
Hej Tulipán…

1. Kecskés Moldvából

Kerek udvar, kicsi ház, 
Benne rózsám mit csinálsz? 
Kerek udvar, kicsi ház, 
Benne rózsám mit csinálsz? 
Csinosítom magamat 
Várom a galambomat. 
Csinosítom magamat 
Várom a galambomat.

Tamás, Gyurka ide ki’
a kutyákat kergeti
Tamás, Gyurka ide ki’
a kutyákat kergeti
Vélem mindazt üzeni
Egy szép leány jöjjön ki
Vélem mindazt üzeni
Egy szép leány jöjjön ki

Azért vagyok lenbimbó
hogy szeressen a bíró
Azért vagyok lenbimbó
hogy szeressen a bíró
Azért vagyok lenvirág
hogy szeressen a világ
Azért vagyok lenvirág
hogy szeressen a világ

Ne bánd édes virágom
hogy én élem világom
Ne bánt édes virágom
hogy én élem világom
Éljed te is nem bánom
szívemből azt kívánom
Éljed te is nem bánom
szívemből azt kívánom

Aki reánk haragszik
egyen szilvát tavaszig
Aki reánk haragszik
egyen szilvát tavaszig
Tavasz után egeret
míg a szeme kimered
Tavasz után egeret
míg a szeme kimered



2. Bulgáros Moldvából (csak zene)

3. Serény magyaros Moldvából (csak zene)

4. Bazsa Márié – Rábaközi dus, lassú- és frisscsárdás  

II: Szélről legeljetek,
fának ne menjetek,
mert ha fának nekimentek,
fejeteket beveritek,
II:szili kút, szanyi kút,
szentandrási, sobri kút. :II

***

Komáromi kisleány,
vigyél által a Dunán,
II: a Dunán, a Dunán,
vigyél által a Dunán. :II

Ha átviszel a Dunán,
megcsókollak a partján,
II: a partján, a partján,
megcsókollak a partján! :II

Ez a lábam ez-ez-ez
jobban járja mint emez
II: Édes lábam jól vigyázz
mert a másik meggyaláz :II

***

Ó én édes pintes üvegem, üvegem,
süvegem előtted leveszem, leveszem.
II: Ahol szép lányt látok, köszönök,
olyat iszok, csak úgy nyöszörgök. :II

Az ürögi utca sikere-sikeres
benne pajtás szép lányt ne keress, ne keress
II: Mer’ aki van benne nem görbe
nevetősen néz a tükörbe :II

***

Az én Rózsám karjai, karjai,
Nem akarnak hajlani, levelet írni,
II: Megkell annak hajlani, levelet írni,
Ha megakar ölelni, csókolni. :II



Az én Rózsám kék selyem szoknyája,
Rászállott a harmat annak az aljára,
II: Gyere Babám verd le róla a harmatot,
A bús szívemről a nehéz búbánatot. :II
***
Bazsa Mári libája belement a Tiszába.
II: Kettőt lépett utána 
sáros lett a Bazsa Mári fehér alsószoknyája.:II

Ez a csárda,de hangos Bazsa Mári,de gangos.
II: Mit ér a gangossága,
ha a bálba leesett a fehér alsószoknyája.:II

***
Túlsó sor, Túlsó sor
Túlsó soron esik az eső,
Ne menj arra, kislány eleső’.
II: Sáros lesz a picike csizmád,
Megver érte az édesanyád. :II

Túlsó sor, Túlsó sor
Túlsó soron nyílik a virág, 
Egész éjjel érzem a szagát.
Kire vessem fekete szemem?
Ki vigasztalja meg a szívem?

Túlsó sor, Túlsó sor
Túlsó soron van a mi házunk, 
Nincsen nékünk eladó lányunk.
Esztendőre lesz majd eladó,
Akkor lesz az legényhez való.

***

Szomszédasszony tikot lopott 
De hamar kibizonyodott
II: H’jába vitte érte az ecetet
A húsából semmit sem ehetett. :II

Összekötte a két lábát
Elmetszette szárnyát-farkát
II: De a madzag rossz volt, s az elszakadt
A más tikja mindjárt haza szaladt. :II

Szomszédasszony tikot lopott 
De hamar kibizonyodott
H’jába vitte érte az ecetet
A húsából semmit sem ehetett. 



5. Rábaközi friss (csak zene)

6. Akit szeretsz, kapd el! – játékfűzés Rábaközből

II: Szántsunk, vessünk 
Boronáljunk, ösztökéljünk
Dobjuk el az ekénket
Együk meg az ebédet. :II

***
Bújj által, bújj által 
Te szép arany búza
Által bújnék rajta
Hogyha meg nyílana

Nyitva van nyitva van
Csak bújjatok rajta
Egy arany búzából 
Legy a galambocska

***
II: Kiskacsa fürdik, fekete tóba
anyjához készül , Lengyelországba
Ablakomba piros rózsa
Ha akarod vidd el, 
Ha meguntad egymagadat
Akit szeretsz, kapd el.
Ezt szeretem, ez kedvelem
Ez az én édes kedvesem :II

***
Fehér liliomszál 
ékes liliomszál
II: Sej ugord át a Rábát :II

Mosakodj meg szépen
mosakodj meg szépen
II: Sej az arany lavorba :II

Törölközz meg szépen
törölközz meg szépen
II: Sej az aranykendőbe :II

Fésülködj meg szépen
fésülködj meg szépen
II: Sej az arany fésűvel :II

Támaszkodj meg szépen
támaszkodj meg szépen
II: Sej az aranytuskóba :II
***



Körösi-kerepesi körtéjfa 
Lassan jár a zabcsütörtök, zabszerda
Megfogták a hajnali kis ördögöt
Ki az éjjel ide-oda bekötött
Gyere kislány táncolj egyet
Ne sajnáld a cipelődet
Ha elszakad újat vehetsz
Holnap megint kislány lehetsz.

7. Így tedd rá! – Dunántúli ugrós

Hej, Dunáról fúj a szél,
feküdj mellém, majd nem ér,
Dunáról fúj a szél.
Nem fekszem én kend mellé,
mert nem leszek a kendé,
Dunáról fúj a szél.

Hej, Jancsika, Jancsika,
mért nem nőttél nagyobbra,
Dunáról fúj a szél. 
Nőttél volna nagyobbra,
lettél volna katona, 
Dunáról fúj a szél.

Sárga tiknak a bögye
adj egy kicsit te Bözse
Dunáról fúj a szél
II: Sárga tiknak a nyaka
ajd egy kicsit te Kata
Dunáról fúj a szél. :II

***

Édes kedves komámasszony Devecserbebe-rebe-bebebe
De rég járt kend a virágos kertünkbebebe-rebe-bebebe
II: Tisza-Duna mentébe, Balatonnak jöttébe
Üljön kend az ölembe-rebebe :II

Rikongat a rigómadár az erdőbebe-rebe-bebebe
Birkát őriz a kisbojtár a mezőbebe-rebe-bebebe
II: Rigó vár a párjára, bojtár a babájára
A mezőbebe-rebe-bebebe :II

Komámasszony menjünk ki a szőlőbe-bebe-rebe-bebebe
Üljünk föl a boroshordó tetejérebe-rebe-bebebe
II:Fúrjuk ki az oldalát, mind igyuk a bor javát
A pincébebe-rebe-bebebe :II

***



A tamási hegy alatt, vásár esett az alatt
II: Árulom a lovamat, lovam mellett magamat :II

Kerek az én galambom, kerekebbre szabatom
II: Kicsi az én galambom, könnyen megcsókolhatom :II

Jajj Istenem adj egyet, soha sem kérek többet
II: Adj egy szépet, adj egy jót, adj egy kedvemre valót :II

***

Ősz az idő Szent Mihály-nap közeledik, 
A juhászok a juhokat számba veszik, 
II: Egyiknek egy ürüje, másiknak a csengőse
Hajtja, hajtja hazafele. :II

Gyere haza, késő van már drága kincsem, 
Bánatos szép cifraszűrös, hitves férjem, 
II: Mert, ha soká itt leszünk, sokat elköltögetünk, 
Ingünk sem lesz, mit ránk vegyünk. :II

A juhász most a kalapját félre vágja, 
A bundáját csárda közepire vágja, 
II:Táncolj asszony, fizetek, úgyis terád keresek, 
Ne mondják, hogy nem szeretlek! :II

***

Házasodik a tücsök, szúnyog lányát kéri,
csiszeg- csoszog a tetű, násznagy akar lenni.
Odaugrik a bolha, vőfély akar lenni,
mindenféle csúf bogár vendég akar lenni.

Gólya volt a szekundás, kis béka a flótás,
Dongó darázs a brúgós, pulyka volt a prímás.
Táncba ugrik a majom, megjárja a polkát,
Híres betyár a bagoly, lesi a hurkáját.

Farkas volt a mészáros, hat ökröt levagott,
A mellé még malacot ötvenet kirántott.
II: Kecske volt a szakácsné, jó gulyáshúst fözött,
Míg az ebéd elkészült, a tücsök megszökött! :II

***

Télen nagyon hideg van, 
Nyáron nagyon meleg van, S
II: Soha sincs jó idő, 
Mindig esik az eső! :II

Esik eső, fúj a szél,
Hull a fáról a levél,



II: Káromkodik a juhász, 
Hogy a nyája széjjel mász' :II

Zöldpántlikás a szoknyám
Szombat este veszem rám
II: Csak azért veszem rám
Hogy a babám nézzen rám :II

Erre kakas, erre tyúk
Erre van a gyalogút
II: Erre ki, arra be
Arra kanyarodjunk be :II

***

Érik a szőlő, hajlik a vessző,
bodor a levele.
II: Két szegény legény szántani menne,
de nincsen kenyere. :II

Kocsira ládám, hegyibe a párnám
magam is felülök
II: Jajj apám-anyám , kedves szülő dajkám
de hamar elvisznek :II

Huncut a gazda, nem néz a napra,
csak a szép asszonyra.
II: Huncutabb a vendég, mert mindig innék,
Ha volna, ha volna. :II

***

Pap Vendelnek nincsen orra, leharapta a sógora,
Így tedd rá, úgy tedd rá!
II: Uccu tedd rá, mostan tedd rá, réz sarkantyúd pengesd meg rá,
Így tedd rá, úgy tedd rá! :II

Nesze kutya, Vendel orra, sose kaptál ilyen jóra,
Így tedd rá, úgy tedd rá!
II: Uccu tedd rá, mostan tedd rá, réz sarkantyúd pengesd meg rá,
Így tedd rá, úgy tedd rá! :II

Ne forduljál a fal felé, fordulj csak a farom felé
Így tedd rá, úgy tedd rá!
II: Tegyed rá a jobb kezedet, majd meghozza a kedvedet. :II

***

Akkor szép a disznó orra mikor túr, mikor túr, 
Nem vagyok én Bogyiszlóba földesúr, földesúr. 
II:Szép a farka disznófarka karikás, karikás, 



Leszek én még Bogyiszlóba árendás, árendás. :II

Mén a kocsi, mén a kocsi agyagér’, agyagér’, 
Cigány kocsis bokorra megy homokér’, homokér’. 
II: Úgy meghalok kisangyalom magadér’, magadér’, 
Azér’ a szép göndörödő hajadér’, hajadér’. :II

***
A barátok, a barátok facipőben járnak.
Azok élik világukat, akik ketten hálnak.
II: Lám, én szegény szolgalegény csak egyedül hálok,
akármerre kaparászok, csak falat találok:II

Mindenkinek van babája, csak énnékem nincsen,
Kinek kettő, kinek három, nékem meg egy sincsen.
II: Ha az Isten egyet adna, jaj, de megbecsülném,
Kezét, lábát összekötném, a füstre föltenném. :II

Ide lábam ne tova’, ne idegen faluba, mer’ idegen faluba, nincs ilyen jó muzsika!

***
Győri kanász a dombon játszik a botjával,
Ne menj arra, te kisleány, megfogja szoknyádat!
II: Nem fogja meg a szoknyám, elszaladok tőle,
Mégis a kis malacot ellopom mellőle. :II

Megfújom a furulyám len’ szigetszélen,
Hallod-e te, angyalkám, hálótanya végen?
II: Hallom, kedves angyalkám, nem tehetek róla,
Gyönyörű szép szavadra nem mehetek oda.:II

Ez a lábam ez-ez-ez, jobban járja, mint emez!
Édes lábam jól vigyázz, mert a másik meggyaláz!

8. Zsubrié – ugrós és frisscsárdás Dunántúlról (csak zene)
9. Dudálós – lassú dudálás és kanásztánc
Hejj Gyula,Gyula,Gyula
Szól a duda,duda,duda
Pest-Buda,Buda,Buda
Pattogatott kukorica

Meggyújtom csumám,
Végig ég az utcán,
II: Látom a babámat,
Végig megy az utcán. :II

Gyűrűm az ujjába,
Ragyog az utcába,
II: Akárki meglátja,
Nincs Koppányban párja. :II


