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T H E  P H A N T O M  O F  T H E  O P E R A  
T H I N K  O F  M E  

 
CHRISTINE: 
Think of1 me, think of me fondly2, 
when we've said goodbye3. 
Remember4 me once in a while5 - 
please promise6 me you'll try7. 
When you find8 that, once again9 
you long10 to take your heart back11 and be 
free12, 
if you ever13 find a moment14, 
spare a thought for15 me 
 
We never said our love was evergreen16, 
or as unchanging17 as the sea - 
but if you can still18 remember4 
stop19 and think of1 me . . . 
 
Think of1 all the things20 
we've shared21 and seen - 
don't think about22 the way23 things20 
might have been . . . 
 
Think of1 me, think of1 me waking24, 
silent25 and resigned26. 

Imagine27 me, trying7 too hard28 

to put you from29 my mind30. 
Recall31 those days 
look back on32 all those times33, 
think of1 the things20 we'll never do - 
there will never be a day, 
when I won't think of1 you . . . 
 
RAOUL: 
Can it be? Can it be Christine? 
Bravo! 
Long ago, it seems34 so long ago 
How young and innocent35 we were... 
She may not remember4 me, 
but I remember4 her... 
 
CHRISTINE 
Flowers36 fade37,  
The fruits38 of summer39 fade37,  
They have their seasons40, so do we; 
but please promise6 me, that sometimes 
you will think of1 me! 

1. gondol vkire/vmire 
2. gyengéden 
3. elbúcsúztunk 
4. emlékszik 
5. néhanapján 
6. megígér 
7. megpróbál 
8. úgy találja, hogy … 
9. ismét, újra 
10. vágyik arra, hogy tegyen 

vmit 
11. visszavesz vmit 
12. szabad 
13. valaha 
14. pillanat 
15. jussak eszedbe 

(spare=időt szán vmire 
thought=gondolat) 

16. örökzöld, örökké tartó 
17. állandó, változatlan 
18. még mindig 
19. megáll 
20. dolog 
21. megoszt 
22. gondol vmire 
23. ahogy, amint, amilyen 

módon 
24. felébredve 

25. csendes 
26. beletörődő 
27. elképzel 
28. túl keményen 
29. eltesz vmit vhonnan 
30. elme 

(put sg from the mind = 
kitörli az emlékezetéből) 

31. visszaemlékezik 
32. visszatekint vmire 
33. azok az idők 
34. úgy tűnik 
35. ártatlan 
36. virág 
37. elhalványul 
38. gyümölcs 
39. nyár 
40. évszak 

Amit érdemes tudni a musical-ről: 
1. http://www.thephantomoftheopera.com/ 
2. the plot and the characters: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Phantom_of_the_Opera 

listen here 

http://www.angol-online-nyelvstudio.hu/
http://www.thephantomoftheopera.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Phantom_of_the_Opera
http://www.youtube.com/watch?v=KhfaOqqr0RM
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NYELVTAN 
 
A valószínűség, illetve találgatás kifejezése az angolban 
 

can 

1. találgatást fejez ki, általában ’vajon’-nal fordítjuk: 

Can it be? = (Vajon) lehetséges? 

 

2. kifejezünk vele 75%-os valószínűséget is 

(erre a dalszövegben nincsen példa) 

 

may 

50 %-os valószínűséget fejez ki, általában ’lehet’-tel fordítjuk 

She may not remember me. = Lehet, hogy nem emlékszik rám. 

 

might 

25 %-os valószínűséget fejez ki, fordítása általában ’lehet’, 

’előfordulhat’, ’megtörténhet’ 

…the way things might have been. = … ahogy a dolgok lehettek 

volna/történhettek volna. 

 

 
Amennyiben szeretnél többet megtudni a fenti nyelvtani fogalmakról, szabályokról, webáruházunkban megtalálod őket a 
Rendszerező nyelvtankönyv megfelelő fejezetei alatt. 
Felhívjuk figyelmedet arra, hogy az angolban, csakúgy, mint a magyarban a valószínűségeket sok esetben módbeli segédigékkel 
fejezzük ki, ezért célszerű a két tananyagrészt együtt, illetve egymás után megtanulni. 1. módbeli segédigék, 2. valószínűségek. 
Elég utálatos tananyag, de ha rendszerben tanulod, hamar túljuthatsz rajta. 

http://www.angol-online-nyelvstudio.hu/
http://www.angol-online-nyelvstudio.hu/uzlet/
http://www.angol-online-nyelvstudio.hu/termekkategoria/rendszerezo-nyelvtan/

