
Két dán ballada
Pető Tünde tolmácsolásában

Lidérctánc 

Régen járom utam
Súlyos lábakkal taposva
Közel a sötét és hűvös a szél.
Fényt Lúdvérc, fényt!- világíts inglice 
Mutass utat rejtett kincshez
Jaj, hogy sajognak lábaim. 
Vándorlok erdőn, bolyongok városban
Jaj, hogy sajognak lábaim 
Kavarognak bennem a képek,
Fényt Lúdvérc,fényt!- világíts inglice 
Mutass utat gyöngyhöz, kincshez
Jaj, míly súlyosak lábaim. 
Békét lehelt a rét, hogy este a tó partjára értem,
Jaj, hogy sajognak lábaim 
ott volt egy ember a sötétben, lilában-kékben
Fényt Lúdvérc,fényt!- világíts inglice 
mutass utat rejtett kincshez
Jaj, hogy sajognak lábaim.
A kis alak a fűcsomón, vizen táncolva lejtett
Jaj, hogy sajognak lábaim 
addig ugrándozott míg mindent feledtem,
Fényt Lúdvérc, fényt!- világíts inglice 
mutass utat gyöngyhöz, kincshez
Jaj, míly súlyosak lábaim. 
Három bolygó kis lidérc járta már,
Jaj, hogy sajognak lábaim
Nevem feledve rogytam a lápba
Fényt Lúdvérc, fényt!- világíts inglice 
mutass utat rejtett kincshez
Jaj, hogy sajognak lábaim.
Elcsalt a lúdvérc, parázslott, mint a szén
Jaj, hogy sajognak lábaim
futottam, a mocsár mélyére estem
Fényt Lúdvérc, fényt!- világíts inglice 
mutass utat gyöngyhöz, kincshez
Jaj, míly súlyosak lábaim.
A szerencse helyett, mit hittem
Jaj, hogy sajognak lábaim
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ültem a sárban békalencsébe hemperedve
Fényt Lúdvérc, fényt!- világíts inglice 
mutass utat rejtett kincshez
Jaj, hogy sajognak lábaim.
Zúgott fejem, fájt a hátam
Jaj, hogy sajogtak lábaim
akárhova néztem lidércek ugráltak 
Fényt Lúdvérc, fényt!- világíts inglice 
mutass utat gyöngyhöz, kincshez
Jaj, míly súlyosak lábaim.
Minden este keresem már,
Jaj, hogy sajognak lábaim
A kincset, mit hiszem, láttam
Fényt Lúdvérc, fényt!- világíts inglice 
mutass utat rejtett kincshez
Jaj, hogy sajognak lábaim.
Körbejárok az emberekre bólintgatva
Jaj, hogy sajognak lábaim
Kincset nem találok én már soha.
Fényt Lúdvérc, fényt!- világíts inglice 
mutass utat gyöngyhöz, kincshez
Jaj, míly súlyosak lábaim.

https://www.youtube.com/watch?v=Vrh2HCz34QQ
YouTube-videó (Lygtemandens sang - Hvor er mine fødder dog ømme - Dansk 

folkemusik) előnézete. Lygtemandens sang - Hvor er mine fødder dog ømme - Dansk 
folkemusik

A fordító megjegyzése:
Ami a balladát illeti, kicsit bajban vagyok vele, amikor az eredetét keresem, mert 

bár népi balladaként tálalják sok helyen, de szerintem műballadával van dolgunk, ame-
lyet Finn Molsted dalszerző szerzett és a szövegét is ő írta 1968-ban. A dalban leírt mo-
csaras táj, Jylland jellegzetes képe, olyan, amilyen a fényképen látható. Rengeteg népi 
babona és mitikus alak kötődik a tájhoz, a " lápi asszony főzeteként " emlegetik azt a 
tejes ködöt, ami kb. vállmagasságig  ereszkedik a síkra, amikor egy meleg nap után hir-
telen esik a hőmérséklet. Ilyenkor a vizes mocsarakban, a mélyedésekben  a melegre 
„ráül” a hideg levegő ilyen tejes köd formájában. A  mocsári gáz ( metán ) kis kék lán-
gokat vet, amelyek békaként ugrálnak ide-oda, és a vízpára optikus szórása következté-
ben olyan varázslatos lesz a táj, mintha apró emberek ugrándoznának körbe-körbe lám-
pással kezükben.

Két versszakot felcseréltem, és a refrénen néha egy leheletnyit változtattam azért, 
hogy jobban gördüljön a szöveg magyarul, egyébként hűen követi az eredeti szöveget a 
fordítás.
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Lygtemandens sang

Længe har jeg trådt min vej
Hvor er mine fødder dog ømme.
Mørket er tæt og vinden sej.
Lys, lygtemand lys. Vis mig vej – skatten vil jeg finde.
Hvor er mine fødder dog ømme.

Jeg traver i skoven og løber i by’n.
Jeg tror vist nok jeg har haft et syn.

En aften kom jeg til søens bred.
Engen var smuk og alt åndede fred. 

Da så jeg i mørket en blå-lilla mand. 
Han dansede rundt på tuer og vand.

Snart sprang han op og snart sprang han ned.
Snart ha’de jeg glemt, hvad det var jeg hed.

Med ét var der tre af de lysende små.
Jeg styrtede rundt på må og få.

Han lokked’ mig, han gløded’ som kul.
Jeg løb og faldt i et mosehul.

I stedet for lykken jeg tro’de at få,
Der sad jeg med mudder og andemad på.

Mit hoved det værked, min ryg gjorde ondt.
Overalt hvor jeg så sprang lygtemænd rundt.

Nu går jeg og leder hver eneste nat.
Jeg tror vist nok jeg har set en skat.

Tusinde mennesker hilser jeg på.
Jeg ser ikke mere det som jeg så.

Teksten og Melodi: Finn Molsted omkring 1968
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A paraszt és a tündérlány

A folyónktól délre egy paraszt lakott,
Mindent, mint megkívánt, megkaphatott,
Fia négy, leánya kettő volt.
- Égek a vágytól minden napomon.

Lakott egy leány a folyó sodrásában,
Felejthetetlen szépség volt az ő alakjában,
Éjjel belopódzott a paraszt álmába,
- Égek a vágytól minden napomon.

Kora reggel a paraszt őt látni akarta,
De a sodrás túl erős volt és megcsúszott a lova
- Égek a vágytól minden napomon.

A folyónktól délre egy paraszt lakott
Mindent, mit megkívánt, megkaphatott.
Parasztot, s tündét már soha ember nem látott.
- Égek a vágytól minden napomon.

Bonden og elverpigen

Der boede en bonde lidt sønden for vor å 
alt hvad han havde at ønske kunne han få 
af sønner har han fire af døtre har han to
-og jeg længes ud i alle mine dage-

Der boede en pige i åens stride strøm 
aldrig man glemmer en skikkelse så skøn,
om natten hun listede sig ind i bondens drøm,
-og jeg længes ud i alle mine dage -

I den årle morgen måtte bonden hende se
men strømmen var for stærk, og gangeren gled 
-og jeg længes ud i alle mine dage -

Der boede en bonde lidt sønden for vor å 
alt hvad han havde at ønske kunne han få 
Man aldrig mere bonden og elverpigen så

-og jeg længes ud i alle mine dage -
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