkor maga
annyiba veheti, mintha teljesülne, és a szeminek
azt, amit maga köt a saját kezivel, azt a maga
szemivel láthassa.
53. Mennyit nem sajnál pénzbe’, hogy én magát
föloldozzam a maga boldogságára és a maga
szerencséjire?
54. Mert az Isten Isten vót, és annak a koporsóját
se õrizték, kedveském, ingyen!
55. Ingyen nem csinálhatom, mer’ nem is tudom.
56. Pénzzel tették le a boldogságát, a szerencsét
magátul, pénzzel is oldozom föl.
57. Mennyit nem szán? Mondjon egy összeget!
58. Hát, az a százas ám nem pénz! Dehát nincs
több? Szegény?
59. – Nincs több pénzem.
60. Hát, legyen az Isten akarattya, maj’ máskor
fölkeresem.
61. De csak akkor, hogyha hisz.
62. Ha nem lösz baj, ha sima nem lösz, akkor én
magának nem tudok segíteni, ha ötezret anna.
63. Fújjon rá! No, bontsa ki!...
64. No, nincsen rajta? Hála Istennek! Teljesült.
65. Majd ezt a három... vagy ezt a csomót majd
tegye bele a kilencedik fának a tövibe, és ahogy az
virágzik, úgy virágzik, édeském, a maga öröme és a
szerencséje.
66. Friss egészséget kívánok!
67. – Köszönöm szépen.
KOZÁK HELÉN „SZELENC“ (lovári), sz. 1934.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1985.

267

CD 27

CD 27

27/1

27/1

1. Hàjda, pheñe, ka l’ ràja,
Ê’ engradosàrav ‘lina,
3. hàj le tatahke, la mamake,
le tatahke, la mamake!
5. Àpoj, çi îav, phrala, çi îav, brè,
çi îav, phrala, çi îav, brè,
7. ke dukhàl ma d’ o ïero,
ke dukhàl ma d’ o ïero!
9. Lela pe, Ðèvla, thàj îala,
lela pe, Ðèvla, thàj îala.
11. Hàj d’ oj kurva so kerðas,
hàj d’ oj kurva so kerðah?
13. Kà pesÊi màmi geljàs,
kà pesÊi màmi geljàh.
15. Droboj tuke, ïè màmije,
droboj tuke, ïè màmije!
17. Naís tuke, ïè ñepòate,
naís tuke, ïè ñepòate!
19. Si ma, màmi, ekh phiràmno.
Sàr Êe mudàrav leh me?
21. Po jàrmàloko Êe îas,
píri ñèvi Êe Êíñeh!
23. Ýe phereh la thùd guglo,
Êe phereh la thùd guglo!
25. Hàj koa Sap, o Zeleno, Êe îas,
tu Êe ðeh leh thùd guglo,
27. hàj uo Êe ðel tu velíno,
hàj uo Êe ðel tu velíno!
29. Hàj khere-j kurva kàj d’ avela,
khere-j kurva kàj d’ avela.
31. O velíno leh kàj thoala?
InÊàl ando kher kàj thoala.
33. Lako phràle kàj d’ avela,

1. Gyere, nõvér, vesszõkért,
hogy bekerítsem az udvart,
3. és az apának, az anyának,
az apának, az anyának!
5. Aztán, nem megyek, testvér, nem megyek, hej,
nem megyek, testvér, nem megyek, hej,
7. mert fáj a fejem,
mert fáj a fejem!
9. Istenem, fogja majd magát és menni fog (a fiú),
Istenem, fogja majd magát és menni fog (a fiú).
11. És mit csinált a kurva,
és mit csinált a kurva?
13. A nagyanyjához ment,
a nagyanyjához ment.
15. Üdvözlet neked, te nagyanya,
üdvözlet neked, te nagyanya!
17. Köszönet neked, te unokalány,
köszönet neked, te unokalány!
19. Nagyanya, van nekem egy szeretõm.
(De) hogyan öljem meg õt?
21. A vásárra menjél,
vásárolj új fazekat!
23. Töltsd meg édes tejjel,
töltsd meg édes tejjel!
25. És menjél a Zöld Kígyóhoz,
te édes tejet adjál neki,
27. és õ adjon neked mérget,
és õ adjon neked mérget!
29. És a kurva haza fog jönni,
a kurva haza fog jönni.
31. A mérget neki (a fiúnak) hová fogja tenni?
A túlsó szobába fogja tenni.
33. A fivére meg fog jönni,
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lako phràle kàj d’ avela.
35. Meràv, pheñe, pharrùvav,
meràv, pheñe, pharrùvav,
37. ðe ma, pheñe, ‘g ljako pàj,
ðe ma, pheñe, ‘g ljako pàj!
39. Îa ‘nÊàl ando kher, o vùîo,
si tu ekh sverto mol lòlji,
41. thàj leh uoj, Ðèvla, phenðas.
Ýe ðeh la ma po nàsul,
43. po nàsul Êe ðel o Ðel,
po nàsul Êe ðel o Ðel!
45. Ýe ðeh la ma po miïto,
po miïto Êe ðel o Ðel!
47. Po thàn, Ðèvla, pharrùlo,
po thàn, Ðèvla, pharrùlo.
49. Kà pehko phiràmno gelji.
Mudàrðem mure phrales,
51. kaï Êe leh ma ba do tu!
Hàj me tute ke çi lav!
53. Sàr mudàrðan, ïè, Êe phraleh,
kaða mudàreh ma ji man!

a fivére meg fog jönni.
35. Meghalok, nõvér, meghasadok (elpusztulok),
meghalok, nõvér, meghasadok (elpusztulok),
37. adjál, nõvér, egy kis vizet,
adjál, nõvér, egy kis vizet!
39. Menjél a túlsó szobába,
van (ott) neked egy negyedliter vörös bor,
41. Istenem, (ezt) mondta neki.
Ha (a bort) rosszvégre adod nekem,
43. adja (neked is) rosszvégre az Isten,
adja (neked is) rosszvégre az Isten!
45. Ha javamra adod,
adja (neked is) javadra az Isten!
47. Istenem, helyben meghasadt (elpusztult a fiú),
Istenem, helyben meghasadt (elpusztult a fiú).
49. A szeretõjéhez ment (a lány).
Megöltem a fivéremet,
51. hogy te elvegyél engem!
És (hát), én téged nem veszlek el!
53. Hej, ahogyan a fivéredet megölted,
úgy ölsz meg engemet is!

CORONIA MUNTEANU (khelderash), sz. 1943.
Gura Văii, judeţul Bacau (R)
Gyûjtés: 1998.
27/2

27/2

1. Hàjda, pheñe, kà l’ ràja,
hàjda, pheñe, kà l’ ràja,
3. ji kà l’ ràja, le zelena,
kà l’ ràja, le zelena!
5. Ji kàj àïíle kàtoa tata,
kàtoa tata, kàta-j mama.
7. Ji so d’ oj kurva buîànði,
so d’ oj kurva buîànði!
9. Îa tu, phrala, màj àngle,

1. Gyere, nõvér, vesszõért,
gyere, nõvér, vesszõért,
3. zöld vesszõért is,
zöld vesszõért!
5. Ahogy is (ránk) maradtak (a kérések) apától,
apától, anyától.
7. Milyen ravasz is a kurva,
milyen ravasz a kurva!
9. Te menjél, fivér, elõbb (elõre),
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én hadd mossam ki az ingeket (a ruhákat) is!
11. Mit is csinált a legényke?
Be is fogta az ökröket.
13. Istenem, ment is az erdõbe,
Istenem, az erdõbe ment.
15. Milyen ravasz is a kurva,
milyen ravasz a kurva!
17. Ment is a nagynénjéhez,
ment a nagynénjéhez.
19. Hallgass meg, te nagynéni!
Nagynéni, van egy szeretõm,
21. nagynéni, van egy szeretõm.
Nem tudom, hogyan csináljam,
23. nagynéni, hogyan öljem meg õt?
Szépen ki is tanította.
25. Hallgass rám, anyám!
Vegyél egy fazekat,
27. vegyél egy fazekat,
és töltsd meg azt édes tejjel!
29. Menjél a Zöld Kígyóhoz!
Ad neked egy kis mérget,
31. ad neked egy kis mérget.
Mit csinált a kurva?
33. Új fazekat vásárolt.
Meg is töltötte édes tejjel,
35. ment vele a kígyóhoz.
Hallgassál rám, te kígyó!
37. Adok neked egy fazék édes tejet,
adjál nekem egy kis mérget!
39. Istenem, neki is adta a mérget,
hazajött vele.
41. A szobába tette,
a szobába tette.
43. Íme, a fivére megjön,
íme, a fivére megjön.
45. Istenem, õ (a lány) mit csinált?
A vödrökbõl kiöntötte a vizet,

Êe thov ji me le gada!
11. Ji so d’ o çavòro kerðas?
Guruven ji d’ astàrðas.
13. Ji d’ ando voï, Ðèvla, gelo,
d’ ando voï, Ðèvla, gelo.
15. Ji so d’ oj kurva buîànði,
so d’ oj kurva buîànði!
17. Ji kàj pesÊi bibi gali,
kàj pesÊi bibi gali.
19. D’ aïuñes tu, ïè bibe!
Si ma, bibe, ekh phiràmno,
21. ji si ma, bibe, ekh phiràmno.
Œi îanav, sàr Êe kerav,
23. sàr les, bibe, Êe mundàrav?
Ji la mundro kàj sikaðas.
25. D’ aïuñes tu, màjke, manðe!
Ýinta ekh píri màj ñèvi,
27. Êinta ekh píri màj ñèvi,
thàj pherta la thùd gùglo!
29. Îa koà Sap, o Zeleno!
Ðel tu ekh ljàko velino,
31. ðel tu ekh ljàko velino.
So d’ oj kurva kàj kerðas?
33. Píri ñèvi kàj Êinðas.
Ji thàj la thùd gùglo pherðas,
35. koà sap lasa kàj geljas.
D’ aïuñes tu, sapa, manðe!
37. Ðav tu ekh píri thùd gùglo,
ðe ma ekh ljàko velino!
39. Ji la velino, Ðèvla, ðas,
khère lesa d’ avíljas.
41. Les ando kheri kàj ïùÊas,
les ando kheri kàj ïùÊas.
43. Jeta, lako phràl d’ avel,
jeta, lako phràl d’ avel!
45. So uoj, Ðèvla, kàj kerðas?
Pàj anda l’ bràða ïòrðas,
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47. ji pàj anda l’ bràða ïòrðas.
Lako phràl kàj porta sas.
49. Ji puter, pheñe, el vudàra,
puter, pheñe, ‘l vudàra!
51. Ji d’ aïuñes tu, pheñe, manðe!
Ðe ma, pheñe, ekh ljàko pàj!
53. Ke ïuÊílo muro muj,
dekin dav muj pal’ guruv.
55. Ji nàj ma, phrala, ekh ljàko pàj,
kàj thoðemoj le gada,
57. kàj thoðemoj le gada!
Îa ‘ndo kheri d’ o vùîo,
59. s’ ekh pahàro mol lòli!
Ji kanoà ïavòro ïunðas,
61. po pràgo lasa ‘víljas.
Ji d’ aïuñes tu, pheñe, manðe!
63. Ýe ðesa ma de miïto,
de miïto Êe ðel t’ o Ðèl!
65. Ýe ðesa ma de nàsul,
po nàsul Êe ðel o Ðèl!
67. Vi ko muj, Ðèvla, thoðas,
vi po thàn kàj pharrùjlas.
69. So, d’ oj kurva so kerðas?
Kàj pesko phiràmno geljas.
71. Ji d’ aïuñes tu, phiràmña,
mundàrðem mire phràles,
73. numa kas Êe lav tutut!
Ji sàr mundàrðan Êe phràles,
kàða mundàres vi man!

47. a vödrökbõl ki is öntötte a vizet.
A fivére az ajtónál volt.
49. Nyissad is, nõvér, az ajtókat,
nyissad, nõvér, az ajtókat!
51. Hallgassál is, nõvér, rám!
Adj nekem, nõvér, egy kis vizet!
53. Mert kiszáradt a szám,
mióta az ökör után kiabálok.
55. Nincsen, fivér, egy kis vizem se,
hogy (mert) mostam az ingeket (a ruhákat),
57. hogy (mert) mostam az ingeket (a ruhákat)!
Menjél a tiszta házba (a tiszta szobába),
59. van (ott) egy pohár vörös bor!
Amikor is a legényke meghallotta,
61. a küszöbre jött.
Te is hallgassál rám, nõvér!
63. Ha javamra adod (a bort),
adja neked (is) javadra az Isten!
65. Ha rosszvégre adod nekem,
(neked is) rosszvégre adja az Isten!
67. Istenem, a szájához is tette (a pohár bort),
meg is hasadt (elpusztult) helyben.
69. Hát, a kurva mit csinált?
A szeretõjéhez ment.
71. Hallgass is meg, te szeretõ,
megöltem a fivéremet,
73. csakhogy tehozzád menjek feleségül!
Ahogy is a fivéredet megölted,
úgy ölsz meg engemet is!

BOBOÁKA (khelderash), sz. 1933.
Feteşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 1998.
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27/3a

27/3a

1. Œorro çobonàïi,
çorro çobonàïi,
sa gílja tàj phírða,
sa gílja tàj phírða.

1. Szegény juhász,
szegény juhász,
mind (mindig) ment és járt (vándorolt),
mind (mindig) ment és járt (vándorolt).

5. No, innen nem tudom én!

5. No, innen nem tudom én!

KÖZÉPKORÚ CERHÁRI FÉRFI
Kántorjánosi, Szabolcs-Szatmár megye (M)
Gyûjtés: 1982.
27/3b

27/3b

1. – Phen mange: ripa bangi!
2. – Xas i miî, i bangi.
3. – Xas o kàr, o bango!
4. – Phen mange: ïùri!
5. – ¥ùri.
6. – Xas i miî, i phùri.
7. – Phen mange: ïèlo!
8. – Xas muro pèlo.
9. – Phen mange: biço bojtonenca!
10. – Biço bojtonenca.
11. – Xas i miî girçonca.

1. – Mondd nekem: görbe répa!
2. – Megeszed a pinát, a görbét.
3. – Megeszed a faszt, a görbét!
4. – Mondd nekem: kés!
5. – Kés.
6. – Megeszed a pinát, az öreget.
7. – Mondd nekem: kötél!
8. – Megeszed a tökömet.
9. – Mondd nekem: ostor bojtokkal!
10. – Ostor bojtokkal.
11. – Megeszed a pinát görcsökkel.

AJTAI BÉLA (másári), sz. 1962.
és AJTAI KÁLMÁN (másári), sz. 1964.
Tázlár, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1984.
27/4

27/4

1. Ke, tal o pòdo le îambengro
hin o bijàv le romengro.
Le îamb’ ande çingàrði, lume, vàj, vàj,

1. Mert, a békák hídja alatt
van a cigányok lakodalma.
A békák bent (a vízben) zajosak, világ, jaj, jaj,
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utánam õ (a lány) meghalt (epedezett), világ, jaj.
A békák bent (a vízben) zajosak, világ, jaj, jaj,
utánam õ (a lány) meghalt (epedezett), világ, jaj.

pale mande voj mùljas, lume, vàj.
Le îamb’ ande çingàrði, lume, vàj, vàj,
pale mande voj mùljas, lume, vàj.

DOMMU JÁNOS (kherútno), sz. 1973.
Kerelõszentpál-Sînpaul, judeţul Mureş (R)
Gyûjtés: 1991.
27/5

1. Télen, nyáron a sátorozás folyt, tehát, a vándorló
cigányoknál.
2. Hát, a letelepedés, az akkor... akkoriban nem
volt ilyen egyszerû, mert a falukba, a városokba
nem lehetett bemenni a cigányoknak.
3. Esetleg úgy lehetett bemenni a cigányoknak,
hogy valamilyen szolgáltatás kapcsán, tehát, drótoztak,
fótoztak,
vagy
kosarat
árultak,
vagy
söprût
árultak, vagy valami olyan munkát végeztek el
háznál, ami esetleg a cigány foglalkozásba’ volt.
4. Tehát, lehetett jóslás vagy bármi, ami esetleg elõfordulhatott.
5. Hát, a kártyavetéstõl kezdve minden.
6. Tehát, ezeket lehetett, mert úgymond „ûzni az
ipart“. Ezt megengedték.
7. Dehát azt, hogy bemenni a faluba, letelepedni,
vagy a falun átmenni, az már egy kicsit veszélyesebb
dolog volt.
8. Át lehetett menni, de ez már nem volt eléggé
annyira veszélytelen vállalkozás, mer’ akár meg is
verhették a cigányokat, hogy éppen mit keresnek
arra.
9. Semmi ok nélkül. Tehát, ehhez nem kellett ok.
10. Elég ok volt az, hogy már egyáltalán bent
merészkedtek a faluba.
11. Mer’ elterjedt, hogy lopnak, csalnak, ésatöbbi.
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12. Vótak olyan családok, akiket ismertek.
13. Ismerték, hogy régóta, évente eccer-kéccer arra
jártak, letelepedtek és nem loptak el semmit, meg
hasznos szol...
14. – Azoknak megengedték?
15. Azoknak általában meg szokták engedni, de õk
is tudták, hogy itt átmehetünk a falun, de már a
másikba’ nem, mer’ ott... ott már... ott már mi nem
mehetünk, mer’ nem úgy ismernek bennünket,
vagy nem ismertek úgy bennünket el.
16. A sátrakat, hát, többféleképpen vertük le.
17. Ez attól függött, hogy meddig akartunk maradni.
18. Ha rövid ideig maradtunk, akkor a kocsinak a
rúdjára szereltük fel a sátrunkat.
19. Levettük az ülésdeszkát a kocsiról, alátámasztottuk
a rúd alá, és arra húztuk rá a sátrat.
20. Vagy pedig egy ilyen hosszabb élõ fára, ami
sudarasabb fa vót, azt lehajtottuk, kicövekeltük, és
utána arra lett ráhúzva a sátor.
21. Ha pedig tovább volt ez maradva, mondjuk, egy
hétnél már több ideig, akkor, természetesen, két
sátorfára, átkötõvel, és úgy táboroztunk le.
22. Jellemzõ volt a cigányokra, hogy mindenki a
saját kis sátorfáját szokta vinni magával, mer’ az
mindenkinek a saját sátorához volt méretezve.
23. Tehát, hogy milyen hosszú volt, hogy milyen
magas volt.
24. Azt eccer beméretezte és akkor nem kellett
neki minden alkalommal sátorfát vágni.
25. Azt mindig vitték magukkal.
26. – Oszt jól ki vót száradva.
27. Meg jól ki vót száradva, az könnyû volt, meg,
hát, a sátorfa nem csak a sátor felállítására vót alkalmas.
Ugye?
28. – Hanem?
29. Hát, verekedésnél. Az mingyár azzal kezdõdött,
hogy elõ a sátorfát.
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30. – No, most ezeknek a különféle sátraknak
különféle nevük volt? Például, amit a szekérrúdra
feszítettek ki?
31. Az ugyanaz a sátor volt.
32. – De nem volt más nevük?
33. Nem.
34. – Nem nevezték?... Azt mondták, hogy sátrat
csinálnak?
Csak?
Szóval...
Az
elnevezés...
35. Így van. Hogy „rúdra sátrat“, vagy „fára sátrat“.
„Upro kast i cerhe.“
36. – Volt nevük?
37. Volt.
38. – Volt? Mi volt?
39. Amelyiket ágas fára húzták, az volt a sima sátor.
Amelyiket...
40. – De a cigány neve mi volt?
41. „I cerhe“. Az, az volt a rendes sátor, „cerhe“.
Amit egy élõ fát, mondjuk, lehajtottak, vagy csak
egy szál fát vert bele a földbe, kihegyezte a végét,
beleverte, lehajtotta és a végét kicövekelte, az vót a
„zsambe“. Az a „béka-sátor“ vót.
42. Mert olyan futra (alakra) hajtotta meg, akkor
azt szokták mondani, „pri zsambe cide i cerhe“,
(békára húzták a sátrat), béka-alakra.
43. Ha kocsin vót, akkor „pro verda cide i cerhe“
(szekérre húzták a sátrat). Kocsin sátor, kocsira
húzta a sátrat.
44. – Tehát, akkor volt?
45. El voltak nevezve ezek, csak, hát,... Például, a
sátornak a feszítõcövekje, az volt a „floaken“, az
volt a cövek.
46. – És a sátorvásznat hogy’ hívták?
47. – Nejlon.
48. Á!
49. Maga a „cerhe“, az vót a sátor. A sátoranyag.
50. – A sátorépület. Igen. De az anyaga? Az?
51. Hát, ezt... többfajta anyagból volt. Vót, akinek
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anginból volt. Az má’ elég jól összeszedte magának,
hogy megvett annyi angint, meg tudott venni, mer“
ezt eccer kellett felhúzni, eccer megázott, oszt
utána mán nem ázott be.
52. Elõször beázott, utána megdagadtak akkor az
anginba’ a szálak és akkor az eltömítti, az esõ.
53. És akkor az egy olyan viaszos réteget képez
kívülrõl, ahol az esõ, a pára megfogja.
54. És akkor, aki mán hosszú ideig sátorozott vele,
be szokott zõdülni, mint a moha.
55. Meg vót olyan, aki nem vót neki semmi más,
összevarrt két lepedõt, vagy hármat, ezeket a régi
vászonlepedõket, amit úgy faluban csereberéltek
edényért, vagy jóslás, vagy...
56. Hát, annak is, a vászonnak is van egy olyan tulajdonsága,
hogy
az
több
ideig
átcsöpög,
de
egy
idõ
után má’ az is, rászáll a por, az esõ beleveri, és
utána má’ az se ázik be.
57. Hát, ez ugyanúgy van az esernyõnél.
58. – Nem kenték be valamivel?
59. De be szokták. Amikor olyan zsákanyagbul varrtak,
mert, hát, nem vót neki más, akkor ha hozzáfért
valahol
zsákokhoz,
ezekhe’
a
vászonzsákokhoz,
szétbontotta, összevarrta és akkor a döglött állatoknál,
mondjuk, a teheneknél.
60. Megtalálta a döglött tehenet.
61. Ha még friss vót, akkor sütöttek-fõztek belõle.
A faggyújával szokták a zsákon-anyagot bekenni és
akkor az nem engedte át a vizet.
62. De azt nem lehetett úgy összehajtogatni utána
mán, mint a másik sátrat, hogy összegöngyölíti teljesen,
mer’
akkor
a
faggyúréteget,
ahogy
hajtotta,
úgy megtöredezett, és utána megint beesett.
63. – És akkor hogy’ szárították?
64. Azt csak lapokba’ rakták össze.
65. – Lapokba’?
66. Igen.
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67. – És ilyen ponyvából?...
68. Hát, mán akkor, akkor abba’ az idõbe’, mán
mikor a ‘70-es (1970-es). Mer’ még a ‘70-es elején is
nagyon sok...
69. – Maga még akkor is vándorolt?
70. Hát... mán hogy’ mondjam? Nem vándoroltunk,
de sátorba’ laktunk.
71. – A ‘70-es években?
72. Igen. Igen.
73. Hát, ez olyan vót, hogy amég el nem készült a
kunyhó, addig sátorba’ laktunk még másfél évet.
Télen, nyáron.
74. Józsinak az elmondottaihoz annyit szerettem
volna hozzáfûzni, hogy a roma ember, az élet kicsiszolta
nagyon és amire más ember rá se merne gondolni
vagy meg se álmodná, õnéki olyan tapasztalatok
által
szerzett
tudása
van,
hogy
például
egy
olyan ember, aki házba’ nõtt fel és az, télen azt
mondanák neki, hogy „menj ki a szabadba és ott élj
meg“, az biztos, hogy elpusztulna, meghalna.
75. De egy cigány ember, már azzal a tapasztalattal,
ami még a 20-25 éves korba’ vannak most még a
cigány emberek, meg vannak még fiatalabbak is,
akik még késõbb tudtak lakáshoz jutni, vagy
házhoz, vagy kunyhóhoz, az megélne.
76. Mer’ az nem tudja, egy olyan átlagember,
például, hogy ha most van ötven centi vastag hó és
csak egy vagy két szál gyufám van, hogy hogyan tudjak
tüzet gyújtani.
77. Elsõre. Amikor minden vizes. Mindent lep a hó.
78. Hova rakjak sátrat? Hogyan húzzam le a sátrat?
79. Legelsõ dolgom az, hogy fogom, elpucolom a
havat. Utána oda gyújtok tüzet.
80. Azt a tüzet arrébb szedem, elpucolom. Ott
átszáradt, átmelegedett a fõd, ahol egész nap
(égett).
81. A nagy télben így csinálták a cigányok, hogy
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naponta átfordították a sátrat.
82. Ahol egész nap tüzelt, oda éjszakára elhúzta a
parazsat meg a hamut, odarakta rá a szalmát,
odafordította át a sátrat.
83. És akkor a sátor elé került újra a tûz, de a meleg
fõdön aludtak.
84. Alulról kapta a meleget, mer’ másképp elpusztultak
vóna az emberek.
85. Hát, mi, tüdõgyulladás meg ilyesmibe’ meg...
86. Így is sokan meghaltak, de akkor még többen
meghaltak vóna.
87. Meg az erdõkbe’, a nagy területen való
tûzrakás.
88. Egy sátornyi helyen rakták a tüzet, nyáron is,
amikor lesátoroztak.
89. Ez azér’ vót, hogy a kullancsok, a férgek,
kígyók, ilyen rovarok ellen.
90. Hogy fölégették ott a területet és akkor odasátraztak
le, nehogy ottan a gyerekeket a kullancsok,
férgek, bogarak megmásszák és ebbõl baj legyen.
91. Meg ezér’ vót az, mai nap is, hogy azt mondják
a cigányokra, hogy a „büdös cigány“.
92. Mer’ az valóba’, büdös vót a cigány, de nem az
által, hogy nem mosakodott meg, hanem a füst.
93. A sátor az így helyezkedett el és a sátor elõtt
volt a tûz. Tehát, hogy azér’ melegítse valamelyest
õket.
94. – De éjszakára hagytak parazsat?
95. Persze. Parazsat hagytak.
96. Hát, az ilyen vastag parázs is lehetett, hogy
reggel ne kelljen állandóan tüzet rakni.
97. És a sorrend az úgy volt, hogy kívül feküdt a
férfi, utána a feleség, a feleség után volt a nagyobb
lány, kisebb lány, kisebb lány, és a kis lány mellett
feküdt a legkisebb gyerek, és utána a nagyobb
gyerek, és a legnagyobb gyerek feküdt leghátul.
Tehát, ez... ez volt a sorrend.
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KAKAS JÓZSEF (szinto), sz. 1964.
és PÁPAI MIHÁLY (szinto), sz. 1959.
Kisbajom, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
27/6

27/6

1. Dale, Œoàna ïèjbàri,
tomñíme paloa Ñikolça,
tomñíme paloa Ñikolça.
4. Lako dàd, Ðèvla, som phenla,
lako dàd, Ðèvla, som phenla?
D’ aïunes tu, Œoàna, manðe,
d’ aïunes tu, Œoàna, manðe!
8. Hàj blukova vasÊesÊe Êe les,
blukova vasÊesÊe Êe les,
tu koa pàj Êe Êeljàres,
tu koa pàj Êe Êeljàres, ïèj!
12. Œoàna, Ðèvla, kanà ïunla,
blukova vasÊesÊe lela,
hàj koa pàj kàj Êeljàrela,
hàj koa pàj kàj Êeljàrela.
16. Hàj Ñikolça, Ðèvla, som kerla,
Ñikolça, Ðèvla, som kerla?
Hàj korkòro, Ðèvla, kàj îala,
pala-j Œoàna Êeljàrela.
20. Hàj bul po pàrno kàj màj thola,
pala-j Œoàna Êeljàrela,
pala-j Œoàna Êeljàrela.
D’ aïuñes tu, Œoàna, manðe!
24. Hàj d’ aïuñes tu, Œoàna, manðe,
vadra pàj Ê’ ankalaves,
vadra pàj Ê’ ankalaves,
Êe pja’ ji me, j’ o pàrno, ïèj!
28. Œoàna, Ðèvla, som phenela?
Œe ràj, ç’ emperàto san,
tuke pàj Ê’ ankalavavi,

1. Anyám, Csoána eladó lány,
eljegyezve Nyikolcsa által,
eljegyezve Nyikolcsa által.
4. Istenem, az apja mit fog mondani,
Istenem, az apja mit fog mondani?
Te Csoána, figyelj rám,
te Csoána, figyelj rám!
8. És kannát vegyél kézre (a karodra),
kannát vegyél kézre (a karodra),
te a vízhez indulj,
hé, te, a vízhez indulj!
12. Istenem, Csoána amikor hallani fogja,
kannát vesz majd kézre (a karjára),
és a vízhez indul majd,
és a vízhez indul majd.
16. Istenem, és Nyikolcsa mit fog csinálni,
Istenem, Nyikolcsa mit fog csinálni?
Istenem, és egyedül megy majd,
Csoána után fog indulni.
20. És segget fog tenni a fehérre
(a fehér lóra fog ülni),
Csoána után fog indulni,
Csoána után fog indulni.
Te Csoána, hallgass rám!
vegyél ki (húzzál a kútból egy) vödör vizet,
vegyél ki (húzzál a kútból egy) vödör vizet,
hé, te, hadd igyak én is, a fehér (ló) is!
28. Istenem, Csoána mit fog mondani?
Miféle úr, miféle király vagy,
hogy (a kútból) vizet vegyek ki (húzzak) neked,
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hogy (a kútból) vizet vegyek ki (húzzak) neked?
32. Szállj le (a lóról) és igyál vizet,
szállj le (a lóról) és igyál vizet!
Istenem, ahogy Nyikolcsa meghallja majd,
õ a fehérrõl (a fehér lóról) le fog szállni.
36. És õt (Csoánát) ölbe fogja venni,
õt (Csoánát) ölbe fogja venni,
kezdi majd és csókol majd,
kezdi majd és csókol majd.
40. Õ (Csoána) szájból (szóval) mondja majd:
Csókolj engem, ne harapjál,
csókolj engem, ne harapjál!
Mert a csók nem ismerszik meg
(a csók nyoma nem látszik),
a harapás megismerszik
(a harapás nyoma meglátszik).
45. Csoána annyit (olyan sok ideig)
ül (marad távol),
Csoána annyit (olyan sok ideig) ül (marad távol),
a kannában meg fog melegedni a víz,
a kannában meg fog melegedni a víz.
49. És telik (egy) óra, telik kettõ,
telik (egy) óra, telik kettõ,
Istenem, Csoána nem fog jönni,
Istenem, Csoána nem fog jönni.
53. Istenem, õ (az apja) amikor látja majd,
szavacska sem fog befejezõdni,
Csoána is megjön majd,
Csoána is megjön majd.
57. Istenem, az apja mit fog mondani,
Istenem, az apja mit fog mondani?
Hé, Csoána, hoztál hideg vizet,
hé, Csoána, hoztál hideg vizet?
61. Apa, hoztam hideg vizet.
Istenem, Istenem, õ (az apja) mit fog csinálni?
Istenem, a vödröcskét fogja majd,
Istenem, vizecskét fog inni.

tuke pàj Ê’ ankalavavi?
32. Xuljí Êèjle tàj pí pàj,
χuljí Êèjle hàj pí pàj!
Ñikolça, Ðèvla, kàj ïunla,
uo poa pàrno kàj χuljela.
36. Hàj l’ anð’ angàli kàj màj lela,
l’ anð’ angàli kàj màj lela,
astàrela hàj çumiðela,
astàrela hàj çumiðela.
40. Uoj andoa mosÊe phenela:
Œumiðe ma, na dandàl,
çumiðe ma, na dandàl!
K’ o çumiðímo çi prinîànðol,
o dandalímo prinîànðol.
45. KaðiÊi Œoàna beïela,
kaðiÊi Œoàna beïela,
pàj ando blùko’ taÊola,
pàj ando blùko’ taÊola.
49. Hàj nàkhel çàso, nàkhel duj,
nàkhel çàso, nàkhel duj,
Œoàna, Ðèvla, çi d’ avela,
Œoàna, Ðèvla, çi d’ avela.
53. Kanà, Ðèvla, uo ðikhela,
ç’ e vorbica çi freïola,
ji kàj Œoàna kàj d’ avela,
ji kàj Œoàna kàj d’ avela.
57. Lako dàd, Ðèvla, som phenla,
lako dàd, Ðèvla, som phenla?
Anðan, Œoàna, pàj ïùdro, ïèj,
anðan, Œoàna, pàj ïùdro, ïèj?
61. Anðem, tate, pàj ïùdro.
Uo, Ðèvla, Ðèvla, som kerla?
Bràðòri, Ðèvla, kàj lela,
pàjòro, Ðèvla, kàj pela.
65. D’ andoa mosÊe kàj phenela,
d’ andoa mosÊe kàj phenela:
Nas tuke, Œoàna, laîav,
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65. Szájból (szóval) fogja mondani,
szájból (szóval) fogja mondani:
Csoána, nem volt neked szégyen,
hé, és kilenc nagybácsi, kilenc nagynéni (van)?!
69. És kilenc nagybácsi, kilenc nagynéni (van),
engemet szégyenre adtál (szégyenbe hoztál),
engemet szégyenre adtál (szégyenbe hoztál)!
72. És a pofádat (arcodat) ki vágta meg,
és a pofádat (arcodat) ki vágta meg?
Apa, elhaladtam a rózsafa alatt,
megkarmolta a pofámat (az arcomat).
76. És elhaladtam, apa, a rózsafa alatt,
megkarmolta a pofámat (az arcomat).
Csoána, annyit ültél (olyan sokáig maradtál)!
Jósoltam egy juhásznak. Hej, te (lány)!
80. Istenem, és az apja mit fog csinálni?
A korbácsot a vízbe fogja tenni,
a korbácsot a vízbe fogja tenni,
Istenem, õt annyit (annyira) üti majd.
84. Istenem, õt annyit (annyira) üti majd,
a csecsekbõl vér szökik (spriccel) majd,
a csecsekbõl vér szökik (spriccel) majd.
87. Apa, és hallgass rám!
Apa, adj nekem két fillért,
apa, adj nekem két fillért,
hé, hadd vegyek magamnak piros fonalat,
91. hadd szegjem föl (hadd varrjam meg)
a szoknyámat!
Istenem, az apja mit fog mondani?
Az anyjához fogja õt küldeni,
az anyjához fogja õt küldeni.
95. És szájból (szóval) mondja ezt (Csoána):
Apa, hallgass rám,
az esküvõi kenyér,
apa, maradjon meg halotti torinak!
99. És a lakodalmi bor,
apa, maradjon meg halotti torinak,

hàj íja kak, íja bibja, ïèj?!
69. Hàj íja kak, íja bibja,
man po laîav kàj màj ðan ma,
man po laîav kàj màj ðan ma!
72. Hàj Êi buka kon ïinðas,
hàj Êi buka kon ïinðas?
Nàkhlem, tate, tala o rugo,
çurunða’ d’ o muri buka.
76. Hàj nàkhlem, tate, tala o rugo,
çurunða’ d’ o muri buka.
KaðiÊi, Œoàna, beïljan!
Drabàrðem ‘khe çobànos. ¥èj!
80. Hàj lako dàd, Ðèvla, som kerla?
Korbaçi ando pàj kàj thola,
korbàçi ando pàj kàj thola,
la, Ðèvla, kàjÊi màrela.
84. Hàj la, Ðèvla, kàjÊi màrela,
rat anda l’ çùça χuljela,
rat anda l’ çùça χuljela.
87. Hàj d’ aïuñes tu, tate, manðe!
Ðe ma, tate, duj supcirja,
ðe ma, tate, duj supcirja,
Êe lav mange ðeg lòlo, brè,
91. Êe astarav d’ o muri coχa!
Lako dàd, Ðèvla, som phenla?
Kàj laÊi ðèj kàj tràðela la,
kàj laÊi ðèj kàj tràðela.
95. Hàj kaða andoa mosÊe pheñela:
D’ aïuñes tu, tate, manðe,
d’ o mànro kàj la nuntàko,
Ê’ aïel, tate, pomànako!
99. Hàj i moli l’ abavesÊi,
Ê’ aïel, tate, pomànaÊi,
Ê’ aïel, tate, pomànaÊi!
102. Kàj pesÊi baba kàj îala.
D’ aïuñes tu, baba, manðe,
ðe ma, baba, duj supcirja,
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Êe lav mange ðeg lòlo, ïèj!
106. Hàj laÊi baba kanà ïunla,
trin supcirja kàj màj ðela,
trin supcirja kàj màj ðela.
Koa farmaçiko kàj îala.
110. Hàj dauz, domnule, la mine,
dauz, domnule, la mine,
sim daj oljak de votrava,
k’ am un kijne don turbat, mej!
114. Farmaçiko kanà ïunla,
la draba, Ðèvla, kàj ðela,
la draba, Ðèvla, kàj ðela.
D’ anðe bàr la khangèraÊi,
118. hàj d’ anðe bàr la khangèraÊi,
hurjàvel pe hàj geÊil pe,
farmàçiko kàj màj lela,
farmàçiko kàj màj lela.
122. Hàj uoj po thàn, Ðèvla, merela,
uoj po thàn, Ðèvla, merela.
Ñikolça ke χaÊàrela,
Ñikolça ke χaÊàrela.
126. Hàj bul po pàrno kàj màj thola,
pala laÊe Êeljàrela,
pala laÊe Êeljàrela,
koa klopotàri kàj îala.
130. Auz, domnule, la mine!
Se nu faç gropa de unu,
se faç gropa pentru doj, mej!
Koa klopotàri kàj îala.
134. Hàj se nu tràç klopot de unu,
se tràç klopot pe man doj, mej,
se tràç klopot pe man doj, mej!

apa, maradjon meg halotti torinak!
102. A nagyanyjához megy majd (Csoána).
Nagyanya, figyelj rám,
adjál, nagyanya, két fillért,
hej, hadd vegyek magamnak piros fonalat!
106. És a nagyanyja amikor meghallja majd,
három fillért ad majd,
három filllért ad majd,
A patikushoz fog menni.
110. És hallgass rám, uram,
hallgass rám, uram,
adj egy kevés mérget,
mert veszett kutyám van, hej!
114. A patikus amikor meghallja majd,
Istenem, gyógyszert fog neki adni,
Istenem, gyógyszert fog neki adni.
A templom kertjében,
118. és a templom kertjében,
öltözködik és készíti (ékesíti) magát,
be fogja venni a gyógyszert,
be fogja venni a gyógyszert.
122. Istenem, és õ helyben meg fog halni,
Istenem, õ helyben meg fog halni.
Nyikolcsa meg fogja (ezt) érezni,
Nyikolcsa meg fogja (ezt) érezni.
126. És segget fog tenni a fehérre
(a fehér lóra fog ülni),
utána indul majd,
utána indul majd,
a harangozóhoz megy majd.
130. Uram, hallgass rám!
Ne egy sírt csinálj,
hej, kettõnek csinálj sírt!
A harangozóhoz megy majd.
134. És ne egynek húzd a harangot,
hej, kettõnek húzd a harangot,
hej, kettõnek húzd a harangot!

LUBA STANESCU (khelderash), sz. 1953.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000.
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27/7

27/7

1. Hej, de, nàj man çi dàd, çi dejòri
tàj mukhljas man, de, muri gàîi, de, jaj,
hej, de tàj mukhljas man muri gàîi,
de, kurva sas voj, oj, ke, naðon, de, bàri.

1. Hej, de, nincsen apám, se anyácskám
és elhagyott a feleségem, de, jaj,
hej, de, és elhagyott a feleségem,
de, kurva volt õ, oj, mert, nagyon, de, nagy.

5. Hej, de, dujdîène sam le phràlenca,
dujdîène sam le gindonca
tàj aven e rom, dikhen ame
tàj si, kon opre..., haj, ke, de, naðon bàri.

5. Hej, de, ketten vagyunk a testvérekkel,
ketten vagyunk a gondokkal
és jönnek a cigányok, megnéznek minket
és van, aki föl..., haj, mert, de, nagyon nagy.

9. Hej, de, d’ aba, Dèl, pe kodi ràÊi,
t’ avel khère, de, muri gàîi,
apal, t’ avel khère muri gàîi,
hej, de, t’ avel mange, oj, ke, voj baχtàli!

9. Hej, de, add már, Isten, arra az estére,
jöjjön haza, de, a feleségem,
aztán, jöjjön haza a feleségem,
hej, de, legyen nekem, oj, mert, õ szerencsés!

13. Hej, de, szivárványos az ég alja,
nem jól van a fejem alja.
Hej, de, gyere, romnyim, igazítsd meg,
de, fáj a szívem, te gyógyítsd meg!

13. Hej, de, szivárványos az ég alja,
nem jól van a fejem alja.
Hej, de, gyere, feleségem, igazítsd meg,
de, fáj a szívem, te gyógyítsd meg!

HORVÁTH JÁNOS „GALI“(lovári), sz. 1972.
Nagykónyi, Tolna megye (M)
Gyûjtés: 1997.
27/8

27/8

1. Jaj, nàj ma çi dàd, çi dejòri
tàj mukhlas ma muri gàîi,
tàj mukhlas ma muri gàîi,
kurva sas voj, jaj, de, naðon, de, bàri.

1. Jaj, de, nincsen apám, se anyácskám
és elhagyott a feleségem,
és elhagyott a feleségem,
kurva volt õ jaj, de, nagyon, de, nagy.

5. Jaj, d’ aba, Dèvlàm, kodo çàso,
t’ avel khère muro gàîo,
t’ avel khère muro gàîo,
t’ avel mange, jaj, de, voj baχtàlo!

5. Jaj, add már, Istenem, azt az órát,
jöjjön haza a férjem,
jöjjön haza a férjem,
legyen nekem, jaj, mert, õ szerencsés!
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9. Apal phendas:

9. Aztán mondta:

10. Tàj szivárványos az ég alja,
nem jól van a fejem alja.
Ke, gyere, Zsuzsim, igazítsd meg,
fáj a szívem, jaj, ke, te gyógyítsd meg!

10. És szivárványos az ég alja,
nem jól van a fejem alja.
Mert, gyere, Zsuzsim, igazítsd meg,
fáj a szívem, jaj, mert, te gyógyítsd meg!

14. Jaj, dujdîène sam, le phràlòra,
dujdîène sam le gindonca.
Tàj aven e rom, dikhen ame,
si, koj opre, haj, ke, roden ame.

14. Jaj, ketten vagyunk, a testvérkék,
ketten vagyunk a gondokkal.
És jönnek a cigányok, megnéznek minket,
vannak, akik föl, haj, mert, keresnek minket.

18. Tàj engedelmo le romendàr,
apal, vi ïeleîènendàr,
ke pale semo vòja las ma,
apal, le phralengi, de, vòja.

18. És engedelmet a cigányoktól,
aztán, száztól is,
mert megint (egy) szemet (kicsit) kedvem lett,
aztán, a testvérek, de, kedve
(hogy a cigányokkal mulassak).

22. Apal, inke jokhàr engedelmo,
apal, vi ïeleîènendàr.
Ke, ker tu, Híreï, ïukàr vòja,
apal, vi ïeleîènenge!

22. Aztán, még egyszer engedelmet (kérek),
aztán, száztól is.
Mert, csinálj te, Híres, szép kedvet,
aztán, száznak is!

26. Tàj màrel o Dèl kodo çàso,
kanà khèràl ïuttem pàso,
t’ àïílemas la kurvasa,
kodolasa la dilasa.

26. És megveri (verje meg) az Isten azt az órát,
amikor itthonról tettem lépést,
ha (inkább) maradtam volna a kurvával,
azzal a bolonddal.

30. Apal phendem:

30. Aztán mondtam:

31.Jaj, de ma, phralàm, ek ïelengi,
pale semo te mulatij,
ke las ma pale i vòja,
apal, le phralengi, de, vòja!

31. Jaj, adj nekem, testvérem, egy százast,
(hogy) megint (egy) szemet (kicsit) mulassak,
mert lett megint kedvem,
aztán, a testvérek, de, kedve!

KOLOMPÁR EDIT „HÍRES“ (lovári), sz. 1955.
Zalaegerszeg, Zala megye (M)
Gyûjtés: 2000.
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27/9

27/9

1. De cîte ori am dat să mor,
tot de mîna curvelor, măi.
Dumnezeu, ne da ce-am dat io,
dacă, măi, capu, vai, sărac, măi.

1. Ahányszor meg akartam halni,
mindig a kurvák által, hej.
Istenem, de, mire jutottam én,
ha, hej, a fejem, jaj, szegény, hej.

5. De, vezi, Doamne, de, ce-am dat io,
că, măi, capu, vai, sărac, măi,
de zile, zile, mîndra mea, măi,
de, nu ne-o bine curva mea, măi.

5. De, látod, Uram, mire jutottam én,
mert, hej, a fejem, jaj, szegény, hej,
napok, napok óta, szépségem, hej,
de, nem jó a kurvám, hej.

BOGDÁN JÓZSEF (beás), sz. 1950.
Somogyvár, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
27/10

27/10

1. Engedelmo!

1. Engedelmet (kérek)!

2. Jaj, sorro ràÊi pilem
le mure lòve,
ç’ àïíle ma, mamò,
mamò, çi duj kàle, de, nève.

2. Jaj, egész éjjel ittam
a pénzemet (megittam a pénzemet az éjjel),
nem maradt nekem, anyám,
anyám, két fekete, de, fillér se.

6. Tàj engedelmo mangav,
de, vi me le romendàr,
ke vòja maladas ma
kadale làïe ïàvenca.

6. És engedelmet kérek,
de, én is a cigányoktól,
mert kedvem támadt
ezekkel a jó cigány legényekkel (inni).

10. Tàj kodo phenen le rom,
çi sam làïe ïàve,
çi sam làïe ïàve,
apal, mesàjake, de, ïàve.

10. És azt mondják a cigányok,
nem vagyunk jó cigány legények,
nem vagyunk jó cigány legények,
aztán, asztali (mulatós), de, cigány legények.

14. Apal phendem:

14. Aztán mondtam:
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15. Kanà me mulatij,
khonik te nà zavarij, ma,
khonik, mamò, khonik,
khonik ezen a vilàgon!

15. Amikor én mulatok,
senki ne zavarjon engem,
senki, anyám, senki,
senki ezen a világon!

KOLOMPÁR EDIT „HÍRES“ (lovári), sz. 1955.
Zalaegerszeg, Zala megye (M)
Gyûjtés: 2000.

27/11
1. Esik esõ, szép csendesen csepereg,
de, zsivány asszony egy ház elõtt kesereg.
Hej, de, megkéri az elõljáró urakot.
Haj, de, engedjék ki rég nem látott fiamot!
5. Hej, de, zsivány asszony, ezt megtenni nem lehet,
mer’ szomorú a fegyház urunk embere.
Hej, de, most is ott sétál a börtön udvarán,
hej, de, zörög a lánc mind a két kezin-lábán.
9. Mer’, nyisd ki, anyám, zõdre festett ajtódot,
s engedd be a rég nem látott fiadot,
adjál néki s inni, enni eleget,
meleg cipót, meleg levest eléje!

ANDRÁS GÉZA (magyarcigány), sz. 1969.
Máréfalva-Satu Mare, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1991.
27/12

1. Én Kukuci vagyok. És el kívánom mondani azt,
amit tanultam. Több ember tudja és érezheti az én
lelki... lelkileg elmondani való egy... olyan
hatékonyan, ahogyan... ahogyan tudom. Ahogyan
tudom. Ahogyan tudom.

286

2. Tábortüzek fénye világít az égre,
halványkék színû tábori levélre.
Megremeg a kezem, még írom e lapot.
Drága jó anyukám, írjál, ha megkapod!
6. Hát, a pici fiam megnõtt-e már szépen?
Tud-e már beszélni? Írd meg a levélben!
Tudja-e mondani: drága jó apukám,
ugye, a fegyházban vigyáznak most terád?
10. Drága jó anyukám, tedd össze két kezét,
csókold meg helyettem, drága jó anyukám,
csókold meg helyettem, ha eljõ az álma,
mert õ a mi szerelmünk nyíló rózsaszála!
14. Tedd össze két kezét, tanítsd imádkozni,
tanítsd imádkozni két karodba zárva,
csókold meg helyettem, ha eljõ az álma,
drága jó anyukám, két karodba zárva!

PÁPAI FERENC „KUKUCI“ (szinto), sz. 1971.
Kaposkeresztúr, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 1997.
27/13a

27/13a

1. Berúgom a presszóajtót,
haj, ke, három asszony áll elõttem,
három között azt se tudom,
haj, ke, melyik az én feleségem.

1. Berúgom a presszóajtót,
és, mert, három asszony áll elõttem,
három között azt se tudom,
és, mert, melyik az én feleségem.

5. Haj phenel:

5. És mondja:

6. Hej, de, le ïàvenge màlnafröçço,
le romenge sòdavízo.
Khère, romñej, pala mandej!

6. Hej, de, a cigány fiúknak málnafröccsöt,
a cigányoknak szódavizet (kérek).
Haza, asszony, utánam!
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Mamò, so te kèràv?

Anyám, mit csináljak?

10. Hej, ke, kalapomat hídra teszem,
magamat a Dunába vetem.
Khère, romñej, pala mande!
Mamò, so te kèràv?

10. Hej, mert, kalapomat hídra teszem,
magamat a Dunába vetem.
Haza, assszony, utánam!
Anyám, mit csináljak?

14. Ke, kalapomat hídra teszem,
magamat a Dunába vetem.
Khère, romñej, pala mande!
Mamò, so te kèràv?

14. Mert, kalapomat hídra teszem,
magamat a Dunába vetem.
Haza, asszony, utánam!
Anyám, mit csináljak?

ROSTÁS MÁRIA (colári), sz. 1979.
Budapest (Pesterzsébet), Pest megye (M)
Gyûjtés: 2000.
27/13b

27/13b

1. Hej, ke, sa phàgerðom le meseji,
le romengi kuç meseji.
Az anyám, de, mindenét, de!

1. Hej, mert, mind (össze)törtem az asztalokat,
a cigányok drága asztalát.
Az anyám, de, mindenét, de!

4. Hej, de, kàj sanas tu, muri gàîi?
Somah jabaj te biÊinav.
Az anyám, de, mindenét, de!

4. Hej, de, hol voltál, te, feleségem?
Voltam már árulni.
Az anyám, de, mindenét, de!

7. Hej, de, sa pe tute thoðom le, de,
sa pe tute mure lòve,
eð forint tàj te n’ aïel ma!

7. Hej, de, mind rád tettem
(a pénzt mind rád költöttem), de,
mind rád a pénzemet,
egy forint és ne maradjon nekem!

10. Sa pe tute mure lòve,
sa pe tutej mure lòve,
eð forint tàj te n’ aïel ma!

10. Mind rád a pénzemet,
mind rád a pénzemet,
egy forint és ne maradjon nekem!

ROSTÁS MÁRIA (colári), sz. 1979.
Budapest (Pesterzsébet), Pest megye (M)
Gyûjtés: 2000.
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27/14
1. Hej, de, adjatok egy csóva szalmát,
hadd tegyem a fejem alá!
Mer’ én olyan csóro (szegény, árva) vagyok,
jaj, de, nem közétek való vagyok.
5. Hej, de, nincsen, olyan négy kis árva,
mind (mint) a Karcsi négy árvája,
hoj, de, ki megcsípi, de, ki megmarja, jaj,
de, ki a házból, de, kizavarja.
9. Hej, de, a gõzösnek száz kereke,
de, bárcsak össze, de, vissza törne,
haj, de, bárcsak össze-vissza törne,
jaj, de, hogy engemet, de, el ne vinne!
13. Hoj, de, megyek, megyek hazafele,
senki nem mondja, gyere be,
de, csak a drága feleségem.
Jaj, de, gyere, de, bé, te, de, szerencsét(len)!
17. Hoj, de, erre szóra mérges lettem,
a kést a kezembe vettem,
hoj, de, megszúrtam a feleségem.
Jaj, Istenem, most mi lesz vélem?

„ÉNEKES KARCSI“ (magyarcigány), sz. 1930.
Miskolc (Fórum-presszó),
Borsod-Abaúj-Zemplén megye (M)
Gyûjtés: 1970.
27/15
1. Oj, de, befütyût a vonat,
befütyût a vonat
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a nagy álomásba,
a nagy álomásba.
5. Oj, de, jó jestét, jó jestét,
jó jestét, jó jestét,
drága dzsermekeim,
drága dzsermekeim!
9. Oj, de, hol van az anyátok,
hol van az anyátok?
De, nem mondom meg, apám,
nem mondom meg, apám.
13. Oj, de, megölöd magadot,
megölöd magadot.
Jaj, de, nem ölöm magamot,
nem ölöm magamot,
csak mondjátok, hol van
a drága feleségem!
19. De, elmúlt három éve,
elmúlt három éve,
három kerek éve,
három kerek éve.
23. Kinn a temetõbe’,
kinn a temetõbe’.
S ha fogok meghalni,
s ha meg fogok halni.
27. De, mit fogtok csinálni,
mit fogtok csinálni?
S azt fogom csinálni,
koporsó sarkára.
31. Rá fogok borulni,
rá fogok borulni,
s úgy fogom siratni,
s úgy fogom siratni.
35. Kelj fel, apám, kelj fel,
kelj fel, apám, kelj fel,
nézd meg, ki jön utánad,
nézd meg, ki jön utánad!

290

35. Jönnek a zsandárok,
jönnek a zsandárok,
s az apró szegény lányok,
az apró szegény lány... no, ennyi volt.

KÖZÉPKORÚ KHELDERASH NÕ
Marosszentanna- Sîntana de Mureş,
judeţul Mureş (R)
Gyûjtés: 1994.
27/16a

27/16a

1. Àpoj, khelaðan ma, kurve,
aj, ke, Êe kàle jàkhenca,
jaj, ke, vi me khelavap tut,
aj, ke, la bànðe ròljesa!
5. Àpoj, îaptar, mamò, îaptar,
lungòne dromèhke,
aj, ke, kàj na prinîànel ma,
aj, ke, niçi rom, çi gàîo!
9. Àpoj, vi me khelavò tut
la bànðe ròljesa!
Aj, mer’, d’ aj, Istenem, anyám,
mer’, hol lesz meghalásom?

1. Aztán, megtáncoltattál engem, kurva,
aj, mert, a fekete szemeiddel,
jaj, mert, én is megtáncoltatlak,
aj, mert, a görbebottal!
5. Aztán, elmegyek, anyám, elmegyek,
hosszú útnak,
aj, mert, ahol nem ismer engem,
aj, mert, se cigány, se nem-cigány!
9. Aztán, én is meg foglak téged táncoltatni
a görbebottal!
Aj, mert, aj, Istenem, anyám,
mert, hol lesz meghalásom?

GRANCSA JULÓ (colári), sz. 1955.
Csíkszentkirály–Sîncrăieni, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1998.
27/16b

27/16b

1. Aj, ke, simah, mamò, phàndado,
hàj, ke, simah, mamò, phàndado,
hàj, ke, çi tràðan eð mànroro,
ke, vàj, vàj, lume!
5. Hàj, ke, çi tràðan eð mànroro!

1. Aj, mert, anyám, rab voltam,
haj, mert, anyám, rab voltam,
és, mert, te nem küldtél egy kenyérkét,
mert, jaj, jaj, világ!
5. És, mert, te nem küldtél egy kenyérkét!
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És, mert, mellette õr (van),
mert, mellette õr (van),
és, mert, jaj, ej, világ!

Hàj, ke, païa lehte jagalo,
ke, païa lehte jagalo,
hàj, ke, vàj, ej, lume!

GRANCSA JULÓ (colári), sz. 1955.
Csíkszentkirály–Sîncrăieni, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1998.
27/17a

27/17a

1. Amen aîakaraχ le Jèzuïeχ,
amen aîakaraχ le Jèzuïeχ,
amen aîakaraχ leχ,
amen aîakaraχ leχ,
amen aîakaraχ le Jèzuïeχ.
6. Bànðuvaχ angla leχte, kan’ avel,
bànðuvaχ angla leχte, kan’ avel,
bànðuvaχ angla leχte,
bànðuvaχ angla leχte,
bànðuvaχ angla leχte, kan’ avel.
11. Ò, bíneïona, so keren, ke d’ avel,
ò, bíneïona, so keren, ke d’ avel,
ò, bíneïona, so keren,
ò, bíneïona, so keren,
ò, bíneïona, so keren, ke d’ avel?
16. Ò, plaja, ïorðu pre man, ke d’ avel,
ò, plaja, ïorðu pre man, ke d’ avel,
ò, plaja, ïorðu pre man,
ò, plaja, ïorðu pre man,
ò, plaja, ïorðu pre man, ke d’ avel!
21. Ò, phrala, me kade naïtig kerav,
ò, phrala, me kade naïtig kerav,
ò, phrala, me kade,
ò, phrala, me kade,
ò, phrala, me kade naïtig kerav!

1. Mi várjuk Jézust,
mi várjuk Jézust,
mi várjuk õt,
mi várjuk õt,
mi várjuk Jézust.
6. Meghajlunk elõtte, amikor jön,
meghajlunk elõtte, amikor jön,
meghajlunk elõtte,
meghajlunk elõtte,
meghajlunk elõtte, amikor jön.
11. Ó, bûnös, mit csináltok, hogy jön,
ó, bûnös, mit csináltok, hogy jön,
ó, bûnös, mit csináltok,
ó, bûnös, mit csináltok,
ó, bûnös, mit csináltok, hogy jön?
16. Ó, hegy, omolj rám, mert jön,
ó, hegy, omolj rám, mert jön,
ó, hegy, omolj rám,
ó, hegy, omolj rám,
ó, hegy, omolj rám, mert jön!
21. Ó, testvér, én ezt nem tehetem,
ó, testvér, én ezt nem tehetem,
ó, testvér, én ezt,
ó, testvér, én ezt,
ó, testvér, én ezt nem tehetem!
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GÁBOR ZSUZSA (khelderash), sz. 1965.
Kolozsvár-Cluj Napoca, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1981.
27/17b

27/17b

1. Gàta samaχ ame te meraχ,
pe le Dèvleχko drom ame te phíraχ.
Pe le Dèvleχko drom na dikh palpàle,
ke amenca-j lume, doro, so kameχ!
Pe le Dèvleχko drom na dikh palpàle,
ke amenca-j lume, doro, so kameχ!
7. Phràlòrale, amàro màj into te keraχ,
pe le Dèvleχko drom ame te phíraχ!
Pe le Dèvleχko drom na dikh palpàle,
ke amenca-j lume, doro, so kameχ!
Pe le Dèvleχko drom na dikh palpàle,
ke amenca-j lume, doro, so kameχ!
13 Gatà samaχ ame te meraχ,
le Dèvleχtàr ame ïinðuvaχ,
k’ amàro kùç fòro nàj tèle pe phù,
k’ opre-j ando çèri paï o Jèzuïi.
K’ amàro kùç fòro nàj tèle pe phù,
k’ opre-j ando çèri paï o Jèzuïi.

1. Készek voltunk mi meghalni,
hogy az Isten útján járjunk.
Az Isten útján ne nézz vissza,
mert velünk van a világ, az ajándék, amit akarsz!
Az Isten útján ne nézz vissza,
mert velünk van a világ, az ajándék, amit akarsz!
7. Testvérkék, a miénket elõbb csináljuk meg,
az Isten útján ha járunk!
Az Isten útján ne nézz vissza,
mert velünk van a világ, az ajándék, amit akarsz!
Az Isten útján ne nézz vissza,
mert velünk van a világ, az ajándék, amit akarsz!
13. Készek voltunk mi meghalni,
(minthogy) az Istentõl mi elszakadjunk,
mert a mi drága városunk nincs lent a földön,
mert fönt van az égben Jézus mellett.
Mert a mi drága városunk nincs lent a földön,
mert fönt van az égben Jézus mellett.

GÁBOR ZSUZSA (khelderash), sz. 1965.
Kolozsvár-Cluj Napoca, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1981.
27/17c

27/17c

1. (O Dèl, o) Svunto, bàro,
le romende avílo,
avílo opràl tèle,
kas t’ avas muntujíme.
5. O Dèl, o Svunto, bàro,
le romende avílo,

1. (Az Isten), a Szent, a nagy,
a cigányokhoz jött,
jött fentrõl le,
hogy legyünk megmentve.
5. Az Isten, a Szent, a nagy,
a cigányokhoz jött,
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avílo opràl tèle,
kas t’ avas muntujíme.
Sa le rom te dílabas amàre Dèvleske,
Les aîukeras, le Dèvles opràl!
Sa le rom te dílabas amàre Dèvleske,
Les aîukeras, le Dèvles opràl!
Ame Leχke te mothas, àj, Dad Dèvl’, amende,
Tu t’ aves opràl d’ andar o maïkar!
15. ¥u, Dèvla, tu kuvinto
and’ amàro jílòro,
ïu, Dèvla, tu du opràl
ando amàro maïkàr!
Sa le rom te dílabas amàre Dévleske!
Les aîukeras, le Dèvles opràl,
Les aîukeras, le Dèvles opràl.

jött fentrõl le,
hogy legyünk megmentve.
Mind a cigányok énekeljünk a mi Istenünknek,
Õt várjuk, az Istent fentrõl!
Mind a cigányok énekeljünk a mi Istenünknek,
Õt várjuk, az Istent fentrõl!
Mi Neki ha mondjuk, gyere, Atyaisten, hozzánk,
Te gyere fentrõl középrõl (közénk)!
15. Tegyél, Istenem, te szót
a mi szívecskénkbe,
tegyél, Istenem, te fentrõl (szót)
a miénk (a mi szívünk) közepébe (közénk)!
Mind a cigányok énekeljünk a mi Istenünknek!
Õt várjuk, az Istent fentrõl,
Õt várjuk, az Istent fentrõl.

KHELDERASH FIÚ
Gura Văii, judeţul Bacau (R)
Gyûjtés: 1996.
27/17d

27/17d

1. Ando vèï, ando pàtre,
ando vèï, ando pàtre,
ando vèï, telà pàtre
χasàrdom mure bakre,
ò, ò, muri bakri!
6. Vaï tuke, muri bakri,
k’ ekthàn phírdom e plàjin,
vaï tuke, muri bakri,
k’ ekthàn phírdom e plàjin,
ò, ò, muri bakri!
11. Ando vèï, telà pàtre
aràkhljom mure bakre,
ando vèï, telà pàtre
aràkhljom mure bakre,
ò, ò, muri bakri!

1. Az erdõben, a levelekben
(a levelek között, a sûrûben),
az erdõben, a levelekben
(a levelek között, a sûrûben),
az erdõben, a levelek (a lombok) alatt
elvesztettem a bárányomat,
ó, ó, bárányom!
6. Érted, bárányom,
összejártam a havast,
érted, bárányom,
összejártam a havast,
ó, ó, bárányom!
11. Az erdõben, a levelek (a lombok) alatt
megtaláltam a bárányomat,
az erdõben, a levelek (lombok) alatt
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16. LaÊi palma-j phusadi,
laÊi palma-j phusadi,
laÊi palma-j phusadi,
pàjnî ïela ïuredíni,
ò, ò, muri bakri!
21. Lav la vi me po dumo,
lav la vi me po dumo,
t’ ingerav la îi ko Tata,
t’ ingerav la îi ko Tata,
ò, ò, muri bakri!

megtaláltam a bárányomat,
ó, ó, bárányom!
16. A tenyere meg van szúrva,
a tenyere meg van szúrva,
a tenyere meg van szúrva,
ötszázszor (van) megkéselve,
ó, ó, bárányom!
21. Veszem Õt én is hátra
(fölveszem Õt én is a hátamra),
veszem Õt én is hátra (fölveszem Õt én is a hátamra),
hogy vigyem Õt az Atyához,
hogy vigyem Õt az Atyához,
ó, ó, bárányom!

KHELDERASH CSALÁD
Korond-Corund, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1996.
27/18a

27/18a

1. Paramíçasa. La cerhasa p’ ol droma dîasa, gav
din gav dîasa, phírasa. Ande kado gav beïasa, aïasa
kurko, duj, t’ athar îasa, ande ‘ver muÊisàjvasa. Tàj
aïasa jàre po kurko tàj jàre muÊisàjvasa. Lasa amàro
korto tàj îasa. Amàri cerha. Tàj îasa. Gav din gav
îasa. Phírasa.

1. Mesével (elmesélve). A sátorral az utakon mentünk,
faluról-falura
mentünk,
jártunk
(vándoroltunk).
Ebben
a
faluban
laktunk,
maradtunk
hetet, kettõt, és innen mentünk (tovább), másikba
(másik faluba) költöztünk. És maradtunk megint
hétnyit és megint költöztünk. Vettük (fogtuk) a
sátrunkat és mentünk. A sátrunkat. És mentünk.
Faluról falura mentünk. Jártunk (vándoroltunk).

EMIL BANCU „HIMI“ (khelderash), sz. 1950.
Dános-Daneş, judeţul Mureş (R)
Gyûjtés: 1997.
27/18b

27/18b

1. – Pa ‘k phùro, kàj sah, hàj duko, naïado and’ ol
voïa.
2. – Dîànes, sar sah, mo?
3. – Sar?
4. – Kanà Dadaj, o phùro, o kak mure dadehko...

1. – Egy öregemberrõl, hogy (hogyan) volt, és
menekült, szökevény (volt) az erdõkben.
2. – Tudod, hogyan volt, hé?
3. – Hogyan?
4. – Amikor Dadaj, az öreg, az apám nagybátyja...
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XuÊilde leh ande MòÊiïte.
5. – Te ingeren leh po rezboj.
6. – Te ingeren leh ando màrímo.
7. – Hà.
8. – Phàngle leh ol ïingàle ande pòsto tàj thode leh
ke o ïèlo hordozòvo po l’ punre...
9. – Po l’ punre...
10. – Thàj dine leh drom ko vèçejo.
11. – À.
12. – Dine. Mekhle leh ekdàta. Dine leh drom ekdàta.
13. – Le hordozòvos’.
14. – Le hordozòvos’. O dujto jàre.
15. – Jàre.
16. – O tríto, kanà mangljah pe te îal ko vèçejo. So
kerdaχ? ¥indaχ o...
17. – ¥indaχ o hordozòvoh.
18. – ¥indaχ o ïelo, e vica, the gelotàr. Thàj phunrànglo
nàïlotàr,
χukhlaχ
efta
bàrre,
bàrr
din
bàrr
χukhlaχ.
19. – Bàrr din bàrr.
20. – Thàj efta lehke îiko Krasavec. Gelo.
21. – Ando Kalber.
22. – Ando Kalber. Geljaχ.
23. – Kothe aïíljaχ garado.
24. – Kothe aïíljaχ garado thàj de leh hàjni,
brekosàrðe leh ol gàîe, ol vlàïi.
25. – Tàj naχ màn naχ rom.
26. – Naχ màn naχ rom.
27. – Saχ vlaho.
28. – Vlah’. The brekosàrde leh, poðisàrde leh, ke
sah punrànglo tàj jívende.
29. – Jívende.
30. – Jívende. Th’ àpoj àïíljah. Inkerde leh ol gàîe
the îiko primoàri. De ko primoàri gelotàr ando veï.
31. – Gelotàr ando veï.
32. – Gelotàr ando veï. Kanà gelo ando veï. Kanà
gelo ando veï, geljaχ, geljaχ k’ ek stína. Tàj χuÊilde

Megfogták õt Mótyistében.
5. – Hogy vigyék õt háborúra.
6. – Hogy vigyék õt verekedésbe (háborúba).
7. – Há.
8. – Megkötötték õt a csendõrök a csendõrõrsön és
tették a rudaló kötelet a lábakra...
9. – A lábakra.
10. – És adtak neki utat a vécére. (És kötélre rákötve
engedték ki a vécére is.)
11. – Á.
12. – Adtak. Engedték õt egyszer. Adtak neki utat
egyszer.
13. – A rudaló kötéllel.
14. – A rudaló kötéllel. A második megint.
15. – Megint.
16. – A harmadik, amikor (az öreg Dadaj) kérte
magát, hogy menjen a vécére. Mit csinált? Elvágta
a...
17. – Elvágta a rudaló kötelet.
18. – Elvágta a kötelet, az istrángot (a kötelet), és
elment. És mezítláb elszökött, átugrott hét kerítést,
kertrõl kertre szökött.
19. – Kertrõl kertre.
20. – És hét volt neki Kraszavecig. Ment.
21. – Kalberba.
22. – Kalberba. Ment.
23. – Ott maradt elrejtõzve.
24. – Ott maradt elrejtõzve és adtak neki ruhát,
öltöztették õt a nem-cigányok, a románok.
25. – És nem volt már cigány (nem volt már
cigányosan öltözve).
26. – Nem volt már cigány.
27. – Volt oláh (román).
28. – Oláh. És öltöztették (ruhával), öltöztették
(cipõvel is), mert volt mezítláb és télen (volt).
29. – Télen.
30.– Télen. És aztán maradt. Tartották õt a nemcigányok
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leh ol ïingàle kàj stína, tàj phàngle leh vi kàj stína,
phangle leh. Thàj ol ïingàle mekhle leh vi kàj stína
phanglo, thàj geletàr ol ïingàle ando veï te roden le
Êeveren.
33. – Le Êevere romen.
34. – Kàj sah màj but phànglo, naïaði.
35. – Kàj sah màj but naïaði.
36. – Thàj îikàj avíle ol ïingàle ando veï, vò thodaχ
pe le mòsa...
37. – Thàj ïinðaχ o ïelo.
38. – Thàj ïinðaχ o ïelo.
39. – ¥inðaχ.
40. – Kanà ïinðaχ o ïelo, gelo peχko drom. Lel
pehke andar stína, so kamljaχ vò hàj gelotàr.
Nàïlotàr. Tàj sode inkerðaχ o màrímo, efta berï...
41. – Efta berï àïíljaχ naïado.
42. – Nàïtisàrde te thon o va opre lehte.

és tavaszig. Tavasztól elment az erdõbe.
31. – Elment az erdõbe.
32. – Elment az erdõbe. Amikor ment az erdõbe.
Amikor
ment
az
erdõbe,
ment,
ment
egy
esztenához. És megfogták õt a csendõrök az
esztenánál, és megkötözték õt az esztenánál is,
megkötözték õt. És a csendõrök hagyták õt az
esztenánál is megkötözve, és elmentek a csendõrök
az erdõbe keresni a többieket.
33. – A többi cigányokat.
34. – Hogy (mert) volt több rab, szökevény.
35. – Hogy (mert) volt több szökevény.
36. – Amíg (mire) megjöttek a csendõrök az
erdõbõl, õ (az öreg Dadaj) tette magát szájjal (elszakította
a szájával a kötelet).
37. – És elszakította a kötelet.
38. – És elszakította a kötelet.
39. – Elszakította.
40. – Amikor elszakította a kötelet, ment az útjára.
Veszi magát az esztenából, amit akart õ és elment.
Elszökött . És amennyit (amíg) tartott a háború, hét
évet...
41. – Hét évet maradt szökevény.
42. – Nem tudtak kezet rátenni.

EMIL BANCU „HIMI“ (khelderash), sz. 1950.
és NICOLAI KHELDERARI „TUTA“
(khelderash), sz. 1926.
Dános-Daneş, judeţul Mureş (R)
Gyûjtés: 1997.
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CD 28

CD 28

28/1

28/1

1. Ðèvla, bu rom ka d’ avena,
Ðèvla, bu rom kàj d’ avena.
3. Kàj uon, Ðèvla, da d’ avena,
kàj uon, Ðèvla, kàj d’ avena?
5. D’ anðe Hirboa kàj bàri,
d’ anðe Hirboa kàj bàri.
7. Kon oçe, Ðèvla, d’ avela,
kon oçe, Ðèvla, d’ avela?
9. D’ o Ilija le Ðorðesko,
d’ o Ilija le Ðorðesko,
11. haj ji, more, ba d’ o Lajoï,
ba d’ o Lajoï, d’ o phùro.
13. Vàj, posto patraðako avela,
posto patraðako avel, mo.
15. D’, aîukreñ e patraði,
d’ aîukreñ e patraði.
17. Mo, d’ o Lajoï som kerela?
Mundro bòri uo mangela.
19. Koa Ilija zumavela,
koa Ilija zumavela,
21. Êe lel peske ba bòri,
Êe lel peske ba bòri, mo,
23. Ê’ ensuril le Jorgulos,
Ê’ ensuril le Jorgulosoj.
25. Hàj mundro-j numta ke kerena,
trin ðès numta rom ñikrena.
27. Pala-j numta som kerena?
Thona, Ðèvla, tàj tràðena.
29. Mo, thoðe pe tàj tràðe,
maïkar le drom areslje, brè!
31. Po than Lajoï ke terðola,
maïkar le droma terðola.
33. Thona l’ rom, hullàðona,

1. Istenem, sok cigány fog jönni,
Istenem, sok cigány fog jönni.
3. Istenem, hová fognak õk jönni,
Istenem, hová fognak õk jönni?
5. A nagy Hirboába,
a nagy Hirboába.
7. Istenem, ki fog odajönni,
Istenem, ki fog odajönni?
9. Gyorgyi Ilijája,
Gyorgyi Ilijája,
11. és Lajos is, hej,
az öreg Lajos.
13. Jaj, jönni fog a húsvéti böjt,
húsvéti böjt jön, hej.
15. Várják a húsvétot,
várják a húsvétot.
17. Hej, Lajos mit fog csinálni?
Szépen menyet fog õ kérni.
19. Ilijánál fogja megpróbálni,
Ilijánál fogja megpróbálni,
21. hogy vegyen magának menyet,
hogy vegyen magának menyet, hej,
23. hogy megnõsítse Jorgulót,
hogy megnõsítse Jorgulót.
25. És szépen lagzit fognak csinálni,
a lagzit három nap fogják a cigányok tartani.
27. A lagzi után mit fognak csinálni?
Istenem, teszik (fogják magukat) majd
és hajtanak majd.
29. Hej, tették (fogták) magukat és hajtottak,
utak közé (útkeresztezõdésbe) értek, hej!
31. Lajos helyben meg fog állni,
az utak között (az útkeresztezõdésben) meg fog állni.
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33. A cigányok teszik (fogják magukat) majd,
el fognak majd válni,
és teszik (fogják magukat) majd,
el fognak majd válni, hej!
35. Ilija szépen a hegyre (a hegy felé) megy,
és Lajos Pietroszára (Pietrosza felé).
37. Hej, Jorgulo mit fog mondani,
vagyis a fia (Lajosnak), hej?
39. Vagyis Lajosnak megteszed,
vagyis Lajosnak megteszed.
41. És az apjához fog jönni,
a szájából (szóval) ismét mondani fogja.
43. Jorgulo ezt fogja mondani:
Hé, te apa, figyeljél!
45. Mert én megyek az apósommal,
vagyis Ilijával, hé!
47. Amikor Luca meghallotta,
amikor Luca meghallotta.
49. Majd múlni fog, ami múlni fog.
Luca ismét szólni fog.
51. Luca ismét szólt:
Hé, Ilija apatárs,
53. a fiam is veled fog jönni (menni),
ne verjék meg õt a cigányok!
55. Ilija megint mondta:
Hé, te nászasszony, megállj (figyelj ide)!
57. Ki veri meg Jorgulót?
Mert mi is ott vagyunk, hé!
59. Majd múlni fog, ami múlni fog.
Õk tették (fogták) magukat és hajtottak,
61. õk tették (fogták) magukat, hajtottak a cigányok.
Ilija a hegyre (a hegy felé) megy,
Lajos is (megy) Pietroszára (Pietrosza felé).
64. Õk szépen a faluba érkeztek,
ahogy félre fordultak.
66. Ahogy félre fordulnak majd,
hogy várják a húsvétot,

hàj thona, hullàðona, mej!
35. Mundro Ilija îal munÊaÊe,
hàj d’ o Lajoï PjetrosaÊe.
37. Mo, d’ o Jorgulo som phenla,
savaj, more, uo lesko ïàvo?
39. Savaj Lajoïes’ keres,
sav le Lajoïes’ keres.
41. Hàj koà pesko dàd avela,
pàlj’ andoa muj kà pheñela:
43. Kaða Jorgulo pheñela:
D’ aïuñes tuj, tate, brè!
45. Ke me îav mure sokrosa,
savaj, mo, le Ilijasa.
47. Kanà-j Luca aïunðase,
kanà-j Luca d’ aïunðas.
49. Màj nàkhela, so nàkhela.
Pale Luca muj kàj ðela,
51. pale Luca muj kàj ðas:
Mo, Ilije, χanamika,
53. muro ïàvo avela ji tusa,
Êe nà màren leh d’ e roma!
55. Pale Ilija phenðasoj:
D’ aïta, ïè, tu χanamike!
57. Kon le Jorguloh màrel?
Ke sam ame baj koçe, ïè!
59. Màj nàkhela, so nàkhela.
Uon thoðe pe tàj tràðe,
61. uon thoðe, le rom tràðe.
D’ o Ilija îal munÊaÊe,
vi d’ o Lajoï PjetrosaÊe.
64. Mundro gav uon d’ arehlje,
rigàÊe kàj banðàrðe.
66. RigàÊe kàj banðàrena,
d’ aîukren e patraði,
68. sando kurko d’ o bàro,
sando kurko d’ o bàro.
70. Jeta-j patraði kàj χana,
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jeta-j patraði kàj χana.
72. D’ anðe re’ la patraðaÊi,
d’ anðe re’ la patraðaÊi
74. so ïàv le Rànkoske kerna?
Hàj koa Jorgulo kàj îana.
76. Mo, koa Jorgulo kàj îana,
mundro les, Ðèvla, màrena.
78. Vast pe lesÊe kàj thoðe,
hàj Jorgulos kaj màrðe.
80. Kanà Jorgulos màrena,
kaða i ðèj, Luca pheñela.
82. Pehke romehke phenðah.
83. Hàj peske romeske phenla:
D’ aïuñes tu, Lajoï, brè!
85. Hàj kaða le Jorgulos kerðe,
ando thàn les kàj ïùÊe.
87. Mo, d’ o Lajoï som kerela?
Thola, Ðèvla, tàj tràðela.
89. Lujiñe pala-j patraði,
mo, thoðe pe tàj tràðas.
91. Katoa kantono kàj ðas,
katoa kantono kàj ðas.
93. Kantoñàr’ avri d’ anklela,
kantoñàr’ avri d’ anklela,
kaða kantoñàri phenla.
96. Pale Luca andoa muj phenla.
Dauz tu babo la miñe!
98. ¥tije babo segiesÊe,
sem dàj obukàt de piiñe!
100. Piiñe bàbo baj panume,
piiñe bàbo baj panume.
Ýèjle Luca kàj χuljela,
103. el gàîes kàj drabàrela,
mundro leske kàj kerela.
Mundro leske kàj kerðas,
106. sa katoa gàîo kàj ljas,
avaj duj Êile molive,

68. a nagyhéten,
a nagyhéten.
70. Íme, a húsvét, enni fognak
(vagy: megünneplik a húsvétot),
íme, a húsvét, enni fognak
(vagy: megünneplik a húsvétot).
72. Húsvét éjszakáján,
húsvét éjszakáján
74. mit fognak csinálni Ránkónak a fiai?
És Jorgulóhoz fognak menni.
76. Hej, Jorgulóhoz fognak menni,
Istenem, szépen meg fogják õt verni.
78. Kezet tettek rá
és megverték Jorgulót.
80. Amikor Jorgulót verik majd,
az anya, Luca, ezt fogja mondani.
82. A férjének mondta.
83. És a férjének fogja mondani:
Hé, te Lajos figyeljél!
85. És így tették (megverték) Jorgulót,
a fekvõhelyre dobták.
87. Hej, Lajos mit fog csinálni?
Istenem, teszi (fogja magát) majd, és hajtani fog.
89. Húsvét után hétfõn,
hej, tették (fogták) magukat és hajtott.
91. Az õrbódénál adta (haladt el),
az õrbódénál adta (haladt el).
93. Az õr ki fog jönni (a bódéból),
az õr ki fog jönni (a bódéból),
az õr így fogja mondani.
96. Luca ismét szájból (szóval) fogja mondani.
Hallgass rám, öreg!
98. Öreg, tudsz jósolni?
Adj egy darab kenyeret!
100. Kenyeret, öreg,
kenyeret, öreg.
Luca le fog szállni (a szekérbõl),
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108. hàj vi trin kuja poχtàne,
hàj vi trin kuja poχtàne.
110. Pàle gàîo ke pheñel:
Dauz tu babo la miñe!
112. Daj dumñevoastre sint mulce
la Petrosa po jizlàsi.
114. Sa batut, sao morite,
sa batut, sao morit’,
pe ununo socirel,
117. po ununàl ñegriçosi,
do jokoaste kejarupte.
Maj nàkhela, so nàkhela.
120. Pàle Luca muj kàj ðela,
muj po Lajoï kàj màj ðela!
122. Lajoï, Êe χlel lesÊi baχ!
Kodo si, ïè, muro ïàvo!
124. Brè, kodo s’ o Jorgulo,
brè, màrðe leh bàj le roma!
126. Les Êeloa urdon ïùÊe,
duj nàja pràïav phàgle, mo!
128. Ýèjle Lajoï kàj χuljela,
màj miïto l’ gàîes puïela,
130. hàj thoðah pe tàj tràðas,
pori biçohÊ’ ambolðah, brè!
132. Anðe Karolina ðase,
d’ anðe Karolina ðas.
134. Po tràðímos kàj tràðela,
çi ðiçol spíca spícatàr,
136. çi ðiçol spíca spícatàr,
hàj çi rota ba rotatàr.
138. Trin-ïtàr çàÊe rom nàkhela,
hàj Jorgulohtàr puïela.
140. Kanà Jorgulo d’ oçe,
kanà Jorgulo d’ oçe,
PetrosaÊe d’ arakhlje, mo.
143. D’ anðe Petrosa aràkhena.
Kanà ando gav kàj intrila.
Kas pe ulica dikhela?

103. jósolni fog a nem-cigány férfinek,
szépen megteszi majd neki.
Szépen megtette neki,
106. a nem-cigány férfitõl mindent elvett,
vagyis két kiló ólmot,
108. és három könyök szövetet,
és három könyök szövetet.
110. A nem-cigány férfi ismét mondja:
Hallgass rám, öregasszony!
112. Ti sokan vagytok
a petroszai réten.
114. Verekedtek, megölték
(félholtra verték) egymást,
verekedtek, megölték (félholtra verték) egymást,
egy soványkát,
117. egy magas feketét,
két bordáját eltörték.
Majd múlni fog, ami múlni fog.
120. Luca ismét mondani fogja,
Lajosra fog szólni:
122. Lajos, szarjon õ a szerencséjére!
Hé, az az én fiam!
124. Hej, az Jorgulo,
hej, megverték õt a cigányok!
126. Õt a szekér alá dobták,
két oldalbordát eltörtek, hej!
128. Lajos le fog szállni (a szekérbõl),
a nem-cigány férfit jobban meg fogja kérdezni,
130. és tette (fogta) magát és hajtott,
megfordította az ostornyelet, hej!
132. Adott Karolinába
(ütötte a Karolina nevû öszvért),
adott Karolinába (ütötte a Karolina nevû öszvért).
134. A hajtóúton (nyílt országúton) fog hajtani,
nem látszik a küllõ a küllõtõt,
136. nem látszik a küllõ a küllõtõl,
és a kerék sem a keréktõl.
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D’ o Bukuro le Gogosko.
147. Hàj muj pe lesÊe kàj ðasi,
leska datar akuhljas:
149. Ýe ðel bule leska da!
Mange orta Êe pheñes, brè,
151. mange orta Êe pheñes,
kon màrðah le Jorgulos!
D’ aïuñes tu, Lajoï, brè-le,
154. màrðe leh, mo, ba le rom,
sa le ïàve le Rànkoske!
156. Sa le ïàve le Rànkoske,
mo, màrðe tàj mudàrðe.
158. Ýe ðel bule leska da,
çi thoasas ji leske parÊa!
160. Kan’ çi thoðan la vorbasa,
Êe thoðanas la botasa.
Kaða Jorgulo pheñela.
163. Kaða Lajoï muj kàj ðas:
Ýe ðel bule leska da!
165. Savaj le Gogoske ljas,
savaj le Gogoske ljas.
167. çi thoasas ji lese parÊa,
kanà Jorguloh màrðe.
169. So Êe kerðamas ame,
ke sasi le romoj bute!
171. Ke sasi le romoj bute,
avavav, Ðèvla, leh dab!
Mo, thoðah pe tàj tràðas.
174. Haj ka l’ cerχe d’ arehljase,
hàj ka l’ cerχe aresela.
176. Trinvàr le cerχen ‘kolila,
trinvàr le cerχen ‘kolila.
178. Kanà cerχen d’ ankolila,
muj po Jorgulo kàj ðela:
Kàj san, tàjke Jorgule, brè?
181. Kathar angla lesÊe del,
kàj d’ o Jorgulo ando thàne.
183. Kalci pe pesÊe cirðela,

138. Három-négy karaván fog elhaladni (mellettük)
és Jorgulo felõl fog kérdezni.
140. Amikor Jorgulo ott (van),
amikor Jorgulo ott (van),
Petroszára találtak (érkeztek), hej.
143. Petroszába fognak találni (fognak érkezni).
Amikor a faluba fog lépni,
az utcán kit fog meglátni?
Gogo Bukuróját.
147. És rászólt,
az anyját szidta:
149. Hogy bassza meg az anyját!
Hé, nekem egyenesen mondd meg,
151. nekem egyenesen mondd meg,
ki verte meg Jorgulót!
Hé, te Lajos, figyelj,
154. megverték õt a cigányok, hej,
Ránko összes fia.
156. Ránko összes fia,
hej, megverték és megölték (félholtra verték).
158. Hogy bassza meg az anyját,
nem tettél neki részt (miért nem fogtad pártját)!
160. Amikor (ha) nem tetted szóval,
tetted volna bottal.
Jorgulo így mondja majd.
163. Lajos így szólt:
Hogy bassza meg az anyját!
165. Vagyis Gogónak vette (ráértette a káromkodást),
vagyis Gogónak vette (ráértette a káromkodást).
167. Nem tettél neki részt (miért nem fogtad pártját),
amikor Jorgulót verték.
169. Mi mit tehettünk volna,
amikor sok cigány volt!
171. Amikor sok cigány volt,
jajajaj, Istenem, õt ütötték.
Hej, tette (fogta) magát és hajtott.
174. És a sátrakhoz érkezett,
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kalci pe pesÊe cirðela.
185. Jeta, ma, tate, kata,
jeta, ma, tate, kata!
187. San zuràlo, Jorgule,
san zuràlo, Jorgule, brè?
189. Sim zuràlo, sar ekh kobza,
sasÊevesto, sar ekh skripka.
191. Hàj kàj Lionòra ‘vela,
Lionòra ïèjbàri.
193. Mange orta Êe pheñes,
kon màrðah le Jorgulos!
195. Màrðe leh, tate, le roma,
sav le ïàve le Rànkoske.
197. Sav le ïàve le Rànkoske,
leh màrðe tàj mudàrðe,
leh Êeloa urdon ïùÊe,
duj naja praïav phàgle, brè.
201. Pàle Lajoï muj kàj ðela,
muj pe Lionòra ðas:
Ýe Êideh, ïè, ba d’ opre,
hàj Êe thoasoj tàj Êe tràðasoj!
205. Preîína ‘ndo vast kàj ljas,
hàj muj pe Ilija ðas:
207. Brè, Ilija, χanamika,
sar sas ame d’ o jorba, brè,
209. sar sas ame d’ o vorba,
savaj maïkar le droma?
211. Ýe ðel uo baj leska da,
Êe ðel bule leska da, brè!
213. D’ ankli, brè, Ilija, avri,
la pàskasa d’ ando muj,
l’ ànre lòlenca ando vast!
Ýe ðel bule leska da!
217. Duj-trin ruðe huÊiljas,
leska datar d’ akuhljas.
Hàj thoðah pe tàj tràðas, mo.

és a sátrakhoz fog érkezni.
176. A sátrakat háromszor megkerüli majd,
a sátrakat háromszor megkerüli majd.
178. Amikor a sátrakat kerüli majd,
Jorgulóra fog szólni:
Hol vagy, Jorgulo „apa“, hé?
181. Innen elébe adja (odaér),
ahol Jorgulo a fekvõhelyen (van).
183. Magára fogja húzni a nadrágot,
magára fogja húzni a nadrágot.
185. Íme, apa, én itt (vagyok),
íme, apa, én itt (vagyok)!
187. Jorgulo, erõs vagy,
hé, Jorgulo, erõs vagy?
189. Erõs vagyok, mint egy koboz,
egészséges, mint egy hegedû.
191. És Lionóra fog jönni,
Lionóra eladó lány (már a menye Lajosnak!).
193. Nekem egyenesen mondd meg,
ki verte meg Jorgulót!
195. Megverték õt, tata, a cigányok,
vagyis Ránko fiai.
197. Vagyis Ránko fiai
megverték õt és megölték (félholtra verték),
a szekér alá dobták õt,
két oldalbordát eltörtek, hej.
201. Lajos ismét szólni fog,
Lionórára szólt:
Hé, szedelõzködj fel,
és tegyük (fogjuk magunkat) és hajtsunk!
205. A szekérrudat kézbe vette,
és Ilijára szólt:
207. Hé, Ilija, apatárs,
hogy’ volt a mi beszédünk (megállapodásunk), hé,
209. hogy’ volt a mi beszédünk
(megállapodásunk), hé,
vagyis (hogyan volt) útközben (az útelágazásnál)?
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211. Adjon az anyjának (bassza meg az anyját),
bassza meg az anyját, hej!
213. Hé, Ilija, gyere ki,
pászkával a szájban,
piros tojással a kézben!
Bassza meg az anyját!
217. Két-három szekérrudat átugrott,
szidta az anyját.
És tette (fogta) magát és hajtott, hej,
(elhajtott, miután megverte Iliját).

28/2

28/2

1. ... Ðorði po krako
ke la sfato la Vorîako,
3. hàj beïel e Ðorði po krako
ke la sfato la Vorîako.
5. Hàj Ðèvla, angloa birto Ðorði nàkhela,
angloa birto Ðorði nàkhela.
7. Hàj d’ ando birto kàj intrila,
ek paÊeto cigàri lela,
ek paÊeto cigàri lela.
10. Hàj leske birtàïi kàj phenla,
hàj leske birtàïi phenla:
Hàj d’ aïuñes tu, Ðorði, manðe!
13. Hàj χa tu, Ðorði, tàj màj pjesu,
hàj le rom Êa ïa kàj màrenoj,
le rom Êa ïa kàj màreno’!
16. Ðèvla, Ðorði d’ aïunðaso’,
hàj Ðèvla, Ðorði d’ aïunðasi,
hàj palpàle, Ðèvla, ‘mbolðaso’.
19. Hàj Ðèvla, khère, Ðèvla, Ðorð’ avela,
hàj khère Ðorði, Ðèvla, ‘vela,
muj pe Vorîa kàj màj ðela.
22. Hàj muj pe Vorîa kàj màj ðela:
Hàj Vorîa, Êe ðel laka da,

1. ... Gyorgyi a kocsibakra
Vorzsa tanácsára,
3. és ül Gyorgyi a kocsibakra
Vorzsa tanácsára.
5. Istenem, és Gyorgyi a kocsma elõtt fog elhaladni,
Gyorgyi a kocsma elõtt fog elhaladni.
7. És be fog térni a kocsmába,
egy csomag cigarettát fog venni,
egy csomag cigarettát fog venni.
10. És mondani fogja neki a kocsmáros,
és mondani fogja neki a kocsmáros:
Gyorgyi, és figyelj te rám!
13. Gyorgyi, és egyél te és igyál tovább,
és a cigányok a lányodat verik,
a cigányok a lányodat verik.
16. Istenem, Gyorgyi meghallotta,
Istenem, és Gyorgyi meghallotta,
Istenem, és visszafordult.
19. Istenem, és Gyorgyi hazajön majd,
Vorzsára rá fog majd szólni.
22. És Vorzsára rá fog majd szólni:
Gyere, Vorzsa, adjon az anyjának
(bassza meg az anyját),
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hàj Vorîa, Êe ðel laka da, ïè!
25. Hàj mange birtàïi kàj phenðas,
hàj mange birtàïi kàj phenðas,
ke le rom amàr’ ïa màren.
28. Hàj màren la, ji puïen la,
hàj pe l’ dromòra mukhen la,
ji pe l’ dromòra mukhen la.
31. Hàj kanà Vorîa d’ aïunðàso’,
pala l’ merçi kàj geljàso’,
pala l’ merçi kàj geljàso’.
34. Hàj le merçen uoj d’ anðaso’,
haj le merçeni d’ anðas,
hàj koa urdon len thoðaso’.
37. Hàj rom koa birto len thoðaso’,
hàj dromòro ïòve kurkengo,
kerðah leh do çasoñengo.
40. Hàj ke Ðorði çi tràðel, sar tràðel pe,
hàj hamil pe, numaj lenca,
hàj hamil pe, numaj lenca.
43. Hàj thola Ðorði tàj tràðaso’.
Hàj kas ando drom d’ arakhljasi?
Ek borjòri kàj Êiðel kaït.
46. Hàj d’ aïuñes tu,
hàj d’ aïuñes tu, Vorîa, manðe!
Nazeris tu variso, ïè?
49. Hàj nazeris tu ek borjòri, ïè,
hàj kàj Êiðel uoj kaïtòre,
hàj kàj Êiðel uoj kaïtòra, ïè?
52. Hàj Ðèvla, màj ek biço kàj màj ðaso’,
kàj borjòri d’ aresljas,
kàj borjòri d’ aresljaso’.
55. Hàj muj pe borjòri kàj ðaso’:
Hàj Êiðeh, borjòre, kaïtòre,
Êiðeh, borjòre, kaïtòre?
58. Hàj Êidav, kako, Êidav, brè,
hàj ke muro rom si bengehko,
ke muro rom si bengesko.

gyere, Vorzsa, adjon az anyjának
(bassza meg az anyját), hej!
25. És mondta nekem a kocsmáros,
és mondta nekem a kocsmáros,
hogy a cigányok a lányunkat verik.
28. És verik õt, kérdezik (faggatják) õt,
és az utacskákon hagyják õt,
az utacskákon is hagyják õt.
31. És Vorzsa amikor meghallotta,
az öszvérek után ment,
az öszvérek után ment.
34. És az öszvéreket õ meghozta,
és az öszvéreket meghozta,
és a szekérhez tette (befogta) õket.
37. És a cigány a kocsmához tette (hajtotta) õket,
és a hathetes utacskát
megtette kétórásnak
(a hathetes utat megtette két óra alatt).
40. És mert Gyorgyi nem úgy hajt,
mint ahogy (más) hajt,
és keveredik, csak velük,
és keveredik, csak velük.
43. És teszi majd (fogja majd magát)
Gyorgyi, és hajtott,
és kit talált az úton?
Egy menyecskét, ahogy fát szed.
46. Hé, te Vorzsa, figyelj rám,
és te Vorzsa, figyelj rám!
Te észlelsz valamit, hé?
49. Te, és észlelsz egy menyecskét, hé,
és ahogy szedi õ a fácskákat,
és ahogy szedi õ a fácskákat, hé?
52. Istenem, és egy ostort még adott
(csapott még egyet az ostorral),
a menyecskéhez érkezett,
a menyecskéhez érkezett.
55. És a menyecskére rászólt:
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61. Hàjda, borjòre, d’ opre, ïè,
hàjda, borjòre, d’ opre!
Œ’ ankljav, kako, ç’ ankljav, brè!
64. Hàj ke ðikhel ma muro romo’,
hàj ke ðikhel ma muro rom,
muro rom si ba bengesko.
67. Hàj d’ aïuñes tu, borjòre, ïè,
sar buïoloj ba Êo rom?
Muro rom (rossz! helyette „dàd“ kell) Ðorði bàro,
70. hàj muro rom-i Ðorði cigno,
hàj muro rom-i Ðorði cigno,
hàj muro dàd Ðorði bàro. ¥è!
73. Kodo sah lako dad, puïljah la peska ïa! Hàjda,
ðe, te phenav màj àngle!
74. Aïuñes tu, borjòre, ïè,
hàjda, borjòre, d’ opre!
Œ’ ankljav, kako, ç’ ankljav, brè,
ke muro rom-i ba bengesko!
78. Hàj kerla borjòri, sar kerla,
hàj opre, Ðèvla, d’ anklela,
hàj opre, Ðèvla, d’ anklela.
81. Hàj laÊe l’ salavàra ðela,
hàj laÊe salavàra ðela,
savaj, Ðèvla, lako dàd-i.
84. Atunç’ e borjòri χaÊàrðaso’,
hàj ke kodo si lako dàd,
pala l’ merçi, kàj tràðela.
87. Hàj Ðèvla, thola borjòri, tràðela.
Hàj d’ aïuñes tu, borjòre,
sar bùïos tu, borjòre, ïè?
90. Hàj me buïuvav ji e Vorîa,
hàj me buïuvav ji e Vorîa.
Hàj tu sar bùïos, borjòre?
93. Muri ðèj bùïol ji Vorîa,
muro dàd bùïol ji Ðorði.
95. Hàj Ðorði muro dàdi, d’ o bàro,
hàj muro rom Ðorði cigno,

Menyecske, és fácskákat szedsz,
menyecske, fácskákat szedsz?
58. És bátya, szedem, szedem, hej,
és mert az én férjem ördögi (rosszindulatú),
mert az én férjem ördögi (rosszindulatú).
61. Menyecske, gyere föl (a szekérre), hé,
menyecske, gyere föl (a szekérre)!
Bátya, nem mászok (föl), nem mászok (föl), hé!
64. És mert meglát engem a férjem,
és mert meglát engem a férjem,
az én férjem ördögi (rosszindulatú).
67. És menyecske, figyelj, hé,
hogy hívják a férjedet?
Az én apám a nagy Gyorgyi,
70. és az én férjem a kis Gyorgyi,
és az én férjem a kis Gyorgyi,
és az én apám a nagy Gyorgyi. Hé, te lány!
73. Az volt az õ apja, (és az) a saját lányát kérdezte!
Gyerünk, adjad (kapcsold be a magnetofont), hadd
mondjam elõbbre (tovább)!
74. Hej, te, menyecske, figyelj,
menyecske, gyere föl (a szekérbe)
Hej, bátya, nem mászok (föl), nem mászok (föl),
mert az én férjem ördögi (rosszindulatú)!
78. És a menyecske csinálni fogja,
ahogy csinálni fogja,
Istenem, és (föl) fog mászni (a szekérbe),
Istenem, és (föl) fog mászni (a szekérbe).
81. És a gyeplõket (oda) fogja neki adni,
és a gyeplõket (oda) fogja neki adni,
Istenem, vagyis az õ apja.
84. A menyecske akkor megértette,
és hogy az az õ apja,
az öszvérek után, ahogy (az apja)
hajtani fog (abból jött rá).
87. Istenem, és teszi (fogja magát)
majd a menyecske, hajtani fog.
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muro rom Ðorði cigno.
98. Hàj thola, Ðèvla, tàj tràðela,
hàj koa l’ cerχe, Ðèvla, resela.
Hàj Ðorði, lako romi som kerela?
Kàj fundoàña kàj garaðol.
102. Kàj fundoàña, Ðèvla, garaðol,
othàl o Ðorði ankalavel les,
othàl o Ðorði ankalavel les.
105. Hàj muràvel les, berbejil les,
hàj ji ketàna les kàj ðel les,
ji ketàna les kàj ðel les.
108. Hàj Ðèvla, boròri so màj phenðas?
Xan tu, tate, le Êerme!
Kanà muraðan les, so màj ðan leh ji ketana?
111. Hàj boròri thola tàj rovela,
hàj lako dàdi la màrðasoj,
lako dàdo’ màrðah la, màrðah.
114. Hàj so màj perel tuke míla?
Hàj ke tu, ïe, mudàrðah tu,
ji màrðah tu, mudàrðah tu,
ji pe l’ dromòra mekhljah tu.

És figyelj, te menyecske,
hé, te, menyecske, hogy hívnak?
90. És engemet is Vorzsának hívnak,
és engemet is Vorzsának hívnak.
És téged hogy hívnak, menyecske?
93. Az anyámat is Vorzsának hívják,
az apámat is Gyorgyinak hívják.
95. És az én apám a nagy Gyorgyi,
és az én férjem a kis Gyorgyi,
az én férjem a kis Gyorgyi.
98. Istenem, és teszi (fogja magát) majd,
és hajtani fog,
Istenem, és a sátrakhoz fog érkezni.
És Gyorgyi, a férje mit fog csinálni?
A sátor mélyére elrejtõzik.
102. Istenem, a sátor mélyére elrejtõzik,
Gyorgyi onnan veszi (húzza) elõ õt,
Gyorgyi onnan veszi (húzza) elõ õt.
105. És megnyírja õt, megborotválja õt,
és katonának is adja õt,
katonának is adja õt.
108. Istenem, és a menyecske már mit mondott?
Apám, egyenek meg téged a férgek!
Amikor (ha már) megnyírtad õt, mit (miért) adtad
még katonának is?
(A vándorló sátoros cigányok között szégyennek
számított, ha valakinek levágták a haját.
Ezenkívül, a hiedelem szerint, az illetõt elkerülte a
szerencse is.)
111. És a menyecske teszi (fogja magát)
majd és sír majd,
és az apja megverte õt,
az apja megverte õt, megverte.
114. És mit (miért) esik már sajnálatodra (rosszul)?
És mert téged, hej, te lány, megölt (félholtra vert) téged,
meg is vert téged, megölt (félholtra vert) téged,
az utacskákon is (ott) hagyott téged.

TEREZA (khelderash), sz. 1920.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000.
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28/3

1. Kadi sunto ràÊi te n’ avlas.
çi paramíça ç’ avlas.
2. Sas ek kràj.
3. Kodole krajes kerðílas eð naðon ïukàr ïavoro.
4. But berï nàs le ïavora.
5. Kamenas ïavora, de nàs le.
6. Haj das le o Sunto dràgo Del, t’ avel le ek ïukàr
ïavoro.
7. Kerðílas le.
8. Tista, tista galbeni bal sas les, somnakùne bal.
9. E krajesko ïàvo sas.
10. Thàj avílas les ek küldetèïi, e krajes, te îal and’
ek kàver fòro perdàl.
11. Pa vèïeste trobujas perdàl te îan.
12. Thàj kanà gèle, phaðílas e krajesko vurdon.
13. Vurdonesa, grastesa îannas. ¥tàre grastenca.
14. Hàj phaðílas e krajesko vurdon.
15. Hàj kothe îutínas les te keren e rota.
16. Azalatt az idõ alatt o cino, kàj ïtàre berïengo
sas, χujislas àri anda vurdon thàj gèlotàr ando vèï.
17. Közbe o kràj çi las peske ïàves sàma, hoð
gèlotàr, àri anda vurdon.
18. Mire kerdíne e rota, addig, bizon, o cino krajòro
gèlotàr ando vèï.
19. Îalas, ròvelas. Œi ràkhle les.
20. Maj kerde e rota.
21. Aba tuñàriko sas, bizon, çi ràkhline peske
ïàvores, çi ràkhlas o kràj.
22. Thàj lel voj atunçi, îal ànde ando vurdon, dikhel
nàj lesko ràklòro khati.
23. Rodel, cipij karingodi, çi ràkhel les.
24. Gèlastàr o cino krajòro.
25. Közbe sas kaccave rom, kon vàndorlinnas ando
vèï.
26. Kà pà ek drom po kàver îannas, vàndorlòvura

1. Ez a szent este ha nem lenne,
mese se nem lenne.
2. Volt egy király.
3. Annak a királynak született egy nagyon szép fiúcska.
4. Sok éve nem voltak gyerekeik.
5. Szerettek volna gyerekeket, de nem voltak nekik.
6. És adott nekik a Szent drága Isten, hogy legyen
nekik egy szép fiúcska.
7. Lett nekik.
8. Tiszta (teljesen), tiszta sárga (aranyszínû) haja
volt, aranyhaj.
9. A király fia volt.
10. És jött neki egy küldetés, a királynak, hogy menjen
egy másik városba át.
11. Erdõn kellett átmenniük.
12. És amikor mentek, eltört e király kocsija.
13. Kocsival, lóval mentek. Négy lóval.
14. És eltört a király kocsija.
15. És ott segítettek neki megcsinálni a kereket.
16. Azalatt az idõ alatt a kicsi (fiú), úgy négyéves
volt, szállt ki a kocsiból és elment az erdõbe.
17. Közben a király nem vette észre a fiát, hogy
elment, ki a kocsiból.
18.
Mire
megcsinálták
a
kocsikereket,
addig,
bizony, a kis királyka elment az erdõbe.
19. Ment, sírt. Nem találták meg õt.
20. Majd megcsinálták a kocsikereket.
21. Már sötét volt, bizony, nem találták meg a fiát,
nem találta meg (a fiát) a király.
22. És fogja õ akkor, megy be a szekérbe, látja,
nincs a fiacskája sehol.
23. Keresi, kiabál mindenhol, nem találja õt.
24. Elment a kis királyka.
25. Közben voltak olyan cigányok, akik vándoroltak
az erdõben.
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sas.
27. Varekanà vàndorlínnas e rom. Na kade sas, sar
akànak, p’ ek than beïen, hanem îannas.
28. Kado sas lengo trajo. Anda jek them ando kàver.
29. Th’ ando vèï, kothe kernas e jag, hàj pe jag gèlas
o cino krajòro kothe.
30. ¥avoro sas, hàj gèlas kothe, ràkhle les.
31. Sakàlle sas e rom, sa îungàle sas.
32. Thàj kado pàrno, somnakùne bal sas les, e krajes.
33. Hù, de loïàjle leske!
34. Fogadisàrde les ïavoreske.
35. De, hàt, pont ek lengo vezèri sas, kodoles nàs
ïavora, ïàvo nàs les, v’ ek ïèj sas les.
36. Fogadisàrdas les peske ïàveske, baràrdas les
opre.
37. Opre bàrílas o kràj.
38. Maj feri jokhàr, aba bàro ïuhanco ïavoro sas
kodo kràj, thàj v’ è ïèjòri.
39. Kadale romes, e vezères sas ek ïejòri, de naðon
ïukàr sas, kàle balengi sas e ïejòri.
40. Kako, galbene balengo sas e kràj, kaÊe kàle
balengi sas.
41. Kerðílas anda kràj ek bàro ïukàr ïàvo, vojñíko,
ïukàrno.
42. Thàj las, bàríle khetàne, de.
43. Kade bàríle, mint teïtvèrek, sar kanà phralòra
avílo.
44. De közbe serelmeïïo sas o kraj, ke îanlas o kraj,
hoð voj ek fogadotto ïavoro-j.
45. Thàj serelmeïïo sas ande vezèreski ïej.
46. Ke vezèri sas kado, cigànvajda sas.
47. Na, tàj bàríle opre thàj màj lela ‘a ïa, las la.
48. Ke nàs lako çàço phràl, hanem khetàne bàríle,
hàj las la, serelmeïïo pèlas ande late.
49. Hàj kerðíle les ïavòra, vi len.
50. Thàj màj avla ek vè kaccavo hado, hoð e romen
kamelas te... àri te üldözin katar kode.

26. Egyik útról a másikra mentek, vándorlók voltak.
27. Valamikor vándoroltak a cigányok. Nem úgy
volt, mint most, (hogy) egy helyen laknak, hanem
mentek.
28. Ez volt az életük. Egyik országból a másikba
(menni).
29. És az erdõben, ott csinálták a tüzet és a tûzre (a
tûz fényét látva) ment a kis királyka oda.
30. Gyermekecske volt, és ment oda, megtalálták õt
(a cigányok).
31. Szakálla volt a cigányoknak, mind csúnyák
voltak.
32. És ez meg fehér (volt), aranyhaja volt neki, a
királynak.
33. Hú, de megörültek neki!
34. Fogadták õt fiúnak.
35. De, hát, pont egy vezérük volt (aki megtalálta
õt), annak nem voltak fiacskái, fia nem volt, egy
lánya is volt.
36. Fogadta õt fiának, nevelte õt föl.
37. Fölnõtt a király.
38. Majd csak egyszer, már nagy suhanc fiúcska
(nagy kamaszfiú) volt ez a király, és a lányka is (nagy
kamaszlány volt).
39. Ennek a cigánynak, a vezérnek volt egy lánykája,
de nagyon szép volt, fekete hajú volt, a lányka.
40. Emez, sárga (aranyszínû) haja volt a királynak,
emez fekete hajú volt (a lány).
41. Lett a királyból egy nagy szép legény, hõs,
tündérszép.
42. És fogta, nõttek együtt, no.
43. Úgy nõttek, mint testvérek, mint mikor (mintha)
testvérkék lettek volna.
44. De közben szerelmes volt a király, mert tudta a
király, hogy õ egy fogadott fiúcska.
45. És szerelmes volt a vezér lányába.
46. Mert vezér volt ez, cigányvajda volt.
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51. Thàj aba phùro sas o kràj.
52. Àri das kasgodeske, hoð àri üldözi’ e romen
anda them, ke îanglas, hoð lesko ïàvo kothe-j
maïkar e rom.
53. K’ akhàrlas peske ïàves khère èï ç’ avílas khère
thàj hado indítisàrdas lenge, hoð te üldözin le anda
them.
54. XaÊàres?
55. Na, kado ellene gèlas, pesko dad.
56. XaÊàres?
57. Harcolni kamelas, te harcolíj lesa.
58. Hàj közbe phendas leske kado vezèri, ko sas
lesko sokro, o vezèri, hoð nàj slobodo te harcolíj,
ke kodo lesko dad-i.
59. Thàj îalas te mudàrel peske dades, hoð anda
peske ïavora kamlas.
60. Sas les duj ïavora katar e romni.
61. Èï romànes îanlas te vorbij o kràj.
62. SiÊÊílas romànes te vorbij e romendàr.
63. XaÊàres?
64. Thàj utòbb ingerdas peska romña kothe, àri
bèkülisàrdas peske dadesa, thàj peska dasa.
65. Phùre sas aba naðon leske nèpura.
66. Thàj àri bèkülisàrdas thàj ingerdas peske
ïavoren iï kothe.
67. Èï voj sas o trònörököïo, èï trajisàrde moïtanàig.

47. Na, és nõttek föl és majd el fogja venni a lányt,
elvette õt.
48. Mert nem volt neki (a lánynak) édes testvére,
hanem együtt nõttek, és elvette õt, szerelembe esett
bele (szerelmes lett a lányba).
49. És lettek neki (a királynak) gyerekei, nekik is.
50. És majd jönni fog egy olyan had is, hogy a
cigányokat akarta... kiüldözni attól.
51. És már öreg volt a király (akinek a kocsikereke
eltört az erdõben).
52.
Kiadta
mindenkinek,
hogy
kiüldözzék
a
cigányokat az országból, mert tudta, hogy a fia ott
van a cigányok között.
53. Mert hívta a fiát haza és nem jött haza és hadat
indított nekik (ellenük), hogy üldözzék õket (el) az
országból.
54. Érted?
55. Na, ez ellene (a királyfi ellen) ment, az apja.
56. Érted?
57. Harcolni akart, harcolni vele.
58. És közben mondta neki ez a vezér, aki volt az
apósa, a vezér, hogy nem szabad harcolni, mert az
(az öreg király) az apja.
59. És ment (volna) megölni az apját, hogy a gyermekei
miatt akarta.
60. Volt két gyereke a cigány asszonytól.
61. És cigányul tudott beszélni a király.
62. Megtanult cigányul beszélni a cigányoktól.
63. Érted?
64. És utóbb vitte a feleségét oda, kibékült az apjával, és az anyjával.
65. Öregek voltak már nagyon a népei (az anyja,
meg az apja).
66. És kibékült és vitte a gyerekeit is oda.
67. És õ volt a trónörökös, és éltek mostanáig.

RAFAEL MARGIT „TYÉZSA“ (lovári), sz. 1946.
Sárpilis, Tolna megye (M)
Gyûjtés: 2000.
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1. Saχ ek phùri romñi.
2. D’ aba naðon phùri sas.
3. Tranda berï, pajnîvàrdeï berï, ïtàrvàrdeï berï, çi
dikhlaχ peχke ïàves.
4. De korkòro bajàrdaχ les.
5. Hàj godi phùri romñi... avílaχ lake ande gòði,
hoð voj fajlaχ la te dikhel peχke ïàves.
6. Pùïelas kata’ l’ manuïa, kàj ïàj si lako ïàvo.
7. Hàj numaj eccer phenen lake, katka-j hàj katka-jlo.
8. Voj laχ pe lungòne dromenca korkòro hàj îal hàj
rodel leχ opre.
9. Hàj îal ka ek vitèzi.
10. Hàj mukhel opre, hoð te del gode, hoð te àvri
lake ràkleχ, hoð te dikhel leχ deduràl.
11. So lel àndre?
12. Œi fal la te dikhel, hoð ko çi pinîàrel la, kasave
dòguri.
13. Hàj lel, izenil po dujto, te na îalatar kathar,
mure îukhlenca síjjel kidavav. Vað tume sa kiden la
síjjel.
14. E phùri romñi aïunel les.
15. Hàj del, ïùdel avri peχke duj çùçe.
16. Phenel:
17. – Dèvla Suntona, sar me bajàrdem les, haj sar
me dem les çùçi, me pe khançi mangav tu, anglùno
gojòvo, sar avla avri po vudàr, anglùno gojòvo
leχko t’ avel èï sar azonnal lel o gojòvo, minðàn
trin pàsure te ïudel pe leχko jílo, kade te màrel
leχko jílo, sar kanak o çàso, i phù pale te nà primil
les eðàltalàn, hanem ‘pro te ïudel leχ trívàl and’ ek
berï, o jílo!
18. Te çudàlkozin pe, sar voj, ke bànisàrdas peska
phùra dasa.
19. O nèpo çudàlkozílaχ pe, çi lel leχ phù àndre.
20. Line les, ingerde les ande khangeri.

1. Volt egy öreg cigány asszony.
2. De már nagyon öreg volt.
3. Harminc éve, ötven éve, negyven éve, nem látta a
fiát.
4. De egyedül nevelte õt.
5. És az öreg cigány asszony... jött neki észbe
(eszébe jutott), hogy õ szerette (szeretné) látni a
fiát.
6. Kérdezte az emberektõl, hol lehet a fia.
7. És csak egyszer mondják neki, emitt és emitt van
õ. (Katonatiszt lett a fia.)
8. Õ fogta magát a hosszú utakkal egyedül és megy
és keresi õt föl.
9. És megy egy vitézhez (egy katonához).
10. És engedi (üzeni) föl, hogy adja meg (engedje
meg neki), hogy ki a fiát (hogy jöjjön ki a fia), hogy
lássa õt messzirõl.
11. Mit kap bent (mit üzen neki bentrõl)?
12. Nem szereti (nem szeretné) õt látni, hogy aki
nem ismeri õt, ilyen dolgok.
13. És fogja, üzeni (a fia) másodszorra (az anyjának),
ha nem fog elmenni innen, a kutyáimmal széjjel
szedetem. Vagy ti mind (teljesen) szeditek õt
széjjel.
14. Az öreg cigány asszony meghallgatja õt (az
üzenetet hozó katonát).
15. És adja (fogja), dobja ki (veszi elõ) a két mellét.
16.
Mondja:
17. – Szent Isten, ahogy én neveltem õt, és ahogy én
adtam neki csecset (ahogy én szoptattam), én semmire
(semmi másra nem) kérlek téged, ahogy jön
majd ki az ajtón, az elsõ golyó az övé legyen (találja
el a legelsõ golyó) és ahogyan azonnal kapja a golyót,
mindjárt három lépésnyire vesse ki magát (ki a
testébõl) a szíve, úgy verjen a szíve, mint amikor az
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21. Ke ande ñèvi khangeri ïùte leχ paï o vudàr la
khangèrjako.
22. Leχko jílo pale trín pàsure, de godo valòba
kothe saχ mindig, leχko jílo.
23. Vi me dikhlem les mure do jàkhenca.
24. Hàj dikhlem vi leχko ïíro mure do jàkhenca.
25. Ke kothe simas hàj kàj khangeri.
26. Kanà pe memeli phabàrna, merlas, kanà luluði
ïosas, phabolas.
27. Èï o nèpo çudàlkozílas katar gade mindig.
28. Saχ muni.
29. Vi me kamlem te phàbarav leχke...
30. De ïàj phenav vi gode.
31. Maladaχ o gàîo muro vast, vlàho.
32. Malàl muro vast, te nà phabàrav memeli.
33. Me dikhlem pe leste, phenav leχke, vlàïikaχ:
34. – Sostàr te nà phabàrav memeli?
35. – Àtkozíme-lo kathar peχki dèj! Voj, leχki dèj
àtkozisàrdaχ les, hoð trin pàsure te ïudel pe leχko
jílo, ke çi primisàrdaχ peχka da, hanem tagadaχ la.
36. Voj bajàrdaχ leχ, èï na phabàr leχke memeli, ke
mèrel, de te ïosa luluði, eðbul phabol.
37. No, me çi ïom luluði. Daràjlem.
38. T’ aveχ baχtàlo!

óra (ver), a föld meg ne fogadja (be) õt egyáltalán,
hanem földobja õt háromszor egy évben, a szívet!
18. És csodálkozzanak, hogy õ, mert (hogyan) bánt
az öreg anyjával.
19. A nép csodálkozott, nem veszi õt a föld be.
20. Fogták õt, vitték õt a templomba.
21. Mert az új templomban tették õt a templomajtó
mellé.
22. A szíve meg három lépésre, de az valóban ott
volt mindig, a szíve.
23. Én is láttam ezt a két szememmel.
24. És láttam a sírját is a két szememmel.
25. Mert ott voltam, és a templomnál.
26. Amikor gyertyára gyújtottak, meghalt (elaludt a
gyertya), amikor virágot tettél, meggyulladt (meggyulladt
a virág).
27. És a nép csodálkozott ettõl mindig.
28. Volt csoda.
29. Én is akartam gyújtani neki...
30. De mondhatom azt is.
31. Megütötte a nem-cigány ember a kezemet, a
román.
32. Megüti a kezemet, hogy ne gyújtsak gyertyát.
33. Én néztem rá, mondom neki a románnak:
34. – Miért ne gyújtsak gyertyát?
35. – Meg van átkozva õ az anyja által! Õ, az anyja
átkozta meg õt, hogy három lépésnyire vesse ki
magát a szíve, mert nem fogadta az anyját, hanem
megtagadta
õt.

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

36. Õ (az anyja) nevelte õt, és ne gyújts neki gyertyát,
mert meghal (elalszik a gyertya), de ha teszel
majd (a sírjára) virágot, egybõl meggyullad.
37. No, én nem tettem virágot. Megijedtem.
38. Legyél szerencsés!
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28/4b

28/4b

1. Sas ek ïàvo,
sas les phùri dejòri,
de, voj des les gòðòri,
t’ avel vo bàro manuï.

1. Volt egy cigány fiú,
volt (egy) öreg anyácskája,
de, õ (az anyja) adott neki eszecskét (õ taníttatta ki),
hogy legyen õ nagy ember.

5. Phùríles leski dèj,
çi rodelas la opre,
de leski dejòriju
opre rodes le ïàves.

5. Megöregedett az anyja,
nem kereste õt föl (a fiú az anyját),
de az anyácskája
fölkereste a fiút.

9. Gèles, gèles, gèles
lungòne dromenca,
d’ aràkhles le ïàves,
de çi sikàðolàs voj.

9. Ment, ment, ment
a hosszú utakkal,
megtalálta a fiút,
de nem mutatkozott õ
(a fiú nem akart találkozni az anyjával).

13. Phendes aba-j phùri:
Sikàðu mange, fijam,
de, sikàðu mange, fijam,
fèri duràl te dikhàv tu!

13. Mondta már az öregasszony:
Mutatkozz nekem, fiam,
de, mutatkozz nekem fiam,
csak messzirõl (hadd) lássalak téged!

17. Izeneto phendes,
ke vo mundàrel ma,
de, ke vo mundàrel ma,
le îukhlenca χaχavel ma.

17. Üzenetet mondott (a fiú),
hogy õ megöl engem,
de, hogy õ megöl engem,
a kutyákkal etet meg engem.

21. Me manglem le Dèvles,
sode çùçidem les,
sode çùçidem les,
de, o Dèl te màrel les!

21. Én kértem az Istent,
amennyi csecset adtam neki
(ahányszor megszoptattam õt),
amennyi csecset adtam neki
(ahányszor megszoptattam õt),
de, az Isten (annyiszor) verje meg õt!

25. Manglem le Suntone Dèvles,
te ïudel pesko jílo,
de, janglùno gojòvo
t’ avel le ïàvesko.

25. Kértem a Szent Istent,
dobja (ki a testébõl) a szívét,
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29. Trin pàsuri lestàr
te ïudel pe lesko jílo,
de, gade te màrel lesko jílo,
sar o çàso màrel.

de, az elsõ golyó
legyen a cigány fiúé (az elsõ golyó õt találja el).
29. Három lépésre tõle
dobja magát a szíve,
de, úgy verjen a szíve,
ahogy az óra ver.

33. And’ ek berï, pale manglem,
trivàl te ïùdel les i phù,
hoð o tàrïaïàgo, nípo,
çuda te keren pe leste.

33. Egy évben, megint kértem,
háromszor dobja (ki) õt a föld,
hogy a társaság, a nép,
csodát csináljon rajta.

37. Le ïàve dikhlenàs,
sar màrel lesko jílo,
de, vorbínàs le ïàve,
de, sar màrel lesko jílo.

37. A cigány fiúk látták,
hogyan ver a szíve,
de, beszélték a cigány fiúk,
de, hogyan ver a szíve.

41. Kerdes aba Dèlu
bàri, jaj, bàri çuda,
sode nèpo îalas,
sa les ítèlínas.

41. Csinált már az Isten
nagy, jaj, nagy csodát,
amennyi nép ment,
mind õt ítélte el.

45. Line les aba kothàr,
ingerde les ando Dèleski khangèri,
kothe ïonales les
païa-j khangèrako vudàr.

45. Fogták õt már onnan,
vitték õt az Isten templomába,
odatették õt
a templomajtó mellé.
49. Amikor gyújtottak gyertyát,
egybõl elaludt,
amikor virágot tettek (a sírjára),
egybõl, jaj, meggyulladt.

49. Kanà phabàrnàs memeli,
eðbul sòvelàstàr,
kanà luluði ïonàs,
eðbul, jaj, phabòsla’.

FARAGÓ KATINKA „BÁNGYI“ (másári), sz. 1939.
Kétegyháza, Békés megye (M)
Gyûjtés: 2001.
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28/5

28/5

1. Mamò, mamò, çorre mamò,
mamò, mamò, çorre mamò,
numa man te na kerðàlaχ!
4. La Teri, la çorra,
la teri, la çorra.
6. Mukhta, dile, na daranu,
mukhta, dile, na daranu,
ke màj shin ame trin phràlu!
9. Te feril o Dèl sakoneχu,
te feril o Dèl sakoneχ,
ke amàri dèj mùljaχu!
12. Ke kade kamlaχ o Ràju,
ke kade kamlaχ o Ràju,
amàri dèj te mèrel.
15. The vi muro dàd de terno mùljaχu,
the vi muro dad de terno mùljaχ,
de, nàj bajo, dile, nàj, nàju!
18. K’ akanà àïíljam çorre,
k’ akanà àïíljam çorreju,
çi nà phendàχ, ke mèrelu,
çi nà phendàχ, ke mèrel.
22. Ke nà sàmaχ pàïe tu,
ke nà sàmaχ pàïe tu,
numa kanà khere andàχ tu.
25. Ke amàro Dombi avílo,
ke amàro Dombi avílo,
ke resle Êe ïòv ïàvòra.
28. The trin ràkljòra,
the trin ïèjòràre.
Na dara, lume, na, nàre!
31. Ke praχosàrde tu, sàr ek ràjeχ,
ke praχosàrde tu, sàr ek ràjeχ,
the thode pejinda làïeju.
34. Ke thode pejinda mile pre tute,
thàj sa Êide pe o’ romàju

1. Anyám, anyám, szegény anyám,
anyám, anyám, szegény anyám,
csak engemet ne csináltál (ne szültél) volna!
4.Terit, a szegényt (az árvát),
Terit, a szegényt (az árvát).
6. Hagyd el, bolond, ne féljetek,
hagyd el, bolond, ne féljetek,
mert még van nekünk három fivérünk!
9. Óvjon meg az Isten mindenkit,
óvjon meg az Isten mindenkit,
mert a mi anyánk meghalt!
12. Mert így akarta az Úr,
mert így akarta az Úr,
(hogy) a mi anyánk meghaljon.
15. És az apám is fiatalon halt meg,
és az apám is fiatalon halt meg,
de, nem baj, bolond, nem, nem!
18. Mert most maradtunk árvák,
mert most maradtunk árvák,
nem is mondta (anyánk), hogy meghal,
nem is mondta (anyánk), hogy meghal.
22. Mert nem voltunk melletted,
mert nem voltunk melletted,
csak amikor hazahozott (hazahoztak) téged.
25. Mert a mi Dombink megjött,
mert a mi Dombink megjött,
mert megérkezett a hat gyereked.
28. És a három leányka,
és a három leányka.
Ne félj, világ, ne, ne!
31. Mert (úgy) temettek téged, mint egy urat,
mert (úgy) temettek téged, mint egy urat,
és tettek ötven jót.
34. Mert tettek ötvenezret rád
(mert ötvenezer lejt költöttek a temetésedre),
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d’ ando Kluîi d’ o bàro,
d’ ando Kluîi d’ o bàro.
38. Shin ame trin phralòre,
shin ame trin phralòre
d’ ando Kluîi d’ o çorròju.
41. Mukh la, pheno, pale ma,
mukh la, pheno, pale maju,
ke î’ ande Miràîi îalk e veste.
44. Ke shin ame trin phralòre
katar o tata mukhle,
k’ ame saχ ame dad rajkànòju.
47. The vi amàri dèj pale ‘maro dàdu,
the vi amàri dèj pale ‘maro dàdu,
saχ le Barañijeχki ïèju.
50. Po Mirazi d’ o baro,
po Miràîi d’ o bàro,
thàj prinîàrðaχ la k’ o gàvu.
53. Ke v’ o trin gava prinîàrnaχ la,
ke kaχki romñi saχ voju,
vi le Jankoχki romñi.
56. The pale kode le Barañijeχki ïeju,
pale kode le Barañijeχki ïeju,
(le Jankoχki) romñi.
59. Mamò, mamò, çorre mamò,
mamò, mamò, çorre mamò,
numa man te na kerðàlaχ!
62. Te kerðàlaχ jekh sapeχ,
te kerðàlaχ jekh sapeχ,
numa man te na kerðàlaχ!
65. Te ïùðalan ma po drom,
te ïùðalan ma po dromu,
te vuïÊàl ma grast, vurdon!

és mind összegyûltek a cigányok
a nagy (a gazdag) Kolozsváron,
a nagy (a gazdag) Kolozsváron.
38. Van nekünk három fivérkénk,
van nekünk három fivérkénk
a szegény Kolozsváron.
41. Hagyd ezt, nõvér, utánam,
hagyd ezt, nõvér, utánam,
mert Karácsonyfalváig megy a hír.
41. Mert van nekünk három fivérkénk
az apától(az apánktól) hagyva,
mert minekünk úri apánk volt.
47. És az anyánk is (úri volt) az apánk után,
és az anyánk is (úri volt) az apánk után,
Baranyinak a lánya volt.
50. A nagy Karácsonyfalváról (való volt az anya),
a nagy Karácsonyfalváról (való volt az anya),
és ismerte õt a falu.
53. És a három falu is ismerte õt,
hogy kinek a felesége volt õ,
a Jankó felesége is (ismert volt).
56. És azután Baranyinak a lánya,
azután Baranyinak a lánya,
(a Jankó) felesége.
59. Anyám, anyám, szegény anyám,
anyám, anyám, szegény anyám,
csak engemet ne csináltál (szültél) volna!
62. Csináltál volna (szültél volna inkább) egy kígyót,
csináltál volna (szültél volna inkább) egy kígyót,
csak engemet ne csináltál (szültél) volna!
65. Dobtál volna engemet (inkább) az útra,
dobtál volna engemet (inkább) az útra,
tiporjon engemet ló, szekér!

TERÉZ
Középkorú khelderash aszony
Kolozsvár-Cluj Napoca, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1981.
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28/6

28/6

1. Hàj sajbu romi kàj avena,
abu romi kàj avena.
3. Ji so d’ o Ðorði kàj kerela,
so d’ o Ðorði kàj kerela?
5. Hàj la Binta sa kàj màrela,
la Binta, brè, kàj màrela.
7. Àpoj so d’ o Ðorði kàj kerðas?
D’ ekh bàro ïèlo kàj ljas,
d’ ekh bàro ïèlo kàj lela,
10. tàj ando vèï Ðorði îala,
toa ïèlo, brè, kàj phàngljas,
ji d’ o Ðorði kàj amblaðola.
So le romi kàj kerena?
Bàri jag le rom kereana,
tàj le Ðorðes d’ aràkhena.
17. Hàj Ðorði çoχàno kerðola,
Ðorði çoχàno kerðola,
tàj kàj jagi kàj avela.
20. Ðorði tàÊol ïi màj bàrjol,
bàrjolah o rom!
Ðorði tàÊol ïi màj bàrjol.
23. Hàj thona le rom tàj tràðena,
dupaçe Ðorðesi angropona.
25. Hàj thona le rom tàj tràðena,
thona le rom tàj nàïena.
27. Ji so d’ o Ðorði kàj kerela,
çoχàno uo kàj kerðola?
29. Tàj pala le rom nàïena (nàïela!),
íja gava kàj nàïena (nàïela!),
d’ o íja gava kàj nàïena (nàïela!).
RigàÊe le rom kàj ðena,
33. hàj rigàÊe le rom kàj ðena,
hàj thona le rom, rjàÊàrna,
35. thona le rom, rjàÊàrena.
Ðorði palali d’ avela,

1. És rengeteg cigány jön majd,
rengeteg cigány jön majd.
3. Gyorgyi mit is fog csinálni,
Gyorgyi mit fog csinálni?
5. És Bintát mindig verni fogja,
hej, Bintát verni fogja.
7. Aztán Gyorgyi mit csinált?
Egy nagy kötelet fogott,
egy nagy kötelet fog majd
10. és Gyorgyi az erdõbe fog menni,
hej, és a kötelet (egy ágra) kötötte,
Gyorgyi fel is akasztódott (felakasztotta magát).
13. És Gyorgyi akasztódni is fog
(fel fogja magát akasztani).
A cigányok mit fognak csinálni?
Nagy tüzet fognak csinálni,
és Gyorgyit meg fogják találni.
17. És Gyorgyi kísértetté fog válni,
Gyorgyi kísértetté fog válni,
és a tûzhöz fog jönni.
20. Gyorgyi melegedik és még növekedik
megnõtt (óriássá) a (halott) cigány!
Gyorgyi melegedik és még növekedik.
23. És teszik (fogják magukat) majd a cigányok és
hajtani fognak,
miután Gyorgyit el fogják temetni.
25. És teszik (fogják magukat) majd a cigányok és
futni fognak,
teszik (fogják magukat) majd a cigányok és futni
fognak.
27. Gyorgyi mit is fog csinálni,
hogy õ kísértetté fog válni?
29. És a cigányok után fog futni,
kilenc falut (kilenc falun keresztül) fog futni,
kilenc falut (kilenc falun keresztül) fog futni.
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A cigányok félre fogják adni (félreállnak majd),
33. és a cigányok félre fogják adni (félreállnak majd),
és teszik (fogják magukat) majd a cigányok,
megéjszakáznak majd.
Gyorgyi utánuk fog jönni,
37. és a lánykához fog menni,
és a lánykához fog menni.
És azt mondta neki:
Gyere, gyere, lányka!
41. Amikor a lányka meghallotta,
amikor a lányka meghallotta,
fogta az átalvetõt,
fogta az átalvetõt,
és a temetõhöz ment.
46. Gyorgyi mit csinált?
Be fog menni a sírba,
be fog menni a sírba.
49. A lányka mit is csinált?
Nyitotta az átalvetõket,
és Gyorgyinak adja majd
(ami benne van, a ruhákat),
és Gyorgyi ágyaz.
53. A lánykának már nem volt semmije.
Mit adjon még Gyorgyinek?
A hajfonatokat is megbontotta,
a szalagokat is adta még.
57. A nappalocska is meglesz majd (megvirrad),
a nappalocska is meglesz majd (megvirrad),
Gyorgyi is meg fog olvadni (el fog tûnni),
Gyorgyi is megolvadt (eltûnt).

37. tàj kàj ïoaòrri kàj îala,
tàj kàj ïoaòrri kàj îala.
Hàj kaða lake phenðas:
Hàjda, hàjda, ïoaòrrija!
41. Kana-j ïoaòrr’ aïunðas,
kana-j ïoaòrr’ aïunðas,
pehke galave kàj ljas,
pehke galave kàj ljasi,
tàj koa çimiÊíri îalas.
46. So d’ o Ðorði kàj kerðas?
Anðe gropa kàj intrila,
anðe gropa kàj intrila.
4. Ji so d’ oj ïoaòrri kerðas?
Galave ke puterðas,
tàj koa Ðorði kàj màj ðel,
tàj d’ o Ðorði làïàrel.
53. Màj nah la ïoaòrra khanç.
So le Ðorðes Êe màj ðel?
V’ el Êíçi kàj puterðas,
v’ el doròrja kàj màj ðas.
57. Vi d’ o ðesòro kerðola,
vi d’ o ðesòro kerðola
vi d’ o Ðorði kàj bilala,
vi d’ o Ðorði kàj bilàjljah.

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

28/7

28/7

1. Saχ kaða cerχe.
2. Îannaχ p’ ol gava, phírenaχ.
3. Kado si ðivàno, aprope si vreo ek ïel berï.

1. Volt ez a sátor (karaván).
2. Mentek a falvakra,
cigányok.
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jártak

(vándoroltak)

a

4. Hàj gele le rom and’ ek çàta.
5. So, jek tomñisàrðaχ peχke ïaveχ ka ek ïaoòrri.
6. Kàj tomñisàrðaχ la, uon ulaðíle, geletàr, gele.
7. Ek çàta inÊàl, ek çàta inÊàl.
8. Akanà, kàj geletàr, uon ulaðíle and’ ek çàta. Aïíli
e ïejbàri. Kàj aïíli e ïejòri, kataj duj kurke mùlo o
terno, o tomñíme.
9. So kerða uo, so çi kerða? Mùlo.
10. Kakala, e ïaoòrri çi îànel haj lako dàd hàj laÊi
ðèj.
11. Àïíle ordàl.
12. Po maïkar la rjàÊako e ïejòri sovel ando urdon
palal. Ke kaða sovena el ïejabàrja.
13. Hàj uo vàzðel opre e pòði la cerχaÊi.
14. Hè! Sar bùïolaχ uoj, phùrije, e ïejòri?
15. Hàj demulto ðivàno!
16. Uoj, e ïaoòrri so phenðah?
17. – Àpoj, beï, Êe lav mure galave! Sar Êe avav tusa
kàða?
18. Lel e galave. O çohàno... uo kerdílo çohàno...
lel e galave, thoðe ekh ordàl, ekh ordàl.
19. Œohàno si leχ puÊere haj îaltar peχke p’ ekh
kheràre lasa kàj íja gava.
20. Uo saχ kaj íja gava ongropome.
21. Îal po drom, îal.
22. Ðesuduje çàs ande rjàt.
23. ¥onùto àvri.
24. Tàle uo îal po drom tàj phenel i...
25. ¥onùto àvri, o ïonùto opre po çèri tàj o’ mùle
phíren pe kheràre.
26. XaÊàrðaχ e ïaoòrri.
27. – Ita, kako si vàreso lesa!
28. – Tuke dàr?
29. Tale ïaoòrri:
30. – Nàj mange dàr! Kanà san tu manca, sar Ê’ avel
mange dàr!
31. Uoj, e ïaoòrri χaÊàrðaχ, nàïtig màj ðel, ke daral

3. Ez elbeszélés, körülbelül száz év (kb. száz éve,
hogy megtörtént az eset).
4. És mentek a cigányok egy csapatban.
5. Hát, az egyik (cigány) eljegyezte a fiát egy
leánykához.
6.
Ahogy
eljegyezte
(a
leányt),
õk
elváltak,
elmentek, mentek.
7. Egy csapat arra, egy csapat arra.
8. Most, hogy elmentek, õk elváltak egy csapatban.
Maradt az eladó leány. Ahogy maradt a leányka, két
hétre meghalt a fiú, az eljegyzett.
9. Mit csinált õ, mit nem csinált? Meghalt.
10. Emezek, a leányka nem tudja és az apja (se) és
az anyja (se).
11. Maradtak erre (itt).
12. Éjfélkor a leányka alszik a szekérben hátul. Mert
így aludtak az eladó leányok.
13. És õ (a halott fiú) emeli föl a sátor bejáratát (a
sátor bejáratának ponyváját).
14. Hé! Hogyan neveztetett õ, öregasszony, a leányka?
15. És (hát) régi elbeszélés!
16. Õ, a leányka mit mondott?
17. – Aztán, ülj (várjál), hadd vegyem az átalvetõimet!
Hogyan jöjjek veled így (átalvetõk nélkül)?!
18. Fogja az átalvetõket. A kísértet... õ (a fiú) lett
kísértet... fogja az átalvetõket, tette az egyiket erre,
az egyiket erre.
19. A kísértetnek hatalma van és elmegy magának
egy ösvényen vele (a lánnyal) kilenc falura (a
kilencedik faluba).
20. Õ (a fiú) volt kilenc falura (a kilencedik
faluban) eltemetve.
21. Megy az úton, megy.
22. Tizenkét óra az éjszakában (éjjel).
23. A hold kint (van).
24. De õ (a fiú) megy az úton és mondja a (leány)...
25. A hold kint (van), a hold fönt az égen és a halottak
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akanà, ke χal.
32. – Kàj beïeχ?
33. – Íta, katar si. Kàj íja gava.
34. Geli lesa Êelàl.
35. Kàj geli íja gava, ñigrel la koa çimiÊíri.
37. Po tale uo:
38. – Hàjde andre!
39. Ýe ïol peχ ando murmunto, ando sikrijo.
40. – Apoj, ïu tu angràl, ðilja! – phenðaχ leχke. –
Hàj me dap tut coale tàj làïàr oçe, el galave.
41. Miïto-j.
42. ¥uÊa pe uo andre, ïuÊa pe uo.
43. E ïaoòrri χaraji koa ïèro, bàri, ðaχ pesÊi sàma.
44. Ke e saoòrra saχ màj χaraje, sar akanàk.
45. Akanak talj’ o phùro... talj’ e ïejòri.
46. – Hàjde, ðe ma!
47. Hàj ðel e ïejòri po roÊà, ðela po katrinc.
48. Uo làïàrel Êèjle anðe gropà.
49. Ðela po roÊà, po katrinc, po gàd, po ðiklo.
50. Ðikhel e ïaoòrri, nanðíle el galavi okoÊe.
51. Uo so kerða?
52. Lel hàj ïiñel, roÊi, katrinc.
53. Hàj Êe lumiñil pe, Êe aïuñel o kokoï.
54. Lel hàj ïiñel hàj kerel fiïiva.
55. Tàle uo:
56. – Màj si tu?
57. – Màj si ma.
58. Uo koÊe anðe gropa.
59. Lel, ïiñel, ïiñel, ïiñel.
60. Mà nah, so Êe ïiñel.
61. ¥inðàh ol galavi, ïinðàh sja.
62. Lel dòròrja anda l’ bal, ke le romña phíraven
dòròrja, biïàrja.
63. Îi pune ðah v’ el dòròrja.
64. Kanà ðah ji kakala dòròrja, ji baïlo kokoï.
65. Ji uoj ïuðah anda l’ va.
66. – Màrel lesÊi baχ!

járnak az ösvényen.
26. Megértette a leányka.
27. – Íme, emez, van valami vele (a fiúval)!
28. – Neked félelem (te félsz)?
29. De a leányka:
30. – Nincs nekem félelem (nem félek)! Amikor te
vagy velem, hogyan lenne nekem félelem (ha te
velem vagy, hogyan félnék)!
31. Õ, a leányka, megértette, már nem adhatja (már
nem mutathatja), hogy fél most, mert megeszi
(elpusztítja).
32. – Hol laksz?
33. – Íme, innen (erre) van. Kilenc falura.
34. Ment (a leányka) vele gyalog.
35. Ahogy ment kilenc falut, (a halott fiú) viszi õt a
temetõhöz.
36. – Íme, itt lakom én.
37. De õ (a fiú):
38. – Gyere be!
39. Hogy tegye be magát (a leány bújjon be) a sírba,
a koporsóba.
40. – Aztán, tedd te magadat (bújj be) elõre,
bolond! – mondta neki. – És én adok neked ruhákat
és ágyazz meg ott, az átalvetõket (is adom).
41. Jól van.
42. Tette magát õ (a halott fiú) be, tette magát õ.
43. A leányka okos a fejnél, nagy, észrevette.
44. Mert a leánykák okosabbak voltak, mint most.
45. Most de az öreg (férfi)... de a lányka.
46. – Gyere, add nekem!
47. És adja a leányka az alsószoknyát, adni fogja a
köténykét.
48. Õ (a halott fiú) megágyaz lent a gödörben (a sírban).
49. Adni fogja az alsószoknyát, a köténykét, az
inget.
50. Látja a leányka, megürültek az átalvetõk ott.
51. Õ (a halott fiú) mit csinált?
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67. – Ò, màrel lesÊi baχ! – phenel. – Kadalestàr san!
Àpoj, beï, kerap tuke me!
68. Uoj akanà mùli, çorri.
69. Sorro rjàt ingerða la íja gava.
70. Kàj gèli?
71. Gèli hàj màrel o klopoto, ïùÊa pe kàj khangèri.
72. Hàj màrel o klopoto kà l’ pàjnî de ðimiñàca.
73. Sa l’ gàîe, uon mirisàjle, îandàrja, kodolendàr.
74. – So kerðàn? So kerðàn?
75. Phenel, ke:
76. – Kon mùlo?
77. – Akanà duj kurke mùlo ‘ke rom amàrestàr kàçe.
78. – Íta, so kerðah mange! Avílo hàj ljah ma kacar.
Íta, kutàre, hàjda koa koda çimiÊíri, Êe aràkhah leh
koa kodo kavo!
79. Kàj ñingerða le, puterðe.
80. Ràkhle leh ande p’ ek rig, aràna, le mùleh,
kodole ïavòreh.
81. Thoðe inmeðiàt, line hàj ðine leh jag, thoðe
benzina, çi îanav, sode, pe les hàj ðine leh jag,
kodo.
82. Hàj màrðol o mùlo ji kaða, ji kaða.
83. Aïuñeh?
84. Hàj ðah Êilifòno, Êelegràma, ke nah Êelefòni.
Ðah Êelegràma.
85. O dàd hàj e ðèj la ïàÊi, roðen la ïaoòrra, ke çi
màj ràkhle la opre koÊe.
86. Kerðílo íja-ðeï o çàso de ðimiñàca.
87. – Aven hàj len tumàra ïa, ke tumàri ïèj, ita, talaj
koa primàrija, koa îandàrija, i ïaoòrri.
88. Aïuñeh? Œàçe kadala povesÊa, kadala ðivànuri.
89. Katal kher aïundem leh de ek ïon katoa muro
phùro. Katoa dad muro sokroχko.

52. Fogja és szakítja, alsószoknyákat, köténykét.
53. És világosodjon (virradjon) meg, hadd hallja (a
leány) a kakast.
54. Fogja (a halott fiú) és szakítja és csinál csíkokat
(a ruhákat rongycsíkokra szaggatja).
55. De õ (a fiú):
56. – Még van neked?
57. – Még van nekem.
58. Õ (a fiú) ott a gödörben.
59. Fogja, szakítja, szakítja, szakítja.
60. Már nem volt, amit szakítson.
61. Szakította az átalvetõket, elszakította mindet.
62. Fogja a szalagot a hajából, mert a cigány asszonyok
hordanak szalagot, pénzfüzért.
63. Amíg (amikor) adta a szalagokat is.
64. Amikor adta emezeket is, a szalagokat, meg is
szólalt a kakas.
65. Õ (a leány) is eldobta a kezekbõl.
66. – Verje meg a szerencséje!
67. – Ó, verje meg a szerencséje! – mondja. – Ettõl
vagy (ez vagy te)! Aztán, ülj (várj), csinálok neked
én!
68. Õ (a leány) most halott (ki van merülve), szegény.
69. Egész éjjel vitte õt (a halott fiú) kilenc falut
(kilenc falun át).
70. Hová ment?
71. Ment és veri a harangot, tette magát a templomhoz
(fölment a templomtoronyba).
72. És veri a harangot hajnali ötkor.
73. Minden nem-cigány, õk csodálkoztak, zsandár,
ilyenek.
74. – Mit csináltál? Mit csináltál?
75. Mondja, hogy:
76. – Ki halt meg?
77. – Most két hete meghalt egy cigány tõlünk itt.
78. – Íme, mit csinált nekem! Jött és vett engem
innen. Íme, rendõrfõnök úr, gyere ahhoz a temetõhöz,

DZSANINA (khelderash), sz. 1975.
Sinteşti, judeţul Ilfov (R)
Gyûjtés: 1997.
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megtaláljuk õt ahhoz (abban a sírban)!
79. Ahová vitte õt, megnyitották (a sírt).
80. Megtalálták õt (a halott fiút) egy oldalon,
féloldalon, a halottat, azt a cigány fiút.
81. Megtették közben, fogták és meggyújtották õt (a
halott fiút), tettek benzint, nem tudom, mennyit, rá,
és meggyújtották õt, azt.
82. És vergõdik a halott így is, így is.
83. Hallod?
84. És adott telefont (telefonált), táviratot, mert
nem volt telefon. Adott táviratot (táviratozott).
85. Az apja és az anyja a lánynak keresik a leánykát,
mert nem lelték õt föl (meg) ott.
86. Lett kilenc-tíz a reggeli óra.
87. – Gyertek és vegyétek a leányotokat, mert a
leányotok, íme, a polgármesteri hivatal alatt (a polgármesteri
hivatalban), a rendõrségen, a leányka.
88. Hallod? Igazak ezek az elbeszélések, ezek az
elbeszélések.
89. Otthonról hallottam ezt egy hónapja az
öregemtõl. Az apjától az apósomnak.
28/8

28/8

1. Sas ek romñi.
2. Hàj mùlas lako rom.
3. Kanà mùlas, àvri phírlas late.
4. Aññira phírdas, aññira phírdas, mèg opre çi kerdas
la.
5. Kanà opre kerdas la, rakhaðílas kodo çàvo.
6. Hàj kerðílas Halàl Pèter.
7.Hàj lavadas les opre.
8. De phendas le raïajenge, hoð te len les opre, hoð
sar ïàj phírel voj mande àvri, de mùlo.
9. Hàt, do jílengo sas.
10. Hàj kanà oopre line les, malade ande lesko jílo

1. Volt egy asszony.
2. És meghalt a férje.
3. Amikor (miután) meghalt, kijárt hozzá (kijárt
éjszakánként a halott férfi a sírból a feleségéhez).
4. Annyira járt, annyira járt, még föl nem csinálta õt
(addig járt ki a halott férfi a sírból, amíg teherbe
nem ejtette a feleségét).
5. Amikor fölcsinálta õt, megszületett az a fiú.
6. És megszületett Halál Péter.
7. És vetette õt föl (az asszony fölvetette a halott
férjét a sírból).
8. De mondta a papoknak, hogy vegyék õt föl, hogy
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o krafin, atunçi avri buððanisàjlas o ràt anda lesko
jílo.
11. Hàj sa...
12. Dehàt, te nà mùle, î’ aðes trajin.
13. Màj dur çi îanav.

hogyan járhat õ hozzám ki, de (amikor) meghalt.
9. Hát, kétszívû volt.
10. És amikor fölvették õt (a sírból), ütöttek
szívébe szöget, akkor kibuggyant a vér a szívébõl.
11. És mind...
12. Dehát, ha nem haltak meg, máig élnek.
13. Tovább nem tudom.

KOZÁK JÓZSEF „GOCSA“ (lovári), sz. 1906.
Szolnok, Szolnok megye (M)
Gyûjtés: 1983.

a

28/9

28/9

1. Saχ ek kopoña.
2. Hàj saχ o manuï, îaneχ, àtkozíme.
3. Hàj kanà àtkozíme saχ kodo manuï, ando bûno
saχ.
4. Hàj kerðíljaχ voj... geljaχ...
5. Voj phírlaχ, o manuï, k’ ek ràklji.
6. Hàj kanà phírlaχ ke ràklji, hàt, ek kpoña angla
leχte kerülisàjljaχ, hengeredisàjljaχ.
7. Geljaχ païa temetõve, îaneχ.
8. Hàj kaníà angla leχte kerülisàjljaχ, voj andre
rùgiràrðaχ ande kode kopoña.
9. Kanà andre rùgisàrðaχ.
10. – No, – phenðaχ e kopoña leχke, – no, –
phenðaχ – tehe ràÊi te n’ aveχ mande vaçoràra, –
phenðaχ – te îaneχ la, – phenðaχ –, ke Êo ïoro –
phenðaχ – tele ïinav leχ!
11. No, voj geljaχ khere.
12. – Na, – phenðaχ – na phen avri khanikaχke!
13. Voj geljaχ khere hàj àvri phenðaχ.
14. Ke dikh, kon akhàrðaχ leχ vaçoràra!
15. Phenðàχ leχko sastro:
16. – Na màj îa khatinde! – phenðaχ. – Na îa
khatinde, mukh te vorbil pe, mukh te phenel! Kon
îanel, so dikhljal tu, so saχ!
17. Œi geljaχ.

1. Volt egy koponya.
2. És meg volt az ember, tudod, átkozva.
3. És amikor meg volt átkozva az az ember, bûnben
volt.
4. És lett õ ... ment...
5. Õ járt, az ember, egy lányhoz.
6. És amikor járt lányhoz, hát, egy koponya elébe
került, hengeredett.
7. Ment a temetõ mellett, tudod.
8. És amikor elébe került, õ belerúgott abba a
koponyába.
9. Amikor belerúgott.
10. – No, – mondta a koponya neki – no, – mondta
– holnap este ha nem jössz hozzám vacsorára, –
mondta – tudd meg azt, – mondta – hogy a fejedet
– mondta – levágom azt!
11. No, õ (az ember) ment haza.
12. – Na, – mondta (a koponya) – ne mondd ki (ne
áruld el) senkinek!
13. Õ (az ember) ment haza és kimondta.
14. Hogy nézd, ki hívta õt vacsorára!
15. Mondta az apósa (a leendõ apósa):
16. – Ne menj már sehová! – mondta. – Ne menj
sehová, hadd beszéljen, hadd mondja! Ki tudja, mit
láttál te, mi volt!
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18. Dujvàr e kopoña geljaχ, kerülisàjljaχ, hàj îi ko
vudàr geljaχ, îi leχte.
19. Phenðaχ:
20. – So phenðom tuke? Th’ akhàrðom tu, t’ aveχ –
phenðaχ – pe vaçora! Œi avíljan.
21. No, àpol e ràklji, kanà geljaχ...
22. Jàre na geljaχ voj.
23. Atunçi geljaχ te colaχàrel ke khangeri la rakljasa.
24. Ljaχ la raklja.
25. Atunçi geljaχ angle khangeri.
26. Jàre othe kerðíljaχ koda kopoña.
27. Atunçi le ràkle, kanà gele khère, numa ljaχ la
avri othàr.
28. Thàj ligerðaχ la ràklje.
29. Numa pèljaχ khetàne, mùljaχ.
30. Ligerðaχ la ràklje.
31. Œi màj saχ leχ baχt, te beïel peχka romñasa.

17. Nem ment.
18. Kétszer a koponya ment, került, és az ajtóig
ment, hozzá.
19. Mondta:
20. – Mit mondtam neked? És hívtalak téged, hogy
gyere – mondta – vacsorára! Nem jöttél.
21. No, aztán a lány amikor ment...
22. Megint nem ment õ.
23. Akkor ment esküdni a templomhoz a lánnyal.
24. Elvette a lányt.
25. Akkor ment a templom elé.
26. Megint ott lett az a koponya.
27. Akkor a legényék, amikor mentek haza, csak
vette õt ki onnan (kivette a koponya a menyasszonyt
a lakodalmas menetbõl).
28. És elvitte a lányt.
29. Csak esett össze (a võlegény), meghalt.
30. Elvitte a lányt.
31. Nem volt már neki (a võlegénynek) szerencséje,
hogy éljen a feleségével.

GÁBOR KATI (khelderash), sz. 1936.
Gyergyóalfalu-Joseni, judeţul Harghita (R)
Gyûjtés: 1981.

28/10

28/10

1. Mo, ïavale tàj romale, brè,
hàjdan, ïavale, koa birto,
hàjdan, Êe màj pjas tàj Êe màj χase!
Le lòvenca so keras, brè?
5. Ke samas, e rom, ando Bugo
tàj samas, e roma but, brè.
Hàj akanà àïíljom χànci,
hàj àïílje le terne, brè,
9. tàj le phùre sa mùlje, brè,
tàj le phùre sa mùlje, brè!

1. Hej, cigány legények és cigányok, hej,
gyertek, cigány legények, a kocsmához,
gyertek, igyunk majd és együnk majd!
A pénzekkel mit csinálunk, hej?
(Mi mást csinálnánk a pénzzel?)
5. Mert voltunk, a cigányok, a Bug-ban
és voltunk, a sok cigány, hej.
És most maradtunk kevesen,
és megmaradtak a fiatalok, hej,
9. és az öregek mind meghaltak, hej,
és az öregek mind meghaltak, hej!
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IDÕS KHELDERASH FÉRFI
Gura Văii, judeţul Bacau (R)
Gyûjtés: 1996.
28/11

28/11

1. Jaj, de, karingodi phírav,
sa luluða bàron,
de. lenge sànl krànîi, de, jaj,
sa pala ma bànðon.

1. Jaj, de, amerre járok,
mind virágok nyílnak,
de, vékony ágaik, de, jaj,
mind utánam hajlanak.

5. Ke, bànðon, krànîòràle,
tàj ïaraven e vurm,a
ke, ïaraven e vurma, de, jaj,
ke, te na rakhen ma!

5. Mert, hajoljatok, ágacskák,
és takarjátok a nyomot,
mert, takarjátok a nyomot, de, jaj,
mert, hogy ne találjanak meg engem!

9. Ke, îavtar mange, mamò,
la bàra lumasa,
ke, kade îòtàr mange,
ke, çi pala ma çi dikhò.

9. Mert, elmegyek magamnak, anyám,
a nagy világgal (elmegyek magamnak a nagy világba),
mert, úgy el fogok menni magamnak,
mert, mögém (hátra) se fogok nézni.

SZTOJKA GYÖRGYNÉ (lovári), sz. 1953.
Cserdi, Baranya megye (M)
Gyûjtés: 1994.
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CD 29

CD 29

29/1

29/1

1. Kanà tranda tàj íja iskirinas, muro dàd ande Peïta
beïelas.
2. Hàj ïundas, hoð e îidòvon hàj e romen àvri
ingren.
3. Atunçi bikinðas jekh kher hàj tèjle gèlas ande
¥òta, kothe, katharutni sas muri dèj hàj muro papo
hàj kothe beïenas mura dake phràl.
4. Hàj kothe kindas ek cino telko hàj keradas kothe
peske ekh kojiba, hoð te na rakhen les e ñàmcuri
hàj te nà ingren ame àvri.
8. Ke kothe e rom sa bùÊi kerenas phuvanca hàj ç’
azbanas le ç’ e ïingàle, ç’ e ñàmcuri.
6. De ame ïòvîèjne samas hurde ïavòra hàj sel
ïòvîèjne ïèja samas.
7. I màj cini ïejòri sas ekhe berïeski, kanà tèjle
gelam, mèng çi kaÊÊengi, i Ròîa.
8. Èï pala koda inke rakhaðílas mura da, kanà
ïtàrvàrdeï tàj jekh iskirinas, jekh ïej, i Aranka.
9. Hàj addig kothe ame beïlam, trin berï ande ¥òta,
nas ame khançi bajo kothe, çi denas ame duma çi
ïingàle, khoñik, çi mure dadeske, pedig grastenca
foglalkozíjas hàj îalas bùÊi te keren.
10. Ke muro dad ekh iïkolàzoto manùï sas, gèplakatoïi
sas, ande Peïta siÊÊíldas kadi anda koda, hoð te
nà avel kasavo rom, sar e màj but, t’ avel les vi anda
soste te trajíj pe pe pesko phùrípe.
11. Èï kothe beïlam, kanà sas, ïtàrvàrdeï tàj duj
iskirinàs.
12. Atunçi ekh ràÊi krujàl line amàro kher e ïingàle
hàj ïereste màrdíne intregone murïen.
13. Hàj e ñàmcuri ingerdíne mure dades.
14. Œi kode çi îanòs, hoð kàj ingren le, çi me, çi
muri dèj, khoñik, hàj mure baçivon.

1. Amikor harminckilencet (1939-et) írtak, az apám
Pesten lakott.
2. És meghallotta, hogy a zsidókat és a cigányokat
kiviszik (Németországba).
3. Akkor vásárolt egy házat és lement Soltra, oda,
ahonnan való volt az anyám és a nagyapám és ott
laktak az anyám testvérei.
4. És ott vett egy kis telket és csináltatott ott magának
egy kunyhót, hogy ne találják meg õt a németek
és ne vigyenek minket ki (Németországba).
5. És ott (Solton) a cigányok mind dolgoztak a
földekkel (ott a cigányok földmûvesek voltak) és
nem bántották õket se a csendõrök, se a németek.
6. De mi hatan voltunk apró gyerekek és mind a
hatan lányok voltunk.
7. A legkisebb lányka volt egy éves, amikor lementünk,
még annyi sem, Rózsa.
8. És azután még született az anyámnak, amikor
negyvenegyet (1941-et) írtak, egy lány, Aranka.
9. És addig ott mi laktunk, három évet Solton, nem
volt nekünk semmi bajunk ott, nem szóltak nekünk
a csendõrök se, senki, apámnak se, pedig lovakkal
foglalkozott és ment dolgozni.
10. Mert az apám egy iskolázott ember volt,
géplakatos volt, Pesten tanulta ezt azért, hogy ne
legyen olyan cigány, mint a többi, legyen neki mibõl
megélnie öregségére.
11. És ott laktunk, amikor volt, negyvenkettõt
(1942-õt) írtak.
12. Akkor egy este körül vették a házunkat a
csendõrök és agyonvertek (nagyon megvertek) minden
férfit.
13. És a németek elvitték az apámat.
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15. Kon beïnas ande ¥òta terne rom, ïavorenge
dada, kodolen sa ingerdíne.
16. Hàj çi îansas, hoð kàj ingerdíne.
17. Phírelas muri dèj palal lende, hoð kàj ingerdíne
le, de çi phenenas.
18. Pa do kurkende îanglas àvri muri dèj hàj mure
lale, hoð kàj ingerdíne amàre baçivon, ke iskirisàrdas
muro dàd khère lil.
19. Ande Tarça sas. Hàt, kodi Tarça kothe-j païa
Peïta. Kistarcsán.
20. Kothe ingerdíne le, kothe sas muro dàd trin
berï.
21. Bàri temlica sas èï but bokharasaraven le.
22. Pàji, ïùïo pàji, duj-trin zelene ropaja sas ànde
hàj duj-trin sàla ïaχ ando pàji, so denas le.
23. De amen sas vi lòve, hàj vi khàjñan, ràcen
bàràrelas muri dèj, hàj ïinelas hàj ingrelas sako
kurko, îasas kàj muro dàd hajòvosa.
24. Èï kàj man ingrelas, kàj ekha ïa, kàj a kàvra, ke
mjro dàd mangelas koda, hoð te ingrel ame, te
dikhel ame, ke îanel kode, hoð àvri ingren le
romen e ñàmcuri, ke v’ e îidòvon aba buten àvri
ingerdíne hàj vi romen.
25. Kanà iskirisàrdine ïtàrvàrdeï tàj trin, iskirinas
aba, atunçi ekh ràÊi kehtàne kidine kothàr anda
TArça l’ robon haj ingerde le ande vagon, ande sàllítínas
le, kamnas te ingren le Auïcwitzba, de çi îanglíne,
feri îi kàj hatàra te ingren mure dades.
26. Ke muro dàd kodi robija, kàjso sas, Tarçàn, sas
les ek kasavi ïùri, sosa meccíjas e kaït, òtíjas e kaït.
27. Èï kodi ïùri leste àïílas èï anda vagonosko ajja
opre ñeïisàrdas îi kothe deske, phàlja. Kàde
phenav romànes: phàlja.
28. Trin-ïtàr sàl opre ïindas èï kothàr... phendas e
màj butenge, hoð sar îal o vonato, ïukàres te
mukhen pe tèjle, hàj païindos t’ aïen, an... maïkar
e ïine, ke opre te tourðona, po vonatosko tetevo, pa

14. Azt se tudtuk, hogy hová viszik õket, se én, se az
anyám, senki és a nagybácsijaimat (se tudtuk, hová
viszik).
15. Akik laktak Solton fiatal cigány férfiak,
gyerekek apjai, azokat mind elvitték.
16. És nem tudtuk, hogy hová vitték.
17. Járt (kérdezõsködött) az anyám utánuk (róluk),
hogy hová vitték õket, de nem mondták meg.
18. Két hétre (két hét múlva) tudta ki (tudta meg)
anyám és a nagynénéim, hogy hová vitték a nagybácsijainkat,
mert írt az apám haza levelet.
19. Tarcsán volt. Hát, az a Tarcsa ott van Pest mellett.
Kistarcsán (volt az apám).
20. Oda vitték õket, ott volt apám három évet
(három évig).
21. Nagy börtön volt (ott) és sokat éheztették õket.
22. Víz, üres víz, két-három zöld répa volt benne és
két-három szál káposzta a vízben, amit adtak nekik.
23. De nekünk volt pénz is, és tyúkokat is, kacsákat
nevelt anyám, és vágott és vitt minden vasárnap,
mentünk az apámhoz hajóval.
24. És hol engem vitt (az anyám), hol az egyik lányt,
hol a másikat, mert apám kérte azt, hogy vigyen
bennünket, hogy lásson minket, mert tudja azt,
hogy
kiviszik
(Németországba)
a
cigányokat
a
németek, mert a zsidókat is már sokakat kivittek és
cigányokat is.
25. Amikor írtak negyvenhármat (1943-at), írtunk
már
(1943-at),
egy
este
összeszedték
onnan,
Tarcsáról, a rabokat, és vitték õket vagonban,
beszállították õket (az állomásra), akarták vinni
õket Auschwitzba, de nem tudták, csak a határig
vinni az apámat.
26. Mert az apámnak abban a rabságban (börtönben)
ahol volt, Tarcsán, volt neki egy olyan kés,
amivel metszette a fákat, oltotta a fákat.
27. És az a kés nála maradt és a vagon alját fölnyeste
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vagoñi opràl sas e ñàmcuri, lenas pe le sàma, te nà
nàïentar.
29. Èï savo opre tourðol, kodoles rögtön puïkeden.
30. Èï mjro dàd hàj kon sas kasave, sar tata, kasave
vremake, ïukàres tèjle mukhlíne pe, vi îùlja, vi
murï, kon îanglíne te îan.
31. Èï païindos aïílíne, trajímaske aïílíne.
32. De sas kasave, kon àvri χuÊÊenas pa fejàstra.
33. Hàj vi kàde àvri phagenas phàja hàj tèjle
χuÊÊenàs, kodol’ sa mèrenàs, hàj puïkedenàs le, ke
hijàba çi mèrenàs, feri punro phaðolas vað vast
lenge.
34. E ñàmcuri puïkedenàs le pa vonato.
35. Èï kàde muro dad... nà ingerde le.
36. Sosko ïon sas, Dèvla?
37. September?... Septemberbe sas, kanà ingerde
le. Õso.
38. Tomna sas. Atunçi ingerde les èï po krèçuno
reslas khère muro dad.
39. Pont po krèçunosko ðes, ràÊi màrelas e fejàstra
amende.
41. De amende aba... na ande ¥òta samas aba
atunçi, v’ el rusuri ànde sas.
41. Aba ande Patajiba beïasas kàj amàri lala, kàj
mure dadeski pheñ.
42. Ke v’ ande ¥òta kasavo bàro hàborùvo sas, hoð
mùlamas, kothe t’ àïílamas.
43. Èï mura phako rom ingerdas ame ande Patajiba
kàj mure dadeski pheñ, hàj kothe samas.
44. Hoð kathar ïanglas mjro çorro dàd, çi îanas.
45. Feri voj îi kothe avílas ràÊi kàj peski phen.
46. Màrdas e fejàstra hàj ànde mukhlas les muri lala
hàj muri dèj, de çi pinîàríne les.
47. Èï puïlíne lestàr, hoð kon si.
48. Hàj ròvelas hàj dumadas hàj leski pheñ pinîàrdas
lesko glàzo, hàj phenel: „Tu san, Jòîi? Sàr

addig
a
deszkákig,
deszkákig.
Így
mondom
cigányul: phálja.
28. Három-négy szálat (deszkaszálat) fölvágott és
onnan... mondta a többieknek, hogy ahogy megy a
vonat, szépen eresszék magukat le és fekve maradjanak
a sínek között, mert föl ha fognak állni, a
vonat
tetején,
németek,
észrevették
õket,
ne
fussanak el.
29. És amelyik föláll, azt rögtön meglövik.
30. És apám és akik voltak olyanok, mint tata, olyan
idõsek, szépen leeresztették magukat, nõk is, férfiak
is, akik tudtak menni.
31. És fekve maradtak, élve maradtak.
32. De voltak olyanok, akik kiugrottak az ablakon.
33. És így is kitörték a deszkákat és leugrottak, azok
mind meghaltak, és meglõtték õket, mert hiába
nem haltak meg, csak a láb tört vagy a kéz nekik.
34. A németek meglõtték õket a vonatról.
35. És így az apám.. nem vitték el õket.
36. Milyen hónap volt, Istenem?
37.
Szeptember?...
Szeptemberben
volt,
amikor
elvitték õket. Õsz.
38. Õsz volt. Akkor vitték el õt és karácsonyra ért
haza apám.
39. Pont karácsony napjára, este megverte az
ablakot nálunk.
40. De nálunk már... nem Solton voltunk már
akkor, az oroszok is bent voltak.
41. Már Patajiban laktunk a nagynénénknél, az
apám nõvérénél.
42. Mert Solton is olyan nagy háború volt, hogy
meghaltunk volna, ott ha maradtunk volna.
43. És a nõvérem férje elvitt minket Patajiba
(Dunapatajiba) az apám nõvéréhez, és ott voltunk.
44. Hogy honnan tudta meg szegény apám, nem
tudjuk.
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avílan? Kathar avílan? Kon andas tu?“
49. – Hàj. Phujataàr avílem. Trín ïon aba, kàj avav.
Pe l’ kaït sòvos kathar e rhuva hàj kathar e vadne
bàle, te na χan ma. Œi çòke.
50. Hàj kaïtenge vuna ràgíjas a truïatàr. Hàj duduma...
ívand duduma, so mèg sas ando hatàro, kodol’
χalas, ke nas kàver, so χal.
51. Ke nas çi khèra, feri kanà aba po Ungríko them
reslas, kothe aba ràkhelas kàj pa biï-tranda kilomètere
ek
kher,
kothe
ànde
îalas,
mangelas
peske
te χan vað pàji, de sas kasavo, kon çi pàji çi denàs
leske, dàranas, hoð mudàrel le. Èï sas te îal màj
dur.
52. RàÊi sas vað ðes, voj mindig îalas, po drom sas.
53. Èï mire khère reslas, mure dadeske rata ùsínas
anda leske morçi, hàj sa dòra sas...

45. Csak õ odáig jött este a nõvéréhez.
46. Megverte az ablakot és beengedte õt a nagynéném
és az anyám, de nem ismerték meg õt.
47. És kérdezték tõle, hogy ki (õ).
48. És sírt és szólt és a nõvére megismerte a hangját,
és mondja: „Te vagy, Józsi? Hogyan jöttél? Honnan
jöttél? Ki hozott téged?“
49. – És. Gyalog jöttem, Három hónap(ja) már, hogy
jövök. A fákon aludtam a farkasoktól és a vaddisznóktól,
hogy ne egyenek meg engem. A csókák se.
50. És a fák gyökereit rágta a szomjúságtól. És
tököket... nyers tököket, amik még voltak a határban,
azokat ette, mert nem volt más, amit egyen.
51. És nem voltak házak se, csak amikor már
Magyarországra ért, ott már talált húsz-harminc
kilométerre egy házat, oda bement, kért magának
enni vagy vizet, de volt olyan, akik vizet se nem
adtak neki, féltek, hogy megöli õket. És kellett mennie
tovább.
52. Éjszaka volt vagy nappal, õ mindig ment, úton
volt.
53. És mire hazaért, az apámnak vérben úszott a
bõre és teljesen madzag volt (rongycafatokban lógtak
a ruhái).

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

29/2

29/2

1. Hàj samas.
2. Ñingerðah amen o Antonesku ando Bugo. Hàj
ñiñgerðah amen.
3. Ljas amen katal andaj „Prinçípjasa Iljena“.
4. Hàj arehljam ando Bugo.
5. But, pàjnîvàrdeï-ïòvàrdeï urdona. Samas rom.
Rom but.
6. Hàj ñiñgerðah amen oçe po màlo Bugohko.
7. Hàj thoðe amen oçe, liñe mae l’ russ imprimieri.

1. És (ott) voltunk.
2. Vitt minket Antoneszku a Bugba. És vitt minket.
3. Innen vett (szedett össze) bennünket az „Iljena
hercegnõ“ nevû faluból.
4. És érkeztünk a Bugba.
5. Sok, ötven-hatvan szekér. Cigányok voltunk. Sok
cigány.
6. És vittek bennünket oda a Bug partjára.
7. És tettek bennünket oda, az oroszok vettek át
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8. Hàj kerasas bùÊi koa kimpo. Kerasas, bu lumja.
9. Sas îidaja màj anglàl, amen cñingerdas amen màj
palal.
10. Hàj ðelas ame oçe Êe χas χàbe trin ïela gràme
malajo po ðès, trin ïela gràme dela ame χàbe p’ ek
ðès.
11. Tvj kerasas bùÊi koa kimpo, kerasas koa kimpo.
Kerasas koa kimpo kàj sapa, koa porumbo, koà ðiù,
sar kerel o gàîo akanà koa kimpo.
12. Hj arehljam oçe, beïasas. Kerðe amenge meïÊe
borðàja po màlo l’ pàjesko, borðàja.
13. Hàj beïljam oçe sorro jívende.
14. Enprimovàre thoasas ame ando pàji hàj
ankalavasas skojiç tàj χasas. El ïavore, el rome,
χasas. Ñiñgerðe amen kàj bùÊi atunçi.
15. Hàj behljam but, but oçe behljam.
16. Ýidas ame aand’ ek than, rom hàj beïas Êèjle kàj
bùÊi, kerasas vè rjàt bùÊi.
17. Duj berï. Duj berï beïljam oçe po thàn.
18. El îandàrja liñe ame katal, tàj ñingerðe ame, el
îandàrja, ñingerlah amen komùna din komùna,
post din post, î’ oçe po thàn.
19. O Antonesku sas, ha o Hitler, o ñàmco.
20. Hàj ñingerðe ame oçe hàj imporcisàrðe amen
ka l’ fermi, kàj sas oçe len. Skrílas opre: „Ferma
Antonesku“.
21. Tholas amen, romen oçe, na sa lumaj, ke samas
but. Samas but oçe.
22. Samas anðe Kruvujiïòro, anðe Libaïopka, anðe
Vraðivopka, ando Savràno.
23. Pedurja, kerasas bùÊi koa vèï, kerasas.
24. Kàj ïinasas, gàîe, ïinasas metrja, hàj kerisàrasas
amàre
udonenca,
hàj
îasas
kàj
gàra
hàj
enkerkosàrasas le vagoni amàrenca.
25. Beïsas ek ïon, duj ïon oçe ando vèï.
26. Oçe añena amenge χàbe tàj χasas tàj beïasa’.

minket (a románoktól).
8. És dolgoztunk a mezõn. Csináltuk (dolgoztunk),
sokan.
9. Zsidók voltak elõbb, minket vittek minket utóbb.
10. És adott nekünk ott enni ételt háromszáz gramm
málét
naponta,
háromszáz
grammot
fog
adni
nekünk ételt egy napra.
11. És dolgoztunk a mezõn, dolgoztunk a mezõn.
Csináltuk (dolgoztunk) a mezõn ásónál (kapával),
kukoricánál, búzánál, ahogy most (is) csinálja a
nem-cigány a mezõnél.
12. És ékeztünk oda, laktunk (maradtunk). Csináltak
nekünk néhány kunyhót a vízparton, kunyhót.
13. És laktunk ott egész télen.
14. Tavasszal tettük magunkat (bementünk) a vízbe,
és vettünk ki (fogtunk) kagylót és ettük. A gyerekek,
az emberek (a felnõttek) ettük.
15. És laktunk (maradtunk) sokat (hosszú ideig),
sokat (hosszú ideig).
16. Összegyûltünk egy helyen, cigányok, és laktunk
(maradtunk) lent a munkánál, éjszaka is dolgoztunk.
17. Két évet, két évet ültünk (maradtunk) ott (azon)
a helyen.
18. A zsandárok vettek (szedtek össze) minket, és
vittek minket, vitt minket (a zsandárság) községrõl
községre, helyõrségrõl helyõrségre, addig a helyig.
19. Antoneszku volt (aki ezt parancsolta), és Hitler,
a német.
20. És vittek minket oda és osztottak minket a
tanyákhoz,
amik
voltak
ott
nekik.
Írta
föl:
„Antoneszku tanya“.
21. Tett minket, férfiakat oda, nem az egész mindenkit,
mert voltunk sokan. Voltunk sokan ott.
22.
Voltunk
Krivujisóróban,
Libasopkában,
Vragyivopkában, Szavránóban.
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27. Oçe sovasas, çi màj avasas ka khere.
28.
Kerasas
bùÊi
ando
vèï,
ïinasas
kaït,
enkerkosàrasa ka l’ urdona hàj îasas kàj gara. Hàj
ñingerasas le kàj gara oçe. Anðe Libaïopka.
29. Beïljam but oçe, but, duj berï beïljam oçe.
30. Oçe mernas, oçe ongorpona le. Bokhatar!
31. Kanà ðela trin ïela gràme χàbe po ðès!...
32. Ðelas ame kolestàr kàj katoà ulej pleçi, katoà
uilejeske andej fàbrika, katoa fàbrika ulejesÊi, ðela
ame „turoja“ kolendàr, hàj kodola χasas ame. Sas
bokh.
33. Tàj sas ame lòve kacal, Êinasas χàbe, ke kerðolas
pazàri.
34. Anðe sako kurdko kerðolas ekdata po kurko.
Avenas gàîe...
35. Na màj baïav o udàr!
36. Avenas gàîe kurke, añenas sakofàlo χàbe,
Êinasas amenge.
37. Tàj pe bàza kuÊa, ke ðenàs àme trin ïela gràme,
çi trajisàrasas!...
38. Kas sas lòve, Êiñelas hàj χalas. Kas nas, merlas.
39. Kaste sas lòve katal, kanà Êeljàrðam.
40. Sas ame sumnakàj, sas sumnakàj, galbeña
kolendàr, dasas le, pharròvasas oçe, ka l’ russuri,
hàj ðenas-lenas, Êe las χàbe, kaï Êe trajisàras. Kas
nas, oçe merlas.
41. Kanà isprevisàjlo o fronto, avíljamtàr ame
palpàle orðe.
42. Avíljam Êelàl. Othàl Êelàl avíljam.
43. Œi màj avílje urdona, grast.
44. Àïílje oçe koa kollkÊívo urdona. Àïíléje oçe hàj
avíljam Êelàl.
45. Kanà avíljam, o russo astàrðas amen kaçe. El
russuri.
46. Astàrðàs ame anðe l’ gava kaða.
47. Nas ame urdona, nas ame grast, kerasas amenge

23. Erdõ, dolgoztunk az erdõnél, csináltuk (dolgoztunk).
24. Ahogy vágtuk, nem-cigányok (vigyáztak ránk),
vágtuk a méterfát, és szállítottuk a mi szekereinkkel,
és mentünk az állomáshoz és megrakodtuk a
vagonokat a mieinkkel.
25. Ültünk (maradtunk) egy hónapot, két hónapot
az erdõben.
26. Oda hoznak majd nekünk ételt és ettünk és ültünk
(maradtunk).
27. Ott aludtunk, már nem jöttünk haza.
28. Dolgoztunk, az erdõben, vágtuk a fát, rakodtunk
a szekerekre és mentünk az állomáshoz. És vittük
azokat (a fákat) az állomáshoz oda. Libasopkában.
29. Ültünk (maradtunk) ott sokat, sokat, két évet
ültünk (maradtunk) ott.
30. Ott haltak, ott temették õket. Éhen (haltak)!
31. Amikor adni fog háromszáz gramm ételt naponta!...
32. Adott nekünk olyan olajlemezeket (az olajgyárban
visszamaradt,
préselt
olajlemezeket),
az
olajtól
a gyárban, az olajgyártól, adni fog nekünk olyan
„tortát“, és azokat ettük mi. Éhség volt.
33. És volt pénzünk innen (hazulról), vettünk
ennivalót, mert lett piac.
34. Minden héten lett egyszer vasárnap. Jöttek a
nem-cigányok...
35. Ne nyikorgasd már az ajtót!
36. Jöttek a nem-cigányok vasárnap, hoztak mindenféle
ennivalót, vettünk magunknak.
37. És azon az alapon, hogy adtak nekünk háromszáz
grammot
(nem
adtak
eleget
ennünk),
nem
éltünk volna (nem éltük volna túl, ha nem veszünk
magunknak élelmet).
38. Akinek volt pénze, vásárolt és evett. Akinek nem
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borðaja ando gav, kanà resas anðe marîina gavesÊi,
kerasas borðèj.
48. Màj nas ame cerχe, kolendàr urdona, ej!
Pecisàrðam îungàles!
49. Ame, kàj îanas, tàj kola, kàj kerðíle ordàl, le
ïàve, çi màj îàñen koða. Phenen, kaða s’ o tràjo, sàr
si akanà.
50. Sas îungàli bùÊi, aïun!
51. Astàrlas tu el îandàrja, astàrnas tu ando gav.
Màrnas dòziçi çinç.
52. Ðelas tu kàj gul dòziçi çinç. Kolendàr χaravlja,
ròvlja.
53. Kàj astàrnas tu ando gav. Nas tu vòja Êe kelkos
ando gav oçe.

volt (pénze), meghalt.
39. Akinél volt (még) pénz innen (hazulról), amikor
elindultunk.
40. Volt aranyunk, volt arany, olyan aranyak, adtuk
õket, cseréltünk ott, az oroszoknál, és adtak-vettek,
hogy vegyünk ennivalót, hogy megéljünk. Akinek
nem volt (pénze), ott halt meg.
41. Amikor befejezõdött a front, eljöttünk mi vissza
erre (ebbe a faluba jöttünk vissza).
42. Jöttünk gyalog. Onnan gyalog jöttünk.
43. Nem jöttek szekerek, ló (lovak).
44. Ott maradtak a kolhozban a szekerek. Maradtak
ott és jöttünk gyalog.
45. Amikor jöttünk, az orosz ért bennünket itt. Az
oroszok.
46. Úgy ért el bennünket a falvakban.
47. Nem voltak szekereink, nem voltak lovaink,
csináltunk magunknak kunyhót a faluban, amikor
elértünk a falu határába, csináltunk kunyhót.
48. Már nem voltak sátraink, olyan szekerek, ej!
Megjártuk csúnyán!
49. Mi (vagyunk csak), akik tudjuk, és azok, akik
születtek erre, a cigány fiúk, ezt már nem tudják.
Mondják (azt hiszik), úgy van az élet, ahogy van
most.
50. Volt csúnya dolog, hallgasd meg (hidd el)!
51. Elfogott téged a zsandárság, elfogtak téged a
faluban. Vertek (rád) huszonötöt.
52. Adott neked (a zsandár) a seggedre huszonötöt.
Olyan szíjak, botok.
53. Ahol megfogtak téged a faluban. Nem volt
kedved belépni a faluba oda.

ION MIHAI „JONO“ (khelderash), sz. 1915.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000.
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29/3

29/3

1. Ó, de, amit adtál gyémántgyûrût, add vissza,
mert annak a gyémántköve nem tiszta!
Ke, gyere, babám, de, dobjuk be ja Tiszába,
ó, ke, Tisza vize majd lemossa, de, tisztára!

1. Ó, de, amit adtál gyémántgyûrût, add vissza
(a boltban, ahol vásároltad),
mert annak a gyémántköve nem tiszta!
Mert, gyere, babám, de, dobjuk be ja Tiszába,
ó, mert, Tisza vize majd lemossa, de, tisztára.

5. Jaj, de, nagypénteken mossa holló a fiját.
Az én anyám abba fésüli magát.
Fésüld, anyám, de, szép fekete hajadat!
Phen, ke: Fáj a szívem, majd meghalok, de, utánad.

5. Jaj, de, nagypénteken mossa a holló a fiját.
Az én anyám abba’ fésüli magát.
Fésüld, anyám, de, szép fekete hajadat!
Mondd, hogy: Fáj a szívem, majd meghalok,de, utánad.

9. Hàj po çèri le çerhaja raðogin.
Œi dikhav tu, muro gàîo, vàrekàj.
Dikhlem la me, ande kirçima mol mangel,
le ïàvenge ïudri bèra poÊinel.

9. És az égen a csillagok ragyognak.
Nem látlak téged, férjem, valahol.
Láttam õt (lányt) én, a kocsmában bort kér,
a legényeknek hideg sört fizet.

13. Ahaj, mamò, bàro laîav, so kerdem,
le romendàr terna romña naïadem,
ke, vi çinoïo-j, ke, vi gàlànto hàj vi ïukàr,
ke, le romñangi màj anglùni hàj...(?)

13. Ahaj, anyám, nagy szégyen, amit csináltam,
a cigányoktól fiatal asszonyt szöktettem,
mert, csinos is, gáláns is és szép is,
mert, az asszonyok legeleje és...(?)

17. Még a kovács a lovamat vasalja,
muri gàîi a kocsmába, ke, mulatij.
Ke, pí le, χa le, de, muro gàîo, hàj pàla
hàj pala
ke, te n’ àïel ma aba khançi!

17. Még a kovács a lovamat vasalja,
feleségem a kocsmába, mert, mulat.
Mert, idd meg azokat, edd meg azokat, de, férjem,
és utána,
és utána
mert, ne maradjon nekem már semmi!

22. hàj lòlo gad si, lòli coχa si pe la,
hàj kerel pe le romñangi anglòni,
ke, buîàngli si, ke, la datàr si siÊÊàrdi,
àldil aba hàj i Sunto hàj Màrja.

22. És piros ing (blúz) van, piros szoknya van rajta,
és teszi magát az asszonyok elejének,
mert, sokat tud (raffinált), mert, az anyja által van
tanítva,
megáldja már és a Szent és Mária.

26. Gode phenel, çi pel aba hàj tata,
ahaj, Dèvlàm, so korav, de, hàj màto,
màto-j, mama, pala-j kurva hàj bàri.
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Xàles, mama, muro kàlo, jaj, ïèro!

26. Azt mondja, nem iszik már és a tata,
ahaj, Istenem, mit csinálok, de, és részeg,
részeg, anyám, a nagy kurva után.
Megette, anyám, a fekete, jaj, fejemet!

KOLOMPÁR JÁNOS (másári), sz. 1956.
Öcsöd, Szolnok megye (M)
Gyûjtés: 1982.
29/4

29/4

1. Ande ret le kreçunoχÊi,
ande ret le kreçunoχÊi.
Òlmi, ràje bàre Dèvla!
4. Hullíslaχ o Dèl, o Sfunto,
hullíslaχ o Dèl, o Sfunto.
Òlmi, ràje bàre Dèvla!
7. Pe skàràte momèlete,
pe skàràte momèlete.
Òlmi, ràje bàre Dèvla!
10. E khangèri le romenði,
e khangèri le romenði.
Òlmi, ràje bàre Dèvla!
13. Ol vudàra puterðòna,
ol vudàra puterðòna.
Òlmi, ràje bàre Dèvla!
16. E meseli ladaðola,
e meseli ladaðola.
Òlmi, ràje bàre Dèvla!
19. Pala late kon beïela,
pala late kon beïela?
Òlmi, ràje bàre Dèvla!
22. Beïel Sfunto le phràlesa,
beïel Sfunto le phràlesa.
Òlmi, ràje bàre Dèvla!
25. Hàj po dujto kon beïela,
hàj po dujto kon beïela?
Òlmi, ràje bàre Dèvla!
28. Beïel gazda çeledosa,

1. A karácsonyi éjszakában,
a karácsonyi éjszakában.
Ólmi, nagy Úristen!
4. Leereszkedett (az égbõl) az Isten, a Szent,
leereszkedett (az égbõl) az Isten, a Szent.
Ólmi, nagy Úristen!
7. Viaszlétrán,
viaszlétrán.
Ólmi, nagy Úristen!
10. A cigányok temploma,
a cigányok temploma.
Ólmi, nagy Úristen!
13. Az ajtók megnyílnak majd,
az ajtók megnyílnak majd.
Ólmi, nagy Úristen!
16. Az asztal megterül majd,
az asztal megterül majd.
Ólmi, nagy Úristen!
19. Mögötte (az asztal mögött) ki fog ülni,
mögötte (az asztal mögött) ki fog ülni?
Ólmi, nagy Úristen!
22. Ül a Szent (Isten) a fivérrel (a fivérével),
ül a Szent (Isten) a fivérrel (a fivérével).
Ólmi, nagy Úristen!
25. És a másodikon (második helyen) ki fog ülni,
és a másodikon (második helyen) ki fog ülni?
Ólmi, nagy Úristen!
28. Gazda ül a családdal,
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beïel gazda çeledosa.
Òlmi, ràje bàre Dèvla!
31. Hàj po tríto kon beïela,
hàj po tríto kon beïela?
Òlmi, ràje bàre Dèvla!
34. Resena d’ ol vinitòre,
resena d’ ol vinitòre.
Òlmi, ràje bàre Dèvla!
37. Duj-trin kofe mol àngle thona,
duj-trin pàrÊa mol àngle thona.
Òlmi, ràje bàre Dèvla!
40. Xan, ïavàle, pen, romàle,
χan, ïavale, pen, romàle,
le Dèvleχ te nà bistraχ!

gazda ül a családdal.
Ólmi, nagy Úristen!
31. És a harmadikon (harmadik helyen) ki fog ülni,
és a harmadikon (harmadik helyen) ki fog ülni?
Ólmi, nagy Úristen!
34. Megérkeznek majd a vadászok,
megérkeznek majd a vadászok.
Ólmi, nagy Úristen!
37. Két-három kupa bort elõtesznek majd,
két-három adag bort elõtesznek majd.
Ólmi, nagy Úristen!
40. Egyetek, cigány legények, igyatok, cigányok,
egyetek, cigány legények, igyatok, cigányok,
az Istent ne felejtsük!

43. Del o Dèl, te resen but ret kreçùno tumàre çelèdosa,
tumàre phràlenca, sasteveste, baχtàle! Akàk
te ïòraχ ekh pohàr mol thà te pijaχ leχ paÊivàle!

43. Megadja (adja) az Isten, hogy sok karácsony
estét érjetek meg a családotokkal, a testvéreitekkel,
egészséggel, szerencsésen! Most öntsünk (töltsünk)
egy pohár bort és igyuk meg becsületesen!

GÁBOR ISTVÁN „PUKTA“ (khelderash), sz. 1955.
és GÁBOR DEMETER „BANGO“
(khelderash), sz. 1938.
Göcs-Gaieşti, judeţul Mureş(R)
Gyûjtés: 1986.
29/5

29/5

1. Hàj bu rom, Ðèvla, kàj d’ avasa,
hàj bu rom, Ðèvla, kàj d’ avasa.
Kàj ame, Ðèvla, cirðasa?
4. Àj, d’ ando Jilău koa pòdo,
hàj d’ ando Jilău koa pòdo.
Kon oçe, Ðèvla, cirðela?
D’ o Rànko la Matasako.
8. Hàj Ilija le Jovasko,
hàj d’ o Rànko la Matasako,

1. Istenem, és sok cigány jövünk,
Istenem, és sok cigány jövünk.
Istenem, hová húzunk (hajtunk) mi?
4. Áj, Zsilavo-ba a hídhoz,
és Zsilavo-ba a hídhoz.
Istenem, oda ki húz (hajt)?
Matasza Ránkója.
8. És Jova Ilijája,
és Matasza Ránkója,
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toa Ilija le Jovasko.
11. Hàj kàj uon si-le ba kumetre,
hàj kàj uon si-le ba kumetre,
kàj avíle pa l’ gava, brè.
14. Hàj kàj avíle pa l’ gava,
hàj Êe îan Êe putren e Pjàtra,
Êe îan Êe putren e Pjàtra.
17. Àj, kàj avíle pa l’ gava, brè,
Ilija, Ðèvla, so phenla,
le Rànkoske kàj mothola.
20. Àj, kathar phírðani, kumetre,
kathar phírðani, kumetre?
Simas, kumetre, ando gavoj.
23. Àj, Ðèvla, Rànko so phenðàso’,
le Ilijas kàj puïlas:
Hàj tu, kumetre, kàj sanas?
26. Hàj simasi pal Balcaţeşti,
hàj simasi pal Balcaţeşti,
Ilija ‘nda mosÊe phenla.
29. Àj, hàjda, kumetre, koa birto,
hàjda, kumetre, koa birto,
Êe màj lap tuke Êe peso’!
32. Hàj koa birto kàj gèle, brè,
hàj koa birto kàj gèle,
hàj uon, Ðèvla, kàj màj pena.
35. Hàj màj pena tàj màj χana,
Ðèvla, î’ anðe ràte kàj màÊona,
î’ anðe ràte kàj màÊona.
38. Àj, ðílabandoj, kher’ avena,
hàj ðílabandoj kher’ avena,
jale màj da le màj da le.
41. Àj, hàj Rànko, Ðèvla, som kerðaso’?
Àj, koa Œurlita uo gèlas,
koa Œurlita l’ Dudujasko.
44. Armonia lestàr lela,
hàj ke kodo lesko ñepoto,

és Jova Ilijája.
1. És hogy õk sógorok,
és hogy õk sógorok,
hogy jöttek a falvakról (falvakból), hej.
14. És hogy jöttek a falvakról (falvakból),
hogy menjenek megnyitni Piatrát,
hogy menjenek megnyitni Piatrát.
17. Áj, hogy jöttek a falvakról (falvaktól), hej,
Istenem, Ilija mit mondott,
Ránkónak, ahogy mondta.
20. Áj, honnan (merre) jártál, sógor,
honnan (merre) jártál, sógor?
Voltam, sógor, a faluban.
23. És, Istenem, Ránko mit mondott,
Iliját ahogy kérdezte:
És te, sógor, hol voltál?
26. És voltam Balcatyestyiben,
és voltam Balcatyestyiben,
Ilija szájból (szóval) mondta.
29. Áj, gyere, sógor, a kocsmába,
gyere, sógor, a kocsmába,
hogy már vegyek neked (italt) inni!
32. És a kocsmába ahogy mentek, hej,
és a kocsmába ahogy mentek,
Istenem, és õk ahogy már inni fognak.
35. És már inni fognak és már enni fognak,
Istenem, estig meg fognak részegedni,
estig meg fognak részegedni.
38. Áj, énekelve haza fognak jönni,
és énekelve haza fognak jönni,
jale máj da le máj da le.
41. Áj, Istenem, és Ranko mit csinált?
Áj, õ Csurlitához ment,
Duduja Csurlitájához.
44. A harmonikát el fogja tõle venni,
és mert az az unokája,
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mert az az unokája.
47. Áj, minden legény a sátorból,
és minden legény a sátorból,
Istenem, Csurlita szépen énekel.
50. Áj, szépen fog énekelni, Istenem,
áj, legények, eladó lányok,
Istenem, szépen táncolnak majd.
53. Áj, és táncolnak majd, énekelnek majd,
mind a legény elõtt a sátorból,
minden legény a sátor elõtt.
56. Áj, és táncolnak majd, énekelnek majd.
És másnap reggel,
Istenem, Ilija mit fog csinálni?
59. Áj, Istenem, Ilija mit fog csinálni?
Õ Piatrába fog menni,
õ Piatrába ment.
62. Áj, Piatrát szépen megnyitotta,
Piatrát szépen megnyitotta,
Istenem, és papírokat csinált
(engedélyeket szerzett a hatóságoktól).
65. Ájháj, és Ilija haza fog jönni,
és Ilija haza fog jönni,
Ránko õt kérdezni fogja.
68. Áj, és hol voltál, sógor,
és hol jártál mostanig,
és már nem néztél te haza?
71. És voltam, sógor Piatrában,
és voltam, sógor Piatrában,
Piatrát is megnyitottam.
És nagy papírokat csináltam
(engedélyeket szereztem a hatóságoktól).
74. Istenem, és Ránko, Istenem, neki fogja mondani,
és Ránko neki ahogy mondta:
Hallgass, sógor, rám!
78. Áj, és csinálni fogok én is valamit, hé,
és csinálni fogok én is valamit, hé,

ke kodo lesko ñepoto.
47. Àj, sako ràklo d’ anda-j cerχa,
Hàj sako ràklo d’ anda-j cerχa,
Ðèvla, Œurlita mundro ðílàbel.
50. Àj, mundro, Ðèvla, ðílàbala,
àj, flakaja, ïejabàrja,
mundro, Ðèvla, kàj khelena.
53. Àj, tàj khelena, ðílàbana,
sa ‘ngloa ràklo d’ anda-j cerχa,
sako ràklo d’ angla-j cerχa.
56. Àj, hàj khelena, ðílàbana.
Hàj Êehàra de ðimiñàca
Ilija, Ðèvla, som kerla?
59. Àj, Ilija, Ðèvla, som kerla?
D’ anðe Pjàtra uo îala,
d’ anðe Pjàtras uo geljasi.
62. Àj, mundro Pjàtra puterðaso’,
mundro Pjàtra puterðas,
hàj lila, Ðèvla, kerðaso.
65. Àjhàj, hàj khere Ilija d’ avela,
hàj khere Ilija d’ avela,
le’ Rànko le’ kàj puïela.
68. Àj, hàj kàji sanasi, kumetre,
hàj kàji phírðan î’ akanà,
tàj çi màj ðikhljan tu khere?
71. Hàj simas, kumetrje, ‘ðe Pjàtra,
hàj simas, kumetrje, anðe Pjàtra,
vi d’ oj Pjàtra puterðemo’.
Hàj lila bàre kerðem.
75. Ðèvla, hàj Rànko, Ðèvla, leske phenla,
hàj Rànko leske kàj phenðasi:
D’ aïuñes, kumetrje, manðe!
78. Àj, hàj kerò ji me vareso, brè,
hàj kerò ji me vareso,
Ilij’ anda mosÊe phenla:
81. Àj, hàj d’ aïuñes, kumetrje, manðe,
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Ilija szájból (szóval) fogja mondani:
81. Áj, és hallgass, sógor, rám,
hallgass, sógor, rám,
hát, Piatrába te menjél, hé!
84. És tedd magadat (menjél el) Turleárihoz,
és aki kapitány bent, Turlea,
neked sajnálatot fog csinálni (meg fog szánni).
87. Áj, és Ránko meghallotta, Istenem,
reggel kelni fog,
Piatrába indulni fog.
90. És Piatrába indult,
és õ is papírokat csinált
(engedélyeket szerzett a hatóságoktól),
és Ilija neki mondani fogja.
93. Áj, és Ilija õt kérdezni fogja:
És csináltál, sógor, valamit?
Csináltam, sógor, papírokat
(engedélyeket szereztem a hatóságoktól), hé.
96. Ájháj, gyere, sógor, hajtsunk,
gyere, sógor, hajtsunk!
Istenem, tették és hajtottak, hé,
és Piatrába értek.
100. És Piatrába értek, hé.
Istenem, és Ránko hová fog húzni (hajtani)?
A nagy tóba, hé.
103. Áj, és a cigányok a kocsmába fognak menni,
és a cigányok a kocsmába fognak menni.
Istenem, ki fog a kocsmába menni?
106. Bukuro Jisztrátyija,
és Bukuro Jisztrátyija,
Trifulo Szandulója.
109. Ájháj, Mangyica Jorgulója,
Mangyica Jorgulója,
õk a kocsmába mentek, hé.
112. Áj, és ki megy utánuk?
Áj, Loze Jorgulója,

d’ aïuñes, kumetrje, manðe,
so, ‘ðe Pjàtra tu Êe îas, brè!
84. Hàj Êe ïos tu koa Turleàri,
hàj kon kapitànoj ando, Turlea,
tuke milà kàj kerela.
87. Àj, hàj Rànko, Ðèvla, d’ aïunðàso’,
de ðimiñàca uïÊela,
d’ anðe Pjàtra Êeljàrela.
90. Hàj d’ anðe Pjàtra Êeljàrðaso’,
hàj lila ji uo kerðas,
hàj Ilija leske phenla:
93. Àj, hàj Ilija les kàj puïela:
Hàj kerðan, kumetre, vareso?
Kerðem, kumetre, lila, brè.
96. Àjhàj, hàjda, kumetre, Êe tràdas,
hàjda, kumetre, Êe tràdas!
Thoðe, Ðèvla, tàj tràðe, brè,
hàj d’ anðe Pjàtra d’ aresle.
100. Hàj d’ anðe Pjàtra d’ aresle, brè.
Hàj, Ðèvla, Rànko kàj cirðela?
D’ anðe kritina-j bàri, brè.
103. Àj, le rom koa birto kàj îana,
hàj le rom koa birto kàj îana.
Kon koa birto, Ðèvla, îala?
106. Àj, d’ o JistràÊ’ el Bukurosko,
hàj d’ o JistràÊ’ el Bukurosko,
Sandulo le Trifulesko.
109. Àjhàj, Jorgulo la Manðicàko,
Jorgulo la Manðicàko,
uon koa birto kàj gèle, brè.
112. Àj, hàj koni îale pala lenðe?
Àj, d’ o Jorgulo le Lozesko,
d’ o Jorgulo le Lozesko,
vi d’ o Hàño bedenàri.
116. Àj, vi d’ o Hàño bedenàri,
àj, jo Jorgulo le Lozesko.

338

JistràÊi, Ðèvla, som phenla?
119. Hàj Êe ðel bule leska da!
Hàj so roðan tu pala manðe,
so roðan tu pala manðe?
122. Hàj bàri çungàr kàj kerela,
hàj bàri çungàri kàj kerðe,
kerel Jorgulo, sar kerla,
d’ andoa birto kàj nàïela.
126. Àjhàj, koa berbiàri kàj îala,
koa berbiàri kàj îala,
mundro, Ðèvla, muravel pe.

TEREZA (khelderash), sz. 1920.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000.

Loze Jorgulója,
a bedenári cigány, Hányo is.
116. Áj, a bedenári cigány, Hányo is,
áj, Loze Jorgulója.
Istenem, Jisztrátyi mit fog mondani?
119. És bassza meg az anyját!
És mit kerestél te utánam,
mit kerestél te utánam?
122. És nagy nyálat fog csinálni (nagyot köp),
és nagy nyálat csináltak (nagyot köptek),
tesz Jorgulo, ahogy tenni fog,
a kocsmából szaladni fog.
126. Ájháj, a borbélyhoz fog menni,
a borbélyhoz fog menni,
Istenem, szépen menyíratkozik.

29/6

29/6

1. Sas, kàj nas, sas ek rom, ek duralutno. Cerχasa
phírelas e luma leske grastenca, leska romñasa.
2. Jekvàr ànde gèlas and’ ek bàro gav, mangelas
peske mànro, îalas leski romñi te drabàrel, voj
kerelas e fòrura. Aïundas voj, hoð si ek bàro
ïàrkàñi. Œi îanelas, hoð so si kodòke, o rom.
3. Jekvàr çak sovelas peska romñasa, ràÊi sas.
Tople! boldas (lobadas) leski cerχa. Lobadas pe o
ïàrkàñi, lobadas leski jek cerχa. Hàj las pe o rom,
χoljàjlas pe les, hoð lobadas leski jek cerχa. Kanà
χoljàjlas, las pesko tover tàj las te mòrel les, hoð voj
maj murdàrel e ïàrkàñes. Kanà las te mòrel o tover,
mòrel o tover trin ðès, trin ràÊi.
4. Hàj jekvàr îaltar te leïil àvri kodole ïàrkàñes.
Dikhel, hoð kàj païjol tèjle. Kanà gèlastàr leski
romñi ande gav, te phíren, voj gelas pe than, pàïjolas
o ïàrkàñi, mer’ sovelas. Las tàj ïindas tèjle lesko
ïèro, χoljàjvelas pe les, kàj ople (opre) lobadas

1. Volt, hol nem volt, volt egy cigány, egy messzire
való. Sátorral járta a világot lovaival, feleségével.
2. Egyszer bement egy nagy faluba, kért magának
kenyeret, ment a felesége jósolni, õ csinálta a
vásárokat. Hallotta õ, hogy van egy nagy sárkány.
Nem tudta, hogy mi az (nem tudta, hogy mi az (a
„sárkány“), a cigány.
3. Egyszer csak aludt a feleségével, este volt. Tople!
(fel)fordította (meggyújtotta) a sátrát. És fogta
magát a cigány, megharagudott rá, hogy meggyújtotta
az
egyetlen
sátrát.
Amikor
megharagudott,
fogta a fejszéjét és fogta (kezdte) dörzsölni
(élesíteni) azt, hogy õ majd megöli a sárkányt.
Amikor fogta (kezdte) dörzsölni a fejszét, dörzsöli
(élesíti) a fejszét három nap, három éjjel.
4. És egyszer elmegy kilesni azt a sárkányt. Megnézi,
hogy hol fekszik le. Amikor elment a felesége a
faluba, hogy járjanak (házról házra a gyerekekkel),
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leski cerχa. Las, kerdas gropa tàj huladas (hunadas)
les.
5. Las, darajlas o çorro rom, mer’ rodenas kodole
manuïes, kon murdàrdas kadale ïàrkàñes. Daràjlas.
Pesko vurdon χuÊildas, ànde e grasten.
6. Phendas a romñake:
7. – Beï ople (opre)!
8. Tàj gèlas a lumasa. Îal maj anda jek gav ande
kàver fòrura. Tàj χuÊilíne çak e romes, amàre
Badòves, mer’ kede bùïolas kadòke. Naðon zuràlo
manuï sas! XuÊildíne les e ketani tàj ingerdíne les
ànde.
9. Daràjlas, hoð mudàren les vað temlica den les.
10. – Œi kerdem me khançi!
11. Pùïen lestàr:
12. – Tu murdàrdan e ïàrkàñes?
13. – Na! – Xoχavel, hoð nà voj sas, mer’ daralas,
hoð murdàren les.
14. Hàj phenen leske e gàîe, hoð:
15. – Na dara! Ame na te mudàren tu kamas, çi das
tu temlica, kamas te das tu vàriso!
16. Aññira, tàj lela kado Bado tàj phenel àvri, hoð
sar murdàrdas e ïàrkàñes.
17. Phenen le ketani:
18. – Aven, de, sikav amenge kodo than, kàj praχondan
les!
19. Ingerdas le kothe o Bado ande kodo gav hàj
sikadas lenge.
20. Phenel kadejke ek barvàlo gròfo:
21. – So kames, so te dav tu?
22. Phenel o dilo rom kadejke. ¥àj manglíno but
somnakàj, sakofèlo, barvàlo ïàj kerdíno.
23. Phenel:
24. – Me kàj îav, sako gav, sako kher, kàj mangel
muri romñi, te den le fusuj tàj ek thuvàli, ek sivari!
25. Vi akànak trajil kado Bado, te nà mùlas.

õ ment a helyre, feküdt a sárkány, mert aludt. Fogta
(a fejszét) és vágta le a fejét (a sárkánynak), haragudott
rá, hogy (amiért) fölgyújtotta a sátrát. Fogta,
csinált gödröt és elásta (a sárkányt).
5. Fogta, megijedt a szegény cigány, mert keresték
azt az embert, aki megölte ezt a sárkány. Megijedt.
A szekerét befogta, be a lovakat.
6. Mondta az asszonynak:
7. – Ülj fel!
8. És ment a világgal (világgá ment). Megy majd
egyik faluból másik városokba. És megfogták csak a
cigányt, a mi Badónkat, mert így hívták ezt. Nagyon
erõs ember volt! Megfogták õt a katonák és vitték õt
be.
9. Megijedt, hogy megölik õt vagy tömlöcöt adnak
neki.
10. – Nem csináltam én semmit!
11. Kérdezik tõle:
12. – Te ölted meg a sárkányt?
13. – Nem! – Hazudik, hogy nem õ volt, mert félt,
hogy megölik õt.
14. És mondják neki a nem-cigányok, hogy:
15. – Ne félj! Mi nem akarunk megölni téged, nem
adunk
neked
tömlöcöt,
akarunk
adni
neked
valamit!
16. Annyira, és fogja majd ez a Bado és mondja ki
(elárulja), hogy hogyan ölte meg a sárkányt.
17. Mondják a katonák:
18. – Gyertek (gyerünk), no, mutasd meg nekünk
azt a helyet, ahol elföldelted azt (a sárkányt)!
19. Vitte õket oda Bado abba a faluba és megmutatta
nekik.
20. Mondja imígyen egy gazdag gróf:
21. – Mit akarsz, mit adjak neked?
22. Mondja a bolond cigány imígyen. Kérhetett
volna sok aranyat, mindenfélét, gazdag lehetett
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RAFAEL FERENC „TIBI“ (lovári), sz. 1966.
Budapest (Rákospalota), Pest megye (M)
Gyûjtés: 1986.

volna.
23. Mondja:
24. – Én ahová megyek, minden falu, minden ház,
ahol kér a feleségem (és a gyerekek), adjanak nekik
babot és egy cigarettát, egy szivart!
25. Most is él ez a Bado, ha nem halt meg.

29/7

29/7

1. Sah Jug-Bogdàn.
2. Sah leh jíñe ñèpoate, íje ñèpoci.
3. Hàj buÊíle lehke manùïi sja.
4. Hàj akanà, kanà lja pe uò, si leh ek îamutrò,
bùïol Miloï Kobeliç.
5. No, akanà so kerða pe uò?
6. The thol ek preznuírja.
7. Kanà thoðe preznuírja, thoðe oÊàno hàj ðikhen,
k’ avel o rezboj pe lenðe, o màrímos.
8. Uon so kerðe?
9. Thoðe pe hàj Êe len pehke ji uon pehke bùÊa,
tùnuri, el pùïÊi, le pistoli, kas Êe Êeljàren angloa
fronto, po rezboj.
10. No, akanà thoðe pe uon hàj geletàr po rezboj.
11. O Miloï o Kobeliç sah urjàdo dando stàç.
12. Hàj cirdenà le tunonenca anðe leste, hàj çi
mudàrena leh, çi lipinà pe le boambe pe leste,
mitrajíleri.
13. No, akanà geletàr uon.
14. Hàj mudàrðas o Miloï o Kobeliç ek rezboj, ek
fronto baÊerija, okîeno.
15. Ke v’ o lehko grast sas urjàdo ando stàç, anðe
ïÊíîa, hàj çi daïÊína Êe mudàren leh.
16. Ji uo sah urjàdo anðe ïÊíîa thàj ji lehko graχ.
17. Hàj ljah pe, gelotàr àngle.
18. Hàj uo kejisàjlo.
19. Ke so kerðah pe?

1. Volt Jug-Bogdán.
2. Volt neki kilenc fiúunokája, kilenc lányunokája.
3. És sokasodtak az emberei (a családtagjai) mindig.
4. És most, amikor fogta magát õ, van neki egy veje,
hívják Milos Kobelicsnek.
5. No, most mit csinált õ?
6. És tesz ünnepi lakomát.
7. Amikor megtették (megterítették) az ünnepi asztalt,
tették (fölvették) a távcsõt és látják, hogy jön a
háború rájuk, a háború.
8. Õk mit csináltak?
9. Tették magukat, hogy vegyék neki õ is a dolgait,
ágyúkat, a puskákat, a pisztolyokat, hogy induljanak
a front elé, háborúra.
10. No, most tették magukat õk és elmentek
háborúra.
11. A Milos Kobelics volt öltözve páncélba.
12. És húzták az ágyúkkal bele (lõttek rá ágyúkkal)
és nem ölték meg õt, nem fogtak a bombák rajta, a
géppisztolyok (nem fogták a golyók).
13. No, most elmentek õk.
14. És megölt a Milos Kobelics egy háborút, egy
frontüteget, egyedül.
15. Mert a lova is volt öltözve páncélba, páncélba,
és nem tudták megölni õt.
16. Õ is volt öltözve páncélba és a lova is.
17. És fogta magát, elment elõre.
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20. Ke ða pe àrmaja kheràl, Êe spurçil e leîe, le
χoraχàj.
21. No, akanà phenðàh lehke lehko sokro, Êe nà màj
îal parpàle, ke nàj-i miïto duvàre koà rezboj.
22. Kàj gèlo parpàle, mudàrðas màj but, soðe
mudàrðah ekîèno intij.
23. Avílotàr parpàle, hàj astàrðe leh kadala le
χoraχàj, le turçi.
24. Astàrðe leh.
25. Hàj si ek phùri.
26. Si la ek ïel tàj pàjnîvàrdeï berï.
27. Hàj ða muj pe lenðe:
28. – Xoraχàle, ðilàle! Sostàr nàïen tume angla jek
manuï?
29. – Àv! So Êe kerah lehke, phùri? Av, Êe ðikheh, ke
daïÊisàrah Êe doveðisàrah lesa?! Zuràlo!
30. – Dikhta manðe! Thon tumàre tovera opre
mosà, e tejùîa, le mosàl’ le toverehke, hàj çinel
lehko grast, Êíïicà kata l’ punre, hàj tume thon vast
pe lesÊe hàj atunça keren, so kamen tume!
31. Kanà thoðe le tovera opre mosa sja, thoðe
khoÊe, hàj ïinða le Êíïici, lehko graχ kata l’ punre.
32. Kanà ïinða le, ji le χoraχà astàrðe les.
33. Cirden anðe leste, nàj so keren lehke.
34. – Miloï Kobeliçina, tu san puÊàrñiko, san zuràlo!
So Êe keras tuke, Êe das drom kado sastri pa tuÊe,
e ïÊíîa koða?
35. – Hàj, Êe îan pala muro sokro hàj Êe mangen e
Êeja, Êe putren e Êeja, katoa muro sokro!
36. Hàj lehko sokro buïolas Jug-Bogdàn, emperàto
bàro.
37. Hàj gele, thoðe pe, geletàr pala lehko sokro.
38. Ambolðe palpàle, astàrðe leh po drom.
39. Hàj lenge grast, le χoraχànge, noÊina ando ràt
jundo maïkar, hàj le Jug-Bogdànehke îanna pa
phùv e ïùÊi.

18. És õ megbûnhõdött.
19. Mert mit csinált?
20. Mert megátkozta magát (megfogadta) otthon,
hogy megrontja a törvényt, a törököket (hogy
megrontja a törökök rendjét).
21. No, most mondta neki az apósa, hogy ne menjen
már vissza (a harctérre), mert nem jó kétszer
háborúra (menni).
22. Ahogy ment vissza, megölt többet, (mint) amenynyit
megölt egyedül elõbb.
23. Jött vissza, és megfogták õt ezek a törökök,
törökök.
24. Megfogták õt.
25. És van egy vénasszony.
26. Van neki egy száz és ötven éve (százötven éves).
27. És szólt rájuk:
28. – Törökök, bolondok! Miért szaladtok ti egy
ember elõl?
29. – Gyere! Mit csináljunk neki (vele), vénasszony?
Gyere, nézd meg, hogy (nem) tudunk gyõzni vele
(nem tudjuk õt legyõzni)! Erõs!
30. – Nézz rám! Tegyétek a fejszéiteket föl szájjal,
az élt, a szájait a fejszéknek (tegyétek a fejszéiteket
éllel fölfelé), és megvágja a lovát, a csüdöt lábtól
(megvágja majd a fejsze a ló lábát), és ti teszitek a
kezet rá és akkor csináltok, amit akartok ti!
31. Amikor tették a fejszéket föl szájjal mindet, tették
oda, és megvágták a csüdöket, a lovakat, lábtól
(a fejszék megvágták a lovak lábait).
32. Amikor megvágták õket, a törökök is megfogták
õt.
33. Húznak bele (lõnek rá), nincs mit csinálni neki
(nem tudtak vele mit csinálni).
34. – Milos Kobelics, te vagy hatalmas, vagy erõs!
Mit csináljunk neked, hogy adjunk utat ennek a vasnak
rajtad, ezt a páncélt (mit csináljunk veled, hogy
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40. XaÊàreχ?
41. Hàj puïelas:
42. – Sar tumàre grast noÊin ando ràt îando maïkar,
hàj amàre îan paj facala phùveÊi?
43. – Îan le banðímasa hàj me îav le çaçímasa?
44. – Kaða?
45. – Kaða.
46. – No, apoj Êe phenav tumenge atunça, akanà
çaçe îan le banðímasa! Ýe îan, anðe muro îamutro,
koa Miloï o Kobeliçi hàj Êe roden e Êeja anðe rige
mustàc, ande stengo! Koçe-j e Êeja hàj putren pa
leste hàj ji tume astàren leh!
47. – Hàj mudàren les!
48. No, kanà avíletàr lesÊe.
49. – So kerdan, χoraχàle?
50. – Sostàr thaðan ame, Miloï Kobeliç? Phenðah
amenge Êo sokro, ke tuÊe-j e Êeja, anðe stingenði
mustàc.
51. – Kàða si. Muro sokro phenðàs tumenge àðivere.
Tu’ ðikhlàn, soðe puÊàrñiko simàh me, ke ek
rezboj mudàrðem, sja fronto, mudàrðem len. Ýe
ïinen mange ek ïel gurumña hàj Êe len e morça pa
lenðe!
52. – Hàj Êe Êínzon ma pe lenðe! Hàj Êe bolen e nàja
tume pe morça kodola! Akanà mudàrena mamàn,
ke sa mudàren ma akanàk, ke sim tumende ando
vast. Sim prizoeneri. Hàj Êe keren onfel, Êe keren
kaða, kanà mudàrena man, Êe thon e naja pe morça
kodola. Hàj Êe len vi tume le zora mure, kàj sah
maman, Êe bolen kaða morça hàj Êe thon pe çib! Hàj
astàren zora bàre.
53. No, thoðe pe khoÊe.
54. Ýinzosàrde le morçà kodola pràspec gurumñànge
de le ïingenca.
55. – Votràva...
56. Hàj uo so kerða?

leszedhessük ezt a vasat, ezt a páncélt rólad)?
35. – Hát, menjetek az apósom után és kérjétek a
kulcsot, hogy megnyissátok, a kulcsot, az apósomtól
(kérjétek a kulcsot)!
36. És az apósát hívták Jug-Bogdánnak, nagy király
(volt).
37. És mentek, tették magukat, elmentek az apósa
után.
38. Fordultak vissza, megfogták õt (Jug-Bogdánt) az
úton.
39. És lovaik, a törököknek, úsztak a vérben
derékig,
és
a
Jug-Bogdánéké
mentek
a
szárazföldön.
40. Érted?
41. És kérdezte (Jug-Bogdán):
42. – Hogyan (van az, hogy), a ti lovaitok úsznak a
vérben derékig, a mieink (pedig) mennek a föld felszínén?
43. – (Ti) mentek a hamissággal és én megyek az
igazsággal?
44. – Így?
45. – Így.
46. – No, aztán hadd mondjam nektek akkor,
valóban
menjetek
a
hamissággal!
Menjetek
a
vejemért, (menjetek) Milos Kobelicshez és keressétek
meg
a
kulcsot
az
oldalbajuszban,
a
balban
(keressétek meg a kulcsot a bal oldali bajuszában)!
Ott van a kulcs és nyissátok meg rajta (a páncélt) és
ti is fogjátok meg õt!
47. – És öljétek meg õt!
48. No, amikor eljöttek (visszatértek) hozzá:
49. – Mit csináltatok, törökök?
50. – Miért csaltál meg (csaptál be) minket, Milos
Kobelics? Mondta nekünk az apósod, hogy nálad
van a kulcs, a bal (oldali) bajuszban.
51. – Így van. Az apósom mondott nektek igazat. Ti
láttátok, mennyi (mennyire) hatalmas voltam én,
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57. Thoða votràva koða peste sja.
58. No, akanà bolðe le nàja.
59. Akanà mudàrðe le, ji uo mùlo ðine le,
puïÊisàrde le. Hàj ïuða votràva.
60. Sogoði mùlo, kàj thoða e votràva pe l’ morçà,
thoða pe l’ çib.
61. Hàj Êe tràjis! Ý’ aves baχtàlo!

hogy egy háborút (egy egész hadsereget) megöltem,
minden frontot, megöltem õket. Vágjatok nekem
egyszáz tehenet és vegyétek (nyúzzátok le) a bõrt
róluk!
52. – És nyújtsatok (fektessetek) engem rájuk! És
érintsétek az ujjakat (az ujjaitokat) azokra a
bõrökre! Most meg fogtok ölni engemet, mert
mindjárt
(nemsokára)
megöltök
engemet
most,
mert vagyok nálatok kézben. Vagyok rab. És csináljatok
ekképpen,
csináljátok
ezt,
amikor
majd
megöltök engemet, tegyétek az ujjakat azokra a
bõrökre. Hogy megkapjátok ti is az én erõimet,
amik voltak énnekem, érintsétek meg ezeket a
bõröket és tegyétek (az ujjaitokat) a nyelvre. És fogtok
(kaptok majd) nagy erõket.
53. No, tették magukat oda.
54. Nyújtották (leterítették) azokat a friss, tehénszarvas
bõröket.
55. – Mérget...
56. És õ mit csinált?
57. Tett mérget így magára mind (az egész bõrre).
58. No, most érintették (oda a bõrhöz) az ujjakat.
59. Most megölte õket, õ is halált adott neki,
elpusztította õket. És dobott (tett nekik a tehénbõrökre)
mérget.
60. Minden (mindenki) meghalt, ahogy tette a mérget
a bõrökre, (mert) tették a nyelvekre.
61. És éljél! Legyél szerencsés!

IDÕS KHELDERASH FÉRFI
Vándor cigány tábor, Bărseşti falu
(judeţul Vrancea) mellett (R)
Gyûjtés: 1996.
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29/8a
1. A szegedi gazdaságba’,
de, férjhez ment a Zsiga lánya.
Azért’ ment az férjhez máma,
ráment a vér az agyára.

BALOGH ISTVÁN (beás), sz. 1963.
Vityapuszta (Somogyvár), Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
29/8b
1. HunÊe duï, hunÊe duï
(hová mégy, hová mégy?),
pünen sate da keçe duï
(egészen a faluig mégy).
Veszek neki karamellát,
skatulyába rakott szoknyát.
Veszek neki karamellát,
skatulyába rakott szoknyát.
Veszek neki karamellát,
skatulyába rakott szoknyát.

BOGDÁN FERENC (beás), sz. 1976.
Somogyvár, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
29/8c
1. Nem vagyok én milliomos,
nem csinált engem a drótos,
csinált engem csizmadia,
lábamon a ráncos csizma.
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BOGDÁN FERENC (beás), sz. 1976.
Somogyvár, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
29/8d
1. Puter (nyissad), anyám o vudàr (az ajtót),
...(?) a romña (az asszonyt) !
Piros kötény van elébe,
ördög bújjon, hát, beléje!
5. Nyitom, fiam, az ajtót,
látom, hozod az asszonyt.
Piros kötény van elébe,
ördög bújjon, hát, beléje!
9. Szép volt fekete haja,
lángolt piros ajaka.
11. Csipkerózsa, bimbó, levél,
én vagyok csak hozzád legény.
Jani jani jani jó, jani jani jani jó,
én vagyok csak hozzád való.
Jani jani jani jó, jani jani jani jó,
én vagyok csak hozzád való.

BOGDÁN FERENC (beás), sz. 1976.
Somogyvár, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
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29/9

29/9

1. No, mure ïàve, hàt, atunçi pa tumàri màmi te
vorbij tumenge akàk?
2. Jàj, igen-igen dulmut sas aba kado!
3. Muri phùri màmi, hàj çòrre sas. Îànen, sa ando
gav phèrenas.
4. De kanà îannas te mangen kàj e gav, içe, vi çòrenas
le àm, hàj po ‘kha khajña, po duje mindig
ïuvenàs àm andi telùni posoÊi.
5. Hàj kodi posoÊi pàle pinîàren çak?
6. Hàj khote ando sekrèñi, hàj me örökölindem la
khatar muri màmi.
7. Kanà? Aba dulmut örökölindem la, hàj phenav,
inke e bàrr kòvle sas. De àpal, àpal...
8. Thàj îala ando gav jokhàr thàj lela ekhe bàre-bàre
baïnes andi posoÊi thàj anla les khère. Miïto-j. Kanà
anel les khère, ïuvel les kade angla-j cerχa.
9. Katka-lo akàk, o Nehori! Nàsul ïàvo sas a vègtelenïègig!
No, dikhel e baïnes, hoð kabor-i, sar ek
grast, thàj lela thàj beïel les, sar ekhe grastes, kàde
lovagolindas les o Nehori.
10. Kado çàço sas, mure çàve, nàj χoχajímo kado!
11. No, muro dàd so kerla? Hàj vov korkòro çi îànel
kade bàre baïnes te ïinel tèjle. Khàrdas henteïes
12. No, kanà khàrel henteïes, ïinel les tèjle, e
baïnes.
13. Kade õstàjba sas, kanà andasas e baïnes. Atunçi
naçílas o süreto vorta inke, vi emlèksij pe kado.
14. Henteïi ïinel les tèjle, peklas àvri lesko çiken.
Mure çavòra, sas legalàbb ïel litera!
15. E zeveja? Jàj, jàj, a jumake sas pale! Igen-igen
but sas, sorro jívende içondas ame.
16. De muro dàd so kerla, hàt, e masesa? Thàj lel
thàj ïuvel opre po thùv.
17. No, mure ïàve, keÊÊi ïonko kerðílas anda kodo
baïno, hoð îikathar o èso îipo tavasi çi îanglam te

1. No, gyermekeim, hát, akkor a nagyanyátokról
beszéljek nektek?
2. Jaj, igen-igen régen volt már ez!
3. Az én öregnagyanyám, és szegények voltak. Tudjátok,
mind a faluban jártak (régen a cigány aszszonyok).
4. De amikor mentek kérni (kéregetni) a faluhoz,
bizony, meg is lopták õket (a falusiakat) ám, és egy
tyúkot, kettõt mindig tettek ám az alsó zsebbe (a
„poszotyi“ a fölsõ szoknya alá kötött rejtett zseb“
volt, amibe a falut járó cigány asszonyok a lopott
holmikat tették).
5. És azt a „poszotyi“-t (zsebet)meg csak ismeritek?
6. Ott van a szekrényben, és én örököltem azt a
nagyanyámtól.
7. Mikor? Már régen örököltem azt, és mondom,
még a kövek lágyak voltak. De aztán, aztán...
8. És megy majd (nagyanyám) egyszer és fog majd
(tesz majd) egy nagy-nagy kakast a zsebbe és hozza
majd azt haza. Jól van. Amikor hozza azt haza, teszi
(köti ki) azt úgy a sátor elé.
9. Emitt van õ most, a Nehori! Rossz fiúgyerek volt
a végtelenségig! No, látja a kakast, hogy akkora,
mint egy ló, és fogja majd és megüli, mint egy lovat,
úgy lovagolta azt (a kakast) meg a Nehori.
10. Ez igaz volt, gyermekeim, nem hazugság ez!
11. No, az apám mit csinál majd? És õ egyedül nem
tudja ezt a nagy kakast vágni le. Hívott hentest.
12. No, amikor hív hentest, vágja azt le, a kakast.
13. Így õsztájban volt, amikor hozta a kakast. Akkor
múlt el a szüret éppen még, emlékszem is erre.
14. Hentes vágja azt (a kakast) le, sütötte ki a zsírját.
Gyermekeim, volt legalább száz liter!
15. A tepertõ? Jaj, jaj, az meg világi volt! Igen-igen
sok volt, egész télen (ki)tartott nekünk.
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χas les.
18. De addig keccave baïnes inke çi me çi dikhlem,
feri ïundem prà leste, hoð muri màmi, ke χàrñíko
sas, ke mindig çòrelas e khàjñan, dehàt keccave
bàre baïnes pàle khoñik çi çòrdas, sar muri jek Bàbi
màmi!
19. Hàj pa kodi pàle ïundan, kàj vorbij mindig
tumenge.
20. Îànen? Hàt, perse, ke îànen kodo anda-j vorbi,
dehàt vi me pinîàròs la.
21. Dehàt kado pàle çàço sas, sarso phendem
tumenge.
KÁRPÁTI IMRE „BAJKA“ (lovári), sz. 1924.
Salomvár, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1986.

16. De az apám mit csinál majd, hát, a hússal? És
fogja és teszi föl a füstre.
17. No, gyermekeim, ennyi sonka lett abból a kakasból
(annyi sonkája lett annak a kakasnak), hogy
õsztõl
tavaszig
nem
tudtuk
megenni
azt.
18. De addig ilyen kakast még én se nem láttam,
csak hallottam róla, hogy nagyanyám, mert ügyes
(élelmes) volt, hogy mindig lopta a tyúkokat, dehát
ilyen nagy kakast meg senki nem lopott, mint az én
egy Bábi nagyanyám!
19. És arról meg hallottatok, hogy beszélek mindig
nektek.
20. Tudjátok? Hát, persze, hogy tudjátok azt a
szavakból (a beszédbõl), dehát én is ismertem õt
(Bábi nagyanyát).
21. Dehát ez meg igaz volt, ahogy mondtam nektek.

29/10

29/10

1. La romña na de paÊív,
ke e romñi buîangli,
butendàr si zumaði,
màrel la kedi ràÊi,
ke das man voj χoχaði,

1. Az asszonynak (az asszony szavának) ne adj hitelt,
mert az asszony ravasz,
sokak által kipróbált,
verje meg õt ez az éjszaka,
mert engemet õ becsapott,

màrel ka kedi ràÊi,
ke si bàri χoχaði,
ingrela tut po pàji,
aves khère truïàji,
muri romñi ïukàr si,
sàr ek sàlo luluði,
çàrav, pijav lako ðí,
lako ðí.
15. De man, Dèvla, çirikli,
te huràv po khangèri,
te ïinàv ek luluði,
luluði, somnakùñi,

mert õ nagyon kipróbált,
verje meg õt ez az éjszaka,
mert nagy hazudós,
vinni fog téged a vízre,
jössz haza szomjasan,
a feleségem szép,
mint egy szál virág,
nyalom, iszom a lelkét,
a lelkét.
15. Adj (változtass) engem, Isten, madárrá,
hadd szálljak a templomra,
hadd szakítsak egy virágot,
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virágot, aranyból valót (aranyvirágot),
aranyból valót!
20. Hadd adjam neki, akinek én akarom,
hadd tegye azt a fül mellé,
illatozzon neki (lánynak) szépen,
de, szépen!
24. Mint viola a kertben!
Verd meg te, Isten, ezt a kerítést,
mert nem tudom átugrani,
de, át!
28. Mert ha átugrottam volna,
virágot szakíthattam volna,
virágot szakíthattam volna
a kertbõl.
32. Szegény vagyok, szegényen halok meg.
Mit fogok tudni csinálni?
Két krajcárt keressek,
keressek?
A fejemet hová tegyem,
hová tegyem?

somnakùñi!
20. Te dav la, kas me kamav,
te ïol la païa o kan,
te sungàl lake ïukàr,
de, ïukàr!
24. Sàr vijola ando bàr!
Màr tu, Dèvla, kado bàrr,
ke nàïtig χukhav perdàl,
de, perdàl!
28. Ke perdàl te χukhlomas,
luluði ïàj ïinðomas,
luluði ïàj ïinðomas
anda-j bàr.
32. Œorro som, çorro mèrav.
So îànò man te kerav?
Duj krejcàra te rodav,
te rodav?
Muro ïèro kàj te çav,
kàj te çav?

VARGA GYÖRGY (lovári), sz. 1916.
Nagyvárad-Oradea, judeţul Bihor (R)
Gyûjtés: 1982.
29/11

29/11

1. Tràde, romñi, tràde,
lòkes thàj zuràles,
pala mande àven
deïuduj ïingàle!
5. Deïuduj ïungàle,
trín gàveske gàîe,
kadal’ zijànàle,
lende àndre phàgle.
9. Aðes ràÊi phàgle,
pa-j urma àven,

1. Hajtsál, asszony, hajtsál,
lassan és erõsen (gyorsan),
utánam jön
tizenkét csendõr!
5. Tizenkét csendõr,
három falu nem-cigányai,
ezek a károsultak,
hozzájuk betörtek.
9. Tegnapi nap este törtek be,
nyomon jönnek,
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odo malaðíle,
duj ïingàle dikhen.
13. Cirde ande lende,
jekhes puïkedíne.
Tràde, romñi, tràde,
lòkes thàj zuràles!
17. Muro ràt thavdel,
perdàl poχtan avel.
làïo-j o bàro Dèl,
îutíla pe mande!

arra ráakadtak,
két csendõrt látnak.
13. Beléjük húztak (rájuk tüzeltek),
egyet meglõttek.
Hajtsál, asszony, hajtsál,
lassan és erõsen (gyorsan)!
17. A vérem folyik,
átjön a szöveten.
Jó a nagy Isten,
segíteni fog rajtam.

VARGA GYÖRGY (lovári), sz. 1916.
Nagyvárad-Oradea, judeţul Bihor (R)
Gyûjtés: 1982.
29/12

29/12

1. (An)ta, romñi, muri bota,
aven le rom, te màren ma!
Màrna penga daki miî,
me màrdem e àveriî.
5. Muri bota bum-bum kerla,
le roma ïel riga nàïna,
von phenen, ke çi dàrana,
îikàj o dàr çi dikhena,
îikàj o dàr çi dikhena.
10. Me o ïèro çi pharravav,
le ïàvòren çi çòrràrav.
Muro (!) bota bu-bum kerla,
le punre, le vast phàgrena,
ahaj, Dèvla, Dèvlale!
15. kamen te len muri bota,
kado laîav von çi χana,
màj miïto me len naïavav,
muro ïàvo khere t’ avlas,
le roma vo sa mudàrla, sa mudàrla.

1. Hozzad, asszony, a botomat,
jönnek a cigányok megverni engem!
Meg fogják verni az anyjuk picsáját,
én vertem meg õket tegnap este.
5. A botom bum-bumot fog csinálni,
a cigányok százfelé fognak futni,
õk mondják, hogy nem fognak félni,
ameddig a félelmet nem fogják látni,
ameddig a félelmet nem fogják látni.
10. Én a fejemet nem hasítom (ketté),
a gyerekeket nem teszem árvává.
A botom bum-bumot fog csinálni,
a lábakat, a kezeket fogják törni,
ahaj, Isten, Istenek!
15. El akarják venni a botomat,
ezt a szégyent õk nem fogják megenni
(a megszégyenítésemet nem fogják elérni),
jobban én õket kergetem (elzavarom),
a fiam itthon ha lenne,
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20. Me çi dàrav le romendàr,
muri bota bum-bum kerla,
sàr le ïoïoj, kàde nàïna,
ande ljuma kàj dikhena,
ahaj, Dèvla, Dèvlale!
25. Muri romñi, làïi Borça,
o dumo kàj muro boldas,
pàlàl te nà malaven ma,
muri Borça çi dàralas,
andre le rom voj màrelas.
30. But romen ando ràt mukhlas,
muri bota bu-bum kerdas,
kado le rom çi bistrena,
e Borça len sar màrelas,
kathar Borça von dàranas.

a cigányokat õ mind meg fogja ölni, mind meg fogja
ölni.
20. Én nem félek a cigányoktól,
a botom bum-bumot fog csinálni,
mint a nyulak, úgy fognak szaladni,
a világban látni fogják majd,
ahaj, Isten, Istenek!
25. Feleségem, a jó Borcsa,
a hátam mögé fordult,
hátulról hogy ne üssenek meg engem,
az én Borcsám nem félt,
a cigányokat õ ütötte.
30. Sok cigányt vérben hagyott,
a botom bum-bumot csinált,
ezt a cigányok nem fogják felejteni,
Borcsa õket hogyan verte meg,
Borcsától õk féltek.

VARGA GYÖRGY (lovári), sz. 1916.
Nagyvárad-Oradea, judeţul Bihor (R)
Gyûjtés: 1981.
29/13a

29/13a

1. De, la kurvake na paÊa!
2. Ke îal àvri khelindoj,

1. De, a kurvának ne higgyél!
2. Mert megy ki táncolva,

th’ àvel àndre rovindoj.
4. Kukurùzo, duj pàtra,
la kurvake na paÊa!
Ke îal àvri rovindoj,
th’ avel àndre khelindoj.
8. Ke vaï tuke, bul bànði,
na sùÊom sasti ràÊi!

és jön be sírva.
4. Kukorica, két levél,
a kurvának ne higgyél!
Mert megy ki sírva,
és jön be táncolva.
8. Mert érted (miattad), görbe farú,
nem aludtam egész éjjel!

PÉTER ISTVÁN „DOMBI“ (khelderash), sz. 1942.
Kolozsvár-Cluj Napoca, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1982.
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29/13b

29/13b

1. (Œi trobuj) ma, kurve, Êe kurvicka lòve!
Àpoj, ke lasa sa sùÊal, t’ al tuke baχtàli!
Àpoj, khelaðan ma, kurva, de, le kàle jàkhenca!
Vi me khelavò la la bànða ròvljasa.
5. Àpoj, gelitàr e kurva le ðorïvonatosa,
haj, de, vi me andre lav la le semèjvonena.
Àj, de, muri kàli gàîi, sos’ anò Êi kedve?
Lap tuke, lap tuke ek zeleno vurdon.
9. Haj, de, patranca-j sùvàrdo, koçàkenca-j màrdo.
Hàj te khella le khùre, te khella le khùre,
hàj, de, sos’ àndre te tràdeχ î’ ande Vaï vàrmeðe,
sos’ àndre te tràdeχ î’ ande Vaï vàrmeðe!
13. Hàj, de, avel o vonato d’ ande Naðvàrada,
koda d’ anel, mamò, muro behívòvo,
haj, ke, d’ anel leχ, anel leχ, vi mande ïuden leχ,
anel leχ, anel leχ, vi mande ïuden leχ.
17. Îaptar, mamò, îaptar durutne thanende,
kàj na prinîànel ma çi rom, çi gàîòre,
numa ‘mari dèju, numa ‘mari dèju.
Jó jestét, jó jestét, drága édesanyám!

1. (Nem kell) nekem, kurva, a kurva pénzed!
Aztán, mert mindig vele háltál,
legyen neked szerencsés!
Aztán, megtáncoltattál engem, kurva,
de, a fekete szemekkel!
Én is megtáncoltatom majd õt a görbe bottal.
5. Aztán, elment a kurva a gyorsvonattal,
haj, de, én is beveszem (utól érem) õt
a személyvonattal.
Aj, de, fekete feleségem,
mivel hozom meg majd a kedvedet?
Veszek neked, veszek neked egy zöld szekeret.
9. Haj, de, levelekkel varrottat, gombokkal vertet.
És ha táncolni fognak a csikók,
ha táncolni fognak a csikók,
és, de, amikkel hajtsál be Vas vármegyébe,
amikkel hajtsál be Vas vármegyébe!
13. Haj, de, jön a vonat Nagyváradra,
az hozza, anyám, az én behívómat,
haj, mert, hozza azt, hozza azt,
hozzám is (be)dobják azt,
hozza azt, hozza azt, hozzám is (be)dobják azt.

21. Te tràjin o’ saste Budapeïtàje roma! T’ aven
baχtale! But sastímo! Phenav lenge, me som o
Pèter Piïta d’ ande Kluîi, saranda berïengo som!

17. Elmegyek, anyám, elmegyek, távoli helyekre,
ahol nem ismer engem se cigány, se nem-cigányka,
csak a mi anyánk, csak a mi anyánk.
Jó jestét, jó jestét, drága édesanyám!

PÉTER ISTVÁN „DOMBI“ (khelderash), sz. 1942.
Kolozsvár-Cluj Napoca, judeţul Cluj (R)
Gyûjtés: 1982.

21. Éljen az összes budapesti cigány! Legyenek
szerencsések! Sok egészséget! Mondom nekik, én
vagyok Péter Pista Kolozsvárról, negyven éves
vagyok!
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29/14

29/14

1. (Mà)rel o Dèl. Vi kas màrel?
Vi ma màrdas o Delòro, bàr Dèvla.
Na mudàr ma, raja Dèvla,
çinà aba na χasàr ma, bàre Dèvla!

1. Ver az Isten. Kit is ver?
Engemet is megvert az Istenke, nagy Isten.
Ne ölj meg engem, Úristen,
már ne is veszejts el engem, nagy Isten!

5. ke, nasvàlo-j o kàlo ïàvo,
zuràles aba nasvàlo, bàre Dèvla.
Îaltar aba kàlo ïàvro,
la mamako kàlo ïàvo, bàre Dèvla.

5. Mert beteg a fekete cigány legény
(a „sávó = cigány fiú, cigány legény“ fiatal cigány
férfit is jelent, szövegkörnyezettõl függõen),
erõsen (nagyon) már beteg, nagy Isten.
Elmegy már a fekete cigány legény,
az anya fekete fia, nagy Isten.

9. Ke, si man inke ek çorro bogo,
vi godoles, jaj, biknav les, bàre Dèvla.
Kothe dav les la gàîake,
pe godol’ te, jaj, gropol ma, gàre Dèvla.

9. Mert, van nekem még egy szegény gebém
(egy rossz lovam),
azt is, jaj, eladom azt, nagy Isten.
Odaadom azt a nem-cigány asszonynak,
azon (a pénzen, amit a lóért fizetnek),
jaj, temessen el engem (a feleségem), nagy Isten.

13. Ke, kothe ïuv ma, muri gàîi,
kàj si aba muro ïàvo, bàre Dèla.
Àpol gàde îavtar, muri gàîi,
ïoha jaba çi dikhes man, bàre Dèvla.

13. Mert, odategyél engem, feleségem,
ahol van már a fiam, nagy Isten.
Aztán úgy elmegyek, feleségem,
soha már nem látsz engem, nagy Isten.

17. Azèr îaltar o kàl o ïàvo,
nas làïe, de, leske ïàve, bàre Dèvla.
¥àj îutínas, jaj, pe mande!
Xasàjlas o kàlo ïàvo, bàre Dèvla.
21. Ke, tu, te îastar, muro gàîo,
vi me jaba pala tute, bàre Dèvla.
na av pala ma, muri gàîi,
sàma le tu pe-j ïavora, bàre Dèvla!

17. Azért megy el a fekete cigány legény,
nem voltak jók, de, a fiai, nagy Isten.
Segíthetünk, jaj, rajtam!
Elveszett a fekete cigány legény, nagy Isten.

25. Apol, sàma le tu pe-j ïavora,
muri cini, jaj, de, gàîi, bàre Dèvla!
Îaltar aba kàlo ïàvo,
la lumeko kàlo ïàvo, bàre Dèvla.

21. Mert, te ha elmégy, férjem,
én is már utánad (megyek), nagy Isten.
Ne gyere utánam, feleségem,
vigyázz te a gyerekekre, nagy Isten!
25. Aztán, vigyázz te a gyerekekre,
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KANALAS EMERENCIA (másári), sz. 1935.
Öcsöd, Szolnok megye (M)
Gyûjtés: 1982.

kis, jaj, de, feleségem, nagy Isten!
Elmegy már a fekete cigány legény,
a világi fekete cigány legény, nagy Isten.
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CD 30

CD 30

30/1

30/1

1. Sin, kàj nàna, bizon, sin ek igen-igen bàro gav.
2. And oda gav àçlahi ek mànuï, sin le trin murï
çhàve, le sin.
3. Hát, o jekîèno çorro igen dilino sin lo.
4. Jek klaòth sin upre leste, tàj pàlàl uzi disznóól sin
jek tikni ïufni, òv odoj sòvlahi.
5. Okola duj goðàr çhàve, bizony, phírnahi te
vadàsínel, pomàre dàdeha bùÊi te kèrel, ám le
nikhàj nà akhàrnahi pomenca, nikhàj nà egyáltalán.
6. Hát, bizon, phènel jefkàr o dàd le çhàvenge
kiaràti, sar hanahi.
7. – Ej, mre çhàve, na îànav, so ïàj h’ ada? Àvrel
amàri hajdina saki ràt valaso tèle legelínel, hogy
upro aratás, hogy na àçel nem jek semona, so ànde
te ðûtínel.
8. Phènel o dàd: çhàve, valasavo pròbàlínel àr te
îal, meg te vèdínel oja hajdina, hogy aratáskor nek’
òl, so tèl îànas te aratínel, mer különben upro ðènt
na òvla niïta nà.
9. Phènel o phùreder faÊù:
10. – Àj, mro dàd, – phenða – upr oda te nà
mùlínel! Àri îav me, meg la vèdínav maj me.
11. Làço.
12. Phènel pra dake kiaràti:
13. – Mri daj, – phenða – pek mange – phenða –
pogácsa, kèsítin mange fer hàbe, mange àr îa, maj
me megvèdína, bizony. Dikha, te o deïuduj ïèrengro
ïàrkàñi ulo, t’ akkor le astàrav tàj fut uïÊàvav
òtàr, ni akkor na mùkàv bùter tèl te legelínel i hajdina.
14. Hát, bizony, kiaràti leskri daj com leske
pakolinða khetàn màro, balvas, ek staklo mol, ànde
le leske çiÊa andi táska.
15. Hát, àri îal, bizony.

1. Volt, hol nem volt, bizony, volt egy igen-igen nagy
falu.
2. Abban a faluban lakott egy ember, volt neki
három férfigyereke (fia), volt neki.
3. Hát, az egyik szegény igen bolond volt.
4. Egy pendely volt rajta, és hátul a disznóól mellett
volt egy kis sufni, õ ott aludt.
5. Az a két okos fiú, bizony, jártak vadászni, az
apjukkal dolgozni, ám õt sehová nem hívták
magukkal, sehová nem egyáltalán.
6. Hát, bizony, mondja egyszer az apa a fiúknak
este, ahogy ettek.
7. – Ej, fiaim, nem tudom, mi lehet ez? Kívül (kint a
határban) a hajdinánkat minden éjszaka valami lelegeli,
hogy aratásra, hogy nem marad egy szem se,
amit be (lehet) gyûjteni.
8. Mondja az apa: legények, valamelyik próbáljon
meg kimenni, megvédeni azt a hajdinát, hogy
aratáskor legyen, amit le tudunk aratni, mert különben
télre nem lesz semmi se.
9. Mondja az öregebbik fiú:
10. – Aj, apám, – mondta – azon ne múljon!
Kimegyek én, megvédem majd én.
11. Jó.
12. Mondja (a fiú) az anyjának este:
13. – Anyám, – mondta – süssél nekem – mondta –
pogácsát, készíts nekem el ételt, magamnak ki
fogok menni, majd én meg fogom védeni, bizony.
Meg fogom nézni, ha a tizenkétfejû sárkány lesz,
akkor is megfogom és elzavarom onnan, akkor se
nem hagyom többet lelegelni a hajdinát.
14. Hát, bizony, este az anyja összepakolt neki,
egybe kenyeret, szalonnát, egy üveg bort, beletette

355

16. Odoj hi lo, bèïel kiaràti.
17. Pos jefkàr csak îal òða leste ek tikno kermusòro.
18. Kada kezdinða te hal.
19. Phènel leske o kermusòro:
20. – Òv osò làço, – phenða – de man andr oda
màro tàj ek hàjt andr odo balvas, mer oso bokhàlo
sum, hogy már trin-ïtàr dí na îànav, so te kèrav, mer
andi bokh si te mèrav!
21. – Îa adaathàr fùt, dehogyis tut dav, te mange hi
çùlo!
22. Lel, fùt le uïÊàða.
23. Phènel leske o kermusòro:
24. – Uîàr, még – phenða – megbàníneha tu, –
phenða – so manca kerðal!
25. Làço.
26. Na lija le ande nisoste na, hàja nyugodtan, àr
pija i mol, tèl païlíno, fer pe sùto.
27. Hát, ràÊaha, kada upre uïÊíno, uðanavka sin i cili
kova, tèl klaçín, tèl legelín, sar angl oda sokinlahi.
28. Hát, ràÊaha, kada îal ànde, phènel peskre
dadeske:
29. – Ej, mro dade, – phenða – na îanðum la meg te
vèdínel, mer man fer sùÊum. Îi epaïràti – phenða –
upre sumahi, jepaïràti – phenða – àli jek bàvjàl,
avka man fer sùÊum, sarte mri men çhinðenahi.
Uðanavka – phenða – tèl klaçin, tèl legelin, sar angl
òda.
30. So te kèrel o phùro manùï, so nà kerel?
31. Phènel o kà faÊù, o tiknèder, o maïkarùno:
32. – Ej, nem baj, mro dàd! – phenða. – Te nà legphùreder
phràl na îanða meg te vèdínel, maj àr îa
me.
33. Làço.
34. Kiaràti te leske leskri dàj uðanavka pakolinða
màro, balvas, mol.
35. Àr gèlo.
36. Bèïel neki kiaràti, kezdínel te hal.

neki a táskába.
15. Hát, kimegy, bizony.
16. Ott van, ül este.
17. Egyszerre csak megy oda hozzá egy kisegérke.
18. Amikor (a legény) kezdett enni.
19. Mondja neki az egérke:
20. – Legyél olyan jó, – mondta – adj nekem abból
a kenyérbõl és egy keveset abból a szalonnából,
mert olyan éhes vagyok, hogy már három-négy
napja nem tudom, mit csináljak, mert az éhségben
meg kell halnom.
21. – Menj innen el, dehogyis adok neked, nekem is
kevés!
22. Fogja, elzavarta.
23. Mondja neki az egérke:
24. – Várjál, még – mondta – meg fogod bánni te, –
mondta – amit velem tettél!
25. Jó.
26. Nem vette õt (az egérkét) semmibe se, evett
nyugodtan, kiitta a bort, lefeküdt, elaludt.
27. Hát, reggel, amikor fölkelt, ugyanúgy volt az
egész izé (a hajdina vetés), letaposva, lelegelve,
mint azelõtt szokott.
28. Hát, reggel, amikor megy be (amikor megy
haza), mondja az apjának:
29. – Ej, apám, – mondta – nem tudtam megvédeni,
mert elaludtam. Éjfélig – mondta – fent voltam,
éjfélt (éjfélkor) – mondta – jött egy szél, úgy elaludtam,
mintha a nyakamat vágták volna.
30. Most mit csináljon az öregember, mit nem
csinál?
31. Mondja a másik fiú, a kisebbik, a középsõ:
32. – Ej, nem baj, apám! – mondta. – Ha nem, a
legidõsebb fivérem (ha) nem tudta megvédeni,
majd ki fogok menni én.
33. Jó.
34. Este neki is az anyja ugyanúgy pakolt kenyeret,
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37. Îal òða papàl o tikno kermusòro.
38. Phènel leske:
39. – Làço kiaràti tuke! – phenða. – Tu ma òv asò
erðavo vòðiha, sar tro kàr phràl sin! – phenða. – Tu
de man ek çeppòro, mer mèrav andi bokh! De man
ek hajt te hal!
40. – Îa fùt adàthar, tu csúnya állat! Hát, te mange
hi çulo!
41. Fùt le zavarinða.
42. Òv hàja, píja i mol nyugodtan, tèle pàïlíno,
bizony, fer pe sùto.
43. Hàj ràÊaha, kada upro uïÊíno, dikhel körül,
édesapám, t’ ekej, t’ okoj csak ek sàli àçíni andràl.
44. Îàl khèr.
45. Phènel pra dake tàj pre dadeske:
46. – Hát, bizony, mro dàd tàj mri dèj, ni me nà
phírðum fèder, sar mro phùro phràl, t’ uze mande
uðanoda törtènetinða, – phenða. – Epaïiràt sine, àli
ek tati bavjal, tàj sarte mri men çhinðenahi, man fer
sùÊum avka.
47. Hát, so te kèrel, so nà?
48. Hát, adà-adà çorrro dilino, savo pàlàl sin and
ojà ïufni, adà fiðelínel.
49. Îal te òða, klínínel tèle pre dadeske.
50. – Ej, mro dàd, – phenða – muk te pròbàlínav te
me serença! – phenða. – Me sum, igaz, – phenða –
o legtiknèder, o legdilinèder, – phenða – tàj o
legserencètlenèder sum me – phenða. – Hát, muk
man, – phenða – ka îanav me àr te îàl ada ràt,
pòtïàj mange – phenða – ïikerilinla.
51. – Sar ïikerilinlahi már tuke, dilino! Te duj goðàr
phràlenge na ïikerülinða, akkor kròt tuke majd ïi
kerülinlahi?! Odòla na îandle ni puïkaha, ni feðveriha
tàj nisoha meg te vèdínel. Akkor tuke sarte ïikerülinlahi!...
Kada
tuke
nim
kopal
na
ando
va
te
den, nahoð puïka!
52. – Mro dàde, – phenða – mange na pekàl ni
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szalonnát, bort.
35. Kiment.
36. Ül neki este, kezd enni.
37. Megy oda megint a kisegérke.
38. Mondja neki:
39. – Jó estét neked! – mondta. – Te ne legyél olyan
rossz szívvel (hozzám), mint a másik fivéred volt! –
mondta. – Te adj nekem egy cseppecskét, mert meghalok
az éhségben! Adj nekem egy keveset enni!
40. – Menjél el innen, te csúnya állat! Hát, nekem is
kevés!
41. Elzavarta.
42. Õ evett, itta a bort nyugodtan, lefeküdt, bizony,
elaludt.
43. És reggel, amikor fölkelt, néz körül, édesapám,
itt is, ott is csak egy szál maradt belõle (a hajdinából).
44. Megy haza.
45. Mondja az anyjának és az apjának:
46. – Hát, bizony, apám, anyám, én se nem jártam
jobban, mint az idõs fivérem, nálam (velem) is
ugyanaz történt, – mondta. – Éjfél volt, jött egy
meleg szél, és mintha a nyakamat vágták volna, úgy
elaludtam.
47. Hát, mit csináljon, mit ne?
48. Hát, ezt-azt a szegény bolond, amelyik hátul volt
abban a sufniban, ezt megfigyeli.
49. Megy oda is, térdel le az apjának.
50. – Ej, apám, – mondta – hadd próbáljak én is
szerencsét! – mondta. – Én vagyok, igaz, – mondta
– a legkisebb, a legbutább, – mondta – és a legs
zerencsétlenebb vagyok én – mondta. – Hát, hagyjál
engem, – mondta – hogy tudok (hogy tudjak) én
kimenni az éjjel, lehet (hogy) nekem – mondta – sikerülni
fog.
51. – Hogyan sikerülne már neked, bolond! Ha két
okos fivérnek nem sikerült, akkor pontosan neked
majd sikerülne?! Azok nem tudták se puskával, se

puïka tàj niïta nà, csak mri dàj andro pràho te pekel
mange pogàçòri, mange dosta hi t’ oja, t’ ek staklo
pàñi. Mange na pekàl ni mol nà, ni balvas nà,
hanem csak aÊÊi ker, hogy te me nekà îànav àr te îal.
53. Hát, bizony, aÊÊi-aÊÊi vakerða pre deke tàj pra
dake, hogy te leske kiaràti andro pràho kerel leskri
dèj ek pogàça, tàj ando staklo çiÊa leske jek staklo
pàñòro.
54. Tàj sar ando melàlo modro klaòth sin lo, lija oja
tarisñòri upro phíko tàj ek tikni çhùri le síne, àri
ballaginða òða uzi oja mèzova.
55. Tèl o kaït tèl lo bèïto.
56. Tàj sar tèl bèïto, rögtön angle lo liña o hàbe.
57. Hát, sar odoj halahi, bizony, îal t’ òða uze leste
o kermusòro.
58. Phènel leske:
59. – Ov osò làço, – phenða – ma man rögtön fùt
uïÊàv, – phenða – ám de man te hal valaso, –
phenða – mer me si te mèrav andi bokh! Mer te duj
phrala fùt man uïÊàde. Tu àver manuï sal.
60. – Dehogy tut uïÊavahi fùt!
61. Andi angàli le liña, kezdinða le te ïimogatínel.
62. E paï pogácsa leske òða çiÊa, te pàñi diña.
63. Tàj odoj halahi leha tàj porotàlinlahi leha.
64. Nohát, phenða leske o kermusòro:
65. – Fiðelin upro mande akàn! – phenða. – Kàj tu
osò làço salahi uze mande, na sar te duj phrala,
odòla igen sívtelemne sin. Odòla avràl sin soduj
ràÊa, ham, ni jekheske na ïikerílinða. Ham, akàn tu
fogadin meg muro tanács, so me tuke akàn phenàv.
Kàj man akàn dijàl andràl tro hàbe, ek pàï mange tudijàl,
te pàñi man dijàl. Me na akàrso kermùso sum,
ham, me tündèri sum. Tro sako kívánság angràl te
duj àÊa tejeïisàjvav. Na sojha tut fer, hanem hi adala
Isten àtkozottne khàre hi, asaj duge. Andr odò ker
tuke vodro!
66. Hát, bizony, andr oda kerða peske o dilino

fegyverrel és semmivel megvédeni. Akkor neked
hogyne sikerülne!... Amikor neked botot se ne kézbe
adjanak, nehogy puskát (amikor neked botot se
adhatunk a kezedbe, nemhogy puskát)!
52. – Apám, – mondta – nekem nem kell se puska és
semmi se, csak anyám porból (hamuból) süssön
nekem pogácsácskát, nekem elég az is, meg egy
üveg víz is. Nekem nem kell bor se nem, szalonna se
nem, hanem csak annyit csinálj, hogy én is tudjak
kimenni.
53. Hát, bizony, annyit-annyit beszélt az apjának és
az anyjának, hogy neki is este porból (hamuból)
csinál az anyja egy pogácsát, és az üvegbe tett neki
egy üveg vizecskét.
54. És ahogy a piszkos kék pendelyben volt, vette
azt a tarisznyácskát a vállára és egy kis kése volt,
kiballagott oda ahhoz a mezõhöz.
55. A fa alá leült.
56. És ahogy leült, rögtön elõvette az ennivalót.
57. Hát, ahogy ott evett, bizony, megy oda is hozzá
az egérke.
58. Mondja neki:
59. – Legyél olyan jó, – mondta – ne zavarj el engem
rögtön, – mondta – ám adj nekem enni valamit, –
mondta – mert én meg kell, hogy haljak az éhségben!
Mert a két fivéred elzavart engem. Te más
ember vagy.
60. – Dehogy zavarnálak el téged!
61. Ölbe vette (az egérkét), kezdte simogatni.
62. A fél pogácsát neki odatette, vizet is adott.
63. És ott evett vele (az egérkével) és társalgott vele.
64.
Nohát,
mondta
neki
az
egérke:
65. – Figyelj rám most! – mondta. – Hogy (amiért)
te olyan jó voltál hozzám, nem mint a két fivéred,
azok igen szívtelenek voltak mindkét éjjel, hát, egynek
se nem sikerült. Hát, most te fogadd meg a
tanácsomat, amit én neked most mondok. Ahogy
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vodro, tàj upr oda païlíno òv hanyatt te sòl.
67. Ham, sar pe irínlahi, t’ eràl le phosavlahi o khàr,
t’ okorigàl le phosavlahi.
68. Tàj na îànða pe fer te sòl, egyáltalán nà.
69. Hát, epaïràt phukàða leske o kermusòro, hogy
ando them ek aranyszínû kanca tèl avla te legelínel
oja kova, ám òv àr te na kèrel. Odoj si’ jek trin ïel
berïengèri akhorin, and oja akhorin si’ ek odú, ek
hèv, òða nekà astàrel ànde, odoj si’ ek elàtkozímo
kantàri, oso kötõfék.
70. Tàj odà nekà çidel leske upre men, odoleha
îànel le te astàrel, odole gràste.
71. Hát, de, làço.
72. Kada epaïràt sin kròt, bizon, so dikhel? Egy
bàro vilàgïàg, lit.
73. Tàj andro them tèle sàllinða jek aranyszínû
kanca.
74. Ham, oja asaj kedveïno, ïukàr sin, hogy pojt o
çorro korrisàjlíno.
75. Òða gèlo, ànde astàrða andi akhorin, and oja
hèv, àr lo liña o kötõfék, ànde la çalàða upri men.
76. Hát, and oja kötõfék asàj zòr sin tàj asàj hatalom
sin and oja kötõfék, hogy odolestàr na îanlahi
te menekülínel, csak akkor, te le òv muklah’ àri.
77. Phènel leske e kanca:
78. – Fiðelin upre mande! – phenða. – Muk man àri
szabadon! So eddig te phràla na îandle meg te
vèdínel, e hajdina, hogy neka bàrjol rendesen,
deïvàr aÊÊi òvla, deïvàr ïukàreder òvla, sar ezelõtt
sin, hogy soha aÊÊi termés nanàj tumen, csak muk
man àri! Tàj so kívánság òvla tut, csak tinan ada
kötõfék, me megjelenínav, csak oda phukà’, hogy
so tro kívánság! Me sa tuke teljeïítínav.
79. O kermusòro odoj sin uzàr leste tàj biztatínlahi
le, hogy, hát, sar so te phènel tàj kada èpaïiràt fer
mùlinða, tàj meg leske ígèrinða oja aranykanca,
hogy so lo te phènel tàj lo so te kèrel, akkor àr la

nekem most adtál az ennivalódból, egy felet nekem
adtál, vizet is adtál nekem. Én nem akármi (akármilyen)
egér vagyok, hát, én tündér vagyok. Minden
kívánságodat a két szemed elõtt teljesítem. Ne aludj
el, hanem vannak ezek az Isten elátkozott tövisei,
olyan hosszúak. Abból (azokból a tövisekbõl) csinálj
magadnak ágyat!
66. Hát, bizony, abból csinált magának a bolond
ágyat, és arra feküdt õ hanyatt aludni.
67. Hát, ahogy megfordult, errõl is szúrta õt a
tüske, a túloldalról (arról) is szúrta.
68. És nem tudott elaludni, egyáltalán nem.
69. Hát, éjféltájt mondta neki az egérke, hogy az
égbõl egy aranyszínû kanca le fog jönni, lelegelni
azt az izét (hajdinát), ám õ mást ne csináljon. Ott
volt egy háromszáz éves diófa, abban a diófában
volt egy odú, egy lyuk, oda nyúljon be, ott volt egy
elátkozott kantár, olyan kötõfék.
70. És oda dobhatja neki (a lónak) nyakra, azzal
tudja õt megfogni, azt a lovat.
71. Hát, no, jó.
72. Amikor éjfél volt pontosan, bizony, mit lát? Egy
nagy világosságot, fényességet.
73. És az égbõl leszállt egy aranyszínû kanca.
74. Hát, ez olyan kedves, szép volt, hogy majdnem
szegény megvakult.
75. Odament, benyúlt a diófába, abba a lyukba,
kivette a kötõféket, beleütötte a nyakra (belecsapta
a nyakába, a kancának.)
76. Hát, abban a kötõfékben olyan erõ volt és olyan
hatalom volt abban a kötõfékben, hogy attól nem tu
dott menekülni, csak akkor, ha õ engedte (volna) ki.
77. Mondja neki a kanca:
78. – Figyelj rám! – mondta. – Engedj engem ki
szabadon! Amit eddig a fivéreid nem tudtak megvédeni,
a
hajdinát,
hogy
nõhessen
rendesen,
tízszer
annyi lesz, tízszer szebb lesz, mint ezelõtt volt, hogy

359

mukja, bizony.
80. Hát, valóba, çàçe, ràÊaha aÊÊi termés sine, aÊÊi,
hogy, hát, azelõtt még deï berïenca nàna hi aÊÊi.
81. Nagyon ïukàr sin sa.
82. Liña oda kötõfék, pàle çiÊa andi akhorin, and
oja hèv.
83. Îal lo khèr, ðílavlahi lo.
84. Dikhen dùràl leskre phràla.
85. – Àj, al o dilino, biztos ni adaleske na ïikerülinða!
86. Îal khèr.
87. Phènel prè dadeske:
88. – Àj, mro dàd tàj mri dàj tàj mre phràla! Àjum,
hàm, dikhen, îan àri, – phenða – ïikerülinða mange
meg te vèdínel – phenða – e hajdina. Na csak aÊÊi,
hanem deïvàr bùter hi tàj ïukàrèder hi, sar
valamikor. Soha nà òvla ando cilo járás aÊÊi tàj
ïukàr, sar amàri, so hi.
89. – Csak hohàjs, dilino, úgyis!
90. Hát, àr le gèle, díkhen.
91. Hát, çàçíkàn çodàlkozinlahi, t’ o dàd, t’ i dàj, t’
o phràla.
92. – Hát, sar ada ïikerülinða adale?! Tumenge, duj
goðàr, zorale, te vadàsínen, te phíren, duj, tumenge
na ïikerülinða, odole çorre dilineske meg, pàlàl
andi pràhoski kova, so kèrel, odoleske meg ïikerülinða
meg te vèdínel i hajdina.
93. Làço.
94. Bizony, ugye, adala duj phràlen igen furdalina
lahi csak.
95. Sar ïikerülinða adale, sar na.
96. Pos evkàr, jekfàr csak ando gàv ànde sin
eladòïni hi li királylány, igen ïukàr li síne nagyon,
mà kròt oda le sin, hogy murïe peske te vàlastínel.
97. Bizony, àr hirdetinða o kiràji, hogy ko upràl
khangèrðakro tetevo àr tûzinel i phàba, i somnakùni
phàba,
avgùn
rùpùni,
somnakùni,
oja
stujahi
ðemàntcki phàba. Ko odola sotrin lèîel, hogy

soha annyi termés nem volt nektek, csak engedj
engem ki! És ami kívánság lesz neked, csak rázd
meg ezt a kötõféket, én megjelenek, csak azt
mondd meg, hogy mi a kívánságod! Én neked mind
teljesítem.
79. Az egérke ott volt mellette és biztatta, hogy, hát,
hogy s mint mondja és amikor ez az éjfél elmúlt, és
megígérte neki az az aranykanca, hogy õ mit mondjon
és mit csináljon, akkor kiengedte õt (a kancát),
bizony.
80. Hát, valóban, tényleg, reggel annyi termés volt,
annyi, hogy, hát, azelõtt még tíz évvel (még tíz év
alatt se) volt annyi.
81. Nagyon szép volt mind.
82. Fogta azt a kötõféket, visszatette a diófába,
abba a lyukba.
83. Megy haza, énekelt.
84. Látják messzirõl a fivérei.
85. – Aj, jön a bolond, biztosan neki se nem sikerült!
86. Megy haza.
87. Mondja az apjának:
88. – Aj, apám, anyám és fivéreim! Megjöttem, hát,
nézzétek meg, menjetek ki, – mondta – sikerült
nekem megvédeni – mondta – a hajdinát. Nem csak
annyi, hanem tízszer több és szebb, mint valamikor.
Soha nem lesz az egész járásban annyi és szép, mint
a miénk, ami van.
89. – Csak hazudsz, bolond, úgyis!
90. Hát, kimentek, nézik.
91. Hát, tényleg csodálkoztak, az apa is, az anya is,
fivérek is.
92. – Hát, hogyan sikerült ez ennek?! Nektek, két
okos, erõs, vadásztok is, jártok is (mindenfelé),
kettõ, nektek nem sikerült, annak a szegény bolondnak
meg, hátul a poros izében (sufniban) mit csinál,
annak meg sikerült megvédeni a hajdinát!
93. Jó.
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ariñña upre îànel pre grasteha te ugratínel,
odoleskèri òvla i királykisasszony.
98. No, làço, ugye.
99. So te òl, so te nà òl?
100. O duj phràla raÊaha urðen pumen ande
pumàre
legïukàreder
fòti,
pumàre
gràsten
àr
fèñeïítínen, àr kèren.
101. Phùçel lendàr o dilino:
102. – Kàj îan, mure phràla?
103. – Kàj îahahi, dilino! Tut niso kezo nàn uz oda
cuj! Tu îa pàl ande tro disznóól, tuke odoj hi tro
thàn!
104. – Hàm, azér phukaven mange, kàj!
105. – Hát, îas serençe te pròbàlínel, hogy la
kiràjkiïassoñakrova meg te ñerínel.
106. Îanlahi upr ada so òv, ugye.
107. Hát, kada fut gèle, àr lo gèlo uzi akhorin, ànde
astàrða, àr line oða kötõfék, meg le tinanða, hát,
angjàl leste terminða oja kanca.
108. – Édes gazdám, – phenða – phukàv, so hi tro
kívánság!
109. – Hát, odà hi akàn o kívánság, hogy egy somnakùne
öltöny
tàj
somnakùne
szõrû
gra
te
òl
tel
mande tàj te nà man prinîànel niko nà! Me nekà
ovav o legelsõ, te îànav i phàba fut te ànel!
110. Hát, sar oda àr lo phenða, bizony, már odola
fòti upre leste sine, upre grasteskro dumo lo sin
bèïto tàj îalahi lo.
111. Hát, bizony, sar lo îalahi, leskre phràla angja
leste tèle klíninde, na prinîàrde le.
112. – Phukav amenge, kedveïno, somnakùno,
terno hercego, khatar ajal tu, andral so them sàrmazínes,
mer
amen
még
hasonló
manuïe
soha
életünkbe na dikhljam! Khatarùtno sal tu?
113. – Ò, khatarùtno ovàhi! Kàj bàçin çhínen, and
odà them sum.
114. Mer mielõtt fut gèlo jek khèràl, leskro jek

94. Bizony, ugye, ezt a két fivért igen csak furdalta
(a kíváncsiság).
95. Hogyan sikerült ennek, hogyan nem.
96. Egyszerre, egyszer csak a faluban bent volt egy
eladó (egy eladósorban lévõ) királylány, igen szép
volt nagyon, már pontosan az volt, hogy férjet
válasszon magának.
97. Bizony, kihirdette a király, hogy aki a templom
tetejére kitûzi az almát, az aranyalmát, elõbb ezüstöt,
aranyat, azt követte a gyémántalma. Aki azt
mindhármat elviszi (a kitûzött! almákat), hogy anynyira
föl tud a lovával ugratni, azé lesz a királykisasszony.
98. No, jó, ugye.
99. Mi legyen, mi ne legyen?
100. A két (idõsebbik) fivér reggel öltözik a
legszebb ruhájába, a lovaikat kifényesítik, kipucolják.
101. Kérdezi tõlük a bolond:
102. – Hová mentek, fivéreim?
103. – Hová mennénk, bolond! Neked semmi közöd
nincs odafelé (ahhoz)! Te menj vissza a disznóóladba,
neked ott van a helyed!
104. – Hát, azért mondjátok meg nekem, hová
(mentek)!
105. – Hát, megyünk szerencsét próbálni, hogy a
királykisasszony kezét megnyerni.
106. Tudott ezekrõl mindrõl õ, ugye.
107. Hát, amikor elmentek, kiment a diófához,
belenyúlt, kivette azt a kötõféket, megrázta, hát,
elõtte termett az a kanca.
108. – Édes gazdám, – mondta – mondjad, mi a
kívánságod!
109. – Hát, az most a kívánság, hogy egy aranyöltöny
(legyen rajtam) és aranyszõrû ló legyen alattam és
ne ismerjen meg senki se! Én lehessek a legelsõ,
tudjam az almát elhozni!
110. Hát, ahogy õ azt kimondta, bizony, már azok a
ruhák rajta voltak, a ló hátán ült és ment.
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phràl bàçin le çhinða, hogy pàl nekà îal upre pro
than.
115. Hát, igen. Kada lo òða pèlo tàj àri sin tûzin i
legejïtri, i somnakùni phàba upre khangèrðakro
tetevo.
116. Jek rugaskodinða, tàj már i phàba te leste sin,
tàj òða vàgtatinða uzi királykisasszony tàj prik la
astàrða tàj çumidíña la t’ odoha fut lo tûninða.
117. Bizony, khèr gèlo, oda kötõfék liña, pàl çiÊa
andi akhorin, and oja odú, pàl lo gèlo.
118. Uðanavka lo sin çorro, sar angl oda sin, ugye.
119. An khèr leskre duj phràla.
120. Îal angjàl lende avka melàlon, odà zeleno
klaoth sin upre leste.
121. Phènel pre phràlenge:
122. – Hej, mre kedveïne phràla, phukàven mange,
so dikhjen, so síne!
123. – Hallgatin, dilino, îa tu pàle!
124. – Ò, sigèder le dikhjum, – phenða – sar tumen.
125. – De csak osò ma vaker, – phenða – phukàv, so
sin!
126. – Hát, so ujàhi! Még t’ odà dikhjum, hogy tèle
klininðen angjàl leste tàj molinahi leske tàj köñörgínahi
leske tàj sar upre ugratinða upro tetèvo tàj
ezüïtitiki phàba lija tàj fut legèða.
127. – Hát, khatar dikhjan tu adal, dilino?
128. – Khatar? – phenða. – Upràl kèmèncko tetèvo,
uzàr amende.
129. Hát, ando bosszú lin, tèl çorde o kèmèñi.
130. – No, dilino, athar tu bùter na leïinaha niïta
nà, hogy amen kàj îas vagy so kèras!
131. No, làço.
132. Ugye, àrto dí o kiràji papàl phènel, àr dobultatinànde,
ko
papàl
i
dujti
aranyalma
fut
lèîel,
odoleskèri òvla, tàj kaske trítesmuj ïikerülinla.
133. Mer síne ezüstalma, aranyalma, gyémántalma.
134. Ko adala trin fut îànel egymásután te lèîel,

111. Hát, bizony, ahogy ment, a fivérei elébe
letérdeltek, nem ismerték meg.
112. – Mondd meg nekünk, kedves, aranyos, fiatal
herceg, honnan jöttél te, mi (milyen) országból
származol, mert mi még hasonló embert soha
életünkben nem láttunk! Hová valósi vagy te?
113. – Ó, hová valósi lennék! Ahol pofon vágnak,
abból az országból vagyok.
114. Mert mielõtt elment hazulról, az egyik fivére
pofon vágta, hogy visszamenjen a helyére (a sufniba).
115. Hát, igen. Amikor õ odaesett (odaért), és ki
volt tûzve a legelsõ, az aranyalma (az ezüstalma!) a
templom tetejére.
116. Egyet rugaszkodott (egyet ugrott a ló) és már
az alma nála is volt, és odavágtatott a királykisaszszonyhoz
és
átkarolta
õt
és
megcsókolta
és
azzal
eltûnt.
117. Bizony, hazament, azt a kötõféket fogta, visszatette
a diófába, abba az odúba, visszament (haza).
118. Ugyanúgy volt szegény, mint ezelõtt volt, ugye.
119. Jön haza a két fivér.
120. Megy elébük úgy piszkosan, az a zöld pendely
volt rajta.
121. Mondja a fivéreinek:
122. – Hej, kedves fivéreim, mondjátok nekem, mit
láttatok, mi volt!
123. – Hallgass, bolond, menj te vissza!
124. – Ó, hamarabb láttam azt, – mondta – mint ti.
125. – De csak olyat ne beszélj, – mondta – mondjad,
mi volt!
126. – Hát, mi lett volna! Még azt is láttam, hogy
letérdeltetek
elõtte
és
imádkoztatok
neki
és
könyörögtetek neki és ahogy fölugratott a tetõre és
az ezüstalmát megfogta és elvitte.
127. – Hát, honnan láttad te ezeket, bolond?
128. – Honnan? – mondta. – A kémény tetejérõl,
mitõlünk.
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odoleskèri òvla i királykisasszony tàj o cilo kiràjïàgo.
135. Làço.
136. O duj phràla papàl pumen, ugye, upre urðen.
137. Még àver grasten, so kova hi, ïukàredèren.
138. Urðen pumen ïukàr, indùlínen, hogy fut îan.
139. Îal òða papàl o dilino uze lende.
140. – Mre phràla, leîen te man, o Dèl tumen te
àldil!
141. – Îas pàl ada khatar!
142. Lija pe o jek tàj ande bul le pruÊinða papàl.
143. – Îa pàl tu òða khatar andi disznóól!
144. Îan fut papàle.
145. Kada on fut gèle, àr pe dikhja.
146. Mà le na dikhja le niko nà, hogy òv so kèrel.
147. Îal uze akhorin, ànde astàrða misto kötõfék,
meg le tinàlel, megjelenílel angjàl leste i kanca
papàl.
148. Phènel leske:
149. – So hi, muro gazda, tro kívánság?
150. – Akàn oda hi muro kívánság, hogy aranyszõrû
gra te òl telàl mande tàj arany talpig t’ ovav te me
andi fòti tàj me nekà îav te lav tèl papàl t’ okija
phàba.
151. Adà sar òv àr phenða, mà te meg sin, tàj upre
leste sin arañitike fòti, t’ o gra aranyszõrû síne.
152. Hát, bizony, merre îalahi, çilloginlahi-villoginlahi,
sar o khàm, kada raðogínel, avka upre leste
raðogínel odole fòti.
153. Leskre duj phràla, kada le dikhle, papàl tèle
klíninde.
154. – Àj, phukàv amenge, kedveïno királyfi, khatar
àjal, andràl so them sàrmazínes!
155. Mer àr cidiña, savo le pruÊinða khèr andi bul,
andi bul le pruÊinða.
156. – Me odoj àçhav and oda them, kàj andi bul
pruÊínen le manuïe.
157. Hát, ugye, na àle upre, ugye, akàn még, hogy

129. Hát, a bosszúban megfogták, ledöntötték a
kéményt.
130. – No, bolond, innen te többet nem fogsz lesni
semmit se, hogy mi hová megyünk vagy mit
csinálunk!
131. No, jó.
132. Ugye, másnap a király megint mondja,
kidoboltatta, aki megint a második aranyalmát
elviszi, azé lesz (a királylány), és akinek harmadszor
(is) sikerülni fog.
133. Mert volt ezüstalma, aranyalma, gyémántalma.
134. Aki ezt a hármat el tudja egymásután vinni, azé
lesz a királykisasszony és az egész királyság.
135. Jó.
136. A két fivér megint, ugye, öltözik.
137. Még más lovakat, amik, izé, szebbeket.
138. Öltöznek szépen, indulnak, hogy elmennek.
139. Megy oda megint a bolond hozzájuk.
140. – Fivéreim, vigyetek engem is, az Isten áldjon
meg benneteket!
141. – Mégy vissza innen!
142. Fogta magát az egyik és seggbe rúgta õt
megint.
143. – Menj vissza te oda innen a disznóólba!
144. Mennek el megint.
145. Amikor õk elmentek, kinézte (kivárta).
146. Már nem látta õt senki se, hogy õ mit csinál.
147. Megy a diófához, belenyúlt a kötõfék miatt,
megrázza, megjelenik elõtte a kanca megint.
148. Mondja neki (a kanca):
149. – Mi, gazdám, a kívánságod?
150. – Most az a kívánságom, hogy aranyszõrû ló
legyen alattam, arany talpig legyek én is a ruhákban
és én menjek, hogy vegyek le megint másik almát.
151. Ezt ahogy õ kimondta, már meg is volt és rajta
voltak az aranyruhák, a ló is aranyszõrû volt.
152. Hát, bizony, amerre ment, csillogott-villogott,
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lengro phràl hi vagy ko hi.
158. Hát, kada òða pèlo, már sako uîàrlahi,
dikhnahi.
159. Sar lo îalahi, raðoginlahi körülötte sa.
160. I királykisasszony mà ando bloko le uîàrlahi.
161. Jek vágtatás kerða, upre lo ugratinða, tèle lija
t’ oja phàba, andi posiÊa çiÊa.
162. Òða gèlo uzi királykisasszony, papàl la
çumidiña.
163. Òj már akkor pri angrusti leske upro angruïto
cidiña, le faÊùske.
164. De, làço.
165. Papàl khèr gèlo, liña o kötõfék, gèlo àr uzi
akhorin, pàle çiÊa and oja hèv.
166. Uðanavka lo sin, sar valamikor sin, avka çorrikàn,
melàlon, khandvàlo’.
167. An leskre duj phràla khèr cuj.
168. – Àj, mre phràla, so dikhjen tume?
169. – Ej, dilino, tu oso na dikhjàl! Oso ïukàr még
ni amen soha az életbe’ na dikhjam, sàjt îias. Sin ek
királyfi, tiszta aranyszín te leskro gra, te leskero
fòti. Hàm, tu még oso soha életedbe’ na dikhljàl!
170. – Ej, me sigèder dikhjum, sar tumen!
171. – Akkor so dikhjàl, dilino?
172. – Hát so? Kada tèl klíninðen angjàl leste, tàj
még gudi ròvnahi tàj avka leske köñörgínahi, hogy
te phukàl tumenge, hogy kàj àçlahi.
173. – Khatar dikhjan tu, dilino?
174. – Upràl i drisni dikhjum – phenða.
175. On t’ oja lin, ànde îivjàrde i drisni, o duj
phràla.
176. Dehát, ugye, làço.
177. Àl o tríto dí.
178. Àrto dí plan papàl àr hirdetínel o kiràji, adi o
utolsó
nap.
Ám
adi
mindenféleképpen
nekà
jelenínel, ko a körñezetbe sin.
179. Megjeleninða mindenko, mer egyúttal te bijav

mint a Nap, amikor ragyog, úgy rajta ragyogtak azok
a ruhák.
153. A két fivére, amikor õt meglátták, megint
letérdeltek.
154. – Aj, mondd meg nekünk, kedves királyfi, honnan
jöttél, mi (melyik) országból származol?
155. Mert kihúzta, amelyik õt rúgta otthon seggbe,
seggbe rúgta õt.
156. – Én ott lakom abban az országban, ahol seggbe
rúgják az embereket.
157. Hát, ugye, nem jöttek rá, ugye, most még, hogy
az õ fivérük vagy kicsoda.
158. Hát, amikor odaesett (odaért), már mindenki
várt, nézett.
159. Ahogy õ ment, ragyogott körülötte minden.
160. A királykisasszony már az ablakban várta õt.
161. Egy vágtatást csinált, fölugratott, levette az
almát is, zsebbe tette.
162. Odament a királykisasszonyhoz, megint megcsókolta.
163. Õ (a királykisasszony) már akkor a gyûrûjét az
ujjára húzta, a fiúnak.
164. No, jó.
165. Megint hazament, fogta a kötõféket, ment ki a
diófához,
visszatette
abba
a
lyukba.
166. Ugyanúgy (ugyanolyan) volt, mint valamikor
volt, úgy szegényesen, piszkosan, büdösen.
167. Jön a két fivére hazafelé.
168. – Aj, fivéreim, mit láttatok ti?
169. – Ej, bolond, te olyat nem láttál! Olyan szépet
mi sem az életben nem láttunk, amióta élünk. Volt
egy királyfi, tiszta aranyszínû a lova is, a ruhája is.
Hát, te még olyat soha életedben nem láttál!
170. – Ej, én hamarabb láttam, mint ti!
171. – Akkor mit láttál, bolond?
172. – Hát, mit? Amikor letérdeltetek elõtte, és még
sírtatok és még könyörögtetek, hogy mondja meg
nektek, hogy hol lakott.
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likerla, hogy la királykisasszony murï nek’ òl.
180. Hàm, uðanadà, hàm, o dilino, angl adà sin uzi
királykisasszony tàj annyira szerelembe laha pèlo,
hogy òj khàmni lestàr pèli, i királykisasszony.
181. Làço.
182. De àrto dí papàl lo gèlo, o duj phràla megindulinde.
183. – Àj, mure phràl, leîen te man mit!
184. – Dehogyis tut leîas mit, dilino! Sar tut nekà
leîas mit, kada ni eddig na legèjam, ni pal adà!
185. Tàj tèle kamlahi te ïpírínel.
186. Ròvlahi lo, köñörginlahi, hogy te nà le ïpírínel.
187. No, kada le fut gèle, gèlo àr papàl uzi akhorin
lo, meg le tinanða pro kötõfék, megjeleninða i
kanca.
188. Phènel lake:
189. – Akàn eddig – phenða – sin man te ezüïtitiko
gra, te aranyszín. Hàm, akàn, oso, o legïukàreder hi
gyémántöltöny nekà òl upre mande tàj fòti, tàj
kard, tàj t’ o gra gyémántszõrû nek’ òl, mert adí hi
leguçèder upre çiti i somnakùni phàba, hogy fut la
te îànav te ànel.
190. De abba a pillanatba, ugye, ule odola fòti.
191. Tàj o gra îalahi lo.
192. Hát, bizony, mere lo fer îalahi, sako ànde
astàrlahi pre àÊha, mer nagyon raðoginlahi tàj
fèñeïno sin, o gyémánt annyira sikràzinlahi még,
hogy nàïtik leha szembe dikhlahi niko nà.
193. Hát, bizony, kada le leskere phràla dikhle,
akkor mà tèle klíninde tàj avka köñörgínahi, nekà
phukàl, khatar hi lo.
194. Ám akkor mà nim alav uze lende na phenða,
hanem egyenesen îalahi, upre ugratinða tàj tèle liña
i somnakùni phàba tàj andi posiÊa la çiÊa.
195. Tàj òða gèlo uzi királykisasszony tàj prik la
astàrða tàj çumiða la, tàj liña pe tàj fut gèlo.
196. Àl khèr okola duj phràla.
197. Òv közbe mà lija pro kötõfék tàj pàle çiÊa òða

173. – Honnan láttad te, bolond?
174. – A kazalról láttam – mondta.
175. Õk azt is fogták, begyújtották a kazlat, a két
fivére.
176. Dehát, ugye, jó.
177. Jön a harmadik nap.
178. Másnap délt (másnap délben) megint kihirdeti
a király, ez az utolsó nap. Ám ez (az) mindenféleképpen
jelenhessen meg, aki a környéken van (lakik).
179. Megjelent mindenki, mert egyúttal lakodalmat
is fog tartani, hogy a királykisasszonynak férfi (férj)
legyen.
180.
Hát,
ugyanez,
hát,
a
bolond,
ezelõtt
volt
a
királykisasszonynál
és
annyira
szerelembe
esett
vele,
hogy
õ teherbe esett tõle, a királykisasszony.
181. Jó.
182. De másnap megint ment, a két fivér megindult.
183. – Aj, fivéreim, vigyetek engem is magatokkal!
184. – Dehogyis viszünk téged magunkkal, bolond!
Hogyan vigyünk téged magunkkal, amikor eddig se
nem vittünk, ezután se (viszünk)!
185. És le akarták zárni.
186. Sírt, könyörgött, hogy ne zárja (zárják).
187. No, amikor õk (a fivérei) elmentek, ment ki
megint a diófához, megrázta a kötõfékét, megjelent
a kanca.
188. Mondja neki (a kancának):
189. – Most eddig – mondta – volt nekem ezüstló is,
aranyszínû is. Hát, most olyan, a legszebb gyémántöltöny
legyen rajtam és ruhák, és kard, és gyémántszõrû
ló is legyen, mert ma van a legmagasabban
föltéve az aranyalma (a gyémántalma!), hogy el
tudjam hozni.
190. De abban a pillanatban, ugye, meglettek azok a
ruhák.
191. És a ló ment.
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andi akhorin.
198. Phukàvnahi te pumàre dàdeske:
199. – Hàm, mri dàj tàj mro dade, oso még soha
életembe’ na dikhljam, oso ragyogás, oso fényesség,
ande soste adí megjeleninða adà – te dilinoske
phenða – ov o kiràji – te dilinoske.
200. De, làço.
201. Hát, ugye, àrto dí àr hirdetínel o kiràji. Hogy
odola trin somnakùne phàbi. Ande pro klaòth, kàj
sòvlahi
lo,
garuða
len
maïk
o
pràho.
202. Àr hirdetínel o kiràji, hogy àrto dí sako nekà
jelenínel meg anglo királykisasszony, mert i királykisasszony
àr
vàlastínel
odole
manuïe,
ko
fut
legèða
o trine somnakùne phàbi, hogy nekà îànen o bijàv
meg te likèrel.
203. Hát, bizony, ugye, gèle, ko sin, angl oda, ko
serençe pròbàlinde, hogy, hàm, abszolút jekheskro
jek na.
204. Sin uza királykisasszony addigra tikno murï
faÊù. Bár ugyan andi paramísi sig on t’ o murï faÊù
èï te bàrjon, mer jek dí jek berïeske sàmolínen andi
paramísi.
205. Phènel o kiràji:
206. – Kas adà faÊù ola somnakùna phàbaha ando
kòlin çidla, oda òvla o dad.
207. Hát, odoj sin o hercegek, bárók, földeïne
murïa, ko sin, ïukàr legények sin, gàîikàne murïa
sin, sa òða gèle ïorba, ko odoj sin.
208. Kamlahi cuj te del gelínel uzi somnakùni
phàba, hogy csak òv nek’ òl o dad.
209. Egyáltalán o faÊù, uze nikaste nà, ni i királykisasszony
nà.
210. Phènel o phùro kiràji, hogy kas hi még adaj
ando gav, te hi még valakas faÊù, nem baj, ha çùsinða,
vagy màsinða, hogy akàrsar àr diÊol, nekà le
lèîen a király színe elé, mer amennyiben tèle tagadínen
vagy na lèîen le, akkor leskra cila çalàda àr

192. Hát, bizony, amerre õ (a harmadik legény)
ment, mindenki befogta a szemeit, mert nagyon
ragyogott és fényes volt, a gyémánt annyira szikrázott
még, hogy nem nézhetett vele szembe senki se.
193. Hát, bizony, amikor a fivérei meglátták õt,
akkor már letérdeltek és úgy könyörögtek, (mondja
meg), honnan van (hová valósi).
194. Ám akkor már szót se hozzájuk nem mondott
(egy szót se szólt hozzájuk), hanem egyenesen
ment, fölugratott és levette az aranyalmát (gyémántalmát!)
és zsebbe tette.
195. És odament a királykisasszonyhoz és átkarolta,
és megcsókolta, és fogta magát és elment.
196. Jön haza az a két fivér.
197. Õ közben már fogta a kötõfékét és visszatette
oda a diófába.
198. Mondta (az egyik fivér) az apjuknak (a szüleiknek)
is:
199. – Hát, anyám és apám, olyat még soha életemben
nem láttunk, olyan ragyogást, olyan fényességet,
amiben ma megjelent ez a, – a bolondnak is
mondta – õ a király, – a bolondnak is.
200. No, jó.
201. Hát, ugye, másnap kihirdeti a király. Hogy azt
a három aranyalmát. A pendelyében, ahol aludt,
elrejtette
azokat
(az
aranyalmákat,
vagyis:
az
ezüstalmát, aranyalmát és a gyémántalmát) a hamu
között.
202. Kihirdeti a király, hogy másnap mindenki
jelenjen meg a királykisasszony elõtt, mert a királykisassszony
kiválasztja
azt
az
embert,
aki
elvitte
a
három
aranyalmát
(ezüstalmát,
aranyalmát,
gyémántalmát), hogy tudja a lakodalmat megtartani.
203. Hát, bizony, ugye, ment, aki volt, azelõtt, akik
szerencsét próbáltak, hogy, hát, abszolút egyetlen
egy se.
204. Megvolt (megszületett) a királykisasszonynál (a
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irtínel.
211. Phènel o phùro:
212. – Felséges király atyám, man si jek çorro, dilino,
melàlo faÊù. Hàm, upr odà, mèg upr odà nèm
nàïtik dikhes, mer oda annyira hi melàlo tàj annyira
hi lo oda.
213. – Man na èrdekelínel, te ek lim lo sa ùlo, vagy
melàlo, akàrsar, t’ akkor is, de anen le, mer odà àr
nàn ma, sar kas csak muro unoko çèdel la phàbaha.
Odà hi o dat.
214. Dehát akàn na îànen odole çorre diline òða te
lèîel anglo kiràji, sar àr diÊol.
215. Ni nà uràde le, ni nà thòde le, niïta nà ole kiràjeske
ninci. Egy-két szóbul làkhle le, òða le legède,
òða le terðàrde tel.
216. Hát, bizony, kada faÊùvòro dikhja, la phàbaha
akkor ando kòlin çidiña, hogy hanyatt pèlo. Tàj
okola trin phàbi àr lestàr pèlo andr oda klaoth.
217. Dehát akàn sako megsi mùlo.
218. Hát, sar akàn, hogy adale diline limàle çidiña
adà faÊù?! Hát, adà t’ òvlahi odà ïukàr, terno
herceg, odà kiràji, ko fut legèða o trin somnakùne
phàbi?!... Hát, adà nàn çàço!
219. Hát, o phùro kiràji, bizony, fer pe laîàno.
220. Tàj leskri çàj, kada le dikhja, ojà prik le koppinða,
sa le com çumikerða, hàm, prinîàrða le.
221. – Adà hi mro kedveïno murï, adà hi mre
faÊùveskre dat, tàj me csak adaleha îijav! Te nà man
leske diñàl, akkor murdàr tele tàj te man, mer me
àvereskèri soha na òvav maj, csak a leskèri. Mer òv
hi odà, ko fut legèða o trin somnakùne phàbi.
222. Hát, akàn o kiràji ugyan andi làdî so te kèrel,
so nà?
223. Lija te pra çà, tele and ek pinca, tèl len çidiña
tàj tèl len ïpirinða.
224. – Hát, akàn csak àçen ott! Te annyira tu sal,
hogy odà nek’ ol, akkor tu îiv leha adej and aja

királykisasszonynak) addigra a kis férfi(fiú)gyerek.
Bár ugyan a mesében hamar meglesznek a férfi –
(fiú)gyerekek is és növekednek is (meg is nõnek
hamar), mert egy napot egy évnek számolnak a
mesében.
205. Mondja a király:
206. – Akit ez a gyerek azzal az aranyalmával mellbe
fog dobni, az lesz az apa.
207. Hát, ott voltak a hercegek, bárók, földes férfiak
(földesurak), akik voltak, szép legények voltak,
nem-cigány férfiak voltak, mind odamentek sorban,
aki ott volt.
208.
(Mindenki)
akart
volna
feléje
(hozzá)
dörzsölõdni az aranyalmához (mindenki szerette
volna megérinteni az aranyalmát), hogy csak õ
legyen apa (hogy király legyen belõle).
209.
Egyáltalán
a
gyerekhez
(se),
senkihez
se,
a
királykisasszonyhoz
se (érhetett, juthatott senki).
210. Mondja az öreg király, hogy akinek van még itt
a faluban, ha van még valakinek fiúgyereke, nem
baj, ha csúszott, vagy mászott, hogy akárhogy kinéz,
hozzák õt a király színe elé, mert amennyiben letagadják
vagy
nem
viszik,
akkor
az
egész
családját
kiirtja.
211. Mondja az öreg (ember):
212. – Felséges király atyám, nekem van egy
szegény, bolond, piszkos fiúgyerekem. Hát, arra,
még arra nem is nézhetsz, mert annyira piszkos és
annyira oda van (annyira elhanyagolta magát).
213. – Engem nem érdekel, ha egy takony lett teljesen,
vagy piszkos, akárhogyan (van), akkor is, de
hozzátok õt, mert az nem más már, mint akit csak az
unokám megdob az almával. Az az apa.
214. Dehát most nem tudják azt a szegény bolondot
odavinni a király elé, mint (ahogyan) kinéz.
215. Se nem öltöztették, se nem mosdatták meg,
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pinca egy életen át!
225. Hát, bizony, ko igen ïajnàlinlahi o királykisaszszony,
lakri
kovla
mindig
pomoîinlahi,
dédmama
lakri vagy ko lake sin, dédelgetõje la síne, lakri szolga.
226. Oja sako plàn azèr, so àçlahi hàbòro, delahi
lenge ànde and oja pinca te hal, hoð te nà mèren
andi bokh.
227. Hát, mán, bizony, te királykisasszony pe pàl oj
kezdinða te lel.
228. Hogy so, bizony, îanða te kèrel, upre kaste oj
phenða.
229. Kada akàn òj nyugodtan ïàj àvràl rajkàn
îivlahi, sar angl oda, akàn meg, ugye, kasaha tèl
phanða pro èleto, kas vàllalinða, hogy ko hi lakèro,
ko o phàbi tèl kedija, o somnakùne phàbi, upràl
khangèrðakro tetèvo.
230. Hát, kadà te i királykisasszony jefkàr fer sùti,
adà meg tinanða odi kova, so leste le síne, tel o
klaoth,
oda
mit
peha
legèða,
oda
kötõfék.
231. Meg leske jeleninða i kanca.
232. Phènel leske:
233. – Fiðelin, – phenða – nek’ ol adej osò hàbe, sar
uzo kiràji te nà òl különbnèder hàbe, sar adej uzo
amende tàj te fòti sakofèlitiko kova nek’ ol adej mra
îùvja tàj te faÊù te nà len òl andràl nisoste nà hiány!
234. Mer, ugye, közbe ïunða, hogy leskere após o
kà kiràji ando háború akhàrða te hàborùzínel.
235. Tàj àr lo gèlo, odoj muklja pra îùvja, gèlo.
236. Tàj phènel odola kancake:
237. – Fiðelin, – phenða – adaj pal mro dumo ezeri
ninci tetõtõl-talpig fegyverbe és meka ma te ðõzínel
ellenség!
238. Hát, bizony, so te kèrel? Dikhel pàl.
239. Ezeri esej tetõtõl-talpig ando ezüst fegyverbe
hi le öltözim, ham, mà leskre apòïeskere ninci, mà
kàj sin andràl, kàj nà, mer mà vesztésre terðolahi
bùti.

semmit se (csináltak vele) annak a királynak a
katonái. Egy-két szóból megtalálták õt, odavitték,
odaállították le.
216. Hát, bizony, amikor a fiúcska meglátta, az
almával akkor mellbe dobta, hogy hanyatt esett. És
az a három alma kiesett tõle abból a pendelybõl.
217. Dehát most mindenki meg van halva (a
csodálkozástól),
218. Hát, hogyan most, hogy ezt a bolond taknyost
dobta meg ez a fiúgyerek?! Hát, ez lenne az a szép,
fiatal herceg, az a király, aki elvitte a három aranyalmát
(ezüstalmát,
aranyalmát,
gyémántalmát)?!...
Hát, ez nem igaz!
219. Hát, az öreg király, bizony, elszégyellte magát.
220. És (az öreg király) lánya, amikor õt meglátta, az
átkapta, teljesen összecsókolgatta, hát, megismerte.
221. – Ez az én kedves férfim (férjem), ez az én
gyerekem apja, és én csak ezzel élek! Ha nem neki
adtál, akkor ölj le és engemet is, mert én másé soha
nem leszek majd, csak az övé. Mert õ az, aki elvitte
a
három
aranyalmát
(ezüstalmát,
aranyalmát,
gyémántalmát).
222. Hát, most a király ugyan a szégyenben mit
csináljon, mit ne?
223. Fogta a lányát is. Le egy pincébe, ledobta és
lezárta õket.
224. – Hát, most csak maradjatok ott! Ha annyira te
vagy (ha annyira akartad a bolondot), hogy az
legyen (a férjed), akkor te élj vele itt ebben a
pincében egy életen át!
225. Hát, bizony, aki igen sajnálta a királykisaszszonyt,
az izéje (a dajkája) mindig segített, a dédmamája
vagy kije volt, dédelgetõje volt, szolgája.
226. Az minden délt (minden délben) azért, ami
megmaradt ételecske, adott nekik be abba a
pincébe enni, hogy ne haljanak meg az éhségben.
227. Hát, már, bizony, a királykisasszony is kezdte
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240. Îal òða uzo kiràji.
241. Phènel lo:
242. – Felséges király atyám, – leske phenel – muk,
– phenða – me nekà pomoîínav tuke, maj me megmentínà
te tut tàj te tro them, maj me – phenða –
fer màra tre ellenség adathar!
243. – Jaj, mro çho, – phenða – bár te ovjahi oso
làço, hogy pomoîínes mange, csak na îànav, maj sar
le tuke meg te hàlàlínav!
244. – Maj – phenða – òvla upre mód tàj lehetõség,
hogy meg le hàlàlínes.
245. Hát, ugye, phenða pre nincenge lo, egy-két
szóból fut uïÊàde le ellenség.
246. Közbe leskere apòïiske çhindle leskero va,
ratvàlo sin, çhindle leskero va.
247. Csak hogy òv àr lija pro zsebkendõ, ànde
phànða le odoleha pre apòïiskero va, so még leskri
çàj le dija, kada òv i somnakùni phàba tèle liña, te
zsebkendõ.
248. De mà leske prinîàrùtno pèlo, le phùreske.
249. – Odà zsebkendõ igen hi mange – phenða –
prinîàrùtno!
250. Òv na phenða niïta nà faÊùveske, nà, hanem
fut lestàr bùçùzinða òthàr, odà meg nagy hálával
kösöñinða leske.
251. Hát, bizony, kada khèr gèlo phùro kiràji bàra
vòjaha.
252. Phènel:
253. – Ej!
254. Pra îùvjake:
255. – Mri kedveïno îùvji, – phenða – sin ek bàro
hercego, ko àlo pre hadïeregiha tàj meg man
mentinða, te amàro them. Tàj dikh, – phenða –
ïebeïülinðum tàj prik çhinða mro va, ám òv man
dija ek zsebkendõ tàj òv le phànða ànde.
256. Dikhel i dàj a zsebkendõ.
257. – His ada amàra çakro zsebkendõ hi! Sar diÊolahi

magát
(össze)szedni
(kezdett
ráeszmélni,
mit
csinált).
228. Hogy mit, bizony, tudott csinálni, (hogy) kire
mondta õ (hogy a férje legyen).
229. Amikor most õ nyugodtan kint urasan élhetne,
mint azelõtt, most meg, ugye, kivel kötötte le az
életét, kit vállalt, hogy ki az övé, aki az almát
leszedte, az aranyalmát, a templom tetejérõl.
230. Hát, amikor a királykisasszony is egyszer
elaludt, ez megrázta azt az izét (a kötõféket), ami
nála volt, a pendely alatt, azt magával vitte, azt a
kötõféket.
231. Megjelent neki a kanca.
232. Mondja neki:
233. – Figyelj, – mondta – legyen itt olyan étel, mint
(hogy) a királynál ne legyen különb étel, mint itt
nálunk és ruha is mindenféle izé legyen itt, a
feleségemnek és a fiúgyereknek ne legyen belõle
semmibõl
se
hiány!
234. Mert, ugye, közben hallotta, hogy az apósát a
másik király háborúba hívta háborúzni.
235. És kiment õ (a fiú, a pincébõl), ott hagyta a
feleségét, ment.
236. És mondja annak a kancának:
237. – Figyelj, – mondta – itt a hátam mögött ezer
katona (legyen) tetõtõl-talpig fegyverben, és hagyd
nekem (le)gyõzni az ellenséget!
238. Hát, bizony, mit csináljon? Néz hátra.
239. Ezer ilyen (katona), tetõtõl-talpig ezüstfegyverbe
vannak öltözve, hát, már az apósa katonái, már hol
volt belõlük, hol nem, mert már vesztésre állt sok.
240. Megy oda a királyhoz.
241. Mondja:
242. – Felséges király atyám, – neki mondja – engedd,
– mondta – (hogy) én segítsek neked, majd én
megmentelek téged is és az országodat is, majd én
– mondta – el fogom verni az ellenségeidet innen!
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àr odà manuï?
258. – Uðanavka – phenða – àr diÊolahi, – phenða –
kada i somnakùni phàba, – phenða – ko fut legèða,
odà síne.
259. – Odà síne òv, odà síne!
260. Dehát, bizony, o faÊù khèr and odà klaòth sin
uze pri îùli, uze pro faÊùvòro. Valaso ðanùïno pèlo
mégis csak le phùre kiràjeske.
261. Hát, phenða:
262. – Akàn mist odà, kàj le odà herceg megmentinða
tàj
te
leskro
nèpo,
t’
òv
lenge
megkeðelmezínel tàj rendeïno than len del.
263. Hát, pra çake megkeðelmezínel tàj te pre
võjiske.
264. Valaso ïejtinlahi, csak mégis nàna hi lo biztoïno.
265. Hát, àr len mukja külön andi kastély, jek lakosztály
len
diña,
ám
si
te
nànðíne
on
rendesen.
Mingyán fòti le din.
266. Hát, kada tèl païlíne, bizony, te sòl, phènel òv
pra îùvjake:
267. – Av, mri îùvji! – phenða akàn, tàj le faÊùvòre
liña.
268. Tàj othàr uzàr pro após gèlo, körülbelül kétszáz
méterre sin ek ïukàr, rejso than.
269. – Maj – phenða – amen adaj keraha amenge ek
dís – phenða – mingyán.
270. Liña o kötõfék, meg le tinanða, megjeleninða
oja kanca.
271. – Édes gazdám, – phenða – so hi tro kívánság?
272. – Hát, adà hi, jek utolsó kívánság hi man még
tùtàr, – phenða – hogy ïelvàr ïukàrèder dís man
nek’ òl, sar mure sàstre so hi tàj ïelvàr gazdagùtnèder
kovà! Tàj adathàr îi òða uzo leste i phurt, so
prik îal, ando somnakà nekà terðolà!
273. Dehát meddig leske likerða?
274. Oda lija o kötõfék, òða lake keskinða andi
men la arañitika kancake.

243. – Jaj, fiam, – mondta (a király) – bár ha lennél
olyan jó, hogy segítesz nekem, csak nem tudom,
majd hogyan háláljam meg neked!
244. – Majd – mondta a (fiú) – lesz rá mód és
lehetõség, hogy meghálálod.
245. Hát, ugye, mondta (szólt) a katonáinak, egy-két
szóból elzavarták az ellenségeket.
246. Közben az apósának megvágták a kezét, véres
volt, megvágták a kezét.
247. Csakhogy õ kivette a zsebkendõjét, bekötötte
azzal az apósa kezét, amit még a lánya (a királynak)
adott neki, amikor õ az aranyalmát levette, a zsebkendõt
is.
248. De már neki (a királynak) ismerõs esett (lett),
az öregnek.
249. – Az a zsebkendõ nekem igen – mondta –
ismerõs!
250. Õ (a király ) nem mondott semmit se a fiúgyereknek, nem, hanem (az) elbúcsúzott tõle onnan, az
(a király) meg nagy hálával megköszönte neki.
251. Hát, bizony, amikor hazament az öreg király
nagy kedvvel.
252. Mondja:
253. – Ej!
254. A feleségének:
255. – Kedves nõm (kedves feleségem), – mondta –
volt egy nagy herceg, aki jött a hadseregével és
engem megmentett, az országunkat is. És nézd, –
mondta – megsebesültem és (az ellenség) átvágta a
kezemet, ám õ nekem adott egy zsebkendõt és õ
kötötte be.
256. Nézi az anya a zsebkendõt.
257. – Hiszen ez a mi lányunk zsebkendõje! Hogyan
nézett ki az az ember?
258. – Ugyanúgy – mondta – kinézett, – mondta –
(mint) amikor az aranyalmát, – mondta – aki elvitte,
az volt.
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275. Òja lija pe, fut gèli, pàl ando them upre
sàllinða.
276.
Dehát
ràÊaha
upre
uïÊel
leskero
após,
dergelínel pre àÊha.
277. Phènel pra îùvjake:
278. – ¥ùnes, – phenða – dikh àri prik o bloko!
Tiszta somnakùni palota hi amenca szembe –
phenða. – Adaj prik te somnakùni phurt phàndel
ànde o drom prik – phenða. – Hát, ko ïàj h’ odà, ko
ada ràt avka sig upre èpítinða odà palota?
279. – Hát, hogy biztos sùno dikhes vagy na làçe
dikhes.
280. Leskri îùli uïÊel, t’ òj dikhel uzo o bloko.
281. Hát, kas dikhlahi andi erkély avràl? Pra çha
dikhel le faÊùvòreha, uzàr late ek ïukàr terno
kiràjicko manuï ande ïukàr fòti urðin, korona upro
ïèro leske.
282. T’ odoj hi le àvràl tà khèlen pumen le faÊùvòreha.
283. Phènel i dàj pre murïeske:
284. – Dikh, – phenða – òða na amàri çhàj – phenða
– h’ oja tàj odà, ko tut mentinða, odà kiràji, pre
ïeregoha?
285. Dikhel o phùro kiràji.
286. – De bizony, – phenða – òv hi.
287. Tàj na paÊalahi peske.
288. Hát, òv gèlo prik uze pri çhàj, uze pro unoko,
t’ uze pro võ, tàj bocsánat lestàr mangja, tàj te
leskre duj phràl bocsánat mangle lestàr tàj te leskro
dàt.
289. Tàj még t’ adí îin, te nà mùle.

259. – Az volt õ, az volt!
260. Dehát, bizony, a fiúgyerek otthon abban a pendelyben
volt a felesége mellett, a fiacskája mellett. Valami
gyanús esett (lett) mégis csak az öreg királynak.
261. Hát, mondta:
262. – Most az miatt (azért), hogy õt az a herceg
megmentette és a népet is, õ (a király) is nekik
megkegyelmez és rendes helyet ad nekik.
263. Hát, a lányának megkegyelmez és a vejének is.
264. Valamit sejtett, csak mégse volt biztos.
265. Hát, kiengedte õket külön a kastélyban, egy
lakosztályt adott nekik, ám le kellett vetkõzniük
(meg kellett fürödniük) rendesen. Mindjárt ruhákat
adott nekik.
266. Hát, amikor lefeküdtek, bizony, aludni, mondja
õ a feleségének:
267. – Gyere, feleségem! – mondta most, és a fiacskáját fogta.
268. És onnan az apósától ment (elment), körülbelül
kétszáz méterre volt egy szép, tiszta hely.
269. – Majd – mondta – mi itt csinálni fogunk
magunknak egy palotát – mondta – mindjárt.
270. Fogta a kötõféket, megrázta, megjelent az a
kanca.
271. – Édes gazdám, – mondta – mi a kívánságod?
272. – Hát, az, egy utolsó kívánság van nekem még
tõled, – mondta – hogy százszor szebb palota legyen
nekem, mint az apósomnak, ami van, és százszor
gazdagabb izé! És innentõl odáig hozzá a híd, ami
átmegy, aranyból álljon!
273. Dehát meddig tartott neki (a kancának, amíg
ezeket odavarázsolta).
274. Az (a fiú) fogta a kötõféket, oda neki akasztotta
a nyakába az aranykancának.
275. Az fogta magát, elment, vissza az égbe szállt.
276. Dehát reggel fölkel az apósa, dörgöli a szemeit.
277. Mondja a feleségének:

KÁROLYI GYÖRGY „GYUSZI“ (szinto), sz. 1953.
Dombóvár, Tolna megye (M)
Gyûjtés: 2000.
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278. – Hallod, – mondta – nézz ki az ablakon át, tiszta
aranypalota van velünk szemben – mondta. – Itt
át aranyhíd is köti be az utat át – mondta. – Hát, ki
lehet az, aki ma éjjel így (ilyen) gyorsan fölépítette
azt a palotát?
279. – Hát, hogy biztos álmot látsz vagy nem jól
látsz.
280. A felesége kel, õ is nézi az ablaknál.
281. Hát, kit látott az erkélyen kint? A lányát látja a
fiúcskával, mellette (a lánya mellett) egy szép fiatal
királyember szép ruhákba öltözve, korona a fején
neki.
282. Azok is kint vannak ott és játszanak a fiúcskával.
283. Mondja az anya a férjének:
284. – Nézd, – mondta – ott nem a mi lányunk –
mondta – az, és ott, aki téged megmentett, az a király,
a seregével?
285. Néz az öreg király.
286. – De bizony, – mondta – õ.
287. És nem hitt magának.
288. Hát, õ (a király) ment át a lányához, az
unokájához, a vejéhez is, és bocsánatot kért tõle (a
vejétõl), és a két fivére is bocsánatot kért tõle és az
apja is.
289. És még mai napig is élnek, ha nem haltak meg.
30/2

30/2

1. Engedelmo, ïavale!
2. Kísz van.

1. Engedelmet, cigány legények!
2. Készen van (az engedelem).

3. Hej, de, veïo, veïo zelenona,
ò, ke, de ïukàr san Êe pàtranca!
Ke, de ïukàr san Êe pàtranca,
6. No, ez az ének a cigányoknál!
ke, sar e ïeja le bàlenca!
8. De csak ünnepkor! De csak ünnepkor!

3. Hej, de, erdõ, zöld erdõ,
ó, mert, de szép vagy a leveleiddel!
Mert, de szép vagy a leveleiddel,
6. No, ez az ének a cigányoknál!
mert, mint a lányok a hajukkal!
8. De csak ünnepkor! De csak ünnepkor!
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9. Kasavo nasvàlo sim me,
ke, dukhàl mange muro jílo,
ke, îavtar, mange pe l’ màljòra,
de, kidav mange luluðòra.

9. Olyan beteg vagyok én,
mert, fáj nekem a szívem,
mert, elmegyek magamnak a mezõcskékre,
de, szedek magamnak virágocskákat.

13. Kidav mange luluðòra,
de, tàj kàm godo’ sasÊàren ma.
Œi sasÊàren le luluða,
ke, sa sasÊàren le orvoïa.
17. Dèvla, Dèvla, na màj màj ma,
ke, çinà jaba na χasàr ma,
ke, sim mange çorro ïàvo,
ke, la mamako dilo ïàvo!

13. Szedek magamnak virágocskákat,
de, és hátha azok meggyógyítanak engem.
Nem gyógyítanak meg a virágok,
mert, mind (teljesen) meggyógyítanak az orvosok.
17. Isten, Isten, már ne verj engem,
mert, ne is veszejts el engem,
mert, vagyok magamnak szegény cigány legény,
mert, az anyának buta fia.

21. T’ aves baχtàlo!
AJTAI BÉLA (másári), sz. 1962.
Tázlár, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1984.
30/3a

30/3a

1. Simas deïuïove berïengi hàj muro rom pale sas
biïtajekhesko.
2. Hàj mura lalako rom, mure dadeska phako rom
pale garadas ma.
3. Pala pesko dumo ïuttas ma.
4. Dine pe muro rom.
5. Ek bàri kasavi ïuba.
6. Hàj ïutte leske katka... Mustàca ragastisàrdas.
Bàro kolopo ande lesko ïèro.
7. Hàj ek ròvlji ande lesko vast, hàj avelas.
8. Kasavo îungàlo sas, hoð naðon îungàlo, kanà
dikhlem kade, kàj maïkura sas voj kerdo!
9. Phenel:
10. – Orde avílem, – phenel – ke orde si mura cina

1. Voltam tizenhat éves és a férjem meg volt huszonegy.
2. És a néném férje, az apám nõvérének a férje meg
elrejtett engem.
3. A háta mögé tett engem.
4. Beállítottak (megjöttek) a férjemék.
5. Egy nagy olyan suba.
6. És tettek neki emide... Bajuszt ragasztott. Nagy
kalap a fejében.
7. És egy bot a kezében, és jött.
8. Olyan csúnya volt, hogy nagyon csúnya, amikor
megláttam így, hogy maskarának volt õ csinálva!
9. Mondja:
10. – Erre jöttem, – mondja – mert erre van a kisbárányom
újta. Jöttem megkeresni õt, hol van.
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bakrako drom. Avílem, te rodav la, kàj-la. Den la
àngle!
11. Phenel muro ïògoro, mura lalako rom:
12. – Kathe nàj, kathe na rode la, ke ç’ avílas òrde!
13. – No, maj me rodò la – phenel – minðàn!
14. Hàj îalas karingodi, dikhelas mindenfele, mindenfele
dikhelas, hàj feri jokhàr:
15. Hap! maladas, χuÊildas les.
16. – Megsi muri cini bakri!
17. Atunçi opre uràde ma meñassoñruhàba.
18. Hàj, perse, sokàï serint, uðe, sas àbav.
19. Ippen kreçùno sas.
20. Sar aðes si mange, kreçùnosko, angla kreçùno
sas talàn do ðesenca, kanà avíle te mangaven ma.
21. Hàj po kreçùno sas o àbav, eðbe sas.
22. ¥inde bakres, bàlen, mol anadíne, kaske so
trobusàrde, hàj sas ïukàr àbav sas, hà.

Adjátok õt elõ!
11. Mondja a sógorom, a néném férje:
12. – Itt nincs, itt ne keresd õt, mert nem jött erre!
13. – No, majd én meg fogom keresni õt – mondja
– mindjárt!
14. És ment mindenfelé, nézett mindenfelé, mindenfelé
nézett,
és
csak
egyszer:
15. Hap! ráakadt (arra, amit keresett), megfogta õt
(a kezét).
16. – Megvan a kisbárányom!
17. Akkor felöltöztettek engem menyasszonyruhába.
18. És, persze, szokás szerint, ugye, volt lagzi.
19. Éppen karácsony volt.
20. Ahogyan ma van nekem, karácsonykor, karácsony
elõtt
volt
talán
két
nappal,
amikor
jöttek
kéretni engem.
21. És karácsonykor volt a lagzi, egyben volt
(egyidõben tartották meg a karácsonyi ünneppel).
22. Vágtak bárányt, disznókat, bort hozattak, kinek
mi kellett, és volt szép lagzi volt, hát.

SÁRKÖZI JÓZSEFNÉ „MALI“ (lovári), sz. 1931.
Sárpilis, Tolna megye (M)
Gyûjtés: 1987.
30/3b

30/3b

1. Kanà îan, te mangen la ïa, antunçik îan he...
2. No, de, aba îanel la ïako dàd, hoð aven te mangen.
3. Aïen angla e kapuva, uði, gra, vurdona, ïòren o
pímo, the anen tèle o pímo hàj avel àvri la ïako dàd.
4. – So kamen kathe, romale? So roden kathe?
5. – Jaj, muro phralòro! Hàj, ame kdo rodah. Ek
çiriklji amendàr repülisàjlah, ke orde dikhljam.
Naðon ïukàr çiriklji. Fàj kathe repülindas ànde
ande tumàro kher.
6. – Hàt, kathe nàj, muro phràl, khançehki çiriklji,
kathe çi repülindas.
7. – De bizoñ, kathe repülindas ànde.
8. – Hàt, te mukhen legalàbb te dikhav, hoð velòba

1. Amikor mennek, hogy megkérjék a lányt, akkor
mennek és...
2. No, de, már tudja a lány apja, hogy jönnek kérni.
3. Állnak a kapu elõtt, ugye, lovak, szekerek, öntik
az italt, és hozzák le az italt és jön ki a lány apja.
4. – Mit akartok itt, cigányok? Mit kerestek itt?
5. – Jaj, testvérkém! Hát, mi azt keressük. Egy
madár tõlünk elrepült, mert erre láttuk. Nagyon
szép madár. Talán ide repült be a ti házatokba.
6. – Hát, itt nincs, testvérem, semmi(féle) madár,
ide nem repült.
7. – De bizony, ide repült be.
8. – Hát, engedjétek legalább megnézni, hogy
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kathe-j vað nàj kodi çiriklji!
9. – Hàt, apolàl, kàde te sin, av àndre, muro
phralòro, çi bonuj!
10. Apolàl antunçi’ putren e kapuva, ke addig çi
mukhen ànde, çi mukhen, zuràren, phàgen a kapuva,
pízden, keren e kapuva, hàj a vègèn putren àvri.
11. – No, av àndre, muro phralòro!
12. Tàj gurítin àndre o’ hordòvuri bereca, moljanca,
anen àndre le raÊíja.
13. – No, av ànde, muro phralòro!
14. – Tàj das o Sunto Raj Del. Beïen tèle ande muro
sàllàïi! No, dikhta! Tàj kathe kodi çiriklji?
15. – Kathe bizoñ! Naðon ïukàr sin! Aràkhlem la, te
des la mure ïavehke!
16. No, apolàl, kàde den vast tàj ïòren o pipe hàj
χuÊilen pe hàj kàde indulin, hoð te keren o ebev.

valóban itt van-e vagy nincs az a madár!
9. – Hát, aztán, ha így van, gyere be, testvérkém,
nem bánom!
10. Aztán akkor nyitják a kaput, mert addig nem
engedik be (a kérõket), nem engedik, (azok)
erõsködnek, (hogy össze)törik a kaput, nyomják,
mozgatják a kaput, és a végén (a háziak) kinyitják.
11. – No, gyere be, testvérkém!
12. És gurítják be a hordókat a sörökkel, borokkal,
hozzák be a pálinkákat.
13. – No, gyere be, testvérkém!
14. – És megadta a Szent Úristen. Üljetek le a
szállásomban!
No, nézd meg! És itt az a madár?
15. – Itt bizony! Nagyon szép! Megtaláltam õt, add
õt a fiamnak!
16. No, aztán így adnak kezet (kezet fognak egymással)
és öntik az italt és fogják magukat és így indulnak,
hogy csinálják a lagzit.

ROSTÁS LAJOS (colári), sz. 1948.
Budapest (Újpest), Pest megye (M)
Gyûjtés: 1989.
30/3c

30/3c

1. Dèvlesa rakhav tume, ïavale, romale!
2. O Del andas tu, phrala!
3. Hàt, keren miïto hàj jertin, ïavale!
4. Ke ïundam, hoðhàt eð bàkri sas ame, hàj maïkar
tumàri ñàje nàïlastàr.
5. Kamasas te rodas la.
6. O Del andas tu, phrala!
7. Rode la, te arakhesa la, rode Êa bàkre!
8. No, atunçi χuÊilde pe hàj rode.
9. De làïe garude.
10. Apol von kade phende, hoð bàkre, uði!
11. KaÊÊi rode, kaÊÊi gele, mèg puterde vàrikàj jek
vudàr hàj vi aràkhle la ïe.

1. Istennel talállak benneteket, cigány legények,
cigányok!
2. Az Isten hozott téged, testvér!
3. Hát, csináljatok jót (legyetek szívesek) és bocsássatok
meg, cigány legények!
4. Mert hallottuk, hogyhát egy bárány volt nekünk
és a ti nyájatokba elfutott.
5. Szeretnénk megkeresni õt.
6. Az Isten hozott téged, testvér!
7. Keresd meg õt, ha meg fogod õt találni, keresd
meg a bárányodat!
8. No, akkor fogták magukat és keresték.
9. De jól elrejtették.
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Atunçi χuÊilde la ïe.
13. Megsi amàri bàkri,phralale, keren miïto thàj
jertin, ke akànak aba avílam, hoð Êa ïe, hoð te des
karing amàro ïàvo, hoð te aven kethàne hàj t’ aven
baχtàle!
14, Hàt, çavale hàj phralale, sar i ïej kamla!
15. I ïej te kamela le ïàves, atunçi miït’ avla. De i ïej
te na kamla le ïàves, atunçi naïtig keras opràl.
16. No, atunçi ande la ïe àvri, hoð so phenel.
17. hàt,musàj te si, atunçi îav.
18. Ke leas apoj karing leste, karing o ïàvo.
19. No, atunçi kerde ek bijàv.
20. Xàle, pile, milatisàrde.
21. Xàle, pile, te na mùle, î’ ades trajin.

10. Aztán õk azt mondták, hogy bárány, ugye!
11. Annyit keresték, annyit mentek, amíg megnyitottak
valahol egy ajtót és meg is találták a lányt.
12. Akkor megfogták a lányt.
13. Megvan a bárányunk, testvérek, csináljatok jót
(legyetek szívesek) és bocsássatok meg, mert most
már jöttünk, hogy a lányodat, hogy add a fiúnkhoz,
hogy legyenek együtt és legyenek szerencsések
(boldogok)!
14. Hát, cigány legények és testvérek, ahogyan a
lány akarja majd!
15. A lány ha akarja majd a fiút, akkor jól (rendben)
lesz. De a lány ha nem akarja majd a fiút, akkor nem
tehetünk róla.
16. No, akkor hozták a lányt ki, hogy mit mond.
17. Hát, ha muszáj, akkor megyek.
18. Mert vesszük (választottuk a lányt) aztán hozzá,
a fiúhoz.
19. No, akkor csináltak egy lagzit.
20. Ettek, ittak, mulattak.
21. Ette, ittak, ha nem haltak meg, máig élnek.

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

30/4a

30/4a

1. Kanà îasas te mangavas ekha ïa, khetàne kiadasas
ame îukàres, e terne ïeja hàj e terne ïàve, païa
kodole ïàveski dèj hàj dàd, kon îannas te mangaven
kodola ïa.
2. Hàj sas vi luvutàra, kon cirden, dehàt na mindig
pi vulica cirdenas, hanem angla kher kanà resasas,
atunçi na dur samas, aba duj-trin pàsuri samas,
atunçi cirdenas, èï atunçi gílàbenas kode:
3. So mangel i nèvi bòri?
O pàrno sejemi,
i galbano sipeli.
Kadi mangel nèvi bòri.

1. Amikor mentünk kéretni egy lányt, összegyûltünk
mi szépen, a fiatal lányok és a fiatal fiúk, az mellé a
fiúnak az anyja és apja mellé, akik mentek kéretni
azt a lányt.
2. És voltak hegedûsök (zenészek) is, akik húzták,
dehát nem mindig az útcán húzták, hanem a ház elé
amikor értél, akkor nem messze voltunk, már kéthárom
lépésre
voltunk,
akkor
húzták,
és
akkor
énekelték azt:
3. Mit kér az új menyecske?
Fehér selymet,
sárga cipellõt.
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4. Kanà putrenas apol i kapuva, àvri avenas.
5. Putrenas o vudàr, àvri avenas angla amende a
ïake dad, dèj, ànde îasas èï atunçi ïukàres mangasas
le, hoð te den ame than hàj drom, te ïàj
uïÊavas ande lengo kher ànde, ke amàri bakròri χasàjlas
èï amàro koïo rodel peske amales.

Ezt kér az új menyecske.
4. Amikor megnyitották aztán a kaput, kijöttek.
5. Megnyitották az ajtót, kijöttek elénkbe a lánynak
apja, anyja, bementünk és akkor szépen megkérettük
õket, hogy adjanak nekünk helyet és utat, hogy
léphessünk a házukba be, mert a báránykánk
elveszett és a kosunk keres magának társat.

JAKAB ILONA „MARON“ (lovári), sz. 1936.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 2001.
30/4b

30/4b

1. Kadi gíji, so akànak phenò, ek kasavo rom
rakhlas la opre hàj gílàbadas la, kas leski romñi
mukhlas.
2. Èï po dujto îalas te mangavel, de perse, pàle ïa.
3. Èï kanà kothe reslíne angla kher, line te gílàben
kadi gíji:

1. Ezt az éneket, amit most fogok mondani, egy
olyan cigány találta ezt föl (egy olyan férfi volt a dalnak
a szerzõje) és énekelte ezt, akit a felesége
elhagyott.
2. És másodszorra ment kéretni, de persze, megint
lányt.
3. És amikor odaértek a ház elé, kezdték énekelni
ezt az éneket:

4. Sako ïàvo la romñasa,
hàj fèri me çi sim murasa,
ke avílas ek balvàl,
haj ingerdas la mandàr.

4. Minden cigány fiú (fiatal cigány férfi)
a feleséggel,
és csak én nem vagyok az enyémmel
mert jött egy szél,
és elvitte õt tõlem.

8. Mukhel la kothe, nas làïi,
màrel la i patràði,
màrel la i patràði,
a rusàjaki ràÊi!

8. Hagyd õt ott, nem volt jó,
megveri (verje meg) õt a húsvét,
megveri (verje meg) õt a húsvét,
a pünkösdi éjszaka!

JAKAB ILONA „MARON“ (lovári), sz. 1936.
Kalocsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 2001.
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30/5a

30/5a

1. De, na dara, na dara,
pe ràÊate çòras la,
pe ràÊate çòras la!
O çùràri ande bàrr,

1. De, ne félj, ne félj,
estére ellopjuk õt (a lányt),
estére ellopjuk õt (a lányt)!
A csúrári cigány a kertben,

çòras l’ ame, màj ïukàr.
E çùràrica ande bàrr,
çòras l’ ame, màj ïukàr.

ellopjuk õt (a lányt) mi, a legszebbet.
A csúrári cigány asszony a kertben,
ellopjuk õt (a lányt) mi, a legszebbet.

8. Hej, çùràrice, av khère,
ke bokhàle Êire ïàve,
bokhàle Êire ïàve!
Ke bokhàle-le, truïàle,
sorro ràÊi çi χàle.
Bokhàle-le, truïàle,
sorro ràÊi na χàle.

8. Hej, csúrári cigány asszony, gyere haza,
mert éhesek a gyerekeid,
éhesek a gyerekeid!
Mert éhesek õk, szomjasak,
egész éjjel nem ettek.
Éhesek õk, szomjasak,
egész éjjel nem ettek.

15. Na dara, na dara,
pe ràÊate çòrav la,
pe ràÊate çòrav la!
Œùràrice, hàj khère,
ke bokhàle Êire ïàve!
Œùràrice, hàj khère,
bokhàle Êire ïàve!

15. Ne félj, ne félj,
estére ellopom õt (a lányt),
estére ellopom õt (a lányt)!
Csúrári cigány asszony, gyere haza,
mert éhesek a gyerekeid!
Csúrári cigány asszony, gyere haza,
éhesek a gyerekeid!

22. Œùràrina, av khère,
çòrla tu la romñòra,
çòrla tu la romñòra!
An la khère pe suluma,
çumides la ma’ ïukàr!

22. Csúrári cigány, gyere haza,
el fogja lopni tõled az asszonykát,
el fogja lopni tõled az asszonykát!
Hozd õt (az asszonykát) haza a szalmára,
megcsókolod majd õt szépen!

27. No, t’ ajen baχtàle!

27. No, legyetek szerencsések!

CSÚRÁR LAJOS „TONKÁS“ (csúrári), sz. 1947.
és a felesége, „PINDI“ (csúrári), sz. 1950.
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Magyarbánhegyes, Békés megye (M)
Gyûjtés: 2000.

30/5b

Pergetés
SAMU ÉVA „JOVI“ (khelderash), sz. 1964.
Marosszentanna-Sîntana de Mureş, judeţul Mureş (R)
Gyûjtés: 1991.

30/6

30/6

1. Pala laÊe, pala laÊe,
ke s’ ekh bul bàri pe laÊe!
3. Hàj duj, biïtàjduj!
Œumidel maj Ñika-j bul!
5. Ðikhta, vere, so kerav!
Andoa Êíço, andoa praïav!

1. Utána (lány után), utána,
mert van egy nagy segg rajta
(nagy segge van)!
3. És kettõ, tizenkettõ!
Megcsókolja nekem Nyika a segget!
5. Nézd meg, unokatestvér, mit csinálok!
Csípõbõl, bordából
(nézd a táncfigurákat, amiket csinálok)!

7. Hàj Êe trajih, Ê’ aveh baχtàlo!

7. És éljél, legyél szerencsés!

VETA STANESCU MIHAI (khelderash), sz. 1916.
Cuza Vodă, judeţul Constanca (R)
Gyûjtés: 2000.

30/7

Pergetés
DINA (khelderash), sz. 1922.
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa (R)
Gyûjtés: 2000.
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30/8

30/8

1. Îal o ïàvo ando vèï,
bùÊi kerel sorro ðès.

1. Megy a cigány legény az erdõbe,
dolgozik egész nap.

¥inel o kaït, o ïtromfo,
ke voj si, de, buîanglo.

Vágja a fát, a csapásolást (a táncot),
mert õ, de, huncut.

5. Si kadi, de, ïukàr ïèj,
àj, Dèvla, de ïukàr!
Na de aba, te mèrav,
me’ me khère çi risàv!

5. Van ez, de, a szép cigány lány,
aj, Isten, de szép!
Ne add már (Isten), hogy meghaljak,
amíg én haza nem érek!

CSÚRÁR LAJOS (csúrári), sz. 1971.
CSÚRÁR RÓBERT (csúrári), sz. 1975.
CSÚRÁR GÁBOR (csúrári), sz. 1976.
Magyarbánhegyes, Békés megye (M)
Gyûjtés: 2000.
30/9
1. Szomszédasszony kakasa, kakasa,
felszállott a kapura, kapura.
Komámasszony, tegyen úgy, tegyen úgy,
mint a kakas meg a tyúk, meg a tyúk!
5. A pálinkát nem adom, nem adom,
a pálinkát megiszom, megiszom,
Komámasszony, tegyen úgy, tegyen úgy,
mint a kakas meg a tyúk, meg a tyúk!

KOLOMPÁR RÓZÁLIA (másári), sz. 1960.
Öcsöd, Szolnok megye (M)
Gyûjtés: 1982.
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30/10

30/10

1. Hàj ku miñe en padure mundràme
haj ku miñe en padure mundràme
hunðes pruñi jej màj màre mundràme
muri muri cigànkà
muri muri joj bogà

1. Gyere velem az erdõbe szépségem
gyere velem az erdõbe szépségem
ahol vannak a nagy szilvák szépségem
szedret szedret asszony
szedret szedret én teszek

6. Hunðes muri jej màj màre dràgàme
hunðes muri jej màj màjre dràgàme
muri muri cèbogà
muri pale cèbogà
hastrè kruïe hum cè duïe en sàrasta

6. Ahol vannak a nagy szedrek drágám
ahol vannak a nagy szedrek drágám
szedret szedret teszek neked
szedret az öledbe teszek
elátkozom magamat hogy elviszlek ezen az éjszakán

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

30/11

30/11

1. Lukre Jàneï la maïina,
mergej bàñi la maïina,
lukre Jàneï la pöro,
mergej bàñi la pöro.

1. Dolgozik János a gépen,
megy a pénz a géphez,
dolgozik János az ároknál,
megy a pénz az árokhoz.

ORSÓS KATALIN (beás), sz. 1980.
ORSÓS IMRE (beás), sz. 1978.
KALÁNYOS JÓZSEF (beás), sz. 1970.
Nagybajom, Somogy megye (M)
Gyûjtés: 2000.
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30/12

Pergetés
ORSÓS RÓZA
Középkorú beás asszony
Szepetnek, Zala megye (M)
Gyûjtés: 1989.

30/13

30/13

1. Muri gàîi çi çòrel, çi drabarel,
v’ inke lòli coχa phíràvel.

1. A feleségem nem lop, nem jósol,
mégis piros szoknyát visel.

SZTOJKA JÁNOSNÉ „KATI“ (colári), sz. 1937.
Budapest (Újpest), Pest megye (M)
Gyûjtés: 1972.

30/14

30/14

1. Îav me, îav me, îav,
ando bijàv te khelav,
me te khelava,
o’ ïeja sa pe mande dikhena.

1. Megyek én, megyek én, megyek,
a lagziban ha táncolok,
én ha táncolni fogok,
a lányok mind rám fognak nézni.

KOLOMPÁR PÉTER (másári), sz. 1956.
Kiskunmajsa, Bács-Kiskun megye (M)
Gyûjtés: 1989.
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HELYSÉGNÉVMUTATÓ
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384

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)
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)

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)

385

Románia

Máréfalva-Satu Mare (judeţul Mureş)
Méra-Mera (judeţul Cluj)
Mezôtelegd-Tileagd (judeţul Bihor)
Nagykend-Chendu (judeţul Mureş)
Nagyvárad-Oradea (judeţul Bihor)
Oneşti (Konco) (judeţul Bacau)
Parajd-Praid (judeţul Harghita)
Piatra Neamţ (Subdărmăneşti), (judeţul Neamţ)
Prázsmár-Prejmer, (judeţul Murseş)
Radoia (judesul Bacau)
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)

Andrăşeşti (judeţul Ialomiţa)
Babadag (judeţul Tulcea)
Bacoi (judeţul Bacau)
Bánffyhunyad-Huedin (judeţul Cluj)
Baráthely-Brateiu (judeţul Sibiu)
Bărseşti (judeţul Vrancea)
Bogártelke-Băgara (judeţul Cluj)
Boldau (judeţul Buzáu)
Bordos-Bordoşiu (judeţul Mures)
Căiuţi (judeţul Bacau)
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 Bacau)
Feteşti (judeţul Ialomiţa)
Focşani (judeţul Buzău)
Gura Văii (judeţul Bacau)
Gyergyóditró-Ditrău (judeţul Harghita)
Gyergyóalfalu-Joseni (judeţul Harghita)
Gyergyószentmiklós-Gheorgheni (judeţul Harghita)
Gyimesbükk-Ghymes Făget (judeţul Bacau)
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)
Marosvásárhely-Tîrgu Mureş (judeţul Mureş)
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FOTÓK A GYÛJTÉSRÕL
ÉS A GYÛJTÉSEK
SZITUÁCIÓIRÓL
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388

A rózsafapipás öreg cerhári cigány, Görög,
a Szabolcs-Szatmár megyei Hodászon.
(Török László fotója, 1995)

389

390

Fiatalok a Bihar megyei Mezôtelegd község
kortorári cigánytelepén.
(Török László fotója, 1991)

391

392

A Kolozs megyei Bánffyhunyadról való khelderashica,
Gábor Demeterné mutatja, milyen szép szoknyája van és
hogy milyen sok anyagból varrták.
(Kiss Tibor fotója, 1984)
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394

Cigányház a Kolozsvár melletti Mérán.
(Török László fotója, 1991)

395

396

Gyerekek a sátor elõtt a Ialomiţa megyei
Andrăşeşti-ben.
(Jakab Tibor fotója, 2000)

397

398

Két batyus nõ a Constanca megyei
Cuza Vodă határában.
(Jakab Tibor fotója, 2000)

399

400

Octavian Stanescu balladát énekel
Cuza Vodă-n.
(Jakab Tibor fotója, 2000)

401

402

Szekér Štefan cel Mare királlyal a saroglyán
a Piatra Neamţ felé vezetõ úton.
(Kósa András fotója, 1998)

403

404

Maria Stanescu Piatra Neamţ-on.
(Kósa András fotója, 1998)

405

406

Bari Károly életrajza
és publikációs listája

407

408

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 rotterdami Stichting Poetry International, angolul a San Francisco-i Mercury
House és a szentendrei Vincze László Kiadó, németül pedig a berlini Oberbaum Verlag gondozásában.
Bari Károly számos más díj mellett 2001-ben részesült a
legpresztízsértékûbb 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
1984
1992
1996
1996
2000
2001
2001
2003
2004
2014
2019

Szépirodalmi Könyvkiadó Nívódíja
József Attila-díj
Déry Tibor-díj
Soros-életmûdíj
Bezerédj-díj
Közép-európai Irodalmi Társaság díja (CET-díj)
Kossuth-díj
Kodály Zoltán-díj
Pro Ethnographia Minoritatum emlékérem
Hazám-díj
Párhuzamos Kultúráért-díj
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
1982
1983
1984
1986
1987
1990
1992
1995

Gödöllôi Galéria, Gödöllô (katalógus készült)
„M” Galéria, Budapest
Alföldi Nyomda Kiállítóterme, Debrecen (katalógus készült)
Gödöllôi Galéria, Gödöllô (katalógus készült)
Magyar Kultúra Háza, Berlin
Galerie L’Empreinte, Strasbourg
Mûvelôdési Központ, Gödöllô
Fekete Ház Galéria, Szeged (katalógus készült)
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)

417

418

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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Veta és Dina táncol (Cuza Vodă).
(Jakab Tibor fotója, 2000)
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Magánkiadás. Kereskedelmi forgalomba nem kerül.
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