
Kis kece lányom...

Mik Gergel legén vót…
(Moldva)

Mikor Gergel legény vót, 
Jaj, micsa szép legény vót.
Édes Gergelem, kedves Gergelem!
Édes Gergelem, kedves Gergelem!

Mikor Gergely legény vót, 
Csipkefából botja vót.
Édes Gergelem, kedves Gergelem!Édes Gergelem, kedves Gergelem!
Édes Gergelem, kedves Gergelem!

Gergely sültült, s én táncoltam, 
Jaj, be kedves lányka voltam.
Édes Gergelem, kedves Gergelem!
Édes Gergelem, kedves Gergelem!

Gergel sültült e gerlicsbe, 
Én táncoltam e pincébe.Én táncoltam e pincébe.
Édes Gergelem, kedves Gergelem!
Édes Gergelem, kedves Gergelem!

Papucskáim pattogtak,
Pántlikáim zurrogtak.
Édes Gergelem, kedves Gergelem!
Édes Gergelem, kedves Gergelem!

Papucskáim kopp, kopp, kopp,
Pántlikáim zerr, zerr, zerr.
Édes Gergelem, kedves Gergelem!Édes Gergelem, kedves Gergelem!
Édes Gergelem, kedves Gergelem!

Veresboros üvegem,
Kecske szemű Gergelem.
Édes Gergelem, kedves Gergelem!
Édes Gergelem, kedves Gergelem!

Nem úgy van most, mint volt régen...  
(Mezőség)

Nem úgy van most, mint volt régen, 
Nem az a nap süt az égen.
Nem az a nap, nem az a hold,
Nem az a szeretőm ki volt.
Aki volt már rég elhagyott,
Szebbre vágyott, de nem kapott.
Szebbre vágyott, de nem kapott,Szebbre vágyott, de nem kapott,
Még olyat se, mint én vagyok.
 
Azt gondoltam, míg a világ,
Mindig ég a gyertyavilág,
De már látom, hogy elalszik,
Halálomat sokan lesik.
Azért lesik halálomat,Azért lesik halálomat,
Vegyék el a galambomat,
De én azért sem halok meg,
Hogy a szívük szakadjon meg!
  

Azt gondoltam eső esik,
De csak a szemem könnyezik.
Az én szemem sűrű felhő,
Onnan ver engem az eső.
Hull előmbe, hull a földre,
Hull a gyászos kebelembe.
Árkot mos a két orcámon,Árkot mos a két orcámon,
Mint a zápor az utcákon.
 
Meg kell a búzának érni,
Ha minden nap meleg éri.
Meg kell a szívnek hasadni, 
Ha minden nap bánat éri.
Bánat, bánat, de nehéz vagyBánat, bánat, de nehéz vagy
De rég, hogy a szívemen vagy!
Búj ki bánat a szívemből,
Elég volt már becsületből!



Kis kece lányom...

Megismerni a kanászt...   
(Baranya)

Megismerni a kanászt ékes járásáról,
Elől fűzött bocskoráról, tarisznyaszíjáról.
Hej, élet kanász élet, ez aztán az élet,
Ha megunom magamat, magam is úgy élek.
Hej, élet kanász élet, ez aztán az élet,
Ha megunom magamat, magam is úgy élek.
  
Elszaladt a kan disznó kilenc malacával,
Utána ment a kanász fényes baltájával.
Hej, élet kanász élet, ez aztán az élet,
Ha megunom magamat, magam is úgy élek.
Hej, élet kanász élet, ez aztán az élet,
Ha megunom magamat, magam is úgy élek.
    
Hüccs ki disznó a berekből, csak a füle látszik, 
Kanászbojtár bokor alatt, menyecskével játszik.
Hej, élet kanász élet, ez aztán az élet,
Ha megunom magamat, magam is úgy élek.
Hej, élet kanász élet, ez aztán az élet,
Ha megunom magamat, magam is úgy élek.

Cégért láttam lipinkázni...   
(Gyimes)

Cégért láttam lipinkázni
Oda kéne botorkázni.
Van még egy rongyos forintom,
Azt is kocsmárosnak adom.
Van még egy rongyos forintom,
Azt is kocsmárosnak adom.
  
Vajon ide bémegyünk- e?
Jó pálinkát árulnak- e?
Vajon jól meg mézelték- e?
Hogy mi azt megihassuk- e?
Vajon jól meg mézelték- e?
Hogy mi azt megihassuk- e?
  
A fél litres karimája.
Árva szívem nyugodalma.
Bé pálinka, bé-bé-bé,
Jó helyen van ide bé-bé.
Bé pálinka, bé-bé-bé,
Jó helyen van ide bé-bé.

Hajtsd ki rózsám a libádat.
Hadd csókoljam meg a szádat.
Máma egyszer, holnap kétszer,
Holnapután harminckétszer.
Máma egyszer, holnap kétszer,
Holnapután harminckétszer.

Sarkantyúmnak réz a vasa.Sarkantyúmnak réz a vasa.
Nő a babámnak a hasa.
Hadd el rózsám domborodjék,
Hogy a magyar szaporodjék.
Hadd el rózsám domborodjék,
Hogy a székely szaporodjék.



Kis kece lányom...

Bonchidai menyecskék…  
(Szék, Mezőség)

Bonchidai menyecskék 
Ugrálnak, mint a kecskék,
Szeretőjük mindig más
Az uruk csak ráadás.
Áj-ná-ná-ná…

Bonchidai menyecskék
Ugrálnak, mint a kecskék.Ugrálnak, mint a kecskék.
Hazajönnek vizesen,
Csókot adnak szívesen.
Áj-ná-ná-ná…

Bonchidai híd alatt
Lányok sütik a halat.
Papírosba csavarják
A legénynek úgy adják.A legénynek úgy adják.
Áj-ná-ná-ná… 

Bonchidai hegy alatt 
Leány a legény alatt
Azért feküdt alája,
Viszketett a szoknyája.
Áj-ná-ná-ná…

Bonchidai piacon
Almát árul egy asszony,
Lehajolt a kosárba,
Kilátszott a bokája.
Áj-ná-ná-ná…

A szép asszony tovalát
Vízért küldi az urát,Vízért küldi az urát,
Míg az ura vízért jár,
A komája nála hál.
Édes uram, de jó kend,
De jó vizet hozott kend!
Menjen kend még máskor is,
Üljön kend még többet is!
Áj-ná-ná-ná…Áj-ná-ná-ná…

Fújnak a fellegek...  
(Somogy)

Fújnak a fellegek 
Somogy megye felől, 
Sokat gondolkoztam 
A soraink felől. 
Sokat gondolkoztam 
A soraink felől. 

Sokat gondolkoztam 
Még annak előtte, 
Felségednél sorsunk 
El vagyon rendelve. 
Felségednél sorsunk 
El vagyon rendelve. 

Sokat gondolkoztam 
A régi atyákról, 
Ez világon való 
Sok bújdosásinkról.
Ez világon való, 
Sok bújdosásinkról.
  

Fölszállott a páva,
Vármegye házára.
A szegény raboknak.
Szabadulására.
A szegény raboknak.
Szabadulására.



Kis kece lányom...

Lemberg alatt van egy magas erdő…   
Széles az Isanzó vize…
(Maros-Torda)
 Lemberg alatt van egy magas erdő,
Közepibe van egy gyásztemető.
Abban fekszik százhúszezer baka,
Eltemette gyászos Galícia.

Édesanyám kapott egy levelet.
Abban írják az én holt híremet.
Sírhat- ríhat szegény bánatába,Sírhat- ríhat szegény bánatába,
Nem borul a fia sírhalmára.

Nincsen kereszt a sírom elején,
Mint a vadak elásva fekszem én.
Ott fekszem egy nagy nyárfa tövibe,
Mint a vadak erdő sűrűjébe.

Köppenyem a gyászos szemfedelem,
Nem szép hazám földje takar engem,
Olaszország földje borul reám,Olaszország földje borul reám,
Sírhat-ríhat szegény édesanyám.
Olaszország földje borul reám,
Sírhat-ríhat szegény édesanyám.

Széles az Isanzó vize, keskeny a híd rajta,
Ne menj arra kisangyalom, mert beesel róla!
Hadd el rózsám, hadd, hogy essek az Isanzó vizébe!
Úgyse lesz már soha vége ennek a cudar életnek.

Elrabolta az Isanzó tőlem a szeretőmet,
Éjjel- nappal csak hullatom sűrű könnyeimet.
Sírva kérdem a haboktól: merre fekszik meghalva?Sírva kérdem a haboktól: merre fekszik meghalva?
De a habok azt suttogják: lent van az Isanzóba.
Sírva kérdem a haboktól: merre fekszik meghalva?
De a habok azt suttogják: lent van az Isanzóba.

Esik az eső, ázik a heveder...   
(Békés)
 Esik az eső, ázik a heveder,
Gyönge 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,Négyszáz ágyúval áll a harc mezején,
Így hát jó anyám elmasírozok én!
 

Sírhat, ríhat már az az édesanya, 
Kinek a fiát viszik háborúba.
Kezét vagy lábát golyóval átlövik,
Meg se halt szegény, mégis eltemetik.
  
Jön a kapitány piros pej paripán.
Kardja megvillan a jobbik oldalán.Kardja megvillan a jobbik oldalán.
Kardja megvillan, az ágyú eldurran,
Szép piros vérem a földre kiloccsan.
 

Bajtárs, ha látod elfolyni véremet,
Töltsd meg fegyvered, s lőj agyon engemet.
Szuronyod hegyét szegezd a szívemnek!
Ne hagyj sokáig szenvedni engemet!

Sírhat, ríhat már az az édesanya, 
Kinek a fiát viszik háborúba.
Kezét vagy lábát golyóval átlövik,Kezét vagy lábát golyóval átlövik,
Meg se halt szegény, mégis eltemetik.



Kis kece lányom...

Igyunk egy kis pálinkát...   
(Bukovina)
 Igyunk egy kis pálinkát, 
Hogy rityegjen a bokánk.
Az okosok, s a gazdák
A jó bort mind megitták.
Az okosok, s a gazdák
A jó bort mind megitták.
  
Adjon Isten mindjárt mást,
Ne felejtsük el egymást.
Szekerünknek kereket,
Pohárunknak feneket.
Pohárunknak feneket,
Hogy ihassunk eleget.
  
Ez a lábom ez, ez, ez, 
Jobban járja, mint emez.
Járd ki lábom, járd ki most!
Nem parancsol senki most.
Ha parancsol valaki,
Fogd a lábát, s hanyítsd ki!

Kicsi utca, kicsi ház,Kicsi utca, kicsi ház,
Benne babám mit csinálsz?
Csinosítom magamot.
Várom az galambomot.
Csinosítom magamot.
Várom az galambomot.
 

Édes kicsi kincsecském.
Mosd meg az én ingecském.
Mosd meg az én ingecském,
Hogy járjak én szépecskén.
Mosd meg az én ingecském,
Hogy járjak én szépecskén.
  
Pipa, pipa, pipácskám,
Az uramnak a feje fáj.
Hogy ha fáj es, had fájjon,
Nem mondtam, hogy pipáljon.
Hogy ha fáj es, had fájjon,
Nem mondtam, hogy pipáljon.

Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok...   
(Zala)
 Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok!
A szegénylegénynek utat mutassatok!
Mutassatok utat a szegénylegénynek,
Nem találja házát a szeretőjének.
 
Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom.
Nem söpör már többet az én gyönge karom.Nem söpör már többet az én gyönge karom.
Söpörtem 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.Mikor a babámat kedvemre ölelem.

La-la-la…



Kis kece lányom...

Kis kece lányom... Szegény legény vagyok én...   
(Tolna)
 Mondom, mondom fordulj ide mátkám asszony,
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!Mondom, mondom fordulj ide mátkám asszony!
  
Mondom, mondom fordulj ide mátkám asszony,
Mondom, mondom fordulj ide mátkám  asszony!
 
Cidrusi menta, kajtai rózsa
Elmennék táncba, ha szép lány volna
Mondom, mondomMondom, mondom
fordulj ide mátkám asszony,
Mondom, mondom
fordulj ide mátkám asszony!
 
Szegény legény vagyok én,
Erdőn, mezőn járok én,
Krajcárom sincsen,Krajcárom sincsen,
Elszakadt az ingem.
Krajcárom sincsen,
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,Van egy rongyos dolmányom,
Folt is rajt huszonhárom,
Ég alatt hálok,
Jobb időket várok.
Ég alatt hálok,
Jobb időket várok.

A csitári hegyek alatt...   
(Zala)
 Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok!
A szegénylegénynek utat mutassatok!
Mutassatok utat a szegénylegénynek,
Nem találja házát a szeretőjének.
 
Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom.
Nem söpör már többet az én gyönge karom.Nem söpör már többet az én gyönge karom.
Söpörtem 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.Mikor a babámat kedvemre ölelem.

La-la-la…



Kis kece lányom...

Ne bánd édes virágom…  
(Somogy)
 Ne bánd édes virágom,
Hogy így élem világom.
Éljed te is, nem bánom
Szívemből azt kívánom!

Ne bánd édes virágom, virágom,
Hogy így élem világom, világom,
Éljed te is nem bánom, nem bánom,Éljed te is nem bánom, nem bánom,
Szívemből azt kívánom, kívánom!

Félre tőlem búbánat, búbánat,
Kancsót vágok utánad, utánad,
Széles világ csúfjára, csúfjára,
Megfojtlak egy pohárba, pohárba!

Félre tőlem búbánat, búbánat,
Nem érek én több nyárat, több nyárat,Nem érek én több nyárat, több nyárat,
Ha élek is csak hármat, csak hármat,
Nem rakok én kővárat, kővárat!

Adjon Isten mind jobbat, mind jobbat,
Ne csak mindig a rosszat, a rosszat,
Mitől félünk mentsen meg, mentsen meg,
Amit kérünk legyen meg, legyen meg!

Adjon Isten minden jót, minden jót,
Jobb időt, mint tavaly volt, tavaly volt,
Sok örömet e házba, e házba,Sok örömet e házba, e házba,
Boldogságot hazánkba, hazánkba!

Félre tőlem búbánat, búbánat,
Kancsót vágok utánad, utánad,
Széles világ csúfjára, csúfjára,
Megfojtlak egy pohárba, pohárba!

Félre tőlem búbánat, búbánat,
Nem érek én több nyárat, több nyárat,Nem érek én több nyárat, több nyárat,
Ha élek is csak hármat, csak hármat,
Nem rakok én kővárat, kővárat!


