
1.
Édesanyám mondta nékem:
Minek a szertő nékem?
De én arra nem hallgattam,
Titkon szeretőt tartottam.

Esik eső, lassan esik.
Halálomat sokan lesik.
Ne lessétek halálomat,
Senkinek sem kívánom azt.

Mindenkinek azt ajánlom,
Szerelemnél jobb az álom.
Mer' az álom nyugodalom,
A szerelem szívfájdalom.

Kinek nincsen szeretője,
Menjen ki a zöld erdőbe.
Írja fel egy falevélre,
Hogy neki nincsen szeretője.

2.
Úgy meg vagyok búval rakva,
Mint a pallagi almafa.
Csak egy-kettő terem rajta,
Mégis terítve alatta.

Úgy elmegyek, meglássátok,
Hírem sohase halljátok.
Mikor hírem hallanátok,
Gyászlevelem olvassátok.

Én Istenem, még valaha
Bús életem fordítsd jóra,
Hozd fel a régi napomat,
Hozd haza a galambomat.

3.
Szeretett a fene soha,
Csak meg voltam veled szokva.
Úgy meg voltam veled szokva,
El sem felejtelek soha.

Szerettelek sok ideig,
Szeredától csütörtökig.
Úgye, babám, sok szép idő,
Száradjon beléd a tüdő.

Szerettelek, kedveltelek,
Amég meg nem ismertelek.
Mióta megismertelek,
Jaj, de könnyen felejtelek.

Szeress, szeress, jól nézd meg, kit,
Mert a szerelem megvakít.
Ládd, ingemet megvakított,
Halálig megszomorított.

Édèchågneám montå nékèm,
Minèk å sèrètő nékèm?

Dè én årrå nèm hålgåttåm,
Titkon sèrètőt tårtottåm.

Èchik èchő, låchån èchik.
Hålálomåt chokån lèchik.

Nè lèchétèk hålálomåt,
Chènkinèk chèm kívánom åst.

Mindènkinèk åst åyánlom,
Sèrèlèmnél yobb åz álom.

Mèr åz álom gneougodålom,
Å sèrèlèm síffájdålom.

Kinèk nintchèn sèrètőyè,
Mènyèn ki å zöd èrdőbè.

Íryå fèl èdy fålèvélrè,
Hody nèki nintchèn sèrètőyè.

Oudy mèg vådyok bouvål råkvå,
Mind å pållågui ålmåfå.

Tchåk èdy-kèttő tèrèm råytå,
Mégich tèrítvè ålåttå.

Oudy èlmèdyèk, mègláchátok,
Hírèm chohåchè håyátok.
Mikor hírèm hållånátok,
Dyáslèvèlèm olvåchátok.

Én ichtènèm, még vålåhå
Bouch élètèm fordíjd yórå,
Hozd fèl å régui nåpomåt,
Hozd håzå å gålåmbomåt.

Sèrètètt å fènè chohå,
Tchåk meg voltåm vèlèd sokvå.
Oudy mèg voltåm vèlèd sokvå,

Èl chèm fèlèytèlèk chohå.

Sèrèttèlèk chok idèig,
Sèrèdától tchütörtökig.

Oudyè, båbám, chok sép idő,
Sárådyon bèléd å tüdő.

Sèrèttèlèk, kèdvèltèlèk,
Åmég mèg nèm ichmèrtèlèk.

Miótå mègichmèrtèlèk,
Yåj dè kögneèn fèlèytèlèk.

Sèrèch, sèrèch, yól néz mèg kit,
Mèr å sèrèlèm mègvåkít.

Ládd, inguèmèt mègvåkított,
Hålálig mègsomorított.

Ma mère me l'avait bien dit, que je  
n'avais pas besoin d'amoureux. 

Je n'ai pas suivi son conseil, 
j'ai eu un amoureux en secret.

Il pleut doucement et beaucoup de  
monde guette ma mort.

N'attendez pas ma mort, 
Moi-même je ne la souhaite à 

personne.
Je le conseille à tout le monde: 

Le sommeil vaut plus que l'amour,
Car le sommeil est la tranquillité,

Quand l'amour est la douleur du cœur.

Celui qui n'a pas d'amoureux,
Qu'il se rende dans la verte forêt,

Qu'il écrive sur une feuille:
Je n'ai pas d'amoureux.

Je suis chargé de chagrin comme le  
pommier qui pousse en jachère.

Il n'y en a qu'une ou deux sur les  
branches, mais pourtant c'est en 

couvert en-dessous.
Je m'en irai, vous allez voir, vous 

n'entendrez même plus parler de moi.
Lorsque vous aurez de mes nouvelles,  

vous lirez que je suis mort(e).

Dieu, fais que mon triste sort se  
retourne,

Fais remonter mon ancien soleil,
Ramène-moi mon amour.

Au diable, si je t'ai jamais aimé(e),
je me suis seulement habitué(e)  à être 
avec toi. J'y était tellement habitué(e)

que je ne t'oublierai jamais.

Je t'ai aimé(e) pendant longtemps,
de mercredi à jeudi.

C'est beaucoup de temps, n'est pas?
Que les poumons sèchent en toi.

Je t'ai aimé(e), tu me plaisais
jusqu'au jour où je t'ai connu(e).

Depuis que je t'ai connu(e),
 je t'oublie facilement.

Aime, mais regarde bien qui tu choisis
car l'amour rend aveugle.

Il m'a aveuglé(e), moi aussi, et il m'a 
attristé(e) jusqu'à la fin de mes jours.

„Magyar” de Szék (Transylvanie) 


