
Hej tulipán, tulipán… 
(Szolnok)

 

Hej tulipán, tulipán, 
Nanana..

Teljes szegfű, szarkaláb.
Nanana...

Tele kertem zsályával, 
Nanana...

SSzerelemnek lángjával.
Nanana... 

Nyisd ki rózsám kapudat,
Nanana...

Hadd kerüljem váradat.
Nanana...

Rózsafának illatja,
Nanana...Nanana...

Az én szívem biztatja.
Nanana...

Hej tulipán, tulipán,
Teljes szegfű, szarkaláb,
Tele kertem zsályával,
Szerelemnek lángjával.

Nyisd ki Nyisd ki rózsám kapudat,
Hadd kerüljem váradat,
Rózsafának illatja
Az én szívem biztatja.



Szép holdvilág volt az este... 
(Kalotaszeg)

 

Szép holdvilág volt az este,
Ki van a szerelem festve.
Kinek kékre, kinek zöldre,
Kinek tiszta feketére.
Kinek kékre, kinek zöldre,
Kinek tiszta feketére.

SSzép holdvilág volt az este,
Valaki ült az ölembe.
Valaki ült az ölembe,
Fekete virágos ingbe.
Fekete virágos ingbe,
Boros pohár a kezébe.

Árok, árok, de mély árok,
Nem gondolNem gondoltam, hogy így járok!
Belé estem, benne vagyok,
A szerelem rabja vagyok.

Szép holdvilág volt az este,
Ki van a szerelem festve.
Kinek kékre, kinek zöldre,
Kinek tiszta feketére.

Szép holdvilág volt az este,
Valaki ült az ölembe.
FFekete virágos ingbe,
Boros pohár a kezébe.

Hosszú utcán keresztül,
Hosszú utcán keresztül!

Engem szeress egyedül,
Engem szeress egyedül!

Engem szeress, ne anyádat,
Én csóÉn csókolom meg a szádat! 

Árok, árok, de mély árok,
Nem gondoltam, hogy így járok!
Belé estem, benne vagyok,
A szerelem rabja vagyok.
Belé estem, benne vagyok, 
A szerelem rabja vagyok.



Esik eső szép csöndösen csöpörög… 
(népballada)

 

Esik eső, szép csöndösen csöpörög,
Rózsa Sándor a kocsmába keserög.
Kocsmárosné, bort hozzon az asztalra,
Legszöbb lányát állíjja ki strázsára!
Kocsmárosné, bort hozzon az asztalra,
Legszöbb lányát állíjja ki strázsára!

ÉdösanÉdösanyám strázsa kislány nem löszök,
Amott gyünnek a fegyverös vitézök!
De Rózsa Sándor se vötte ezt tréfára,
Fölkapott a sárga szőrű lovára.

De Rózsa Sándor se vötte ezt tréfára,
Fölkapott a sárga szőrű lovára.

Lova, lova, lova viszi messzire,
IgenIgenyest a kerek erdő mélyébe,

De lova lába megbotlott egy gödörbe,
S ott fogták el Rózsa Sándort örökre.
De lova lába megbotlott egy gödörbe,
S ott fogták el Rózsa Sándort örökre.

Rózsa Sándort föltötték a szekérre,
Úgy vitték a városbíró elébe,
VVárosbíró, üzeni a kapitány:

Rózsa Sándor nem ül többet a lován!
Városbíró, üzeni a kapitány:

Rózsa Sándor nem ül többet a lován!

Rózsa Sándor, hogyha föltámadhatna,
Minden Magyart a lovához rántana!
Csattintaná a daliás ostorát.

LLeverné ám az oláhok bocskorát!
Csattintaná a daliás ostorát.

Leverné ám az oláhok bocskorát!



Túl a vízen egy kosár... 
(Moldva)

 

Túl a vízen egy kosár, abban lakik egy madár.
Túl a vízen egy kosár, abban lakik egy madár.
Abban lakik egy madár, aki engem rég, hogy vár.
Abban lakik egy madár, aki engem rég, hogy vár.

Várj madárkám, várj, várj, várj, este hozzád megyek már.
Várj madárkám, várj, várj, várj, este hozzád megyek már.

MeMegvizsgálom szívedet, s véle szeretetedet.
Megvizsgálom szívedet, s véle szeretetedet.

Túl a vízen zörgős malom, ott őröl az én galambom.
Túl a vízen zörgős malom, ott őröl az én galambom.
Ott egyebet nem őrölnek, csak bút, s bánatot eleget.
Ott egyebet nem őrölnek, csak bút, s bánatot eleget.

Nékem is van egy bánatom, odaviszem, lejártatom.
NéNékem is van egy bánatom, odaviszem, lejártatom.
Egy szem búza, kettő rozs, felöntöttem, járja most.
Egy szem búza, kettő rozs, felöntöttem, járja most.

Én Istenem, halálom, nem ér engem az álom.
Én Istenem, halálom, nem ér engem az álom.

Mer az álom nyugodalom, a szerelem szívfájdalom.
Mer az álom nyugodalom, a szerelem szívfájdalom.

Én IsÉn Istenem, Teremtőm, de beteg a szeretőm.
Én Istenem, Teremtőm, de beteg a szeretőm.

Hogyha szeret, gyógyítsd meg, ha nem szeret, fullaszd meg!
Hogyha szeret, gyógyítsd meg, ha nem szeret, fullaszd meg!



Látod édesanyám… 
(Nógrád, Rimóc)

 

Látod édesanyám, látod édesanyám, mért szültél a világra.
Inkább dobtál volna, inkább dobtál volna a zavaros Tiszába.

Tisza vize elvitt volna a széles Dunába,
Hogy ne lettem volna, hogy ne lettem volna senki megunt babája.

Tisza vize elvitt volna a széles Dunába, 
Hogy ne lettem volna, hogy ne lettem volna senki megunt babája.

Nincsen páNincsen páros csillag, nincsen páros csillag, mind lehullott a földre.
Nincsen hű szeretőm, nincsen hű szeretőm, mert elhagyott örökre.

Ha elhagyott, mit tehetek, elment örökre,
Még a síromban is, még a föld alatt is csak ő jár az eszembe.

Ha elhagyott, mit tehetek, elment örökre,
Még a síromban is, még a föld alatt is csak ő jár az eszembe.

Látod édesanyám, kedves édesanyám, mért szültél a világra.
InInkább dobtál volna, inkább dobtál volna a zavaros Tiszába.

Tisza vize elvitt volna a jeges Dunába.
Hogy ne lettem volna, sose lettem volna senki megunt babája.

Tisza vize elvitt volna a jeges Dunába.
Hogy ne lettem volna, hogy sose lettem volna senki megunt babája.



Indulj el egy úton... 
(Moldva)

 

Ajnanana...

Indulj el egy úton, én is egy másikon,
Hol egymást találjuk, egymáshoz se szóljunk.

Aki minket meglát, mit fog az mondani?
Azt fogja gondolni, idegenek vagyunk.

Idegenek vagyunk, szeretetet tartunk,
Ahol össAhol összegyűltünk, ketten szeretkezünk.

Na-na-na...

Az bajom van véled, fáj a szívem érted,
Sír a szívem érted, majd meghalok érted.

Az bajom van véled, fáj a szívem érted,
Sír a szívem érted, majd meghalok érted.

Indulj el egy úton, én is egy másikon,
Hol eHol egymást találjuk, egymáshoz se szóljunk.

Aki minket meglát, mit fog az mondani,
Azt fogja gondolni, idegenek vagyunk.

Idegenek vagyunk, szeretetet tartunk,
Ahol összegyűltünk, ketten szeretkezünk.

Az bajom van véled, fáj a szívem érted,
Sír a szívem érted, majd meghalok érted.



Árvalányhaj lengedez a hegytetőn... 
(Mezőség, Szék)

 

Árvalányhaj lengedez a hegytetőn, 
Árva vagyok elhagyott a szeretőm,
Ha elhagyott, hagyjon is el örökre,

Mert nem lehet minden lánynak hatökre.
Ha elhagyott, hagyjon is el örökre, 

Mert nem lehet minden lánynak hatökre.

NananNananaaa...

Nem szeretem az uramat, nem bíz én,
Ha kimegyek, ha bémegyek, sírok én.
Sírok, sírok, siratom a lányságom,
Siratom a lánykori boldogságom.
Sírok, sírok, siratom a lányságom,
Siratom a lánykori boldogságom.

Hideg se Hideg se volt, mégis befagyott a tó,
Ihatnék a babám lova, a fakó.

Gyertek lányok, törjétek fel a jeget,
Had igyon a babám lova eleget!
Gyertek lányok, törjétek fel a jeget,
Had igyon a babám lova eleget!



Úgy elmenyek arra a helyre... 
(Magyarózd)

 

Úgy elmenyek arra helyre,
Úgy elmenyek arra helyre,
Honnét madár sem jár erre,
Honnét madár sem jár erre.

Fészket rakok a sűrűbe,
Fészket rakok a sűrűbe,
BánatBánatfának tetejibe,
Bánatfának tetejibe.

A bánatfán hatszáz varjú,
A bánatfán hatszáz varjú,
A szívemen hat annyi bú,
A szívemen hat annyi bú.

Annyi bánat a szívemen,
Annyi bánat a szíAnnyi bánat a szívemen,
Kétrét hajlott az egeken,
Kétrét hajlott az egeken.

Ha még egyet hajlott volna,
Ha még egyet hajlott volna,
Szívem ketté hasadt volna,
Szívem ketté hasadt volna.

HHasadj meg szívem kettőbe,
Hasadj meg szívem kettőbe,
Vigyenek a temetőbe,
Vigyenek a temetőbe!

Annyi bánat a szívemen,
Annyi bánat a szívemen,
Kétrét hajlott az egeken,
KKétrét hajlott az egeken.

Honnét madár sem jár erre,
Honnét madár sem jár erre.

Ajnanana...



Csillagok, csillagok... 
(Zala)
 

Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok,
A szegény legénynek utat mutassatok!
Mutassatok utat, a szegény legénynek,
Nem találja házát a szeretőjének.

Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom,
Nem söpör már többet az én gyönge karom.
SöpörSöpörtem eleget, söpörjön már más is,
Szerettelek babám, szeressen már más is!

Istenem, Istenem, édes jó Istenem,
Mikor lesz én nékem szép szabad életem?
Akkor lesz én nékem szép szabad életem,
Mikor a babámat kedvemre ölelem.

Lalala...



Édes-kedves feleségem... 
(Dél-Alföld)

 

Édes-kedves feleségem! 
Mi baj, angyalom? 

Mit keres itt a nyerges ló az udvaromon? 
S néz az asszony jobbra-balra, 
Hol van itt a nyerges ló? 

A tehenet kötötte meg Borcsa szolgáló. 
De De tehén hátán sárga nyerget, aj, ki látott már, 
Mióta a nagy magas ég és a nagyvilág? 

Édes-kedves feleségem! 
Mi baj, angyalom? 

Mit keres itt a pár csizma a fogasomon? 
S néz az asszony jobbra-balra, 
Hol van itt a pár csizma? 

A sA szolgálóm köcsögöt hely't azt rakott oda. 
De köcsögökön réz sarkantyút, aj, ki látott már, 
Mióta a nagy magas ég és a nagyvilág? 

Édes-kedves feleségem! 
Mi baj, angyalom? 

Mit keres itt a katona az én ágyamon? 
S néz az asszony jobbra-balra. 

Hol Hol van itt a katona? 
A szolgálóm hideg lelte, az feküdt oda. 

De szolgálónak pörge bajszát, aj, ki látott már, 
Mióta a nagy magas ég és a nagyvilág? 

Édes-kedves feleségem! 
Jajj, mi baj, angyalom? 

Még az éjjel bált csinálok, hogyha akarom!
S nS néz az asszony jobbra-balra,
Milyen lesz itt az a bál? 

Ajtó mögött ázott kötél és egy nagy bot áll!
Jujj!



Szivárványos az ég alja... 
(Szatmár)

 

Szivárványos az ég alja,
Nem jól van a fejem alja, csuhajja.
Gyere babám igazítsd meg,

Fáj a szívem , te gyógyítsd  meg, csuhajja!
Gyere babám igazítsd meg,

Fáj a szívem , te gyógyítsd  meg, csuhajja! 

Én IsÉn Istenem adjál esőt,
A lovamnak jó legelőt, hadd egyen,

A lovamnak jó legelőt,
Nékem pedig szép szeretőt, hadd legyen.

A lovamnak jó legelőt,
Nékem pedig szép szeretőt, hadd legyen.

Kérsemjéni kertek alatt
SoSokat lement rajtam a Nap, csuhajja,
Gyere babám gyújtsál gyertyát,

Mutasd meg az országútját, merre van.
Gyere babám gyújtsál gyertyát,

Mutasd meg az országútját, merre van.

Kérsemjéni templom előtt
Három ágú diófa nőtt, csuhajja,
HáHárom ágán, hat levele,

Szeretőmnek szép a neve, csuhajja.
Három ágán, hat levele,

Szeretőmnek szép a neve, csuhajja.

Édesanyám mondta nékem,
Minek a szerető nékem, csuhajja.
De én arra nem hallgattam.

TitTitkon szeretőt tartottam, csuhajja.
De én arra nem hallgattam.

Titkon szeretőt tartottam, csuhajja.

Szivárványos az ég alja,
Nem jól van a fejem alja, csuhajja.
Gyere babám igazítsd meg,

Fáj a szívem, te gyógyítsd meg, csuhajja. 
GGyere babám igazítsd meg,

Fáj a szívem, te gyógyítsd meg, csuhajja. 

 



Ha kimegyek a doberdói harctérre... 
(I. világháborús katonadal)

 

Ha kimegyek a doberdói harctérre,
Föltekintek a csillagos nagy égre.

Csillagos ég, merre van a magyar hazám?
Merre sirat engem az édesanyám?

Csillagos ég, merre van a magyar hazám?
Merre sirat engem az édesanyám?

Én IsÉn Istenem, hol fogok én meghalni?
Hol fog az én piros vérem kifolyni?
Olaszország közepébe' lesz a sírom, 
Édesanyám arra kérem, ne sírjon!
Olaszország közepébe' lesz a sírom, 
Édesanyám arra kérem, ne sírjon!

Feladom a levelem a postára,
RRátalál az édesanyám házára,

Olvasd anyám vérrel írott levelemet,
Doberdónál hagyom az életemet.
Olvasd anyám vérrel írott levelemet,
Doberdónál hagyom az életemet.

Édesanyám nem írok több levelet,
Puskagolyó lőtte el a szívemet.

ElEltemetnek az erdei gyöngyvirágok,
Megsiratnak a falumbeli leányok.
Eltemetnek az erdei gyöngyvirágok,
Megsiratnak a falumbeli leányok.



Nincsen rózsa... 
(Kalotaszeg)

 

Nincsen rózsa, mert lehullott a földre,
Nincs szeretőm, mer’ elhagyott örökre.
Ha elhagyott, hagyjon is el örökre,
Mert nem lehet mindenkinek hat ökre.
Ha elhagyott, hagyjon is el örökre,
Mert nem lehet mindenkinek hat ökre.

SáSárga virág, ha leszakísztanálak,
Mit mondanál babám, ha elhagynálak?
Azt mondanám, verjen meg a Teremtő,
Sosem voltál igaz szívű szerető.

Azt mondanám, verjen, verjen meg a Teremtő,
Sosem voltál igaz szívű szerető.

Nincsen kedvem, mer’ a fecske elvitte,
EErdélyország közepébe letette,

Fecskemadár hozd vissza a kedvemet,
Kedvem után a régi szeretőmet!

Fecskemadár hozd vissza a kedvemet
Kedvem után a régi szeretőmet!

Piros szoknya, pi, pi, pi, van alatta valami.

Róka fut a kenderbe, gyere, ülj az ölembe!

A méA mérai legények mind ügyesek szegények, 
Csak az a hiba bennük, félre kacsint a szemük.

A mérai menyecskék, ugrálnak, mint a kecskék!
Szeretőjük mindig más, az uruk csak ráadás!


