
1.
Ej, a titkos szerelem 
T  itkosan kezdődik:  //  
Mégis utoljára 
K  ivilágosodik:  //  

Ej, a titkos szerelem 
A  kkor jól végződik:  //  
H  a   a   legény a lánnyal   
Ö  sszeházasodik:  //  

E  j,      a  dj Isten aranyat   
A  nnak a gazdának:  //  
Aki nevel szép   l  ányt   
M  ás ember fiának:  //  

2.

Ezt a kislányt nem az anyja szülte
Diófának a teteje termette
Diófának a teteje bújába
Földre hajlik a szomorúságába

Irígyeim, hagyjátok szeretni, 
Hagyjátok a szememet rávetni
Meg van szokva a szemem az intésre
A gyönge karom a legény 
(leány)ölelésre

3.

A cipőmnek sem sarka, sem talpa
Elvesztettem a magyarbődi bálba
Lesz még annak sarka is, talpa is
Lesz szeretőm szőke is, barna is

Barna kislány, gyönyörű virágszál,
Elvennélek, ha szegény nem volnál.
Hiába hull szemed apró könnye,
Ha a neved nincs a telekkönyvbe

Sárgát virágzik a repce,
Bárcsak mindig szombat lenne.
Bárcsak mindig szombat este lenne
Ej, hogy a babám szépen megölelne.

4.

Búza, búza, búzavirág,
Engem szól az egész világ.
Egész világ rólam beszél, 
De azt mind elfújja a szél.

Búzát kötöttem keresztbe,
Jutok-e, babám, eszedbe?
Valahány szem egy keresztbe
Annyiszor jussak eszedbe.

Èy, å titkoch sèrèlèm 
Titkochån kèzdődik://

Mégich outoyárå 
Kivilágochodik://

Èy, å titkoch sèrèlèm 
Åkkor yol végződik://

Hå å lèguégne å lágneål 
Összèházåchodik://

Èy,  ådy ichtèn årågneåt 
Ånnåk å gåzdánåk://
Åki nèvèl sép lágnet 

Mách èmbèr fiánåk://

Èst å kichlágnet nèm åz ågneå sültè
Diófának a tètèyè tèrmèttè
Diófánåk å tètèyè bouyábå

Földrè håylik å somorouchságábå

Irídyèim, hådyjátok sèrètni, 
Hådyátok å sèmèmèt rávètni

Mèg vån sokvå å sèmèm åz intéchrè
Å dyönguè kårom å lèguégne 

(leágne)ölèléchrè

Å tsipőmnèk chèm chårkå, chèm tålpå
Èlvèstèttèm å mådyårbődi bálbå

Lès még ånnåk chårkå ich, tålpå ich
Lès sèrètőm sőkè ich, bårnå ich

Bårnå kichlágne, dyögneörű virágsál,
Èlvènnélèk, hå sèguégne nèm vonál.

Hiábå houll sèmèd åpró kögneè,
Hå å nèvèd nintch å tèlèkkögnevbè

Chárgát virágzik å rèptsè,
Bártchåk mindig sombåt lènnè.

Bártchåk mindig sombåt èchtè lènnè
Èy, hody å båbám sépèn megölèlnè.

Bouzå, bouzå, bouzåvirág,
Ènguèm sól åz ègués világ.
Ègués világ rólåm bèsél, 
Dè åst mind èlfouyå å sél.

Bouzát kötöttèm kèrèstbè,
Youtok-è, båbám, èsèdbè?

Vålåhágne sèm èdy kèrèstbè
Ågneisor youchåk èsèdbè.

L'amour secret commence en secret,  
pourtant finalement il « s'éclaircit ». 

L'amour secret finit bien si le jeune  
homme et la fille se marient.

Mon Dieu, donne de l'or à celui qui  
élève une belle fille pour le fils d'un 

autre.

Cette fille n'a pas été faite par sa 
mère, elle a poussé en haut d'un 

noyer. Le haut de ce noyer se penche  
jusqu'à terre dans sa grande 

tristesse.

Les envieux, laissez-moi l'aimer,  
laisser moi la/le regarder. Mes yeux 
sont habitués à faire des signes, mes 

bras sont habitués à embrasser de beaux 
jeunes hommes (belles jeunes filles)

Mes chaussures n'ont ni talon, ni  
semelle, je les ai perdus au bal de 

Magyarbőd. Elles auront de nouveau 
des talons, et des semelles aussi .  

J'aurai de nouveau des 
amoureux/euses,  des blondes et  

brunes aussi.
Petite brune, magnifique brin de fleur!  
Je t'épouserai si tu n'étais pas pauvre.
Les petites larmes de tes yeux tombent  

pour rien, si ton nom ne figure pas 
dans le cadastre.

Les fleurs de colza sont jaunes,
Ce serait bien d'être toujours le  

samedi soir, pour que ma rose  
m'embrasse tendrement.

Fleur de blé (bleuet),
Le monde entier parle de moi,

Mais tout cela, le vent l'emporte .

J'ai fait des gerbes de blé,
Suis-je encore dans tes pensées,  ma 

(mon) chéri(e)?
Pense aussi souvent à moi qu'il y a  

de grains de blé dans une gerbe!

Rondes des filles de Magyarbőd (Felvidék - Slovaquie)


