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Í 

ZÖLDRE VAN A… 

 
Zöldre van a, zöldre van a rácsos 
kapu festve. 
Oda járok minden áldott este. 
Kisangyalom, nem győztelek várni, 
mégegyszer várni, 
Be kellett a, be kellett a rácsos kaput 
zárni. 
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KIS KECE LÁNYOM 
 

Kis kece lányom fehérbe vagyon, 
fehér a rózsa, kezébe vagyon. 
Mondom-mondom fordulj ide 
mátkám-asszony, 
mondom-mondom fordulj ide 
mátkám-asszony! 

Citrusi menta, kajtali rózsa 
elmennék táncba, ha szép lány volna. 
Mondom-mondom fordulj ide 
mátkám-asszony, 
mondom-mondom fordulj ide 
mátkám-asszony! 
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AZ A SZÉP… 

 
||:Az a szép, az a szép,  
akinek a szeme kék, 
akinek a szeme fekete.:|| 
Lám az enyém, lám az enyém  
sötét kék, 
mégsem vagyok a babámnak  
elég szép. 
Az a szép, az a szép,  
akinek az szeme kék, 
akinek a szeme fekete. 
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HULL A SZILVA 

 
Hull a szilva a fáról, 
most jövök a tanyáról, 
Ej, haj, ruca-ruca kukorica derce. 
 
Egyik ága lehajlott, 
az én rózsám elhagyott, 
Ej, haj, ruca-ruca kukorica derce. 
 
Kis kalapom fekete, 
páva tolla van benne, 
Ej, haj, ruca-ruca 
kukorica derce. 
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GÁBOR ÁRON RÉZÁGYÚJA 

 
Gábor Áron rézágyúja  
fel van virágozva. 
Indulnak már a tüzérek  
messze a határba. 
Nehéz a rézágyú,  
fölszántja a hegyet-völgyet. 
Édes rózsám, a hazáért  
el kell válnom Tőled.
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FÖL, FÖL VITÉZEK A CSATÁRA 

 
Föl, föl vitézek  
a csatára, 
a Szent Szabadság 
oltalmára! 
Zeng, dörög az ágyú, 
csattog a kard, 
ez lelkesíti csatára  
a magyart. 
 
Föl, föl, látjátok 
lobogómat, 
indulj utánam robogó had! 
Zeng, dörög az ágyú, csattog a kard,  
ez lelkesíti csatára a magyart. 
 
Híres Komárom be van véve, 
Klapka György a fővezére.  
Büszkén kiáll a csatatérre: 
Hajrá huszárok! Utánam, előre! 
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BADACSONYI SZŐLŐHEGYEN  

Badacsonyi szőlőhegyen  
két szál vessző, 
szél fújja, fújdogálja,  
harmat hajdogálja. 
Hol a tyúknak a fia? 
Talán mind elkapdosta.  
Csűr ide, csűr oda,  
kass ki, bárány, kass oda! 
Csűr ide, csűr oda,  
kass ki, bárány, kass oda!
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SZERETNÉK SZÁNTANI 

Szeretnék 
szántani, 
hat ökröt hajtani, 
ha babám 
eljönne 
az ekét tartani!  
 

Szeretnék 
szántani, 
hat ökröt hajtani, 
ha a rózsám 
jönne 
az ekét tartani! 
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SÁRGA RÓZSA 

Azt hiszed, hogy nyílik 
még a sárga rózsa? 

Azt hiszed, hogy 
hallgatunk a hazug 
szóra? 

Azt hiszed, hogy 
mindig mindent 
megbocsátunk? 

Azt hiszed, hogy 
megtagadjuk minden 
álmunk, 

minden álmunk. 
 

Virágok közt veled 
lenni, tudom, szép 
volna, kedvesem. 

Virág sincsen, te 
sem vagy már, miért 
hagytuk, hogy így 
legyen? 

Virágok közt veled 
lenni, tudom, szép 
volna, kedvesem. 

Virág 
sincsen, te sem vagy 
már, nem ad választ 
ma senki sem! 
 

El ne hidd azt, bárki 
mondja, hogy ez jó 
így. 

El ne hidd, hogy 
minden rendben, bárki 
szédít. 

El ne hidd, hogy 
megváltoztunk 
vezényszóra. 

El ne hidd, hogy nyílik 
még a sárga rózsa, 

sárga rózsa…
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KICSIT SZOMORKÁS… 

Kicsit szomorkás a 
hangulatom máma, 

Kicsit belém szállt a 
boldogtalanság. 

Kicsit úgy érzem 
magam,  

mint a durcás 
kisgyerek, 

Kinek elvették a 
játékát. 

 

Kicsit szomorkás a 
hangulatom máma, 

Kicsit borús lett ez a 
bűbájos világ. 

Kicsit elbántak velem, 
no de történt már 
ilyen. 

Szívem harag nélkül 
gondol Rád. 

 
Gyere, gyere, gyere, 
drága cimborám, 

Gyorsan vigasztalj! 
Látod, 
összeroppanok már. 

Gyere, gyere, gyere, 
drága jó gitár, 

Kell egy igaz dal, 
Amitől a panasz 
hamarosan odébb 
áll! 

 

Kicsit szomorkás a 
hangulatom máma, 

S olyan szokatlan a 
boldogtalanság. 

Kicsit megrázom 
magam, 

S ugye minden 
rendbe' van, 

Újra emelt fővel nézek 
Rád. 
Gyere, gyere… 
…
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HOGYHA NÉKEM SOK PÉNZEM LESZ 

 

Hogyha nékem sok pénzem lesz, 

felülök a repülőre. 

Úgy elszállok mint a fecske, 

magasan a levegőben. 

Amerre én járok bámul a világ, 

irigylik a sok pénzt amit költök rád. 

Én a sok pénzt nem sajnálom, 

csak te légy a kicsi párom! 
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A HORGOSI CSÁRDA 

 
A horgosi csárda  
ki van festve.  
Oda jár a cimbalmos 
a cimbalmával, 
cimbalmozni  
minden este. 
 
Kocsmárosné azt 
hiszi, hogy a lányát 
elveszi egy valaki. 
 
A horgosi csárda  
ki van festve. 
Oda jár az egész 
banda muzsikával 
muzsikálni  minden 
este. 

 

Kocsmárosné azt 
hiszi, hogy a lányát 
elveszi, egy valaki. 
 
Horgoson is vannak 
csinos lányok, 
Minden este egyet 
kettőt kézenfogva, 
karonfogva 
kipróbálok. 
 
Kocsmárosné azt 
hiszi, hogy a lányát 
elveszi egy valaki.
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ÉRIK A SZŐLŐ 

 
Érik a szőlő, hajlik a vessző, 
bodor a levele. 
Két szegénylegény szántani menne, 
de nincsen kenyere. 
 
Van vereshagyma a tarisznyába' 
keserű magába', 
Szolgalegénynek, hej, a szegénynek 
kevés vacsora. 
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ÉG A VÁROS 

 

||:Ég a város, ég a ház is, 

Nem is egy ház,  
hanem száz is, 
Tűz! Tűz! Tűz! Tűz!  
Jaj, de messze 
a kanális.:|| 
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JAJ, DE MAGAS EZ A VENDÉGFOGADÓ

 
Jaj, de magas, 
jaj, de magas  
ez a vendégfogadó! 
Van-e benne, 
van-e benne  
barna kislány eladó? 
 
||: Ha nincs benne 
barna kislány eladó, 
Dűljön össze ez a 
vendégfogadó! :|| 
 

Jaj, de magas, 
jaj, de magas 
ez a vendégfogadó! 
Van-e benne, 
van-e benne 
jó vörös bor eladó? 
 
||: Ha nincs benne 
jó vörös bor eladó, 
Dűljön össze ez a 
vendégfogadó! :|| 
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LAKODALOM VAN A MI UTCÁNKBAN 

 
Lakodalom van a 
mi utcánkban, 
férjhez megy a 
falu legszebb 
lánya. 
||: Hivatalos 
vagyok oda én is, 
nem mennék el, 
ha százszor 
üzennék is. :|| 
 
Vége van már a lakodalomnak, 
nagy bánata van a menyasszonynak. 
||: Forgatja a karikagyűrűjét, 
sajnálja a régi szeretőjét. :|| 
 
Este viszik a menyasszony ágyát, 
elvesztették a nyoszolya lábát. 
||: Addig babám nem fekszel az ágyra, 
míg meg nem lesz a nyoszolya négy lába.:|| 
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MÉZGA GÉZA 

Néha légy bolond, egy 
kicsikét, 
Elrepül úgy a szürke 
gond, derül az ég! 
Van abba valami báj, 
Hogyha kacag a máj, 
Szárnyal a kedv, mint a 
kacsamadár. 
 
Légy vidám, vagány 
akár egy srác, 
Fújd meg a tülköt, 
trombitálj, valamit 
játssz! 
Ha baj van, még se 
legyen soha kedélyed 
lőporos! 
Ne is figyelj oda, mint 
mond egy főokos! 
Szerintem az bolond, ki 
téged mindezért 
paprikajancsinak mond. 
 
Mézga Géza vagyok,  
nem lopom a napot, 
De nyakamon a 
csacsikacsalád. 
Elég nagy a rakás,  

de kicsi a lakás 
És nem forgatja 
mesekacsaláb. 
 
Van minálunk hajcihő, 
kitűnő hangulat, 
Olyan, mint a 
vadnyugat. Zenebona, 
ricsaj, 
Papa, mama, gyerekek, 
csupa szív, szeretet, 
Egy se nyafog, kesereg 
tréfa csupán a baj. 
 
Kriszta tiszta gyagya, 
mert vizes az agya. 
Bemutatom lüke 
Aladárt. 
Folyton marja, böki,  
mint cicust a Blöki. 
Itt nincs elásva még a 
csatabárd. 
Van minálunk hajcihő, 
kitűnő hangulat……… 
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BALLAG MÁR A VÉN DIÁK 

Ballag már a vén diák 
tovább, tovább, 
Isten véletek cimborák 
tovább, tovább! 
Ez út hazámba visszavisz 
Filiszter leszek magam is. 
Tovább, tovább, tovább, 
Fel búcsúcsókra cimborák! 

 
Ballag már a vén diák tovább, tovább, 
Búcsúzni kell most cimborák tovább, tovább! 
Az élet hív, a munka vár 
Itt az óra meg ne állj! 
Tovább, tovább, tovább 
Fel búcsúcsókra cimborák! 
 
Csendes már a tanterem tovább, tovább, 
Jó remény hajt szüntelen tovább, tovább! 
A boldog édes ifjúság 
Emléke mindig visszajár. 
Tovább, tovább, tovább 
Fel búcsúcsókra cimborák! 
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ÁRVA FIÚ 

Volt egy fiú, árva fiú, 
nem szerette senki. 
Úgy érezte,  
el szeretne, 
el szeretne menni. 
 
Árva fiú, jöjj 
vissza, 
hová sietsz,  
mondd hová? 
Jöjj, valaki hív, 
valaki vár! 
 
Árva fiú, jöjj 
vissza, 
célhoz nem érsz 
így soha! 
Jöjj, valaki 
hív, 
valaki vár! 
 
Sűrű, sötét 
erdő ölén 
rátalált az 
álom. 
Vitte, vitte,  

messzi útra 
pille könnyű 
szárnyon. 
 
Árva fiú, jöjj 
vissza, 
hová sietsz, 
mondd hová? 
Jöjj, valaki hív, 
valaki vár! 
 
Árva fiú, jöjj 
vissza, 
célhoz nem érsz 
így soha! 
Jöjj, valaki hív, 
valaki vár!
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HEJ, DUNÁRÓL FÚJ A SZÉL 

 

Hej, Dunáról fúj a szél, 

Szegény embert mindig ér. 

Dunáról fúj a szél. 

Ha Dunáról nem fújna, 

Olyan hideg nem volna. 

Dunáról fúj a szél. 

 

Hej, Jancsika, Jancsika, 

Miért nem nőttél nagyobbra? 

Dunáról Fúj a szél. 

Nőttél volna nagyobbra, 

Lettél volna katona. 

Dunáról fúj a szél. 



21 
 

NÁD A HÁZAM TETEJE  

Nád a házam  
teteje, teteje, 

rászállott a  
cinege, cinege. 

Hess le róla  
cinege, cinege,  

leszakad a  
teteje, teteje! 

 
Ha leszakad  
mi lesz véle 
Sárga lábú  

cinege, cinege? 
Hess le róla  

cinege, cinege,  
leszakad a  

teteje, teteje! 
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TAVASZI SZÉL 

Tavaszi szél vizet áraszt, 
virágom, virágom. 
Minden madár társat választ, 
virágom, virágom. 

Hát én immár kit válasszak, 
virágom, virágom. 
Te engemet, én tégedet, 

virágom, virágom. 
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ERDŐ, ERDŐ 

Erdő, erdő, de 
magas a teteje. 
Jaj, de régen 
lehullott a levele, 
Jaj, de régen 
lehullott a levele, 
Árva madár párját 
keresi benne. 
 

Búza közé szállt a 
dalos pacsirta. 
Mert odafönt a 
szemeit kisírta, 
Búzavirág, 
búzakalász 
árnyába, 
Rágondolt a régi 
első párjára.  
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ERDŐ, ERDŐ, ERDŐ

 
Erdő, erdő, erdő, Marosszéki kerek erdő, 
Madár lakik abban, madár lakik, tizenkettő. 
Cukrot adnék annak a madárnak  
Dalolja ki nevét a babámnak! 
Csárdás kis angyalom, 
Érted fáj a szívem nagyon. 
 
Búza, búza, búza, de szép tábla búza, 
Annak közepébe' kinyílott a rózsa. 
Tüskés annak minden ága,  
Nem állja a madár lába. 
Kedves kis angyalom, 
Katonahíredet hallom.  
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DOKTOR BUBÓ

Kígyónak lábsó, 
madaraknak 
fogsor, 
diktál a beteg, 
írja a doktor. 
Beszél majd az 
utókor, 
kiről?  
Ha-ha-ha, 
Doktor Bubóról! 
 
Köhög a harcsa, 
reumás a mókus, 
nem segíthet 
rajta, 
csak a 
pszichológus! 
Beszél majd az 
utókor,  
kiről?  

Ha-
ha-ha, 
Doktor 
Bubóról! 
 
Füllentett 
a hüllő, 
az a vén 
bolondos, 
csak úgy rektor úr 
ő, ahogyan én 
orvos. 
Beszél majd az 
utókor, kiről? 
ha-ha-ha,  
Doktor Bubóról! 
 
Beszél majd az 
utókor  
Doktor Bubóról! 
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MICIMACKÓ 
 
Egy napon, mikor 
Micimackónak semmi 
dolga nem akadt, 
Eszébe jutott, hogy 
tenni kéne valami 
nagyon fontosat. 
Elment tehát 
Malackához, hogy 
meglesse, mit csinál, 
De Malackánál  
éppen akkor  
senkit nem talált. 
 
Így hát elindult 
hazafelé, miközben 
sűrűn hullt a fehér hó, 
S arra gondolt,  
otthon talán  
akad egy kis ennivaló. 
S hogy kimelegedjék, 
ugrándozott,  
s jó nagyokat lépett, 
S a hidegre való 
tekintettel énekelni 
kezdett. 

 
Minél inkább 
havazik, annál 
inkább hull a hó, 
Minél inkább hull a 
hó, annál inkább 
havazik. 
Hull a hó és hózik, 
Micimackó fázik, 
Hull a hó és hózik, 
Micimackó fázik.  
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MOST MÚLIK 

PONTOSAN

Most múlik 
pontosan, 
Engedem hadd 
menjen, 
szaladjon kifelé 
belőlem 
gondoltam egyetlen. 
Nem vagy itt jó helyen, 
nem vagy való nekem. 
Villámlik mennydörög, 
ez tényleg szerelem.  
 
Látom, hogy elsuhan  
felettem egy madár, 
tátongó szívében 
szögesdrót, 
csőrében szalmaszál. 
Magamat ringatom, 
míg ő landol egy 
almafán, 
az Isten kertjében 
almabort inhalál. 
 
Vágtatnék tovább 
veled az éjben 
az álmok foltos indián 

lován. 
Egy táltos szív remeg 
a konyhakésben, 
talpam alatt sár és  
ingovány. 
Azóta szüntelen 
őt látom mindenhol. 
Meredten nézek a 
távolba, 
otthonom kőpokol. 
Szilánkos 
mennyország, 
folyékony torz tükör. 
Szentjánosbogarak 
fényében tündököl. 
 
Egy indián lidérc kísért  
itt bennem. 
Szemhéjain rozsdás 
szemfedő. 
A tükrökön túl, fenn  
a fellegekben 
furulyáját elejti egy 
angyalszárnyú 
kígyóbűvölő. 
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SZÁLLJ, SZÁLLJ 

 

Szállj, szállj, szállj fel magasra 
Dalom, hódítsd meg most a kék eget! 
Jöjj, jöjj, kérlek ne menj el, 
Gyere, hallgasd csak az éneket. 
 
Vártam, hogy végre szóljak, 
S azt, hogy elmondjam mit is gondolok. 
Hallgasd, hallgasd meg kérlek 
Azt, mi számomra a legszentebb dolog! 
 
Kérlek higgy, hogy neked higgyek! 
Kérlek bízz, hogy bízhassak én! 
Kérlek szólj, hogy hozzád szóljak! 
Kérlek élj, hogy élhessek én! 
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Iskolatáska

Egyik hétfő délelőtt 
Peti áll a ház előtt. 
Melyik útra lép,  
komoly most a tét. 
Peti áll a ház előtt, 
szíve jobbra húzza őt, 
Balra van az iskola, 
esze súgja: menj oda! 
 
De nehéz az 
iskolatáska, ilyen 
szép napos délelőtt. 
Peti áll a válaszra 
várva, hátha lesz, ki 
megszánja őt. 
 
Arra ment egy 
kisleány, Peti sosem 
látta tán. 
Az eszem helyett jobb, 
ha a szív vezet… 
Felcsillant a két 
szeme: inkább tartok 
ővele. 
S elindult a lány után, 
bármi lesz is ezután… 

De nehéz az 
iskolatáska, ilyen 
szép napos délelőtt. 
És elindult fürgén a 
lába, ballagott a 
kislány mögött.  
 
Ó de szörnyű pillanat, 
rászedetted jól magad, 
Épp ott állnak ők az 
iskola előtt. 
Ez a nap már 
tönkrement, a kislány 
iskolába ment. 
Hát most mit tegyek? 
Én is felmegyek. 
 
Könnyebb már az 
iskolatáska, lehet 
szép napos délelőtt. 
Együtt járnak most 
iskolába,  
s Peti mindig 
megvárja őt.  
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JÁNOS BÁCSI A CSATÁBAN

János bácsi a 
csatában,  
János bácsi a 
csatában,  
János bácsi a 
csatában  
Elesett egy 
fűszálban.  
 
Arra ment egy 
indiánus,  
Arra ment egy 
indiánus,  
Arra ment egy 
indiánus,  
És szivébe 
lándzsát döf.  
 

János bácsi testét 
kukacok eszik,  
János bácsi testét 
kukacok eszik,  
János bácsi testét 
kukacok eszik,  
És az egyik 
felkiált:  
 
Glóri, glóri alleluja,  
Glóri, glóri alleluja,  
Glóri, glóri alleluja,  
Ez az ember már 
csak csont. 
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A CSITÁRI HEGYEK ALATT 

 
A csitári hegyek alatt régen leesett a hó. 
Azt hallottam,  
kis angyalom, 
véled esett el a ló. 
Kitörted a 
kezedet, mivel 
ölelsz 
engemet? 
Így hát kedves  
kis angyalom, 
nem lehetek a 
tied. 
 
Amott látok az 
ég alatt  
egy madarat 
repülni, 
De szeretnék a rózsámnak  
egy levelet küldeni! 
Repülj madár,   
ha lehet, 
vidd el ezt a levelet! 
Mondd meg az én galambomnak,  
ne sirasson engemet! 



32 
 

ÚJRA ITT VAN  
 
Újra itt van,  
újra itt van,  
újra itt van  
a nagy csapat, 
 
Csapjad össze, 
csapjad össze, 
csapjad össze  
a mancsodat! 
 
Újra hallom,  
újra hallom,  
újra hallom  
a hangokat. 
 
Légy a vendégünk, 
légy az emlékünk, 
Ünnepeljük meg az  
új találkozást, 
És hogy elférjünk, 
arra megkérünk, 
Ne csinálj 
felfordulást! 
 
 

 
Szép leányok,  
szép leányok,  
szép leányok  
ne sírjatok, 
 
Hullanak már, 
hullanak már, 
hullanak már  
a csillagok. 
 
És mi mégis,  
és mi mégis,  
és mi mégis  
itt vagyunk. 
 
Légy a vendégünk, 
légy az emlékünk, 
Ünnepeljük meg  
a nagy találkozást, 
És hogy elférjünk, 
arra megkérünk, 
Ne csinálj 
felfordulást! 
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HO-HO-HO-HORGÁSZ

Ha itt a nyár, ugye 
komám 
A szív a víznek 
szalutál, 
És vígan lépked, 
akár a tornász. 
Így megy a nagy  
ho-ho-ho-horgász. 
Bátran rikkant: 
puhányok ho-ho-
ho-ho-ho, 
Megint csak ho-
ho-ho-ho… 
 
Van itt csali, s egy-
két horog 
Az eszem pedig jól 
forog, 
S cselt a cselre  
kiválón sorjáz, 
Ravasz a nagy ho-
ho-ho-horgász! 

 
Városbéli 
puhányok, 
nyavalyások 
Ha gyötör a láz, 
Fületek nyissátok 
gyorsan, 
hallgassátok, 
Amit most néktek, 
hallgassátok, 
Amit most néktek 
eldalol a ho-ho-ho-
nagy-horgász! 
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KÖR KÖZEPÉN ÁLLOK 

Kör közepén állok, 
Körbevesznek jó 
barátok 
Körbevesznek jó 
barátok s rosszak. 
Kör közepén állok, 
Így könnyen eltaláltok 
Így könnyen eltaláltok, 
rosszak. 
||: Ha egyszer 
odébbállok, 
A kör közepéből 
majd hiányzok, 
Rám többé nem 
találtok, rosszak. :|| 
 
Bohóc vagyok, de 
bátor, 
Pofonoktól ég az 
arcom 
Pofonoktól piros az 
arcom, kaptam. 
Nem adom fel, 
tudjátok 
Láthatatlan, lapos 
sumákok 
Istenem, de sokan 
vagytok, rosszak! 

||: Ha egyszer 
odébbállok, 
A kör közepéből 
majd hiányzok 
Rám többé nem 
találtok, rosszak.:|| 
 
Hitványak az álmok, 
Ha mindent eltakartok, 
Fekete függöny mögé 
zavartok, rosszak. 
Könyöröghetek 
bárhogy, 
Éles késsel rám 
vadásztok, 
Ha megtaláltok, 
kicsináltok, rosszak. 
 
||: Ha egyszer 
odébbállok, 
A kör közepéből 
majd hiányzok 
Rám többé nem 
találtok, rosszak. :|| 
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VIRÁGÉKNÁL ÉG A VILÁG 

 

Virágéknál ég a világ,  
Sütik már a rántott békát. 
Zimmezum, zimmezum 
Rece fice bum-bum-bum. 
 
Bíró Marcsa odakapott,  
Békacombot ropogtatott, 
Zimmezum, zimmezum, 
Rece fice bum-bum-bum. 
 
Puskás Gábor későn futott, 
Neki csak a füle jutott. 
Zimmezum, zimmezum, 
Rece fice bum-bum-bum. 
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VUK 

Fürge 
rókalábak, 
surranó kis 
árnyak,  

Hipp-hopp, jön 
Vuk.  

Híres nagy vadászok, jobb, ha félreálltok,  

Hipp-hopp, jön Vuk.  

Ő az éjszakától sohasem fél,  

Bár a sűrű erdő csupa veszély,  

Azt mesélik róla, ravasz, mint a róka,  

Jön, lát, győz, fut.  

Felragyog az ég is, felkiáltok én is:  

Hipp-hopp,  

jön Vuk! 
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SÜSÜ 
 

Én vagyok a híres 
egyfejű, 
A nevem is ennyi 
csak: Süsü. 
De én egyiket se 
bánom 
Egyfejűként élem  
a világom. 
 
Ó, ha rózsabimbó lehetnék... 
Rám szállnának szépen a lepkék! 
Kicsi szívem vélük dobogna-aaa, 
Nem lennék ilyen nagy otromba-aaa. 
 
Vidám lelkem senki se érti, 
Se gyerek, se nő, és se férfi! 
Senki-senki itt a világon, 
Mi is az én titkos nagy álmom.  
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MÁR MINÁLUNK BABÁM 

Már minálunk babám, 
már minálunk babám 
az jött a szokásba, 
hogy nem szedik a 
meggyet,  
nem szedik a meggyet 
fedeles kosárba. 
Felmegy a legény a 
fára,  
a meggyfa tetejére, 
lerázza a meggyet,  
Te meg babám 
szedjed a rózsás 
kötényedbe! 
 
Már minálunk babám, 
már minálunk babám  
az jött a szokásba, 
hogy nem szedik a 
makkot,  
nem szedik a makkot 
fedeles kosárba. 
Felmegy a legény a 
fára,  
a makkfa tetejére, 
lerázza a makkot,  

te meg babám 
kapkodd a rózsás 
kötényedbe! 
 
Már minálunk babám, 
már minálunk babám  
az jött a szokásba, 
hogy nem szedik a 
meggyet-makkot,  
nem szedik a 
meggyet-makkot  
fedeles kosárba. 
Felmegy a legény a 
fára,  
a megyfa-makkfa 
tetejére, 
lerázza a meggyet-
makkot,  
Te meg babám 
szedjed-kapkodd, 
a rózsás kötényedbe! 
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LÖKD IDE A SÖRT  

Amíg a munka becsület 
dolga 
Én tisztességgel 
megszomjazom. 
De amíg élek, bár rövid az 
élet, 
Én vizet már nem iszom. 
Lökd ide a sört, ide a 
sört, ide a sört, 
Lökd ide a sört, ide a 
sört, ide a sört! 
 
Az Arany Ökörben, a 
haveri körben 
A sikereim mind értékelik, 
Mer' az a férfi, aki nem dől ki, 
Vigasztal ez a hit. 
Lökd ide a sört… 
 
Szabad időmben a törvényes nőmmel 
Jogok alapján rendelkezem. (Jól megverem.) 
S ne mondja senki, hogy mit kéne tenni, 
Amikor én fizetek.  
Lökd ide a sört… 
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SOHASE MONDD 

Sohase mondd, hogy túl vagy már mindenen. 
Sohase mondd, hogy tovább már nincs nekem. 
Mindig van új és még újabb, hát várd a csodát, 
De sohase mondd, hogy nincs tovább. 
 
Sohase mondd, hogy túl vagy már mindenen.  
Nem jöhet új az életben hirtelen. 
Sohase mondd, hogy vége, hogy nem érdekel, 
A mindenen túl a minden jön el. 
 
||: Sohase mondd, hogy vége, 
Csak azt mondd, hogy ennyi megérte. 
S ha megérte, jöhet egy pont, 
Mit mondanod kell, ó, mondd! :||  
 
Sohase mondd, hogy túlvagy már mindenen. 
Sohase mondd, hogy tovább már nincs nekem. 
Mindig van új és még újabb, hát várd a csodát, 
De sohase mondd, hogy nincs tovább.  
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KERTÉSZ LESZEK, FÁT 

NEVELEK… 
 
Kertész leszek,  
fát nevelek, 
Kelő nappal  
én is kelek. Lá... 
 
Nem törődöm  
semmi mással, 
Csak a beoltott  
virággal. Lá... 
 
Minden beoltott virágom 
Kedvesem lesz  
virág áron. Lá… 
 
Ha csalán lesz,  
azt se bánom, 
Igaz lesz majd  
a virágom. Lá… 
 
Ha már elpusztul  
a világ, 
Legyen a sírjára virág. 
Ha már elpusztul  
a világ, 
Legyen a sírjára virág. 
 

Tejet iszok és pipázok, 
Jó híremre jól vigyázok. 
 
Nem ér engem 
veszedelem, 
Magamat is elültetem. 
 
Ha már elpusztul a 
világ... 
 
Kell ez nagyon,  
igen nagyon 
Napkeleten, 
napnyugaton.  
 
Ha már elpusztul a világ, 
Legyen a sírjára virág. 
 
Ha már elpusztul  
a világ… 
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KÖZELI HELYEKEN…

 
Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, 
kibelezett kőbányák üregében. 
Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, 
Most is visszhangzik a léptem. 
Itt ül az idő a nyakamon, 
Kifogy az út a lábam alól. 
 
Akkor is megyek, ha nem akarok! 
Ha nem kísér senki utamon. 
Arcom mossa eső és szárítja a szél. 
Az ember mindig jobbat remél. 
Porból lettem s porrá leszek, 
Félek, hogy a ködbe veszek. 
  



43 
 

ADJ HELYET MAGAD 

MELLETT… 

Adj helyet magad 
mellett, 
az ablakhoz én is 
odaférjek 
Meztelen 
válladhoz érjen a 
vállam, 
engedd, hogy 
megkívánjam. 
 
Engedd, hogy 
érezzem, 
hogy szabadabban 
lélegzem 
És ha éhes vagyok 
és fáradt, 
magamfajta többet 
mit kívánhat. 
 
Mint a félelem a 
színpadon, 

ülök a közelben 
egy padon 
Úgy parancsolok 
magamnak, 
még maradjak, 
megmaradjak. 
 
Mint kínomban  
a színpadon, 
fejem a lábam 
közt, 
ülök a nyakamon, 
Homokkal teli  
a szám, 
szép vagyok, 
mosolygok rám. 
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SZÁLLJ, SZÁLLJ SÓLYOM 

SZÁRNYÁN

Kell még egy szó, 
mielőtt mennél. 
Kell még egy ölelés, 
ami végig elkísér. 
Az úton majd néha, 
néha gondolj reám –  
ez a föld a tiéd, 
ha elmész visszavár! 
Nézz rám és lásd 
csillagokra lépsz, 
nézz rám tovatűnt 
a régi szenvedés, 
hol a fák az égig érnek 
ott megérint a fény. 
Tudod jól, hova mész - 
de végül hazatérsz! 
 
Szállj, szállj sólyom 
szárnyán 
három hegyen túl; 
Szállj, szállj én várok 
rád, 

ahol véget ér az út... 
 
Úgy kell, te is értsd - 
nem éltél hiába. 
Ez a hely, ahol élsz - 
világnak világa. 
Az égig érő fának 
ha nem nő újra ága, 
úgy élj, te legyél - 
világnak világa! 
 
Szállj, szállj sólyom 
szárnyán… 
 
Nézz rám, s ne igérj; 
Nézz rám sose félj - 
s ha nincs hely, ahol 
élj - indulj hazafelé! 
Szállj, szállj sólyom 
szárnyán… 
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VALAKI MONDJA MEG, MILYEN AZ 

ÉLET 
Valaki mondja meg,  

milyen az élet, 
Valaki mondja meg, 
mér' ilyen, 
Valaki mondja meg,  
mér' szép az élet, 
Valaki mondja meg,  
miért nem, 
Valaki mondja meg,  
mér' jó az ember, 
Valaki mondja meg,  
miér' nem, 
Valaki mondja meg,  
mér' lesz gonosszá,  
Valaki mondja meg,  
miért nem!  
 
Valaki mondja meg, 
kinek kell hinnem, 
Valaki mondja meg,  
kinek nem, 
Valaki mondja meg,  
ki hova érhet, 
Milyen az íze  
az élet vizének! 
Valaki mondja meg,  
a hosszú évek, 

Mért 
tűnnek 
úgy 
mint egy pillanat, 
 
Valaki mondja meg,  
mi az, hogy elmúlt, 
Valaki mondja meg, 
hol maradt! 
 
Valaki mondja meg, 
hogyan kell élni, 
Apám azt mondta,  
ne bánts mást. 
Valaki látta, hogy 
bántottalak már, 
Valaki látta, hogy 
bántottál. 
Valaki mondja meg, 
miért vagyunk itt, 
Anyám azt mondta, 
hogy boldog légy,  
De anyám azt nem 
mondta,  
mért nem e földön, 
Anyám nem mondta, 
mondd, miért. 
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UTCÁRA NYÍLIK A KOCSMA AJTÓ

Utcára nyílik a kocsma ajtó, 
kihallatszik belőle a szép muzsika szó. 
Sört ide, bort ide te szép barna lány,  
az anyád 
had mulatom ki magam igazán. 
 
Szeretni, szeretni szerettelek, 
feleségül elvenni mégse mertelek. 
Menyasszonyi fátyol a fejedre kerül,  
ha kerül, 
szívem a bánatba belemerül. 
 
Mához egy hétre már nem leszek itt, 
elvisz a gyors vonat engemet is. 
Gyors vonat, sebes vonat valahol megáll, 
ha megáll, 
nyújtom a jobb kezem, szervusz babám.  
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MAMA, KÉRLEK 

Mama, kérlek, meséld 
el nekem, 
Hogy hogyan 
kezdődött az életem! 
Véletlen volt, vagy 
gondoltál reám 
Azon az édes 
éjszakán? 
 
Hisz jól tudod, 
nem kértelek. 
Nem kértem tőled  
az életet. 
S még mielőtt majd 
egyszer meghalok, 
Még tudnom kell, 
miért vagyok. 
 
Mama, kérlek, meséld 
el nekem, 
Hogy milyen volt az 
első szerelem! 
Érezted azt, amikor 
téged elhagyott, 
Milyen jó, hogy én 
még nem vagyok? 
 

Mama, kérlek, azt 
mondd meg nekem, 
Akartad-e azt, hogy 
így legyen! 
Én azt hiszem, hogy 
véletlen csupán, 
Hogy éppen ő az én 
apám. 
 
Hisz jól tudod, nem 
kértelek. 
Nem kértem tőled az 
életet. 
S még mielőtt majd 
egyszer meghalok, 
Még tudnom kell, 
miért vagyok. 
 
Mama, látod, zavarban 
vagyok, 
Most megint egész 
másra gondolok. 
Lesz majd talán, igen, 
lesz majd valaki, 
És tőlem is ezt 
kérdezi.  
Mit mondjak én akkor 
neki?  
Mit mondjak én?
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CSINIBABA 

Csini-csinibab, 
csinibaba 
csini-csinibaba! 
 
Csinibaba nevess 
felém! 
Csinibaba szeress 
belém! 
Te leszel az édes 
angyalom, 
őrző angyalom 
életem egén. 
 
Csinibaba becézlek 
én, 
Csinibaba te légy 
enyém! 
Ne haragudj kérlek 
rám azért 
Mert egy csókodért 
elepedek én! 
 
Színes karton ruhád 
Csupa-csupa tarka 
virág, 
Hangod lágyan igéz, 
Ellenállni nehéz, 
Pesti lány vagy és 

kész. 
 
Szeretem a szemed 
színét, 
De nem tudom a 
neved se még. 
Csinibaba, úgy 
szeretlek  
én, 
S így nevezlek én. 
Csinibaba, légy hát az 
enyém! 
 
Színes karton ruhád... 
 
Csinibaba becézlek én 
 
Színes karton ruhád... 
 
Szeretem a szemed 
színét...  
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AZ UTCÁN 
 

Néha furcsa 
hangulatban 
Utcát járom 

egymagamban, 
Nincsen semmihez sem 
kedvem, 
Érzem azt, hogy nincs 
ez rendben Így... 
 
Bár tudnám hova, 
hova, hova, hogy 
hova megyek, 
Hova, hova, hova, 
hogy hova megyek, 
Hova, hova, hova, 
hogy hova megyek 
én! 
 
Lámpavasnak 
támaszkodva 
Az embereket nézem 
sorba. 
Fáradt arccal mind 
sietnek 
Találgatom, merre 
mennek 
ők... 
 

Bár tudnám... 
 
Vannak, akik 
végignéznek, 
"szép kis alak" - 

így beszélnek, 
Fejükre is állhatnának, 
érdekelni nem tudnának 
ők. 
 
Bár tudnám... 
 
Sűrű köd majd gyorsan 
felszáll, 
Eszembe jut, hátha 
vársz rám, 
Látod, már nem 
tétovázok, 
Megyek hozzád,  
meg nem állok Én... 
 
És most már tudom, 
tudom, tudom, hogy 
veled leszek, 
tudom, tudom, tudom, 
hogy veled leszek, 
tudom, tudom, tudom, 
hogy veled leszek én. 
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A 67-ES ÚTON 
 
Nagy esők jönnek és 
elindulok, 
elmegyek innen messze, 
A 67-es úton  
várhatsz rám dideregve, 
Nyáréjszakán, ha nem 
jövök,  
esik az eső és 
mennydörög, 
A csillagokkal, ha 
szédülök,  
esik az eső és nem találsz 
rám. 
 
Csillagok, csillagok 
mondjátok el nekem, 
Merre jár, hol lehet most 
a kedvesem, 
Veszélyes út, amin jársz, 
veszélyes út, amin járok, 
Egyszer te is hazatalálsz, 
egyszer én is 
hazatalálok. 
 
Nagy esők jönnek és itt 
maradok,  
itt maradok örökre, 
A 67-es út mellett, az 
árokparton ülve 

Nyáréjszakán, ha nem 
jövök,  
esik az eső és 
mennydörög, 
A csillagokkal, ha 
szédülök,  
esik az eső és nem találsz 
rám. 
 
Csillagok, csillagok… 
 
Nagy esők jönnek és 
elindulok,  
elmegyek innen messze, 
A 67-es úton  
várhatsz rám dideregve 
Nyáréjszakán, ha nem 
jövök,  
esik az eső és 
mennydörög, 
A csillagokkal, ha 
szédülök,  
esik az eső és nem találsz 
rám. 
 
Csillagok, csillagok
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SZÁLLJ EL KISMADÁR 

 

Szállj el kismadár, 
Nézd meg,  
hogy merre jár, 
Mondd el,  
hogy merre járhat Ő!  
Mondd el,  
hogy szeretem. 
Mondd el,  
hogy kell nekem, 
Mondd el,  
hogy semmi más nem 
kell! 
 
Csak a hold az égen, 
Csak a nap 
ragyogjon, 
Simogasson a szél, 
Simogasson,  
ha arcomhoz ér! 
Csak a hold 
ragyogjon, 
Csak a nap az égen, 
Nekem semmi más 
nem kell! 
 
Kell, hogy rátalálj, 
Szállj el kismadár, 
Nézd meg, hogy merre 

járhat Ő! 
 
Vidd el a levelem, 
Mondd el,  
hogy kell nekem, 
Mondd el,  
hogy semmi más nem 
kell! 
 
Csak a hold az 
égen... 
 
Soha ne gyere,  
ha most nem jössz! 
Soha ne szeress,  
ha most nem vagy itt! 
Soha ne gyere,  
ha most nem jössz! 
Soha ne szeress,  
ha most nem vagy itt! 
 
Váp, váp, 
váppsuvápp, 
Váp, váp, 
suváppápp, 
Váp, váp, 
váppsuváppáppéj. 
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SZÁZ FORINTNAK 

Száz forintnak ötven a fele, 
Egye meg a fészkes fekete fene. 
Nem lehet az ember fából, 
Ki kell rúgni a hámfából. 
 
Még azt mondják, részeges vagyok, 
Pedig csak a jó bort szeretem nagyon. 
Megverem a csizmám szárát, 
Csókolom a babám száját. 
 
Bakkecskének nagy szakálla van, 
Az én anyósomnak nagy pofája van. 
Rusnya állat mind a kettő, 
Verje meg a jeges eső! 
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LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK 
 

Végre elmúlt, ennek is vége, 
Az iskola udvara üresen áll. 
Vége az évnek, pont ez a 
lényeg, 
A csomagom kész van, a 
küszöbön áll. 
 
Oly nehéz most jónak lenni, 
El se tudnád képzelni, 
Annyi mindent meg kell 
tenni, 
De nem ígérem, hogy jó 
leszek. 
 
Semmi jóból most ki ne 
hagyjál, 
Nem tart soká a hetedik 
nyár. 
Ha néha durva volt is a 
játék, 
Nem mutattam, de nekem is 
fájt. 
 
Oly nehéz most jónak 
lenni… 
 
1. Az az egy fontos: 
legyetek jók most, 
Már nem kell túl sok a 
holnaphoz; 
Legyen szent most 
nekünk a játék, 
Legalább egyszer még! 
 
2. Az az egy fontos: 

legyetek 
jók most, 
Már nem kell túl sok 
a holnaphoz; 
Legyetek jók, ha tudtok, 
A többi nem számít. 
 
 
Ugye tényleg nem fog fájni, 
Ha majd végre nagy leszek, 
Ugye másképp fogom 
gondolni, 
Azt, hogy milyenek a 
felnőttek? 
 
1. Az az egy fontos… 
2. Az az egy fontos… 
 
Semmi jóból most ki ne 
hagyjál, 
Nem tart soká a hetedik 
nyár. 
Ha néha durva volt is a 
játék, 
Nem mutattam, de nekem is 
fájt. 
 
Oly nehéz most jónak 
lenni… 
 
1. Az az egy fontos… 
2. Az az egy fontos… 
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AFRIKA 

Ha meguntam,  
hogy mindig itt 
legyek,  
majd utazgatok, 
mert utazni élvezet.  
De szóba se jöhet 
Skandinávia! 
Csak a jó meleg 
Afrika,  
ott fülledt az 
erotica…Aha-ha… 
 
Kibérelek egy jó 
nagy puputevét, 
Bejárom Kenyát és 
Zimbabwét. 
Minden feketének 
fizetek egy feketét. 
Tömény romantika, 
imádlak Afrika 
…Aha-ha… 
 
Párduc, oroszlán, 
gorilla, makákó 

bambusznád, 
majomkenyérfa, 
kókuszdió, 
szavannák, fekete 
nők 
Ó-ó-ó, Afrika! 
 
A lányokat majd  
a bozótba csábítom, 
Egy négercsókért 
mindenem 
odaadom. 
Utólag úgyis az 
egészet letagadom. 
Ha kérditek idehaza: 
Na milyen volt 
Afrika? 
Aha-ha… 
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VÉN EURÓPA 

Dús hajába tép a szél, 

Kék szemében ott a 

szenvedély. 

Foltos, sokszín ruhája 

oly sokszor elszakadt, 

Álma adja az álmokat. 

 

Megszülte hűtlen 

gyermekét, 

Nem sírt, akkor sem ha 

elvetélt, 

Akármi történt, mindig 

büszke nő maradt, 

Így élt a sok-sok év 

alatt. 

 

Ezért értsd meg, 

szeretem őt, 

A vén Európát,  

a büszke nőt! 

Nagyon kérlek, 

becsüld meg őt, 

A vén Európát,  

a gyönyörű nőt! 

 

Magából ad, ha enni 

kérsz, 

Testével véd, amikor 

visszatérsz, 

Ölén a szerelem 

minden öröme hívogat, 

Arcában látod az 

arcodat. 

 

Olasz csizmáján a nap 

Remélem mindörökre 

megmarad, 

A sötét felhő végre 

mind aludni tér, 

Földjében túl sok már a 

vér. 
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BÓBITA 

Bóbita, Bóbita táncol, 
Körben az angyalok ülnek, 
Béka hadak fuvoláznak, 
Sáska hadak hegedülnek. 
 
Bóbita, Bóbita játszik, 
Szárnyat igéz a malacra, 
Ráül, ígér neki csókot, 
Röpteti és kikacagja. 
 
Bóbita, Bóbita épít, 
Hajnali ködfal a vára, 
Termeiben sok a vendég, 
Törpe király fia, lánya. 
 
Bóbita, Bóbita álmos, 
Elpihen őszi levélen, 
Két csiga őrzi az álmát, 
Szunnyad az ág sűrűjében.  
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NE VÁGJ KI MINDEN FÁT 

Hogy velem nem 
törődtél,  
épp hogy elviseltél, 
Én már nem bánom. 
Azt, hogy szeress 
engem,  
úgy is, ha 
kényelmetlen, 
Én már nem várom. 
 
Csak annyit kérek 
tőled, ha érted, 
Hogy ne vágj ki 
minden fát, 
Legalább néha-
néha lazíts  
egy félórát. 
 
Hogy magad alatt 
vágod, egyszer 
majd belátod, 
Én már nem nézem. 
 

Azt, hogy hallgass 
énrám  
ott fenn, a magas 
létrán, 
Én már nem kérem. 
 
Csak annyit kérek 
 
Azt, hogy nem 
értettél  
és sosem segítettél, 
Én már nem bánom. 
Azt, hogy gondolj 
arra, 
szükségünk van 
egymásra, 
Én már nem várom. 
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