
Lyrics for Gyanta’s Indulás-Departure CD 
 
 
1) Mezőség 
 
Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom,  
Nem seper már többé az én gyenge karom.  
Sepertem eleget, seperjen még más is,  
Öleltelek babám, öleljen még más is!  
 
Két út van előttem, melyiken induljak?  
Két szép szeretőm van, melyiktől búcsúzzak?  
Szőkétől búcsúzok, a barna haragszik,  
Így hát az én szívem soha meg nem nyugszik! 
 
Lemegyek a, lemegyek a pince fenekére, 
Ráülök a ráülök a hordó tetejére, 
Addig iszom, míg csak bor lesz, azután meg kisangyalom, a 
szódavíz is jó lesz, 
Egyszer kimentem a ligetbe sétálni! 
 
Dombon van a dombon van a Sári néni haza, 
Van is annak van is annak férjhez való lánya, 
Sári néni arra kérem, kösse meg a kösse meg a kutyáját, 
Ne ugassa ne ugassa le a szomszéd leányát! 
 
A füzesi csorgó víz, 
olyan édes mint a méz, 
aki iszik belőle, 
vágyik a szerelemre, 
vágyik a szerelemre salalala 
 
Ez az utca szebeni, 
szabad rózsát cserélni, 
szőkét barnát pirosat, 
amilyent én akarok, 
amilyent én akarok salalala 
 

 
Verd meg isten verd meg azt, 
kinek szíve nem igaz, 
mer' az enyém igaz volt, 
mégis megcsalatkozott, 
mégis megcsalatkozott salalala 
 
Adj egy kicsit te Kati, 
az Isten megfizeti, 
az Isten megfizeti de fizeti! 
Ne bánd édes virágom, 
hogy így élem világom, 
hogy így élem világom de világom! 
Eljed te is nem bánom! 
szívemből azt kívánom, 
szívemből azt kívánom de kívánom! 
 
Három kupa máléliszt, 
megcsókolt egy gazdatiszt, 
megcsókolt egy gazdatiszt de gazdatiszt! 
Ha megcsókolt ő bánja, 
ő került a kórházba, 
ő került a kórházba de kórházba! 
 
2)  Hegyek-Völgyek 
 
Hadd el te, kicsike, mit csináltál az este? 
Huncut vagy, tolvaj vagy, még a májad sem igaz! 
 
Árva vagyok, nincs gyámolom,  
még a vizet is gyászolom. 
Árva vagyok mint a madár, 
Ki a felhőn odafenn száll, 
Ki a felhőn odafenn száll! 
 

Árva vagyok, s az is leszek, 
amíg e világon élek. 
Búsulhatok, amíg élek, 
mer` én arra reáérek! 
 
Csobányosi hegyek kőből vannak rakva, 
de sok édesanya sírva jár alatta. 
Ne sírj édesanyám mer ennek így kell lenni, 
minden jó családból egynek rossz kell lenni! 
 
Szállj el fecskemadár zöld erdőn keresztül,  
Szállj be jó anyámhoz, csak ő van egyedül.  
Ha kérdi hogy vagyok, mondjad, beteg vagyok,  
A komanyesti kórház vaságyán hervadok! 
 
Mikor Gergely legény volt,  
Jaj Micsa szép legény volt, 
Édes Gergelem, kedves Gergelem! 
 
Csipkeággal botja volt, 
Ő nékem szeretőm volt. 
Édes Gergelem, kedves Gergelem! 
 
Gergely szeretőm vala, 
Karikagyűrűm vala, 
Édes Gergelem, kedves Gergelem! 
 
Csipkés inget felvettem, 
Selyem fatát feköttem. 
Édes Gergelem, kedves Gergelem! 
 
Ilyen voltam, olyan voltam, 
jaj Micsa szép leány voltam, 
Édes Gergelem, kedves Gergelem! 
 



Gergely szeretőm nincsen, 
Karikagyűrűm sincsen. 
Édes Gergelem, kedves Gergelem! 
 
4)  Szilágyság 
 
Széna van az ólba, a szénatartóba, 
Megölellek, megcsókollak, sej a pitvar ajtóba 
 
Szeretlek, szeretlek csak ne mondd senkinek, 
Míg a falu közepibe sej össze nem esketnek 
 
Akkor se mondd másnak, csak a jó anyádnak, 
Annak is csak szép csendesen, sej ne hallja senki sem 
 
Pántlikás Kalapom fujdogálja a szél, 
Ha meguntál galambom, szabad másat szeressél! 
 
Amig engem szerettél, cugos cipőt viseltél, 
De miota nem szeretsz, mezitláb is elmehetsz! 
 
Van széna van szalma, van a szénatartoba, 
Megölelem a rozsám, kűnn a pitvarajtoba! 
 
A Felszegen végestelen végig, 
Minden kis kapuba rózsa nyillik. 
Minden kis kapuba kettő, három, 
Csak az enyém hervadt el a nyáron! 
 
Nézlek babám, de hiába nézlek,  
Nem való vagy nékem szeretőnek. 
Mert én szegény árva leany vagyok, 
Nagy gazdával szóba sem állhatok 
 
Es az eső, nagy sár van az utcán,  
Ez a kislány sirva mos a kútnál. 
Sirva mondja az édesanyjának, 
Szeretőjét viszik katonának. 
 

6) Kalocsa 
 
Elindultam szép hazámból,  
Híres kis Magyarországból.  
Visszanéztem félutamból,  
Szememből a könny kicsordult. 
 
Bú ebédem, bú vacsorám,  
Boldogtalan minden órám.  
Nézem a csillagos eget,  
Sírok alatta eleget. 
 
Én Istenem, rendelj szállást,  
Mert meguntam a bujdosást,  
Idegen földön a lakást,  
Éjjel-nappal a sok sírást. 
 
Kalocsai lányok, Isten veletek!  
Már én többet nem beszélek veletek!  
Nyíljon ki a bazsarózsa a kezetekben,  
Három évig nem szakítok belőle. 
 
Kalocsai lányok tyúkot ültettek!  
Egy tyúk alá harminchat tojást tettek! 
Harminchat tojásból csak egy kicsi kakas lett, 
Kalocsai lányok, mi lesz veletek? 
 
Nem messze van ide Kalocsa! 
vasas kocsin járok el oda! 
Vasas kocsi réz a tengelye szegecse, 
huncut a babám fekete szeme 
 
El kell menni katonának el! 
De a babám nem vihetem el! 
Nem zsebkendő hogy a zsebembe tegyem, 
a kaszárnyába magammal vigyem! 
 
Új a csizmám a szögre van felakasztva,  
sarkantyúját belepte a rozsda. 

Összeverem olyan betyár módra! 
Mindegy szálig lepereg a rozsda róla! 
 
Új a csizmám (a) kalocsai suszter varrta, 
sarkantyúját belepte a rozsda. 
Össze verem olyan betyár módra! 
Mindegy szálig lepereg a rozsda róla! 
 
 

Lyrics for Gyanta’s Indulás-Departure CD 
(ENGLISH TRANSLATION) 

 
1) Mezőség 
 
My garden, my garden, my beautiful round garden 
My weak arms can no longer sweep with a broom 
I’ve swept long enough, it’s time for someone else to 
sweep 
I hugged you enough my love, now it’s time for someone 
else to hug you 
 
There are two roads ahead of me, which one should I take? 
I have two beautiful lovers, which one should I say 
goodbye to? 
If I say goodbye to the blonde one, the brunette one will get 
mad 
Then my heart will never be at peace 
 
I go down to the bottom of the cellar 
I sit on the top of a barrel of wine 
I drink until the wine runs out; after that, even soda water 
will be fine, my love 
Once I took a walk in the park 
 
Sári’s house is on the hill 
She has eligible daughters too 
Sári, please put a leash on your dog 
So the dog won’t keep barking at the neighbor’s daughter 
 



The water flowing through Füzes  
Is as sweet as honey 
Whoever drinks from it 
Falls in love 
 
This street is in Szeben 
It’s alright to exchange flowers (meaning lovers) 
Blondes, brunettes, red ones 
The choice is all mine 
 
May God punish those 
Whose heart is not truthful 
Because mine was truthful 
And it still got broken 
 
Give me some, Kati 
God will repay you 
Don’t worry about me, my love 
That this is how I live my life 
You should live yours too 
That’s what I wish for you, from the bottom of my heart 
 
Three cups of flour 
I was kissed by the headmaster of the farm 
If he kissed me, he’ll be sorry 
He’s the one they’ll be taking to the hospital 
 
2)  Hegyek-Völgyek 
 
Listen here, little one, where were you last night? 
You’re naughty, you’re a thief, not even your liver is 
truthful 
 
I’m an orphan with no guardian 
I mourn even for water 
I’m an orphan like a bird 
Who soars in the clouds 
 
 

I’m an orphan, and that’s what I’ll stay 
Until I remain in this world 
I can remain sorrowful while I’m alive 
Because I have plenty of time for that 
 
The mountains of Csobányos are full of rocks 
Many mothers walk there, crying 
Don’t cry mother, this is how things need to be 
In every family, there’s one who needs to be bad 
 
Fly away swallow, across the green forest 
Fly to my mother, as she’s alone 
If she asks how I am, tell her I’m sick 
I’m wasting away in an iron bed at the hospital in 
Komanyest 
 
When Gergely [Gregory] was a young man, 
Wow, was he good looking 
My sweet and dear Gergely 
 
He had a beautiful walking stick 
And he was my lover 
My sweet and dear Gergely 
 
When Gergely was my lover, I wore an engagement ring 
My sweet and dear Gergely 
 
I put on my lacy blouse 
And my silk kerchief 
My sweet and dear Gergely 
 
I was like “this” and like “that” 
Wow, I was a pretty girl then too 
My sweet and dear Gergely 
 
Gergely is no longer my lover 
And no longer do I wear the engagement ring 
My sweet and dear Gergely 
 

4)  Szilágyság 
There’s hay in the pigsty in the barn 
I hug you and kiss you in the door of the porch 
 
I love you, I love you, but don’t tell anyone 
Until we get married in the center of town 
 
Even then, don’t tell anyone, just your mother 
But tell her quietly too, so no one else hears it 
 
The wind is blowing the ribbon in my hat 
If you get bored with me, my love, it’s alright to love 
someone else 
 
While you loved me, you wore fancy shoes 
But since you don’t love me, you can leave me barefoot, 
for all I care 
 
There’s hay and straw in the barn 
I’ll hug my lover, out by the door of the porch 
 
In Felszeg, for miles and miles 
Roses grow in every little gate 
In every little gate there’s two or three roses 
But only mine wilted during the summer 
 
I’m watching you, my lover, but for naught 
You’re not appropriate to be my lover 
Because I’m a poor orphan girl 
Who can’t even speak to the head manager of the farm 
 
It’s raining, there’s plenty of mud on the street 
This girl is cleaning clothes and crying at the well 
She’s telling her mother while crying 
That they’re taking her lover away, to be a soldier 
 
 
 
 



6) Kalocsa 
 
I departed from my homeland,  
famous little Hungary 
I turned around halfway 
And tears began to fall from my eyes 
 
Sorrowful lunch, sorrowful dinner 
Every hour of the day is sorrowful 
I’m watching the stars in the sky 
And I cry plenty under the stars  
 
My God, find me refuge 
Because I’m tired of hiding 
Living as a foreigner in a foreign land 
Crying day and night 
 
Girls of Kalocsa, God be with you  
I’m no longer speaking with you 
May roses bloom in your hands 
I won’t tear the roses off for three years 
 
The girls of Kalocsa set hens 
Under each hen, they set 30 eggs 
Only one rooster was born from the 30 eggs 
Girls of Kalocsa, what will happen to you now? 
 
Kalocsa isn’t far from here 
I get there using an iron car 
The iron car has a brass axle and rivet 
My lover’s black eyes are naughty 
 
I have to leave to be a soldier for the army 
But I can’t take my lover with me 
She’s not a handkerchief so I can’t put her in my pocket 
and take her to the barracks 
 
 
 

 
My boots are new, and hung up on a nail 
The spurs on them are covered by rust 
I will beat the boots like crazy 
Until all of the rust flies off the spurs 
 
My boots are new, the shoemaker of Kalocsa made them 
The spurs on them are covered by rust 
I will beat the boots like crazy 
Until all of the rust flies off the spurs 
 


