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Énekeskönyv
Geszteréden énekelt dalok
szöveggyűjteménye

Debrecen, 2018.

ELŐSZÓ
Aranyszablya Társaság céljai közt szerepel a geszterédi hagyományok őrzése, így a népdalok, nóták, egyházi énekek
felkutatása, továbbadása.
Igyekszünk elérni, hogy ezek ne egy vitrinbe elzárt, halott tárgyak legyenek, hanem itt éljenek közöttünk. Ezt a dalkincset nem ápolni, hanem éltetni
kell. Ma azonban ez nagy kihívást jelent. Hiszen mindenhonnan ömlik ránk
a mérhetetlen mennyiségű információ, s ilyen közegben óriási kihívás a hagyományok őrzése, átadása.
A népzene, a népdal, nem egy statikus valami, hanem egy állandóan változó, formálódó alakot ölt. Ha ezeket a népdalokat megpróbáljuk konzerválni, bizonyos szinten halálra is ítéljük. Ezért is komoly dilemma, hogyan
legyen valaki hiteles, miközben a hagyományt úgy élteti, hogy a lényegét
megőrzi. Nehéz, de nem lehetetlen feladat, hiszen még élnek közöttünk
olyan emberek, akiknek a zenét a közös éneklés, nótázás, és az egyházi énekek jelentették.
A hangos éneklés manapság némi bátorságot követel tőlünk. Legtöbben a
zenélést inkább profiknak engedik át. A hanghordozó eszközök és az elektromos médiumok elterjedésével megszoktuk, hogy kiváló minőségű zenét
hallgatunk. Teljesítményorientált világunkban a legtöbb ember elbátortalanodik, ha arról van szó, hogy hallassa énekhangját. Ez a fejlemény igen
sajnálatos. A kutatók szerint ugyanis a zenélés és az éneklés az emberiség
fejlődésének szerves része. Pszichológiai kutatások bizonyították, hogy az
éneklés valóságos életelixír. Segíthet legyőzni a hétköznapok nehézségeit,
helyreállítani testi és lelki egyensúlyunkat. E szempontból nem az a fontos, hogy szépen vagy tökéletesen énekelünk, hanem a belső ráhangolódás a
meghatározó. Minél több odaadással tudunk énekelni, minél inkább szívből
jön az ének, annál erősebb a hatása. Különösen a közös éneklésnek van számos jótékony hatása, ezért érdemes lenne több egészségügyi probléma esetén
is kúraszerűen alkalmazni. Talán ezt érezték meg nagyanyáink, nagyapáink.
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Geszteréd népe híres volt dalos kedvéről, és a tánc szeretetéről. Az én
korosztályom még beleszületett ebbe a világba. Szüleink, nagyszüleink még
énekeltek, „danoltak”, s velük együtt mi is. Nem esett meg olyan rendezvény,
összejövetel, bál vagy esküvő, csigacsináló, disznótor, esetleg csomózás, vagy
egyéb közös munka, ahol két pohár bor között ne hangzott volna el egy-egy,
mindenki által ismert közösen énekelt régi szép nóta vagy ének.
Gyermekkorom egyik legszebb zenei élménye a karácsonyi kántálás.
Szenteste zengett az utca a közösen énekelt karácsonyi énekektől, a házakban
pedig folyt a betlehemezés az éjféli mise kezdetéig. Akkor a templom megtelt
a falu népével, és felcsendült a Mennyből az angyal, amely örömmel töltötte
el az emberek szívét, kitárva azt a Megváltó megszületésének befogadására. Gyerekként szívtam magamba ezt a zenei kultúrát. merthogy az éneklés
ugyanolyan része a kultúrának, mint a nyelv, és minden más művészet.
A faluban a hangszeres zene nem volt jellemző, mert néhány citerán és
egy- két hegedűn kívül nem volt más hangszer, illetve a templomban volt egy
harmónium.
Lakodalmakban legtöbbször bökönyi cigányzenekar muzsikált. Majd a
mi falunkban is az 1901-ben született Keserű János szert tett egy hegedűre,
alapított egy zenekart, s néhány zenélni tudó társával ők húzták a talpalávalót bálokban, lakodalmakban, az 50-es, 60-as, 70-es években.
Egyéb alkalmakra maradt a nótázás. Mit is énekeltek az itt élő emberek?
Ha műfaj szerint kellene meghatározni a dalokat, nehéz helyzetbe kerülnék.
Népdalokat, népies dalokat, magyarnótákat mondanék. Bár évszázada kíséri
fanyalgás, de a magyarnóta és a vele hangzó cigányzene, a magyar kultúra
része. Énekeljük, hallgatjuk fehér asztalnál, élvezzük közönségként. Főleg, ha
olyan tehetségesen adják elő, mint a 100 Tagú Cigányzenekar.
Sárosi Bálint zenetudós szerint viszont ennek a sokat vitatott műfajnak
igenis vannak értékei, nem beszélve történelmi jelentőségéről. Ahogy Kodály írta 1955-ben: „Ha valami, ez az akkori (XIX. század második fele a szerk.) magyar társadalom tükörképe. Sokkal inkább, mint az egykorú
magasabb rendű költészet.” Amit a nép a magyar nótából megőrzött, az a
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szájhagyomány értékes része. Ugyanúgy szeretni való, mint a népdal. Vegyük például a katonanótákat - az első és a második világháborúból -, melyek fele népdal, fele pedig nóta jellegű.
Az én generációm számára tulajdonképpen ez a spontánul örökölt magyar népdalkincs. És éppen itt látszik, hogy mennyire megbékél egymással a
kettő. Voltak nagyon kedvelt nóták, népdalok, amelyeket szívesen énekeltek,
amikor ráhúzta a cigány. Elég volt néha egy szál hegedűs, és indult a mulatság. Később ez a régi szép szokás lassan elhalt, és különösen a fiatalok körében, elszaporodott a mindinkább fejlődő gépzene, rádió, televízió, hangszalag és CD. Különösen a fiatalokat érte utol a különféle zenei divat, ekkor már
csak az idősebb korosztály énekelt. Majd szépen, lassan modern zenekarok
alakultak, akik ma is zenélnek egy-egy jelentős eseményen, bálban, esküvőn.
Napjainkban Geszteréden egy asszonykórus őrzi a nóta és népdalkincset.
Az utóbbi néhány évben felelevenítették a szüreti felvonulást. Lovaskocsikkal járják végig a község utcáit, énekszóval köszöntve az embereket. A szüreti felvonulás báli mulatsággal végződik.
Ennyi maradt a régi közös éneklésből. De miért is nem énekelnek az emberek? Ha valakinek eszébe is jut egy régi éneknek a címe, rendszeresen a
legnagyobb probléma, hogy sokan nem ismerik a dal szövegét, csak a dallam
tűnik ismerősnek. Ezen elgondolkodva jutott eszünkbe, hogy össze kellene
állítani a régi daloknak, énekeknek a szöveggyűjteményét, remélve, hogy
megőrizzük az utókornak.
Egy ilyen munka elkészítése a teljesség igényével indul, de rá kell jönnünk
arra, hogy a lehetőségek korlátozottak. Egyrészt mert a magyar népdalkincs
óriási. Másrészt a népdal keletkezésénél és terjedésénél fogva magában hordja a sokszínűséget. Attól függően, hogy hol, melyik évben hallotta valaki a
dalt, és adta tovább kisebb - nagyobb közösségekben, változik a szövegük.
Nem tudjuk, hogy Geszteréden ki mennyi dalt ismer. Élnek közöttünk olyanok, akik jóval többet ismernek, mint ami ebben a gyűjteményben benne
van, és olyanok is vannak, akik még ennyit sem ismernek.
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Itt szeretnék köszönetet mondani Plósz Ferencnének, aki nagyban segítette a munkámat, segített a gyűjtemény összeállításában.
Így állt össze a jelenlegi gyűjtemény, amely elősegítheti a régi geszterédi
hagyomány, a közös éneklés újbóli terjedését. Ahhoz azonban az kell, hogy
azok az emberek, akik még ismerik a leírt szövegekhez kapcsolódó dallamot,
az énekkedvelő fiatalok részére való átadásba, terjesztésbe besegítsenek. Ha
ez mégsem sikerülne, akkor is remélhetőleg elértük azt, hogy az utókor részére a régi geszterédi énekszeretet emléke megmaradjon.

Geszteréd, 2018. október 12.
							
Rácz Jánosné
a gyűjtemény szerkesztője

Népdalok,
nóták

EZ A VONAT
Ez a vonat most van indulóba’,
Az eleje fel van virágozva,
A belseje sárgára, leszerelő öreg tüzér számára,
Mennek haza végleges szabadságra.
Be van az én zubbonyzsebem varrva
Barna kislány mit keresel abba’?
Benne van a zsoldkönyvem, meg a leszerelő levelem,
Már ezután barna kislány a kedvesem.
Vége van az őszi gyakorlatnak,
Öreg tüzér hazafelé ballag.
Zsebrevágja a zsoldkönyvét, meg a leszerelő levelét,
Elszereti a kopasznak a szeretőjét.
LÁTOD ÉDESANYÁM
Látod édesanyám, kedves édesanyám, mért szültél a világra?
Dobtál volna inkább, dobtál volna inkább a zavaros Tiszába.
Tisza vize vitt volna a jeges Dunába,
Hogy ne lettem volna, sose lettem volna senki megunt babája.
Nincsen páros csillag, nincsen páros csillag, mind lehullott a földre,
Nincsen hű szeretőm, nincsen hű szeretőm, mert elhagyott örökre,
Ha elhagyott nem sajnálom, menjen örökre,
Még a föld alatt is, még a síron túl is csak ő jár asz eszembe.
Lassan forog babám, lassan forog babám a gépkocsi kereke,
Azon visznek engem, azon visznek engem ki a gyakorlótérre.
Ahány százszor megfordul a kocsi kereke,
Annyi százszor babám, annyi százszor babám jussak és az eszedbe
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HIDEG SZÉL FÚJ ÉDESANYÁM
Hideg szél fúj édesanyám, adja ki a kendőm,
Még az éjjel felkeresem a régi szeretőm,
Kiállok a kapujába, kibeszélgetem magamat véle utoljára.
Ellőtték a jobb karomat, folyik piros vérem,
Nincsen nékem édesanyám, ki bekösse nékem,
Gyere kisangyalom kösd be sebeimet,
Gyógyítsd meg a bánatos szívemet.
KÉT ÚT ÁLL ELŐTTEM
Két út áll előttem, melyiken induljak?
Kettő a szeretőm, melyiktől búcsúzzak?
Szőkétől búcsúzok, a barna haragszik,
Így hát az én szívem soha meg nem nyugszik.
Szőkétől búcsúzom piros pünkösd napján,
a barnától, a csalfától, halálom óráján.
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KECSKEBÉKA
Kecskebéka felmászott a fűzfára,
Annak is a legmagasabb ágára,
Így sem volt jó, úgy sem volt jó,
sehogyan sem volt az jó,
Mindig csak a más asszonya lenne jó.
A mi cicánk felmászott a padlásra,
Kisegeret hozott le a szájába,
Ide tette, oda tette, mindenüvé letette.
Utoljára fülét, farkát megette.
KÉK A KÖKÉNY, RECECE
Kék a kökény, recece, ha megérik fekete,
Én utánam kisangyalom ne gyere.
Kék a kökény, recece, ha megérik fekete,
Én utánam kisangyalom ne gyere.
Én is annak a babája vagyok,
Aki nékem minden este páros csókot adott,
Kék a kökény, recece, ha megérik fekete,
Én utánam kis angyalom ne gyere.
Azt kérdi a kapitány, ki babája ez a lány,
Ki babája ez a csinos barna lány?
Azt kérdi a kapitány, ki babája ez a lány.
Ki babája ez a csinos barna lány?
Én is annak a babája vagyok,
Aki nékem egész éjjel páros csókot adott,
Kék a kökény, recece, ha megérik fekete,
Én utánam kisangyalom ne gyere?
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KIS KENDŐM NÉGY SARKA
Kis kendőm négy sarka simára van vasalva,
Mind a négy sarkába a babám neve van varrva.
Egyik szőke, a másik barna, a harmadik csudaszép,
Megállj te csudaszép, majd eszedbe jutok még.
Majd eszedbe jutok babám, de már akkor késő lesz,
Mert az én árva szívem nem a tiéd, másé lesz.
MI, MI, MI, MI
Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi,
Hej mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi
Mi mozog a zöld leveles bokorban?
Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi,
Hej mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi
Mi mozog a zöld leveles bokorban?
Azt gondoltam, hogy egy róka, vagy egy nyúl,
Se nem róka, se nem nyúl, komámasszony meg egy úr
Ugrott ki a zöld leveles bokorból.
NYISD KI BABÁM AZ AJTÓT
Nyisd ki babám az ajtót, csendesen,
mert meghallják a szomszédok.
Nyisd ki babám az ajtót, csendesen,
mert meghallják a szomszédok.
Ha meghallják, hadd hallják,
úgyis tudja már a világ,
Hogy én téged szeretlek,
hogy én téged soha el nem felejtlek.
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SZÁZADOS ÚR, SEJ, HAJ.
Százados úr, sejehaj, százados úr, ha felül a lovára,
Visszatekint, sejehaj, visszatekint az elfáradt bakákra,
Ugye fiuk, szép élet a katonaélet?
Csak az a baj, sejehaj, csak az a baj, hogy nehéz a viselet.
Diófából sejehaj, diófából nem csinálnak koporsót,
A bakának sejehaj a bakának nem írnak rá koszorút,
Ágyúgolyó lesz annak a búcsúztatója,
Barna kislány sejehaj, barna kislány lesz a megsiratója.
VALAHOL EGY KIS FALUBAN
Valahol egy kis faluban, nem nyílnak már a pünkösdi rózsák,
Valahol egy ablak alatt elnémultak a szerelmes nóták,
Valahol egy csendes utcán szomorúan álmodozva járok,
Ne tudja meg soha senki, hogy én mindig valakire várok.
Valamikor boldog voltam, ha pünkösdi rózsát láttam nyílni,
Valamikor örömkönnyet tudtam én a rózsák között sírni,
Valamikor nem gondoltam, hogy én egyszer így maradok árván,
Hogy énnékem nem nyílik már, soha virág a pünkösdi rózsán.
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ODA VAN A VIRÁGOS NYÁR
Oda van a virágos nyár, minden levél sárga,
Jajgatva sír a szellő is, mintha neki fájna.
Fel-felzokog, úgy kesereg ott kinn az avarban,
Mint mikor az én rózsámnak, szerelmetes violámnak,
Elvesztét sirattam.
Szellő szellő, síró szellő, fáj a szívem, lelkem,
Beteg vagyok, meg is halok, sirassál el engem.
Vidd magaddal a szívemet e világon végig,
Mutogasd meg mindenkinek, milyenek a vérző szívek,
Mikor összetépik.
JAJ, DE SZÉP KÉK SZEME VAN MAGÁNAK
Jaj, de szép kék szeme van magának,
Nincs ilyen a világon senki másnak.
A szívem úgy dobog, mikor látom,
Meghalok egy csókjáért, gyöngyvirágom!
Nappal is álmodom mosolyával,
Éjjel meg azt huzatom a cigánnyal, /hogy/
Jaj, de szép kék szeme van magának,
Nincs ilyen a világon senki másnak.
Rózsákat ringat a szél a kertben,
Érzem, hogy mindörökre rabja lettem,
Hangjában tündérek muzsikálnak,
Súgja meg: elfogad-e babájának?
Rózsaszirom lesz a nyoszolyája,
Két karom ölelése a párnája,
Szívemmel bélelem kicsi fészkünk,
Tartós lesz, nem kell másik, amíg élünk.
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EZÉRT A LEGÉNYÉRT
Ezért a legényért nem adnék egy krajcárt,
Aki a lány előtt összehúzza magát.
Összehúzza magát, eltátja a száját,
A fene egye meg a málészájúját.
RÓZSABOKORBAN JÖTTEM A VILÁGRA
Rózsabokorban jöttem a világra,
Nem dajkált az édesanyám hiába.
Járt utánam három falu legénye,
Én meg csak úgy hitegettem,
Csalogattam, válogattam belőle.
Hej, ha végig sétálok az udvaron,
Nincsen, aki meg ne állna a soron.
Azt suttogja fiatalja, öregje,
Jaj de csinos, de takaros,
Ez a pici barna, piros menyecske.
Már ezután nem hiszek a legénynek,
Két színe van, mint a mályvalevélnek.
Látom rózsám, másfelé visz az utad,
Eredj arra, vagy amarra,
Akármerre, ha már erre meguntad.
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HOGYHA NÉKEM SOK PÉNZEM LESZ
Hogyha nékem sok pénzem lesz felmegyek Budapestre,
Ott sétálok a fő utcán minden szombat este,
Kicsinosítom magamat, a fejemet jól fel tartom,
Majd valaki belém szeret odalenn a Duna parton.
NINCSEN ANNYI TENGER CSILLAG AZ ÉGEN
Nincsen annyi tenger csillag az égen,
Mint ahányszor eszembe jutsz te nékem.
Ha te engem, szint oly híven szeretnél,
Mélyebb lenne, nagyobb lenne szerelmünk a tengernél.
Édesanyám leányának neveznek,
Nem tehetek róla, hogy így szeretlek.
Édesanyám azt kötötte lelkemre,
Ne öleljek, ne szorítsak csalfa legényt keblemre.
Én vagyok a falu rossza egyedül,
Engem ugat minden kutya messziről.
Sem az anyám, sem az apám nem volt rossz,
Csak egyedül, csak egyedül, magam vagyok a gonosz.
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EGY CICA, KÉT CICA
Egy cica, két cica, száz cica, jaj!
Kergeti az ici-pici egeret.
Kis Teca, nagy Teca, Katica haj!
Nem szeret mást egyedül csak engemet.
Jaj, de szép kis állat a cica, a cica,
Hej, de még szebb lány a kis Teca, Katica.
Egy cica, két cica, száz cica, jaj!
Megfogta az ici-pici egeret.
SŰRŰ CSILLAG RITKÁN RAGYOG
Sűrű csillag ritkán ragyog az égen,
Az én babám szénát kaszál a réten,
Olyan szépen pengeti a kaszáját,
Odavárja kökényszemű babáját.
Geszteréden nincs több legény, mint három,
Az is elment szénát vágni a nyáron,
Lagos csizma, csipkés kötő előtte,
Nem illik a kaszanyél a kezébe.
Ha legény vagy, gyere velem kaszálni,
Megtanítlak sűrű rendeket vágni,
Vágok olyan sűrű rendet a réten,
Kilenc kislány se gyűjti föl a héten.
Nem vagyok én úri családból való,
Nem kell nékem selyem paplan-takaró,
Leterítem a subámat a földre,
Oda várom a babámat estére.
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SZÉP A RÓZSÁM, NINCS HIBÁJA
Szép a rózsám, nincs hibája, csak egy kicsit libegős a járása,
Huncut adta, csókos ajka, jaj, de hamis a két szeme járása.
Ne csudálja, ha hibája nincs néki, hisz én vagyok a szeretője, szívbéli.
Szép a rózsám, nincs hibája, libe-libe-libegős a járása.
Régi nóta, bárki tudja, két bolond a szerelemben is egy pár.
Miért cicáztál a szívemmel, hogyha úgyis az eszem elvetted már.
A csepegő eresz alá kiállnék, érted még a pokolra is sétálnék,
Régi nóta, bárki tudja, két bolond a szerelemben is egy pár.
LEHULLOTT A REZGŐ NYÁRFA
Lehullott a rezgő nyárfa ezüstszínű levele,
S hogy lehullott, elsodorta azt az ősz hideg szele.
Egy levélre rá volt írva rózsámtól az üzenet:
Isten veled édes, Isten hozzád kedves,
Élnünk együtt nem lehet.
Elmúlt az ősz, el a zord tél, újra itt a kikelet,
Újra hajtott az a nyárfa ezüstszínű levelet.
Arra is volt egy üzenet éjgyöngyharmattal írva:
Isten veled édes, Isten hozzád kedves,
Visznek engem a sírba.
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A GESZTERÉDI LEGÉNYEK
A geszterédi legények,
Libát loptak szegények,
Nem jól fogták a nyakát, a nyakát,
Sej-haj a nyakát,
Elgágintotta magát.
A geszterédi legények,
Jaj, de nagyon szegények,
Pénzért nyúl a zsebébe, zsebébe.
Sej a zsebébe,
Tökmag akad a kezébe.
NAGY A FEJE BÚSULJON A LÓ
Nagy a feje, búsuljon a ló!
Egy kislányért búsulni nem jó!
Gombház sej, ha leszakad,
Egy helyébe ezer is akad.
Azt mondja a tízparancsolat,
Szeresd felebarátodat!
Kis angyalom, szeress tehát,
Én vagyok a felebarát.
Eltörött a kocsi kereke,
Mivel megyünk ki a ligetbe?
Zsuppkocsival, három csacsival,
Várnak a lányok a cvikipuszival.
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ALMA A FA ALATT
Alma a fa alatt, nyári piros alma,
Engem gyaláz a szeretőm édesanyja,
Engem gyaláz, engem tesz a, vesz a szóra,
Szeretem a lányát, nem tehetek róla.
Ez a kis barna lány, ha bemegy a bótba,
Megkérdi, hogy van-e vőlegénybokréta?
A bótos úr sej-haj, azt feleli néki:
Tán a szeretője el akarja venni?
NÓTÁS KEDVŰ VOLT AZ APÁM
Nótás kedvű volt az apám, átmulatott sok éjszakát,
Nem sajnálta rá a napot, kettőt-hármat összetoldott.
De még azt is megduplázta, ha az anyám megdorgálta,
Ha a cigány rosszul játszott, a bőgőbe belevágott.
Nótás kedvű édesapám, réges-régen nem dalol már,
A szívemet bánat rágja egy-egy régi nótájára.
Az lett a sok nóta vége, kivitték a temetőbe,
Búsan szóló kis madárka, szállj az apám fejfájára.
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GYÖNGYVIRÁGOS KISKERTEDBEN
Gyöngyvirágos kiskertedben mosolyog a napsugár is,
Gyöngyvirágos kiskertedhez hasonlít a mennyország is.
Temelletted úgy érzem én, gyönyörű szép álom ez az élet,
A neveddel az ajkamon meg is tudnék halni érted.
Gyöngyvirágok, kék ibolyák nyiladoznak a határban,
Minden nyíló kis virágban a te fehér lelked láttam.
Kis ibolyák, gyöngyvirágok, vigyétek el az én sóhajtásom,
Hogy a neved, a te neved a legszentebb imádságom.
A CIGÁNYOK SÁTORA
A cigányok sátora, ladi-ladi-lom, sárga liliom.
Leégett az éjszaka, ladi-ladi-lom, sárga liliom.
Én a vajdát nem bánom,
Csak a lányát sajnálom,
Mert ő volt a zimberi-zombori szépasszony,
Jó asszony, ladi-ladi-lom, sárga liliom.
A kisasszony Pozsonyban, ladi-ladi-lom, sárga liliom.
Selymet lopott a boltban, ladi-ladi-lom, sárga liliom.
Ne mondja a boltos úr,
Mert az apja földesúr,
És az anyja a zimberi-zombori szépasszony,
Jó asszony, ladi-ladi-lom, sárga liliom.
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MÉG AZT MONDJÁK, NINCS SZEGEDEN BOSZORKÁNY
Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány,
Pedig, pedig mint a réten a fűszál,
Engemet is megrontott egy boszorkány,
Egy szegedi kökényszemű barna lány.
Vigyázz, pajtás, jól vigyázz a szívedre,
Ne menj, ne menj a Boszorkány-szigetre!
Odajár a szegedi lány valahány,
Ott ragad rá a boszorkány tudomány.
GYERE BODRI KUTYÁM
Gyere Bodri kutyám, szedd a sátorfádat,
Megcsaltak bennünket, kövesd a gazdádat.
Téged bottal vertek, engem kacagással,
Gyere Bodri, majd csak megleszünk egymással.
Egymás mellett megyünk, mint két kivert kutya,
Miért bántak így vélünk, egyikünk sem tudja.
Ne könnyez jó pajtás, menjünk csak előre,
Majd csak megpihenünk, kinn a temetőbe.
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CSITT CSAK RÓZSÁM, HALLOD
Csitt csak rózsám, hallod,
Micsoda régi nótát hallok,
Sej, haj dínomdánom,
De csuda csárdást penget az én cigányom.
Húzzad prímás, betyár a kedvem,
Sarkantyú peng, a szoknya lebben,
Perdülj, fordult, karomba párom,
Ezt a csuda csárdást rogyásig járom.
Hopp hát rózsám járjad,
Perdüljön táncra táncos lábad,
Ég a talpam, tudd meg,
Míg ez a csárdás járja, dehogy halunk meg.
Húzzad prímás, betyár a kedvem,
Sarkantyú peng, a szoknya lebben,
Perdülj, fordulj karomba párom,
Ezt a csuda csárdást rogyásig járom.
BEFOGOM A LOVAM
Befogom a lovam, befogom a lovam, zöldre festett kis kocsimba,
Elviszem a búzám, elviszem a búzám debreceni gőzmalomba.
Megkérem a lisztes molnárt, őrölje meg a búzámat,
Úgyis már öleli, úgyis más öleli odahaza a rózsámat.
Csingilingi csárda, csingilingi csárda, fehérre van bemeszelve,
Odajár a leány, odajár a legény, mulatozni minden este.
Mindenkinek van babája, kivel mulat a csárdába,
Sej csak az enyém, sej csak az enyém, hervad el a kaszárnyába.
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KIS KUTYA, NAGY KUTYA
Kis kutya, nagy kutya nem ugat hiába,
Van nekem szeretőm Szeged városába.
Szeged hírös város,
Tápéval határos,
Ott lakik a babám, kivel leszek páros.
Kis kutya, nagy kutya nem ugat hiába,
Van nekem szeretőm a magam falujába.
Olyan mind a kettő,
Mint az aranyvessző,
Szőke is, barna is, szeret mind a kettő.
HARAGSZIK AZ ÉDESANYÁM
Haragszik az édesanyám,
Miért járok a lányok után,
Ne haragudj, édesanyám,
Utánad is járt az apám,
Néhanapján, vasárnap.
Ablak alá járt az apám,
Kend lakott ott édesanyám,
Hol beugrott, hol kiugrott,
Egyszer-másszor bent maradott,
Néhanapján, vasárnap.
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VÉGIGMENTEM AZ UTCÁN
Végigmentem az utcán, az utcán,
Besároztam a csizmám, a csizmám,
Megérdemli az a lány,
Kiért sáros a csizmám,
Kiért sáros a csizmám, a csizmám.
Végigmentem az utcán, az utcán,
Kitekintett a rózsám, a rózsám,
Kis angyalom gyere be,
Magam vagyok idebe,
Magam, vagyok idebe, gyere be.
Komáromi kisleány vagyok én,
Kell-e egy csók, bácsikám, adok én,
Nem félek én, bácsikám
Száz csókot is adok ám,
Komáromi kisleány vagyok én.
MIKOR ÉN MÉG LEGÉNY VOLTAM
Mikor én még legény voltam,
A kapuba kiállottam,
Egyet-kettőt kurjantottam,
Mindjárt tudták, hogy én voltam.
Amióta házas vagyok,
A kapuba kiállhatok,
Akárhányat kurjanthatok
Mégsem tudják, hogy én vagyok.
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HAJLIK A RÓZSAFA
Hajlik a rózsafa, hajlik a lány,
Táncra perdül, ha húzza a cigány.
Hallod-e, hallod-e barna babám,
Adsz-e csókot, szeretsz-e igazán?
Hej, ha ez az éjszaka,
Három teljes hétig tartana!
Hajlik a rózsafa, hajlik a lány,
Táncra perdül, ha húzza a cigány.
Hajlik a rózsafa, hajlik a lány,
Táncra perdül, ha húzza a cigány.
Hallod-e, hallod-e kis csapodár.
Miért futsz tőlem? Karomba gyere már!
Hej, ha egyszer megfoglak,
Édes rózsám, jól megforgatlak!
Jöjj ide, hallod-e, jöjj szaporán,
Nékünk húzza a cigány, a cigány.
SÁRGARÉPÁT
Sárgarépát nem jó dombra ültetni,
Özvegyasszony lányát nem jó szeretni.
Egyszer mondtam vala-vala, valamit a lányának,
És képzeld, a marha, a szimentáli fajta,
Beszaladt és megmondta az anyjának.
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PIROS RÓZSÁK BESZÉLGETNEK
Piros rózsák beszélgetnek,
Bólintgatnak, úgy felelnek egymásnak.
Találgatják, hová jutnak,
Mely sarkába ennek a nagy világnak.
Szép asszonynak hó keblére,
Vagy egy gyászos temetésre,
Koszorúba fonják,
Vagy talán az éjszakában,
valahol egy kiskocsmában,
Egy széplányra szórják.
És egy napon útra keltek,
Ágaiktól búcsút vettek a rózsák.
Mert énnékem virág kellett,
Letéptem egy holdas éjjel száz rózsát.
Piros rózsák illatával,
Halkan síró muzsikával,
Üzenem tenéked,
Szegény vagyok, semmim sincsen,
A száz rózsa minden kincsem,
Add érte a szíved.
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PAPRIKA, SÓ
Paprika, só, szó, ami szó,
Én vagyok csak tehozzád való.
Hű leszek én, csöndes szerény,
Édes rózsám légy hát az enyém!
Jöjj ide bátran a karomba’,
Nem vagyok rabló a Bakonyba!
Paprika, só, szó, ami szó,
Én vagyok csak tehozzád való.
Édesanyám, kedves anyám,
Elmennék én a szeretőm után.
Miért hiteget, hogyha szeret,
Gyógyítsa meg fájó szívemet!
Már nekem párszor megmondta,
Eljön a paphoz a templomba.
Édesanyám, kedves anyám,
Egyszer már csak igaz lesz talán.
ELTÖRÖTT A HEGEDŰM
Eltörött a hegedűm, nem akar szólani,
Rózsi, Rózsi mi bajod? Miért nem akarsz szólni?
A hegedűm majd megreperálom,
Szólalj meg hát, rubintos virágom.
Hozok mosdóvizet is gyöngypatak vizéből,
Ellopom a színét is rózsa levelétől.
Te leszel a legszebb a világon,
Szólalj meg hát, rubintos virágom.
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TÚL A TISZÁN FARAGNAK AZ ÁCSOK
Túl a Tiszán faragnak az ácsok,
Ide hallik a kopácsolásuk.
Eredj lányom, kérdezd meg az ácsot,
Ád-e csókért egy kötény forgácsot.
Édesanyám huncutok az ácsok,
Méregdrágán adják a forgácsot.
Kilenc csókot adtam néki érte,
Tizediket ráadásul kérte.
Kék a kökény, zöld a petrezselyem,
Tótágast áll bennem a szerelem.
Én Istenem, hát most mit csináljak,
Szeressek-e, vagy tótágast álljak?
SZÉP ASSZONYNAK KURIZÁLOK
Szépasszonynak kurizálok, kurizálok, kurizálok,
Az urának fittyet hányok, fittyet hányok, fittyet hányok.
Jaj, jaj, jaj, jaj a szívem, meg ne tudja senki sem,
Hogy én ezt a barna kislányt szeretem,
Csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül,
Csak az tudja egyedül.
Házunk előtt van egy árok, van egy árok, van egy árok,
Minden este arra járok, arra járok, arra járok,
Jaj, jaj, jaj, jaj a szívem, meg ne tudja senki sem, /hogy/
Azt a kislányt olyan nagyon szeretem,
Csak a jegyző, meg a pap, aki minket összead,
Csak az tudja egyedül.
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A VÉN CIGÁNY
Zöld erdő mélyén, kis patak szélén,
Párjával csendesen élt egy cigány.
Vén öregember, nótája nem kell,
Senkinek sem kell a nótája már.
Szép tavasz járja, zöld a fa ága
A kis galamb vígan turbékol a fán,
Ősz feje kábul, a szíve kitárul,
S párjához így szól a rokkant cigány.
Hol van a hegedűm, párom?
Tavasszal minden vidám,
Városba elmegyek újra, én az öreg cigány.
Egyszer még hadd muzsikáljak,
Szívemből úgy igazán.
Szeretném elmuzsikálni,
Él még a vén cigány,
Öreg cigány, az ősz cigány.
És a vénember eltipeg csendben,
Hóna alatt a kopott hegedű.
Alig tud járni, a lábain állni,
Mégis szívében ott él a derű.
Városba érve, fáradtan lép be
Egy csillogó, fényes terem ajtaján,
Vére fellobban, a szíve megdobban,
S középre tipeg a rokkant cigány:
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Nagyságos uraim, kérem,
Nem tudom, ismernek-e még?
Könyörgöm, én sokat húztam,
Valaha réges-rég.
Egyszer még hadd muzsikáljak
Szívemből úgy igazán,
Szeretném elmuzsikálni,
Él még a vén cigány,
Öreg cigány, az ősz cigány.
Csend lett egy percig, s így szól az egyik,
Jó uraim, mulatunk ma, ugye?
Nyissanak ajtót, ezt a vén rajkót,
Látni szeretném, repülni tud-e?
Ugrik a pincér, hisz pénzt kap viccér’,
Kint van az ember, és kész a hatás,
Jó öreg párja már halva találja, s beszól az anyó,
Urak, jó mulatást!
Nem muzsikál sohasem már,
Csendes lett a vén cigány.
Erdőben alussza álmát,
Vadgalamb búg a fán.
Öreg, vén anyóka sírját, virággal díszíti már,
Galambbal sírva dalolja,
Élt egyszer egy cigány,
Öreg cigány, a vén cigány.
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JÓ BOR, JÓ EGÉSZSÉG
Jó bor, jó egészség,
Szépasszony feleség.
Szépasszonynak, jónak,
Jó járású lónak,
Kár megöregedni.
Kerek ez a zsemlye,
Nem fér a zsebembe.
Haragszik a rózsám,
Nem ül az ölembe,
Én sem az övébe.
Kerek ez a zsemlye,
Nem fér a zsebembe.
Kétfelé kell vágni,
Úgy kell megpróbálni,
Hátha beleférne.
NEM, NEM, NEM,
Nem, nem, nem, nem, nem, nem,
Nem megyünk mi innen el,
Míg a gazda, házigazda
Furkós bottal ki nem ver.
Ha nem tetszik a gazdának,
Hogy mi itten mulatunk,
Szedje össze sátorfáját,
De mi itten maradunk.

34

AZ ÉN JÓ APÁMNÁL
Az én jó apámnál, nincs jobb a világon,
Hiába keresném, párját nem találom.
Mikor rágondolok, mintha róla szólna,
Szívemben egy szép dal, egy gyönyörű nóta.
Az én jó apámnak, nincsen rossz barátja,
Nincs szenvedélye, s boldog a családja.
Fárad éjjel, nappal, de már alig várja,
Mikor a gyermekét, karjaiba zárja.
Tudom édesapám, sok bajod volt vélem,
Mégis milyen sokat tettél eddig értem.
Nélküled nem volna az életem ily szép,
Azt kívánom néked, nagyon soká élj még!
PIROS, PIROS, PIROS
Piros, piros, piros, háromszor is piros,
Piros bort az üvegbe,
Csinos, csinos, csinos, háromszor is csinos,
Menyecskét az ölembe.
Gömbölyű két karja, vállamat takarja,
Megcsókolnám, de ő nem akarja.
Tilos, tilos, tilos, háromszor is tilos,
Nagypénteken bort inni,
Tilos, tilos, tilos, háromszor is tilos,
Más asszonyát szeretni.
Gyönyörű szép ajka, szívem csalogatja,
Megcsókolnám, de ő nem akarja.
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MOST KEZDŐDIK A TÁNC
Most kezdődik a, most kezdődik a, most kezdődik a tánc.
Most kezdődik a, most kezdődik a, most kezdődik a tánc.
Gombház sebaj, ha leszakad, leszakad,
Lesz más, amelyik ott marad, ott marad,
Rózsám, ha tudnád, amit én, amit én,
Ki babája vagyok én, vagyok én.
Most végződik a, most végződik a, most végződik a tánc.
Most végződik a, most végződik a, most végződik a tánc.
Rózsám, de szédül a fejem, a fejem,
Nótával teli a szívem, a szívem,
A vérem is csak muzsikál, muzsikál,
Kivilágos virradatig áll a bál.
FEHÉR SELYEM, CSIPKÉS SZÉLŰ
Fehér selyem, csipkés szélű, drága kicsi kendő.
Mondd meg nékem, súgd meg nékem, mit hoz a jövendő?
Enyém lesz-e a te gazdád? Ó, ha te azt megmondhatnád.
Fehér selyem, csipkés szélű, drága kicsi kendő!
Fehér selyem, csipkés szélű, drága kicsi kendő.
Te maradtál csak meg nékem, amikor elment ő.
Mennyi édes tündérálom. Hová lett a boldogságom?
Fehér selyem, csipkés szélű, drága kicsi kendő.
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KI TANYÁJA EZ A NYÁRFÁS
Ki tanyája ez a nyárfás?
Nem hallik be a kurjantás.
Vagy alusznak, vagy nem hallják,
Vagy talán nem is akarják.
Egy kisleány meghallotta,
Az anyjának sírva mondta,
Kelj fel, kelj fel édesanyám!
Búcsúzni jött az én rózsám.
MEGUGRATTAK HORTOBÁGYON
Megugrattak Hortobágyon a karámból egy csikót,
Ellopták a szeretőmet, azt sem tudom, hogy ki vót.
Én Istenem a csikómat, szeretőmet ellopták,
De a búmat, bánatomat mindörökre itt hagyták.
Megugrattak Hortobágyon a karámból egy csikót.
Kanyarintok valahonnan magamnak még egy csikót,
Lehet szebb lesz, selymesebb is, gyorsabb még mint aki vót.
De ha azon hét országot, hét vármegyét bejárnék,
Szebb szeretőt, jobb szeretőt magamnak nem találnék.
Kanyarintok valahonnan magamnak még egy csikót.
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BADACSONYI KÉKNYELŰT
Badacsonyi kéknyelűt, finom drága jó nedűt ittam este.
Kilenc rajkó hegedült, egy kislány még beleült az ölembe.
A húr pattant, a csók csattant, a kéknyelű jókedvünket tetézte,
Három éjjel, három nap, nékem meg a páromnak, megérte.
Megittunk mi minden bort, ami Badacsonyban volt a pincékbe,
Nem öntöttük kupába, se porcellán pohárba, sem iccébe.
Csapról nyeltük a jó nedűt, az italtól megszomjaztunk csudára,
Három hétig oltottuk, egymást addig csókoltuk utána.
MAROS VIZE FOLYIK CSENDESEN
Maros vize folyik csendesen,
Borulj a vállamra kedvesem,
Nem borulok, van már nékem szeretőm,
Szüret után lesz az esküvőm.
Mit tagadod rózsám, hogy szeretsz?
Hiszen arról magad sem tehetsz,
Amit szíved érez, minek tagadnád,
Úgyis tudja az egész világ.
JULCSA, HA KIMEGYEN A PIACRA
Julcsa, ha kimegyen a piacra,
Kis kosarát jobb karjára felakasztja,
Lesz is abban zsanna-manna csokoládé,
Julcsa, sose leszek a magáé.
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LAKODALOM VAN A MI UTCÁNKBA’
Lakodalom van a mi utcánkba’,
Idehallik zengő muzsikája,
Hivatalos vagyok oda én is,
Nem mennék, ha százszor üzennék is.
Vége van már a lakodalomnak,
Nagy bánata van a menyasszonynak,
Forgatja a karikagyűrűjét.
Sajnálja a régi szeretőjét.
VÁNDORFELHŐK FENN AZ ÉGEN
Vándorfelhők fenn az égen, ha majd egyszer kis falumhoz értek,
Álljatok meg az alvégen, édesanyám házát keressétek.
Ott, ahol a vén eperfa halkan sóhajt fel az éjszakába’,
Vándorfelhők ott van az én édesanyám nádfedeles háza.
Szóljatok be az ablakon, mondjátok, hogy hírt hoztok felőlem,
Mondjátok, hogy ne búsuljon, jól megy sorom, mióta eljöttem,
Ne tudja meg, hogy a sorsom, az életem keserűség, bánat,
Ne hulljon a könnye értem, fehér hajú, édes jó anyámnak.
A HORGOSI CSÁRDA
A horgosi csárda ki van festve,
Odajár a cimbalmos a cimbalmával cimbalozni minden este.
Kocsmárosné azt hiszi,
Hogy a lányát elveszi egy valaki.
Kocsmárosné azt hiszi,
Hogy a lányát elveszi egy valaki.
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SÖPRIK A PÁPAI UTCÁT
Söprik a pápai utcát,
Masíroznak a katonák.
Száztizenhat éves barna kislány, foga sincs már
Sétál a regiment után.
Kérdi tőle a kapitány:
Hová, hová barna kislány?
Mit kérdi azt tőlem a kapitány
Megyek a szeretőm után.
Nem is leány, ki nem barna,
Nem is legény, ki nem nyalka.
Nem menyecske, hej-haj, ki nem csalfa,
Ki az urát meg nem csalja.
SZŐKE KISLÁNY, CSITT, CSITT, CSITT
Szőke kislány csitt, csitt, csitt!
Hallgass édes egy kicsit!
Rózsabimbó pattan,
Három a csók csattan.
Csitt, csitt, csitt! (galambom) Egy kicsit!
Szőke kislány, csitt, csitt, csitt!
Repüljünk csak egy kicsit!
Viseld magad szépen,
Fenn vagyunk az égben.
Csitt, csitt, csitt!(galambom) Egy kicsit!
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DERES MÁR A HATÁR
Deres már a határ, őszül a vén betyár,
Rá se néz már sohasem a fehérnép.
Nem is vár több nyarat, senkije se maradt,
Egyetlen egy hű társa a szegénység.
Más se kell az egész világból,
Csak a pipa, meg egy pohár bor!
Deres már a határ, őszül a vén betyár,
Rá se néz már sohasem a fehérnép.
Deres már a határ, sose bánd vén betyár,
Akad még az őszi erdőn virágszál.
Bár a nyár elszaladt, egy szív tiéd maradt,
Kivirulna, hogyha reá találnál.
Van az úgy, hogy egy szál virágtól,
Tavasz lesz az egész világból.
Deres már a határ, sose bánd vén betyár,
Nyílik még az őszi erdőn virágszál.
NEM JÓ MINDIG
Nem jó mindig, minden este a fonóba eljárni.
Legényeknek a lányokkal, menyecskékkel cicázni.
Én is jártam, addig jártam, addig, addig cicáztam,
Egyet megszerettem, annak rabja lettem,
Magamra nem vigyáztam.
Erdő, mező, liget, berek megtermi a virágát.
Páros galamb, vadgerlice csókkal éli világát.
Csókolj te is, csókra csókot aranyos szép kedvesem,
Sej-haj, fogságomat, sej-haj, rabságomat
Könnyebb szívvel viselem.
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ÉDESANYÁM, TE JÓ ASSZONY
Édesanyám, te jó asszony,
Írd meg nékem, fáj-e még a szíved,
Amióta én eljöttem, ki van veled,
Ki vigasztal téged?
Írj meg mindent: bút s örömet,
Vigasztald meg szívemet
Úgy, mint réges-régen,
Úgy mint réges-régen.
Édesanyám, te jó asszony,
Őrangyalnak rendelt Isten téged,
Tőle kaptad azt az édes,
Jó anyai, értem égő szíved,
Éjjel-nappal rám vigyáztál,
Mindig jóra tanítottál,
Áldjon meg az Isten,
Áldjon meg az Isten.
PIROS PÜNKÖSD NAPJÁN
Piros pünkösd napján imádkoztam érted,
Piros pünkösd napján vártam visszatérted.
Tele volt a határ, nyíló vadvirággal,
Vártalak a keresztútnál pünkösdi rózsával.
Mindhiába vártam, ősz is lett azóta,
Elhervadt már régen a pünkösdi rózsa.
Kacagó kis párom, többé sosem hívlak,
Hisz a késő, fagyos télben jégvirágok nyílnak.
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EZ A KISLÁNY MEGY A KÚTRA
Ez a kislány megy a kútra,
Nem talál a gyalogútra,
Hajnalba’, hajnal előtt,
Rózsafa nyílik a házam előtt.
Ez a kislány olyan kislány,
Maga jár a legény után.
Hajnalba’, hajnal előtt,
Rózsafa nyílik a házam előtt.
Ez a kislány azt akarja,
Hogy a legény megcsókolja.
Hajnalba’, hajnal előtt,
Rózsafa nyílik a házam előtt.
Akármilyen öregasszony,
Ha férjhez megy, csak menyasszony.
Hajnalba’, hajnal előtt,
Rózsafa nyílik a házam előtt.
JAJ, DE MAGAS, JAJ DE MAGAS
Jaj, de magas, jaj de magas ez a vendégfogadó,
Van-e benne, van-e benne jó vörösbor eladó?
Ha nincs benne jó vörösbor eladó,
Dűljön össze ez a vendégfogadó.
Jaj, de magas, jaj de magas ez a vendégfogadó,
Van-e benne, van-e benne barna kislány eladó?
Ha nincs benne barna kislány eladó,
Dűljön össze ez a vendégfogadó.
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A FALUBA’ NINCS TÖBB KISLÁNY
A faluba’ nincs több kislány, csak kettő, csak kettő,
Az egyiket elszerette a jegyző, a jegyző.
A másik meg a kapuban neveti, neveti,
Hogy őt meg a segédjegyző szereti, szereti.
Kiültek a vénasszonyok a padra, a padra,
Isten tudja, miről folyik a pletyka, a pletyka.
Nem kérem én a jó Istent csak arra, csak arra,
Valamennyit ragassza le a padra, a padra.
ÉDESANYÁM A KENDŐM
Édesanyám a kendőn,
Kéreti a szeretőm.
Eredj lányom, add oda,
Én is úgy adtam oda,
Még tizenhat éves koromba’.
Jaj, Istenem, jaj annak,
Kinek csókot nem adnak.
Lám énnekem az este,
Babám hozta helyembe,
Babám hozta helyembe.
Édesanyám, meghalok,
Házasodni akarok.
Édes fiam, ne halj meg,
Inkább házasodjál meg,
Inkább házasodjál meg.
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HAJLIK A JEGENYE
Hajlik a jegenye, pereg a levele,
Nappalom, éjjelem képeddel van tele.
Napsugár vagy nappal, éjjel édes álom,
Hajnalom, csillagom, egyetlen virágom
Gyönyörű virágom.
Hajlik a jegenye, pereg a levele,
Kis kertem aljába még egyszer gyere le.
Csak annyit szeretnék, elmondani néked,
Ne menj el, maradj itt, fáj a szívem érted
Jaj, meghalok érted.
JÓ ESTÉT KÍVÁNOK
Jó estét kívánok, megjöttek a fehérvári huszárok!
Jó estét kívánok, megjöttek a fehérvári huszárok!
Jöttek, láttak, győztek, sok kislányt megfőztek,
Jó estét kívánok, megjöttek a fehérvári huszárok!
Jó reggelt kívánok, elmentek a fehérvári huszárok!
Jó reggelt kívánok, elmentek a fehérvári huszárok!
Erre, arra jártak, selyemágyban háltak,
Jó reggelt kívánok, elmentek a fehérvári huszárok!
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ESIK ESŐ CSENDESEN
Esik eső csendesen,
Lepereg az ereszen az ereszen.
Esik eső csendesen,
Lepereg az ereszen, az ereszen.
Sár lesz abból, tudom én azt,
Jön a babám, érzem én azt.
Esik eső csendesen,
Lepereg az ereszen, az ereszen.
GESZTERÉDEN VÉGESTELEN VÉGIG
Geszteréden végesetlen végig,
Minden kiskapuba rózsa nyílik,
Minden kiskapuba kettő, három,
Csak az enyém hervadt el a nyáron.
Az a kislány férjhez akar menni
A szomszédja elakarja venni
Kedves lányom ne hagyjál itt minket
Mi lesz velünk ha te itt hagysz minket?
HOGYHA NÉKEM SZÁZ FORINTOM VOLNA
Hogyha nékem, hogyha nékem száz forintom volna,
Annak adnám, annak adnám, akinek nem volna.
De mivel hogy nincsen, fából van az én kilincsem, madzag a húzója.
De mivel hogy nincsen, fából van az én kilincsem, madzag a húzója.
Az én rózsám, az én rózsám a falu legszebb lánya,
Hogyne volna, hogyne volna, hiszen én vagyok a párja.
A nézését, meg a járását, a csípőjének a ringását
Száz forintért nem adnám, száz forintért nem adnám.
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SZÉP VAGY, GYÖNYÖRŰ VAGY MAGYARORSZÁG
Hol a szőke szellő, lenge szellő játszik a Tiszán,
Ott él egy nép, legendák népe, ott az én hazám.
Hol ősi Kárpát őrzi álmát, s hű Csaba vezér,
Ki csillagoknak égi útján vissza-visszatér.
Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország,
Gyönyörűbb, mint a nagyvilág.
Ha zeng a zeneszó, látom ragyogó szép orcád,
Táltos paripákon tovaszállunk,
Hazahí’ fű, fa, lomb, s virág.
Úgy sír a hegedű, vár egy gyönyörű szép ország.
NAGYSÁGOS KISASSZONY FELMÁSZOTT
Nagyságos kisasszony felmászott a fára,
És belement az akácfa szilánkja a lábaszárába.
Piszkáld ki, piszkáld ki, piszkáld ki belőle,
Nem piszkálom, egye meg a fene, hadd maradjon benne.
Piszkáld ki, piszkáld ki, piszkáld ki belőle,
Nem piszkálom, egye meg a fene, hadd maradjon benne.
Arra ment egy baka, hogy majd kipiszkálja,
De ahelyett, hogy kipiszkálta volna, beljebb taszigálta.
Piszkáld ki, piszkáld ki, piszkád ki belőle,
Nem piszkálom, egye meg a fene hadd maradjon benne.
Piszkáld ki, piszkáld ki, piszkáld ki belőle,
Nem piszkálom, egye meg a fene, hadd maradjon benne.
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ASSZONY LESZ A LÁNYBÓL
Asszony lesz a lányból, bimbóból a rózsa,
Sok-sok édes percből sok-sok boldog óra.
Az órákból a napok, a napokból az évek,
Fekete fürtökből lassan hófehérek,
Lassan hófehérek.
Meg nem állíthatjuk, az idő múlását,
Késő ősz időben, virág hervadását.
Mert jöhet a tél is, a virág lehullhat,
Csak a mi szerelmünk soha el nem múlhat,
Soha el nem múlhat
AZ A SZÉP
Az a szép, az a szép,
Akinek a szeme kék,
Akinek a szeme kék.
Az a szép, az a szép,
Akinek a szeme kék,
Akinek a szeme kék.
Lám az enyém, lám az enyém sötét kék,
Mégse vagyok a babámnak elég szép,
Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék,
Akinek a szeme fekete.
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LÁNYOK A LEGÉNYT
Lányok a legényt jól megbecsüljétek,
Ha részeg is, ágyba fektessétek.
Fektessétek zöldpaplanos ágyba,
Nyomjatok csókot a részeg pofájára.
Sárga a csikó, sárga nyereg rajta,
Most akartam hozzád menni rajta.
Most akartam véled beszélgetni,
Itt van az idő, el kell masírozni.
UTCÁRA NYÍLIK A
Utcára nyílik a kocsma ajtó,
Kihallatszik belőle a szép muzsikaszó.
Sört ide, bort ide, te szép barna lány,
Hadd mulatom ki magam igazán!
Sört ide, bort ide, te szép barna lány,
Hadd mulatom ki magam igazán!
Szeretni, szeretni, szerettelek,
Feleségül elvenni, sose mertelek.
Menyasszonyi fátyol a fejedre kerül,
Szívem a bánatba belemerül.
Menyasszonyi fátyol a fejedre kerül,
Szívem a bánatba belemerül.
Mához egy hétre már nem leszek itt,
Elvisz a gyorsvonat engemet is.
Gyorsvonat, sebesvonat valahol megáll,
Nyújtom a jobb kezem, szervusz, babám.
Gyorsvonat, sebesvonat valahol megáll,
Nyújtom a jobb kezem, szervusz, babám.
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CSAK EGY KISLÁNY VAN A VILÁGON
Csak egy kislány van a világon,
Az is az én rózsám, galambom.
A jó Isten jaj be nagyon szeretet,
Hogy én nékem adott Tégedet.
Szép a virág az égő szerelem,
Piros, miként ajkad édesem.
Hej, de annyi mézet nem terem,
Mint pici szád, édes kedvesem.
SZÉLES A BALATON VIZE
Széles a Balaton vize,
Keskeny a híd rajta,
Ne menj arra kis angyalom,
Mert leesel róla!
Nem esek, nem esek és a Balaton vízébe,
Inkább esek, kisangyalom, véled szerelembe.
Nem esek, nem esek és a Balaton vizébe,
Inkább esek, kis angyalom, véled szerelembe.
Nem zörög a nyárfalevél,
Ha a szél nem fújja,
Nem beszélnek kisangyalom
Ha igaz nem volna.
De mivel, hogy igaz, félek a jó édesanyádtól,
Így, hát kedves kis angyalom, váljunk el egymástól.
De mivel, hogy igaz, félek a jó édesanyádtól,
Így, hát kedves kis angyalom, váljunk el egymástól.
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AZ EGRI MÉNES
Az egri ménes mind szürke.
Az egri kislány mind büszke.
Ha büszke, büszke, van neki mire,
Az egri kislány mind büszke.
Ha büszke, büszke, van neki mire,
Az egri kislány mind büszke.
Az egri ménes mind tarka,
Az egri kislány mind csalfa.
Ha csalfa, csalfa, a lelke rajta,
Az egri kislány mind csalfa.
Ha csalfa, csalfa, a lelke rajta,
Az egri kislány mind csalfa.
Az egri ménes mind sárga,
Az egri, kislány mind árva.
Ha árva, árva, leszek a párja,
Az egri kislány, mind árva.
Ha árva, árva, leszek a párja,
Az egri kislány mind árva.
ELMENT A LIDI NÉNI A VÁSÁRBA
Elment a Lidi néni a vásárba, tyuhajja.
Batyut kötött a hátára, tyuhajja.
Batyujában széna, szalma,
Úgy ment a Lidi néni a vásárba tyuhajja.
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EGER VÁROSA
Eger városa, papok városa,
Barátok járnak fapapucsban.
Kipi-kipi, kop-kop, In nomine Patris,
Reverenda alatt pálinkát visz.
Nem vagyok én barát, szeretem a piát,
Odaadom érte a reverendát.
Odaadom érte a csatos imakönyvet,
Ölelem és csókolom a szeretőmet.
Totot asszonynak, totot a leánya,
Körbe kacskaringós a szoknyája.
Kerülj elébe, nyúljál alája,
Tipi-tapogasd meg, van-e hája!
Kerülj elébe, nyúljál alája,
Tipi-tapogasd meg, van-e hája!
LENN A DÉLIBÁBOS HORTOBÁGYON
Lenn a délibábos Hortobágyon,
Megakadt a szemem egy barna lányon.
Hullámzott a göndör haja a sötétbe’,
Mikor belenéztem a szemébe.
El is mentem hozzá, meg is kértem,
Legyen az én drága feleségem.
Boldogságom tudom nála megtalálom,
Lenn a délibábos Hortobágyon.
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KALAPOM, KALAPOM CSURGÓRA
Kalapom, kalapom csurgóra,
Sört innék, bort innék, ha volna.
Akár iszom, akár nem,
Részeges csavargó a nevem.
Akár iszom, akár nem,
Részeges csavargó a nevem.
Kalapom, kalapom sötétkék,
Nem vagyok a babámnak elég szép.
Ha nem vagyok elég szép,
Verje meg a válogatós nehézség.
Ha nem vagyok elég szép,
Verje meg a válogatós nehézség.
GYERE VELEM AKÁCLOMBOS FALUMBA
Gyere velem akáclombos falumba,
Oda viszlek ölelő két karomba,
Édesanyám gondol majd rád,
Rózsalevél lesz a párnád,
Lábad nyomán kinyílik a virág is.
Nézlek, nézlek, mint a nap a felleget,
Hátha szíved valamikor megszeret.
Hogyha látlak, hogyha nézlek,
Sír bennem a fájó lélek,
Szegény szívem úgy elfogja a bánat.
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MEGY A GŐZÖS KANIZSÁRA
Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára,
Kanizsai, kanizsai állomásra.
Elől ül a masiniszta,
Ki a gőzöst, ki a gőzöst igazítja.
Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára,
Kanizsai állomásról Kaposvárra,
Rajta ül a bíró lánya,
Százfodros a, százfodros a tunikája.
Képzeljétek, tegnap este, hogy mi történt!?
Véletlenül lenyeltem egy villanykörtét.
Hogyha rajtam gatya nincsen,
Össze-vissza világítok a sötétben.
Volt szeretőm, volt szeretőm, tizenhárom,
Tíz elhagyott, tíz elhagyott maradt három.
Kettő megcsal, maradt még egy,
Azt az egyet, azt az egyet én csalom meg.
JEGENYEFÁN FÉSZKET
Jegenyefán fészket rak a csóka,
Barna kislány tanított a csókra.
Tüzes csókját, jaj, de sokat vissza-visszakérte,
A szívemet, a lelkemet adtam neki oda érte.
Adtam csókot az Isten tudja hányat,
Csókolom a csókra termett szádat.
De mióta széjjelszakadt a szerelmünk lánca,
Geszteréden nincsen olyan kovács, aki összekalapálja.
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TELE VAN A VÁROS AKÁCFAVIRÁGGAL
Tele van a város akácfavirággal,
Akácfavirágnak édes illatával.
Bolyongok alattuk ébren álmodozva,
Mintha minden egy akácfa nékem virágozna.
Mintha a nagy utcák lármája elülne,
S körülöttem a város faluvá szépülne.
Mintha csak ott járnék a mi kis falunkba’,
Ráismerek illatáról minden akácunkra.
Akácfaerdőség, kicsi falum képe,
Gyermekkori álmom ezer szép emléke.
Milyen gyönyörűség gondolni is rátok
Házunk elött bólintgató akácfavirágok.
Ó, hol van az álmom, mit alattuk szőttem?
S az a világ, ami akkor állt előttem?
Hová lettél, hová, ábrándok világa?
Te maradtál csak egyedül, akácfa virága.
VÉKONY HÉJA
Vékony héja, de vékony héja
Van a piros almának.
Szép szeretője, de szép szeretője
Van a magyar bakának.
Szép szeretője, de vékony karcsú a dereka, dereka,
Jobb válláról a bal vállára,
Bal válláról a jobb vállára,
Sej-haj, göndörödik a haja, de a haja.
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GESZTERÉDI FENYVES ERDŐK ALJÁBA
Geszterédi fenyves erdő aljában,
Oda van a kicsi tanyám csinálva.
Jöjj el hozzám, édes rózsám,
Nézd meg az én kicsi tanyám,
Geszterédi fenyves erdők aljába.
Százados úr búcsúzik a századtól,
Előveszi harci sípját, beléfúj.
Oly szépes szól harci sípja,
A századját visszasírja,
Geszterédi fenyves erdő aljába.
Öreg baka búcsúzik a századtól,
Előveszi szerelvényét, s elindul.
Isten hozzád, édes pajtás,
Látjuk-e még viszont egymást,
Geszterédi fenyves erdő aljában?
DEBRECENBE KÉNE MENNI
Debrecenbe kéne menni,
Pulykakakast kéne venni.
Megállj, kocsis lyukas a kas,
Kiugrik a pulykakakas!
Debrecenbe csoda esett,
Két kis kakas összeveszett.
Én a kakasom nem hagyom,
Mert a kendé vágta agyon.
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RÉTEN, RÉTEN
Réten, réten, sej a geszterédi réten,
Elvesztettem a zsebre való késem,
Késem után a karikagyűrűmet,
Azt sajnálom, nem a régi szeretőmet.
EGY ASSZONYNAK KILENC LÁNYA
Egy asszonynak kilenc lánya, nem győzi számlálni,
Minden este kiáll a kapuba, hívja vacsorázni.
Erzsi, Piri, Sári, Mariska, Rozáli, Ella, Bella, Juci,
Karolina gyertek vacsorázni!
Végig mentem a geszterédi utcán, kacagtak a lányok,
Azt kacagták, hogy én mindig csak utánuk járok.
Kacagjatok lányok, geszterédi lányok,
Látnátok csak a budapesti babám, sírva fakadnátok.
ZÖLDRE VAN A RÁCSOS KAPU FESTVE
Zöldre van a, zöldre van a rácsos kapu festve,
Oda járok minden szombat este.
Kisangyalom, nem győztelek várni,
Be kellett a, be kellet a rácsos kaput zárni.
Bezárhatod, bezárhatod, rácsos kiskapudat:
Nem taposom többé udvarodat.
Vethetsz bele szegfűt, majoránnát,
Nem szakítom, nem szakítom többé a virágát.
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BOKRÉTÁT KÖTÖTTEM
Bokrétát kötöttem mezei virágból,
Küldeném is, nem is,
Messze, messze távol.
Nagy sötét hegyen túl, fényes úri házba,
Aranyos kehelybe, széplány asztalára.
ZAVAROS A TISZA VIZE
Zavaros a Tisza vize, nem lehet halászni,
Most már kedves kisangyalom, rád fogok vigyázni.
De nem kell énrám már vigyázni, nem fáj nekem semmi,
Csak az fáj, hogy miért tudtalak igazán szeretni.
Haragszanak rám a lányok, hogy én hozzád járok,
Hogy én a te két szemednél szebbet nem találok.
Szép a szeme, a piros ajka minden boldogságom,
Rajta kívül nem szeret már senki a világon.
Kimegyek a temetőbe, beszélek a csősszel,
Ásassa meg a síromat még az idén ősszel.
Egy sír helyett de kettőt ásson, mert egy kevés nékem,
Az egyiket a szeretőmnek, a másikat nékem.
TIZENHÁROM VÉGBŐL VAN
Tizenhárom végből van az én gatyám,
Tizenhárom végből szabta a babám,
Egyik szára rövid lett,
A másik meg hosszú lett.
Hallod-e babám,
Jól elszabtad a gatyám szárát!
58

RÉSZEG VAGYOK RÓZSÁM
Részeg vagyok rózsám, mint a csap,
Nem aludtam három éjjel, három nap.
Hazamennék, de már nem tudok,
Reggelig rózsám, nálad maradok.
Részeg vagyok rózsám, mint a csap,
Teleittam sörrel, borral magamat.
Hazamennék, jaj, de nem merek,
Reggelig rózsám nálad heverek.
RÁMÁS CSIZMÁT
Rámás csizmát visel a babám,
Szeret is az engem igazán.
Rámás csizmát visel a babám,
Szeret is az engem igazán.
Rámás csizma hadd szakadjon el,
Csak a babám sose hagyjon el!
Rámás csizmát visel a babám,
Szeret is az engem igazán.
Nagy a világ, de van közepe,
Az én rózsám fekete szeme.
Nagy a világ, de van közepe,
Az én rózsám fekete szeme.
Ez a világ semmire se jó,
Ha nincs benne lány, nekem való.
Nagy a világ, de van közepe,
Az én rózsám fekete szeme.
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VÖRÖS BORT ITTAM AZ ESTE
Vörös bort ittam az este,
Angyalom, ragyogó csillagom.
Most is részeg vagyok tőle,
Angyalom ragyogó csillagom.
A lábamon alig-alig állok,
Mégis szeretnek a lányok,
Angyalom, ragyogó csillagom.
Felment az én rózsám Pestre,
Angyalom, ragyogóm, szeretem a bort.
Újságárus lett belőle,
Angyalom, ragyogóm, szeretem a bort.
Másnak hordja az újságot,
Nekem a szomorúságot,
Angyalom, ragyogóm, szeretem a bort.
EGY RÓZSAFÁN MEGSZÁMLÁLTAM SZÁZ RÓZSÁT
Egy rózsafán megszámláltam száz rózsát,
Századikat elküldöttem te hozzád.
Közepébe leheltem a lelkemet,
Tépjed össze, ha nem szeretsz engemet.
A mi házunk felett csak egy csillag van,
Annak a csillagnak sok irigye van,
Irigyelik tőlem azt a csillagot,
Mely az én bús életemre ragyogott.
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TÍZ PÁR CSÓKOT EGYVÉGBŐL
Tíz pár csókot egyvégből, egy végből,
A legédesebbjéből, a legédesebbjéből.
Ráadást is feleség, ráadást is feleség,
Nékem ennyi nem elég, nékem ennyi nem elég.
Oltsuk már el a gyertyát, a gyertyát,
Mert azt ingyen nem adják, mert azt ingyen nem adják.
Mert a gyertya de drága, mert a gyertya de drága,
Miért is égne hiába, miért is égne hiába.
Házasodjunk haj, haj, haj, haj, haj, haj,
Házasélet kutyabaj, házas élet kutyabaj.
Mindig szép az, mindig a, mindig szép az, mindig a,
Reggel, délben, éjszaka, reggel, délben éjszaka.
TIZENHÁROM FODOR VAN A SZOKNYÁMON
Tizenhárom fodor van a szoknyámon,
Azt gondoltam, férjhez megyek a nyáron.
De már látom semmi, semmi se lesz belőle,
Tizenkettőt levágatok belőle.
Barna kislány jól meggondoltad magadat,
Hová teszed le a leány sorodat!
Gyöngyvirágos oltár elé, hogyha leteszed,
Többé onnan soha fel nem veheted.
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CSEREBOGÁR, SÁRGA CSEREBOGÁR
Cserebogár, sárga cserebogár,
Nem kérdem és tőled, mikor lesz nyár.
Azt sem kérdem, sokáig élek-e,
Csak azt mondd meg, rózsámé leszek-e.
Nem kérdem és tőled, te kis bogár,
Derül-e még életemre több nyár.
Úgyis hév nyár emészti lelkemet,
Amióta rózsám bírja szívemet.
ÁRPÁD APÁNK
Árpád apánk ne féltsd ősi nemzeted,
Nem vész az el, ha eddig el nem veszett.
Tud szeretni a magyar szív igazán,
Kit szeretnék, ha téged nem szent hazám.
Magyar szívet, magyar dolmány takarjon,
Magyar ajkról szép magyar szó fakadjon,
Magyar szívvel legyen magyar bátorság,
Sej-haj akkor boldog Magyarország.
OSZTOPÁNI MALOMÁROK, HAJAHA
Osztopáni malomárok, hajaha,
Nem terem az mást mint nádat hajaha.
Nádat terem leveleset, legényeknek szerelmeset, hajaha.
Félrevágom a kalapom, hajaha,
Pengő csizmám összecsapom, hajaha.
Táncra lábam egyengetem, a világot kinevetem, hajaha!
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KIS KÚT, KEREKES KÚT VAN AZ UDVARUNKBAN
Kis kút, kerekes kút van az udvarunkban,
De szép barna kislány van a szomszédunkban.
Csalfa szemeimet rá se merem vetni,
Fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni.
Ennek a szép barna lánynak dombon van a háza,
Sudár jegenyefa, van az udvarába,
Sudár jegenyefa földre hajlik az ága,
Ennek a szép barna lánynak én leszek a párja.
EGY RÓZSASZÁL
Egy rózsaszál szebben beszél,
Mint a legszerelmesebb levél,
Nem tud az írni, aki küldte,
És aki küldte, az már nem él.
Nyugszik a csendes temetőben.
Szemét lezárta a halál,
Az ő porából nőtt-e rózsa,
E rózsa, rózsa, rózsaszál.
Egy rózsaszál, ezt hoztam én,
Benne az ő szerelme ég,
Így tud a hűséges szerelmes,
A síron túl szeretni még.
Nyugszik a csöndes temetőben,
Szemét lezárta a halál,
De él szerelme, ez a rózsa,
E rózsa, rózsa, rózsaszál.
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SÁRGA A CSIKÓ
Sárga a csikó, sárga nyereg rajta,
Most akartam hozzád menni rajta.
Most akartam véled beszélgetni,
Itt van az idő, el kell masírozni.
Anyám, anyám édes, kedves anyám,
De szomorú vasárnap délután.
Házunk előtt szépen muzsikálnak,
Engemet pedig visznek katonának.
Ne vigyenek engem katonának,
Megszakad a szíve a babámnak.
Megszakad a babám gyenge szíve,
Ha engemet elrabolnak tőle.
ENGEM ANYÁM MEGÁTKOZOTT
Engem anyám megátkozott,
Mikor a világra hozott.
Fájdalmában kiáltotta,
Hogy ne legyek boldog soha.
Még akkor is megátkozott,
Mikor bölcsőmben ringatott.
Azt az átkot kérte reám,
Ország világ legyen hazám.
Ott se legyen megállásom,
Csipkebokor a szállásom.
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AKKOR SZÉP AZ ERDŐ MIKOR ZÖLD
Akkor szép az erdő mikor zöld,
Mikor a vadgalamb benne költ,
Olyan a vadgalamb, mint a lány,
Sírva sétál a párja után.
Ezt a kerek erdőt járom én,
Ezt a barna kislányt várom én,
Ez a barna kislány viola,
Én leszek a vigasztalója.
Erre gyere erre, nincsen sár,
Az ajtómon nincsen semmi zár,
Az ajtómon van egy fakilincs,
Jaj istenem még szeretőm sincs.
Elvágtam az ujjam, jaj de fáj,
Fügefa levelet tettem rá,
Fügefa levele harmatos,
Alacsony a rózsám, de csinos.
Hallod-e te rózsám ihajja,
Kilyukadt a csizmám csuhajja,
Hallod-e te csizmám ihajja,
Kilyukadt a rózsám csuhajja.
Téged látlak minden álmomban,
Álmom után minden dolgomban,
Ha sóhajtok érted a panasz,
Ha örülök érted vagyon az.
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SZERESSÜK EGYMÁST GYEREKEK
Az élet egy színes álmodás,
Mely egyszer véget ér.
A sír lesz majd a végállomás,
A szív pihenni tér.
Álmodjunk mindig szépeket.
Mert úgysem tart soká.
A gyorsan elszálló éveket,
Tegyük mi boldoggá.
Szeressük egymást gyerekek,
A szív a legszebb kincs,
Ennél szebb szó, hogy szeretet,
A nagyvilágon nincs.
Az élet úgy is tovaszáll,
A sír magába tár.
Szeressük egymást gyerekek,
Hisz minden percért kár.
Az élet egy színes álmodás,
És nincs felébredés,
Ha elszáll a színes látomás,
A sír megásva kész.
Kacagjuk át az életet,
Mert úgysem tart soká,
A gyorsan elszálló éveket
Tegyük mi boldoggá.
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Szeressük egymást gyerekek,
A szív a legszebb kincs,
Ennél szebb szó, hogy szeretet,
A nagyvilágon nincs.
Az élet úgy is tovaszáll,
A sír magába tár.
Szeressük egymást gyerekek,
Hisz minden percért kár.

BUJDOSIK AZ ÁRVA MADÁR
Bujdosik az árva madár,
S minden ország szélén leszáll.
Hát az olyan árva, mint én,
Hogy ne bujdokolna szegény.
Olyan házat csináltatok,
Ablakot rá nem vágatok.
Abba reám földet hánynak,
Ott, tudom, nem taszigálnak.
Úgy elmennék, de nincs kivel,
Kenyerem sincsen, amivel
Kérnék kölcsön, de nem kapok,
Mert tudják, hogy árva vagyok.
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ERDŐ, ERDŐ, ERDŐ, MAROSSZÉKI KEREK ERDŐ
Erdő, erdő, erdő,
Marosszéki kerek erdő.
Madár lakik benne,
Madár lakik tizenkettő.
Cukrot adnék annak a madárnak,
Dalolja ki nevét a babámnak.
Csárdás kisangyalom,
Érted fáj a szívem nagyon.
Búza, búza, búza,
De szép tábla búza.
Annak közepébe,
Kinyílott a rózsa.
Tüskés annak minden ága,
Nem állja a madár lába.
Kedves kisangyalom,
Katonahíredet hallom.
Erdő, erdő, erdő,
Marosszéki kerek erdő.
Betyár lakik abba,
Betyár lakik tizenkettő,
Körül fogták aztat a zsandárok,
Káromkodnak benne a betyárok.
Csárdás kisangyalom,
Érted fáj a szívem nagyon.
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MÁRVÁNYKŐBŐL, MÁRVÁNYKŐBŐL
VAN A TISZA FENEKE
Márványkőből, márványkőből van a Tisza feneke,
Gyönge vagy még, gyönge vagy még babám a szerelemre,
Gyöngeséged nem annyira sajnálom,
Csak hogy eddig, csak hogy eddig szerettelek, azt bánom.
De szeretnék, de szeretnék, a császárral beszélni,
De még jobban, de még jobban udvarába bemenni,
Megmondanám a császárnak magának,
Lányokat is szép asszonyokat is sorozzon be bakának.
De a császár, de a császár azt írta a levélbe,
Nem illik a, nem illik a leány a seregébe,
Mert a lánynak harminchárom szoknya kell,
Szoknya mellé, csuhaj a lábára, tulipános csizma kell.
ERRE GYERE, NE MENJ ARRA
Erre gyere, ne menj arra,
Erre szebb út van, mint arra.
Erre gyere, szívem Katicája,
Adj egy csókot utoljára.
De én csókot nem adhatok,
Nem a te szeretőd vagyok.
Annak adok, kinek én akarok,
Kinek a babája vagyok.
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NEM LOPTAM ÉN ÉLETEMBE
Nem loptam én életembe,
Csak egy csikót, Debrecenbe,
Mégis rám verték a vasat,
Babám szíve majd meghasadt.
Mikor mentem hazafelé,
Három zsandár állott elém,
Azt kérdezték, mi a nevem,
Hol az utazólevelem.
Állj meg zsandár, megmutatom,
Csak a lajbim kigombolom,
Előveszem a revolverem,
Ez az utazólevelem.
Nem loptam én életembe,
Csak hat ökröt Debrecenbe,
Mégis rám verték a vasat,
Babám szíve majd meghasadt.
Elhajtottam a vásárba,
Kettőt adtam áldomásba,
Kettőt adtam a bírónak,
Kettőt a szabadítómnak.
Mikor mentem hazafelé,
Megnyílt az ég háromfelé,
Ragyogtak rám a csillagok,
Mert tudták, hogy árva vagyok.
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HEJ, DUNÁRÓL FÚJ A SZÉL
Hej, Dunáról fúj a szél,
Szegény ember vígan él,
Dunáról fúj a szél.
Ha Dunáról nem fújna,
Ilyen hideg sem volna,
Dunáról fúj a szél.
Hej, Jancsika, Jancsika,
Miért nem nőttél nagyobbra,
Dunáról fúj a szél.
Nőttél volna nagyobbra,
Lettél volna katona,
Dunáról fúj a szél.
SZÉPEN ÚSZIK A VADKACSA
Szépen úszik a vadkacsa a vízen,
Szépen legel a lovam a réten,
Szépen szól a csengő a nyakában,
Hej, tiéd leszek babám nemsokára.
Sej, felszállott a kakas a meggyfára,
Kukorékol hajnalhasadtára.
Hajnal hasad, fényes csillag ragyog,
Sej, én még most is a babámnál vagyok.
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NÉKEM OLYAN ASSZONY KELL
Nékem olyan asszony kell,
Ha beteg is, keljen fel,
Főzze meg a vacsorát,
Úgy várja, várja, úgy várja, várja,
Úgy várja haza az urát!
Úgy várja, várja, karjába zárja,
Úgy várja haza az urát!
Nékem olyan ember kell,
Ha beteg is, keljen fel,
Főzze meg a vacsorát,
Úgy várja, várja, úgy várja, várja,
Úgy várja haza asszonyát!
Úgy várja, várja, karjába zárja,
Úgy várja haza asszonyát!
SZÁZ FORINTNAK
Száz forintnak ötven a fele,
Egye meg a fészkes fekete fene.
Nem lehet az ember fából,
Ki kell rúgni a hámfából.
Még azt mondják, részeges vagyok,
Pedig csak a jó bort szeretem nagyon.
Megverem a csizmám szárát,
Csókolom a babám száját.
Megverem a babám száját,
Csókolom a csizmám szárát.
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VÉGIGMENTEM, VÉGIGMENTEM
Végigmentem, végigmentem,
A geszterédi temetőn,
Elvesztettem, elvesztettem,
Piros vászon zsebkendőm.
Piros vászon zsebkendőmet,
Nem annyira, nem annyira, sajnálom,
Csak hogy eddig, csak hogy eddig,
Szerettelek azt bánom.
Végigmentem, végigmentem,
A geszterédi nagy utcán,
Elvesztettem, elvesztettem,
A szivarom s a szipkám.
A szivarom s a szipkámat,
Nem annyira, nem annyira, sajnálom,
Csak a régi, csak a régi,
Szeretőmet azt bánom.
JÁNOS BÁCSI, SZOKERESZ A VAKERESZ
János bácsi, szokeresz a vakeresz,
Jaj de nagyon komálom az anyósom.
Nekimenjek, ne menjek a fekete szemednek,
Inkább iszom három deci kevertet.
Bakkecskének nagy szakálla van,
Az én anyósomnak nagy pofája van.
Rusnya állat mind a kettő,
Verje meg a jeges eső.
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SZERETNÉK SZÁNTANI
Szeretnék szántani,
Hat ökröt hajtani,
Ha a rózsám jönne,
Az ekét tartani.
Az ekét tartani,
Hat ökröt hajtani,
Minden fordulatban,
Egy pár csókot adni.
Szól a húros madár,
Talán megvirrad már,
Fordulj felém, rózsám,
Magad maradsz mindjárt.
Ha feléd fordulok,
Karjaim fásulnak,
Csókolni akarlak,
Könnyeim hullanak.
MEGKÖTÖM LOVAMAT, SZOMORÚ FŰZFÁHOZ,
Megkötöm lovamat, szomorú fűzfához,
Lehajtom fejemet két első lábához.
Lehajtom fejemet a babám ölébe,
Hullajtom könnyeim, rózsás kötényébe.
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ZÖLD ERDŐBEN
Zöld erdőbe, sík mezőbe
Sétál egy madár,
Híva engem útitársnak
El is megyek már.
Jaj de beteg én galambom
Talán meg es hal,
Jaj de beteg én galambom
Talán meg es hal.
Jaj ha meghal, jaj ha meghal,
Haljak meg én es,
Ne maradjak ilyen árván
Nála nélkül es.
Ugyan megnézd édes rózsám
Kit választottál,
Tiszta víznek szintje alól,
Mérget ne igyál.
Mert a virág e víz szélén
Szépet virágzik,
De virágja vízbe lehull
S méreggé válik.
CSILLAGOK, CSILLAGOK
Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok,
A szegénylegénynek, utat mutassatok.
Mutassatok utak a szegény legénynek,
Nem találja párját a szeretőjének.
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ÁLLJ BE BERCI KATONÁNAK
Állj be Berci katonának,
Jobb dolgod lesz, mint apádnak.
Nem kell aratni, kapálni,
Csak a lányok után járni.
El kell menni, ha esik is,
Még ha nehezen esik is.
Nehezen esik a járás,
Tőled babám az elválás.
Beállottam katonának,
Jobb dolgom van, mint apámnak.
Nem kell a mezőre járni,
Csak az őrmesternek vágni.
VÖRÖS BÁRSONY SÜVEGEM
Vörös bársony süvegem,
Most élem gyöngy életem.
Balogh Ádám a nevem,
Ha vitéz vagy, jer velem.
Fakó lovam a Murza,
Lajta vizét átússza.
Bécs alját, ha nyargalja,
Császár azt megsiratja.
Császárt hogyha kinn kapom,
Hacsérosit lecsapom.
Magát is megugratom,
Bécs várába futtatom.
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TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT
Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom.
Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom.
Minden madár társat választ, virágom, virágom.
Minden madár társat választ, virágom, virágom.
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom?
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom?
Te engemet s én tégedet, virágom, virágom.
Te engemet s én tégedet, virágom, virágom.
MÁMA MÉG NEM ITTUNK SEMMIT
Máma még nem ittunk semmit,
Nem mehet ez így tovább!
Inni kell, ha meghalunk is!
Igyunk hát, az angyalát!
Vár miránk sok régi kocsma,
Vár miránk sok jó barát.
Inni kell, ha meghalunk is!
Igyunk hát, az angyalát!
Máma már megint berúgtunk,
Nem mehet ez így tovább!
Inni kell, ha meghalunk is!
Igyunk hát, az angyalát!
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ERDŐ MELLETT NEM JÓ LAKNI
Erdő mellett nem jó lakni,
Mert sok fát kell hasogatni.
Tizenkilenc ölet, meg egy felet,
Öleljen meg, aki szeret.
Hagyma, hagyma, vöröshagyma,
Veszekedett vöröshagyma.
Mért nem etted a szememet,
Hadd sirassam kedvesemet.
Szerettelek, nem tagadom,
De már annak vége vagyon.
Vége van a szerelemnek,
Sohase szeretlek többet.
Szeretőm piros orcája,
De sok csókot raktam rája.
Nem rakok én többet rája,
Rakja rája a rózsája.
ÉDESANYÁM KÖSSÖN KENDŐT
Édes anyám kössön kendőt selymet a fejére,
Menjen el a legszebb lányhoz a falu szélére.
Mondja meg a legszebb lánynak, hogy el akarom venni,
Kérdezze meg, akar-e a feleségem lenni.
Édes fiam azt kislányt verd ki a fejedből,
Nem érdemli, hogy szeressed szívedből, lelkedből.
A minap is azt üzente, szebb is, jobb is kérte,
Fáj a szívem édes anyám, majd meghalok érte.
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JÁNOS BÁCSI A CSATÁBAN
János bácsi a csatában,
János bácsi a csatában,
János bácsi a csatában
Elesett egy fűszálban.
Arra ment egy indiánus,
Arra ment egy indiánus,
Arra ment egy indiánus,
És szívébe lándzsát döf.
János bácsi testét kukacok eszik,
János bácsi testét kukacok eszik
János bácsi testét kukacok eszik,
És az egyik felkiált:
Glóri, glóri alleluja, Glóri, glóri alleluja,
Glóri, glóri alleluja,
Ez az ember már hulla.
ERDŐ SZÉLÉN
Erdő szélén nagy a zsivaj, lárma,
Erdőszélén esküszik a cigányvajda lánya.
Táncra perdül, vígan dalol az egész cigány raj,
Csak egyedül a menyasszony arcán ül a bánat, arcán ül a bánat.
Szomorú a cigányvajda lánya,
Rejtett könnyét senki más, csak édesanyja látja.
Vigasztalja, felejtse el, felejtsd azt a régit,
Édesanyám, nekem az kell, az a rongyos régi, az a rongyos régi.
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ÉDESANYÁM, KEDVES ANYÁM
Édesanyám, kedves anyám,
Csak az a kérésem.
Hogy Magyarruhát, magyarruhát,
Csináltasson nékem.
Magyarruhát, sej-haj,
Zöld nyakkendőt rája.
Ez illik, illik, illik, ez illik, illik, illik,
A magyar lányára/fiára.
Édesanyám, kedves anyám,
Csak az a kérésem.
Hogy Túrócsuszát, túrós csuszát,
Csináltasson nékem
Túrócsuszát, sej-haj,
Sok tepertőt rája.
Ez csúszik, csúszik, mászik,
Ez csúszik, csúszik, mászik a cserkész gyomrába.
HOGY HA ÍR MAJD ÉDESANYÁM
Hogy ha ír majd édesanyám, írjon a falunkról,
Küldjön egy virágot az öreg akácunkról,
Él-e még az öreg cigány? Járnak-e a fonóba, mint régen?
Mindenkiről írjon anyám, csak egy lányról sose írjon nékem.
Írok, írok édes fiam, írok a falunkról,
Küldök egy szál virágot az öreg akácunkról,
Nem él már az öreg cigány, nem járnak a fonóba, mint régen.
Azt a lányt, kit úgy szerettél, kinn nyugszik a temetőben régen.
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KIMEGYEK A DOBERDÓI HARCTÉRRE
Ha kimegyek a doberdói harctérre,
Feltekintek a csillagos nagy égre.
Csillagos ég merre van a magyar hazám,
Merre sirat engem az édesanyám.
Én Istenem, hol fogok én meghalni,
Hol fog az én piros vérem kifolyni.
Olaszország közepében lesz a sírom,
Édesanyám arra kérem ne sírjon.
Feladom a levelem a postára,
Rátalál az édesanyám házára.
Olvasd anyám vérrel írott levelemet,
Doberdónál hagyom az életemet.
Édesanyám nem írok több levelet,
Puskagolyó lőtte el a szívemet.
Eltemetnek az erdei gyöngyvirágok,
Megsiratnak a falumbeli leányok.
Édesanyám ha fel akarsz keresni,
Olaszország határába gyere ki.
Megtalálod síromat egy szikla alatt,
Édes anyám ott sirasd ki magadat.
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AKÁCOS ÚT
Akácos út, ha végig megyek rajtad én,
Eszembe jut egy régi szép regény:
Nyáreste volt, madár dalolt a fán,
S itt kóborolt, csavargott egy cigány.
Megszólítám: De jó hogy megtalállak itt,
A legszebb lány tudod-e, hol lakik?
Ott arra lenn, túl az akácsoron,
Ma este még, egy ház elé osonj!
Egy ablaknál állj meg cigány,
Úgy muzsikálj, hogy sírjon az a szép leány,
Olyan legyen, mint egy szerelmi könnyes vallomás,
De csak csendesen, ne hallja senki más.
Az éjmadár átsuhan a városon,
Éjfélre jár, s én az utcát rovom,
A holdsugár deres hajamra süt,
Hideg, sivár csend honol mindenütt.
Azóta rég a más asszonya lett a lány,
De a dal még fülébe cseng talán,
Én Istenem, a múlt, hogy elszaladt!
És énnekem csak e kis dal maradt.
Te csak dalolj, kacagj nevess,
Enyém a könny, számomra úgysincs más öröm,
Attól se félj, hogy e kis dal szívemen üt sebet,
Te csak dalolj, nevess ki engemet.
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BEFORDULTAM A KONYHÁRA
Befordultam a konyhára,
Rágyújtottam a pipára.
Azaz rágyújtottam volna,
Hogy ha már nem égett volna.
A pipám javában égett,
Nem is mentem én a végett!
Azért mentem, mert megláttam,
Hogy odabenn szép leány van.
Tűzet rakott eszemadta,
Lobogott is, amint rakta.
Jaj de hát még szeme párja,
Annak volt ám nagy a lángja!
Én beléptem, ő rámnézett.
Aligha meg nem igézett!
Égő pipám kialudott,
Alvó szívem meggyulladott.
MÁR MINÁLUNK BABÁM
Már minálunk babám, már minálunk babám, az jött a szokásba,
Nem szedik a meggyet, nem szedik a meggyet, fedeles kosárba.
Felmegy a legény a fára, a meggyfa tetejére,
Lerázza a meggyet, te meg babám szedjed a fedeles kosárba.
Már minálunk babám, már minálunk babám, az jött a szokásba,
Nem szedik a makkot, nem szedik a makkot, fedeles kosárba.
Felmegy a legény a fára, a makkfa tetejére,
Lerázza a makkor, te meg babám kapkod a fedeles kosárba.
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KIS LAK ÁLL A NAGY DUNA MENTÉBEN
Kis lak áll a nagy Duna mentében,
Oh mi drága e lakocska nékem!
Könnyben úszik két szemem pillája,
Valahányszor emlékszem reája.
Bár maradtam volna benne végig!
De az embert vágyai vezérlik,
Vágyaimnak sólyomszárnya támadt,
S odahagytam őslakom s anyámat.
Kínok égtek a szülőkebelben,
Hogy bucsúmnak csókját ráleheltem,
S kínja lángi el nem aluvának,
Jéggyöngyétől szeme harmatának.
Mint ölelt át reszkető karával!
Mint marasztott esdeklő szavával!
Oh, ha akkor látok a világba,
Nem marasztott volna tán hiába.
Szép reményink hajnalcsillagánál,
A jövendő tündérkert gyanánt áll,
S csak midőn a tömkelegbe lépünk,
Venni észre gyászos tévedésünk.
Engem is hogy csillogó reményem
Biztatott csak, minek elbeszélnem?
S hogy mióta járom a világot,
Bolygó lábam száz tövisre hágott.
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Szép hazámba ismerősök mennek;
Jó anyámnak tőlök mit izenjek?
Szóljatok be, földiek, ha lészen
Útazástok háza közelében.
Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse,
Mert fiának kedvez a szerencse,
Ah, ha tudná, mily nyomorban élek,
Megrepedne a szive szegénynek!
DARUMADÁR FENN AZ ÉGEN
Darumadár fenn az égen,
Hazafelé szálldogál.
Vándorbottal a kezében,
Cigánylegény meg-megáll.
Repülj madár, ha lehet,
Vidd el ezt a levelet.
Mond meg az én galambomnak,
Ne sirasson, felejtsen el engemet.
Ha majd egyszer valahára,
Veled együtt lehetnék,
Violaszín nyoszolyádon,
Oldaladhoz simulnék.
Szívemet a szívedre,
Gyönge legény létemre,
Lehajtanám bús fejemet,
Fehér hattyú, hattyú fehér kebledre.
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ÉG A KUNYHÓ
Ég a kunyhó, ropog a nád, szorítsd hozzád ezt a barnát.
Míg a barnát szorongatod, azt a szőkét elszalasztod.
Haja cica, kis Katica, mit álmodtál az éjszaka?
Barna rózsám csókolgatott, olyan nagyon szorongatott.
Kis Komárom, nagy Komárom, jaj, de szép lány ez a három,
De szeretném az egyiket, három közül legszebbiket.
Kicsi a lány, nagy a gondja, az anyjának meg se mondja:
Ha nem mondja az anyjának, megmondja a babájának.
FA LESZEK HA
Fa leszek, ha fának vagy virága,
Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy….
Csakhogy lényink egyesüljenek.
Ha, leányka, te vagy a mennyország,
Akkor én csillaggá változom.
Ha, leányka te vagy a pokol, (hogy)
Egyesüljünk én elkárhozom.
A SZENNAI LIPISEN
A szennai lipisen, laposon,
Leesett a szalagos kalapom.
Arra kérlek Bözsikém,
Angyalom, galambom,
Vegyed fel a szalagos kalapom.
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AHOGY ÉN SZERETLEK
Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki,
Ahogy én csókollak, nem csókol úgy senki.
Igy sohase várlak, igy sohase kérlek,
Így még nem szerettek soha, soha téged.
Minden virág az én szerelmemből nyílik,
S ez az én szerelmem elkísér a sírig.
Minden nóta az én bánatomat zengi,
Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki.
HEJ HALÁSZOK
Hej, halászok, halászok,
Merre mén’ a hajótok?
Törökkanizsa felé,
Viszi a víz lefelé.
Hej halászok, halászok,
Mit fogott a hálótok?
Nem fogott az egyebet,
Vörös szárnyú keszeget.
Hát a keszeg mit eszik,
Ha a bárkába teszik?
Nem eszik az egyebet,
Csak szerelem gyökeret.
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BÚZÁBA MENT A DISZNÓ
Búzába ment a disznó, csak a füle látszik.
Hát a kanász mit csinál, a babájával játszik!
Hej, élet, élet, kanászélet, ez aztán az élet.
Ha megunom magamat, magam is úgy élek.
Megismerni a kanászt cifra járásáról,
űzött, fűzött bocskoráról, tarisznyaszíjáról.
Hej, élet, élet, kanászélet, ez aztán az élet.
Ha megunom magamat, magam is úgy élek.
Elszaladt az anyakoca kilenc malacával.
Utána ment a kanász fürge bocskorával!
Hej, élet, élet, kanászélet, ez aztán az élet.
Ha megunom magamat, magam is úgy élek.
Otthon van-e a kanász, vagy a felesége,
Nem kell nékem a kanász, csak a felesége.
Hej, élet, élet, kanászélet, ez aztán az élet.
Ha megunom magamat, magam is úgy élek.
TE VAGY A LEGÉNY, TYUKODI PAJTÁS
Te vagy a legény, Tyukodi pajtás,
Nem olyan, mint más, mint Kuczug Balázs,
Teremjen hát országunkban jó bor, áldomás,
Nem egy fillér, de két tallér kell ide pajtás!
Szegénylegénynek olcsó a vére,
Két-három fillér egy napra bére.
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MEGYEN MÁR A HAJNALCSILLAG
Megyen már a hajnalcsillag lefelé,
Az én kedves galambom, most megyen hazafelé,
Lábán van a csizmája, lakkosszáru kiscsizma,
Rásütött a hajnalcsillag sugára.
Amerre mégy, édes rózsám, kívánom,
Hogy előtted a rét is tiszta rózsává váljon,
A zöld fű is előtted édes almát teremjen,
A te szíved holtig el ne felejtsen.
ÉDESANYÁM IS VOLT NÉKEM
Édesanyám is volt nékem
Keservesen nevelt engem
Éjszaka font, nappal mosott
Jaj de keservesen tartott!
Bujdosik az árva madár
Minden erdöszélen leszáll
Hát az olyan árva mint én
Hogyne bujdokolna szegény!
Mikor mentem hazafelé
Megnyílt az ég három felé
Ragyogtak rám a csillagok
Megtudták, hogy árva vagyok!
Édesanyám édes teje,
Keserű a más kenyere
Keserű is, savanyú is,
Néha-néha panaszos is
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KÉK NEFELEJCS
Kék nefelejcs, kék nefelejcs,
Virágzik a virágzik a tó partján,
Beteg vagyok, fáj a szívem,
Nem sokáig, nem sokáig élek én.
Ha nem azért, csakis azért,
Koszorút, ha meghalok,
A síromra, sírhalmomra,
Nefelejcsből fonjatok.
ESIK ESŐ, SŰRŰ CSEPPJE
Esik eső, sűrű cseppje, sötét felhők alatt.
Szomorúan verdesi a betyárcsárda falat.
Tört ablakán süvít a szél, benn ócska lámpa,
Meg-meginog, hosszú drótján, füstös már a lángja.
Vendég ide, hogy is jönne, így cudar időbe’,
A csaplárné is alszik már, ott a kármentőbe’.
Ide ilyen jó madarak ma már nem is járnak,
Vége van már, réges-régen a betyárvilágnak.
Ámde mégis ajtó nyílik, lassan belép rajta,
Öregember, meglátszik, hogy régi betyárfajta.
A csaplárné még nagyot néz, hogy még egyszer hallja,
Kocsmárosné, száz száll gyertyát, száz icce bort, ide az asztalra!
A vén betyár, egyre ordít, fokosát forgatja,
Kocsmárosné, száz szál gyertyát, száz icce bort, ide az asztalra!
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OTT AHOL, ZÚG AZ A NÉGY FOLYÓ
Most a rónák nyár tüzében ring a délibáb,
Tüzek gyúlnak, vakít a fény, ragyog a világ.
Dombok oldalán érik már a bor,
Valamennyi vén akácfa menyasszonycsokor,
Zöld arany a pázsit selyme, kék ezüst a tó,
Csöndes éjen halkan felsír a tárogató.
Ott, ahol zúg az a négy folyó,
Ott, ahol szenvedni jó,
Ott, ahol kiömlött annyi drága vér,
Egy ezredévről mond regét a szél,
Zúg a kürt az ősi vár fokán,
Honvéd áll a Hargitán.
Erdély szent bércére zúgva száll,
Visszaszáll a magyar turulmadár.
Magyar földről székelyföldre szállnak fellegek,
Kigyúlnak a magyar tüzek lobogó szemek.
Még az égen is, hadak útja jár,
A legendák hős vezére paripára száll.
Szebb lesz a nyár szebb az ősz is, szebben hull a hó.
Kolozsváron piros fehér zöld a lobogó.
Ott, ahol zúg az a négy folyó,
Ott, ahol szenvedni jó,
Ott, ahol kiömlött annyi drága vér,
Egy ezredévről mond regét a szél,
Zúg a kürt az ősi vár fokán,
Honvéd áll a Hargitán.
Erdély szent bércére zúgva száll,
Visszaszáll a magyar turulmadár.
91

TISZA PARTJÁN
Tisza partján mandulafa virágzik,
A virágja vízbe hull és elázik.
Teremjen a mandulafa mandulát, mandulát,
Geszteréden nevelik a szép leányt.
Tisza partján jegenyefa virágzik,
A virágja vízbe hull és elázik.
Teremjen a jegenyefa jegenyét, jegenyét,
Geszteréden nevelik a szép legényt.
A CSITÁRI HEGYEK ALATT
A csitári hegyek alatt régen leesett a hó,
Azt hallottam kisangyalom, véled esett el a ló,
Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet,
Így hát kedves kisangyalom, nem lehetek a tied.
Amoda le van egy erdő, jaj de nagyon messze van,
Közepibe, közepibe két rozmaringbokor van,
Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra,
Így hát kedves kisangyalom, tied leszek valaha.
ESTE VAN MÁR, ESTE VAN
Este van már, este van, este van, este van,
Pusztafalu messze van, messze van, messze van.
Az én kedves kis angyalom benne van, benne van,
Minden kedvem nála van, nála van, nála van.
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FAVILLA, FAKANÁL, FATÁNYÉR
Favilla, fakanál, fatányér,
Meghalok a, meghalok a babámért.
Favilla, fakanál, fatányér,
Meghalok a, meghalok a babámért.
Ha bemegyek a kocsmába bent leszek,
Ha kidobnak a kocsmából kint leszek.
Favilla, fakanál, fatányér,
Meghalok a, meghalok a babámért.
ELINDULTAM SZÉP HAZÁMBÓL
Elindultam szép hazámból,
Híres kis Magyarországból.
Visszanéztem félutamból,
Szememből a könny kicsordul.
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.
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KOSSUTH LAJOS TÁBORÁBAN.
Kossuth Lajos táborában két szál majoránna,
Egy szép barna magyar huszár, sej, lovát karéjozza.
Ne karéjozz, magyar huszár, mert leesel róla.
Nincsen itt a te édesanyád, sej, aki megsiratna.
Ne sirasson engem, senki, jól vagyok tanítva,
Sem lépésbe, de sem vágtába, sej, le nem esek róla.
Mert a huszár a nyeregbe bele van teremtve,
Mint a rozmaring a jó földbe, sej, belegyökerezve.
HÁZUNK ELŐTT, KEDVES ÉDESANYÁM.
Házunk előtt, kedves édesanyám,
Van egy magas eperfa.
Alá állok, kedves édesanyám,
Hogy ne ázzak alatta.
Csipkés annak a levele, sej de jó szagú,
Egy legényért, kedves édesanyám,
Sose leszek szomorú.
Házunk előtt, kedves édesanyám,
Ragyognak a csillagok.
Énhozzám is, kedves édesanyám,
Egy pár csillag beragyog.
Éntőlem is irigyelik azt a csillagot,
Amelyik a babám ablakába,
Minden este beragyog.
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ÁLTALMENNÉK ÉN A TISZÁN, LADIKON
Által mennék én a Tiszán, ladikon, ladikon, de ladikon.
Ott lakik a, ott lakik a galambom, ott lakik a galambom.
Ott lakik a városban, a harmadik utcában.
Piros rózsa, kék nefelejcs ibolya, nyílik az ablakában.
Általmennék én a Tiszán, nem merek, nem merek, de nem merek.
Attól félek, hogy a Tiszába esek, hogy a Tiszába esek.
Lovam hátán, sejehaj, félrefordul a nyereg.
A Tiszának habjai közt elveszek, a babámé nem leszek.
HUSZÁRGYEREK, HUSZÁRGYEREK SZERETI A TÁNCOT
Huszárgyerek, huszárgyerek szereti a táncot,
Az oldalán, az oldalán csörgeti a kardot,
Ha csörgeti, hadd csörgesse, pengjen sarkantyúja,
Kossuth Lajos verbunkja a muzsikáltatója.
Falu végén, falu végén szépen muzsikálnak,
Oda hívnak engemet is magyar katonának,
Be is állok a verbunkba, ha már verbuválnak,
Elmegyek a pajtásommal jó lovas huszárnak.
Szép a huszár, szép a huszár, felül a lovára,
Aranymente a hátára, kard az oldalára,
Virágcsokor a csákóján, úgy megy a csatába,
Ne sírj, rózsám, megtérek még a szabad hazába!
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KISPIRICSI FALUVÉGEN
Kispiricsi faluvégen folyik el a kanális,
Enyém vagy te, kisangyalom, ha bánja az anyád is.
Cin – cin – cillárom, de beteg a virágom,
Cin -- cin – cillárom, de beteg a virágom.
Mind megitták a pálinkát, nem tudtak hazamennyi,
Kispiricsi falu végén kocsit kellett fogadni.
Cin – cin – cillárom, de beteg a virágom.
Cin – cin – cillárom, de beteg a virágom.
LÁTOD, BABÁM, AZT A TEARÓZSÁT?
Látod, babám, azt a tearózsát?
Nappal nyílik, este járok hozzád.
Este járok, mikor senki sem lát,
Még is irigy rám az egész világ.
Irigyeim, hagyjatok szeretni,
Hagyjátok a szememet rávetni.
Rászokott a szemem a nézésre,
Gyönge karom a szép lány ölelésre.
RITKA BÚZA, RITKA ÁRPA
Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs,
Ritka kislány, aki takaros.
Lám az enyém, lám az enyém takaros,
Icike-picike, nem magos.
Hej, te kislány, kislány, kislány, csókolom a kis szádat,
Ha egy kicsit nagyobb volnál, ha egy kicsit nagyobb volnál,
Mindjárt megcsókolnálak.
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MÁR ÉN TÖBBET NEM
Már én többet nem, már én többet nem,
Már én többet nem, nem, nem iszom,
Torkomat a csapra akasztom.
Azért is iszom, azért is iszom,
Azért is iszom, az angyalát,
Én fizetem meg a bor árát.
Megálljon kend hó, enyém kocsi ló,
Eladom a csálés lovamat,
Kimúlatom véle magamat.
Megálljon kend hó, enyém kocsi ló,
Eladjuk a gyeplőt a hámot,
Éljünk most egy jó kis világot
MOST SZÉP LENNI KATONÁNAK
Most szép lenni katonának,
Mert Kossuthnak verbuválnak.
Kossuth Lajos nem lett volna,
Katona sem lettem volna.
Éljen, éljen a nemzet!
Gyere pajtás katonának,
Téged tesznek kapitánynak!
Pár esztendő nem a világ,
Éljen a magyar szabadság!
Éljen, éljen a nemzet!
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CSÍNOM PALKÓ
Csínom Palkó, Csínom Jankó, csontos karabélyom.
Szép selymes lódingom, dali pár pisztolyom.
Nosza, rajta jó katonák, igyunk egészséggel,
Menjen táncba ki-ki köztünk, az ő jegyesével!
Ne bánkódjék senki köztünk, menjünk az Alföldre,
Megronttatik kezünk által a labanc ereje.
Szabad nekünk, jó katonák Duna-Tisza közi,
Labancságnak, mert nincs sehul ottan semmi közi.
EJ, HAJ, GYÖNGYVIRÁG
Ej, haj, gyöngyvirág.
Teljes szegfű, szarkaláb,
Bimbós majoránna.
Ha kertedben mehetnék,
Piros rózsát szedhetnék,
Szívem megújulna.
Ej, haj, gyöngyvirág,
Teljes szegfű, szarkaláb,
Levendulavirág!
Ha kertedbe mehetnék,
És ott kertész lehetnék,
Mindjárt meggyógyulnék.
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KOSSUTH LAJOS AZT ÜZENTE
Kossuth Lajos azt üzente,
Elfogyott a regimentje.
Ha még egyszer azt üzeni,
Mindnyájunknak el kell menni.
Éljen a magyar szabadság!
Éljen a haza !
Esik eső karikára,
Kossuth Lajos kalapjára.
Valahány csepp esik rája,
Annyi áldás szálljon rája.
Éljen a magyar szabadság!
Éljen a haza!
Gyere pajtás katonának,
Jobb dolgod lesz, mint apádnak!
Se nem kapálsz, se nem kaszálsz,
Pesti kaszárnyában sétálsz.
Éljen a magyar szabadság!
Éljen a haza!
KOCSI SZEKÉR, KOCSI SZÁN
Kocsi szekér, kocsi szán,
Még a télen, libilibi lim lom lomzati bom bom, leszek lány.
Jövő télen, ha élek,
Férjhez megyek, libilibi lim lom lomzati bom bom, ha vesznek.
Ha nem vesznek, maradok.
Úgy is csak el, libilibi lim lom lomzati bom bom lakhatok.
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SUDÁR MAGAS SUDÁR MAGAS
Sudár magas, sudár magas a nyárfa teteje,
Halvány sárga, de halvány sárga annak a levele.
Én is olyan, én is olyan halvány sárga vagyok,
Volt szeretőm, egy csinos barna kislány, de már rég elhagyott.
Majd ha egyszer hűtlen babám összetalálkozunk,
Úgy elmegyünk mi egymás mellett, hogy még nem is szólunk.
Te mégy jobbra, hűtlen babám, én meg megyek balra,
Sárba taposom a fényképedet, nem veszlek el soha.
A BUNDÁNAK NINCS GALLÉRJA,
A bundának nincs gallérja, mégis bunda a bunda.
Ihaj, bunda, tyuhaj, bunda, mégis bunda a bunda,
Ihaj, bunda, csuhaj, bunda, mégis bunda a bunda.
Kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda.
Ihaj, bunda, tyuhaj, bunda, mégis bunda a bunda,
Ihaj, bunda, csuhaj, bunda, mégis bunda a bunda.
Leterítem a bundámat, mégis bunda a bunda.
Ihaj, bunda, tyuhaj, bunda, mégis bunda a bunda,
Ihaj, bunda, csuhaj, bunda, mégis bunda a bunda.
Ha megázik is a bunda, mégis bunda a bunda.
Ihaj, bunda, tyuhaj, bunda, mégis bunda a bunda,
Ihaj, bunda, csuhaj, bunda, mégis bunda a bunda.
Hogyha rongyos is a bunda, mégis bunda a bunda.
Ihaj, bunda, tyuhaj, bunda, mégis bunda a bunda,
Ihaj, bunda, csuhaj, bunda, mégis bunda a bunda.
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VIRÁGÉKNÁL
Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott békát,
Zime-zum, zime-zum, rece-fice bum-bum-bum.
Biró Marcsa odakapott, békacombot ropogtatott,
Zime-zum, zime-zum, rece-fice bum-bum-bum.
Puskás Gábor későn futott, neki csak a füle jutott,
Zime-zum, zime-zum, rece-fice bum-bum-bum.
Biró néni a konyhában, fejest ugrott a lekvárba,
Zime-zum, zime-zum, rece-fice bum-bum-bum.
Biró Marcsa a padláson, elcsúszott a záptojáson,
Zime-zum, zime-zum, rece-fice bum-bum-bum.
Megy a mentő a padlásra, utána meg a konyhába,
Zime-zum, zime-zum, rece-fice bum-bum-bum.
AZ ÁRGYÉLUS KIS MADÁR
Az árgyélus kis madár, nem száll minden ágra,
Én sem fekszem mindenkor, szép paplanos ágyba.
Szállj le, szállj le, gyönge kis madárka,
Szánj meg, bánj meg, gyönge kis madárka!
Az én kedves vacsorám, csak egy piros alma,
Az én vetett nyoszolyám, csak egy marék szalma.
Szállj le, szállj le, gyönge kis madárka,
Szánj meg, bánj meg, gyönge kis madárka!
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A JUHÁSZNAK JÓL MEGY DOLGA
A juhásznak jól megy dolga,
Egyik dombról a másikra,
Terelgeti nyáját, fújja furulyáját,
Bú nélkül éli világát.
Sajt, túró az eledele,
Száraz kenyér van melléje,
Vizet iszik rája,
Rágyújt a pipára.
Mégis piros az orcája
Ha megunta furulyáját,
Előveszi bőrdudáját,
Belefújja búját,
A birka bőrébe,
Szélnek ereszti belőle.
TISZÁN INNEN, DUNÁN TÚL
Tiszán innen, Dunán túl,
Túl a Tiszán van egy csikós nyájastul.
Kis pejlova ki van kötve,
Szűrkötéllel pokróc nélkül gazdástul.
Tiszán innen, Dunán túl,
Túl a Tiszán van egy juhász nyájastul.
Ott főzik a jó paprikást,
Meg is eszik kis vellával, fakanállal, bográcsbúl!
Tiszán innen, Dunán túl,
Túl a Tiszán van egy kanász nyájastul.
Ott sütik a jó malacot
Cserfahéjon, bükkfanyárson, ihajja!
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ÚGY TETSZIK, HOGY JÓ HELYEN VAGYUNK ITT
Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt,
Úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt.
Múlassunk hát egy vagy két óráig,
Végbúcsúnkat míg ki nem adják itt.
Végbúcsúnknak hamar vége lészen,
Szegénylegény akármerre mégyen.
Akármerre fordítja kalapját,
Szegénylegény így éli világát.
AKI A BABÁJÁT IGAZÁN SZERETI
Aki a babáját igazán szereti,
Akármilyen jeges eső esik, mégis felkeresi!
Lám én a babámat igazán szeretem,
Akármilyen jeges eső esik, mégis felkeresem!
Esik a fergeteg, ázik a köpönyeg,
Eresszél be kedves kis angyalom, mert megvesz a hideg!
Fújják a trombitát, kilenc már az óra,
Engedjél be kedves kis angyalom egyetlenegy szóra!
Nem eresztelek be kilenc óra után,
Eredj oda huncut Laci betyár ahol eddig voltál!
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ZÖLD ERDŐBEN, SÍK MEZŐBEN SÉTÁL EGY MADÁR
Zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár,
Micsoda madár, micsoda madár?
Kék a lába, zöld a szárnya, engem odavár.
Szól a kakas már, majd megvirrad már,
Várj madár, várj, te csak mindig várj!
Ha az Isten néked rendelt, tied leszek már.
A VARGÁÉK ABLAKA
A Vargáék ablaka,
Rózsából van kirakva, kirakva,
Kirakva, kirakva, de kirakva.
Azért van az kirakva,
Gárzó Péter jár ide, jár oda,
Jár ide, jár oda, de jár oda.
Hej te Julcsa gyere ki,
Vár már Péter ide ki, ide ki,
Ide ki, ide ki, de ide ki.
Tudnám én azt ha várna,
Mert a szívem dibegne, dobogna,
Dibegne, dobogna, hej dobogna.
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ABLAKIMBA ABLAKIMBA
Ablakimba ablakimba besütött a holdvilág,
Aki kettőt, hármat szeret, sosincs arra jó világ.
Lám én csak egyet szeretek, mégis de sokat szenvedek,
Az az álnok béreslegény csalta meg a szívemet.
Szeged felől Szeged felől, jön egy fekete felhő,
Szaladj kislány szaladj, mert megver a nagy eső.
Nem szaladok olyan nagyon, fáj a szívem sajog nagyon,
Most tudom már, miért sajog, elhagyott a galambom.
AMOTT LEGEL, AMOTT LEGEL
Amott legel, amott legel, amott legel, hat pejcsikó magába’.
Mind a hatnak, mind a hatnak, mind a hatnak béklyóba’ van a lába.
Gyere pajtás, térítsük meg a csikót,
Reszeljük le, reszeljük le, reszeljük le a lábáról a béklyót.
Lereszeltük, lereszeltük, lereszeltük a lábáról a béklyót,
Most már pajtás, most már pajtás, merre hajtsuk a csikót?
Arra hajtsuk, amerre a nap leszáll,
Arra tudom, arra tudom, arra tudom a gazdája sosem jár.
BAZSA MÁRI LIBÁJA
Bazsa Mári libája, beszaladt a Tiszába.
Kettőt lépett utána, sáros lett a Bazsa Mári fehér alsószoknyája.
Ez a csárda de hangos, Bazsa Mári de hangos.
Mit ér a gonoszsága, ha a bálba leesett a fehér alsószoknyája.
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A VIDRÓCKI HÍRES NYÁJA
A Vidrócki híres nyája,
Csörög-morog a Mátrába.
Csörög-morog a Mátrába,
Mert Vidróckit nem találja.
Megyen az nyáj, megyen az nyáj,
Környes-körül a gaz alján.
Ugyan hol állok elejbe,
Kerek erdő közepébe’?
Hoz’ ki, babám, szűröm, baltám,
Hadd menjek az nyájam után,
Mert levágják az kanomat,
Keselylábú ártányomat!
Esteledik már az idő,
Szállást kérnék, de nincs kitől.
Sűrű erdő a szállásom,
Csipkebokor a lakásom.
A Vidrócki sírhalmára,
Gyöngy hull a koporsójára.
„Hej, Vidrócki, most gyere ki,
Hat vármegye vár ideki!”
„Mit ér nékem hat vármegye,
Tizenkettő jöjjön ide!”
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ÁROK IS VAN, GÖDÖR IS VAN
Árok is van, gödör is van, szép lány is van, csúnya is van.
Az én rózsám kökény szeme, szeme fénye,
Vitt engem a, vitt engem, vitt engem,
Vitt engem a szerelembe.
Volt szeretőm tizenhárom, tíz elhagyott, maradt három.
Kettő megcsalt, maradt még egy, maradt még egy,
Azt az egyet én csalom meg, én csalom meg,
Azt az egyet én csalom meg.
CIGÁNY, CIGÁNY MÉRT VAGY CIGÁNY
Cigány, cigány mért vagy cigány?
Sárgarigó, rozmaringom, virágom.
Cigány, cigány mért vagy cigány?
Sárgarigó, rozmaringom, virágom.
Ha végi megyek a cigánysoron,
Valamennyi cigány mind rokonom.
Cigány, cigány mért vagy cigány?
Sárgarigó, rozmaringom, virágom.
Cigány, cigány mért vagy sovány?
Sárgarigó, rozmaringom, virágom.
Cigány, cigány mért vagy sovány?
Sárgarigó, rozmaringom, virágom.
Azért vagyok ilyen sovány,
Mer’ a feleségem sokat kíván.
Cigány, cigány mért vagy sovány?
Sárgarigó, rozmaringom, virágom.
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BÉRESLEGÉNY JÓL MEGRAKD A SZEKERED
Béreslegény jól megrakd a szekered,
Sarjútüske böködi a tenyered!
Minél jobban böködi a tenyered,
Annál jobban rakd meg a szekeredet.
Béreslegény mezítláb ment szántani,
Otthon hagyta a csizmáját patkolni.
Kilenc kovács nem merte elvállalni,
Egy se tudott rózsás patkót csinálni.
Béreslegény, ne rakd meg a szekeret,
Sajnáld meg a szegény pára ökrödet.
Kettő sánta, a harmadik nem mehet,
A negyedik nem bírja a szekeret.
Jaj, de nehéz a szerelmet viselni,
Tövis közül kék ibolyát kiszedni.
Mert a tüske böködi a kezemet,
A szerelem szorítja a szívemet.
Aki akar tiszta búzát kaszálni,
Be kell aztat három szántásba vetni.
Aki akar hív szeretőt tartani,
Nem kell aztat búval elhervasztani.
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CSAK, CSAK, CSAK AZ ESIK NÉKEM KESERVESEN
Csak, csak, csak az esik nékem keservesen,
Hogy oly büszkén sétál a kedvesem,
Olyan büszkén, mintha sose látott volna,
Mintha a szeretője sosem lettem volna!
Csak, csak, csakazértis járom az utcáját,
Nem kerülöm el a kapufáját,
Hadd pletykáljon minden vénasszony felőle,
Csak, csakis én vagyok az igaz szeretője!
Csak, csak, csak egy csillag ragyog fenn az égen,
Mert a többi ott ég a szemében,
Két szemének égi csillag ragyogása,
Csak, csakis azt ragyogja én vagyok a párja.
Nézd, nézd, nézd a szeme ragyog, mint a csillag,
Akkor gyere hozzám, mikor hívlak!
Jössz Te még majd sírva a mi kis utcánkba,
Csak, csakis akkor leszel majd igazán árva.
Rá, rá, rászállott a fecske a vasútra,
Jártam hozzád egész világ tudja.
Jártam hozzád, de nem fogok most már járni,
Tudom szép szeretőm fog a szíved fájni.
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BUJDOSIK AZ ÁRVA MADÁR
Bújdosik az árva madár,
Egyik ágrul másikra száll.
Hát az ilyen árva, mint én,
Hogy ne bujdokolna szegény.
Elszaladt az aranygulya,
Nem szól már a csengő rajta,
Csak egy maradt a karámba’,
Az is beteg, fáj a lába.
Hortobágyi gulyás legény,
Gulyakútba esett szegény.
Szomjan maradt a gulyája,
Itassa meg a babája.
Én is vagyok olyan gulyás,
Nem járok a gáton, mint más.
Sorban legel az én gulyám,
Gyönyörű, drága violám.
Bujdosik egy árva madár,
Minden háztetőre leszáll.
Mindig csak azt csirikolja,
Nem leszünk egymásé soha.
Milyen madár az a madár,
Ki kertembe szólani jár.
Csak szépen szól, de le nem száll,
Futok utána meg nem vár.
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Várj meg madár még megvárnál,
Szíved rejtekébe zárnál.
Mint drága kincset tartanál,
Társadnak megmarasztanál.
Hess ki madár a kertemből,
Ne pusztíts ki mindenemből.
Mindenből kipusztítottál,
Kerti rózsám nélkül hagytál.
Kesereg egy árva madár,
Ki ott fenn a fellegen jár.
Hát az olyan árva mint én,
Hogy ne keseregne szegény.
Te kismadár, hogy tudsz élni,
Mikor nem is tudsz beszélni.
Ládd én mennyiket beszélek,
Mégis rózsám nélkül élek.
FARKAS ILKA BŐ SZOKNYÁJA
Farkas Ilka bő szoknyája huju-juju-jujuj,
Beakadt a csipkefába hoppondáré hop hop hop.
Nem a csipkefa fogta meg huju-juju-jujuj,
Garzó Pista markolta meg hoppondáré hop hop hop.
Ereszd Pista a szoknyámat huju-juju-jujuj,
Nem szomorítsd az anyámat hoppondáré hop hop hop.
Meg van az már szomorítva huju-juju-jujuj,
Fekete gyászba borítva, hoppondáré hop hop hop.
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HARAGSZOM AZ OLYAN SZÓRA
Haragszom az olyan szóra, csuhajla,
Ki az öregembert is megszólja, csuhalja.
Mert az öregember aranybánya,
Dirmeg-dörmög a dolmánya, csuhalja.
Haragszom az olyan szóra, csuhajla.
Ki a leányokat is megszólja, csuhajla,
Mert a leány arany csillag,
Arany garádicson ballag, csuhajla.
Haragszom az olyan szóra, csuhajla.
Ki a menyecskéket is megszólja, csuhajla.
Mert a menyecske zsíros bögre,
Elszalad a kutya véle, csuhajla.
Haragszom az olyan szóra, csuhajla.
Ki a legényeket is megszólja, csuhajla.
Mert a legény mint a szamár,
Minden kis kapuba megáll, csuhajla.
Volt szeretőm, öt is hat is, csuhajla,
De jó volna most egy vak is, csuhajla,
Nem becsültem meg a hatot,
Megbecsülnék most egy vakot, csuhajla.
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ÉRIK A ROPOGÓS CSERESZNYE
Érik a ropogós cseresznye,
Viszek a babámnak belőle,
Viszek a babámnak, csuhaj, belőle,
Ha beteg, gyógyuljon meg tőle!
Kihajtom a libám a gyepre,
Magam is leülök melléje,
Messziről kiáltom, liba-libuskám,
Csókolj meg, aranyos Mariskám!
Likas a kalapom teteje,
Kilátszik a hajam belőle,
Én csak azt szégyellem legény létemre,
Likas a kalapom teteje!
HEGEDÜLNEK, SZÉPEN MUZSIKÁLNAK
Hegedülnek, szépen muzsikálnak,
Jókedve van az egész világnak.
Ugrándoznak, járják a bolondját,
Én nem tudom, nékem csak úgy mondják.
Nem tudok én semmit a világról,
Énmiattam leeshetik lábról.
Csak azt tudom, hogy szeretlek téged:
Fáj a szívem, majd meghalok érted.
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HÁROM BOKOR SALÁTA KISANGYALOM
Három bokor saláta, kisangyalom.
Barna kislány kapálta, kisangyalom.
Nem kell nékem saláta, csak az aki kapálta, Kisangyalom.
Három bokor ribizli, kisangyalom.
Szőke kialány szemezi, kisangyalom.
Nem eszem én belőle, elmegy az eszem tőle,
Kisangyalom.
A szegedi híd alatt, kisangyalom.
Lányok sütik a halat, kisangyalom.
Fehér tányérba rakják, a legénynek úgy adják,
Kisangyalom.
HOL JÁRTÁL AZ ÉJJEL, CINEGEMADÁR?
Hol jártál az éjjel, cinegemadár?
Ablakidnál jártam, drága violám.
Mért be nem jöttél hát, cinegemadár?
Féltem az uradtól, hogyha rám talál.
Nincs itthon az uram, cinegemadár,
Csinálosi erdőn csónakot csinál.
Jó lovai vannak, hamar hazaér,
Mi lesz veled, rózsám, hogyha itten ér?
Nincs itthon az uram, cinegemadár,
Csinálosi erdőn csónakot csinál.
Rossz lovai vannak, nem ér ma haza,
Mulathatunk rózsám, egész éccaka.
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HEJ, IGAZÍTSAD JÓL A LÁBOD’
Hej, igazítsad jól a lábod’,
Tíz farsangja, hogy már járod,
Hej dana-dana-dana, dana-dana danajdom!
Hej, ez a kislány atyámfia,
Szereti az apám fia,
Hej dana-dana-dana, dana-dana danajdom!
Hej, a szívemnek nagy a búja,
Te légy rózsám orvoslója,
Hej dana-dana-dana, dana-dana danajdom!
Hej, nem aludtam csak egy szikrát,
Eltáncoltam az éjszakát,
Hej dana-dana-dana, dana-dana danajdom!
Hej, ne tekintsd, hogy rongyos vagyok,
Kilenc gyermek apja vagyok,
Hej dana-dana-dana, dana-dana danajdom!
Hej, ne okoskodj, ne halogass,
Házasodjál, ne válogass,
Hej dana-dana-dana, dana-dana danajdom!
KICSINY A HORDÓCSKA
Kicsiny a hordócska, jó bor terem benne,
Díl, dúl, dalala, didarida, díl, dúl dalala.
Nem iszom belőle, részeg leszek tőle,
Díl, dúl, dalala, didarida, díl, dúl dalala.
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HESS, LÉGY, NE SZÁLLJ RÁM
Hess légy, ne szállj rám,
Beteg vagyok én,
Legyez engem Péter uram,
Meggyógyulok én.
Hess légy, ne szállj rám,
Beteg vagyok én,
Legyez engem Julis asszony,
Meggyógyulok én.
Cifra palota,
Zöld az ablaka,
Gyere ki, te tubarózsa,
Vár a viola.
Kislány vagyok én,
Majd megnövök én,
Kell-e rózsa vagy ibolya,
Azt is adok én.
NEM KASZÁLOK, NEM KAPÁLOK
Nem kaszálok, nem kapálok,
Fazekas inasnak állok.
Kicsi csuprokat, csinálok,
Miből kávéznak a lányok.
Kicsi csupor nagy a füle,
Nem fér a babám zsebébe.
Csupor fülét le kell vágni,
A babámtól el kell válni.
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MEGÖLTEK EGY LEGÉNYT
Megöltek egy legényt hatvan forintjáért,
Bévetették a Tiszába piros pej lováért.
Tisza bé nem vette, partjára kitette,
Arra ment egy halászlegény hajójába tette.
Odament az apja, költi, de nem hallja,
Kelj föl, kelj föl édes fiam, gyere vélem haza!
Odament az anyja, költi de nem hallja,
Kelj föl, kelj föl édes fiam, gyere vélem haza!
Odament babája, költi, meg is hallja,
Kelj föl, kelj föl édes rózsám, borulj a vállamra!
Csináltatsz-e nékem diófa koporsót?
Csináltatok, csináltatok márványkő koporsót!
Megsiratsz-e engem, apád, anyád előtt?
Megsiratlak, megsiratlak egész világ előtt!
NEM IDEVALÓ SZÜLETÉSŰ VAGYOK ÉN
Nem, idevaló születésű vagyok én,
Messze földről vándoroltam ide én.
Így jár aki messzi földről ide vándorol,
Nincsen babája, ki vállára ráborul.
El, el, elmegyek, nem maradok e tájon,
Hogy a babám gyönge szíve ne fájjon.
De a babám gyönge szíve nagyon fáj,
Szőkét szeretek, mert a barna megcsalt már.
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MÉG AZT MONDJÁK NEM ILLIK
Még azt mondják nem illik a tánc a magyarnak.
Nem, ha néki cipellőt, bő nadrágot varrnak!
De sarkantyús csizmának, kócsagtollas főnek,
Illik gyöngyös pártának, magyar főkötőnek.
Az én ingem lengyelgyolcs, csakhogy rojtja nincsen.
Az én csizmám karmazsin, csakhogy talpa nincsen.
Azért varrták a csizmát, hogy táncoljunk benne,
Ha rongyos is, foltos is, illik a tánc benne.
Megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt a lónál,
Kisütöttem a zsírját, többet egy akónál.
Add meg varga a csizmám, meg adom az árát,
Ha nem adom, odadom, a szúnyog ruháját.
NINCS SZENTESEN OLYAN ASSZONY
Nincs Szentesen olyan asszony,
Mint Turiné komámasszony,
Így tedd rá, úgy tedd rá!
Tepsibe süti a lepényt,
Avval kínálja a legényt,
Így tedd rá, úgy tedd rá!
Ha lepényem megettétek,
Sári lányom elvegyétek,
Így tedd rá, úgy tedd rá!
Piros lett a lepény alja,
Édes lett a Sári csókja,
Így tedd rá, úgy tedd rá!
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NÁD A HÁZAM TETEJE
Nád a házam teteje, teteje,
Rászállott a cinege, cinege.
Hess le róla cinege , cinege,
Leszakad a teteje, teteje.
Ha leszakad mi lesz véle?
Sárga lábú cinege, cinege.
Hess le róla cinege, cinege,
Leszakad a teteje, teteje.
Nád a házam padlója, padlója,
Rászállott a vadgólya, vadgólya.
Hess le róla vadgólya, vadgólya,
Beszakad a padlója, padlója.
Ha leszakad mi lesz véle?
Hosszú orrú vadgólya, vadgólya.
Hess le róla vadgólya, vadgólya, /mert/
Leszakad a padlója, padlója.
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NINCS SZÉNA, NINCS SZALMA
Nincs széna, nincs szalma,
Nincs a szénatartóba,
Meg is szidtak érted,
A pitvarajtóba’!
Lesz széna, lesz szalma,
Lesz a szénatartóba,
Odavárlak rózsám,
A pitvarajtóba’.
Van széna, van szalma,
Van a szénatartóba,
Megcsókollak rózsám,
A pitvarajtóba’.
Ó, MELY SOK HAL TEREM A NAGY BALATONBA’
Ó, mely sok hal terem a nagy Balaton-bahharahharahhaha’.
Minden ágon egy mérő makk a Bakony-bahharahharahhaha’.
Örül ott a halász, rikongat a kanász,
Örömé-behherehherehhehe’.
Szépen illik a sült kappan a cintálba-bahharahharahhaha’.
Jó bort mérnek Füreden és Kaposvár-bahharahharahhaha’.
Igyál jó barátom, tőled nem sajnálom,
Sokáig ehhérehhérehhéhélj!
Addig kell a vasat verni, amíg tű-zehherehherehhehes.
Semmit sem ér olyan hordó, amely ü-rehherehherehhehes.
Kell hát bele tenni, ki kell aztán venni,
Ha szüksé-gehherehherehhehes.
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ŐSSZEL ÉRIK BABÁM A FEKETE SZŐLŐ
Ősszel érik babám a fekete szőlő,
Te voltál az igazi szerető.
Bocsáss meg, ha vala valaha vétettem,
Ellenedre babám, rosszat cselekedtem.
Jaj, de szépen zöldell a rimóci határ,
Közepibe legel egy kis bárány.
Közepibe gyöngyen legel egy kis bárány,
Jaj, de csinos, büszke a rimóci kislány.
Kinek, varrod babám azt a hímzett kendőt?
Neked varrom, hogy legyél szeretőm.
Négysarkába négy szál fehér rozmaringot,
Közepibe babám, hogy szeretőd vagyok.
ELVESZTETTEM ZSEBKENDŐMET
Elvesztettem zsebkendőmet,
Szidott anyám érte.
Annak, aki visszaadja,
Csókot adok érte.
Szabad péntek, szabad szombat,
Szabad szappanozni.
Szabad az én galambomnak,
Egy pár csókot adni.
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CSÜTÖRTÖKÖN VIRRADÓRA
Csütörtökön virradóra,
Megy a kislány a folyóra.
Kezét-lábát mossa, meg is szappanozza,
A folyóba.
Elmennék én tihozzátok,
De szemetes a szobátok.
Söpörd ki a házat, csókolom a szádat,
Minden este.
Elmennék én tihozzátok,
De hamis a ti kutyátok.
Kösd meg a kutyádat, csókolom a szádat,
Minden este.
ERDŐ, ERDŐ, DE MAGAS A TETEJE
Erdő, erdő, de magas a teteje,
Jaj de régen lehullott a levele,
Jaj, de régen lehullott a levele,
Árva madár párját keresi benne.
Búza közé szállt a dalos pacsirta,
Mert odafönt a szemeit kisírta,
Búzavirág, búzakalász árnyába,
Rágondol a régi első párjára.
Ki látta már beborulva az eget,
Most tudtam meg, hogy a babám nem szeret,
Ha nem szeret, vigyék el katonának,
Párja leszek én az árva madárnak.
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ELMENNÉK ÉN BABÁM TIHOZZÁTOK EGY ESTE
Elmennék én babám tihozzátok egy este,
Ha a kutyád rövidre volna kötve.
Kösd meg babám, a kutyád rövidre, rövidre,
Ne ugasson babám becsületes legényre.
Elmennék én babám tihozzátok egy este,
Ha az ágyad puhára volna vetve.
Vesd meg babám az ágyadat puhára a falig,
Mert én itt maradok kivilágos reggelig!
Mégegyszer elmennék tihozzátok egy este,
Ha a házatok szemetes nem lenne.
Rámás csizmám felveri a szemetet, szemetet,
Hogy kössem le babám véled az életemet.
Édes Jó Istenem de víg voltam ezelőtt,
Míg a babám eljárt a kapum előtt.
Most már nem jár nem tudom, mi baja, mi baja,
Szeretne ő nagyon, édesanyja nem hagyja.
Sej-haj a mi házunk sárgára van meszelve,
Oda jár a cimbalmos úr minden szombaton este.
Mindig csak azt cimbalmozza cimbalmával fülembe,
Sej-haj gondolj kislány a régi szeretődre.
Sej-haj esik eső hull a ménkű rakásra,
Beütött a kisbékási nádfedeles csárdába.
Ég a csárda nem hallik a muzsika szó cimbalom,
Sej-haj mégis mulat az én kedves galambom.
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DE SZERETNÉK HAJNALCSILLAG LENNI
De szeretnék hajnalcsillag lenni,
Babám ablakába behajolni,
Behajolnék hozzája hajnalban,
Csókot kérnék tőle utoljára.
Sarkon van egy özvegyasszony háza,
Abba’ van a lánya vetett ágya,
Benne van a selyem ágytakaró,
Ez a kislány de kedvemre való!
Szánom, bánom, amit cselekedtem,
Hogy tevéled szerelembe estem,
Szerelembe nem estem, csak szóba,
Sajnálom, de nem tehetek róla.
Szánom, bánom, hogy megházasodtam,
Legénységem gyászba borítottam,
Mert én nékem nem szabad szeretni,
Nem szabad a lányokkal beszélgetni.
ERESZ ALATT FÉSZKEL A FECSKE
Eresz alatt fészkel a fecske,
Mi van a kötődbe’, menyecske?
Nyári piros alma bo-bo-bo-bo-borízű,
Kóstolja meg kend, de jó ízű!
Fogadásom tiltja szeretni,
De nem a legényre nevetni.
Kijátszom a tila-tila-tila-tilalmat,
Úgy szerettetem meg magamat.
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ESIK AZ ESŐ ÁZIK A HEVEDER
Esik az eső ázik a heveder,
Gyenge lábamat szorítja a kengyel.
Bársony lekötés szorítja lovamat,
Nehéz karabély nyomja a vállamat.
Megjött a levél fekete pecséttel,
Megjött a muszka százezer emberrel.
Négyszáz ágyúval áll a harc mezején,
Így hát jó anyám elmasírozok én.
Jött egy kapitány piros pej paripán,
Kardja megvillan a jobbik oldalán.
Kardja megvillan az ágyú eldurran,
Szép piros vére a földre kiloccsan.
Sírhat ríhat már az az édesanya,
Kinek a fiát viszik háborúba.
Kezét vagy lábát golyóval átlövik,
Meg se halt szegény mégis el temetik.
Pajtás, hogyha látsz elesni engemet,
Szállj le lovadról lőj agyon engemet.
Vagy szuronyodat szegezd a mellemnek,
Ne hagyj sokáig szenvedni engemet!
SEJ, NAGYABONYBAN
Sej, Nagyabonyban, csak két torony látszik.
De Majlandban harminckettő látszik.
Inkább nézem az abonyi kettőt,
Mint Majlandban azt a harminckettőt!
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ESTELEDIK A FALUBAN HAZA KÉNE MENNI
Esteledik a faluban haza kéne menni,
Attól félek a legények meg akarnak verni,
Ne bántsatok jó pajtások nem, vagyok az oka,
Szeretek egy barna kislányt nem tehetek róla.
Kopogtat a, kopogtat a betyár az ablakon,
Eresszél be, eresszél be, csárdás kis angyalom,
Mindenféle csavargónak szállást nem adhatok,
Nincs itthon az édesanyám, csak egyedül vagyok.
De azért a szép szavadért téged beengedlek,
Cifra szélű nyoszolyámba téged lefektetlek,
Körbe csipkés paplanommal, babám betakarlak,
Két karommal átölellek, reggelig csókollak.
ESTE VAN MÁR, CSILLAG VAN AZ ÉGEN
Este van már, csillag van az égen,
Varga Julcsa mezítláb a réten,
Sajnálja a cipőjét felhúzni,
Garzó Péter nem vesz többet néki.
Garzó Péter elment katonának,
Acélfegyvert csináltat magának,
Acélfegyvert, rózsafa a nyele,
Rá van írva Varga Julcsa neve.
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ESTE VAN MÁR, NYOLC ÓRA
Este van már, nyolc óra,
Ég a világ a boltban,
Sallárom, sallárom,
Ég a világ a boltban.
Ott mérik a pántlikát,
Piros színű pántlikát,
Sallárom, sallárom,
Piros színű pántlikát.
Jakuts Pista méreti,
Az asztalra leteszi,
Sallárom, sallárom,
Az asztalra leteszi.
Bíró Róza felveszi,
A hajába biggyeszti,
Sallárom, sallárom,
A hajába biggyeszti.
Biggyeszd Róza, nem bánom,
Úgyis te lész a párom,
Sallárom, sallárom,
Úgy is te lész a párom.
APRÓ SZEME VAN A KUKORICÁNAK
Apró szeme van a kukoricának,
Szép termete van a kedves babámnak.
Szép termetét el sem tudom felejteni!
Így jár az, aki igazán tud szeretni.
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ERESZ ALATT FECSKEFÉSZEK
Eresz alatt fecskefészek,
Fecskemadár sírva nézlek.
Te voltál itt a múlt nyáron,
Nem hagytál el mint a párom.
Látlak-e még fecskemadár?
Lesz-e tavasz, lesz-e még nyár?
Ha én akkor már nem élek,
Azért nálunk rakjál fészket.
ESTE VAN MÁR, KÉSŐ ESTE
Este van már, késő este,
Pásztor-tüzek égnek messze.
Messze tájon, más határon,
Az alföldi rónaságon.
A faluban minden csendes,
Még az éjmadár se repdes.
Nyugodalom lakik benne,
Mintha temetőhely lenne.
Csak amott egy kis kunyhóba,
Lobog még föl hébe-hóba.
A pislogó mécses lángja,
Mintha az is halni vágyna.
Óh, de ott sincs dinom-dánom,
Pajkos öröm lepke szárnyon.
Nincs ott lagzi, nem mulatnak,
Halott mellett virrasztanak.
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EZT A KEREK ERDŐT JÁROM ÉN
Ezt a kerek erdőt járom én,
Ezt a barna kislányt várom én.
Ez a barna kislány viola,
Én vagyok a vigasztalója.
Ezt a kerek pusztát járom én,
Azt a barna legényt várom én.
Az a barna legény cédrusfa,
Én vagyok a viruló ága.
Jaj, de sokat jártam, fáradtam,
Mikor házasodni akartam.
Nem találtam kedvemre valót,
Az lesz a szeretőm, aki volt.
Akkor szép az erdő, mikor zöld,
Mikor a vadgalamb benne költ.
Olyan a vadgalamb, mint a lány,
Fáj a szíve a párja után.
Megvágtam az ujjam, jaj, de fáj,
Fügefalevelet tettem rá.
Fügefalevele gyógyíts meg,
Édes kis angyalom csókolj meg.
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KISKEREKI BETYÁRCSÁRDA
Kiskereki betyárcsárda,
Zsandárokkal körülállva,
De kár, de kár.
Azok akik körülállják,
Mind a betyárokat várják,
De kár, de kár.
Iszom a bort,
Rúgom a port,
Ölelgetem a szép asszonyt.
Szép asszonynak ábrázatja,
Vitt engem a gyalázatba,
De kár, de kár, jaj de kár.
Ha elfognak a zsandárok,
Nem siratnak meg a lányok,
Nem kár, nem kár.
Kocsmárosné édes lelkem,
Kend se sirasson meg engem,
Nem kár, nem kár.
Ha meghalok, jó emberek,
Anyám mellé temessetek,
De kár, de kár jaj, de kár.
Megbántottam életében,
Tán megbocsát lenn a földben,
De kár, de kár jaj, de kár.
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LÁNYOK, LÁNYOK, LÁNYOK A FALUBAN
Lányok, lányok, lányok a faluban,
Faluvégén szépen szól a muzsika.
Lányok, lányok, lányok a faluban,
Faluvégén szépen szól a muzsika.
Addig iszom, mulatok,
Míg csak be nem rukkolok.
Ha elvisznek katonának,
Megsiratnak engemet a leányok.
GESZTERÉDI FÜZES ALATT
Geszterédi füzes alatt,
Van egy forrás titok alatt.
Aki abból vizet iszik,
Babájától elbúcsúzik.
Mondtam anyám házasíts meg,
Azt mondtad, hogy még ráérek.
Elvették a szeretőmet,
Sohase házasodok meg.
Édesanyám sok szép szava,
Kit fogadtam kit nem soha.
Megfogadnám, de már késő,
Mert az idegen az első.
Ha mégegyszer lány lehetnék,
Megválasztanám a legényt.
Mind a szépet, a szálasát,
Mind (az) edénynek a mázassát.
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LEFELÉ FOLYIK A TISZA
Lefelé folyik a Tisza,
Nem folyik az többet vissza,
Rajtam van a babám csókja,
Ha sajnálja vegye vissza.
Ha sajnálja vegye vissza,
Nem vagyok én rászorítva,
Add vissza a csókjaimat,
Felejts el a szavaimat.
RÓZSA, RÓZSA, LABDARÓZSA LEVELE
Rózsa, rózsa, labdarózsa levele,
Csak egy legényt neveltek a kedvemre.
Azt is azért nevelték a kedvemre,
Kék a szeme, göndör haja fekete.
Alig várom, hogy a nap lenyugodjon,
Hogy az égen páros csillag ragyogjon.
Ragyogj, csillag, páros csillag sokáig,
Kísérj el a szeretőm kapujáig.
Csillag, csillag, páros csillag az égen
Láttad-e az én rózsámat a réten?
Láttam bizony, zöld rozmaring erdőben,
Sárga tearózsa nyílott ki a kezében.
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LESZAKADT A PINCELAKAT
Leszakadt a pincelakat,
Jaj, de szép szeretőm akadt.
Sötét van, nem látok,
Gyere babám, gyújtsál világot.
Gyújtottam már, csak gyere be,
Kész az ágyam, feküdj bele.
Húzd le a csizmádat,
Ne sározd be az ágyat.
SÁRGÁT VIRÁGZIK A REPCE
Sárgát virágzik a repce,
Rajtam van a világ nyelve,
Száradjon el a repce levele,
Sej, csak ne legyen rajtam a világ nyelve!
Ősszel érik meg a szilva,
Ne járj énutánam sírva!
Sírhattok már geszterédi lányok,
Sej, három évig nem járok hozzátok.
Túlsó sorban van a házunk,
Sárga rózsa virít nálunk.
Ha piros kell, pirost is adhatok,
Sej, ha betyár kell, magam is az vagyok.
Ember, az akarok lenni,
Ebből nem parancsol senki.
Elveszem a falunak a legszebb lányát,
Véle élem életem világát
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SZÁNT A BABÁM
Szánt a babám, csireg-csörög, sej-haj a járom,
Szánt a babám a geszterédi határon.
Száraz a föld, a hármas eke nem állja,
Szép a babám, Geszteréden, sej-haj, nincs párja.
Mondtam, babám, ne rakd meg a sej-haj szekeret,
Feltöri a villanyél a kezedet.
Fábul van a villa nyele, nem másbul,
Feltöri a tenyeredet, sej-haj csúnyául.
VÉKONY DESZKA KERÍTÉS
Vékony deszka, vékony deszka, vékony deszka, kerítés,
Átlátszik a, átlátszik a, átlátszik az ölelés.
Ölelj, babám, kedvemre, nem vetem a szemedre!
Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor, kilencszer megölellek.
Vékony deszka, vékony deszka, vékony deszka, kerítés,
Átlátszik a, átlátszik a, átlátszik az ölelés.
Hogy merted azt megtenni, a más babáját szeretni,
Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor, kilencszer megölelni.
ZÚG AZ ERDŐ, ZÚG A MEZŐ
Zúg az erdő, zúg a mező, vajon ki zúgatja?
Talán bizony Angyal Bandi, sej-haj a lovát ugratja.
Talán bizony Angyal Bandi, sej-haj a lovát ugratja.
Lám megmondtam Angyal Bandi ne menj az Alföldre!
Mert megtanulsz csikót lopni, sej-haj elhajtanak érte.
Mert megtanulsz csikót lopni, sej-haj elhajtanak érte.
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SZEGÉNY LEGÉNY VAGYOK ÉN
Szegény legény vagyok én,
Erdőn-mezőn járok én,
Krajcárom sincsen,
Elszakadt az ingem.
Van egy lyukas nadrágom,
Folt is rajt huszonhárom,
Ég alatt hálok,
Jobb időket várok.
ESTE, ESTE, DE SZERELMES KEDD ESTE
Este, este, de szerelmes kedd este,
De szerelmes legény járt itt az este,
Lehullott a tearózsa csipkés levele,
Babám karján aludtam el az este.
Kiskertemben kinyílott a tulipán,
Leszakajtom vasárnap ebéd után,
Közepében kis angyalom búsan sírdogál,
Azt gondolja, nem szeretem igazán.
A csillagok ha beszélni tudnának,
A lányokról mindent elmondanának,
Elmondanák azt a titkot, azt az igaz szót,
Nem minden lány érdemli a koszorót.
Csak az a lány érdemli a gyöngyös koszorót,
Akinek még tévedése sose vót.
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ZSEBKENDŐM NÉGY SARKA
Zsebkendőm négy sarka simára van vasalva.
Mind a négy sarkába a babám neve van varrva.
Az egyik szőke, a másik barna, a harmadik csudaszép,
Megállj te, csudaszép, majd eszedbe jutok még!
Majd eszedbe jutok babám, de már akkor késő lesz,
Mert mikor, mikor lesz, a szívem már másé lesz.
Békás tó, halas tó, jaj de sáros a partja.
Arra jár a rózsám, selyemkendő van rajta.
Rá költöttem a fél pengőmet, azért olyan csuda szép,
Megállj te, csudaszép, majd eszedbe jutok még!
Majd eszedbe jutok babám, de már akkor késő lesz,
Mert mikor, mikor lesz, a szívem már másé lesz.
SZEGÉNY VAGYOK, SZEGÉNYNEK SZÜLETTEM
Szegény vagyok, szegénynek születtem,
A rózsámat igazán szerettem.
Az irigyek elrabolták tőlem,
Most lett szegény igazán belőlem.
Elmennék én messze földre lakni,
Ahol engem nem ismer majd senki.
Úgy elmegyek a világ végére,
Hogy ne legyek senkinek terhére.
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SZÉP SZAKMÁRI LÁNYOK
Szép szakmári lányok, Isten veletek!
Már én többet nem beszélek veletek!
Nyíljon ki a babarózsa a kezetekben,
Három évig nem szakítok belőle.
Szép szakmári lányok tyúkot ültettek,
Egy tyúk alá harminchat tojást tettek,
Harminchat tojásból csak egy kakas lett (az is kappan lett!),
Szép szakmári lányok, mi lesz veletek?
ADJON ISTEN, ÉDESANYÁM, JÓ ESTÉT
Adjon Isten, édesanyám, jó estét,
Hazahoztam ezt a barna menyecskét.
Nem azért vettem én el, hogy szerettem,
Szegény voltam, gazdagságot kerestem.
Két szivárvány karolta át az eget,
Eltiltották tőlem a szeretőmet.
Eltiltották, hogy azt nékem nem adják,
Verje meg az Isten az eltiltóját!
Édesanyám, fölnevelt kend éngemet,
Mégsem tudja az én bús életemet.
Mert ha tudná az én bús életemet,
Éjjel-nappal sirathatna engemet.
Átkarolta az eget a szivárvány,
E világon egyedül vagyok árván.
Árvaságom tudja még a nagy ég is,
Sirat engem a repülő madár is.
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VAN NÉKEM EGY IMAKÖNYVEM
Van nékem egy imakönyvem,
Rája nézek, hull a könnyem,
Az van abba bele írva,
A szerelem tesz a sírba.
Kinek nincsen szeretője,
Menjen ki a zöld erdőbe,
Írja rá egy falevélre,
Elhagyta a szeretője.
Mindenkinek azt ajánlom,
Szerelemnél jobb az álom,
Mert az álom nyugodalom,
A szerelem szívfájdalom.
Muzsikálnak, muzsikálnak,
Ablakában egy kislánynak,
Kék a szeme, göndör haja,
Jaj, de nagyon szép is maga.
Ha meghalok, csillag leszek,
Minden éjjel nálad leszek,
Beragyogok ablakidon,
Úgy őrködöm álmaidon.
A FALUBAN VAN EGY ASSZONY
A faluban van egy asszony, annak van egy kócos hajú leánya.
Kócos haját fújja a szél, engemet a nyavalya tör utána.
Én is voltam néki babája, hat hónapot jártam utána.
Verje meg a jeges eső, mossa meg a kócos haját simára.
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TEGNAP ESTE
Tegnap este kimentem a szőlőbe.
Ott találtam a Katót a sötétbe.
Megcsókoltam a Katót,
Nem szólt ő egy árva szót,
Csak a végén azt mondta, hogy de jó vót’.
Másnap este kimentem a szőlőbe.
Átöleltem egy karót a sötétbe.
Átöleltem egy karót,
Azt hittem, hogy Kató vót’
Pedig csak egy hosszú szárú karó volt.
SÁRGUL MÁR A FÜGEFA LEVELE
Sárgul már a fügefa levele, sej, hideg akar lenni.
Azt hallottam, babám a faluba’, sej, nem akarsz szeretni.
Szeress csárdás kisangyalom, hogy ne legyek ilyen árva,
Ne tudja meg senki a faluba’, hogy miért van a szívem gyászba’.
Gyászba’ van a szívem, gyászos feketébe,
Jön október, én is bevonulok a nemzeti hadseregbe.
EZT A CSÁRDÁS KIS KALAPOT ÉDESANYÁM VETTE
Ezt a csárdás kis kalapot édesanyám vette,
Mellé a bokrétát a kedves kisangyalom kötte,
Sír az édesanyám a szeretőm engem gyászol,
Ellenséges ágyúgolyó választ el egymástól.
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DOMBOLDALON ÁLL EGY ÖREG NYÁRFA
Domboldalon áll egy öreg nyárfa,
Nyárfa alatt édesanyám háza.
Édesanyám fehér fejkendőbe,
Cipót dagaszt fűzfa tekenőbe.
Édesanyám, de messzire mentem,
Gyürkés fehér cipót, de rég ettem.
A búzába, de rég vágtam rendet,
Azt se tudom, látom-e még kendet.
MÉG A BÚZA KI SE HÁNYTA A FEJÉT
Még a búza ki se hányta a fejét,
Páros galamb mind elhordta a szemét.
Megállj galamb, páros galamb, majd meglőlek a nyáron,
Vadász leszek a geszterédi határon.
Lementem az Tisza-partra pihenni,
Zúg az Tisza nem tudok elaludni.
Zúg az Tisza, az Tisza vize, nem tudok elaludni,
Fáj a szívem, a szerelem megöli!
HEJ ÉDESANYÁM ERESSZEN EL A BÁLBA
Hej édesanyám eresszen el a bálba,
Ott táncol a babám tiszta fehér ruhába.
Fehér a ruhája csak a lábán a cipője fekete,
Jaj, édesanyám, ha az enyém lehetne.
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A FALUBAN VÉGIGMENNI NEM MEREK
A faluban végigmenni nem merek,
Mer’ a lányok selyemszoknyát viselnek.
Csipke is fodor is van a derekán,
Barna legény kopogtat az ablakán.
Ne kopogtass barna legény gyere be,
Ölelésre vár a karom idebe’.
Gyere be gyere be te barna babám,
Nem haragszik terád az édesanyám.
TEMETŐ KAPUJA, SARKIG KI VAN TÁRVA
Temető kapuja, sarkig ki van tárva.
Arra járnak az geszterédi lányok,
Rólam szedik a virágot.
Szedjétek szedjétek, rólam a virágot,
Csak azt az egy fehér liliomot,
Lányok, le ne szakajtsátok!
Ha leszakajtsátok, el ne hervasszátok,
Ültessétek a sírom közepibe’,
Mélyen a fekete földbe.
Kaszárnya kaszárnya, nem az Isten háza.
De sok piros, szőke-barna lánynak,
Benne hervad a babája.
Hervadj babám, hervadj, ha az enyém nem vagy.
Látod babám, míg az enyém voltál,
Nyíló, tearózsa voltál.
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KINEK VAN KINEK NINCS KÚT AZ UDVARÁBAN
Kinek van kinek nincs kút az udvarában,
Árnyékos eperfa kiskertem aljában,
Árnyékos eperfa csipkés a levele,
Mért nincs minden lyánynak igaz szeretője.
Jajj annak a fának kit mindig faragnak,
Jajj annak a lyánynak kit mindig gyaláznak,
Engem is meggyaláz egy semmire való,
Aki a csizmámba kapcának se való.
Zavaros a Nyárád nem akar megszállni,
Haragszik a rózsám nem akar békülni.
Majd meg száll a Nyárád, a lovam megissza,
Ha megbékélsz rózsám, hozzám gyere vissza.
ZÖLD ERDŐBEN TEREM A MÉRGES KÍGYÓ
Zöld erdőben terem a mérges kígyó,
Szép leányból lesz a legény csábító,
Én Istenem de jó annak, ki csúnya,
Szegény legény szívét nem szomorítja.
Édesanyám nem tudok el aludni,
Legényt hallok a kapuban beszélni,
Édesanyám eresszen ki hozzája,
Fáj a szívem, majd meghalok utána.
Hadd el lányom rá érsz te még kimenni,
Rá érsz te még a kapuban beszélni,
Tudom anyám jól tudom, hogy ráérek,
Azt is tudom hogy nem sokáig élek.
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BARNA KISLÁNY ABLAKÁBA
Barna kislány ablakába jó estét, jóestét!
Szállást kérni jöttem hozzád ha be eresztenél.
Mindenféle csavargónak szállást nem adhatok,
Nincs itthon az Édesanyám csak egyedül vagyok.
De azért a szép szavadért téged beengedlek,
Szépen vetett kis ágyamba téged befektetlek.
Csipkés szélű paplanommal szépen betakarlak,
Két karommal átölellek, s reggelig csókollak.
Barna kislány négy párnája magasra van vetve,
Juhász legény a kalapját rajta felejtette.
Hozd ki kislány a kalapom tedd is a fejemre,
Hogy ne süssön a holdvilág a kopasz fejemre.
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Egyházi
Énekek

Ó, JÖJJ, Ó, JÖJJ
Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő,
beteljesült már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját,
Vár a világ sóvárgva rád!
Megnyílt az ég harmatozva,
Megváltónkat hogy lehozza.
Ég felhői nyíljatok szét,
Hozva Jákob fejedelmét.
Föld, virulj ki, völgyön-halmon,
Viruló zöld hadd fakadjon.
Nyílj ki földnek szép virága,
Dávid házának királya.
Ó, fényes Nap, ó, szép csillag,
Téged vágyunk mi látni csak.
Kelj fel Napunk, fényességed,
Űzze el a sötétséget.

PÁSZTOROK, KELJÜNK FEL
Pásztorok, keljünk fel, hamar induljunk el,
Betlehem városába, rongyos istállócskába!
Siessünk, ne késsünk, hogy még ezen éjjel oda érhessünk,
Mi urunknak tiszteletet tehessünk!
Angyalok hirdetik, Messiás születik,
Itt van jelen fényének, helye születésének,
Pajtába, pólyába be vagyon ő takarva posztocskába,
Áldott gyermek, szenved már kis korába.
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HARMATOZZATOK ÉGI MAGASOK
Harmatozzatok égi magasok!
Téged vár epedve
A halandók lelke.
Jöjj el édes Üdvözítőnk!
Mert az emberek ott tévelygenek,
Hol te égi fényed
Útján nem vezérled
Őket, édes Üdvözítőnk.
Áldás, dícséret s hála tenéked,
Mert fényes világunk
S legfőbb boldogságunk
Te vagy, édes Üdvözítőnk.
A prófétáknak lelkei láttak
Szent jelenésekben
S téged békességben
Vártak, édes Üdvözítőnk.
Te ember lettél, s új tant hirdettél.
A jövendölések
Beteljesedének
Rólad, édes Üdvözítőnk.
Hiszünk tebenned, égi szent követ:
Út, igazság, élet,
Hittel vallunk téged
Istenünknek, Üdvözítőnk.
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Ím az áldozat, melyet bemutat
Szolgád Fölségednek,
Jöjj el, és szenteld meg,
Ó kegyelmes Üdvözítőnk!
Nyújtsd malasztodat, hogy ez áldozat
Bánatot gerjesszen
Bűnös szíveinkben,
Ó segíts meg, Üdvözítőnk!
Szent az egy Isten három személyben.
Az Atyaistennel
És a Szentlélekkel
Szent vagy édes Üdvözítőnk.
FEL NAGY ÖRÖMRE
Fel nagy örömre, ma született,
Aki után föld epedett.
Mária karján égi a lény,
Isteni kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd a te édes Istenedet!
Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj,
Mert ez az égi, földi király!
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CSORDAPÁSZTOROK
Csordapásztorok midőn Betlehembe’,
Csordát őriznek éjjel a mezőben.
Isten angyali jövének melléjük,
Nagy félelemmel telék meg ő szívük.
Örömet mondok, nagy örömet néktek,
Mert ma született a ti üdvösségtek.
Menjetek el csak gyorsan a városba,
Ott találjátok Jézust a jászolba’.
Elindulának és el is jutának,
Szűz Máriának jónapot mondának.
Isten titeket hozott Uratokhoz,
De nem szólhattok mostan szent Fiamhoz.
Mert ő aluszik, nyugoszik pólyában,
Szénán bágyadoz a hideg jászolban.
Nem pihen ágyban, sem friss palotában,
Hanem jászolban, romlott istállóban.
Serkentsd fel Jézust, szent Fiadat, nékünk,
Mert mi angyalok igéjére jöttünk.
Üdvözlégy Jézus, pásztorok Pásztora,
Bűnös emberek megváltó szent Ura.
Kérünk Tégedet, mi Üdvözítőnket,
Sok bűneinkért meg ne utálj minket.
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Mária, Te is könyörögj érettünk,
Hogy halálunkkor boldogok lehessünk.
Dicsőség Néked, örök Atyaisten,
Te kisded Jézus és Szentlélekisten.
ÉBREDJ, EMBER
Ébredj, ember, mély álmodból,
Megszabadulsz rabságodból,
Közelít már üdvösséged,
Eltörlik már minden vétked.
Elküldé az Úr angyalát,
Hogy köszöntse Szűz Máriát,
Kinek tiszta, szűz méhébe
Alászállt az örök Ige.
A Szűzhöz így szólt az angyal:
Üdvözlégy, teljes malaszttal!
A Szentlélek megárnyékoz,
S áldott méhed gyümölcsöt hoz.
Fiad Jézus néven hívod,
Ő váltja meg a világot,
Melyet oly rég tart a Sátán
Fogságban a bűnnek láncán.”
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PÁSZTOROK, PÁSZTOROK ÖRVENDEZVE
Pásztorok, pásztorok örvendezve,
Sietnek Jézushoz Betlehembe.
Köszöntést mondanak a kisdednek,
Ki váltságot hozott az embernek.
Angyalok szózata minket is hív,
Értse meg ezt tehát minden hű szív.
A kisded Jézuskát mi is áldjuk,
Mint a hív pásztorok magasztaljuk.
Üdvöz légy, kis Jézus, reménységünk,
Aki a váltságot hoztad nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
Megnyitád Szentatyád mennyországát.
Dicsőség, imádás az Atyának,
Érettünk született szent Fiának.
És a vigasztaló Szentléleknek,
Szentháromságban az egy Istennek!

ÖRÖM HALLIK
Öröm hallik minden felől,
Eljött a Messiás.
Megszületett a Kisjézus,
Azt tartja az Írás.
Egész világ Megváltója,
Mindnyájunk Szabadítója,
Fázik a hidegben, alleluja!
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Ó, SZÉP JÉZUS
Ó szép Jézus!
Ez új esztendőben
Légy híveidben.
Ó Mária!
Esedezzél értünk,
Édes reményünk!
Hogy ez új esztendőben
Minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus
Drága kedvében.
Ó szép Jézus!
Drága szent nevedért
Kelj föl népedért.
Ó Mária!
Tekints híveidre
Te szent Fiadért,
Hogy ez új esztendőben
minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus
Drága kedvében.
Ó szép Jézus!
Tartsd meg híveidet,
Mint tieidet.
Ó Mária!
Jézusnak szent Anyja!
Országunk tornya!
Adjad, kérünk, hogy ebben
Az új esztendőben
Lehessünk épek
Testben, lélekben.
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JÉZUS, VILÁG MEGVÁLTÓJA
Jézus, világ Megváltója,
Üdvözlégy, élet adója,
Megfeszített Istenfia,
Szent kereszted szívem hívja.
Jézus, add, hogy hozzád térjek,
Veled haljak, veled éljek!
Általszegve kezed, lábad,
Átvert tested roskad, bágyad,
Mezítelen tépett melled,
Ó, siratlak, ó, ölellek!
Jézus, add, hogy hozzád térjek,
Veled haljak, veled éljek!
Virágoknak szép virága,
honnét orcád sárgasága?
Hegyes tövis koronázott,
édes orcád vérrel ázott.
Jézus, add, hogy hozzád térjek,
Veled haljak, veled éljek!
Aszú földet harmatozván
Vérzel, vérzel a keresztfán,
Úgy piroslik tested róla,
Mint a most nyílt piros rózsa.
Jézus, add, hogy hozzád térjek,
Veled haljak, veled éljek!
Szent karjaid széjjeltárod,
Mert az embereket várod,
Kiken vérrel könyörültél,
Betegekért betegültél.
Jézus, add, hogy hozzád térjek,
Veled haljak, veled éljek!
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Jézusom, ha jön a végnap,
Ismerj engem magadénak!
Homlokomon piros véred,
Tiéd vagyok, úgy ítélj meg!
Jézus, add, hogy hozzád térjek,
Veled haljak, veled éljek!
HOL VAGY, ÉN SZERELMES JÉZUS KRISZTUSOM
Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom?
Hol találjalak téged kegyes Megváltóm?
Adj világosságot, mert fényes vagy,
Nálad nélkül szívem igen bágyadt.
Téged az én lelkem kíván keresni,
Mert tenálad nélkül el kell kárhozni;
Ó, szerelmes Krisztus, fordulj hozzám,
Vigasztald meg szívem, tekints énrám.
Míg fel nem talállak, keresni foglak,
Mind éjjel, mind nappal sírva kiáltlak.
Ó, jelenj meg, Krisztus, szomorúnak,
Vigasztalást hozzál te szolgádnak.
Ahová csak fordulsz, híven követlek,
Téged, Megváltómat, szívből szeretlek.
Add, hogy lelkem, Jézus, téged áldjon,
Holtom után véled vigadozzon.
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MEGJÁRTUK MÁR A SZENT KERESZTUTAT
Megjártuk már a szent keresztutat,
Melyen a szenvedő Jézus haladt.
Ó, bár mi is úgy járhattunk volna
Jézus előtt, hogy ez kedves volna!
E szent utat elsőbb is ő járta,
Midőn vállán keresztjét hordozta.
Hogy fölvitte a Kálváriára,
fölfeszíték őt a keresztfára.
Fájdalmas, szentséges Szűz Mária
a szent utat gyakorta megjárta,
hol Szent Fia kínhelyét találta,
letérdepelt, könnyekkel áztatta.
Kérjük mi is a Fájdalmas Anyát,
kérje értünk szenvedő szent Fiát,
hogy fogadja kedvesen imánkat,
most elvégzett búcsújárásunkat!
Az ő keserves kínszenvedése
legyen lelkünknek üdvösségére,
részeltesse a meghalt híveket,
a tisztítótűzben szenvedőket!
Dicsőség, imádás az Atyának,
Szentlélekkel áldott szent Fiának!
Tisztelet adassék Máriának,
Fájdalmas, szentséges Szűzanyának!

156

JÖJJ, SZENTLÉLEK, ÚRISTEN
Jöjj, Szentlélek Úristen,
Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet,
Mennyből fényességedet!
Jöjj el, jöjj el,
Jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!
Jöjj el, árvák gyámola,
Jöjj el, szívünk orvosa,
Oszd ki égi kincsedet,
Oszd ki égi kincsedet!
Jöjj el, jöjj el,
Jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!
Jöjj el, lelki vigaszunk,
Testi, lelki gyámolunk,
Érezzük bőségedet,
Érezzük bőségedet!
Jöjj el, jöjj el,
Jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!
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IMÁDUNK, SZENT OSTYA
Imádunk, szent Ostya, drágalátos manna,
Seregeknek Ura, királyok, Királya!
Üdvözlégy, angyali kenyér,
Váltságunkért adatott bér,
Drága szent test és vér.
Izrael fiait ki megoltalmaztad,
Ellenséged földjén mannával tápláltad,
Táplálj minket szent testeddel,
Drágalátos szent véreddel,
Isteni erőddel.
Halálunk óráján add, hogy téged méltán,
Hittel, reménységgel s buzgó szeretettel
Vehessünk itt az életben,
Holtunk után az egekben,
Dicsérjünk szüntelen.
Jöjjetek, angyalok, mennyei szent karok!
Örömmel áldjátok, szent, szent, kiáltsátok:
Üdvözlégy Oltáriszentség,
kenyérszínben egy Istenség,
mennyei nagy Felség!
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MOST LETT A KENYÉR
Most lett a kenyér Krisztus testévé,
Most vált a színbor Jézus vérévé.
Test már a kenyér, a bor igaz vér,
Hiszem ezt, ámbár elmémbe nem fér.
Itt az istenség az emberséggel
Ím, megegyezett nagy szövetséggel.
Ebben reménylek, amíg csak élek,
Ebben erősíts, Jézusom, kérlek!
Itt a test és vér felmutattatott,
Mely a keresztfán értünk ontatott:
Ó, nagy szeretet, érted mennyit tett,
Valld meg hát bűnös, mért nem szereted!
Ezt a számtalan vétek okozta,
Szeretetemet tőled elvonta.
De már szívemből, igaz lelkemből
Bánom bűneim teljes erőmből.
Immár szeretlek, édes Jézusom,
Értem megfeszült, drága Krisztusom!
Nyújtsd kegyelmedet, segítségedet,
Méltón áldhassam szent fölségedet!
Kérlek, Jézusom, segítsd meg arra,
Mikor eljutok végső órámra,
Hogy szent testedben s drága véredben
Részes lehessek nagy küzdelmemben!
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ISTEN VELED, ANYÁNK
Isten veled, Anyánk, már most el kell hagyni,
A te szent képedtől már most el kell válni!
Isten veled, Szűz Mária, mennyei kinyílott rózsa,
Add ránk áldásodat, egek királynéja!
Zálogul hagyjuk itt szívünket, lelkünket,
Tenéked szenteljük egész életünket.
Isten veled, Szűz Mária, mennyei kinyílott rózsa,
Add ránk áldásodat, egek királynéja!
Csak az fáj szívünknek, hogy már el kell hagyni,
Kedves Édesanyánk, tőled meg kell válni.
Isten veled, Szűz Mária, mennyei kinyílott rózsa,
Add ránk áldásodat, egek királynéja!
Nem tudjuk, hogy többé jöhetünk-e ide,
Nem sötétül-e ránk az Úrnak éjjele.
Isten veled, Szűz Mária, mennyei kinyílott rózsa,
Add ránk áldásodat, egek királynéja!
Búcsút vesz tőled az árva és az özvegy,
Mária, Szűzanyánk, ó, el ne hagyd őket!
Isten veled, Szűz Mária, mennyei kinyílott rózsa,
Add ránk áldásodat, egek királynéja!
Gyertek le, angyalok, a csillagos égből,
Hulló könnyeinket szedjétek a földről.
Isten veled, Szűz Mária, mennyei kinyílott rózsa,
Add ránk áldásodat, egek királynéja!
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Vigyétek azt fel hát a szép mennyországba,
Koszorút kössetek belőle számunkra!
Isten veled, Szűz Mária, mennyei kinyílott rózsa,
Add ránk áldásodat, egek királynéja!
NAGYASSZONYUNK, HAZÁNK REMÉNYE
Nagyasszonyunk, hazánk reménye!
Bús nemzeted zokogva esd!
Nyújtsd irgalomjobbod feléje,
Botlásiért, ó, meg ne vesd!
Mi lesz belőlünk, ha Te elhagysz?
Ó, árvaságunk sírba hervaszt!
Minden reményünk csak Te vagy,
Szent Szűzanyánk, szent Szűzanyánk,
Ó, el ne hagyj!
Hozzád sír a jobbak keserve
Jámbor családok tűzhelyén!
A szebb idők után esengve,
Mikor nap ült hazánk egén.
Ó, kérjed Istent újra értünk;
Ne hagyd elveszni árva népünk!
Minden reményünk csak Te vagy
Oltáridat körülzokogjuk
Naponta mert, ó, vétkezénk!
És sírva szent Neved kiáltjuk,
Szűz Mária, tekints felénk!
Mutasd meg még egyszer e népnek,
Hogy pártfogásod mit segíthet!
Minden reményünk csak Te vagy
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BOLDOGASSZONY ANYÁNK
Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk,
Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról.
Ó Atyaistennek kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról.
Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra!
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról.
Kegyes szemeiddel, tekintsd meg népedet,
Segéljed áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról.
Sírnak és zokognak árváknak szívei
Hazánk pusztulásán s özvegyek lelkei.
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról.
Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk,
Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél meg szegény magyarokról.
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OTT VAN A SZŰZ MÁRIA TISZTA FEHÉRBEN
Ott van a Szűz Mária tiszta fehérben,
Szent olvasó tündöklik drága kezében.
Fehér rózsaszál, értünk leszálltál,
A pócsi szép templomban kivirágoztál.
Gyönyörűen tündöklik drága, szent képed,
Mosolyogva köszöntött a kis Bernadett,
Mondd meg nevedet, hogy köszöntselek,
Mennyből szállott szűz virág, jöjj hát közelebb!
Szeplőtelen a nevem, kedves gyermekem,
Buzgóságod, hő imád megtetszett nekem.
Hirdesd a népnek, hogy mind jöjjenek,
A sziklabarlang előtt megjelenjenek.
Vadrózsa lábad alatt szelíden nyílott,
Drága Szent Szűz, ajkadról ezen szó hangzott,
Itt lesz gyógyforrás a kősziklán, lásd,
Itt a sánták és bénák nyernek gyógyulást.
Most elődbe borulunk, szép Szűz Mária,
Anyai, szent áldásod add mindnyájunkra!
Egykor az égben, dicsőségedben,
Imádhassunk tégedet magas mennyekben.

163

TE VAGY FÖLDI ÉLTÜNK
Te vagy földi éltünk vezércsillaga,
Édes reménységünk, kegyes Szűzanya.
Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária!
Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán,
Hogy kövessünk annak egész folyamán.
Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária!
Te reménycsillag vagy éltünk tengerén,
Átragyogsz minden bú és baj fellegén.
Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária!
Te mint reménycsillag mosolyogsz felénk,
Ha tűrve s Istenben bízva szenvedénk.
Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária!
És ha elközelget éltünk alkonya,
Te vagy vigaszteljes esti csillaga.
Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária!
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ÉN ESENDŐ, ÁRVA LÉLEK
Én, esendő, árva lélek, jaj, nekem, jaj, hol vagyok!
Elborult az ég felettem, föld alólam elfogyott.
Minden, amit úgy szerettem, minden olyan messze van!
Itt vagyok az Úr kezében árván, pőrén, egymagam.
Hogy kihűlt a földi érzés: hála, jóság, tisztelet!
Kik szerettek s kit szerettem, minden, minden elfeled.
Nincs hűség az emberekben, ha koporsónk zárva van,
S én itt állok a sötétben bűneimmel egymagam.
Még a testem ki sem vitték, még koporsóm szegezik,
S már a Bíró kéri számon sáfárságom éveit.
Merre fussak, hova bújjak, hol találok rejteket,
Hogy takarjam el az Úrtól szörnyű pőreségemet?
Ó, de mégis sugár gyullad, fut a gyilkos éjszaka,
Védő karját felém nyújtja ő, a Bíró, ő maga.
Homlokomon megtalálja híveinek szent jelét,
Bűneimnek durva foltján átragyog a szent pecsét.
Igen, igen, bűnbe estem, halmoztam a bűnöket,
De soha meg nem tagadtam a keresztény szent hitet.
Soha tőled el nem álltam, én kegyelmes Krisztusom,
Homlokomon a keresztség örök fényét hordozom.
Most a drága, tiszta hitnek fátyolába öltözöm,
Ez legyen a lakomára menyegzői köntösöm.
Minden bűntől bánatomnak omló könnye mossa meg,
Tied vagyok, édes Jézus, hívd magadhoz lelkemet!
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MAGASAN ÁLL A GOLGOTA ORMÁN
Magasan áll a Golgota ormán,
A szent kereszt, elhagyatva, árván.
Csak egy angyal zokog ott magában,
Elmerülve méla fájdalmában.
Ó, ha akkor ott lehettem volna,
Mint a zápor, a könnyem úgy folyna.
Minden csepp vért százszor megcsókolnék,
Nem mennék el soha többé onnét.
Vértől ázott keresztfa ágára,
Az angyalnak könnye csorog rája.
Szánva néz a töviskoszorúra,
melytől elhalt az angyalok ura.
Ó, ha akkor ott lehettem volna,
Mint a zápor, a könnyem úgy folyna.
Meghasadna, megrepedne szívem,
Ott zokogván a kereszt tövében.
Egyedül állunk melletted, Uram,
Néma szívvel és bűnbánóan.
Sok a vétkünk, mint a tenger árja,
Sír a lelkünk, tekints néha rája.
Ó, ha mi ezt előbb tudtuk volna,
Lelkünk bűnnek rabja most nem volna,
Hogy Te Uram a golgota ormán,
Minket vársz oly elhagyatott árván.
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JÉZUSOMNAK KEGYELMÉBŐL
Jézusomnak kegyelméből már elértem végemet,
véghetetlen szerelméből várom üdvösségemet.
Istenem, Istenem, ki voltál mindenem,
Tied legyen már lelkem!
Amíg éltem e világban, benned bíztam, Istenem,
emberi gyarló voltomban csak te voltál mindenem.
Istenem, Istenem, ki voltál mindenem,
Tied legyen már lelkem!
Most is minden reménységem vagyon Istenségedben,
hogy megadod üdvösségem örök dicsőségedben.
Istenem, Istenem, ki voltál mindenem,
Tied legyen már lelkem!
Testemet hagyom a földnek ítéletig zálogul,
lelkem pedig Fölségednek örökös ajándékul.
Istenem, Istenem, ki voltál mindenem,
Tied legyen már lelkem!
ÁLDJON MEG MINKET ÖRÖK ATYAISTEN
Áldjon meg minket örök Atyaisten,
Áldjon meg minket kegyes Fiúisten,
Áldjon meg, áldjon Szentlélek Úristen,
Három személyű, igaz, örök Isten!
Atya Úristen, aki szent Fiadat
Bűn váltságára miérettünk adtad,
Szentlélek Istent ki elküldted nékünk,
Egy örök Isten, irgalmazz minékünk!
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MENTS MEG ENGEM, URAM
Ments meg, engem, Uram, az örök haláltól,
Ama rettenetes napon minden bajtól,
Midőn az ég és föld meg fognak indulni,
S eljössz a világot lángokban ítélni.
Reszket minden tagom, borzadok és félek,
Földi pályát végzett, szegény, bűnös lélek.
Félek a naptól, mely vizsgálni fog, s dúlni,
Midőn az ég és föld meg fognak indulni.
Haragnak napja az, ínség s veszély napja,
Nagy nap, mely a bűnöst gyötrelemnek adja.
Midőn te, ki mindig éltél és fogsz élni,
Eljössz a világot lángokban ítélni.
Örök nyugodalmat adj, ó, Uram, néki,
s örök világosság fényeskedjék néki,
hogy szent trónod körül ő udvarolhasson,
s téged, boldogítót örökké áldhasson!
HOL SZENT PÉTER
Hol Szent Péter sírba téve,
És Rómának dobog szíve,
Ezrek ajkán, ezer nyelven
Hő ima zeng édesdeden:
Tartsd meg, Isten, Szentatyánkat,
Krisztusnak helytartóját!
Tartsd meg, Isten, Szentatyánkat,
Krisztusnak helytartóját!

168

Ó, KESERVES JAJSZÓ
Ó, keserves jajszó, mindnyájan meghalunk,
Ifjak és öregek számadásra állunk!
Ó, fájdalom, szörnyű aggodalom,
Halál ellen nincsen, jaj, nincsen oltalom!
Abban bizonyos légy, nem távoztathatod,
Meg kell egyszer halnod, mindenkor várhatod.
Ó, fájdalom, szörnyű aggodalom,
Halál ellen nincsen, jaj, nincsen oltalom!
Napjaid éltednek használd jobbulásra,
Míg kegyelmet enged az Isten jósága!
Ó, fájdalom, szörnyű aggodalom,
Halál ellen nincsen, jaj, nincsen oltalom!
Úgy állj hát, halandó, hogy juss boldog végre,
Isten irgalmából örök üdvösségre!
Ó, fájdalom, szörnyű aggodalom,
Halál ellen nincsen, jaj, nincsen oltalom!
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Ó, NE BÚSULJ
Ó, ne búsulj, föld árva gyermeke,
Ha körülvesz a bajok serege,
Rózsa nyílik a kíntöviseken,
Nyugodjál meg az égi végzeten.
Légy közönyös az öröm s bú után,
Kövesd Jézust, a szenvedő Királyt,
Könnyíthet ő a te kereszteden,
Nyugodjál meg az égi végzeten.
Hogyha szenvedsz, s az Istenben bízol,
Jézusoddal egy pohárból iszol,
Buzdulj fel a dicsőült szenteken,
Nyugodjál meg az égi végzeten.
Tisztító tűz az ínség, nyavalya,
Ha békén tűrsz, szentté válsz általa,
Lelked üdül, ha fekszel betegen,
Nyugodjál meg az égi végzeten.
Ha szégyenbe dönt ellen- s álbarát,
Viselned kell a töviskoronát,
Ha vészfelleg sötétlik egeden,
Nyugodjál meg az égi végzeten.
Tűrj békével, ne légy vigasztalan,
A csüggedés nem segít, hasztalan.
Szép szivárvány ragyog a könnyeken,
Nyugodjál meg az égi végzeten.
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Fogadd el a szenvedés poharát,
Ez szépíti mennyei koronád,
Krisztus is tűrt, hogy úttörőd legyen,
Nyugodjál meg az égi végzeten.
Az alacsony sorsot meg ne utáld,
Sőt érette magát az Urat áldd,
Példaképed Üdvözítőd legyen,
Nyugodjál meg az égi végzeten.

SOK SZÁMOS ESZTENDŐKET VÍGAN MEGÉRHESS
Sok számos esztendőket vígan megérhess,
Napjaidat számlálni ne légyen terhes,
Az ég harmatja szívedet újítsa ,
Áldások árja házad elborítsa.
Tenéked minden öröm holtig adassék,
Amellé meg semmi bú ne barátkozzék,
Légyen éltednek virága mind kinyílt,
Szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt.
Míglen az egek Urát nyilván szemlélhesd,
Ott aztán az életet jobbal cserélhesd,
Az Úr a boldog életből részt adjon,
A szentek serge közibük fogadjon.
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AZ ÚRISTENT MAGASZTALOM
Az Úristent magasztalom,
Jóvoltáról gondolkodom,
Irgalmához folyamodom,
Mert meghallgat, azt jól tudom.
Csodálatos tetteiről,
Szabadító erejéről,
Emlékezem jóvoltáról,
Bizodalmat veszek abból.
Mert ő erős hatalommal,
Dicsőséges szent jobbjával
Az ő népét megmentette,
Fogságából kivezette.
Úgy vezette szent Egyházát,
Mint jó pásztor kedves nyáját,
Ételéről gondoskodott,
Utat neki ő mutatott.
Hálát adjunk az Istennek,
Atya-, Fiú-, Szentléleknek,
Három személy fölségének,
Egymivoltú Istenségnek!
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ISTEN HOZTA HÍV NYÁJÁHOZ
Isten hozta hív nyájához a főpásztort és atyát,
Kinek lelkünk kormányzását az Úr Jézus adta át,
Hogy általa szent kegyelme árasztassék a hívekre
Úgy, amint ő egyházában mindörökre rendelte!
Jézus, te vagy a Szegletkő, mely fölött az oszlopok
Apostoli egyházadban a fölszentelt főpapok.
Adj erőt főpásztorunknak, atyja legyen mindnyájunknak,
És jó harcot harcolhasson javára egyházunknak.
Apostolok tőled nyerték szent hatalmuk kulcsait,
Hogy megnyissák híveidnek az üdvösség útjait.
Add, hogy méltán részt vehessen lelkünk azon kegyelemben,
Melyet most ránk főpásztorunk áraszt a te nevedben!
Égből hozott tanításod pásztoraink őrizik,
Apostolok nékik adták, hogy maradjon ép a hit.
Add, hogy azon szent igéket, miket lelkiatyánk hirdet,
Úgy vegyük, mint Istentől jött csalhatatlan beszédet!
Édes Jézus, egyházadban legfőbb pásztor örökre,
Irgalmadnak teljességét áraszd ki a hívekre,
Hogy atyánkkal, ki nevedben jött most hozzánk, majd egekben
Áldjuk egykor szent nevedet, égi dicsőségedben!
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