
Gyermeklemez

Esztendőre
vagy kettőre...

Cifra palota…
Pál, Kata, Péter jó reggelt…     

Most viszik, most viszik...
Hová mész te kis nyulacska...

Most viszik, most viszik Danikáné lányát.
Bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba.
Nem adom a lányomat arany hintó nélkül,
Abba pedig hat ló legyen, mind a hatnak
arany farka legyen!
Nem adom a lányomat arany hintó nélkül,
Abba pedig hat ló legyen,Abba pedig hat ló legyen,
mind a hatnak arany farka legyen!

Most viszik, most viszik Uborkáné lányát.
Bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba.
Nem adom a lányomat arany hintó nélkül,
Abba pedig hat ló legyen, mind a hatnak arany farka legyen!
Nem adom a lányomat arany hintó nélkül,
Abba pedig hat ló legyen, mind a hatnak arany faAbba pedig hat ló legyen, mind a hatnak arany farka legyen!

Hová mész te kis nyulacska? Ingyom-bingyom tá liber,
Tutá liber, má liber - Az erdőbe!

Minek mész te az erdőbe? Ingyom-bingyom tá liber,
Tutá liber, má liber - Vesszőcskéért!

Minek néked az a vessző? Ingyom-bingyom tá liber,
Tutá liber, má liber - Kertecskének!

Minek néked az a kis keMinek néked az a kis kert? Ingyom-bingyom tá liber,
Tutá liber, má liber - Virágoknak!

Minek néked az a virág? Ingyom-bingyom tá liber,
Tutá liber, má liber - Jó anyámnak!

1.

Cifra palota,     
Zöld az ablaka.  
Gyere ki te tubarózsa,     
Vár a viola.        

Kicsi vagyok én,    
Majd megnövök én.     
EsztendőEsztendőre, vagy kettőre,     
Nagylány leszek én.  
 
Kicsi vagyok én,      
Szegény vagyok én.   
A gatyámnak nincs feneke,
Beléfúj a szél.

CCifra palota,
Zöld az ablaka.
Gyere ki te tubarózsa,
Vár a viola.

Kicsi vagyok én,
Majd megnövök én.

Esztendőre, vagy kettőre,
Nagylány leszek én.

Kicsi vagyok én,
Szegény vagyok én, 

A gatyámnak nincs feneke,A gatyámnak nincs feneke,
Beléfúj a szél.

Pál, Kata, Péter jó reggelt!
Már odakünn a nap felkelt.

Szól a kakasunk az a nagy tarajú,
Gyere ki a rétre kukurikú!

Pál, Kata, Péter jó reggelt!              
Már odakünn a nap felkelt.                 Már odakünn a nap felkelt.                 

Szól a kakasunk                 
 az a nagy tarajú,                       
Gyere ki a rétre                           

 kukurikú!                           
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Gyermeklemez

Esztendőre
vagy kettőre...

A part alatt...
A part alatt, A part alatt,

Három varjú kaszál, Három varjú kaszál.

Róka gyűjti, Róka gyűjti,
Szúnyog kévét köti, Szúnyog kévét köti.

Bolha ugrik, Bolha ugrik,Hányja a szekérre, Hányja a szekérre.       

Mén a szekér, Mén a szekér,          Mén a szekér, Mén a szekér,          Majd a malomba ér, Majd a malomba ér.        

A malomba, A malomba,     Három tarka macska, Három tarka macska.       

           Egyik szitál, Másik rostál,
           Harmadik követ vág, Harmadik követ vág.
            Szürke szamár, Vizet hoz már,           Tekenőbe tölti, Tekenőbe tölti.

          Tehén dagaszt, Tehén dagaszt,
       Kemencébe rakja, Kemencébe rakja.

  Medve várja, Medve várja,
Kisült-e a cipó, Kisült-e a cipó. 

 
Tyúk a cipót, Csipegeti, 

Hangya morzsát szedi, Hangya morzsát szedi.

3.

Tavaszi
szél...

Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom,
Minden madár társat választ, virágom, virágom.

Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom,
Szívet szívért kinek adjak, virágom, virágom.

Az ifjúság sólyommadár, virágom, virágom,
Addig víg, míg szabadon jár, virágom, virágom.

JJaj én nékem szegénynek már, virágom, virágom,
Szívem víg örömet nem vár, virágom, virágom.

Ha én ezt így tudtam volna, virágom, virágom,
Hogy tavasszal nyílik rózsa, virágom, virágom.

Sohase búsultam volna, virágom, virágom,
Most szívemen bú nem volna, virágom, virágom.

De én eztet nem tudhattam, virágom, virágom,
Úgy búsultam majd megholtam, virágom, virágom.

Búval élem világomat, virágom, virágom,
Az egész ifjúságomat, virágom, virágom.

T

Jaj én nékem szegénynek már, virágom, virágom,
Szívem víg örömet nem vár, virágom, virágom.

Ha én ezt így tudtam volna, virágom, virágom,
Hogy tavasszal nyílik rózsa, virágom, virágom.

Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom,
Minden madár társat választ, virágom, virágom.

Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom,
Szívet szívért kinek adjak, virágom, virágom.
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Gyermeklemez

Esztendőre
vagy kettőre...

Süss fel nap...
Körtéfa...

Süss fel nap, fényes nap!
Kertek alatt a ludaim megfagynak.

Süss fel nap, fényes nap!
Kertek alatt a ludaim megfagynak.

Süss fel nap, fényes nap!
Kertek alatt a ludaim megfagynak.

Süss fel nap, fényes nap!Süss fel nap, fényes nap!
Kertek alatt a ludaim megfagynak.

Süss fel nap, fényes nap!
Kertek alatt a ludaim megfagynak.

Süss fel nap, fényes nap!
Kertek alatt a ludaim megfagynak.

Körtéfa, körtéfa,
Kőrösi, kerepesi körtéfa,

Városi gazda, gyöngyösi lány,
Sarkon járó kismenyecske, dobszerda.

Körtéfa, körtéfa,
Kőrösi, kerepesi körtéfa,

Városi gazda, gyöngyösi lány,Városi gazda, gyöngyösi lány,
Sarkon járó kismenyecske, dobszerda.

Megfogtam egy szúnyogot...
Megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt egy lónál.

Kisütöttem a zsírját, több volt egy akónál.
Aki eztet elhiszi, szamarabb a lónál,
  Aki eztet elhiszi, szamarabb a lónál.

                       Megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt egy lónál.
             Kisütöttem a zsírját, több volt egy akónál.

               

Megfogtam egy szúnyogot...

               Varrd meg varga a csizmám, megadom az árát,
               Ha nem adom oda’dom a szúnyogom háját.

 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 lengyel gyolcs, csakhogy rojtja nincsen.
Az én csizmám karmazsin, csakhogy talpa nincsen.
A

               Varrd meg varga a csizmám, megadom az árát,
               Ha nem adom oda’dom a szúnyogom háját.

Azért varrták a csizmát, hogy táncoljunk benne,
Ha rücskös is, foltos is illik a tánc benne. 

Azért varrták a csizmát, hogy táncoljunk benne,
Ha rücskös is, foltos is illik a tánc benne. 

7.
Az eltolt templom... 

(mese)
6.
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Gyermeklemez

Esztendőre
vagy kettőre...

Egy kismalac röf-röf-röf, Trombitálgat töf-töf-töf,
Trombitálja víg ormánya, Földet túrja döf-döf-döf.

Jön az öreg meglátja, Örvendezve kiáltja:
Rajta fiam röf-röf-röf-röf, Apád is így csinálja!

Most már együtt zenélnek, Kukoricán megélnek.
Töf-töf-töf-töf röf-röf-röf-röf, Ezek ám a legények!

Most már együtt zenélnek, KukoMost már együtt zenélnek, Kukoricán megélnek.
Töf-töf-töf-töf röf-röf-röf-röf, Ezek ám a legények!

Most már együtt zenélnek, Kukoricán megélnek.
Töf-töf-töf-töf röf-röf-röf-röf, Ezek ám a legények!

Egy kismalac röf-röf-röf, Trombitálgat töf-töf-töf,
Trombitálja víg ormánya, Földet túrja döf-döf-döf.

Jön az öreg meglátja, Örvendezve kiáltja:         
RRajta fiam röf-röf-röf-röf, Apád is így csinálja!                 

Most már együtt zenélnek, Kukoricán megélnek.                   
Töf-töf-töf-töf, röf-röf-röf-röf,   

                     Ezek ám a legények!                       

Egy kis malac röf-röf-röf...8.

Hej, Dunáról fúj a szél...

Hej, Dunáról fúj a szél, 

Szegény embert mindig ér,
Dunáról fúj a szél.

Ha Dunáról nem fújna,
Ilyen hideg sem volna,
Dunáról fúj a szél.

Hej, Hej, Jancsika, Jancsika,

Mér’ nem nőttél nagyobbra,
Dunáról fúj a szél.

Nőttél volna nagyobbra,
Lettél volna katona,
Dunáról fúj a szél.

Hej, Dunáról fúj a szél,

Feküdj mellém majd nem ér,Feküdj mellém majd nem ér,

Dunáról fúj a szél.

Nem fekszem én kend mellé,

Mert nem leszek a kendé,
Dunáról fúj a szél.

Lalalalaaa….
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Gyermeklemez

Esztendőre
vagy kettőre...

Elindulék szőrt gyűjtni...
Elindulék szőrt gyűjtni, Szederinda rinda.
Elindulék szőrt gyűjtni, Szederinda rinda.

Szőröcskével mit csinálsz? Reverinda rinda.
Szőröcskével mit csinálsz? Reverinda rinda.

Szitát kötök belőle, Szederinda rinda.
Szitát kötök belőle, Szederinda rinda.

A szitával mit csinálsz? Reve

Elindulék szőrt gyűjtni...

A szitával mit csinálsz? Reverinda rinda.
A szitával mit csinálsz? Reverinda rinda.

Málét szitálok meg véle, Szederinda rinda.
Málét szitálok meg véle, Szederinda rinda.

A máléval mit csinálsz? Reverinda rinda.
A máléval mit csinálsz? Reverinda rinda.

Legényt csalogatok véle, Szederinda rinda.
LLegényt csalogatok véle, Szederinda rinda.

A legénnyel mit csinálsz? Reverinda rinda.
A legénnyel mit csinálsz? Reverinda rinda.

Nappal véle kapálgatok, Szederinda rinda.
Éjjel véle hálogatok, Szederinda rinda.

10.

Virágéknál
ég a világ...

Virágéknál ég a világ, 
Sütik már a rántott békát.

Zimmezum, zimmezum, Recefice bum, bum, bum.
Zimmezum, zimmezum, Recefice bum, bum, bum.

Bíró Marcsa odakapott,
Békacombot ropogtatott.

ZZimmezum, zimmezum, Recefice bum, bum, bum.
Zimmezum, zimmezum, Recefice bum, bum, bum.

Puskás Gábor későn futott,
Neki csak a füle jutott.

Zimmezum, zimmezum, Recefice bum, bum, bum.
Zimmezum, zimmezum, Recefice bum, bum, bum.

Virágéknál ég a világ,
Sütik már a rántott békát.

Zimmezum, zimmezum,Recefice bum, bum, bum.

Zimmezum, zimmezum,Recefice bum, bum, bum.

Bíró Marcsa odakapott,
Békacombot ropogtatott.

ZZimmezum, zimmezum,Recefice bum, bum, bum.

Zimmezum, zimmezum,Recefice bum, bum, bum.

Puskás Gábor későn futott,
Neki csak a füle jutott.

Zimmezum, zimmezum,Recefice bum, bum, bum.

Zimmezum, zimmezum,Recefice bum, bum, bum.
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Gyermeklemez

Esztendőre
vagy kettőre...

(mese)

Láttál-e már valaha
Csipkebokor rózsát,
Csipkebokor rózsa közt
Két szál majorannát.

Egyik szál majoránna
Virág Erzsi lenne,

Másik szál majoránna
Kara Bandi lenne.

Láttál-e már valaha
Csipkebokor rózsát,
Csipkebokor rózsa közt
Két szál majorannát.

Virág Erzsi az ágyát
Magosra vetette,

Kara Bandi kalapját 
Rajta felejtette.

Láttál-e már valaha
Csipkebokor rózsát,
Csipkebokor rózsa közt
Két szál majorannát.

Hozd ki Erzsi kalapom
Hadd tegyem fejemre,

Hogy ne nézzen minden lány
Ragyogó szemembe.

Ki is hozta kalapját
Fejére is tette,

Nem is nézett minden lány
Ragyogó szemébe.

Virág Erzsi az ágyát
Magosra vetette,

Kara Bandi kalapját 
Rajta felejtette.

Láttál-e már valaha...

A király, aki nem akarja
férjhez adni a leányát...

13.

12.

Kis kece lányom... Szegény legény...
||: Mondom, mondom fordulj ide mátkám asszony.

Kis kece lányom fehérbe vagyon,
Fehér a rózsa, kezébe vagyon.

  ||: Mondom, mondom fordulj ide mátkám asszony.

  ||: Mondom, mondom fordulj ide mátkám asszony.

Citrusi menta, kajtali rózsa,
Elmennék táncba, ha szép lány volna!

Kis kece lányom... Szegény legény...

Elmennék táncba, ha szép lány volna!
  ||: Mondom, mondom fordulj ide mátkám asszony.

Szegény legény vagyok én,
Erdőn-mezőn járok én.
Krajcárom sincsen,
Elszakadt az ingem.
Krajcárom sincsen,
Elszakadt az ingem.Elszakadt az ingem.

Van egy rongyos dolmányom,
Folt is rajt' huszonhárom.

Ég alatt hálok,
Jobb időket várok.
Ég alatt hálok,
Jobb időket várok.

Van egy rongyos dolmányom,
Folt is rajt' huszonhárom.

Ég alatt hálok,
Jobb időket várok.
Ég alatt hálok,
Jobb időket várok.
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Gyermeklemez

Esztendőre
vagy kettőre...

A kis Jézus aranyalma,
Boldogságos Szűz az anyja.
Két kezével ápolgatja,
Lábaival ringatgatja.
Két kezével ápolgatja,
Lábaival ringatgatja.

Aludj, aludj én kisdedem,
Aludj gyönyörű gyermekem!
Nem királyné a te anyád,
Szolgálatból lettem dajkád.
Nem királyné a te anyád,
Szolgálatból lettem dajkád.

Ó te dudás mit szundikálsz?
Fényes az ég nem kell lámpás!
Verjed, verjed a citerát,
Jézuskának egy szép nótát!
Verjed, verjed a citerát,
Jézuskának egy szép nótát!

Mmmmm….Mmmmm….

Aludj, aludj én kisdedem,
Aludj gyönyörű gyermekem!
Nem királyné a te anyád,
Szolgálatból lettem dajkád.
Nem királyné a te anyád,
Szolgálatból lettem dajkád.

A kis Jézus
aranyalma...
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