
Sej liliom…

1. Bolhás (mezőföldi ugrós és friss csárdás)

Én az éjjel álomban, sudridom
legényt láttam járomban, sudridom
II: Ejj, hajj sirken járó- sarkon járó, Sári Mári sudridom :II

Én az éjjel álomban, sudridom
leányt láttam járomban, sudridom
Ejj, hajj sirken járó- sarkon járó, Sári Mári sudridom

***

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, kisbéka a flótás
Dongó darázs a bőgős, pulyka volt a prímás.
Táncba ugrik a majom, megjárja a polkát
Híres betyár a bagoly, lesi a hurkáját.

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

***

Haragusznak a battai gazdák
Ellopták az ercsiek a hagymát
II: Megállj bíró, megállj nem sokára
Tiéd lesz a vöröshagyma szára :II

Béresből lett a battai bíró
Vájja ki a két szemét a holló
II: Az új bíró csak annyival jobb lesz
Hogy az adó száz forinttal több lesz :II

***

Béreslegény jól megrakd a szekered, 
Sarjútüske böködi a tenyered! 
II: Mennél jobban böködi a tenyered, 
Annál jobban rakd meg a szekeredet.:II

Jaj, de nehéz a szerelmet viselni,
Tövis közül kék ibolyát kiszedni.
II: Mert a tüske böködi a kezemet,
A szerelem szorítja a szívemet. :II

***



Tegnap virradóra megcsípett egy bolha
II: Sej megcsípett egy bolha, ott maradt az orra :II

Arass rózsám, arass, megadom a garast
II: Sej, ha én meg nem adom, megadja galambom :II

***

Esik eső, mégsem ázom
Cseresznyefa alá állok
II: Oda is csak azért járok
Arra járnak a szép lányok :II

Erre gyere ne menj arra
Jobb út van erre,  mint arra
Erre gyere szívem párja
Adj egy csók az orcámra

2. Édesanyám rózsafája (somogyi ugrós)

Télen nagyon hideg van
nyáron nagyon meleg van
II: Soha sincs jó idő
mindig esik az eső. :II

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

Kerek az én kalapom
Kerekebbre szabatom
II: Kicsi az én galambom
Könnyen megcsókolhatom. :II

Zöld pántlikás a szoknyám
Szombat este veszem rám
II: Csak azért veszem rám
Hogy a babám nézzen rám. :II

***

Édesanyám rózsafája
Én vagyok a legszebb ága
II: Legszebb ága, legszebb lánya
A leányok bokrétája :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

***

Hej, Dunáról fúj a szél,
szegény embert mindig ér,
Dunáról fúj a szél.
II:Ha Dunáról nem fújna,
ilyen hideg sem volna,
Dunáról fúj a szél. :II

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

***

Hol jártál az éjjel, cinegemadár?
Ablakba jártam, kedves violám.
II: Mért nem jöttél beljebb, cinegemadár?
Féltem az uradtól, drága violám. :II

Nincs itthon az uram, cinegemadár
Gemenci erdőben, hidakat csinál
Jó lovai vannak, hamar hazaér 
Jajj lesz nekünk rózsám, hogyha nálad ér
Rossz lovai vannak, nem ér ma haza
Mulathatunk rózsám, egész éjszaka

***
Hármat tojott a fekete kánya,
Engem szeret a kend barna lánya,
II: Kikityembe, kukutyomba,
Gyere rózsám a karomba. :II

Nem ülök én a kend kocsijába,
nem kell nékem a kend barnalánya.
II: Kikityenbe, kukutyomba,
gyere rózsám a karomba. :II

Ne azt nézd, hogy rongyos a nadrágom
Csak azt nézzed, hogy jár a lábom
II: Kikityenbe, kukutyomba,
gyere rózsám a karomba. :II

***



Csóri kanász a dombon játszik a botjával,
Ne menj arra, kisleány, megfogja szoknyádat!
II: Nem fogja meg a szoknyám, elszaladok tőle,
Azér’ a kis malacot ellopom mellőle. :II

Megfújom a furulyám lent a erdőszélen,
Hallod-e te, angyalkám, hálótanya végen?
II: Hallom, édes angyalkám, nem tehetek róla,
Gyönyörű szép szavadra nem mehetek oda.:II

3. Bújj, bújj zöld ág

II:Bújj,bújj,zöld ág,
Zöld levelecske,
Nyitva van az aranykapu,
Csak bújjatok rajta.

Nyisd ki rózsám
Kapudat,kapudat,
Hadd kerüljem
Váradat,váradat.

Szita,szita péntek,
Szerelem csütörtök,
Dobszerda. :II

***

II: Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni
Tekeredi a rétes, kígyó akar lenni :II

***

II: Csivirintem-csavarintom, szomszédasszony kontyját 
kicsavarom-becsavarom, szomszédasszony kontyját :II

***
Aki nem lép egyszerre, 

Nem kap rétest estére
Pedig a rétes nagyon jó
Katonának az való

Nem megyünk mi messzire
Csak a világ végire
Ott sem leszünk sokáig
Csak tizenkét óráig

***

II:Án-tán-titijom, 
csokros liliom. 
Akár erre, akár arra, 
seje, huja, hopp! :II 



4. Pünkösdrózsa (dudálás és ugrós)

Kis angyalom szeme-szája
Többet ér mint Budavára.
II: Mert Budavár az uraké,
De a babám csak magamé. :II

Erre gyere ne menj arra,
Jobb út van erre, mint arra,
II: Erre van a kerék utca
Kisangyalom gyalogútja. :II

***

Éva, szívem Éva, most érik a szilva,
II: Terítve az alja, felszedjük hajnalra. :II

Sütött ángyom rétest, nem adott belőle
II: Kitette a fára, legények számára. :II

***

Két szál pünkösdrózsa, kihajlott az útra
II: El akar hervadni, nincs ki leszakítsa. :II

Szakítsd le te Julcsa, kössed boktrétába 
II: Tűzd a kisangyalom pörge kalapjára. :II

5. Sudridom  (csak zene)

6. Sej lilililiom

II: Nyisd ki asszony a kapudat
Had kerüljem a váradat
Sej lilililiom, Sej lilililiom :II

***

Bújj, bújj bokrosi
Bokor itt is, amott is
A nagy hídon által

Szelencefa árnyékába hajlottam
Nem hajlottam édes rózsám, csak nyugodtam

A pünkösdi rózsa, kihajlott az útra
Meggyfa árnyékába, rózsa kisleányka, akit szeretsz kapd be
Ezt szeretem, ezt kedvelem
Ez az én édes kedvesem
Ha belőle-belőle, rózsa lenne belőle mégis kifordulna.

A pünkösdi rózsa, kihajlott az útra
Meggyfa árnyékába, rózsa kisleányka, akit szeretsz kapd be
Ezt szeretem, ezt kedvelem
Ez az én édes kedvesem
Ha belőle-belőle, rózsa lenne belőle mégis kifordulnék.



7. Mezőföldi ugrós és friss csárdás (csak zene)

8. Nem elég a lábomnak (szatmári lassú és friss csárdás)

Szép a fekete bárány
A fekete szemű lány
II: A legény is ki barna
Kinek göndör a haja. :II

Haja szívem szegfűszál, 
De kedvemre nyílottál, 
II: Soha el ne hervadjál, 
Bokrétába maradjál. :II

***

Szivárványos az ég alja,

Nem jól a fejem alja ,csuhajja,

II: Gyere babám igazítsd meg ,

Fáj a szívem vigasztalj meg csuhajja. :II

Nagyecsedi templom előtt,

Három ágú diófa nőtt,csuhajja,

II: Három ágán hat levele,

Nem tom’ mi a babám neve, csuhajja. :II

***

Zúg az erdő, zúg a mező 
Vajon ki zúgatja,

II:Talán bizony Angyal Bandi
Sejj-hajj ,a lovát ugratja. :II

Mért nem mondtad Angyal Bandi, 

Ne menj az Alföldre,

II: Csikósoknak, gulyásoknak sejhaj,

Ne járj erdejébe. :II

9. Pálmáska (csak zene)



10. Hoina

Elindultam szőrt kötni, szederinda-rinda, 
Elindultam szőrt kötni, szederinda-rinda. 

Hát a szőrrel mit csinálsz? szederinda-rinda, 
Hát a szőrrel mit csinálsz? szederinda-rinda. 

Szitát kötök belőle, szederinda-rinda, 
Szitát kötök belőle, szederinda-rinda. 

A szitával mit csinálsz? szederinda-rinda, 
A szitával mit csinálsz? szederinda-rinda. 

Lisztet szitálgatok véle, szederinda-rinda, 
Lisztet szitálgatok véle, szederinda-rinda. 

Hát a liszttel mit csinálsz, szederinda-rinda, 
Hát a liszttel mit csinálsz, szederinda-rinda. 

Málét sütök belőle, szederinda-rinda, 
Málét sütök belőle, szederinda-rinda. 

11. Botosánka (csak zene)

12. Kezes (csak zene)


