
10 11

Ej mi a kő! tyúkanyó, kend
A szobában lakik itt bent?
Lám, csak jó az isten, jót ád,
Hogy fölvitte a kend dolgát!

Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is fölszáll,
Eszébe jut, kotkodákol,
S nem verik ki a szobábol.

Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambot etetik,
Válogat a kendermagban,
A kiskirály sem él jobban.

Ezért aztán, tyúkanyó, hát
Jól megbecsűlje kend magát,
Iparkodjék, ne legyen ám
Tojás szűkében az anyám. –

Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
Hadd beszélek mostan veled,
Régi cseléd vagy a háznál,
Mindig emberűl szolgáltál,

Ezután is jó légy, Morzsa,
Kedvet ne kapj a tyúkhusra,
Élj a tyúkkal barátságba’…
Anyám egyetlen jószága.

What the stone is! chicken wings, kend
Are you staying in the room here?
Look, God is just good, good,
How did you get the job?

Here you run up and down,
He even goes up to the chest,
He remembers you,
And they do not get out of the room.

They do not wake up, they’re not wicked!
Like a pigeon feeding,
He chooses in hemp,
The little queen does not live better either.

That’s why, honey, well
He is very honored,
Do not be afraid
Eggs are narrow on my mother.

Morse dog, sharpen your ears,
Let me talk to you now,
Your old servant or your house,
You’ve always been human,

After that be good, Morzsa,
Do not get your hands on the hen,
Live with hens for friendship ...
My only cattle.
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Mi a kő! csirke szárnyak, kend
Itt tartózkodik a szobában?
Nézd, Isten csak jó, jó,
Hogy szerezted a munkát?

Itt fuss fel és le,
Még a mellkasához is felmegy,
Emlékszik rád,
És nem jönnek ki a szobából.

Nem ébrednek fel, nem gonoszak!
Mint a galamb táplálása,
Kenderen választja,
A kis királynő sem él jobb.

Ezért, drágám
Nagyon tisztelt,
Ne félj
A tojás keskeny az anyámon.

Morse kutya, élesítsd a füleidet,
Hadd beszéljek veled most,
A régi szolgád vagy a házad,
Mindig is ember voltál,

Utána jó legyen, Morzsa,
Ne kapja meg a kezét a tyúkra,
Élő a tyúk a barátság…
Az egyetlen szarvasmarha.

Petőfi Sándor: Anyám tyúkja / Sándor Petőfi: My mother’s chicken
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Ady Endre: Szemmel tartom

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.
Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.

I’ve been tossing my hand
I’ll take your hand,
With my eyes already dripping
I keep your eyes.

World War II
Ancient wild, who is terrible
Dude, I’ve come to you
And I’m awake with you.

I’ve been tossing my hand
I’ll take your hand,
With my eyes already dripping
I keep your eyes.

I do not know why, how long
I’ll stay for you,
But I’ll take your hand
And I keep your eyes.

Már rángattam a kezem
Fogom a kezed,
A szemem már csöpögött
Szemmel tartom.

második világháború
Ősi vad, aki szörnyű
Haver, jöttem hozzád
És ébren vagyok veled.

Már rángattam a kezem
Fogom a kezed,
A szemem már csöpögött
Szemmel tartom.

Nem tudom, miért, mennyi ideig
Én maradok érted,
De én megfogom a kezed
És én tartom a szemed.



10 11

Ej mi a kő! tyúkanyó, kend
A szobában lakik itt bent?
Lám, csak jó az isten, jót ád,
Hogy fölvitte a kend dolgát!

Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is fölszáll,
Eszébe jut, kotkodákol,
S nem verik ki a szobábol.

Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambot etetik,
Válogat a kendermagban,
A kiskirály sem él jobban.

Ezért aztán, tyúkanyó, hát
Jól megbecsűlje kend magát,
Iparkodjék, ne legyen ám
Tojás szűkében az anyám. –

Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
Hadd beszélek mostan veled,
Régi cseléd vagy a háznál,
Mindig emberűl szolgáltál,

Ezután is jó légy, Morzsa,
Kedvet ne kapj a tyúkhusra,
Élj a tyúkkal barátságba’…
Anyám egyetlen jószága.

What the stone is! chicken wings, kend
Are you staying in the room here?
Look, God is just good, good,
How did you get the job?

Here you run up and down,
He even goes up to the chest,
He remembers you,
And they do not get out of the room.

They do not wake up, they’re not wicked!
Like a pigeon feeding,
He chooses in hemp,
The little queen does not live better either.

That’s why, honey, well
He is very honored,
Do not be afraid
Eggs are narrow on my mother.

Morse dog, sharpen your ears,
Let me talk to you now,
Your old servant or your house,
You’ve always been human,

After that be good, Morzsa,
Do not get your hands on the hen,
Live with hens for friendship ...
My only cattle.

GOOGLE TRANSLATE

Klasszikus magyar versek 
angol fordításban és magyar visszafordításban

Haklik Norbert szíves közlése

Mi a kő! csirke szárnyak, kend
Itt tartózkodik a szobában?
Nézd, Isten csak jó, jó,
Hogy szerezted a munkát?

Itt fuss fel és le,
Még a mellkasához is felmegy,
Emlékszik rád,
És nem jönnek ki a szobából.

Nem ébrednek fel, nem gonoszak!
Mint a galamb táplálása,
Kenderen választja,
A kis királynő sem él jobb.

Ezért, drágám
Nagyon tisztelt,
Ne félj
A tojás keskeny az anyámon.

Morse kutya, élesítsd a füleidet,
Hadd beszéljek veled most,
A régi szolgád vagy a házad,
Mindig is ember voltál,

Utána jó legyen, Morzsa,
Ne kapja meg a kezét a tyúkra,
Élő a tyúk a barátság…
Az egyetlen szarvasmarha.

Petőfi Sándor: Anyám tyúkja / Sándor Petőfi: My mother’s chicken

Ady Endre: Őrizem a szemed / Endre Ady: I Keep Your Eyes / 

Ady Endre: Szemmel tartom

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.
Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.

I’ve been tossing my hand
I’ll take your hand,
With my eyes already dripping
I keep your eyes.

World War II
Ancient wild, who is terrible
Dude, I’ve come to you
And I’m awake with you.

I’ve been tossing my hand
I’ll take your hand,
With my eyes already dripping
I keep your eyes.

I do not know why, how long
I’ll stay for you,
But I’ll take your hand
And I keep your eyes.

Már rángattam a kezem
Fogom a kezed,
A szemem már csöpögött
Szemmel tartom.

második világháború
Ősi vad, aki szörnyű
Haver, jöttem hozzád
És ébren vagyok veled.

Már rángattam a kezem
Fogom a kezed,
A szemem már csöpögött
Szemmel tartom.

Nem tudom, miért, mennyi ideig
Én maradok érted,
De én megfogom a kezed
És én tartom a szemed.



12 13

Petőfi Sándor: István öcsémhez / Sándor Petőfi: Istvan Oxygen / 

Petőfi Sándor: Istvan Oxygen

Hát hogymint vagytok otthon, Pistikám?
Gondoltok-e ugy néha-néha rám?
Mondjátok-e, ha estebéd után
Beszélgetéstek meghitt és vidám,
Mondjátok-e az est óráinál:
Hát a mi Sándorunk most mit csinál?
És máskülönben hogy van dolgotok?
Tudom, sokat kell fáradoznotok.
Örök törődés naptok, éjetek,
Csakhogy szükecskén megélhessetek.
Szegény atyánk! ha ő ugy nem bizik
Az emberekben: jégre nem viszik.
Mert ő becsűletes lelkű, igaz;
Azt gondolá, hogy minden ember az.
És e hitének áldozatja lett,
Elveszte mindent, amit keresett.
Szorgalmas élte verítékinek
Gyümölcseit most más emészti meg.
Mért nem szeret ugy engem istenem?
Hogy volna mód, sorsán enyhítenem.
Agg napjait a fáradástul én
Mily édes-örömest fölmenteném.
Ez fáj nekem csak, nyúgodt éltemet
Most egyedűl ez keseríti meg.
Tégy érte, amit tenni bír erőd;
Légy jó fiú, és gyámolítsad őt.
Vedd vállaidra félig terheit,
S meglásd, öcsém, az isten megsegít.
S anyánkat, ezt az édes jó anyát,
O Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd!
Mi ő nekünk? azt el nem mondhatom,
Mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom;
De megmutatná a nagy veszteség:
Ha elszólítná tőlünk őt az ég...
E néhány sorral érd be most, öcsém.
Én a vidámság hangját keresém,
És akaratlan ilyen fekete
Lett gondolatjaimnak menete;
S ha még tovább fonnám e fonalat,
Szivem repedne a nagy kín alatt.
Más levelem majd több lesz és vidám.
Isten megáldjon, édes Pistikám!

Well, how are you at home, Pistick?
Do you ever think of me sometimes?
Tell me if after dinner
They talked intimately and cheerfully,
Do you say the evening classes:
What is our Sándor doing now?
And what else are you doing?
I know you have to do a lot of work.
Eternal care day, night,
But you can live poorly.
Poor father! if he does not
In humans: no ice is taken.
Because he is a loving soul, true;
She thinks everybody is.
And he was the victim of this faith,
He lost everything he was looking for.
He was diligent in his sweat
Her fats are now lost by others.
Why does not God like me?
How could I be able to ease my fate.
Every day I’m in trouble
How sweet and happy I would spare.
This hurts for me only, I’ve been kicking my life
Now it’s just bothering him alone.
Do what you have to do for strength;
Be a good boy and guard him.
Take half of your shoulders on your shoulders,
And see, my dear, god helps.
And our mother, this sweet good mother,
O pistachio, love, respect, worship.
What is he to us? I can not say,
Because there is no word, I have no idea;
But you would show the big loss:
If you would call us heaven ...
Now, come on, these few lines, darling.
I search for the voice of cheer,
And unintentionally this black
My way of thinking;
And if I made this thread even more,
My heart crippled under the great torment.
My other letter will be more and more fun.
God bless me, sweet Pistachio!

Nos, hogy vagy otthon, Pistick?
Talán néha gondolsz rólam?
Mondja meg, vacsora után
Szívesen és vidáman beszélgettek,
Ön szerint az esti órák:
Mi a mi Sándorunk most?
És mit csinálsz még?
Tudom, hogy sok munkát kell tennie.
Örök ápolási nap, éjszaka,
De rosszul élhetsz.
Szegény apa! ha nem
Emberben: nincs jég.
Mert szerető lélek, igaz;
Azt hiszi, mindenki.
És ez a hit áldozata volt,
Mindent elvesztett, amit keresett.
Szorgalmas volt a verejtékében
A zsíroit mások elvesztik.
Miért nem szeret Isten?
Hogyan tudnám könnyíteni a sorsomat?
Minden nap bajban vagyok
Mennyire édes és boldog lennék.
Ez csak nekem fáj, én rúgtam az életemet
Most csak zavarja őt egyedül.
Tegye meg, amit erőssé kell tennie;
Légy jó fiú és őrj meg.
Fogd a vállod felét a vállodon,
És nézd, kedvesem, isten segít.
És anyánk, ez az édes jó anya,
O pisztácia, szerelem, tisztelet, imádás.
Mi a számunkra? Nem mondhatom,
Mivel nincs szó, fogalmam sincs;
De megmutatná a nagy veszteséget:
Ha hívna minket mennyország ...
Most, gyere, ez a pár vonal, drágám.
Megpróbálom felkiáltani a hangot,
És véletlenül ez a fekete
Gondolkodásmódom;
És ha még jobban megcsináltam ezt a szálat,
A szívem megtorpant a nagy gyötrelem alatt.
A másik levélem egyre szórakoztatóbb lesz.
Isten áldjon meg engem, édes pisztácia!

Főldiekkel játszó

     Égi tűnemény,

Istenségnek látszó

     Csalfa, vak Remény!

Kit teremt magának

     A boldogtalan,

S mint védangyalának,

     Bókol úntalan.

Síma száddal mit kecsegtetsz?

     Mért nevetsz felém?

Kétes kedvet mért csepegtetsz

     Még most is belém?

Csak maradj magadnak!

     Biztatóm valál;

Hittem szép szavadnak:

     Mégis megcsalál.

Kertem nárcisokkal

     Végig űltetéd;

Csörgő patakokkal

     Fáim éltetéd;

Rám ezer virággal

     Szórtad a tavaszt

S égi boldogsággal

     Fűszerezted azt.

Gondolatim minden reggel,

     Mint a fürge méh,

Repkedtek a friss meleggel

     Rózsáim felé.

Egy híjját esmértem

     Örömimnek még:

Lilla szívét kértem;

     S megadá az ég.

Playing with mainstream players

     Sky Punch,

Looks like Goddess

     Loyal, blind Hope!

Who creates for you

     The unhappy,

And as a flamboyant,

     God bless you.

What are you doing with your mouth?

     Why are you laughing at me?

You drift into dreadful mood

     Even now?

Just stay for yourself.

     I was a believer;

I thought you said good:

     You’re still laughing.

I garden with daffodils

     You stayed all along;

With rattling streams

     You are my life;

With me a thousand flowers

     You sprinkled the spring

With blissful happiness

     You spiced it up.

I think every morning,

     Like the beesome bee,

They were flying with fresh heat

     To my roses.

I had a badge

     I’m also happy to:

I asked Lilla’s heart;

     And the sky is coming.
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Játék a mainstream játékosokkal

     Sky Punch,

Istennőnek tűnik

     Hűséges, vak Hope!

Ki teremt az Ön számára

     A boldogtalan,

És mint egy csillogó,

     Isten áldjon.

Mit csinálsz a száddal?

     Miért nevetsz ki?

Szörnyű hangulatra sodródik

     Még most is?

Csak maradj magadnak.

     Hittem;

Azt hittem, jól mondtad:

     Még mindig nevetsz.

Kertemet nárciszokkal

     Maga egész életében maradt;

Csikorgó patakokkal

     Te vagy az életem;

Számomra ezer virág

     Megszórta a tavaszt

Boldog boldogsággal

     Fűszerezte.

Azt hiszem, minden reggel,

     Mint a lenyűgöző méh,

Friss hővel repültek

     Rózsaimnak.

Volt egy jelvénye

     Én is örülök:

Megkértem Lilla szívét;

     És az ég jön.
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Csokonai Vitéz Mihály: Remélni

Játék a mainstream játékosokkal

     Sky Punch,

Istennőnek tűnik

     Hűséges, vak Hope!

Ki teremt az Ön számára

     A boldogtalan,

És mint egy csillogó,

     Isten áldjon.

Mit csinálsz a száddal?

     Miért nevetsz ki?

Szörnyű hangulatra sodródik

     Még most is?

Csak maradj magadnak.

     Hittem;

Azt hittem, jól mondtad:

     Még mindig nevetsz.

Kertemet nárciszokkal

     Maga egész életében maradt;

Csikorgó patakokkal

     Te vagy az életem;

Számomra ezer virág

     Megszórta a tavaszt

Boldog boldogsággal

     Fűszerezte.

Azt hiszem, minden reggel,

     Mint a lenyűgöző méh,

Friss hővel repültek

     Rózsaimnak.

Volt egy jelvénye

     Én is örülök:

Megkértem Lilla szívét;

     És az ég jön.
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Jaj, de friss rózsáim

     Elhervadtanak;

Forrásim, zőld fáim

     Kiszáradtanak;

Tavaszom, vígságom

     Téli búra vált;

Régi jó világom

     Méltatlanra szállt.

Óh! csak Lillát hagytad volna

     Csak magát nekem:

Most panaszra nem hajolna

     Gyászos énekem.

Karja közt a búkat

     Elfelejteném,

S a gyöngykoszorúkat

     Nem irígyleném.

Hagyj el, óh Reménység!

     Hagyj el engemet;

Mert ez a keménység

     Úgyis eltemet.

Érzem: e kétségbe

     Volt erőm elhágy,

Fáradt lelkem égbe,

     Testem főldbe vágy.

Nékem már a rét hímetlen,

     A mező kisűlt,

A zengő liget kietlen,

     A nap éjre dűlt.

Bájoló lágy trillák!

     Tarka képzetek!

Kedv! Remények! Lillák!

     Isten véletek!

Oh, my fresh roses

     Elhervadtanak;

My springs, my bare trees

     Parched Anak;

My Spring, my Honor

     Winter sweat has changed;

My old good world

     He went unworthy.

Oh! you would have left Lilla alone

     Only for me:

Now he would not complain

     I’m a mournful song.

Between the arms of the wheat

     I forget,

And the pearl wreaths

     I would not blame you.

Leave me, oh Hope!

     Leave me;

Because this is hardness

     I buried it.

I feel: in this doubt

     I had the strength of my loneliness,

Tired my soul in heaven,

     My body desires.

The meadow is unkind for me,

     The field was discharged,

The vibrant grove is desolate,

     The day was dark.

Fabulous soft trills!

     Interesting imagery!

Nice! Hopes! Lillo!

Ó, az én friss rózsaim

     Elhervadtanak;

A források, a csupasz fák

     Megkötött Anak;

Tavaszom, tiszteletem

     A téli verejték megváltozott;

Az én régi jó világom

     Méltatlan volt.

Oh! akkor egyedül maradt volna Lilla

     Csak nekem:

Most nem panaszkodott

     Szomorú dal vagyok.

A búza karjai között

     Elfelejtettem,

És a gyöngyház koszorúk

     Nem hibáztatlak.

Hagyj, ó, remélem!

     Hagyj;

Mert ez keménység

     Eltemetettem.

Úgy érzem, ebben a kétségben

     A magányom ereje volt,

Fáradt lelkem a mennyben,

     A testem vágyakozik.

A rét nem kedves nekem,

     A mezőt lemerítették,

A vibráló liget pusztaság,

     A nap sötét volt.

Mesés puha trillo!

     Érdekes képek!

Szép! Reméli! Lillo!

     Isten legyen veled!

Ez világ sem kell már nékem

Nálad nélkül, szép szerelmem,

Ki állasz most énmellettem;

Egészséggel, édes lelkem!

Én bús szívem vidámsága,

Lelkem édes kívánsága,

Te vagy minden boldogsága,

Véled Isten áldomása.

Én drágalátos palotám,

Jó illatú, piros rózsám,

Gyönyörű szép kis violám,

Élj sokáig, szép Juliám!

Feltámada napom fénye,

Szemüldek fekete széne,

Két szemem világos fénye,

Élj, élj, életem reménye!

Szerelmedben meggyúlt szívem

Csak tégedet óhajt lelkem,

Én szívem, lelkem, szerelmem,

Idvöz légy, én fejedelmem!

Juliámra hogy találék,

Örömemben így köszenék,

Térdet-fejet néki hajték,

Kin ő csak elmosolyodék. 

This world does not need me anymore

Without you, my beautiful love,

Who are you now,

Health, sweet soul?

I am the cheerful heart of my heart,

The sweetness of my soul,

You are all your happiness,

You believe in God’s resignation.

My precious palace,

Good-looking red rose,

Beautiful nice little violam,

Live for a long time, beautiful Juliet!

The cloud of my sunrise,

Black coal,

The bright light of my eyes,

Live, live the hope of my life!

In your love I have my heart

Only my soul desires you,

My heart, my soul, my love,

Be good, my prince.

To my hymn I found,

I’m so glad to thank you,

She was knee-headed for her,

Kin just smiled.

Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne néki / 
Bálint Balassi: That he would find Juliet, so she would thank him / 

Balassi Bálint: Hogy megtalálja Júlia, így köszönetet mond neki

Ez a világ már nem kell nekem többé

Nélküled, gyönyörű szerelmem,

Ki vagy most,

Egészség, édes lélek?

Én vagyok a szíve vidám szíve,

A lelkem édes,

Te mindannyian a boldogságod,

Hiszel az Isten lemondásában.

Az én értékes palotám,

Jó megjelenésű vörös rózsa,

Gyönyörű szép kis violam,

Éljen hosszú ideig, gyönyörű Júlia!

Napfelkelte felhője,

Fekete szén,

A szemem fényes fénye,

Élj, élj az életem reményében!

A szerelmedben megvan a szívem

Csak a lelkem vágyik rád,

A szívem, a lelkem, a szerelmem,

Légy jó, hercegem.

Az én himnemmel találtam,

Annyira örülök, hogy köszönöm,

Térdre érte a lányt,

Kin csak mosolygott.
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