
Énekszövegek 

 

Páros táncok: 

Kezes: 

1. A cigányok, a cigányok facipőbe járnak 

 

A cigányok, a cigányok facipőben járnak 

Azok élik világukat akik ketten hálnak. 

Lám én szegény magyar gyerek csak egyedül hálok 

Akármerre kaparászok csak falat találok. 

 

Mindenkinek van babája csak én nékem nincsen, 

Kinek kettő, kinek három, nékem még egy sincsen. 

Ha az Isten egyet adna jaj de megbecsülném 

Kezét - lábát összekötném, s a füstre feltenném. 

 

2. Ha megfogom az ördögöt 

 

Ha megfogom az ördögöt 

A ládába zárom 

Minél jobban fickándozik 

Annál jobban rázom. 

 

Lassúcsárdás: 

1. Bánat, bánat sűrű bánat  

 

Bánat, bánat, sűrű bánat, 

Miért raktál szívemre várat? 

Azért raktam oda várat, 

Fiatal vagy, hadd próbáljad. 

 

Sirat engem a madár is, 

Földre lehajlik az ág is. 

Az is azért hajlik földre, 

Szólna hozzám, ha lehetne.  

Szólna hozzám, de nem szabad, 

Fáj a szívem majd megszakad. / meghasad 

 

 

2. Az örök a földet  

 

Csepereg az eső lovam sörényére 

Lovam sörényéről a fekete földre, 

Fényes kis szuronyom ázik, puskám csöve megrozsdázik 

Eressz bé galambom, mert a lovam fázik. 



 

Az ökör a földet nem magának szántja, 

Az anya a fiát nem magának tartja. 

Húsz évig tartja magának, húsz év után adja másnak 

Harminchat hónapot szolgál a császárnak. 

 

3. Árva vagyok nincs gyámolom  

 

Árva vagyok, nincs gyámolom 

Még a vizet es gyászolom! 

Árva vagyok, mint a madár,  

Ki a felhőn odafenn száll 

Ki a felhőn odafenn száll. 

 

Árva vagyok, s az es leszek, 

Amíg e világon élek, 

Búsulhatok, amíg élek, 

Mer én arra rejaérek,  

Mer én arra rejaérek. 

 

 

4. Kicsi csillag jaj de rég, hogy vándorolsz 

 

Kicsi csillag jaj, de rég, hogy vándorolsz, 

Nem láttad-e a babámat valahol? 

Mondd meg nékem, ha láttad es, ha nem es, 

Hogy ne fájjon az én szívem azétt es. 

 

Kicsi csillag, ha leesik elterül, 

Az én rózsám ahol lát es elkerül. 

Ne kerülj el édes-kedves galambom,  

Mer én néked rosszadat nem akarom. 

 

Verd meg Isten ki a gőzöst csinálta, 

De még jobban ki aztot feltalálta.  

Elviszik a székely fiút messzire,  

Románia savanyú kenyerire. 

 

Száraz fából könnyű hidat csinálni, 

Ej, de bajos szeretőre találni.  

Találtam én szeretőre, de jóra,  

Ki elviszem a bánatos hajóra. 

 

 

5. Hajnalcsillag szépen ragyog  

 

Hajnalcsillag szépen ragyog, 

Én még a kocsmába vagyok 

Jaj, Istenem, hogy szégyellem,  

Hogy reggel kell nékem hazamennem, 



De én aztot megteszem, haza megyek s lefekszem, 

Kialuszom magamat szép csendesen. 

 

Tegnap es ma mentem haza, 

Ma es holnap megyek haza.  

Jaj Istenem, hogy szégyellem, 

Hogy reggel kell nékem hazamennem. 

De a szégyent félre teszem, reggel es haza kell mennem,  

S kialuszom magamat szép csendesen. 

 

Ha az úton kettő megáll, 

Ingem beszél, ingem csudál. 

Ne csudálkojz, nézd meg magad, 

Véled es a nagy Úristen szabad. 

Eridj haza, s feküdj le, rálépek a füledre,  

Ha kell mind a kettőre. 

 

6. Egy szép napon csütörtökön délután 

 

Egy szép napon, csütörtökön délután 

Pipa békopogtatott az ablakán. 

Jó estét édes gazdám, hazajöttem már, 

Van-e számomra egy karika dohány? 

 

Erre a pipa muzsikást fogadott, 

Száz lejére trafikdohányt hozatott, 

Pipa megtáncoltatta a tubákos zacskót,  

A csatora a muzsikatartót. 

 

 

Erre a pipaszurkáló es felugrott, 

Hát én édes jó gazdám, mire jutok?  

Rákötlek a zacskómnak a recés szélére,  

Eléveszlek, beléteszlek s kiveszlek. 

 

7. Rég megmondtam bús gerlice  

 

Rég megmondtam bús gerlice, 

Ne rakj fészket út szélire,  

Mert az úton sokan járnak 

A fészkedből kihajdásznak 

Rakjál fészket a sűrűbe 

Bánatfánat tetejébe tyuhaja. 

 

De, ha kérdik, hogy ki rakta, 

Mondjad, hogy egy árva rakta, 

Kinek sem apja, sem anyja,  

Sem egy igaz atyafia. 

Kinek sem apja, sem anyja,  

Sem egy igaz atyafia, tyuhajja. 



 

8. Úgy akartalak szeretni ne tudják 

 

Úgy akartalak szeretni ne tudják 

Irigyeim kivilágosították 

Kivilágosították a szememet,  

Nem akarják babám, hogy szeresselek. 

 

Barna kislány mért vagy olyan szomorú, 

Fejeden a menyasszonyi koszorú.  

Jer közelebb szakítsak egy virágot,  

Felejtsem el a te régi jóságod. 

 

Titkon hervad, titkon nyílik a rózsa, 

Bárcsak eddig se szerettelek vóna. 

 Jobb lett vóna az én árva fejemnek,  

Hagytam vóna békit a szerelemnek. 

 

 

9. Domokosi sörkertbe 

 

Domokosi sörkertbe’ 

Ott mérik a piros bort hitelbe’, 

Addig ittam, mulattam, 

Eltőtt a nyár, gatya nélkül maradtam. 

 

Ezt a százast látod-e, 

Ha megiszom régi babám bánod-e?  

Én a százast nem bánom, 

Jön a tavasz, mást keresünk a nyáron 

 

Fehér fuszulyka virág, 

Ne jöjj nálunk, ne jöjj hozzánk napvilág.  

Egyszer jártál sötétbe, 

Beléestél a moslékos vederbe. 

 

10. Most jöttem Gyuláról 

 

Most jöttem Gyuláról 

Gyulafehérvárról, 

Leesett a lovamról a patkó 

Hej de a három lábáról. 

 

Csak egy maradt rajta, 

Az es kotyog rajta.  

Kovácslegény, régi jó pajtásom.  

Gyere szoríts egyet rajta. 

 

 

11. Októbernek, októbernek elsején 



 

Októbernek, októbernek elsején 

Nem süt a nap Csíkkarcfalva mezején. 

Elbúcsúzom a madártól s az ágtól, 

Azután a csíkkarcfalvi lányoktól. 

 

Nem messze van az én babám lakása, 

Ide látszik az ő tornácos háza.  

Bús gerlice szokott rája leszállni, 

Nehéz tőled édes rózsám megválni. 

 

Gyorscsárdás: 

 
1. Elvesztettem kecskéimet 

 

Elvesztettem kecskémiet, többet nem aluszok. 

Megkaptam a kecskéimet, máskor es aluszok. 

Jaj ezek nem azok, mer’ ezek csutakok, 

Jaj ezek nem azok, többet nem aluszok. 

 

 

Komámasszony pincéjében, ott a tikok tánca, 

Ez a kicsi sánta kecske csak egyedül járja.  

Ajnanananana, nananananana,  

Ajnanananana, nananananana. 

 

Rengesd uram a gyermeket, hogy menjek a táncba, 

Mer ott vannak a bacukák a jó mulatságban.  

Ajnanananana, nananananana,  

Ajnanananana, nananananana. 

 

  Jaj, Istenem mit csináljak, megyek Budapestre, 

 Mer ott vannak a szép lányok minden szombat este.  

 Jaj, éjjel nem aluszok, nappal jól dolgozok, 

Hogy egy szép lányt vegyek, kivel szépen éljek. 

 

 

2. Komámasszony pendelye 

  

Komámasszony pendelye, trálárilom, 

Kertre ki van terítva trálárilom. 

Komám uram ügyeljen, trálárilom 

Hogy a szél el ne vigye, trálárilom. 

 

Azt a szél el nem viszi, trállárilom 

Mert a folt nem engedi, trállárilom  

Azon cérna, azon folt, trállárilom  

Kilenc sustyák ára volt, trállárilom 

 

 



3. Nincsen olyan lány 

 

Nincsen olyan lány, mint a magyar lány 

Mer’ a magyar lány, szeret igazán. 

 

János bácsi nyakkendője, felállott a János bácsi nyakkendője, 

Ha felállott, felállott, még az éjjel bolondságot csinálok. 

 

4. Sűrűn vettem a kenderem 

 

Sűrűn vettem a kenderem, gyéren termett rajta, 

Nem kell nékem a kender, csak a pozdorjája. 

Hess légy ne szállj rám, beteg vagyok én, 

Adj egy csókot édes rózsám meggyógyulok én.  

 

Domokoson kéretének, oda nem adának 

Egy dánfalvi csapnyesőnek odaloccsintának. 

Hess légy ne szállj rám, beteg vagyok én, 

Csókolj meg édes rózsám meggyógyulok én.  

 

 

 

5. Naskalaton esik az eső 

 

Naskalaton esik az eső, 

Jaj Istenem nem lesz jó idő, 

Elsárosodik a topánkám, 

Megver érte az édesanyám. 

 

Erre gyere, erre nincsen sár,  

A kapumon semmi féle zár.  

Az ajtómon fából a kilincs, 

Az ágyamban még csak szalma sincs. 

 

Szalma volna, de ha párna nincs. 

Párna volna, de ha cserge nincs.  

Cserge volna, de szerető nincs, 

Így hát akkor semmiféle sincs. 

 

Cepper:  
 

1. Tegye bele vegye ki 

 

Tegye bele, vegye ki, az Isten megfizeti 

Nincsen abban semmi jó, semmi kedvemrevaló. 

Ajajajaj ne tegye belé 

Szűk a lika, lágy a hegye, nem menyen belé.  

 

 

 



2. Vén Gyurkáné káposztát főz 

 

Vén Gyurkáné káposztát főz, 

Kontya alá ütött a gőz. 

Vén Gyurkáné káposztát főz, 

Kontya alá ütött a gőz. 

Hányja- veti fakanalát,  

Kihez adja a leányát? 

Hányja- veti fakanalát,  

Kihez adja a leányát? 

 

Vén Gyurkáné kakast árul 

Fityeg a pendelye hátul. 

Vén Gyurkáné kakast árul 

Lyukas a pendelye hátul. 

Fityeg elől, fityeg hátul 

Vén Gyurkáné kakast árul. 

Fityeg elől, fityeg hátul 

Vén Gyurkáné kakast árul. 

 

Gólyás: 

 
Elfogyott a mákos rétes, megmaradt a tál,  

Én utánam barna kislány ne várakozzál,  

Gólya, gólya sárga lábú gólya madár.  

 

Hetven éves öregapám most házasodik,  

Összeveri a bokáját s úgy ugrándozik.  

Gólya, gólya, sárga lábú gólya madár. 

 

Budapesten a nagysága maga mosogat,  

A szolgáló öleli a nagyságos urat.  

Gólya, gólya sárga lábú gólya madár.  

 

Budapesten a nagysága maga mosogat,  

A szolgáló a kapuba csókot osztogat.  

Gólya, gólya sárga lábú gólya madár.  

 

Az én apám disznó pásztor, fia vagyok én, 

Ő tereli a disznókat, a lányokat én.  

Gólya, gólya, sárga lábú gólya madár.  

 

 

Öreg Zsidó: 

 
Az öreg zsidónak akkor vagyon jókedve 

Mikor százforintos bankó van a zsebében. 

Akkor mondja jó, jó lesz a bor jó, 

Ici-pici Sári lányom lakodalmára. 

 



Hadd el te Kicsike: 

 
Hadd el te, kicsike 

Mit csináltál az este? 

Huncut vagy, tolvaj vagy, 

Még a májad sem igaz. 

 

Hétlépés: 

 
Egy, a kettő, három, a négy 

Sokáig leány ne légy, 

Egy-kettő, két-kettő 

Kétszer hat tizenkettő. 

 
 

 

 

 
 

 

 


