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12. Ludasim pajtásim

     Ludasim pajtásim, hol az én lúdjaim ?
      II: Tizenketten voltak, mind fehérek voltak. :II
      II: Kettő volt a barna, a harmadik az anyja. :II 
      II: Utám’ jött én uram, hajtsa haza ludam. :II
      II: Kerülj ludam,kerülj,kertem alján kerülj. :II
     

   13. Klézsei dalok

       Mikor Gergely legény volt,
        Jajj, micsa’ szép legény volt,
        Édes Gergelem, kedves Gergelem. 

       Mikor Gergely legény volt, 
       Édes fából botja volt, 
       Édes Gergelem, kedves Gergelem.

      Mikor Gergely legény volt, 
      Nékem hű szeretőm volt, 
      Édes Gergelem, kedves Gergelem.

      Mikor Gergely legény volt, 
      olyan táncos egy se volt, 
      Édes Gergelem, kedves Gergelem.

     Gergely sültült e pincébe, 
     én táncoltam e gerlicsbe, 
     Édes Gergelem, kedves Gergelem. 

     Pántlikáim zurrogtak,
     Papucskáim kopogtak,
     Édes Gergelem, kedves Gergelem. 

     Réce-ruca kopogtatta,
     De egy kakas kondorgatta,
     Édes Gergelem, kedves Gergelem. 

    Veresboros üvegem,
    Kecskeszemű Gergelem,
    Édes Gergelem, kedves Gergelem. 

***

Piros, piros szegfű,
Bongos majoránna.
Piros, piros szegfű,
Bongos majoránna.



Életinek párja,
Valljon ki kaszálja?
Gergel bíró vágja,
Csapja kalangyába.

Csapja kalangyába,
Vesszőre,boglyára,
Ilonának kötöttje,
Kapufára kikötte.

Gergely bíró bévette,
Meg is aran’pilizte.
Jól tette, hogy bévette,
Meg is aranypilizte.

***

Van borom pálinkám es, iha ha ha ha 
Kökény szemű lányom es, iha ha ha ha 
II: Ejj, haj libabőr, ajaj , jajaj 
Tátim hozta Klézséből, jajaj libabőr. :II

Táncoltasd meg Máriskát, iha ha ha ha 
Ád az apja pálinkát, iha ha ha ha 
II: Ejj, haj libabőr, ajaj , jajaj 
Tátim hozta Klézséből, jajaj libabőr. :II

Nem kell nékem pálinka, iha ha ha ha 
Csak kell a Máriska, iha ha ha ha 
II: Ejj, haj libabőr, ajaj , jajaj 
Tátim hozta Klézséből, jajaj libabőr. :II

 

14.Tavaszi szél

II:Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom :II

II:Minden madár társat választ, virágom, virágom :II

II:Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom :II

II:Te engemet, én tégedet, virágom, virágom :II

II:Bújjunk egymás árnyékába virágom, virágom :II 

***

II:Anyám lánya, hol voltál az este? :II
II:Én anyám, én anyám, virágos kis kertbe. :II



II:Anyám lánya, hát ott mit csináltál? :II
II:Anyám, anyám, édesanyám, csak virágot szedtem. :II 

II:Anyám lánya, hát azt kinek szedted? :II
II:Én anyám, én anyám, a szép szeretőmnek. :II
II:Anyám, anyám, édesanyám, a szép szeretőmnek. :II

***

Gyere ki szívem
a szőlőhegyre
S onnét nézzünk ki
 a nagy Gyószénbe!

Ott, ahol lakik
Benedeknének
felnőtt szép lánya,
egy Rózsikája.

Hájtok, kérjük meg,
ha ideadják!
Hát azt nem adják,
mert odaadták.

Há' vajon kinek,
há' vajon kinek?
Benke Jánosnak,
Benke Jánosnak.

Nagy Gyószénnek
szép erdejébe'
szól a kukukk, szól,
fa tetejébe'.

Még a kukukk es
azt rikoltozza:
minden leánynak
szép e rózsája.

***

Csiba, kutya, ne ugass,
Ha megjön a guzsalyas!
Ha megjön a guzsalyas,
Attól többet mind ugass!
Borbély Jancsi, ne kopogtass
Jer bé, ha becsületes vagy
Széket rakunk, leültetünk



Ágyat vetünk, lefektetünk

Székünk nincsen alád való
Lányunk sincsen hozzád való
S az erdőben egy farkas
Neked adom csak hallgass

15.Szederinda

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. 

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

Szeretőt fogadok véle, szederinda-rinda, 
Szeretőt fogadok véle, szederinda-rinda, 

Szeretővel mit csinálsz? szederinda-rinda
Szeretővel mit csinálsz? szederinda-rinda

Nappal véle kapálgatok, szederinda-rinda
Nappal véle kapálgatok, szederinda-rinda

Éjjel véle hálogatok, szederinda-rinda
Éjjel véle hálogatok, szederinda-rinda

16. Túl a vízen

II:Túl a vizen egy kosár, abban lakik egy madár. :II



II:Abban lakik egy madár, aki engem rég hogy vár. :II

II:Várj madárkám, várj, várj, várj, este hozzád megyek már. :II
II:Megvizsgálom szüvedet, véle szeretetedet. :II

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

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

II:Én Istenem, halálom, nem ér engem az álom. :II
II:Mer’ az álom nyugodalom, a szerelem szívfájdalom. :II


