
Kazáni tatár
négysorosok
Magas hegyre hogyha nézel,
Szép szemeid elfáradnak.
Engemet is addig nézel,
Az emberek kipletykálnak.

Magas hegyre ha felmásztunk,
Leányokra rátaláltunk.
Szépek voltak, virágocskák,
A poklot is megmutatták.

Az utcára kisiettem,
Piros alma gurult szemben.
Olyan almát veszek csak fel,
Akit nekem rendelt Isten.

Milyen okos legszebb lovad,
Hosszú úton tudod meg.
Szépségét a nagyvilágnak,
Lány ölében tudod meg.

Ajtóm előtt szép almafa.
Kivágom, mert nem terem.
Olyan édes minden szavad,
Csalogány sem szól szebben.

A Hold mellett fényes csillag,
Nincsen köztük távolság.
A fekete szemöldököd
Ragyogtatja az orcád.

Ej-haj, leány, olyan szép vagy,
Fehér galamb a lelked.
Vigyázz, rózsám, irigyeid
A szemükkel megvernek.

Te vagy itt a legszebb virág,
Minden ruha illik rád.
Aki olyan leány, mint te,
Jóra viszi a sorsát.

Az utcára kisiettem,
Páros alma gurult szemben.
Téged, engem szerelemben
Az Istenünk tartson egyben.

Hattyú repül fenn az égen,
Begyógyult a sebzett szárnya.
Mondjátok meg kedvesemnek,
Gyűrűt küldök az ujjara.

Páros ágyat kifaragnék,
Hogyha szépen kicifráznád.
Olyan nótát dalolnék én,
Szeretödet megkívánnád.

A kertemben tőrt vetettem,
Hattyúk játszadoznak ottan.
Kedvesemnek integettem,
Kertemen át jöjjön mostan.

A nyulaknak mondjátok meg,
Virágomat ne pusztítsák.
Mondjátok meg kedvesemnek,
Magamhoz kötöm a sorsát.

Kivezettem a lovamat
Legelni a selyem füvet.
Mi történik holnap veled,
Előre nem tudhatod meg.

Fehér hattyú némán repül,
Odafenn a magas égen.
Megvirradt már, felkelhetnél,
Dolgunkról kéne beszélnem.

Kikönyökölt ablakába,
Gyöngyöt tett a gallérjára.
Nem való ő feleségnek,
Csak legények kínzására.

Szórja a Nap az aranyat,
Lusta lányok még alszanak.
Míg dolgozom, eszembe vagy,
Sírni tudnék, hogy ilyen vagy.

Káma partján sárga a nád,
Annak tövén pocsolya van.
Nincsen nálam búsabb ember.
Megsápadtam a bánatban.

Míg a hídon átalmentem
Sok tönkölyöm kiömlött.
Megvert engem az Úristen,
Szép kedvesem megszökött.



Fehér sirály messze száll,
Vízparton van a fészke.
Ez a világ mire jó?
Bánatra, szenvedésre.

Havas volt a hegyek csúcsa
Reggel mikor felébredtem. ,
Amióta ismerlek én
Bánat lakik a szívemben.

A városba miért járkálsz,
Bádog edényt úgysem veszel.
Régi szeretődhöz járkálsz,
Kerülgeted, nem veszed el.

Kinyitottam az ablakot,
Tyúknak magot vetettem.
Nem mutatom a világnak,
Hogy őt nagyon szerettem.

Olyan erős az oroszlán, .
Senkit sem tűr meg a pusztán.
Büszke legény, nem vennél el,
Bánatomat ki sem bírnám.

Napok óta esik az eső,
Selymes füvű rétet megitat.
Űjból katonákat szed a cár,
Szilaj legényeket megríkat.
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