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Kéreti a nénémet
Cifra szabólegény,
Engemet is kéret egy 
Szegény kondáslegény.

Öröme a nénémnek
Cifra szabólegény,
Hej, de nekem siralom
Szegény kondáslegény.

Etetik a nénémet 
Porcolántángyérból,
Engemet is etetnek
Disznók válújából.

Öröme a nénémnek...

Kísérik a nénémet
Hat lovas hintóval.
Engemet is kísérnek
Egy rossz taligával.

Öröme a nénémnek...

Kísérik a nénémet
Hangos muzsikával.
Engemet is kísérnek
Egércincogással.

Öröme a nénémnek...

Fektetik a nénémet
Rózsás nyoszolyába,
Engemet is fektetnek
Egy rossz szalmazsákra.

Öröme a nénémnek...

Ébresztik a nénémet 
Egy nagy bunkósbottal,
Engemet is ébresztnek
Szerelmi csókokkal.

Siralom a nénémnek
Cifra szabólegény,
Ej, de nekem nagy öröm
Szegény kondáslegény.

Szerettelek, szerettél,
Úgy éltünk, mint két testvér.
Szerettelek, nem kellesz már,
Szidott anyád, ne szidjon már :// lá-lá..

De sokat szidott hiába,
Mégsem fogott meg az átka.
Szálljon az anyád nyakára,
Hogy haljon meg ez órába,
Hogy menjek el a torára, á-lá-lá...

Édesanyám sok szép szava,
De sokat intett a jóra.
Kit hallgattam, kit nem soha,
Megvert engem a Jehova.

Édesanyám úgy szeretett,
Hogy bölcsőbe tett, úgy rengetett.
Csicset adott, elaltatott,
Mégis katonának adott.

Édes volt az anyám teje,
De keserű a más kenyere.
Édesanyám sok szép szava,
De sokat intett a jóra.

Édesanyám rózsafája,
Én voltam a legszebb ága.
De rossz kertészre akadtam, 
Keze között elhervadtam.

Túl a vizen van egy malom,
Bánatot örölnek azon.
Nékem is van egy bánatom,
Elviszem és lejáratom.

Azt gondoltam, amíg élek,
Búval, bánattal nem élek.
De már abban megcsalódtam,
Jaj, de nagy búra jutottam.

Úgy elmegyek, meglássátok, 
Hogy soha hírem nem halljátok.
Mikor híremet halljátok,
Gyászlevelem olvassátok.

Kövecses út szélén
Páratlan gerlice
Kinek nem volt párja
Ebben az életben

Elindultam volna
Nem tudtam elmenni
Fele utaimról
Vissza kellett térni

Amerre én járok
Még a fák is sírnak
Gyönge ágairól
Levelek lehullnak

Hulljatok levelek
Rejtsetek el engem
Mert akit szerettem,
Mást szeret, nem engem.

Jaj, Istenem, jaj, mit értem, 
Amit soha nem reméltem ://
Jót reméltem, rosszat értem,
Jaj, de nagyon megszenvedtem.

Jajajaj…

Jaj, Istenem, jaj, mit adtál,
Jaj, hogy megszomorítottál.
Adtál nékem feleséget,
Hogy egye az életemet.

Jajajaj…

A füzesi hegytetőn, hegytetőn, 
Ott kaszál a :// csuhaj, szeretőm,
Piros kendőt lobogtat, lobogtat,
Engem oda csalogat, de csalogat.
Ne csalogass engemet, engemet,
Nem szeretlek tégedet, csuhaj, 
tégedet.
Szeret engem még más is, még 
más is,
Náladnál szebb virág is, de virág is.

Van nekem egy imakönyvem, sá-
lá-lá
Bele nézek, hull a könnyem, ihaj-
csuhajja
Az van a kis könyvbe írva, beírva
A szerelem visz a sírba, a sírba

A füzesi csorgóvíz, csorgóvíz
Olyan édes, olyan édes, csuhaj, 
mint a méz
Aki egyszer vizet iszik belőle
Babájától elbúcsúzik örökre

Édesanyám mondta nékem, 
sejehaj
Minek a szerető nékem, ihaj-
csuhaja
A szerelem szívfájdalom, sejaha
De az álom nyugodalom, la-la-la.

Ne bánd, édes virágom,
Hogy így élem világom.
Éljed te is, nem bánom,
Tiszta szívből kívánom://
Tiszta szívből, szeretetből
Éljed te is jókedvedből

saj-laj-la-la...



Bárcsak ez az éjszaka
Szent György napig tartana,
Soha meg ne virradna://

saj-laj-la-la...

Én is vótam valaha
Egy szép asszony kocsisa,
De megrúgott a lova,
El sem felejtem soha://

saj-laj-la-la...

A füzesi templom előtt
Három ágú diófa nőtt.
Három ágán hat levele,
Szeretőmnek szép a neve.

Szép a neve, szép a híre
Szép a magaviselete

naj-na-na...

Le az utcán, le, le, le,
Le a falu végébe.
Ott árulják a rózsát,
A szép csokros violát://
Gyere rózsám, végy egy párt,
Kössél nekem bokrétát.

Az ajtómig, meg vissza,
A gyűrűmet add vissza.
Mert, ha vissza nem adod,
Megcsípem az ajakod://

Saj-da-da-na…
Esik eső, zúg a malom, 
Holnap lesz a lakodalom.
Esik eső, zúg az idő,
Holnap lesz az esküvő://

Aj-da-na…

Ez a kislány de beteg, de beteg,
Vizet inna, nem lehet.
Vizet inna, víze nincs,

Kútra menni kedve nincs,
Drága jó édesanyám.

Van neki egy jó anyja, jó anyja,
Ki elmegyen a kútra.
Míg az anyja kútra jár,
A levente vele hál,

Drága jó édesanyám.

Édes lányom, ki járt itt, ki járt itt,
Ki puskája maradt itt?
A leventék jártak itt,
Azok felejtették itt,

Drága jó édesanyám.

Édesanyám, de jó kend, de jó kend,
De jó vizet hozott kend.
Menjen kend még máskor is,
Üljön kend még többet is,

Drága jó édesanyám.

Édes lányom, mi bajod, mi bajod,
Mitől nőtt meg a hasad?
Édesanyám, jóllaktam,
Attól nőtt meg a hasam,

Drága jó édesanyám.

Hány esztendős lehettem, lehettem,
Mikor ürgészni kezdtem?
Tizenhárom, meg egy fél,
Úgy ürgésztem, mint a szél,

Drága jó édesanyám.

Ugat a kutyám, a Bubi,
Jön a szeretőm, az úrfi, az úrfi.
Az este is nálam volt://
Kilenc almát hozott volt://
Mind a kilenc sárga volt://
De az úrfi sápadt volt.

la-la-la...

Ugat a kutyám, a Rajna,
Jön a szeretőm a barna, a barna.
Az este is nálam volt://
Kilenc almát hozott volt://
Mind a kilenc piros volt://
De a barna ügyes volt.

 ta-da-da...

Mind azt mondja a retek,
(Azt mondják az emberek)
Hogy én sokat szeretek.
De hazudik a retek://
(De hazudtok, emberek)
Mert csak egyet szeretek, szeretek.

Mind azt mondod, te csipás,
Hogy engem nem szeret más.
Szeret engem még más is,
Náladnál szebb virág is.

S azt gondolod, te ügyetlen,
Hogy érted vagyok kedvetlen,
Se nem érted, se nem másért,
Csak a sok idegen szájért.

Én az utcán le sem, fel,
Le sem, fel sem mehetek.
Azt mondják az irígyek, 
Hogy szeretőt keresek:// de keresek.
De nem kell nékem, sejehaj,
Van már nékem egy barna,
Kinek jobbról balra göndör a haja.

Ne bánd édes virágom,
Hogy így élem világom:// de 
világom.

Éljed te is, nem bánom,
Szívemből azt kívánom:// de 
kívánom.

Adj egy kicsit, te Kati,
Az Isten megfizeti:// de fizeti

Három kupa máléliszt,
Megcsókolt egy gazdatiszt://de 
gazdatiszt

Ha megcsókolt, ő bánja,
Ő került a kórházba://de kórházba

Verd meg Isten, verd meg azt,
Kinek szíve nem igaz.
Mer' az enyém igaz volt,
Mégis megcsalatkozott :// s-ala-la-
la

Ez az utca szebeni,
Szabad rózsát cserélni.
Szőkét, barnát, pirosat,
Amilyent én akarok:// ala-la-la

A füzesi csorgó víz
Olyan édes, mint a méz.
Aki iszik belőle,
Vágyik a szerelemre :// s-ala-la-la
Én is ittam belőle,
Szerelmes lettem tőle:// a-la-la-la

Édesanyám, sejahaj,
 Mondanék én valamit://
Gombolja ki az én lajbim elejit.

Nézze meg, de sejahaj,
Mi bántja a szívemet://
Eltiltották tőlem a szeretőmet.

Az éjszaka, sejahaj 
Nem aludtam egy órát://
Hallgattam a régi babám panaszát.

Éjfél után, sejahaj,



Mondta meg, hogy mi baja ://
Ő szeretne, de az anyja nem hagyja.

Nekem olyan asszony kell,
Ha beteg is keljen fel
Keljen fel és főzze meg a vacsorát,
Vacsorával várja haza az urát.

Nincsen pénzem, de majd lesz,
Mikor Pesten vásár lesz.
Eladom a feleségem szoknyáját,
Még az éjjel elmulatom az árát.

Piros kancsó, piros bor,
Mindjár rám kerül a sor.
Iszom a bort, ölelem a babámat,
Úgysem élem végig ezt a világot.

Lapi-lapi, cserelapi, 
Jösszte, babám hozzám lakni?

Nyehó-nye
Mert, ha nem jössz hozzám lakni, 
Nem talulsz meg mosogatni.

Nyehó-nyehó-nyehó-nye

Haragszik a Nap a Holdra,
A Hold is a csillagokra.

Nyehó-nye
A csillagok a felhőkre,
Én a régi szeretőmre.

Nyehó-nyehó-nyehó-nye

Azt gondolod, te csipás, 
Hogy engem nem szeret más,
Szeret engem még más is,
//:Náladnál szebb virág is ://

s-áj-lá-lá…

Azt gondolod, te ügyetlen,
Hogy érted vagyok kedvetlen.
Se nem érted, se nem másért,

//:Csak a sok idegen szájért://
s-áj-lá-lá…

Irígyeim annyin vannak,
Mint a kutyák, úgy ugatnak.
Adok nekik egy víg napot,
//:Hogy ugassák ki magukat://

s-á-lá-lá…

Húzzad, cigány, mindaddig
Mindaddig, de mindaddig,
Míg a pendely lángollik de lángollik://

Gyere, rózsám, gyere itt, 
Gyere ide, gyere itt,
Hadd mondjak én valamit, de valamit.
Nem mondok én egyebet, ej de egyebet
Csak, hogy szeress engemet, de 
engemet.

Gyere, rózsám, gyere itt,
Gyere ide, gyere már,
Mer a szívem téged vár , de téged vár.
Téged óhajt, téged vár, ej de téged vár,
Míg a Nap az egen jár, az egen jár.

A nagyapám régen meghótt,
Az is olyan szerelmes volt,

S –á-láj-lá-lá…
Én az unokája vagyok,
//:A szép lányért élek-halok://

De csuhaja

Azt akartam én megtudni, 
Szabad a másét szeretni,

s-áj-lá-lá…
Tudakoztam, de nem szabad,
//:Így a szívem gyászba maradt://

De örökre.
Fejik a fekete kecskét,
Verik a barna menyecskét,

Aj-lá.lá…
Ott hadd üssék az oldalát,
// :Ne szeresse a más urát ://

De csuhaja

Jaj, Istenem, jaj, mit értem,
s-aj-la-la…

Amit soha nem reméltem,
s-áj-lá-lá…

Jót reméltem, rosszat értem,
// : Jaj, de megszenvedtem érte://

Aj-lá-lá…

Fáj a szívem, nem tagadom,
s-áj-lá-lá…

Hogy miért fáj, nem mondhatom
s-áj-lá-lá…

Csak magamba eltitkolom,
//:Azzal magam elhervasztom://

lá-lá-lá…

Ne bánd, édes virágom,
Hej, de virágom,

Hogy így élem világom,
Hej, de világom.

Éljed te is jókedvedből,
// :Én is élem szerelemből://

s-ejaj-jaj

Kinek nincsen szeretője, 
Szép szeretője,

Menjen ki a zöld erdőbe,
A nagy erdőbe,

Írja fel egy falevélre,
Neki nincsen szeretője,
Neki mért nincs szeretője, 

Csuhaja

Tudtam én azt, tudtam is,
Hej, de tudtam is, 

Hogy a legény mind hamis,

Csuhaj, mind hamis.
Mikor imádkozik is,
//:Leánt kíván akkor is://

De akkor is.

Akinek a szíve fáj, 
Hej de szíve fáj,

Orvosságra nem talál,
Csuhaj nem talál://

Ha szívedbe sok a bánat,
Keserű bánat,

Ne meséld el fűnek-fának,
Fűnek-fának.

Panaszold el a felkőknek,
// :Azok nem mondják senkinek://

s-ajajaj 

Máma péntek, holnap szombat, 
vasárnap,
Sepregetnek a füzesi leányok.
Seperjétek ki az utcát simára,
Jön a babám, csikorog a csizmája.

Édesanyám, mért szültél a világra,
Mér' nem dobtál a zavaros 
Tiszába?
Tizsa vize vitt volna a Dunába,
Hogy ne lennék senki megunt 
babája.

Édesanyám, ki a huszár, ha én nem
Ki nyergeli fel a lovam, ha én 
nem?
Felnyergelem a lovamat, a sárgát,
Megkerülöm Erdélyország határát.


