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S o r o z a t s z e r k e s z t ő :  Ó KO VÁ C S  S Z I LV E S Z T E R
R e n d e z ő :  T O R O N Y KŐ Y  AT T I L A

MŰSOR

Пётр Ильич Чайковский – Pjotr Iljics Csajkovszkij

Я ли в поле да не травушкой была – Réti fűszál voltam Op. 47/7

Ночь – Éj Op. 60/9

Серенада – Szerenád Op. 63/6

Зачем? – Miért? Op. 28/3

Он так меня любил! – Annyira szeretett engem Op. 28/4

Средь шумного бала – A bál közepette Op. 38/3

Отчего? – Miért? Op. 6/5

Страшная минута – A szörnyű pillanat Op. 28/6

Нет, только тот, кто знал... – Csak kit a vágy... Op. 6/6

Кабы знала я – Ha tudtam volna Op. 47/1

День ли царит – Világos nappal Op. 47/6

 

Сергей Рахманинов – Szergej Rahmanyinov

Не пой, красавица – Ne énekeld, szépségem, előttem Op. 4/4

Сон – Álom Op. 8/5

Отрывок из А. Мюссе – Részlet A. Musset-től Op. 21/6

Как мне больно – Úgy fáj Op. 21/12

Весенние воды – Tavaszi áradat Op. 14/ 11

„Csajkovszkij és Rahmanyinov dalai nemcsak gyönyörűek, hanem annyira bensőségesek és 
megindítóak is, hogy előadásukhoz és befogadásukhoz egyaránt különösen érzékeny lélek 
szükséges. Nehéz művekről van szó, melyek hangterjedelme és énektechnikai igénye sokkal 
inkább az operaáriákéhoz, mint a dalokéhoz hasonlít. Csajkovszkijnál például a dinamikai 
jelzések a háromszoros pianótól a háromszoros fortéig terjednek, Rahmanyinov legtöbb 
dalának az elején az instrukció molto espressivo, vagyis nagyon kifejezően. Mindez nem véletlen, 
hiszen óriási érzelmi, kifejezésbeli skálát járnak be ezek a művek a zene és a szintén hatalmas 
értéket képviselő versek terén. Mindből a szomorkás, nyughatatlan hangulat, az élet értelmét 
kereső, sőt a másvilágra készülő lélek szava árad a 19. századi romantikus és a 20. század eleji 
későromantikus zene kifejezőeszközeivel” – mondja Lukács Gyöngyi Kossuth-díjas szoprán 
énekművész, a Magyar Állami Operaház Örökös Tagja, akinek különleges dalrepertoárja zárja az 
OPERA 2021-22-es évadának Daldélután-sorozatát.

ПЁТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ  
PJOTR ILJICS CSAJKOVSZKIJ
Иван Суриков

Я ли в поле да
не травушка была
Я ли в поле да не травушка была,
Я ли в поле не зеленая росла;
Взяли меня, травушку, скосили,
На солнышке в поле иссушили.
Ох ты, горе мое, горюшко!
Знать, такая моя долюшка!

Я ли в поле не калинушка была,
Я ли в поле да не красная росла;
Взяли калинушку поломали
И в жгутики меня посвязали.
Ох ты, горе мое, горюшко!
Знать, такая моя долюшка!

Я ль у батюшки не доченька была,
У родимой не цветочек я росла;
Неволей меня, бедную, взяли
И с немилым седым повенчали.
Ох ты, горе мое, горюшко!
Знать, такая моя долюшка!

Ivan Szurikov

Réti fűszál voltam

Réti fűszál voltam, egykor régen tán…
Lágyan haljadoztam a domb oldalán.
Ám letéptek csúf kezekkel engem,
Ott száradtam tűző nap hevében.
Ó, jaj, elemészt a fájdalom!
Nincs nékem senkim, csak a bánatom.

Ágon bogyó voltam egykor régen tán…
Vígan piroslottam fenn a lombos fán.
Ám letörték csúf kezek az ágat,
A zöld ágból ostornyelet vágtak.
Ó, jaj, elemészt a fájdalom!
Nincs nékem senkim, csak a bánatom.

Vidám, boldog lány voltam egykor én,
Párul választott egy szép ifjú legény.
De jaj! erővel férjhez adtak máshoz,
Akit szívem még a sírban is átkoz.
Ó, jaj, elemészt a fájdalom!
Nincs nékem senkim, csak a bánatom.

Kardos István fordítása

https://classic-online.ru/ru/composer/Tchaikovsky/54
https://classic-online.ru/ru/composer/Tchaikovsky/54
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Яков Полонский

Ночь
Отчего я люблю тебя, светлая ночь? 
Так люблю, что, страдая, любуюсь тобой! 
И за что я люблю тебя, тихая ночь? 
Ты не мне, ты другим посылаешь покой! 
 
Что мне звезды, луна, небосклон, облака, 
Этот свет, что, скользя на холодный гранит, 
Превращает в алмазы росинки цветка, 
И, как путь золотой, через море бежит? 
 
Ночь, за что мне любить твой серебряный свет? 
Усладит ли он горечь скрываемых слез, 
Даст ли жадному сердцу желанный ответ, 
Разрешит ли сомненья тяжелый вопрос? 
 
Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь, 
Так люблю, что, страдая, любуюсь тобой! 
Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь… 
Оттого, может быть, что далек мой покой!

Jakov Polonszkij

Éj

Fényes éj, miért szeretlek én téged?
Úgy szeretlek, hogy szenvedve is gyönyörködöm benned!
Csendes éj, vajon miért szeretlek téged?
Hiszen te nem nekem, másnak küldesz nyugalmat!

Mit nekem a csillagok, a hold, égbolt, felhők,
Mikor ez a fény, mely a hideg gránitra csúszva,
Gyémánttá változtatja a virágok harmatát,
Mint egy arany út, átfut a tengeren?

Éj, miért szeressem én a te ezüst fényedet?
Megédesíti-e ő az eltitkolt könnyek keserűségét,
Megadja-e sóvárgó szívemnek az óhajtott választ,
Megoldja-e kételyem nehéz kérdését?

Miért szeretlek téged éjszaka, magam sem tudom,
Annyira szeretlek, hogy szenvedve is gyönyörködöm benned!
Magam sem tudom, hogy miért szeretlek téged éjszaka...
Talán azért, mert távol az én nyugalmam!

Ismeretlen fordító

К. Р.

Серенада
 
О дитя! Под окошком твоим
Я тебе пропою серенаду.
Убаюкана пеньем моим,
Ты найдешь в сновиденьях отраду.
Пусть твой сон и покой
В час безмолвный ночной
Нежных звуков лелеют лобзанья.

Много горестей, много невзгод
Тебя в жизни, дитя, ожидает,
Спи же сладко, пока нет забот,
Пока сердце печали не знает.
Спи в безмолвьи ночном
Крепким, сладостным сном,
Спи, не зная земного страданья.

Пусть твой ангел – хранитель святой,
Милый друг, над тобою летает
И, лелея сон девственный твой,
Тебе райскую песнь напевает.
Пусть той песни святой
Отголосок живой
Тебе в душу вселит упованье.

Спи же, милая, спи - почивай
Под аккорды моей серенады,
Пусть приснится тебе светлый рай,
Преисполненный вечной отрады,
Пусть твой сон и покой
В час безмолвный ночной
Нежных звуков лелеют лобзанья!?

K. R.

Szerenád

Drága gyermekem,
Az éjen át szálljon szabadba
Halkan az ének,
És a simogató szerenád
Édes álomba ringasson téged.
Mintha tavaszi szél súgó szava remél,
Búgva becézzen téged az ének.

Annyi bánat és szomorúság fogja zavarni
Még éjszakádat! Álmodj szépeket,
Amíg reád le nem szállott 
A gond és bánat.
Álmodj, semmit se félj!
Sűrű, sötét az éj,
Mégis derűs és boldog az élted.

Nézd, egy védangyal száll le föléd,
Drága hírnöke a magas égnek,
Körbe rózsákat hint szerteszét,
És az ajakán oly mennyei ének!
Régi mesevilág
Járja szívedet át,
Égi békébe ringatva téged.

Édes, aludj, csak aludj tovább,
Nyugodt álmodnak édes az íze.
Szálljon körüled a túlvilág
Minden csillogó derűje, dísze.
Mintha tavaszi szél,
Zúgva susogva kél,
Lágyan körülleng téged az ének!

Fischer Sándor fordítása

Лев Мей

Зачем?
Зачем же ты приснилася,
Красавица далекая,
И вспыхнула, что в полыме,
Подушка одинокая?
Ох, сгинь ты, сгинь ты, полуночница!

Глаза твои ленивые,
И пепел кос рассыпчатый,
И губы горделивые –
Всё наяву мне снилося,
И всё, что грёза вешняя,
Умчалося, – и на сердце
Легла потьма кромешная!

Зачем же ты приснилася,
Красавица далекая,
Коль стынет вместе с грезою
Подушка одинокая?
Зачем же, зачем же ты приснилася!

Lev Mej

Miért?

Mondd, miért látom képedet
Csak éjjel, hogyha álmodom?
És miért van: ha ébredek,
Hogy könnytől nedves vánkosom?
És hívlak, várlak, ah, úgy szenvedek!

Úgy tündökölt a két szemed,
És úgy hullámzott lágy hajad!
Oly szép voltál, oly élveteg,
Ha álmaimban láttalak.
De jött az első fénysugár,
Te eltűntél – s a félhomály
Megdermesztette szívemet!

Mondd, miért látom képedet
Csak éjjel, hogyha álmodom?
És miért van: ha ébredek,
Hogy könnytől nedves vánkosom?
És hívlak, várlak, ah, úgy szenvedek!

Lányi Viktor fordítása

https://pesni.guru/text/%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80
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Алексей Апухтин

Он так меня любил
Нет, не любила я! Но странная забота
Теснила грудь мою, когда он приходил;
То вся краснела я, боялася чего-то…
Он так меня любил, он так меня любил!

Чтоб нравиться ему тогда, цветы и те наряды
Я берегла, что он по сердцу находил;
С ним говорила я, его ловила взгляды…
Он так меня любил, он так меня любил!

Но раз он мне сказал: «В ту рощу в час заката
Придешь ли?» – «Да, приду…» Но не хватило сил;
Я в рощу не пошла, – он ждал меня напрасно…

Тогда уехал он, сердясь на неудачу;
Несчастный, как меня проклясть он должен был!
Я не увижусь с ним, мне тяжело, я плачу…
Он так меня любил, он так меня любил!
Он так меня любил, он так меня любил!

Alekszej Apuhtyin

Annyira szeretett engem

Nem, nem! De furcsa aggodalom
Összeszorította a mellkasomat, amikor megjött;
Aztán elpirultam, féltem valamitől, – 
Nagyon szeretett, annyira szeretett!

Hogy a kedvében járjon, a virágok és azok a ruhák,
Szíve szerint gondoskodtam arról, amit talált;
Beszéltem vele, elkaptam a pillantásait...
Nagyon szeretett, annyira szeretett!
 
De mivel azt mondta nekem: „Abba a ligetbe naplementekor
Jössz? – „Igen, jövök...” De nem volt elég erőm;
Nem mentem a ligetbe, hiába várt rám!
 
Aztán kudarca miatt dühösen távozott;
Szegény ember, mennyire átkozhatott engem!
Nem fogom látni, nehéz nekem, sírok...
Nagyon szeretett engem! Nagyon szeretett engem!
Nagyon szeretett engem! Nagyon szeretett engem!

Ismeretlen fordító

Алексей Толстой

Средь шумного бала
Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты.
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.
Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.
Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид,
А смех твой, и грустный и звонкий,
С тех пор в моем сердце звучит.

В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь – 
Я вижу печальные очи,
И слышу веселую речь;
И грустно я так засыпаю,
И в грезах неведомых сплю...
Люблю ли тебя – я не знаю,
Но кажется мне, что люблю!

Alekszej Tolsztoj

A bál közepette

A bál közepette merengve
Egyszer csak a zajban, tudom,
Ott vettelek észre,
S csodálva azonnal siettem feléd,
De bánatot láttam szemedben,
Hangod susogott szelíden,
Sellők dalaként szólt, olyan messze,
Mint hab csobog a vizeken.
Ábránd alak volt a te lényed.
Merengtem a termeteden,
Csodás kacagású a hangod,
Csengését sosem felejtem.

Magamban, ha csendesen éjjel
Álomra lezárva szemem:
A hangodat hallgatom folyton,
S tündér alakod megjelen.
Ha végre ellankadok merengve,
Egy álomkép közelg felém,
Mit érzek, nem is tudom,
Ah! azt hiszem, szeretlek én.

Győry Margit fordítása

Лев Мей

Отчего?
Отчего побледнела весной
Пышноцветная роза сама?
Отчего под зеленой травой
Голубая фиалка нема?

Отчего так печально звучит
Песня птички, несясь в небеса?
Отчего над лугами висит
Погребальным покровом роса?

Отчего в небе солнце с утра
Холодно и темно, как зимой?
Отчего и земля вся сыра
И угрюмей могилы самой?

Отчего я и сам все грустней
И болезненней день ото дня?
Отчего, о скажи мне скорей,
Ты – покинув – забыла меня?

Lev Mej

Miért?

Mért oly sápadtak a rózsák, ó mondd,
Én kedvesem, ó mondd, miért?
A kerti fákról miért hull a lomb,
És miért oly néma a rét?

Mért oly bánatos a ciprusliget?
Mért búgja a gerle bús dalát?
Mért illatoz a fejfák felett
Oly fájón a balzsamvirág?

Mért, hogy ma minden gyászfátylat ölt?
És mért, hogy az ősz szeme sír?
És mért kietlen, szürke a föld,
Ó, mért oly puszta, mint a sír?

Ó, mért vagyok én is oly búskomor?
Ó, mért, hogy a szívem nyugtot se lel?
Ó, mért, én szerelmem, mért, ó, szólj,
Ó, mért hagytál hűtlenül el?

Lányi Viktor fordítása
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Пётр Ильич Чайковский

Страшная минута
Ты внимаешь, вниз склонив головку,
Очи опустив и тихо вздыхая!
Ты не знаешь, как мгновенья эти
Страшны для меня и полны значенья,
Как меня смущает это молчанье.
Я приговор твой жду, я жду решенья –
Иль нож ты мне в сердце вонзишь,
Иль рай мне откроешь.

Ах, не терзай меня, скажи лишь слово!
Отчего же робкое признанье
В сердце так тебе запало глубоко?
Ты вздыхаешь, ты дрожишь и плачешь, –
Иль слова любви в устах твоих немеют,
Или ты меня жалеешь, не любишь?
Я приговор твой жду, я жду решенья –
Иль нож ты мне в сердце вонзишь,
Иль рай мне откроешь!

Ах, внемли же мольбе моей,
Отвечай, отвечай скорей!
Я приговор твой жду,
Я жду решенья!

Pjotr Iljics Csajkovszkij

A szörnyű pillanat

Ébren álmodsz, fejecskéd lehajtva,
Szemlesütve, halkan sóhajtsz.
Tán érzed, hogy vívódom,
Mily szörnyük a percek!
Mit jelentene nékem egy röpke szócska!
S mily nagy gyötrelem, hogy ily néma ajkad!
Hőn várom, mire ítélsz, mi lesz a sorsom,
Hogy szívemet tiprod-e el, vagy az égbe emelsz!

Ó, ne ölj, ne gyötörj, ó, szólj már hozzám,
Mondd, e forró, félénk vallomásom
Megtalálta tán az utat a szívedbe?
Lám, te sóhajtsz, megremegtél, sírsz is;
Nem találsz-e szót, a szerelemre hívót?
Sajnálod talán, vagy már rám sem ismersz?
Hőn várom, mire ítélsz, mi lesz a sorsom!
Hogy szívemet tiprod-e el, 
vagy az égbe emelsz!

Esdem, hallgass meg, válaszolj,
Mondj egy szócskát, egy biztatót!
Úgy várom, mit akarsz,
Vajh’ mire szántál?

dr. Molnár Imre fordítása

Иоганн Вольфганг Фон Гёте

Нет, только тот,  
кто знал
Нет, только тот, кто знал
Свиданья жажду,
Поймёт, как я страдал
И как я стражду!

Гляжу я вдаль, нет сил!
Тускнеет око!
Ах, кто меня любил
И знал, далёко.

Ах, только тот, кто знал
Свиданья жажду,
Поймёт, как я страдал
И как я стражду!

Вся грудь горит! Кто знал
Свиданья жажду,
Поймет, как я страдал
И как я стражду.

Johann Wolfgang von Goethe

Csak kit a vágy…

Csak kit a vágy emészt,
Az érti kínom!
Árván e szenvedést
Már el se bírom.

Az égen szerteszét
Zord felhők szállnak…
Ah, aki engem ért,
Mily messze járhat.

Csak kit a vágy emészt,
Az érti kínom,
Árván e szenvedést
Már el se bírom!

A szívem fáj… nehéz
E bút elbírnom…
Csak kit a vágy emészt,
Az érti kínom.

Lányi Viktor fordítása

Алексей Толстой

Кабы знала я
Кабы знала я, кабы ведала,
Не смотрела бы из окошечка
Я на молодца разудалого,
Как он ехал по нашей улице.
Набекрень заломивши мурмолку,
Как лихого коня буланого,
Звонконогого, долгогривого
Супротив окон на дыбы вздымал!

Кабы знала я, кабы ведала,
Для него бы я не рядилася,
С золотой каймой ленту алую
В косу длинную не вплетала бы,
Рано до свету не вставала бы,
За околицу не спешила бы,
В росе ноженьки не мочила бы,
На просёлок тот не глядела бы,
Не проедет ли тем просёлком он,
На руке держа пёстра сокола?

Кабы знала я, кабы ведала,
Не сидела бы поздним вечером,
Пригорюнившись на завалине,
На завалине, близ колодезя,
Поджидаючи, да гадаючи,
Не придёт ли он, ненаглядный мой!
Напоить коня студеной водой!

Alekszej Tolsztoj

Ha tudtam volna

Ha tudtam volna, ha sejtettem volna,
Nem néztem volna kis ablakomból
Azt a nyalka és vakmerő ifjút,
Ahogy végiglovagolt az utcán,
Ahogy fején a szőrmesapkát
Félrecsapva, derék paripáját,
A csattogó lábút, nagy sörényűt,
Felágaskodtatta ablakomnál!

Ha tudtam volna, ha sejtettem volna,
Kedvéért ki nem öltöztem volna,
Vörös szalagot, aranyszegélyűt,
Varkocsomba nem kötöttem volna,
Hajnal előtt fel nem keltem volna,
A határba nem lopóztam volna,
Lábam harmat nem áztatta volna,
A dűlőúton nem lestem volna,
Nem látom-e lován közeledni,
Míg tarka sólymát tartja kezében!

Ha tudtam volna, ha sejtettem volna,
Nem ültem volna mindegyik este
A földhányáson, a ház tövében,
A földhányáson, közel a kúthoz,
Szomorúan találgatva, várva,
Mikor jön a drágám megitatni
Lovát a kút jéghideg vizével!

Hárs Ernő fordítása
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Алексей Апухтин

Ддень ли царит...
День ли царит, тишина ли ночная,
В снах ли тревожных, в житейской борьбе,
Всюду со мной, мою жизнь наполняя,
Дума все та же, одна роковая,
Всё о тебе!

С нею не страшен мне призрак былого,
Сердце воспрянуло снова любя...
Вера, мечты, вдохновенное слово,
Всё, что в душе дорогого, святого,
Всё от тебя!

Будут ли дни мои ясны, унылы,
Скоро ли сгину я, жизнь загубя!
Знаю одно, что до самой могилы
Помыслы, чувства, и песни, и силы,
Всё для тебя!

Alekszej Apuhtyin

Világos nappal... 

Világos nappal, éjszakai csendben,
Rossz álmok, napi küzdelmek során,
Akárhol vagyok, te töltesz be engem,
Gondolatom, a végzetes, egyetlen,
Te vagy csupán!

A múlt kísértetével szembeszállok,
Újraél tőled szívem, mert szeret...
Hit, ihletett szavak, álmodozások,
Minden, mit egész lelkemből imádok,
Tőled ered!

Jó vagy rossz lesz-e, amit még megérek,
Tönkreteszem hamar életemet?
Egyet tudok: amíg a földön élek,
Nem szól másnak érzés, gondolat, ének,
Csak teneked!

Hárs Ernő fordítása

СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ  
SZERGEJ RAHMANYINOV

Александр Пушкин

Не пой, красавица, 
при мне
Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

Увы! напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь – и при луне
Черты далёкой, бедной девы.

Я призрак милый, роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты поёшь – и предо мной
Его я вновь воображаю.

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

Alekszandr Puskin 

Ne énekeld, szépségem, 
előttem

Ne énekeld, szépségem, előttem
Grúzia szomorú dalait:
Ők egy más életre
És távoli partokra emlékeztetnek.

Ó, jaj! A kegyetlen dalaid hallgatva
A sztyeppékre, egy éjszakára
És a holdfényben a távoli kedves
Lánykára emlékeztetnek.

A kedves árnyat 
Téged látva elfeledem,
De ahogy énekelsz,
Újra feléled előttem.

Ne énekeld, szépségem, előttem
Grúzia szomorú dalait:
Ők egy más életre
És távoli partokra emlékeztetnek.

Ismeretlen fordító

Алексей Плещеев

Сон
И у меня был край родной;
Прекрасен он!
Там ель качалась надо мной…
Но то был сон!

Семья друзей жива была.
Со всех сторон
Звучали мне любви слова…
Но то был сон!

Alekszej Plescsejev

Álom
A drága báj, mely felnevelt,
Szép volt, be szép!
A szélben fenyves énekelt…
Már messze rég!

Hogy szálltak ott a víg napok,
A föld s az ég,
Szerelmi szóval ringatott…
Már messze rég!

Hárs Ernő fordítása

Альфред де Мюссе 
Алексей Апухтин

Отрывок из  
А. Мюссе
Что так усиленно сердце больное
Бьëтся, и просит, и жаждет покоя?
Чем я взволнован, испуган  
в ночи?
Стукнула дверь, застонав и заноя,
Гаснущей лампы блеснули лучи…
Боже мой! Дух мне в груди захватило!
Кто-то зовëт меня, шепчет уныло…
Кто-то вошел… Моя келья пуста,
Нет никого, это полночь пробило…
О, одиночество, о, нищета!

Alfred de Musset 
Alekszej Apuhtyin

Részlet A. Musset-től

Mitől ver annyira beteg szívem,
Könyörög és szomjúhozza a nyugalmat?
Mitől vagyok ily nyugtalan és rémült az 
éjszakában?
Becsapódott az ajtó jajgatva és nyikorogva.
A lámpa fényei kialudtak…
Istenem! A lélegzetem is elállt!
Valaki hív, szomorúan suttog…
Valaki bejött…? A cellám üres,
Nincs itt senki, csak éjfélt ütött az óra…
Ó, magány! Ó, nyomorúság!

Ismeretlen fordító
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Глафира Галина

Как мне больно
Как мне больно,
Как хочется жить…
Как свежа и душиста весна!
Нет! не в силах я сердце убить
В эту ночь голубую без сна.
Хоть бы старость пришла поскорей,
Хоть бы иней в кудрях заблестел,
Чтоб не пел для меня соловей,
Чтобы лес для меня не шумел,
Чтобы песнь не рвалась из души
Сквозь сирени в широкую даль,
Чтобы не было в этой тиши
Мне чего-то мучительно жаль!

Glafira Galina

Úgy fáj

Úgy fáj a szívem…
S élni hajt a vágy!
Milyen dús, milyen szép a világ!
Nem! Jaj, nem bírom elhagyni őt,
Nincs erőm, nincs erőm meghalni még!
Bárcsak hullna hajamba a dér,
Bár kihűlne szívemben a vér, az ifjú vér!
Ne dalolná nekem a madár
Szerelmes énekét,
És a vén fák, az erdei fák
Már ne zúgnának, mint orgonák!
Ha elnémulna szívemben a vágy,
Talán nem fájna úgy az ifjúság!

Ismeretlen fordító

Фёдор Тютчев

Весенние воды
Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят.
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят...

Они гласят во все концы:
«Весна идёт, весна идёт!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперёд.»

Весна идёт, весна идёт,
И тихих, тёплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!

Fjodor Tyutcsev

Tavaszi áradat

A mezőkön még fehérlik a hó,
De a vizek már a tavaszt sugallják,
Futnak és ébresztik az alvó partokat,
Futnak, fénylenek és hirdetnek…

Mindenhol hirdetik:
„Jön a tavasz, jön a tavasz!
Mi az ifjú tavasz hírnökei vagyunk,
Ő előre küldött minket.”

A tavasz jő, a tavasz jő,
És a csendes májusi napokon
A szőke, kipirult körtáncosok kara
Vidáman fut utána!

Ismeretlen fordító
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