
Ez a falu be vagyon kerítve, haj,
De ha lehet, kimegyek belőle, haj!
Kinek tetszik, csak maradjon benne,://
Sej, haj, haj, haj, nem törődöm véle, 
haj!://

Huszárosan ülök a nyeregbe, haj,
Ezer pengő vagyon a zsebembe, haj!
Édes lovam, ne félj, itt nem hagylak, 
nem, nem nem, nem,
Széna lesz meg abrak, sej de lesz, 
lesz://
Széna lesz meg abrak lesz.
Hej, haj, széna lesz meg abrak lesz, 
lesz, lesz, de
Sej, haj, nem hagylak itt nem, nem , 
nem hagylak!

Huszárosan ülök a nyeregbe, haj,
Ezer pengő vagyon a zsebemben, 
haj!
Édes lovam, ne félj, itt nem hagylak, 
nem, nem nem, nem,
Széna lesz meg abrak, sejehuja lesz, 
lesz://
Széna lesz meg abrak lesz.
Hej, haj, széna lesz meg abrak 
sejehuja lesz de
Sej, haj, nem hagylak itt nem, nem , 
nem hagylak itt!

Èz å fålou bè vådyon kèrítvè, håy,
Dè hå lèhèt, kimèdyèk bèlőlè, håy!

Kinèk tètsik, tchåk mårådyon bènnè://
Chèy, håy, håy, håy, nèm törődöm vélè, håy!://

Housárochån ülök å gneèrègbè, håy,
Èzèr pèngő vådyon å jèbèmbè, håy!

Édèch lovåm, nè féy, itt nèm hådylåk, nèm, nèm nèm, nèm,
Sénå lès mèg åbråk, chèy dè lès, lès://

Sénå lès mèg åbråk lès.
Hèy, håy, sénå lès mèg åbråk lès, lès, lès, dè

Chèy, håy, nèm hådylåk itt nèm, nèm , nèm hådylåk!

Housárochån ülök å gneèrègbè, håy,
Èzèr pèngő vådyon å jèbèmbèn, håy!

Édèch lovåm, nè féy, itt nèm hådylåk, nèm, nèm nèm, nèm,
Sénå lès mèg åbråk, chèyèhouyå lès, lès://

Sénå lès mèg åbråk lès.
Hèy, håy, sénå lès mèg åbråk chèyèhouyå lès dè

Chèy, håy, nèm hådylåk itt nèm, nèm, nèm hådylåk itt!

Ce village est clôturé,
Mais si possible, je vais le 

quitter .
Qu'il y reste, celui qui l'aime,

 ça ne m'intéresse pas.

Je monte à cheval comme un 
hussard,

J'ai mille écus dans la poche.
Mon cher cheval, ne t'inquiète 
pas, je ne t'abandonnerai pas.

Il va y avoir du foin et du 
fourrage,

Je ne te quitterai pas, non.
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