


F I G Y E L M E Z T E T É S . 
Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 
egy hónapig terjedhető elzárással büntetendő, 
aki közgyűjteményben őrzött kéziratot, könyvet 
vagy más tárgyat eltulajdonítás szándéka nél-
kül, de a kikölcsönzés tekintetében meghatáro-
zott szabályok megszegésével elvisz vagy a sza-
bályszerűen kikölcsönzött kéziratot, könyvet 
vagy más tárgyat a kikölcsönzésre megszabott 
határidő letelte után felhívás ellenére sem szol--
gáltatja vissza. (1929:XI. t.'-c. 46. §.) 
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ELŐSZÓ A VERSEIMHEZ. 

Szilágyi Jánosné Szegednek lakosa, 
Születésem helye Kecskemét városa. 
Húsz éve Szegednek eszem a kenyerét, 
Szeretem e kedves városnak a népét. 

Kecskemét városa az én szülőföldem, 
Ezt is szeretem én, benne nevelkedtem. 
Ott ringott a bölcsöm, ott lakik az anyám, 
Ötvenedik éve hajolt először rám. 

Ötvenedik évem nyomja a vállamat, 
Ezen évben ültem ezüstíakodalmat. 
Van egy áldott uram, áldja meg az Isten, 
Huszonöt éve múlt, mióta hitvesem. 

Gyermekkel nem áldott minket meg az Isten, 
Korcsmárosok lettünk húsz éve Szegeden. 
Mások gyermekeit intettük a jóra, 
Azt hiszem, nem soknak volt reánk panasza. 

Irigye az akad minden földi lénynek, 
Azért a szívemben ők is helyet lelnek. 
Szeretem a szegényt, koldust és gazdagot, 
A sok boldogtalant, elhagyott sok aggot. 

Soha nem irigylem senki boldogságát, 
Mindenkire kérem az Isten áldását. 
Hogy lettem én költő, röviden elmondom, 
Hallgasd ezt meg kérlek, szeretett olvasóm. 

Emberiség iránt érzett szeretetből 
És az Isten iránt nagy mély tiszteletből. 
Kezdtem ezerkilencszázhuszonháromban, 
Ez évben négy cikket szeretetről írtam. E D E N 



Négy közül háromat kitettek újságba, 
Az én szívem, lelkem, nagy boldogságára* 
Ezerkílencszázhuszonharmadík évben 
Született huszonhat ima, dal és versem. 

Ezerkílencszázhuszonötödík évben 
Nyolcvanhat versem és dalom lett összesen. 
Most e folyó évnek a nyolc hónapjában 
Jöttek imák, dalok, versek szép sorjában. 

Kétszázhuszonegy vers, nyolc hónap szülöttje, 
Aki elolvassa, gyönyörködjön benne. 
Hatvanhét vegyes vers, kétszázkettö népdal, 
Hatvannégy vallásos, többféle imával. 

Ezen verseskönyvem szivemből, lelkemből 
Mindenkinek írtam, egy mély szeretetből. 
Megkérlek tégedet, olvassad el végig, 
Gyönyörködhetsz benne az élted végéig. 

Kedves jó olvasóm, áldjon meg az Isten, 
Az ég ura téged vegyen kegyelmébe. 
Áldja meg szívedet egy mély szeretettel, 
T e hozzád mindenki legyen tisztelettel. 

Világító fáklya légy te a világba, 
Szeretet, megértés szálíjon rólad másra. 
Legyél jóba mindig Istennel, emberrel, 
Nem lesz bajod akkor soha se senkivel. 

Verses könyvem viszi szívedet a szívig, 
Lelkedet vezeti földtől fel az égig. 
Istennek áldása szálljon a fejedre, 
Boldogság ragyogjon mindig életedre. 

Szeged, 1926. IX. 9. 
SZILÁGYI JÁNOSNÉ. 







KEDVES JÓ OLVASÓM . . . 

Kedves jó olvasóm, szeresd meg verseim, 
Szeretettel írták neked a kezeim. 
Lelkemből fakadtak, te lelkedhez szólnak, 
A verseim bizony, több helyt fel-felsírnak. 

Van bennük olyan is, hol boldog lesz lelked, 
Találsz majd olyat is, összeteszed kezed. 
Boldogság és bánat egymást ölelgetik, 
Sok olvasóm, lehet, egymást megszeretik. 

Kezembe a tollat mély szeretet adta, 
Boldogok leszünk még, lelkem aztat súgja. 
Önzést vessük félre, kéz legyen a kézbe, 
Irigység, gyűlölet menjen nagyon messze. 

Szeretet, megértés, Isten megtísztelés, 
Legyen a szívünkben egy nagy, mély, szent érzés. 
Igazságot szeresd, kerüld hamisságot, 
Ügy találod majd fel tiszta boldogságot. 
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EGY FÉLLÁBÚ EMBER . . . 

Egy féllábú ember megy lassan az uccán, 
Hóna alatt mankó, tarisznya a vállán. 
Szakálla megnőve, rég volt hogy elindult, 
Szomorú fogságból most ő megszabadult. 

Messziről jött nagyon, messze idegenből, 
Régen nem hallott hírt a szülőföldjéről. 
Volt neki kis háza ezen városkába, 
Hűséges jó párja, szép kis fiacskája. 

Hej, de régen volt az, mikor őket látta, 
Azóta messze járt, odavolt fogságba. 
Ugyan várt-e én rám az én jó hitvesem, 
Megvan-e még az én egyetlen gyermekem. 

Egy ház előtt kis pad, leült rá pihenni, 
Bizony alig győzött lélegzetet venni. 
Ezen ucca végén van az ő kis háza, 
Azon gondolkodik, hogy fogadja párja. 

Nem a régi vagyok, én nyomorék lettem, 
Talán nem is kellek, miért is születtem. 
Két kezébe fogja könnytől ázott arcát, 
Talán most temetem lelkem boldogságát, 

Jöttek a gyermekek, utast körül fogták, 
Bácsi hová való, nem ismerjük magát. 
Meg se voltatok tik, mikor én elmentem, 
Bizony több éve már, hogy nyomorék lettem. 

Én is itt születtem a ti várostokba, 
Innen mentem én el világháborúba. 
Gyermekek, messziről jöttem én hozzátok, 
Kérdezem tőletek, ki fiai vagytok. 
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Én vagyok a sarki Tóth Pálnak a fia, 
Az én apám se jött még háborúból haza. 
Kicsi voltam én még, nem is ismerhetem, 
De azért anyámmal ő érte könnyeztem. 

Anyám elmesélte, milyen jó volt apám, 
Oly sok szépet mesélt róla a jó anyám. 
Az én édesapám hogy ha haza jönne, 
Akkor sose folyna az én anyám könnye. 

Féllábú embernek megeredt a könnye, 
Magzatom, gyermekem, jöjj az én keblemre. 
Én vagyok az apád, hol van a jó anyád, 
Aki téged nevelt, vigyázott te reád. 

Apa, fiú sírnak, egymásra borulva, 
Gyermekek könnyezve viszik a hírt haza. 
Hűséges hitveshez eljutott a nagy hír, 
Hűséges jó hitves siet, ahogy csak bír. 

Menjünk apám haza, majd téged vezetlek, 
Meglátod jó apám, én mindig szeretlek. 
Anyám nincsen otthon, oda van dolgozni, 
Majd én elszaladok neki megmondani. 

Gyerünk fiam haza, mennek nagy boldogan, 
Kis kapu kitárul, a gazda betoppan. 
Elől megy az apa, utána a fia, 
Orömsíkollyal jön az édes jó anya. 

Édes párom, nézz meg, én nyomorék lettem, 
Mondjad, szeretsz-e még ezután is engem? 
Egyetlen jó párom, csak hogy haza jöttél, 
Oly sokat szenvedtem, mióta elmentél. 



Aggodalmak közt telt szomorú napjaim, 
Bizonytalanságba hullottak könnyeim. ] \ j e a 
Végre itt vagy nálam, kebleden pihenek, ö r e . 
Édes uram, téged én nagyon szeretlek. 

Apa, anya, gyermek összeölelkezve, Szív 
Váratlan örömtöl boldogan könnyezve, Éú e 
Fényes nap rásütött hűséges arcukra, ^ny 
Boldogság ráborult ezen kis családra. 

KOLDUS ÉS AZ ÉHES LEÁNYKA. 

Sarkon áll egy koldus, nyakában tarisznya, 
Arra ment egy kis lány, koldust megszólítja. 
Bácsi, éhes vagyok, van egy kis kenyere? 
A koldus reá néz, könny jön a szemébe. 

Gyermekem, ki vagy te, hogy enni nem adnak, 
Valami bünt tettél, hogy most koplaltatnak. 
Bűnöm, bácsi, nincsen, csak egy beteg anyám, 
Más meg nincsen senki, aki gondolna rám. 

Apám régen meghalt, én nem is ismertem, 
Jó anyám kereste eddig meg kenyerem. 
Szegény, beteg anyám most nem tud dolgozni, 
Bácsi, azért nincsen most nekünk mit enni. 

Még máma nem ettem, nagyon éhes vagyok, 
Attól félek, bácsi, hogy éhen meghalok. 
Koldusnak kicsordul könny a két szeméből, 
Mindenem odaadom én tiszta szívemből. 

ÁRV1 

Vol 
Elh 
Elír 
Egy 

El • 
Mei 
Ki 
Vaj 

Kis 
Fél-
Far 
Kis 

Koldus megfordítja koldus tarisznyáját, 
Ki veszi kenyerét, kicsi szalonnáját. 
Gyermekem, fogjad meg, oszd meg jó anyáddal, 
Itt van a pénzem is, menj Isten áldással. 



Bácsi, hajoljon le, hadd csókolom én meg, 
Nem tudom, hogy mivel háláljam én még meg. 
Öreg koldus arcán csattan egy hálacsók, 
Koldus és a kislány oly nagyon boldogok. 

Szívdobogva szalad az éhes leányka, 
Édesanyja otthon könnyes szemmel várja. 
Anyám, édesanyám, van már most mit enni, 
Mindenét ideadta, sarkon álló bácsi. 

Megölelte anyja kicsi leánykáját, 
Elosztották szépen koldus ajándékját. 
Beteg édesanya és a leánykája, 
Hálával gondolnak sarok koldusára. 

ÁRVA KISLÁNY ÉS AZ ÖZVEGY A S S Z O N Y . 

Volt egy árvalányka, se apja, se anyja, 
Elhagyta mindenki, nem volt pártfogója. 
Elindult világnak és ment, ment, mendegélt, 
Egyszer egy kis házhoz fáradtan oda ért. 

El volt ő fáradva, szomjas és éhes volt, 
Megállt egy kis háznál, az ablakon beszólt. 
Ki van itthon? kérdem, be szabad-e menni, 
Vagy valaki engem el fog majd kergetni. 

Kis kutya jött elő, magát összehúzva, 
Félve nézett reá az árva leányka. 
Farkasszemet néztek egymásra mindketten, 
Kislány megkérdezte, nem bántasz te engem ? 

A kutya szűkölve szaladt az ajtóhoz, 
Onnan hízelegve visszajött a lányhoz. 
Kis kutya mit akar, a kislány megérti, 
Megy az árvalányka az ajtót kinyitni. 
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Kitárul az ajtó. belép a leányka. 
Egy beteg nő fekszik bent a kis szobába. 
Megszólal a beteg: az ég küldött hozzám, 
Ki vagy te, gyermekem, hogy találtál én rám. 

Néni, árva vagyok, se anyám, se apám, 
Nincsen senki, aki gondolna én reám. 
Éhezve, szomjazva, nagyon elfáradva, 
Léptem át küszöbét, ugy-e megbocsájtja ! 

Megbocsájtom neked, áldom Istenemet, 
Amiért tégedet én hozzám vezetett. 
T e vagy egy kis árva, én egy beteg özvegy, 
Özvegy meg az árva, olyan nagyon mindegy. 

Egy sorsa van mostan özvegynek, árvának, 
Az özvegy hajlékot ad a kis leánynak. 
Maradj nálam mindig, légy az én gyermekem, 
Anyád leszek néked, maradj itt én velem. 

Mostan beteg vagyok, te viseld gondomat, 
Adjál egy kis vizet, hadd oltsam szomjamat. 
Néni, itt van, igyon, adom én szívesen, 
Én majd ihatok-e, kérem nagyon szépen. 

Igyál, kicsi árva, egyél is valamit, 
Találsz ott kenyeret, meg egy száraz kiflit. 
Nekem se nagyon van mit aprítní tejbe, 
De azért van krumpli, zsír, egy kis lísztecske. 

Mig én beteg leszek, te készíted majd el, 
Ugy-e, kicsi árva, nem hagysz engemet el? 
Néni, itt maradok, ápolgatom magát, 
Megfogadom, néni, minden egyes szavát. 
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Kisleány felveszi a szikkadt kenyeret, 
Vágott ő belőle kis, vékony szeletet. 
Tessék, néni, egyen maga is belőle, 
Hátha meggyógyul majd beteg néni tőle. 

Köszönöm, gyermekem, inkább adjál vizet, 
Gyötör a szomjúság, adj, kérlek, sok vizet. 
Magas fokú lázban szenved a nagy beteg, 
Összekulcsolt kézzel ajka imát rebeg. 

Gyógyíts meg, Istenem, suttogja az ajka, 
Van már kiért élni, itt van e kis árva, 
Alom jön szemére, mély álom száll rája, 
A kisleány őrködve vigyáz az álmára. 

Hozzáfog a lányka, eszi a kenyeret, 
Kis kutya is kapott egy vékony szeletet. 
Korgott már a gyomruk mind a kettőjüknek^ 
Kis árva, kis kutya egymás mellé ülnek. 

Az est ráborult már ezen kis szobára, 
Jótékony álom szállt özvegyre, árvára. 
Álmukba boldogok, alszanak csendesen, 
Kis kutya őrködik mellettük az éjben. 

Feljött az öreg nap, sétáját végezi, 
Felébredt az árva, betegjét megnézi. 
Alszik még az özvegy, álmában mosolyog, 
A kis árva meg nézi, kis szive úgy dobog. 

Megfordult a lányka, szeme könnybe boruk 
Szeméből a könnye arcán végig gurul. 
Kezeit a kislány most összekulcsolja, 
Imádkozik halkan, szája azt suttogja: 
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Istenem, kí fent vagy a magas menyekbe, 
Gyógyítsd meg a nénit, legyen egészsége. 
Azt mondta, anyám lesz, én őtet szeretem, 
Gyógyítsd meg, Istenem, hogy ha szeretsz engem. 

Vigyázzál mi reánk, olyan árvák vagyunk, 
Egészséget mindig bizony tőled várunk. 
Hallgasd meg, Istenem, az én imádságom, 
Gyógyítsad meg nénit, ez a kívánságom. 

Felébredt az özvegy, hallja imádságot, 
Amit a kis árva most halkan elmondott. 
Jer keblemre, árva, én már jobban vagyok, 
Olyan jót aludtam, érzem meggyógyulok. 

A kis árva odamegy, nénit átkarolja, 
Az özvegy a lánykát homlokon csókolja. 
Néni, kérem, magát én szeretni fogom, 
Jóságos kezeit sokszor megcsókolom. 

Gyermekem, ezentúl nem leszek én magam, 
Mindig jó lesz hozzád az anyai szavam. 
Nem leszek te hozzád sohase mostoha, 
Átölelik egymást boldogan zokogva. 

Kis kutya is ott van, a hasa korogva, 
Az özvegy felfigyel, a korgást meghallja. 
Gyermekem, add ide azt a kis kenyeret, 
Mind háromnak jutott egy vékony kis szelet. 

Felgyógyult az özvegy nagy betegségéből, 
Nagyobb darab jut már a kenyér szeletből. 
Boldog lett az özvegy, van neki leánya, 
Boldog lett az árva, van már anyukája. 



Örül a kis kutya, van most két gazdája, 
Van most reggelije, ebéd—vacsorája. 
Hűséggel néz fel most két jó gazdájára, 
Hűségesen vigyáz házuk tájékára. 

KEZEMBE V Á N D O R B O T . . . 

Kezembe vándorbot, megyek a világnak, 
Szép magyar hazámból még Amerikának. 
Szomorodott szivvel válok a hazámtól, 
Nagy szomorúsággal az édes anyámtól. 

Hűtlen kedvesemet itt hagyom örökre, 
Keserű könny tódul mcst is a szemembe, 
Messze megyek nagyon, túl a nagy tengeren, 
Milyen jövő vár rám, ez van az eszemben. 

Édesanyám könnye tudom hullik értem, 
Másik világrészben, szeretnek-e engem. 
Szerető szív nélkül olyan bús az élet, 
Könnyeim hullatom bizony most e végett. 

Búcsúszavam fogadd, kedves szülőföldem, 
Benned ringott bölcsőm, benned nevelkedtem. 
Örömben, bánatban jó voltál én hozzám, 
T e is olyan jó vagy, mint a szülőanyám. 

Vándorbot velem lesz jóba, rosszba mindig, 
Szülőföldemen nőtt, velem lesz a siríg. 
Kezembe ha fogom az én vándorbotom, 
Fájó könnyeimet majd erre hullatom. 

Öröm hogyha fakad bánatos szivembe, 
Yándorbotom veszem mindig a kezembe. 
Örömben, bánatban nem hagyom el soha, 
Bármilyen lesz sorsom, jó lesz vagy mostoha* 
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ÖREG VAGYOK, F Á R A D T . . . 

Öreg vagyok, fáradt, fáj a szívem, lelkem, 
Nincsen nekem senkim, árva az életem. 
Hátamon van mostan összes ingóságom, 
Az élet útaít bánatosan járom. 

Mit kellett megérnem öreg, ősz fejemnek, 
Elmegyek én mostan tanyára cselédnek. 
Nincsen már mit enni, mindenem elfogyott, 
Egy tanyai ember engem befogadott. 

E jólelkű ember meghitt tanyájára, 
Azt mondta: jó lakok mindig konyhájába. 
Hogy ők mehessenek földbe a munkára, 
Én meg vigyázok majd tanya tájékára. 

Ez előtt én bizony jobb napokat láttam, 
Én ilyen napokat bizony én nem vártam. 
Fiamra áldoztam az én keresetem, 
Hogy öregségembe majd eltart ő engem. 

Minden reménységem rombadőlve látom, 
Egyetlen jó fiam én hiába várom. 
Hitvesem elvittük ki a temetőbe, 
Gyermekem elvitték én tőlem örökre. 

Fiam háborúnak lett az áldozata, 
Jó hitvesemet is ez vitte sírba. 
Eltűntek között van egyetlen jó fiam, 
Aggodalmak között én oly sokat sírtam. 

Mindenem, amim volt, én eladogattam, 
Idáig én magam abból eltartottam. 
Ami még megmaradt itt van a hátamon, 
Bár már úgy vinnének utolsó útamon. 



Elöször kimegyek hitvesem sírjához, 
Könnyeim majd tudom, hasonlít záporhoz. 
Háíha megkönnyebbül bánatos bús szívem, 
Csomagot is hátha könnyebben vihetem. 

Van még sok jólelkű ember a világba, 
Vannak nagyon sokan nagy nyomorúságba. 
De a gondviselés őrködik felettünk, 
Nem engedi meg azt, hogy éhen elvesszünk. 

Én is mostan megyek a messzi tanyára, 
Őrködök én hűen majd a kis tanyára. 
Ember, te se tudod, milyen jövö vár rád, 
Minden szót gondolj meg, mit kiejt a szád. 

ÖREG EMBER PIPÁJA, 

Öreg munkásember üldögél magába, 
Szomorúan nézi, kialudt pipája. 
Pipák se úgy égnek, mint ezelőtt régen, 
Vágott dohány nincs úgy, mint volt a múlt évben. 

Összelapult bizony soknak az erszénye, 
Munkásembereknek pláne nincsen pénze. 
Nem indul a munka, nagy a munkahíány, 
Azért nem jut bizony sok pipákba dohány. 

Pipás embereknek nagy baj, ha nincs dohány, 
Mert már akkor bizony másból is van hiány. 
Nagyon szomorú most sok szív és sok lélek, 
Mert mostohák bizony egymáshoz a népek. 

Mikor nyílnak már ki a szivek virága, 
Ember, ne haragudj sohase egymásra. 
Jobb világ lesz akkor, a pipák is égnek, 
Akkor jönnek majd ránk szebb, boldogabb évek. 



Két kis testvér megy az uccán, 
Megállnak az ucca sarkán, 
Egyik kislány, másik gyermek, 
De ők szépen megegyeznek. 
Pista gyere, menjünk haza, 
Vár már otthon az anyuka, 
Aggódik már tudom nagyon, 
Nézd csak, kinéz az ablakon. 

Pista ránéz Iluskára, 
Ujját teszi a szájára, 
Halkan mondja, más ne hallja, 
Nagy baj az, mi szívét nyomja. 
Kis Iluskám, jó testvérem, 
Úgy fáj az én kicsi szívem, 
Mondjad Pista, mi a bajod ? 
Oly szomorú a te hangod. 

Elhallgatni tán jobb volna, 
De a szivem úgy szorítja, 
Édes apus régen nincs már, 
Új apus jön, mi ránk mi vár. 
Szeret-e ö majd bennünket, 
Vagy mostohán üt-ver minket, 
Ne szomorkodj, szegény Pista, 
Jó lesz, érzem, szívem súgja. 

K É T KIS T E S T V É R . . . 

Van egy Isten fejünk felett, 
Nem hagy ő el majd bennünket, 
Jók leszünk majd mind a ketten, 
Megsegít majd a jó Isten. 
Reggel hogy ha felébredünk, 
Összetesszük a két kezünk, 
Tiszta szívből imádkozunk, 
És mi mindig szót fogadunk. 



Megtanuljuk a leckénket, 
Hogy kapjunk mi egyeseket. 
Szegény Pista és Iluska, 
T i szívetek gyémánt tiszta. 
Nézd csak, Pista, ott jön épen, 
Köszönjünk majd neki szépen. 
Kis Iluska és a Pista, 
Köszön szépen meghajolva. 

Gyermekeim, mit csináltok, 
Otthon van-e anyukátok ? 
Az anyuka, igen otthon, 
Most nézett ki az ablakon. 
Iluska és te kis Pista, 
Szeret minket az anyuka, 
Háromonkat szeret nagyon, 
Szeressük őt mi is nagyon. 

Gyermekeim, megkérdezem, 
Szerettek-e tik is engem. 
Én leszek az apukátok, 
Én keresek majd reátok. 
Felnevellek benneteket, 
Jóra íntlek majd titeket. 
Vigyázok majd ti reátok, 
Isten segit, meglássátok. 

Összetekint a két gyermek, 
Ragyognak az örömkönnyek, 
Hallgat a száj, beszél a szem, 
Oly sok bennük az értelem. 
Megfogják a bácsi kezét, 
Megcsókolják kezefejét. 
A két gyermek örömkönnye, 
Ráhullott az áldott kézre. 



ÖZVEGY ASSZONY GYERMEKEI. 

Özvegy asszony öt gyermeke, 
Édesanyját megkérdezte: 
Édesanyánk mondd meg nékünk, 
Miért kell így szűkölködnünk. 
Édesanya nagyot sóhajt, 
A háború hozta e bajt, 
Öt gyermekét átölelte, 
Megeredt a fájó könnye. 

Én keresek csak reátok, 
Nincsen nektek már apátok. 
Bajt hozott a háborúból, 
Nem gyógyult ki a bajából. 
Sötét sírba beletették, 
Fejfáját fejéhez tűzték. 
Ráírták a fejfájára, 
Öt gyermeket hagyott hátra. 

Özvegy vagyok, ti meg árva, 
Ne féljetek, csak félárva. 
Itt vagyok én mellettetek, 
Minden bajtól megőrizlek. 
Jók legyetek, gyermekeim, 
Dolgoznak az én kezeim, 
Hajnaltól én késő estig, 
T e értetek varrok mindig. 

Szeretjük mi nagyon egymást, 
Én dolgozok még most folyvást, 
T ik is nőttök, majd segittek, 
Fáradtságtól megkíméltek. 
Most még bizony szűkölködünk, 
Lesz még mikor bővelkedünk. 
Özvegy asszony öt gyermeke, 
A jó anyát átölelte. 
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K O R G Ó S GYOMROK . . . 

Korgós gyomrok jöttek divatba, 
Kenyér nem jut sok-sok asztalra, 
Fáj a szívünk sokszor nagyon, 
Mert üres a hasunk nagyon, 
Követelődzík. 

Az üres has korog és morog, 
Hogyha üres, azon háborog, 
Ébresztgeti a gazdáját, 
Követeli porcióját, 
Nem hagy ő nyugtot. 

Az én hasam de sokszor korog, 
Csíttítgatom, de ő csak morog, 
Megmondtam már sokszor neki, 
Menjen jobb gazdát keresni, 
Hagyjon itt engem. 

Nem elég, hogy a hasam korog, 
Hitelezőm, az is mind morog. 
Korgós gyomrom szidják nagyon, 
Sajnállak én szegény gyomrom, 
Legyél nyugodtan. 

Korgós gyomrom nemcsak magad vagy, 
Korgós gyomrok száma igen nagy, 
Adunk nektek, mihelyt lesz mit, 
Nem baj nektek bár akármit, 
Elfogadjátok. 

Korgós gyomrok most még szenvedtek, 
Lesz még mikor tik is megteltek, 
Nagy bánatunk szétoszlik még, 
Hazánk felett felvirul még 
Boldog jövendő. 
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P I K T O R LEGÉNY. 

Volt egyszer egy piktor legény, 
Vékony, vézna volt ő szegény, 
Tudomány volt a fejébe, 
Munka haladt a kezébe. 
Megcsinált ő sok szép munkát, 
Festegetett sok szép szobát, 
Jó volt neki az ízlése, 
Ha rábízták, úgy szerette. 

Valaki, ha bement hozzá, 
Munkáját le bírálgatá, 
Keserűen rámosolygott, 
És ő tovább dolgozgatott. 
Fütyürészett, danolgatott, 
Vonalakat húzogatott, 
Míntázgatta a falakat, 
Rakta falra a rózsákat. 

Hej, de egyszer a sok rózsa, 
Az ő szivét is megfogta, 
Házi asszony leánykája 
Lett szívének a virágja. 
Piktor legény mesterré lett, 
Szép kislány piktoré lett. 
Teltek, múltak már az évek, 
Jobbról, balról van már gyermek. 

Piktor mester, nagy a gondod, 
Szaporodik a családod, 
Nem festetik a szobákat, 
Nincsen pénzük a gazdáknak. 
Lakónak meg épen nincsen, 
Nincsen pénze, hogy festessen, 
Kenyerére és fájára, 
Alig telik mostanába. 
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Sóhajok egymást érik, 
Boldog jövő soká késik, 
Bánat ül most az arcokon, 
Ellenség ül a nyakunkon. 
Ellenséget ha lerázzuk, 
Munkánk lesz majd, ugy gondoljuk, 
Reménykedjünk a jövőnkbe, 
Könny ne legyen a szemünkbe. 

E L T Ű N T ÖZVEGYE. 

Mit suttog az öszí szellő, 
A fák lombjai közt. 
Ugy hallom, hogy azt suttogja, 
Nem vagy élők között. 
Tiz éve múlt bizony annak, 
Hogy én téged várlak, 
Sok sóhajom, sok panaszom, 
Mind utánad szálltak. 

Elmentél te nagyon messze, 
Világháborúba, 
Háborúból elhurcoltak 
Szomorú fogságba. 
Mi lett vele, hogy hova lett, 
Nem tudok én róla, 
Öszí szellő azt suttogja, 
Nem jön többé vissza. 

Öszí szellő, hogy ha egyszer 
Megtalálod strját, 
Suttogjad el sírja felett 
Szívem nagy fájdalmát. 
Súgjad bele a sírjába, 
Hűen vártam rája, 
Ezután ő várjon én reám, 
Magas menyországba. 



SZEGÉNYEK LELKE KIÁLT. 

Szegénység, níncsetlenség, 
Felkiált lelkedben. 
Mí lesz velem, jó Istenem, 
Szól egy Hang szívedben. 
Munkásoknak nincsen munka, 
Kérdezed: mí oka, 
Kérdésed felelet nélkül 
Száll fel a magasba. 

Nincsen munka, nincsen kenyér, 
Aggaszt a te sorsod, 
Éhezik a te családod, 
Korog a te gyomrod. 
Korgó gyomor, üres erszény, 
Mit hoz még a jövő, 
Panaszkodik, sír a lelked, 
Várjál egy szebb jövőt. 

Sóhaj, panasz messze szállnak, 
Fel a magas égig, 
Hiszem, hogy jön még segítség, 
Bűnösön sújt végig. 
Nem hiszem, hogy soká késsen, 
Isteni segítség, 
Szétoszlik majd körülöttünk 
Ez a nagy sötétség. 

Nem sokára jön a munka, 
Dolgozol és alkotsz. 
Szebb jövőnek rózsaláncot 
Majd össze kovácsolsz. 
Bízva bízzál, jön még reánk 
Szebb jövő hajnala, 
Amikor te nem leszel majd 
Ágról leszakadva. 



SZÜRKE FELHŐ ÉS FÉNYES NAP. 

Az én szobám ablakából 
Felnézek az égre, 
Szürke felhők ereszkedtek 
Ég és föld közébe. 
Nem látom én a kék eget, 
Fellegek takarják. 
Fáj a szívem, az én szemem 
Könnyeim borítják. 

Hozzá fog a szürke felhő 
Sírni keservesen, 
A könnyei sűrűn hullik 
A földre csendesen. 
Megáztatja a nagy földet, 
Termékennyé teszi, 
Az én szívem, az én lelkem, 
Könnyem megkönnyíti. 

Szürke felhő, sírd ki magad, 
Hullajtsd a könnyedet, 
Sírd ki magad, meglátod még 
Könnyebb lesz a terhed. 
A szomjas föld mind megissza 
Lehulló könnyedet, 
A fényes nap felszárítja 
Könnyes szemeidet. 

T e fényes nap, szürke felhő, 
Tanítsatok minket, 
Tanítsatok szeretetre, 
Intsetek bennünket. 
Emberek, ha megszeretjük, 
Megbecsüljük egymást, 
Hullik még majd a fejünkre 
Felülről még áldás. 



KOCSMÁROSOK SÓHAJAI. 

Kocsmárosok sóhajtoznak, 
Borivók nem tolakodnak, 
Borivóknak nincsen pénze, 
A kocsmák is mennek tönkre. 
Elfogyott a sok borívó, 
Vállukon a sok nagy adó, 
Hitelezők szorongatják, 
A törvénybe hajtogatják 

Nyakig úsznak adósságba 
Vendég nincsen a kocsmákba. 
Egy-két vendég, hogy ha bemén, 
Az is majd mind hitelbe kér. 
Kocsmárosok bánatjukba, 
Nem sajnálnák, sok becsukna, 
Sok kocsmáros bánatjába, 
Szomorkodik kocsmájába. 

Lakodalmak, sok névnapok, 
Meg a sok jó disznótorok, 
Elmaradtak, tovatűntek, 
Mert szűkek a keresetek. 
Sok kocsmáros ezt megérzi, 
A borokat nem viszik ki, 
Nem jut most bor az asztalra^ 
Bárcsak kenyér legyen rajta. 

Magyar nóták elhallgattak, 
Nóta helyett panaszkodnak, 
Munka bizony alig akad, 
A ruhánk meg nagyon szakad. 
Boldog idők jertek vissza, 
Több bor jusson az asztalra, 
Reménységünk ne hagyjon el, 
Szebb jövőre virradjunk fel. 



F Ő N Ö K ÜR KALANDJA. 

Éjszakába, sötét éjben, 
Kislány siet a sötétben, 
Szalad, néha félve megáll, 
Nagy baj van a gazdájánál. 
Gazda megjött váratlanul, 
Asszonyánál volt egy nagy úr, 
A fönök úr volt a vendég, 
Verték egymást: gazda, vendég. 

Átkok, szitkok egymást érték, 
Egymást ök a földhöz verték, 
Asszony kezdett sivalkodni, 
Segítséget kell már hívni. 
Rendőrért ment a leányka, 
Szaladva megy örszobába, 
Rendőr bácsi, jöjjön kérem, 
Hamar, hamar, kérem szépen. 

Mi az a baj, kis leányom? 
Hívatja az én asszonyom, 
Gazdám üti a vendéget, 
Feldöntöttek asztalt, széket. 
Sietve megy a hü rendőr, 
Főnök arcán nincsen már bör, 
Ki van rúgva az uccára, 
Átok hullott ö utána. 

Rendőrnek már nincs más dolga, 
Főnök úrnak nevét irja. 
Ö lett oka minden bajnak, 
Büntetést majd ő rá S2abnak. 
Menjen kérem a dolgára, 
Ne lessen más asszonyára, 
A főnök úr szégyenkezne, 
Arcán nincs bőr, nem tehette. 



MUZSIKÁLNAK . . . 

Muzsikálnak egy kocsmába, 
Egy vén ember táncot járja, 
Egy kis bor van a fejébe, 
Nincs most bánat az eszébe. 
Bánatja van nagyon régen, 
Lent lakik ő az alvégen, 
Nincs senkije, nagyon árva, 
Csak egy házőrző kutyája. 

Nincs senkije, aki várja, 
Csak a hűséges kutyája, 
Ide hallik ugatása, 
A gazdája figyel rája. 
Indul már az öreg ember, 
Kutya hívja, mennie kell, 
Hátha baj van háza körül, 
Vagy fia jött nagymesszíröl. 

Sietve megy, szíve dobog, 
Udvarán valaki mozog. 
Egyetlen egy kedves fia, 
Nagymesszíröl most jött haza, 
Édesfíam, csakhogy itt vagy, 
A bánatom, fiam, oly nagy, 
Mi bajod van, édes apám ? 
Sír a lelkem hazám sorsán! 

A fellegek tornyosulnak, 
Attól félek összecsapnak, 
Örök bíró fent az égben, 
Elégeld meg büntetésed. 
Hazánk egén oszlassad el 
A vészthozó fellegeket, 
Apa, fiú együtt sírnak, 
Szebb jövőért imádkoznak. 



NEMZETES ÚR. 
Szegény volt az édesapám, 
Szegény volt az édesanyám, 
Nagyapám ís az volt nékem, 
Pedig apja úr volt régen. 
Nemzetes úr volt régente 
Szép nagyapám címezése, 
Volt őneki szép tanyája, 
Tanyájába sok jószágja. 

Rétje, földje, nagy erdője, 
Volt őneki sok ezüstje, 
Csengő, pengő ezüstpénze, 
Egy nagy csapás mind elvitte. 
Megégett a szép tanyája, 
Eldöglött a sok jószágja. 
Dobra került a szép földje, 
Egy koldusbot lett belőle. 

MEGTALÁLTAM . . . 
Megtaláltam az útszélen, 
Amit elvesztettem, 
Megkérdeztek, hogy mi volt az, 
Amit én felvettem. 
Kicsi tárcám kevés pénzzel, 
Sok intő levéllel, 
Amit meg nem tudtam adni, 
Bizony szép szerével. 

Tartozásom kérik tőlem, 
Nem bírok fizetni. 
Adósságért szorongatnak, 
Nincs miből fedezni. 
Árveréssel fenyegetnek, 
Bántalmaznak engem, 
Minden rosszat rám mondanak, 
Hogy nincs pénzem nékem. 
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ANYÁM BARACKFÁJÁN . . . 

Anyám barackfáján a barack sárgulík, 
Nemsokára bizony már mind le is hullik. 
Sárgul már mindenütt a szép lombos fákon, 
Ehetünk barackot eleget e nyáron. 

A barackot majdnem mindenKÍ szereti, 
Zamatos ízével szánkat ízesítí. 
Sokféle barack van széles e vjlágon, 
Gyönyörködünk benne a szép lombos fákon. 

Van apró barackok, közép és nagyobbak, 
Vannak édesebbek, vannak fanyarabbak. 
Van jégverett, szeplős, foltos és szép fajta, 
Szemünkkel és szánkkal végig nézünk rajta. 

Melyik fajta legjobb, kóstoljuk meg őket, 
Melyik zamatozza meg legjobban ínyünket. 
Szépért sóhajtozunk, szemünknek kedvesebb, 
Sokszor a legcsunyább barack a legédesebb. 

Megálltam a héten egy barackfa alatt, 
Az én szülőanyám kedves fája alatt. 
Sok kis szeplős, foltos barack mosolygott rám, 
Ezért pénzt nem adnak, mondta a jó anyám. 

Szeplős barackokat soha nem feledem, 
Soha életembe olyan jót nem ettem. 
Szülőföldemen nőtt, anyám szőlőjébe, 
Azért volt nagyon jó, most jut az eszembe. 

Szeplős barackokat könnyes íllogva néztem, 
Sok szegény gyermekért úgy fájt az én lelkem. 
Szegény, foltos, rongyos, kis apró gyermekek, 
Anyátok barackot tud-e adni nektek. 
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APÁM SÍRJÁNÁL. 

Szeretett jó apám, reád emlékezek, 
Születésed napján temettünk el téged. 
De a kegyelet él gyermeked lelkében, 
Jóságos arcodat itt örzöm szívemben. 

Hosszú évek óta pihensz a sir ölén, 
Lelked fent a mennyben örvendez Istennél. 
Szerető hitvesed és hat jó gyermeked 
Él még itt a földön, aki sajnál téged. 

Nyugodjál békével, itt e temetőben, 
Öt gyermeked közt vagy, lent e sírveremben. 
Fent a nagy menyekben, együtt van lelketek, 
Együtt örvendeztek, jó Isten veletek. 

Majd idők multával, hogyha elköltözünk, 
Akkor édesapám, találkozik lelkünk. 
Fent a magas menybe, angyalok körébe, 
Legyen szent békesség, földön és a menybe. 

FEJÜNK F E L E T T A NAGY ÉGEN . . . 

Fejünk felett a nagy égen bárányfelhők úsznak, 
A szívünkbe, a lelkünkbe nagy bánatok vannak. 
Magyar hazánk szegény népe, de sokat szenvedtek, 
Nagy léptekkel halad a nyár, mi is lesz veletek. 

Most kellene a munkának nagyon soknak lenni, 
Télre valót most kellene összekeresgetní. 
Elmúlik majd e pár hónap, kifelé haladunk, 
Sokszor bizony mást se teszünk, nagyon sóhajtozunk. 

Télre való búzáinkat be kellene venni, 
Fűteni való anyagról kell már gondolkozni. 
Üres zsebünk, üres konyhánk, üres a fáskamránk, 
Égi Atyánk, jó Istenünk, legyen gondod reánk. 



KEREK A MI FÖLDÜNK . . . 

Kerek a mí földünk, mint a kerek alma, 
Háborog a népe, nincs neki nyugalma. 
Gond is most az élet, aggódik a lelkünk, 
Közeledik a tél, ettől nagyon félünk. 

Nagy a munkahíány, soknak nincs munkája, 
Soknak bizony nincsen kenyere, se fája. 
Panasz, panaszt éri, küzdés most az élet, 
Sok keserű sóhaj és könny hull e végett. 

Mikor fordul jobbra szegény ember sorsa, 
Mert bizony már sokszor korgós már a gyomra* 
Hidegre változik ez a nagy természet, 
Fájó szívvel várjuk ránk a hideg telet. 

Mí is most az élet, kivált a szegénynek, 
Részesei bizony nagy szenvedéseknek. 
Örök bíró, látod e szenvedéseket, 
Nyújtsad ki felettünk áldó kezeidet, 

FEHÉR ÉS PIROS R Ó Z S Á K . 

Az én ablakaim kiskertembe nyílnak, 
Az én kiskertembe őszi rózsák nyílnak. 
Úgy el nézegetem a sok őszi rózsát, 
A nagy természet utolsó virágját. 

Sok szép őszi rózsát gyönyörködve nézem, 
Gyönyörködéseim a lelkemig érnek. 
Tele van a lelkem e sok szép virággal, 
Hűvös, késő ősznek legszebb virágjával. 

Hűvös, őszi szellő meglengeti őket, 
Egymáshoz simítják a sok szép fejüket. 
Összecsókolják ök egymást szeretettel, 
Úgy el nézegetem, oly nagy élvezettel. 



A sok őszi rózsa, ha beszélni tudna, 
Egy nagy szeretetre minket megtanitna. 
Nézzük csak meg őket kertbe és sírkertbe, 
Tanítgat ő minket egy nagy szeretetre. 

Legyen lelkünk olyan, mint a fehér rózsa, 
Szivünk legyen olyan, mint a píros rózsa. 
Fehér, píros rózsát kössük egy csokorba, 
Megáld még bennünket égnek, földnek Ura. 

NYÁRNAK AZ UTOLJA. 

Szeptember hónapja, nyárnak az utolja, 
Szegény embereknek száll, száll a sóhaja. 
Gond a vállát nyomja sok-sok embereknek, 
Közeledik az ősz, gond ül a fejeknek. 

Nagy a szomorúság, nagy az aggodalmak, 
Gyenge ereje lesz nemsoká a napnak. 
Őszre átváltozik ez a nagy természet, 
Hulló falevelek jelzik majd a telet. 

Égnek, földnek Ura, hatalmas nagy Isten, 
Kezedbe kormányrúd, igazítsd el szépen. 
Adj kenyeret bőven sok-sok szegény népnek, 
Téli ruhákat is, úgy menjünk a télnek. 

Föld népe, halljátok az én intő szómat, 
Először javítsuk meg mink is magunkat. 
Gyűlöletet üzzük mí tőlönk messzire, 
Szeretettel nézzünk fel a magas égre. 

Megkönyörül rajtunk égnek, földnek Ura, 
Két kézzel áldását akkor reánk szórja. 
Nem félünk majd akkor ősz és tél jöttétől, 
Áldva leszünk akkor Istentől, embertől. 
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FÁJÓ SZIVEKBŐL BOLDOG SZIVEK. 

Sír nagyon egy lányka a Tisza szélénél, 
Zokogva megállott egy ladik végénél. 
Beleült ladikba, a víz meg hintálja, 
Sajnálja, hogy ladik le van mostan zárva. 

Szeretné, ha vinné a ladik messzire, 
Bár vinné most őtet a világ végére. 
Úgyis nagyon árva, apja, anyja sírba, 
Ütí-verí mindig a rossz mostohája. 

Mi lesz most ő vele, nem mer haza menni, 
Mert a mostohája újra csak megveri. 
Most is kék a hátam, úgy megvert ö engem, 
Azért fáj most nekem az én árva lelkem. 

Nem volt oly nagy bűnöm, temetőbe mentem, 
Apám, anyám sírját könnyemmel öntöztem. 
Megtudta mostohám, megvert, elkergetett, 
Nincs szívében semmi, irántam szeretet. 

Pedig én szerettem, úgy, mint anyám volna, 
Szót fogadtam mindig, mégis volt panasza. 
Sajnálta mit ettem, a szememre hányta. 
Ütött, szidott mindig a rossz mostohája. 

Mit tegyek, Istenem, segítsél meg engem, 
Nem tudom én mostan, mi lesz majd én velem. 
Láttok-e az égből, apám, édesanyám, 
Nincsen itt már senki, aki vigyázna rám. 

Tisza vize hívja: jöjj, én elringatlak, 
Nem viszlek messzire, én is csak kidoblak. 
Nem kellesz ágyamnak, hosszú Tisza vize, 
T e sem viszel akkor engemet messzire. 
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Rossz mostohám újra meglát akkor engem, 
Talán ott is megrúg, hogyha már nem érzem. 
Inkább én elmegyek apám, anyám mellé, 
Ott tudom, hogy testem pihenőt meglelné. 

Sír az árva lányka, háttal ül a partnak, 
Nem is tudja, hogy szárnya van a sok panasznak. 
Arra ment egy asszony, gyászba volt öltözve, 
Az ö leánykáját nem régen temette. 

Panaszos szavait mind végig hallgatta, 
Hátulról a kislányt most átalkarolta. 
Jöjj, gyermekem velem, én téged elviszlek, 
Helyet adok néked, meglásd, én szeretlek. 

Nekem is volt ilyen kedves kis leányom, 
Orá is ráborult egy sötét sírhalom. 
Együtt járunk majd ki a bús temetőbe, 
Két sírhoz megyünk majd virággal kezünkbe. 

Ladikból kilépett az árva leányka, 
Gyászruhás jó asszony a keblére zárta. 
Homlokon csókolta, fülébe azt súgta: 
Nem leszel, gyermekem, ezután már árva. 

Lemosolygott a nap boldogan reájuk, 
Öreg nap boldogan nézte boldogságuk. 
Mennek egymás mellett, egymás kezét fogva, 
Boldogabb életről mostan álmodozva. 

Gyászruhás jó asszony lánykát hazavitte, 
Először is őtet megebédeltette. 
Adott neki ruhát, csókot, szeretetet, 
Árvából, asszonyból két nagyon boldog lett 
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EGY ÖREG ANYÓKA . . . 

Egy öreg anyóka megy most a piacra, 
Gondolkodva megyen, karján a kosara. 
Számlálgatja szegény, hogy most mit is vegyen, 
Mit is adnak neki ezen a kis pénzen. 

Bizony sok kellene, a zsír is elfogyott, 
Se liszt, se krumpli nincs, úgy elszomorodott. 
Istenem, felsóhajt, mi lesz én belőlem, 
Mindenki elfordul bizony már én tőlem. 

Özvegység kenyerét eszem már régóta, 
Aki eztet eszi, bizony csak az tudja. 
Ne bántsatok soha özvegyet és árvát, 
Inkább ahol lehet, fogjátok a pártját. 

Minden jobban fáj az özvegynek, árvának, 
Keserű ize van sok, sok falatjának. 
Bánat rágja szívét, keserű mosolya, 
Jól esik lelkűknek másnak a jó szava. 

Az árváknak nincsen se apja, se anyja, 
Nagyon soknak bizony nincs jó pártfogója. 
Sokszor ragyog könnycsepp az árva szemekben, 
Legyen könyörület irántuk szivedben. 

Özvegyek lehetnek nök és férfiak, 
Egyforma sorsuk van bizony mind azoknak. 
Lehet gazdagsága özvegynek, árvának, 
Szemükből a könnyük mégis kihullanak. 

Emberek, ha láttok özvegyet vagy árvát, 
Fogjátok fel neki sok, sok ügyét-baját. 
Boldog percet szerezz nekik, ha teheted, 
Boldog lesz utána a te szíved, lelked. 



AZ ÖREG LEÁNY. 
A kályhában lobog a tűz, 
Mellette ül egy öreg szüz. 
Melengeti a tagjait, 
Számlálgatja sok gondjait. 
Nem ment férjhez, pedig kérték, 
Pedig sokan megszerették, 
De az nem jött kire vágyott, 
Kiért sokat ö bánkódott. 

Inkább nem ment férjhez soha, 
Nem kellett a másnak csókja. 
Inkább maradt öreg lánynak, 
Még se ment más asszonyának. 
Nem jött az el, kit szeretett, 
Kit szívében rejtegetett. 
Még most is, ha érte jönne, 
Bárhova elmenne vele. 

HARANGOZNAK A FALUBA . 
Harangoznak a faluba, 
Kislány indul a templomba. 
Kezébe az ímakönyve, 
Bánatos a szive, lelke. 
Két szép szeme könnytől ázott, 
Az élete elhibázott. 
Nincs más bűne, csak szeretett, 
Szőke legényt ölelgetett. 
A faluba ezt megtudták, 
Kinevették, kicsúfolták, 
Rágalmazták, megvetették, 
Hü szerelmét kinevették. 
Nem soká már jön a gólya, 
Kéményükre fészkét rakja. 
Ha el kezd majd kelepelni, 
Falu népe mind neveti. 



AZ ESKÜVŐ. 
Esküvőről jön a násznép, 
A menyasszony gyönyörű szép, 
Bájos mosoly van az arcán, 
Gazdag ember viszi karján. 
Vigyed, vigyed gazdag ember, 
Saját kezed téged megver, 
Menyasszonyod szíve, lelke, 
Ürességgel van az tele. 

Szívében nincs hü szeretet, 
Engemet is elvezetett. 
Szerelmemet kijátszotta, 
A szerelmét most eladta. 
T e hűtlen lány, mosolyogjál, 
Nem kívánom szomorkodjál. 
Lesz még időd szomorkodni, 
Ballépésed megsiratni. 

SZÉP HÁZ. 
A nagy uccán van egy szép ház, 
Arra megyek a hideg ráz, 
Félek én már arra menni, 
A hideg kezd mindig rázni. 
Ha arra visz az én utam, 
Akkor magam összehúztam, 
A hideg láz, a meleg láz, 
Mind a kettő mindig megráz. 

E szép háznak sok ablaka, 
Nincs már aki nyitogassa. 
Sokszor vártam a nyílását, 
Szép rózsám kíhajolását. 
Nem hajol ki többé soha, 
Hideg halál elrabolta, 
Kínt nyugszik már temetőbe, 
Sírhant borult rá örökre. 
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VIRÁGFAKADÁS V O L T . . . 

Vírágfakadás volt, hogy temettünk téged, 
Az én bús életem hervadoz te érted. 
Követlek én téged néma sir ölébe, 
Vírághervadáskor visznek temetőbe. 

Sírod közelébe lesz majd az én sírom, 
Addig az életem bánatát megírom. 
Megírom életem sok nagy szenvedését, 
Szívemnek, lelkemnek bánatos szerelmét. 

Mindig fáj a szivem, mióta elmentél, 
Magas menyországba innen elköltöztél. 
Elmegy az én testem hozzád a sírkertbe, 
Megy a lelkem hozzád, fel a magas menybe. 

A néma sír ölén megnyugszik a testem, 
A csillagos égbe veled lesz a lelkem. 
Vírágfakadáskor volt az elválásunk, 
Vírághervadáskor újra találkozunk. 

KIMEGYEK A T E M E T Ő B E . . . 

Kimegyek a temetőbe kisírni magamat, 
Megkönnyebbül az én szivem a sírásom alatt. 
Reménységem romba dőltél, árva lett a lelkem, 
Sirat téged szerelmesem az én szegény szívem. 

Elmentél te, szép szerelmem egy másik világba, 
Bár elvittél volna engem, ne lennék ily árva. 
Hull a könnyem zápor módra, nagyon bús a lelkem, 
Azt hiszem, szegény szívem egyszer majd megreped. 

Angyalok közt vagy már te is, egyetlen virágom, 
En meg csak úgy bolyongok majd ezen a világon. 
Remény fakad a szívembe, újra látlak téged, 
Újra látlak majd tégedet fent a magas égben. 



Tavasz van a természetben, 
Fü, fa, virág talpig díszben. 
Zöldelík az erdő, határ, 
Ameddig a fényes nap jár. 

Tavasz nincsen sok szívekbe, 
Elzárkózva hidegségbe. 
Számlálgatja sok gondjait, 
Hol gond nincs, ott aranyait. 

Fagyos szívek dideregtek, 
Erdő, mező kívevetnek. 
A kis virág is azt súgja, 
Ember ne légy búslakodva. 

Tavasz van mi körülöttünk, 
Válaszfal ne legyen köztünk. 
Kéz a kézbe összefogva, 
Egy szebb jövőn munkálkodva. 

Tavasz ha lesz sok szívekben, 
Bizodalmunk lesz jövönkben. 
Egy életünk van mi nékünk, 
Szeretetben egyesüljünk. 

NYÁR. 

Beköszöntött hozzánk a nyár, 
Minden ember tőle jót vár. 
Szeretjük a szép jó nyarat. 
Várunk tőle nagyon sokat. 

Elszámlálni is sok volna, 
Ha az ajkunk panaszkodna. 
Panasz helyett üdvözölünk, 
Kedves jó nyár itt vagy köztünk. 



Megérkeztél szeretettel, 
Átölelsz majd melegséggel, 
Érleld meg a búzakalászt, 
Hozzál reánk sok-sok áldást. 

Hozz szívünkbe melegséget, 
Hozz mindenbe nagy bőséget. 
Adj kenyeret, ruhát bőven, 
Hogy senkise ne szenvedjen. 

FECSKÉK ÉS A GÓLYÁK. 

Eljött már a szeptember hónapja, 
E hónapba lesz a nyár utolja. 
Öszí szellő lengedez már néha, 
Fecske madár gondolkozik rajta. 

Nemsoká már útra kell már menni, 
A gólyával kezdenek tárgyalni. 
Elmennek ők melegebb vidékre, 
Magyar hazát itt hagyják a télre. 

Fecskét, gólyát szerettük mink mindig, 
Hük voltatok eddig még ti mindig. 
Szerettünk mink mind a kettőtöket, 
A nagy Isten áldjon benneteket. 

Minden évben megjöttök és mentek, 
T i mostan is nagyon messze mentek. 
Fecskék, gólyák, hogy ha útra keltek, 
Bánatunkat mind összeszedjétek. 

Vigyétek el tőlünk aztat messze, 
Dobjátok bele a nagy tengerbe. 
Menjetek, de jöjjetek majd vissza, 
Boldog tavasz nyíljon a magyarra. 



ösz. 
Sárga falevelek, haldokoltok ti is, 
Egy kis öszí szellő megérint, már visz is. 
Bár csak a bánat is falevél lehetne, 
Öszí szellő vinné mi tőlünk messzire. 

Sok embernek bánat szívét, lelkét nyomja^ 
Bánatától bár már szabadulni tudna. 
Öszí szellő vidd el bánatunkat messze, 
Soha vissza ne hozd, vigyed el messzire. 

Sárga falevelek, menjetek aludni, 
A ti volt gazdátok készül már pihenni. 
Le akar egészen télire vetkőzni, 
Nekünk meg eztán kell jobban felöltözni. 

Megkérdik már tőlünk: van-e már kabátod,. 
Jó cipőd, kenyered és fűteni valód? 
Egy könny és egy sóhaj reá a felelet, 
El még a jó Isten, megsegít még minket. 

TÉL. 

Itt van télnek a sok hideg napja, 
Tél az idő, gondolkozunk rajta. 
Kevés a fa sok, sok laskamrába, 
Kis kenyér van a kenyeres kosárba. 

Olyan soknak nincsen jó ruhája, 
Nincsen soknak jó meleg ruhája. 
Összehúzva, fázva, dideregve, 
Rójják munkájukat félig éhezve. 

Én Istenem, szomorú a lelkem, 
Kérlek szépen, hallgassál meg engem, 
Hozzál áldást szegény magyar népre, 
Jobb jövönek nézzünk mi elébe. 
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Égi Atyám, kérlek könyörögve, 
Hazám népét mind áldd meg örökre. 
Magyar ajka ne nyíljon panaszra, 
Áldó kezed nyújtsd ki a magyarra. 

KÁLYHA MELLETT. 

Van nekem egy jó uracskám. 
Néha, néha haragszik rám. 
Megsimítom kedves fejét, 
Megcsókolom mérges szemét. 

A kályhánál összeveszünk, 
Mert sokat kell még tüzelnünk. 
Drága bizony fa és a szén, 
Nem futja már a kis erszény. 

Ne haragudj, édes párom, 
Jobb világ lesz majd a nyáron. 
Fényes napnál sütkérezünk, 
A kályhában nem tüzelünk. 

Több telik majd sóra, borsra, 
Egy kis húsra, jó kis borra. 
Oh, jó ídö, gyere gyorsan. 
Várunk téged már mindnyájan. 

TÉLI ESŐ. 

Nagyon hideg téli eső áztatja a földet, 
Szomorúság és a bánat gyötri a szívünket. 
Búval van a fejünk tele, sokszor fáj is tőle, 
Könny lopódzik a szemünkbe, alig látunk tőle. 

Kicsordul a fájó könnyünk a mi két szemünkből, 
Messzeszállnak a sóhajok szívünkből, lelkünkből. 
Ezerféle sok gondolat kergetödzík bennünk, 
Nem csínálunk most egyebet, sóhajtozva türünk. 



TESTVÉRISÉG. 
Közeledik a szép tavasz, 
Ember, ne légy soha ravasz 
Becsüld te meg a másikat, 
Szeresd, tiszteld barátodat. 
Ember, ne légy, soha kevély, 
Kevély olyan, mint egy fekély. 
Egyenlőség, testvériség, 
Tér j magadhoz emberiség. 

Jöjj szép tavasz, enyhe szellő, 
Legyél szivünk melegítő. 
Oszlassad el bánatunkat, 
Gyógyítsad meg fájdalmunkat. 
Szeretetet hozz szívünkbe, 
Reményt fakassz a lelkünkbe. 
Egyenlőség, testvériség, 
Tér j magadhoz emberiség. 

FÖLDMŰVES, 
Nem vagyok én úri ember, 
Csak egy munkás szegény ember. 
Ásó, kapa a szerszámom, 
Áldás fakad a munkámon. 
Hajnaltól én késő estig, 
Földet túrom izzadásig, 
Magot földbe ha elvetem, 
Reád bizom, jó Istenem. 

Azért, hogy én munkás vagyok. 
Ne nézz le, hogy szegény vagyok. 
Dolgom után te is eszel, 
Légy irántam tisztelettel. 
Gondolkozzál egy keveset, 
Megbecsülöd munkás kezet, 
Ür és munkás együtt legyen. 
Jóban, rosszban, szeretetben. 



T E L UTOLJA. 
A sok ember szomorkodik, 
A lelke fáj, szive vérzik 
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Azt se tudja hol a feje, 
Annyi gond van mostan benne. 
Gond és teher az élete, 
Nincs gyönyörűsége benne, 
Sok hiányzik a ruhánkból, 
De még több a kis kamrából. 
Az ebédünk bizony sovány, 
Kosztból van most bizony hiány. 
Munka nincs most nagyon soknak, 
Jó ételek elmaradnak. 
Tél az ídö, még hideg van, 
A gond bizony még nagyon nagy. 
Node kifelé haladunk, 
Téltől majd csak szabadulunk. 

SZEGÉNYSÉG B E K Ö L T Ö Z Ö T T . 
Szegénység beköltözött 
A mi hajlékunkba, 
Nagyon kicsi kenyér van már 
Kenyeres kosárba, 
Üres erszény, fáj a lelkünk, 
Aggaszt hazánk sorsa, 
Jó Istenünk nézzél le a 
Szegény magyarokra. 

Szegény, gazdag könyörögjön 
Szép magyar hazánkért. 
Fogjátok meg egymás kezét, 
Egy szebb jövendőért. 
Kéz a kézbe összefogva, 
Kérjük meg az Istent, 
Segitse meg ezt a szegény, 
Szép magyar nemzetet. 
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HIDEG T É L E N H Ű V Ö S ESÖ . . . 

Hideg télen hűvös eső hulldogál a földre, 
Bús szememből az én könnyem lepereg a földre. 
Búsul az én szegény szívem, fáj még a lelkem ís, 
Szegénységet látok sok helyt, azért sírok most is. 

Nagyon sok helyt a szegénység tanyát felütötte, 
Szegénysorsú magyaroknak folydogál a könnye. 
Megtépték a magyar hazám, rongyos vagyok én ís, 
Rongyos ruhám, lyukas cipőm, aggódok ezen ís. 

Aggodalom és reménység váltakozik bennem, 
Reménységem csak az Isten, megsegít még engem. 
Segítsd ís meg, jó Istenem, összes magyarokat, 
Szegény, gazdag magyaroknak összes fiaikat. 

Imádkozva összeteszem a két kezeimet, 
Jó Istenem, segítsed meg szép magyar nemzetet. 
Boldog jövőt hozzál nekünk egész életünkre, 
Áldva legyen a te neved mindörökre érte. 

SZEGED VÁROS HARANGJA. 

Megkondult a Szeged város harangja, 
Az a boldog, aki azt meghallgatja. 
Csengő hangja harangozza nyolc órát, 
Úgy szeretem hallgatni a szép hangját. 

Nyolc órai harangszót, ha meghallom, 
Az estélyi imámat én elmondom. 
Boldog érzés átjárja a lelkemet, 
Jó Istenem, áldd meg a magyar nemzetet. 

Imádkozva megkérem az Istenem, 
Hogy áldja meg szegény magyar nemzetem. 
Magyar nemzet szegényeit, gazdagját, 
Magyar népnek egész lelki világát. 
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A jó Isten hogyha megáldd bennünket, 
Akkor leszünk csak bővíben mindennek. 
Lesz még a magyar nemzetre jó világ, 
Nem lesz mindig a mi hazánk bús ország. 

A Z T T A N U L T A M , . . 

Azt tanultam az én édesapámtól, 
Meg attól a nagyon kedves anyámtól, 
Ne legyek én soha kevély, csak szerény, 
Akkor soha nem hagy majd el a remény. 

Remény fakad sokszor az én lelkembe, 
Mert bízok én mindig a jó Istenbe. 
Bajba vagyok, nem hagy soha el engem, 
Hálát érzek mindenkor a szívemben. 

En Istenem, magyar hazám sajnálom, 
Magyar népnek szenvedését én látom. 
Áldó kezed terjesszed ki felettünk, 
Magyar népek, hogy boldogok lehessünk. 

Magyarország bús népei halljátok, 
Szeretettel szólok én most hozzátok. 
Ne legyetek irigy soha egymásra, 
Ráborul még boldság a hazánkra. 

HAZA SZÁLLNAK A VÁGYAIM . . . 

Haza szállnak a vágyaim szép szülőföldemre, 
Szívem, lelkem hazavágyik anyám közelébe. 
Együtt lenni jó anyámmal, együtt imádkozni, 
Együtt menni a templomba, jó Istent imádni. 

Szülőföldem, ha meglátlak, örül szívem, lelkem, 
Templomodba fehér fal közt oly boldog a lelkem. 
Temetőbe akácfákon fehér virág nyílik, 
Haza megyek, az én lelkem boldoggá változik. 



EZÜSTLAKODALMUNKRA. 

Huszonöt éve már, hogy egymásé vagyunk, 
Huszonöt éve, hogy volt a lakodalmunk. 
Ezüstlakodalmunk újra megtartottuk, 
Sok rokonainkat újra összehívtuk. 

Huszonöt éve mult, hogy mí egybekeltünk, 
Azóta mindig nőtt egymáshoz szerelmünk, 
Azóta mí ketten egymásért dolgozva, 
Egymás terhét mindig hűséggel hordozva. 

Huszonöt éve már vagy az én hü párom, 
Áldjon az ég Ura, lelkemből kívánom. 
Köszönöm jóságod, én édes jó uram, 
Szavakba nem tudom kifejezni magam. 

Jó voltál én hozzám huszonöt év alatt, 
Soha nem bántottál sok, sok évek alatt, 
Sok szép kedves szavad itt cseng a fülembe, 
Hálásan teszem én kezem a kezedbe. 

APA VAGY ANYA NÉVNAPJÁRA. 

Kedves édesanyám, üdvözöllek téged, 
Szívem szeretetét hadd mondjam el neked, 
Nevednek ünnepén megállok előtted, 
Sok, sok boldogságot kívánok én néked. 

Irántad nagyon nagy az én szeretetem, 
Neked köszönhetem az egész életem. 
Kívánok én neked sok jó egészséget, 
Fogadd el tőlem e nagy szeretetet. 

Ne érezzél soha bús szomorúságot, 
Családod közt leld fel földi boldogságot. 
Ég áldása szálljon egész életedre, 
Szeretet virága hulljon a fejedre. 
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Szeretett jó anyám, gyermeki szivemmel, 
Kérem a jó Istent, áldjon egészséggel. 
Minden jót kívánok szívemből, lelkemből, 
Istennek áldása hulljon rád az égből. 

EMLÉKKÖNYVBE. 

Emlékkönyvecskédbe, kedves, jó leányka, 
Ezt írom: fejedre szálljon ég áldása. 
Istennek áldása, sokszor hulljon reád, 
Béke szent angyala mindig vigyázzon rád. 

Szeretettel írom ezen versikémet, 
Kezembe a tollat adta mély szeretet. 
Mit is tudnék neked kívánni a jónál, 
Ég áldása legyen házad tájékánál. 

Boldogság ragyogja mindig be az élted, 
Égnek, földnek Ura ne hagyjon el téged. 
Legyen a te lelked mindig tiszta fehér, 
Akkor ég áldása mindig te hozzád ér. 

Hogyha majd az Isten, férjet ad tenéked, 
Szeresd, tiszteld, akkor hü urad lesz néked. 
Kölcsönös szeretet mindig érti egymást, 
A jó Isten terád akkor ad majd áldást. 

NEM ÖREGSZIK A SZIV. 

A szív soha nem öregszik, mindig tud szeretni, 
Szépért, jóért és nemesért tud az lelkesülni. 
Feleségem szeretem én, dolgozok is érte, 
Házi békét, boldogságot kívánok cserébe. 

Kinek nincsen felesége, szomorú a sorsa, 
Az örömét és bánatát nincs kivel megossza. 
Azon legyél, nőtlen ember, legyen feleséged, 
Hogy ha szeret egy jó asszony, boldoggá tesz téged. 



VARRODÁBA MEGY EGY KISLÁNY . . . 

Varrodába megy egy kislány sietve, 
Barna legény megszólítja nevetve. 
Hova siet, szép kis leány, mondja meg, 
Semmi köze, ne szólítson engem meg. 

Haragos a szép kis varróleányka, 
Barna legény, hogy az útját elállta. 
Leánykának harag ég a szemébe, 
Barna legényt teljesen megigézte. 

Barna legény leveszi a kalapját. 
Oszlassa el szép kis leány haragját. 
Jóvá teszem a bűnömet, megbántam, 
Minden bűnöm most magamról leráztam. 

Mindkettőnek könny csillog a szemébe. 
Beleláttak egymásnak a szívébe. 
Varrólányka, barna legény megbékült, 
Szerelembe szívük, lelkük egyesült. 

HALLGASSÁL MEG . . . 

Hallgassál meg, édes rózsám engemet, 
Tudd meg te is, összetörted szívemet. 
Összetörött szívem mégis csak szeret, 
Nem tudlak én elfeledni tégedet. 

Úgy érzem, hogy nem sokáig élek én, 
Megcsalt szívem a testemmel sirba mén. 
Összetörött szívem majd lent megpihen, 
T e meg rózsám, boldog lehetsz idefenn. 

Temetőbe hogyha kínt jársz úgy néha, 
Keresd fel majd a síromat zokogva. 
Simogasd meg a fejfámat, szép rózsám. 
Tudom úgyis, néha-néha gondolsz rám. 



Nem kívánok semmi rosszat néked, 
T e sem bánod, ha elhagylak téged. 
Nem egymásnak lettünk mi teremtve, 
Váljunk mi el egymástól örökre. 

Jobb lenne már örökre pihenni, 
Lent a sírba rólad álmodozni. 
Tudod te azt, mívél tettél engem, 
Hulló levél lett az én életem. 

Nem tudok én már te hozzád járni. 
Kiskapudba órákhosszant várni. 
Meguntam már a sok várakozást, 
Kisangyalom, hagyjuk el mi egymást. 

KOMÁMASSZONY . . . 
Komámasszony, hallja már kend, 
Ne igyon, mert részeg lesz kend. 
Koma ezt ha majd megtudja, 
Akkor magát felpofozza. 
Nem szép, ha az asszony részeg, 
A vacsorát ki főzi meg? 
Jön a koma vacsorára, 
Még nincsen kész vacsorája. 

Komámasszony azt nem tudja, 
Hogy néz ki, ha be van rúgva, 
Nem tud kend megállni talpán, 
Eltorzul a szépség arcán. 
A koma majd elkergeti, 
Részeg asszonyt nem szereti, 
Ha részeg vagy, mars ki a házból. 
Mi lesz akkor majd magából. 

HULL A LEVÉL . . . 
Hull a levél, elmerengek rajta, 
Őszi szellő csakúgy elkapkodja. 
Ősznek dere megcsípte a lelkem, 
Másnak adom én már át a helyem. 



MAGYAR HAZÁM SZENVEDESÉN . . . 

Magyar hazám szenvedésén aggódik a lelkem, 
Megszakgatott hazám sorsán sóhaj száll belőlem. 
Sóhajaim messzeszállnak, Kárpátok bércére, 
Azért csillog az én könnyem sokszor a szemembe. 

Kárpát bércek, mikor lesztek magyar földön újra, 
Víg nótát dalol majd akkor a sok magyar ajka. 
Örömkönnyek csillognak majd sok ember szemébe, 
Reménykedve bízunk akkor boldogabb jövőbe. 

Van még Isten fejünk felett fent a magas égbe, 
Megsegíti magyar népet, ne essünk kétségbe. 
Haza megy még sok idegen maga portájára, 
Ráborul még a boldogság szép magyar hazára. 

A VÉN CIGÁNY ELŐVESZI . . , 

A vén cigány előveszi öreg hegedűjét, 
Szomorúan meg-megrázza bánatos, bús fejét. 
Hegedűjét simogatja, könny csillog szemébe, 
Én Istenem, jobb életem lesz-e életembe. 

Vén cigányra nincs jó világ, szomorú a sorsa, 
A szomorú bús nótákat csak magának húzza. 
Hegedűjén elsiratja szomorú életét, 
Üres hassal, fájó szívvel hajtja le a fejét. 

T e vén úgkny^ álmodozzál, álmod legyen boldog, 
Álmod legyen, hogy a magyar lesz még nagyon boldog. 
Elhúzod még a nótáját sok boldog magyarnak, 
Üj nótát fogsz muzsikálni akkor majd magadnak. 

Reménykedjél, te vén cigány, leszel te még boldog, 
Akkor majd a te szemedbe boldog öröm csillog. 
Lesz még a te asztalodon hús és fehér cipó, 
Örömmel ugrándoz körül a sok boldog rajkó. 



oldog, 
soldog. 
iák, 
idnak. 

boldog, 
íllog, 
u ró. 

SZOMORKODUNK. 
Magyar népek szomorkodunk, 
Sokszor bizony felzokogunk. 
Szemünkben ég fájó könnyünk, 
Még mindig fáj a mi szívünk. 
Vállunkon még nagy teher van, 
Adósságunk bizony sok van. 
Magyar hazánk sok népének, 
Gondtól hajuk fehérednek. 

Magyar ember fehér haja, 
T a n ú reá, nagy a gondja. 
Adósságért szorongatják, 
A törvényre hajtogatják. 
Nincsen pénze már fizetni, 
Adósságot törleszteni, 
Becsületét rágalmazzák, 
Bizony sokszor megcsúfolják. 

M A G Y A R O K N A K . . . 
Magyaroknak hívnak minket, 
Megaláztak bizony minket. 
Szép hazánkat széjjelszedték, 
Határunkat beljebb tették. 
Hazánk testét széjjel vágták, 
Szomszédjaink elosztották. 
Haza küldünk benneteket, 
Ne őrizzetek már minket. 

Menjetek ti nemsokára, 
Hazánk régi határára, 
Megbocsájtunk mink még nektek, 
Hogy ha szépen haza mentek. 
Legyetek ti jó szomszédok, 
Jobb világ lesz, meglássátok, 
Induljatok hazátokba, 
Boldogság jön mindnyájunkra. 



VAK LEÁNYKA. 

Egy szép kis udvarban ül egy vak leányka, 
Szemére ráborult örök éjszakája. 
Nem lát szegény semmit, se eget, se földet, 
De azért szívében oly nagy a szeretet. 

Minden neszre figyel, minden érdekli, 
Még a légydongást is szereti hallgatni. 
Kiskutya odaül sokszor lába elé, 
Kis cica ölében magát elhelyezé. 

Meg-megsímogatja kedves kis cicáját. 
Hálából a cica kezdi muzsikáját. 
Hallgatja a kislány, gyönyörködik benne, 
De azért a vaklány figyel minden neszre. 

Uccaajtó nyilík, léptek közelednek, 
Ezek a lépések olyan ismerősek. 
Felugrik a lányka, két kezét kitárja, 
Apám, édesapám, nem vagy már bezárva. 

Nem vagyok, gyermekem, két karjába zárja, 
Ne félj kis leánykám, nem leszel már árva. 
Kitudódott most már, hogy ártatlan voltam, 
Megsegített Isten, hozzá imádkoztam. 

A jó Istent kértem én is, édesapám, 
En is sírtam sokat, meg az én jó anyám. 
Tudtam én is a te ártatlanságodat, 
T e rólad, jó apám, nem gondoltam rosszat. 

Oly nagyon jó voltál te mindig én hozzám, 
Bizony sajnáltalak téged, édesapám. 
Hol van édesanyád, hogy nem jön elébem ? 
Az orvoshoz ment el, bizony nagybetegen. 



Sokat dolgozott ö, mióta oda vagy, 
Bánata anyámnak bizony volt nagyon nagy. 
Édesapám, kérlek, eredj a szobába, 
Mindjárt jön az anyám, én adjam tudtára. 

Belép a jó apa az ö kis fészkébe, 
Vak leányka leül az ö kis székére. 
De nyilík az ajtó, jön a beteg anya, 
Várta is a lányka nagyon szívdobogva. 

Felállt a vak lányka, anyám csakhogy jöttél, 
Úgy aggódott lelkem, hogy már soká jöttél. 
Ülj le, édesanyám, az én kis székemre, 
Hadd hajtom le fejem te kedves öledbe. 

Azt álmodtam előbb, itthon volt az apám, 
Hogyha most belépne, mit mondanál anyám ? 
Édes vak leányom, bár csak haza jönne, 
Nem lennék én akkor a bánat betegje. 

Jó hitves két szeme megtelik könnyével, 
Eltakarja arcát mind a két kezével. 
Fájdalmas sóhaja feltör a kebléből, 
Istenem, add vissza, könyörgök lelkemből. 

Édesanyám, te sirsz, töröld le könnyedet, 
A jó Isten minket nagyon megszeretett. 
Haza küldi apám, már jön is csendesen, 
Hallom lépéseit, itt van a közelben. 

Szegény, vak leányom, te is beteg leszel, 
Ne izgasd magadat, baj lesz a szíveddel. 
Nagyon boldog vagyok, jön, jön az én apám, 
Mindjárt itt lesz meglásd, légy nyugodt, jó anyám. 



Megint hárman leszünk, oly nagyon boldogok, 
T e reád se néz majd az a sok nagy dolog. 
Itthon lesz az apám, akit úgy szeretek, 
Meggyógyul az anyám, hála Istenemnek. 

Édesanyám, kérlek, ne haragudjál rám, 
Most mondom meg neked, itthon van az apám. 
Én mondtam azt neki, menjen a szobába, 
Én majd elkészítlek a viszontlátásra. 

Megcsókolja anya a vak leánykáját, 
Az ajtón kilépni látja az ő párját. 
Kitárt karjával feléjük rohanva, 
Hitvesét, gyermekét egyszerre karolja. 

Mind a három szótlan, könnyeit hullajtja, 
Váratlan nagy öröm szívüket áthatta. 
Megszólal az apa, hitvesem, gyermekem, 
Itt vagyok köztetek, oly boldog a lelkem. 

Tisztán, ártatlanul léptem be hozzátok. 
Mondjátok meg nekem, ugy-e nem vádoltok. 
Ártatlanul ültem a sötét börtönbe, 
A hamis tanúnak néztem én szemébe. 

Önvád marta lelkét a hamis vádlónak, 
Beismerte bűnét, hogy én szabaduljak. 
Megjöttem kőzzétek Isten segítséggel, 
Hitvesét, gyermekét locsolja könnyével. 

Szerető hitvesem, olyan boldog vagyok, 
Pedig én még mostan, nagyon beteg vagyok. 
Megviselt a bánat, utánad jó uram, 
De mintha jobban érezném már magam. 
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Megszólal a gyermek: Istenem, Istenem, 
Miért nem lát mostan az én két vak szemem. 
Megláthatnám én most nagy boldogságtokat, 
Szívembe, lelkembe bevésném azokat. 

Édes vak leányom, bízzál az Istenbe, 
Bízzál, vak gyermekem, dolgos két kezembe. 
Hogyha munkát kapok, elviszlek tégedet, 
Meggyógyítjuk, meglásd, a te két szemedet. 

Sok nagy tudomány van, sok ember fejébe, 
Hozzájárul sokszor Isten segítsége. 
Meglátod még, lehet, apádat, anyádat, 
Mink meg majd meglátjuk nagy boldogságodat. 

Tegyük össze mi most hároman kezünket, 
Emeljük fel mostan az égre szemünket, 
Köszönjük meg szépen apám visszatértét, 
Kérjük szépen vissza anyám egészségét. 

Még egy nagy kéréssel forduljunk Istenhez, 
Legyen kegyelemmel az én két szememhez. 
Jó Istenem, kérlek, összetett kezekkel, 
Engedd azt megérnem, lássak két szememmel. 

Nyugodtan viselem, Istenem, vakságom, 
Mindennap én hozzád küldöm imádságom. 
Jóra, rosszra fordul a szemem világa, 
Rábízom magamat apámra, anyámra. 

Szeretettel apját, anyját átkarolja, 
Édesapja, anyja, vak leányát csókolja. 
Olyan boldog vagyok, milyen még nem voltam, 
Itthon a jó apám, ezért imádkoztam. 
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BORÚS AZ ÉG . . . 

Borús az ég, villámlik az ég alján, 
Esö szele elért engem az uccán. 
A szél után zápor vert meg engemet, 
Vizes ruhám hüvösítí testemet. 

Én nem tudom, verés volt-e vagy áldás, 
Mert bizony ez volt egy felhőszakadás. 
Zuhogott az eső az én nyakamba, 
Nyakamból meg lefolyt az én hátamra. 

Olyan vagyok, mint kit vízből húznak ki, 
Aki meglát, engem nevet mostan ki. 
Nem baj, bár Kínevet is most engemet, 
Máma vallott az én rózsám szerelmet. 

Megvallottam én is neki már régen, 
Nincs oly szép lány ezen a nagy vidéken. 
Csókot kaptam a rózsámtól, édeset, 
Mind a ketten vallottunk nagy szerelmet. 

Bevallottuk egymásnak a titkunkat, 
Megcsókoltuk csókra szomjas ajkunkat. 
Ahogy zápor hullott az én nyakamba, 
Úgy jött a csók rózsámtól az ajkamra. 

Csókos ajka van a kedves rózsámnak, 
Oly jól esett a sok csók az én számnak. 
Visszaadtam minden csókját duplázva, 
Mézcukornál is édesebb a szája. 

Vizes vagyok, nagyon vizes a ruhám, 
Nem baj semmi, szeret engem a rózsám. 
Ég a sok csók az ajkamon még most is, 
Feleségem lesz a rózsám azért is. 



NE LÉGY AGGLEGÉNY. 

Az öreg embernek sokan köszönnek, 
Az öreg legényen jókat nevetnek. 
A huncut sok leányok, huncut menyecskék, 
Öreg legényeket úgy kinevették. 

Emberbe, legénybe sok különbség van, 
Az asszonyszemekbe sok huncutság van. 
Férjes embereket tudnak becsülni, 
Agglegények után tudnak nevetni. 

Hogyha agglegény vagy, ne legyél soká, 
Tégy egy huncut lánykát egy jó asszonnyá. 
Viseld gondját néki egy életen át, 
Felleled majd szíved nagy boldogságát. 

Köszöngetnek néked lányok, asszonyok, 
A huncut sok lányok és a sok nagyok, 
Sok köszönés akkor lesz mély tisztelet, 
Boldoggá tesz téged a házasélet. 

Vigyázz, ne búj soha a kis papucsba, 
Mert a kendő rámegy a kalapodra. 
Kalapodon ne hagyd soha a kendőt, 
Ne engedjed felül az asszonykendöt. 

Papucskormányt ne türj soha házadnál, 
Maradj feleséged édes csókjánál. 
Ne kívánjad soha más asszony csókját, 
Szeresd, ember, mindig magad asszonyát. 

Boldog leszel, ember, egy életen át, 
Becsüld feleséged szerelmes csókját. 
Nem lesz akkor bajod papucskormánnyal, 
Többször lepd meg asszonyt egy szép ruhával. 



CIGÁNY VAGYOK . . . 

Cigány vagyok, vándorcígány a nevem, 
Sok cígánylányt bizony én megszerettem. 
T e szép leány, légy az enyém örökre, 
Elmegyünk majd vándorolni messzire. 

Veszek neked píros ruhát, papucsot, 
Adok neked az ajkadra sok csókot. 
Szobánk lesz a sátorkocsínk belseje, 
Konyhát rakunk országutak szélére. 

Sok falukat, városokat bejárunk, 
Boldogabbat nálunknál nem találunk. 
Két ragyogó szép szemed lesz világom, 
Boldogságom te benned feltalálom. 

Erdő alján felütjük a sátrunkat, 
Vadvirágok közt alusszuk álmunkat. 
Ránk ragyognak az égről a csillagok, 
Ott leszünk még az igazi boldogok. 

ÖREGANYÁM RUHÁJÁNAK . . . 

Öreganyám ruhájának van nagyon sok ránca, 
Öreganyám két szemének oly szép kacsíntása. 
Ha rám kacsint öreganyám az egyik szemével, 
Mindig ad valamit nekem az áldott kezével. 

Szeretem az öreganyám, szót fogadok néki, 
Nagyon kedves unokája vagyok én ö néki. 
Öreganyám bö ruhája sokszor megvéd engem, 
Örömömbe olyan sokszor oly boldog a lelkem. 

Ráncos nagyon öreganyám nagyon bő ruhája. 
Akárcsak az öreganyám mind a két orcája. 
Tele van a szíve, lelke áldott szeretettel, 
Áldja meg öt a nagy Isten mind a két kezével. 
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ÚSZIK EGY KIS CSÓNAK. 

Tisza vízén úszik egy kis csónak, 
Egy lány, legény benne dalolgatnak. 
Néha-néha szemük összetéved, 
Vigyázz, szép lány, lángra gyúl a szíved. 

Ladíkázní vitte legény lánykát, 
Szeretettel simogatja karját. 
Meg-megríng a ladik Tisza hátán, 
Bánat ül már a szép leány arcán. 

Kéri legényt, forduljanak vissza, 
Fél a lányka, soká érnek haza. 
Ne félj lányka, megvédelek téged, 
Add én nekem örökre a szíved. 

Legyél nyugodt, haza viszlek téged, 
Szeretlek én, megvallom most néked. 
Mért is jöttél velem ily messzire, 
Ha eljöttél, borulj a keblemre. 

Szeretlek én téged tiszta szívemből, 
Rég vágyódok te érted lelkemből. 
Mondd meg nékem, kérlek, szép leányka, 
Vágyódol-e te is boldogságra. 

Mért nem felelsz, miért hullik könnyed, 
Nem akartam, hogy könnyezzen szemed. 
Száradjon fel szép szemednek könnye, 
Mondj egy igent, légy enyém örökre. 

Megszólal a könnyező szép lányka, 
Mért hozott ki engem a Tiszára. 
Félek nagyon, felborul a csónak, 
Az én könnyeim most azért hullanak, 



Fordítsuk meg csónakunkat vissza, 
Messze hozott minket el a Tisza. 
Kérdezze meg majd máskor én tőlem, 
Miért hullott mostan az én könnyem. 

Két fénysugár jött legény szeméből. 
Reménysugár tört fel a szívéből. 
Bízok benned, gyönyörű szép lányka, 
Elvezetlek földi menyországba. 

Megfordult a Tiszán a kis csónak, 
Szerelmesek összemosolyognak. 
Örömkönnyek szemükből feltörnek, 
Hozzáfognak, mindketten eveznek. 

Meg-megríng a ladik Tisza hátán, 
Boldogság ül mindkettőnek arcán. 
Fent az égbe szerződést csináltak, 
Két hü szívet összekalapáltak. 

DALNAK LEGYÜNK MESTEREI . . . 

Dalnak legyünk mesterei dal, nyíljon ajkunkon, 
Nem baj az, ha bármennyi év van a mi vállunkon. 
Daloljunk mi szeretetből és tiszta lelkünkből, 
Tekints le ránk, jó Istenünk, a magas menyekből. 

Forrjon össze, ha dalolunk, a mi szívünk, lelkünk, 
Egy szívvel és egy lélekkel sok szép dalt zengjünk. 
Kérjük Istent dalainkba, segítsen meg minket, 
Hogy áldja meg két kezével, dalos életünket. 
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DAL HOGYHA SZÁLL . . . 

Dal hogyha száll ajkatokról messzire, 
Sokszor elszáll egy másiknak lelkére. 
Dal szárnyain repül sokszor a lélek, 
Ahhoz repül, akit nagyon szerettek. 

Imára ha kulcsolódik kezetek, 
Az imátok elszáll messze tőletek. 
Egyenesen megy az ima az égbe, 
Áldásképen visszahull a fejekre. 

Daloljatok tiszta szívből emberek, 
Megtanul majd imádkozni lelketek. 
Boldog lesztek meglássátok mindnyájan, 
Boldogság majd tanyát üt e világban. 

Ima és dal legyen a mi lelkünkbe, 
Bízzunk mindig mink egy igaz Istenbe. 
Nem hagy ő el, velünk lesz az imánkba, 
Velünk lesz ő akkor minden munkánkban. 

Boldogság majd beragyogja éltünket, 
Nagy szeretet áthatja a lelkünket. 
Nem haragszunk soha többé egymásra, 
Nagy boldogság így jön a nagy világra. 

5 



BÜS HAZÁNKBAN . . . 
Bús hazánkban bús a dal ís, 
Bús a szívünk, zokog most ís, 
Magyar ember bús keservét, 
Dalba önti nagy keservét 
Magyar lelkek ha szenvednek, 
Dalban sokszor keseregnek, 
Öröm ha jön a szívünkre, 
Dalolunk mi örömünkbe. 

Magyar lelkek, ha dalolnak, 
Sokszor bizony felzokognak, 
Öröm, bánat dalba viszi, 
Magyar dalát megkönnyezi. 
Hull a könnyünk szép hazánkért, 
Imádkozunk szebb jövőért. 
Dalba mondjuk imáinkat, 
Áldj meg Isten mindnyájunkat. 

BÚZAKALÁSZ . . . 
Búzakalász szépen érik, 
Pípacsvírág közte nyílik, 
Búza szélén vad körtefa, 
Leány, legény van alatta. 
Sok pipacsot szép lány nézte, 
Legény addig átölelte, 
Ne nézzed a sok pipacsot, 
Inkább adjál egy pár csókot. 

Szégyenlős a szép kis leány, 
Csók elcsattant a szép arcán, 
Nem bír ö már szabadulni, 
Csókot vissza kellett adni. 
Elfordult egy pípacsvírág, 
Elfogta a szomorúság, 
Pípacsvírág azt suttogta, 
Miért adtad a csókját vissza. 



Egy csók helyett tizet adok, 
Jöjj már rózsám, rég itt vagyok, 
Ne várassál már engemet, 
Ne epesszed a szivemet. 
Végre itt vagy, add a csókod, 
Jaj de magas az ablakod, 
Alig ér el az én ajkam, 
Lábujjhegyen tartom magam. 

VAN É N NÉKEM . . . 
Van nékem két kis csirkém, 
Meg egy szép nagy búbos jércém, 
Öt szép tyúkom, egy kakasom, 
Mindennap van öt tojásom. 
Tojást sütök vacsorára, 
Áztat is pont nyolc órára, 
Akkor jön el a galambom, 
Rántottával én jól tartom. 

Csirkém, jércém, öt szép tyúkom, 
Meg a büszke nagy kakasom, 
Ez lesz az én hozományom, 
Lesz én nékem gazdaságom. 
Nagyon bőven lesz tojásunk, 
Esténként ezt vacsorálunk, 
Párocskámnak sülve-főve, 
Tojást adok minden este. 

KI VAN NYITVA . . . 
Ki van nyitva egy kis ablak, 
Ne félj rózsám, el nem hagylak, 
Szeretlek én téged nagyon, 
Nézzél már ki az ablakon. 
Rózsás ajkad nyújtsd ki nékem, 
Megcsókollak szép kedvesem, 
Tudom úgyis visszaadod, 
Ügy szeretem a te csókod. 



SOK SZÉP AKÁCVIRÁG . . . 

Sok szép akácvirág kinyílott a fákon, 
Fehér akácvirág sok van minden ágon. 
Ránk hajlik az ága sok szép virágjával, 
Átölelve tartjuk egymást a rózsámmal. 

Az akácfa lombja eltakar bennünket, 
Idegen szemektől megvéd mostan minket. 
Sok szép akácvirág, beszélgetnek halkan, 
Rózsám eperajkán századik csók csattan. 

Akácfavírágok halkan csókolódznak, 
Csókolódzní mostan ök is megtanultak. 
Beszélgetünk halkan boldog szerelemről, 
Akácvírágokkal egy szebb, jobb jövőről. 

CSÓKRA SZOMJAS . . . 

Csókra szomjas az én ajkam, 
Kímulatom én most magam, 
Jó vörösbor, píros leány, 
A fülembe húzzad cigány. 
Húzzad nekem nagyon szépen, 
Víg nótákat gyönyörűen, 
Koccints, igyál cigányprímás, 
Én fizetek neked, nem más. 

Szép gyönyörű píros lányka, 
Csókot adnék én a szádra, 
Szomjas nagyon az én ajkam, 
Nem oltja el más a szomjam. 
Hiába a sok borivás, 
Hiába a sok múlatás, 
Nem oltja más a szomjamat, 
Ne vessed meg a csókomat. 



K É T SZÉP LEÁNY . . . 

Két szép leány megy az uccán kényesen, 
Utánuk megy egy katona feszesen. 
Szól a baka, összecsapja bokáját, 
Nem látták-e az ő kedves babáját. 

Két szép leány elnevetik magukat, 
Azután elfintorítják arcukat. 
Nem lessük mi magának a babáját, 
Vigye lába más lánynak a bakáját. 

Tovább megy a két szép leány kacagva, 
Felsült velük az a csínos, szép baka. 
Mégis azért sajnálták a szép bakát. 
Irigyelték bakának a babáját. 

ABLAKAIM . . . 

Ablakaim az uccára nyílnak, 
Nyílás után hamar becsukódnak, 
Nem szeretem ablakomat nyitva, 
Sok legénynek van a szeme rajta. 

Jobb szeretem ajtómat kitárni, 
Szép kedvesem ott szokott bejárni. 
Ablakomat azért tartom zárva, 
Csókot kapok, hogy senki ne lássa. 

Hogyha eljön én hozzám a rózsám, 
Búzavirág szemével néz én reám. 
Rózsám kezét, hogyha felém nyújtja, 
Az én szívem mindjárt lángra gyújtja. 

Ha meg akar ölelni a rózsám, 
Szerelmesen néz először én reám. 
Nem akarom elfogadni csókját, 
Pedig nagyon várom csókja párját. 



ESIK N A G Y O N . . . 
Esik nagyon hűvös eső, 
Fújdogál az öszí szellő, 
Mind a kettő nagy munkába, 
Bolyongok az éjszakába. 
Öszí szellő vísszafújna, 
Azt suttogja, fordulj vissza, 
Ha tanácsát megfogadnám, 
Kinevetne az én rózsám. 

Hűvös eső hullik nagyon, 
Megáztatott igen nagyon, 
Bús szemeim úgy könnyeznek, 
Az esővel versenyeznek. 
Öszí szellő meghallgatlak, 
Vége van nagy haragomnak, 
Szívem, lelkem is azt súgja, 
Forduljál meg, eredj vissza. 

SZÓL A HARANG. 
Temetésre szól a harang, 
Búsan mondja giííng-galang, 
A falunak összes népe, 
Mind össze van gyülekezve. 
Most temetik a galambom, 
Én meg most a boldogságom, 
Hátul állok, hull a könnyem, 
Most temetem a szerelmem. 

Viszik már a temetőbe, 
Mék utána keseregve, 
Falu népe mind kíséri, 
Sajnálják, mind megkönnyezi. 
Nem adták öt ide nekem, 
Pedig én őt úgy szerettem, 
Szegény voltam, kigúnyoltak, 
Azért ment ő a halálnak. 



T A K A R O D Ó T . . . 
Takarodót fújják szépen, 
Lent sétálok az alvégen, 
Takarodó nekem ís szól, 
De a szívem mást parancsok 
Bús a szívem, mégis dobog, 
Kapálódzik, ízeg, mozog, 
Dupla munkát végez bennem, 
Mert szeret ö, szép kedvesem. 

Elhangzott a takarodó, 
De szerelmem az állandó, 
Nézem, nézem ablakodat, 
Benne sok szép muskátlidat. 
Két szemed nem ragyog közte, 
Azt keresem minden este, 
Sétáimat azért teszem, 
Hátha látlak, szép kedvesem. 

K E C S K E M É T I . . . 
Kecskeméti temetőnek 
Van egy új sírhantja, 
Barna kislány hogyha kimén, 
Könnyeit hullajtja. 
Sajnálom én ezt a kislányt, 
Rég magamnak szántam, 
Rózsás arcát, könnyes szemét, 
Rég szívembe zártam. 

Temetőnek kerítése 
Közel van a sirhoz, 
Ott sétálok nagyon sokszor, 
Mert szerelmem kínoz. 
Megszólítom ezt a kislányt, 
Megmondom én néki, 
Ne járjon a temetőbe, 
Oly sokat zokogni. 



Meg ís vallom én őnéki, 
Hogy szeretem régen, 
Meg ís kérem én magamnak, 
Legyen feleségem, 
Píros arcát nem zokogva 
Szeretném már látni, 
Vele együtt nagy világban 
Boldogan kacagni. 

ZÖLD LOMBOK K Ö Z T . . . 

Zöld lombok közt halkan sugdos 
Szerelmes kis szellő, 
Permetezve szép csendesen, 
Halkan hull az esö. 
Nézem, nézem az esőnek 
Sűrű, apró cseppjét, 
Síratgatom szomorűan 
Szívem nagy szerelmét. 

Nem kérdezi én tőlem meg 
Senki a világon, 
Mért fáj szívem, mért van az a 
Nagy szomorúságom. 
Csak az a lány kérdezné meg 
Okát bánatomnak, 
Vége lenne tudom mindjárt 
Szomorúságomnak. 

Felvidulna az életem, 
Boldog tudnék lenni, 
Kit szeretek ö ís tudna 
Engemet szeretni. 
Hogyha az a barna lányka 
Én hozzám eljönne, 
Összekötnénk életünket 
Egy boldog életre. 
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BUBIHAJA L E T T . 

Mai nap nagy csapás ért engem, 
Azóta bús az én életem, 
Kérdezzék meg, mért vagyok bús, 
Tudom úgyis más is volt bús, 
Egy asszony miatt. 

Képzeljék el, mi történt velem, 
Hogy megtudtam, majd hanyatt estem, 
Feleségem szép, nagy haja, 
Oda lett, van bubija, 
Ezért vagyok bús. 

Feleségem bubihaju lett, 
Ondolálót és beretvát vett, 
Nekem kell majd ondolálni, 
A nyakát meg beretválni, 
Óh jaj, jaj nekem. 

RANDEVÚRA HÍVTAK . . . 

Randevúra hívtak meg engem, 
De aki hitt, én nem ismertem, 
Kíváncsivá lettem nagyon, 
Azt írta, hogy Jancsim várom, 
így hát elmentem. 

Azt hittem, hogy nekem való lesz, 
Gondoltam, hogy hátha szép is lesz, 
Vágytam én is találkára, 
Mert a szívem nagyon árva, 
Sietve mentem. 

Amikor én ötet megláttam, 
Ráncos arcát én megcsodáltam, 
Karvaly orrát, szép nagy száját, 
Meg a két sor aranyfogát, 
Elmenekültem. 
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K O R C S M Á R O S N É SZÉP LEÁNYA . . 
Korcsmárosné szép leánya, 
Régen szeret engem, 
Szép Juliskám, te is tudod, 
Hogy szeret a lelkem. 
Két üveg bort hozzál nekem, 
Akarok mulatni, 
T e meg húzzad, öreg cigány, 
Szeretnék zokogni. 

Nem akartam, hogy megtudják, 
Hogy én hozzád járok, 
Azt akartam, hogy azt hígyjék, 
Hogy mulatni vágyok. 
Kitudódott a szerelmünk, 
Átkot szórnak rája, 
Minden rosszat rád kiabál, 
A rossz világ szája. 

Pedig tudom, tiszta vagy te, 
Mint a nap sugára, 
Tiszta a te hü szerelmed, 
Vágyok én utána. 
Válaszfalat, azt akarnak 
Kettőnk közé húzni, 
Szép Juliskám soha, soha, 
Nem foglak elhagyni. 

A S Z T A L O M O N . . . 
Asztalomon a szobámba terítve, 
A konyhámba minden készen megfőve, 
Kedves párom minden percbe úgy várom : 
Hogyha megjön, jó ebéddel kínálom. 

Megfőztem a legkedvesebb ebédjét, 
Nekem adta a hűséges jó szívét. 
Karjaimmal megölelem a nyakát, 
Megcsókolom ajkammal az ő ajkát. 



75 

HALVÁNY PIROS RÓZSÁK . . . 

Halvány píros rózsák szépen nyiladoznak, 
Nagy bánata van az én szép galambomnak. 
Beteg a jó anyja, nem mehet a bálba, 
Azért van a rózsám nagy szomorúságba. 

Legyél nyugodt rózsám, itt leszek melletted, 
Engem kielégít a te hü szerelmed. 
Szép kis piros ajkad mosolygását látom, 
Gyémánt ragyogású szemed hadd csodálom. 

Többet érsz te nekem, sok világi bálnál, 
Sokkal többet érsz te nekem a világnál. 
Bálbamenés helyett borulj a keblemre, 
Szerelmes szavakat hadd súgok füledbe. 

MEGKÉRTEM A KEZED . . . 

Megkértem a kezed a te szüléidtől, 
Áldást kértem hozzá a jó Istentől. 
T e tőled angyalom, kérem szerelmedet, 
Hadd kössem én hozzám a te életedet. 

Kiválasztottalak, hitvesemmé teszlek, 
Mert én téged nagyon, oly régen szeretlek. 
Őriztem titkomat, most néked megvallom, 
Hallgassál meg engem, szépséges angyalom. 

Légy örökre enyém, szerelmes hitvesem, 
Örökre tied lesz az én hü szerelmem. 
Egymást boldogítva kezdünk új életet, 
Vezet majd bennünket Hit, Remény, Szeretet. 

Hittel a lelkünkbe nézünk fel az égre, 
Reménnyel tekintünk egymás hü szemébe. 
Szeretettel egymást sokszor átkaroljuk, 
Egymást szeretettel sokszor megcsókoljuk. 



GUMMISARKA . . . 

Gummísarka van az én új csízmámnak, 
így tetszek én az én kedves rózsámnak. 
Halkan járok, ne hallja meg senkise, 
Hogyha elmék a rózsámhoz vizitbe. 

Szép rózsámhoz, hogyha elmék titokba, 
Szerelmesen simul az én karomba. 
Szerelmes szót súgok én a fülébe, 
Csókos ajkát ráteszi az enyémre. 

Gummísarka azért van a csízmámnak, 
Csókos ajka van a kedves rózsámnak. 
Szabadulni alig lehet ö tőle, 
Mézeshetek válnak egyszer belőle. 

B O K O R U G R Ó . . . 

Bokorugró az én rózsám ruhája, 
Csókra termett az ö píros kis szája. 
Gyémánt fénye van az ö két szemének 
Bolondulnak utána a legények. 

Én vagyok a legbolondabb utána, 
Mert én mindig szomjazom a csókjára. 
Hogyha én őt karjaimba tarthatom, 
A világért nem adnám a galambom. 

Szép kedvesem, légy az enyém örökre, 
Bízzad reám magadat egy életre. 
Hadd legyek én tenéked a hü párod, 
Választásod, tudom soha nem bánod. 
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MEGSZERETTELEK ÉN . . . 

Megszerettelek én, téged nagyon régen, 
Mikor sokat jártál a bús temetőben. 
Láttalak én sokszor anyád sírhalmánál, 
Sírtál nagyon sokszor a bús fejfájánál. 

Követtelek téged titkon nagyon sokszor, 
Egyszer arra mentem, úgy zokogtál akkor. 
Megszólítottalak, megvigasztaltalak, 
Szép szemed könnyei akkor felszáradtak. 

Utunkat azóta sokszor együtt járjuk, 
Szerelmes angyalom, boldogságunkat várjuk. 
Kedves szép leányka, légy enyém örökre, 
Magas égtől áldást kérünk szerelmünkre. 

Kicsiny fészket rakunk te veled majd ketten, 
Élünk majd boldogan, boldog szerelemben. 
T e leszel majd az én szerelmes kis párom, 
Esküvőnket én már oly nehezen várom. 

S O R S Ü L D Ö Z Ö T T . 

Én vagyok egy sorsüldözött árva, 
Szülőföldem el vagy tőlem zárva. 
Mikor lehet hazamennem nékem, 
Kárpát bércet újra mikor nézem. 

Kárpátoknál neveltek fel engem, 
Kárpát alján lakott a kedvesem. 
Bércet, völgyet ott kelletett hagyni, 
Szép kedvesem, mikor foglak látni. 

Fáj a lelkem, szívem sokszor vérzik, 
Boldog jövőnk, még az mindig késik. 
Mienk lesz még Erdély, Kárpát bércek, 
Szép kedvesem, reményeink szépek. 



Orgonavírágot gyönyörködve nézem, 
Pedig fájdalmas az én egész életem. 
Orgonavírágok nagyon szépek vagytok, 
Rövid az éltetek, hamar elhervadtok. 

Én is hervadozok, pedig szép az élet, 
Egy hűtlen lány miatt közeleg a végzet. 
Nála nélkül nem kell az élet én nekem, 
Sötét sírba visz még az én nagy szerelmem. 

Bele tesznek engem egy nagy sötét sírba, 
Szomorú fejfámra az legyen felírva. 
Amikor elhagyták, orgonák virultak, 
Amikor temették, orgonák hervadtak. 

Orgonafa legyen síromhoz ültetve, 
Tavasszal ha nyílik, senki le ne szedje. 
Égből nézem ki jön az orgonafámhoz, 
Ki mer hozzányúlni sok szép orgonámhoz. 

Hűtlen rózsám hogyha közeledni látom, 
Szakíthat orgonát, tőle nem sajnálom. 
Síron túl is őtet szeretem örökre, 
Ö miatta megyek örök pihenőre. 

NAPRAFORGÓ. 

Zöldelík a napraforgó levele, 
Nemsokára virág jön ki közüle. 
Megnől nagyra napraforgó virágja, 
Szeretnék én csókot adni a szádra. 

Ha kinyílik napraforgó virágja, 
Úgy lehet, hogy másnak vágyok csókjára. 
Hajladozó napraforgó virágja, 
Én is nagyon hasonlítok hozzája. 
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SZÉP KEDVESEM, MIÉRT . . . 

Szép kedvesem, miért nem szeretsz te engem. 
Azóta nagyon bús az egész életem. 
Nem tudok nyugodni, sóhajtozok mindig, 
Könnyeim bizony sokszor arcomon foly végig. 

Halvány lett az arcom, oly nagyon bús lettem, 
Nem tudok nyugodni, űz az én szerelmem. 
Két ölelö karom, vár az nagyon téged, 
Gyere vissza kérlek, hozd vissza szerelmed. 

Árva lettem nagyon, mióta elhagytál, 
Szerelmes karomba oly régen nem voltál. 
Várlak téged vissza, jöjj vissza én hozzám, 
Légy újra az enyém, egyetlen egy rózsám. 

SZÜRKE FELLEG . . . 

Szürke felleg reá borult az égre, 
Nyári eső csendesen hull a földre. 
Megáztatja erdőt, mezőt, virágot, 
Az én ruhám az is nagyon átázott. 

Nyári eső nagyon hasznos a földre, 
Erdő, mező, virágok felfrissülve. 
Ázott ruhám hüvösítí testemet, 
Ez az eső megvert nagyon engemet. 

Olyan vagyok, mint egy ázott kis ürge, 
Ruhám tapadt egészen a testemre. 
Megállok a falu szélén, mit tegyek, 
Megforduljak, vagy így is én bemenjek. 

Kérőbe mék a rózsámhoz ázottan, 
Mit csináljak, nem is tudom én mostan. 
Node nem baj, igy nem kellek, amúgy se, 
Belelátok most a rózsám lelkébe. 



ATALNEZEK . . . 

Átaínézek a szomszédba, 
Hátha kínt vagy az udvarba, 
Úgy szeretlek téged látni, 
Kerítésnél reád várni. 
Hogy ha kínt vagy az udvaron, 
Boldog vagyok olyan nagyon, 
Ha meglátlak, szép kedvesem, 
Örül nagyon szívem, lelkem. 

Nem merek én átal szólni, 
Nem akarom elárulni, 
Hogy én sokszor átaínézek, 
Kerítésnél leselkedek* 
Hogy ha jársz, kelsz az udvaron, 
Nóták nyílnak az ajkadon, 
Oly édes a csengő hangod, 
Tudom nekem szól a dalod. 

VASÁRNAP ÉN . . • 

Vasárnap én elmegyek a templomba, 
Elmerülök áhítatos imámba. 
Megkérem a magas égnek királyát, 
Adja nekem falu legszebb leányát. 

Falu legszebb leánya az én rózsám, 
Haragszanak ezért sokan én reám. 
Nem akarják, hogy én legyek hü párja, « 
Nagyon sokan ízengetnek hozzája. 

Szép a rózsám, mint egy fehér liliom, 
Átölelve a keblemre szorítom. 
Félig nyíló píros rózsa az ajka, 
Lépesméznél is édesebb a csókja. 



N E M SZERETEM, HOGY T E . 

Nem szeretem, hogy te mással ís társalogsz, 
Nem szeretem én azt, másnak ís udvarolsz. 
Féltékenység gyötrí szívemet, lelkemet, 
Add nekem örökre a te szerelmedet. 

Legyél te a régi, hisz én úgy szeretlek, 
Féltékenységemben oly sokat szenvedek. 
Ne hallgassad soha másnak kacagását, 
Ne figyeljed soha másnak kacsíntását. 

Elakarnak téged rabolni én tőlem, 
Vádakat mondanak néked én felőlem. 
Ne hígyj soha nekik, szeress tovább engem, 
Oly igaz te hozzád, az én nagy szerelmem. 

MEGLÁTTALAK . . . 

Megláttalak én először téged, 
Gyöngyvirágot adtam akkor néked. 
Sokszor nyílott gyöngyvirág azóta, 
Elfeledni nem bírlak soha. 

Minden évben gyöngyvirágok nyílnak, 
Ha kinyílnak, hamar elhervadnak. 
De a szívben szerelem ha nyílik, 
Hü szerelem állandóvá válik. 

Gyöngyvirágok nektek szól a dalom, 
Elment messze a kedves galambom. 
Nem jött többé soha vissza hozzám, 
Nem tudom, hogy miért haragszik rám. 

Valamikor őtet meglátjátok, 
Nyíljatok ki, kedves gyöngyvirágok. 
Hadd jussak én akkor az eszébe, 
Hadd fogadjon vissza a szívébe. 



Merre mentél, nem ís tudom, 
Nem mondja meg senki, 
Nagy bánatom a szívemből 
Nem üzí el semmi. 
Bús könnyeim, sóhajaim 
Szívemből feltörnek, 
Nagy bánatom, fájó szívem, 
Még a sirba visznek. 

Ha meghalok bánatomba, 
Nem hullik a könnyem, 
Lent a sírba megnyugodva 
Nem fáj majd a szívem. 
Sötét sírba mély álomba 
Örök álmom alszom, 
T e meg hűtlen meglátsz sokszor, 
Ha az álom elnyom. 

NEM VAGYOK ÉN . . . 
Nem vagyok én nagyon korhely, 
Pedig annak hívnak, 
Csak a bánat fog el engem, 
Bús szemeim sírnak. 
Akkor sírok mindig nagyon, 
Hogyha nem lát senki, 
Nem akarom, hogy megtudják, 
Mért járok mulatni. 

MIÉRT HAGYTÁL . . . 
Miért hagytál engemet el, 
Mikor úgy szeretlek, 
Nem ís mondtad, hogy te elhagysz, 
Én ezen kesergek. 
Bánatja nagy a szívemnek, 
Mióta nem látlak, 
Én tégedet minden percbe 
Szerelmesen várlak. 



Elhuzatom a cigánnyal. 
Legkedvesebb nótám, 
Eldalolom nagyon sokszor, 
Hűtlen lett a rózsám, 
Mással éli a világát, 
Mást ölel a karja, 
Másnak lett a felesége, 
Azé lett a csókja. 

Korhely nevet adtak én rám, 
Hogy mulatni járok, 
Nem vagyok én korhely azért, 
Feledésre vágyok. 
Bánatomat mék feledni, 
Cigányzene mellé, 
Ide gyere, cigányprímás, 
Az asztalom mellé. 

LENGEDEZ A , . . 

Lengedez a nyári szellő csendesen, 
Elhagyott a szép kedvesem most engem. 
Azt mondta, hogy nem illek én őhozzá, 
Ne számítsak soha többé ö reá. 

Kinyitom az ablakomat az éjben, 
Hadd sirom ki most magamat egészen. 
Hátha könnyebb lesz a szivem és lelkem, 
Mert nagyon fáj, hoy itt hagyott a hűtlen. 

Nyári szellő hüvösítsd meg arcomat, 
Mert én nagyon kisírtam most magamat. 
Feledésre nem számítok sohasem, 
Mert én őtet a lelkemből szeretem. 



Felemeli a bús fejét, 
Tenyerébe hajtja, 
Csak az a baj, hogy az a lány, 
Bánatát nem látja. 
Meghallaná, hogy neki szól 
E szomorú nóta, 
Megszeretné, vagy megvetné, 
Bárcsak itten volna. 

Cígánybanda, muzsikátok 
Nagyon halkan szóljon, 
Megfizeti munkátokat, 
Más ne parancsoljon. 
Húzzatok egy olyan nótát, 
Hogy szíve ne fájjon, 
Reménytelen nagy szerelme, 
Hogy valóra váljon. 

BOROSÜVEG , . . 
Borosüveg asztalomon, 
De nincs benne semmi, 
Mind kifogyott, mi benne volt, 
Jó volna még inni. 
Nagyon jó volt, mind megittam, 
Vörösbor volt benne, 
Ügy érzem, hogy be is rugtarr, 
A kakas megcsípje. 

SZÓL A BANDA . . . 
Szól a banda, cigányzene, 
Vendéglőben halkan, 
Sok szép hangú muzsikákon 
A hangfogó fent van. 
Szomorúan, nagy érzéssel 
Játszik a nagy banda, 
Mellettük van, kinek húzzák, 
Asztalra borulva. 
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Hozzatok az üvegembe, 
A jó vörösborból, 
Hadd igyak még egypár kortyot, 
Nem lesz még baj abból. 
Nekünk termett a borocska. 
Nem az asszonyoknak, 
Megkínáljuk azért őket, 
Ne haragudjanak. 

Feleségem is azt mondja, 
Ne igyak én többet, 
Mert akkor ö elhagy engem, 
Vissza sem jön többet. 
Bajos volna kettő közül, 
Egyiket elhagyni. 
Jó bor nélkül, asszony nélkül, 
Meg se tudnék lenni. 

HAJNALKA VIRÁGJA . . . 

Hajnalka virágja reggelenként nyílik, 
A rózsám ajtaja előttem záródik. 
Nem is olyan régen utánam záródott. 
Megfordult a világ, mert kiutasított. 

Maradjál magadnak, te hideg, kevély lány, 
Nem volt nekem bűnöm, mégis haragszol rám. 
Azt mondtad, hogy láttad, köszöntem más lánynak, 
Szemembe azt vágtad, udvaroljak másnak. 

Jobb is nekem még most utadból elmenni, 
Hideg kevélységed nem tudnám megszokni. 
Szerény, jó leányra vágyódik a lelkem, 
Sokkal jobb én nékem, hogy elűztél engem. 



Kocsin járok a városba mulatni, 
Szeretek én néha, néha btvngnu 
Jó borocskát, szép asszonykát szeretem, 
Ezt a kettőt soha én meg nem vetem. 

A tanyáról bejöttem a városba, 
Egy csomó pénzt hoztam én a lajbímba. 
Kellett is pénz a városba mindenért, 
Sok pénz kellett jó borokért, szép csókért. 

Pénz nélkül mék vissza ki a tanyara, 
Ki is dobtak engemet az uccára. 
Tüzel a bor, tüzel a csók én rajtam, 
Én még bizony egy pár pofont is kaptam. 

Node se baj, eztán jön a hadd el hadd, 
Otthon még az anyám, apám az is ad. 
Ki bírom még, nem baj még ez, megsúgom, 
Csak ezt meg ne tudja, az én galambom. 

ÖREG VAGYOK . . . 

Öreg vagyok, ídö eljárt én rajtam, 
Csókot azért jó páromtól csak kaptam. 
Visszaadtam én neki megduplázva, 
Még mostan is szép asszony még a Sára. 

Valamikor a csókjára úgy vágytam, 
Píros ajkát, gyöngysor fogát ha láttam. 
Elvette ő az eszemet egészen, 
Papucsába bebujtatott oly szépen. 

Sok szép ídö járt el a mi fejünkön, 
Bánat nincs még egyőnknek se szemünkön. 
Tiszta fehér a mi hajunk egészen, 
Megcsókoljuk azért egymást oly szépen. 
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HA ELMEGYÜNK • . . 
Ha elmegyünk az országos vásárra, 
Elköltők egy csomó pénzt a rózsámra. 
Veszek neki hosszú píros pántlikát, 
Avval köti össze a szép dús haját. 

Felülünk mi a forgóra, hintára, 
Bemegyünk a nyerös komédiába. 
Mézeskalács sátornál is megállunk, 
Egy pár szívet azt is bizony vásárlunk. 

Szétnézünk a nagyvásárba mindenütt, 
Vásárlunk még egy kicsi és nagy fésűt. 
Avval fogjuk csínosítni hajunkat, 
Veszünk tükröt, megnézzük majd magunkat. 

Amikor majd másik vásárra megyünk, 
¿Akkor bizony férj és feleség leszünk. 
Fözökanál, kis, nagy lábos jön sorba, 
Nem telik pénz hintára és forgóra. 

CSIKÓS VAGYOK. 
Kínt a pusztán csikós vagyok, 
Csikók között boldog vagyok, 
Dalolgatok, fütyürészek, 
A szűrömön heverészek. 
Kedves szűröm el nem hagyom, 
Inkább sokszor rámborítom. 
Megvéd szűröm sok mindentől, 
Naptól, széltől, nagy esőtől. 

Csikók között, ha nem alszom, 
Csillagokat számlálgatom, 
Szeretem a holdvilágom, 
Ez én nékem a lámpásom. 
A szabadba hogyha alszom, 
Megőriz az én csillagom, 
Csikós vagyok, ha el alszom, 
Szép lányokról álmodozom. 



ELMEGYEK ÉN . . . 
Elmegyek én búzát vágni a nyáron, 
Kötözőm lesz az én kedves jó párom. 
Együtt megyünk mink kenyeret keresni, 
Együtt fogjuk majd a télen megenni. 

Kasza csillog az én dolgos kezembe, 
Döl a búza kaszám előtt szép rendbe. 
Feleségem markot veri utánam, 
Meg is ölel, hogyha én elfáradtam. 

Búzavirág lesz sapkámhoz feltűzve, 
Jó páromnak is tűzök a keblére. 
Hajnaltól majd késő estig dolgozunk, 
Aratáskor bizony sokat fáradunk. 

Learatjuk, elcsépeljük a búzát, 
Kapunk mi is, úgy lehet, vagy tíz mázsát, 
Lesz kenyerünk, egész évben ehetünk, 
Kedves párom, a télen nem szenvedünk. 

SZÉP PAPLANOM. 
Píros az én szép paplanom, 
Alatta oly jókat alszom, 
Álmodozok sok mindenről, 
Oly szépeket kedvesemről. 
Álmaimba járok-kelek, 
Kedvesemhez sokszor megyek, 
Átölel a karjaival, 
Megcsókol a szép ajkával. 

Én akkor ha felébredek, 
Álmaimon elkesergek, 
Sóhajtozva azt suttogom, 
Miért volt ez csak egy álom. 
Álmaim ha valóra vál, 
Nagy boldogság akkor rám száll, 
Paplanomat feljebb húzom, 
Megfordulok, tovább alszom. 



BÚZAVIRÁG . . . 
Búzavirág kékelík az út szélén, 
Szőke legény megállott az út végén. 
Egy nagy csomó búzavirág kezébe, 
Hátha kap majd csókot érte cserébe. 

Szőke legény viszi már a virágot, 
Annak viszi kire szíve rég vágyott. 
Szívdobogva készül az átadásra, 
Szeretettel gondol a szép leányra. 

Szép leánynak átadta a virágot, 
De nem merte érte kérni a csókot. 
Belenézett két ragyogó szemébe, 
Szerelmes szót bele súgott fülébe. 

Lesüti a szép kis lányka kék szemét, 
Megvallja a legény az ö szerelmét. 
Két karjába legény a lányt bezárja, 
Szerelmesen simul a lány hozzája. 

M O S Ó T E K N Ö . 
Előttem a mosóteknő 
Sok vizes ruhával, 
Összevesztem én az este 
A kedves rózsámmal. 
Mosom, mosom a sok ruhát, 
Mind szépen fehérlik, 
Az én szemem könnyeimmel 
Bizony most megtelik. 

Számlálgatom a perceket, 
Mikor lesz már este, 
Eljön-e majd az én rózsám, 
Milyen lesz a kedve. 
Megbékül-e majd én velem, 
Szeret-e még engem, 
Vagy ö távol marad tőlem, 
Vádol az én lelkem. 
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SEBESEN FOLY . . . 

Sebesen foly a vén Tisza lefelé, 
Ladik úszik a Tiszából kifelé. 
Barna hajós tartja kormányt kezébe, 
Szőke kislány jön a hajós elébe. 

Hajóslegény kilépett a ladikból, 
Megkérdezte a kis szőke leánytól. 
Mondd meg kislány, mért siettél oly nagyon? 
Mert azt hittem, most jön az én galambom. 

Csalódottan álldogál a leányka, 
Bánatkönnyek tódulnak az arcára, 
Két szép szeme könnypatakká változik, 
Én Istenem, a galambom hol késik. 

Ugy aggódik az én szívem ö érte, 
Én Istenem, tán valami baj érte. 
Ne aggódjál, szép kis szőke leányka, 
Megígérte, jön az már nem sokára. 

Hogyha nem jön, akkor Tisza elnyelte, 
Úgy lehet, már valahol öt kitette. 
Bizony, ilyen hajós ember élete, 
Nem is tudja, mikor éri végzete. 

Szőke kislány, hogy ha nem jön ő vissza, 
Hogyha őtet elnyelte a vén Tisza. 
Felajánlom én magamat te néked, 
Nem lesz akkor árva a te életed. 

Bubi 
Rózs 
Rövíi 
Kilát: 
Még 

Nag> 
Ha e 
Sózó 
Asztí 
Ül n 

Bubi 
Főző 
Tant 
Az e 
Férji-



CSIPKÉS PÁRNÁM . 
Csipkés párnám fejem alatt, 
Könnyeimtől átázott, 
Egy nagy harag és nagy bánat, 
Bennem sírni úgy vágyott. 
Kisírtam most keservemet, 
Belesírtam a lelkem, 
Bús életem nagy keservét, 
Nagy fájó bús szerelmem. 

Fájó érzés csak megmaradt, 
Az én szegény szívembe, 
Velem lesz majd, úgyis lehet, 
Kísér egész éltembe. 
Nem kívánok én így élni, 
Evvel a nagy bánattal, 
Ügy fáj az én szívem, lelkem, 
Kibékülök rózsámmal. 

BUBI HAJA . . . 
Bubi haja van a kedves rózsámnak, 
Rózsás színe van a kedves arcának, 
Rövid néki a ruhája, 
Kilátszik a kis bokája, 
Még ez nem nagy baj. 

Nagyobb baj, hogy nem tud főzni semmit 
Ha elveszem, mi is lesz majd én \elem, 
Sózott leves, kozmás étel, 
Asztalomnál szégyenszemmel 
Ül majd hitvesem. 

Bubi hajú kis leányok, halljátok, 
Főzőkanált kezetekbe fogjátok, 
Tanuljatok ti már főzni, 
Az ebédet elkészítní, 
Férjhez mehettek. 



ELPIRULT ARC . . . 
Elpirult arc kiment divatból, 
Csak emléke van már a múltból, 
Szűk a ruha, az is kurta, 
Blúzának meg nem kell ujja, 
Télen, sem nyáron. 

Haragszok e csúnya divatra, 
Az anyósom pártjukat fogja, 
Divatosan kell most járni, 
Nem kell érte haragudni, 
Nyugodjak bele. 

Legényember meg tud nyugodni, 
Férjek tudnak érte lármázni, 
Férjuramék nem akarják, 
Hogy más szemek is meglássák, 
Féltett kincsüket. 

Sok szép vállat és a karokat, 
Szép kis lábat és a nagyobbat, 
Az asszonyok és a lányok, 
Kisebb lányok és a nagyok, 
Mind megmutatják. 

VIG NEM L E H E T Ü N K . 
Vígnak mostan nem lehet lenni, 
Nagyobb divat most szomorkodni. 
Szomorúság és a sóhaj, 
Minden háznál van mostan baj, 
Nem kell azt kérni. 

Nagyon nagy baj van én nekem 
Meg az összes magyaroknak is. 
Pénzestárcánk összelapult, 
Hátunk megett szomorú mult, 
Gyászt teszünk mi rá. 

is, 



Bizonytalan jövő előttünk, 
Aggódik a szívünk és lelkünk. 
Nem bízunk mi már senkibe, 
Csak egy igaz jó Istenbe, 
Ebbe kell bízni. 

Bizodalmunk legyen nagyon nagy, 
Istenbe bízz ember, bárki vagy. 
Jobboldali, baloldali, 
Tanuljál meg imádkozni, 
Tiszta szívedből. 

Tisztítsuk meg a szívünket, 
Bánjuk meg mi nagy bűneinket. 
Ne mondjuk, hogy nincsen bününk, 
Ne tagadjuk a mi vétkünk, 
Mindnyájunknak van. 

Fogjuk mi meg egymásnak kezét, 
Boldogítsuk egymás életét. 
Jó emberek, halljátok meg, 
Egymás bűnét bocsássuk meg, 
Multat feledjük. 

Ne legyünk mi önzök sohase, 
Irigységet űzzük messzire. 
Legyünk jóba mindenkivel, 
Mindenkihez tisztelettel, 
Legyünk mindnyájan. 

Megsegít még az égnek ura, 
Az áldását reánk hullajtja. 
Szebb jövőnek hajnalpírja, 
Felragyog még a hazánkra, 
Bús magyarokra. 



SZÍNHÁZI KUPLÉ. 

Komikusnak hívnak engemet, 
Sok szép leány engem nem szeret, 
Hogy megmondom mi fáj nekem, 
Azért nem szeretnek engem, 
Ez fáj énnekem. 

Nevetnem kell, ha fáj is lelkem, 
Publikumot megnevettetem, 
Velük együtt mulatok én, 
Publikumot szeretem én, 
Tiszta szívemből. 

Miért lettem én szegény komikus, 
Miért nem lettem egy nagy muzsikus, 
Tánctermekbe muzsikálnám, 
Úgy járnák majd, ahogy húznám, 
Sok szép leányok. 

Magyar csárdást húznék én sokat. 
Megmozgatnék minden lábakat, 
Húznám a sok magyar nótát, 
Nem is nézném a sok kottát, 
Húznám lelkemből. 

Szeretem a sok szép virágot, 
Szeretem a vig társaságot, 
Szép leányok kacagását, 
Szép asszonyok kacsíntását, 
Szeretem nagyon. 

Szeretem még ezt a színpadot, 
Meg ezt a szép kedves jó tapsot, 
Énekelnék én még sokat, 
De az idő már elhaladt, 
Máskor folytatom. 
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SZERELMESEM . . . 
Szerelmesem, szép angyalom, 
Hallgassál meg engem, 
Égő szívem érted lángol, 
Mert szeret a lelkem. 
Jöjj, kedvesem, karjaimba, 
Imádlak én téged, 
Hű szívemnek nagy szerelmét, 
Hadd mondjam el néked. 

Tiszta és mély a szerelmem, 
Mit irántad érzek, 
Szívem, lelkem szeret téged. 
Imádattal nézlek. 
Hallgassál meg, légy az enyém, 
Jöjj az én keblemre, 
Vágyik szívem és a lelkem, 
Tiszta szerelmedre. 

SZÉP KEDVESEM V I S S Z A . . 
Szép kedvesem vissza hívlak, 
Jöjj vissza én hozzám, 
Nem bírlak én elfeledni, 
Hűtlenné vált rózsám. 
Sajnállak én mindig téged, 
Nincs egy nyugodt percem, 
Szeretlek én tiszta szívből, 
Téged, szép kedvesem. 

Gyere vissza, várva-várnak az 
Ölelő karjaim, 
Vár tégedet az én ajkam, 
Hűséges csókjaim. 
Indulj kérlek, gyere vissza, 
Azt üzenem néked, 
Kicsi tanyám, hü szerelmem, 
Várva várnak téged. 



S Z E R E T E M . . . 
Szeretem a magyar népeket, 
Szeretem én ifjat, véneket, 
Szegényt és a dúsgazdagot, 
Boldogtalant és boldogot, 
Mind, mind szeretem. 

Szeretem a szőkét, barnákat, 
Kicsit szépet és a csúnyákat, 
Nem vagyok én válogatós, 
Az én ruhám az is foltos, 
Mégis nagyon jó. 

Nagyon nagy az én szeretetem, 
Egy kis szívből mégis kiestem, 
Azt mondta, hogy én nem kellek, 
Azért, hogy én úgy szeretek, 
Én ilyen vagyok. 

Keresek majd én egy másikat, 
Kérem szépen kommendáljanak. 
Aki tudna, jelentkezzen, 
Megköszönöm nagyon szépen, 
Tiszta szívemből. 

Nem baj az, ha most nem is tudnak, 
Időt adok, gondolkozzanak, 
Nemsokára visszatérek, 
Bocsánatot szívből kérek, 
Én most elmegyek. 

FŐNYEREMÉNY. 
Van nekem egy szép, jó nagyanyám, 
Meg egy édes, kedves anyuskám, 
Van még egy szép, jó hitvesem, 
Ez a három az én kincsem, 
Összes vagyonom. 



Pénzem bizony nagyon kevés van, 
Adósságom bizony az sok van, 
Mit csináljak, nem is tudom, 
Olyan nagy az én sok gondom, 
Őszülök bele. 

Három asszony mondja boldogan, 
Gólya tőlünk már nem messze van, 
Négyen fekszünk, öten kelünk, 
Boldog lesz a szívünk lelkünk, 
Mind a négyőnknek. 

Fogva tartjuk nálunk a reményt, 
Megnyerjük még a főnyereményt, 
Lesz majd pénzünk nagyon bőven, 
Boltos, hentes hitelezzen, 
Bízzanak bennünk. 

Nyereményből jut majd ruhára, 
Jobb kosztra, meg majd a színházra, 
Vendéglőben vacsorálunk, 
Jó borocskát iszogatunk, 
Bár már itt volna. 

SZÉP JULISKÁM . . . 

Szép Juliskám, szeretlek én tégedet, 
Két szép szemed megigézte lelkemet. 
Ne légy hozzám olyan hideg, kedvesem, 
Mert szomorú akkor az én hű lelkem. 

Szép gömbölyű két karoddal ölelj meg, 
Rózsás, pici, szép kis száddal csókolj meg. 
Tedd már egyszer kedvemet meg, szép rózsám, 
Tudom akkor sokkal többet gondolsz rám. 



AZ ÉN BABÁM . . . 
Az én babám de takaros, 
Kis köténye fehérbabcs, 
Tele szedte cseresznyével, 
Megigézett szép szemével. 
Szép kis babám, hallgassál meg, 
Cseresznyével kínáljál meg, 
Csókot adok neked érte, 
Cseresznyéért én cserébe. 

Egy cseresznye, egy édes csók, 
Pici szádnak ez nem is sok, 
Ha akarod, kettőt adok, 
Ne mondd, hogy én fukar vagyok. 
Kicsi babám, adj cseresznyét, 
Kiürítjük a kötőcskét, 
Kötőcskéből a cseresznye, 
Mind kifogyott, egy sincs benne. 

NEM T U D O M , H O G Y . . . 
Nem tudom, hogy mi volt veled, 
Hogy könnyes volt a két szemed, 
Amikor én megkérdeztem, 
Úgy aggódott az én lelkem. 
Nem szóltál, de sóhajod szállt, 
Aggódott a szívem és fájt, 
Szép kedvesem, csak könnyeztél, 
Mosolyogtál és szenvedtél. 

Most tudom, hogy mért könnyeztél, 
Fájdalmad közt is szerettél, 
Nem akartad megmondani, 
Elakarnak választani. 
Szép kedvesem, legyél nyugodt, 
Ki küzdjük még boldogságot, 
Egymás kezét mink megfogjuk, 
Szerelmünkért síkra szállunk. 
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ELMEGYEK É N • . . 

Elmegyek én nagyon messze, 
Szomorúan és kesergve, 
Új emberek közé vágyom, 
Hogy szerettem, azt sajnájom. 
Hú szerelmem kinevették, 
Kit szerettem eljegyezték, 
Másnak adták a kedvesem, 
Messze vágyik innen lelkem. 

Távolba mék én feledni, 
Messze megyek keseregni, 
Ne lássák meg fájó könnyem, 
Könnyebb lesz majd elviselnem. 
Legyél boldog, nem átkozlak, 
Elmegyek, hogy ne lássalak, 
Fátyol borul a multunkra, 
Jobb lesz távol, szívem súgja. 

MEGCSALTÁL T E . . . 

Megcsaltál te, szép kedvesem engemet, 
Búsulásnak adtam át a fejemet. 
Bánatos lett az én lelkem, hú szívem, 
Hűtlen lettél, megver meglásd az Isten. 

Mondd meg nékem, te hűtlen lány, mért tetted, 
Megvádol még érte téged a lelked. 
Mért mutattad, hogy szeretsz te engemet, 
Mért nem mondtad, hogy a szíved mást-szeret. 

Jutok én még meglátod az eszedbe. 
De már akkor kínt nyugszom a sírkertbe. 
Kijársz sokszor, úgyis tudom síromhoz, 
Hűtlenséged tudom sokszor megkínoz. 

7+ 



100 

MI AZ OKA • . . 

Mí az oka, szép kedvesem, 
Hogy nem szeretsz engem, 
Valld be nékem tiszta szívből, 
Tőled követelem. 
Világosíts fel engemet, 
Tudjam mí a bűnöm, 
Mit vétettem én te néked, 
Hogy kitetted szűröm. 

A faluban azt beszélik, 
Mást szeretsz te régen, 
Azt sugdossák esküvőd is 
Nemsokára lészen. 
Mástól hallom, nem tetőled, 
Hogy nem jössz én hozzám, 
Mért nem mondtad régen nékem, 
Hogy nem szeretsz, rózsám. 

TISZA VIZE . . . 

Tisza vize lassan folyik lefelé, 
Szőke legény sietve megy befelé. 
Nem akarja váratni a kedvesét, 
Most akarja megkérni a kis kezét. 

Rég szeretik ők már egymást titokba, 
Félve tették, hogy senki meg ne tudja. 
Máma este be lesz vallva szerelmük, 
Megkönnyebbül akkor majd az ö szívük. 

Áldást kérnek szüleiktől fejükre, 
Régtől fogva ez van már az eszükbe. 
Szembe néznek ők az egész világgal, 
Nem törődnek világ népe szájával. 
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OLYAN AZ ÉN RÓZSÁM . . . 

Olyan az én rózsám, mint egy feslő rózsa, 
Csíllogós a szeme, mosolygós az arca. 
Oda tudnám adni az egész életem, 
Hogyha egyszer szívből megcsókolna engem. 

Megkérem én egyszer rózsám szülőanyját, 
Hogy adja már nekem a legszebbik lányát. 
Megbecsülném én öt az egész életembe, 
Gyönyörködni tudnék ragyogó szemébe. 

Hogyha enyém lenne szerelmes kis párom, 
Benne látnám én meg földi mennyországom. 
Együtt tennénk mi meg földi vándorlásunk, 
Egymásba lelnénk fel a mi boldogságunk. 

MEGBOCSÁJTOK . . . 

Megbocsájtok én te néked, 
Ha vissza térsz hozzám, 
Elfelejtem minden bűnöd, 
Megbocsájtok rózsám. 
Tudod te azt nagyon régen, 
Szeret szívem, lelkem, 
Gyere vissza várva-várlak, 
Vár a hü szerelmem. 

Nem volt nekem soha nyugtom, 
Mióta elhagytál, 
Amióta én megtudtam, 
Más karja közt voltál. 
T e se vagy már boldog, tudom, 
Bűnödet te bánod, 
Megbocsájtok, gyere vissza, 
Én hadd legyek párod. 



KÖBÖL VAN A . 

Köböl van a rózsám szíve, 
Nem hallgat a szóra, 
Panaszkodik rá az apja, 
Meg a szülő anyja. 
Szeretnék ök férjhez adni, 
Nekem szánták régen, 
De hiába a sok beszéd, 
Ha kérjük is szépen. 

Megvallotta az én rózsám, 
Azt mondta én nékem, 
Ne számítsak ő rá soha, 
Nem lesz feleségem. 
Szomszéd legényt szereti ö, 
Titokban már régen, 
Ne dúljam fel boldogságát, 
Megkért nagyon szépen. 

SZOMORÚAN, HALKAN ESIK . . . 

Szomorúan, halkan esik az eső, 
Nem messze van ide a bús temető. 
Kiállók én többször a kis kapumba, 
Átölelem kapumfáját zokogva. 

Öszí eső áztatja a nagy földet, 
Szemem könnye átáztatja kendőmet. 
A világon én vagyok a íegárvább, 
Nem kívánok búval élni én tovább. 

Amióta eltemettünk, kedvesem, 
Fájdalomkönny borítja el a szemem. 
Fájó szívem melléd vágyik sírkertbe, 
Az én lelkem követ téged a mennybe. 



BEBORULT . . . 
Beborult a csillagos ég, 
Nem ragyog fent csillag, 
Beborult a lelkem ege, 
Nincs azon se csillag. 
Bánat ülte meg a lelkem, 
Mióta elhagytál, 
Amióta szép kedvesem, 
Tőlem elmaradtál. 

Elcsavarta más a fejed, 
Hogy van gazdagsága, 
Nem keresed, hogy milyen lesz 
Majd a szíved párja. 
Nem találod, meglátod még, 
A te boldogságod, 
Szomorúan, bánatosan 
Járod a világod. 

A Z T ÜZENTED . . . 
Azt üzented, kedves rózsám, 
Ne várjalak téged, 
Megüzented azt is nékem, 
Másé lesz a szíved. 
Azt elhiszem, hogy a kezed, 
Azt másnak eladtad, 
De nem hiszem, hogy a szived, 
Hogy másnak odaadtad. 

Azt is tudom, hogy szerettél 
Tiszta szívből engem, 
T e is tudod, hogy igaz volt 
Az én hű szerelmem. 
Add vissza a jegygyűrűjét, 
Legyél te a régi, 
Ne engedjed gazdagságért 
Magad elvezetni. 



A CSILLAGOK F E N T . . . 

A csillagok fent ragyognak az égen, 
Nálam volt a szép kedvesem a héten. 
Mikor itt volt, átölelt a kedvesem, 
Soha én öt, soha el nem felejtem. 

Átölelve tartottam két karomba, 
Csókot lehelt szép ajkával arcomra. 
Csillagnál is ragyogóbb volt két szeme, 
Gyönyörködtem ragyogó két szemébe, 

Várom, várom, mindig várom azóta, 
Szeretném őt itt tartani karomba. 
Amióta belenéztem szemébe, 
Szívem, lelkem teljesen megigézte. 

A FALUBA . . . 

A faluba az alvégen 
Van a rózsám háza, 
Átküldőm a jó anyámat 
Hozzájuk még máma. 
Szeretném, ha hozzám jönne, 
O lenne a párom, 
Esküvőnket megtartanánk 
Még ezen a nyáron. 

Ide hoznám, ha hozzám jön 
A mi kis házunkba, 
Itt maradna mindig velem 
Kedves kis falunkba. 
Beültetnénk udvarunkat 
Sok szép rózsafával, 
Beültetnénk szívünk, lelkünk 
Hüségvírágjával. 
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RÓZSAFÁRÓL . . . 

Rózsafáról szakasztottam egy rózsát. 
Ráleheltem bús lelkemnek sóhaját, 
Egy levéllel elküldtem a rózsámnak, 
Megüzentem, maradhat már magának. 

Elküldtem a lemondásom ő neki, 
LJgyís tudom, levelem nem szereti, 
Rózsát, tudom, feltűzi a keblére, 
Eperajkát rábíggyeszti levélre. 

Nem hiszi el, amit írtam levélbe, 
Rózsa gyanús, forgatja majd eszébe, 
Tudom úgy is, jön töle egy üzenet, 
Hogy ha van az ö szívében szeretet. 

T ISZA PARTJÁN . . . 

Tisza partján öreg fűzfa, 
Barna kislány sir alatta, 
Megunta már az életét, 
Nézegeti Tisza vízét. 
Tisza vize hívja, hivja, 
Lágy ölébe csalogatja, 
Altató dalt suttog neki, 
Megy a kislány víznek neki. 

Tisza vize befogadja, 
De egy legény meg kifogta, 
Átölelte édes terhét, 
Megmentette az életét. 
Kislány ránéz mentőjére, 
Valamit érez szívébe. 
Két sziv boldog lett egyszerre, 
Esküvő lett ennek vége. 
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NEM S Z A K A S Z T O K . . . 

Nem szakasztok életembe virágot, 
Meguntam már e szomorú világot. 
Se vagyonom, se szeretőm nincs régen, 
Bérbe lakom egészen az alvégen. 

Valamikor jobb világ volt én reám, 
Amikor még sok szép leány gondolt rám. 
Valamikor vagyonom is volt nekem, 
Hej, de most már se vagyonom, se kincsem. 

Cígánybanda húzta a szép nótákat, 
Hej, de sokszor szakasztottam rózsákat. 
Nem kell a bor, nem kell a lány, sem zene, 
Mindenemet ez a három elvette. 

SZEGÉNY VAGYOK . . . 

Szegény vagyok, nagyon szegény, 
Még mellé meg árva legény, 
Juhász vagyok kínt a pusztán, 
Megállok a magam talpán, 
Gamós bot van a kezembe, 
Szép kislány az eszembe, 
Őrizem a gazdám nyáját, 
Szeretem a szép leányát. 

Őrizem én a sok birkát, 
Szűröm alatt szivem titkát, 
Gazdám lánya szeret engem, 
Ö lesz az én feleségem. 
A gazdám még nem is tudja, 
Beavatjuk a titkunkba, 
Kérjük tőle az áldását, 
Szívünk, lelkünk boldogságát. 



KEDVESEMET . . . 

Kedvesemet elszerették én tőlem, 
A világon legárvább lett belőlem. 
Árvaságom tetőpontját elérte, 
Amióta mást fogadott szívébe. 

Hűtlen leány mért csaltad meg szívemet, 
Azt hazudtad szeretsz mindig engemet. 
Jutok sokszor, tudom*, én még eszedbe, 
Bánatkönnyek csillognak még szemedbe. 

Későn hull majd szép szemednek bús könnye* 
Megcsalt szívem lent lesz a sírgödörbe. 
Temetőbe rámborul egy sírhalom. 
T e meg sírhatsz én utánam galambom. 

Árva vagyok, nagyon árva, 
Nincsen senki, aki szánna, 
Bánatos az én életem, 
Sír és zokog az én lelkem. 
Szeretömet másnak adták, 
Árvaságom kikacagták, 
Megvetettem e világot, 
Mért adott rám árvaságot. 

Meguntam az életemet, 
Árvaság nem ad örömet, 
Jobb is lenne már nem lenni, 
Lennt a sírba megpihenni. 
Bús az éltem, nagyon árva, 
Kívánkozok más világra, 
Apám, anyám felkeresni, 
Fennt az égben velük lenni. 
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ÉN IS V O L T A M . . . 

Én ís voltam életemben szerelmes, 
Ha meghallod te ís tudom, kinevetsz. 
Kinevetni való voltam én akkor, 
Saját magam ís nevettem már sokszor. 

Megsúgom, hogy ki volt az, kit szerettem, 
Szomszédasszony volt ő bizony, a lelkem, 
Barátomnak volt ö bizony az anyja, 
Oly édes volt neki minden szép szava. 

Megvallottam neki, hogy én szeretem, 
Azt ís mondtam, hogy majd én őt elveszem. 
Összeszidott nagyon akkor engemet, 
Most meg lánya vette el az eszemet. 

É L E T Ü N K B E . . . 

Életünkbe nem lehettünk 
Egymásé mi ketten, 
Sok akadály volt mi köztünk, 
Ezért sír a lelkem. 
Nem tudok én tovább élni, 
Tőled távol lenni, 
Másé lettél, nem az enyém, 
Nem bírlak feledni. 

Ha meghalok ne sirasson, 
Ne könnyezzen senki, 
Hogy ha visznek temetőbe, 
Ne kísérjen senki. 
Úgy ís tudom nem borul rám 
Senki a világon, 
Érzem, tudom titkon könnyez, 
Ki volt boldogságom. 



Két szép szemből, úgyis tudom, 
Hull még könnycsepp értem, 
Egy bús szívből és lélekből, 
Imádkoznak értem. 
Bús sóhajok szállnak hozzám, 
Fel a magas égbe, 
Úgyis tudom, ki jössz hozzám, 
Néha a sírkertbe. 

SZOMORÚ EGY SZŐKE KIS LEÁNY . 

Szomorú egy szőke kis leány, 
Nincs szegénynek semmi hozomány. 
Nem veszi el a kedvese, 
Azért könnyes mindig szeme, 
Szegény kis leány. 
Megpróbálom én megkérni, 
Az életem hozzákötni, 
Kérni tőle szerelmét. 
Ne lássam, hogy könny csillogjon, 
Nem engedem, hogy ő többé zokogjon. 

Hozzám jön a szomorú kislány, 
Nekem nem kell semmi hozomány. 
Nekem csak a kis leány kell, 
Nekem csak a szerelme kell, 
Egész életembe. 
Szeretem én tiszta szívből, 
Szeretem én a lelkemből, 
Tiszta szívből igazán. 
Ö lesz az én kedves párom, 
Ö lesz az én mennyországom, virágom. 
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SZÉP NAGY MAGAS NYÁRFA . . . 

Szép nagy magas nyárfa van a házunk mellett, 
Sárgarigó madár rajta ül, fütyülget. 
Hallgatom a hangját, gyönyörködök benne, 
Hívogatja párját, könny csillog szemembe. 

Én is boldog voltam, én is dalolgattam, 
Szép kedves páromat sokszor csókolgattam. 
De a halál egyszer ezt megirigyelte, 
Hűséges páromat én tőlem elvitte. 

Sárgarigó madár, te még hívod párod, 
T e még a világot párosával járod. 
De az én kis párom már hiába várom, 
Ezt a nagy világot csak egyedül járom. 

AKÁCLOMBOS . . . 

Akáclombos kis udvarom, 
T e nem tudod mi a bajom, 
Nem szeret már a kedvesem, 
Sír utána az én lelkem. 
Akáclombok hallgassatok, 
Bánatomba osztozzatok, 
Nektek mondom a panaszom, 
Elhagyott már a galambom. 

Szép nagy lombos nagy akácfák, 
Udvaromat beárnyalják, 
Sétálgatok a fák alatt, 
Rossz hír van a kertek alatt. 
Mással rózsám eljegyezték, 
Szerelmemet megvetették, 
Akáclombok rám borulnak, 
Szemeimből könnyek hullnak. 



AZ ÉN KIS KERTEMBE . . . 

Az én kis kertembe van egy szép rózsafa, 
Kedves rózsafámon mind kinyílt a rózsa. 
Szép píros a színe az én sok rózsámnak, 
De még szebb szine van a kedvesem arcának. 

Rózsafámról szedek egy szép rózsacsokrot, 
Kapok kedvesemtől érte majd egy csókot. 
Rózsás eperajkát, ha vissza csókolom, 
Átölelve én őt magamhoz szorítom. 

Nem tud szabadulni, ölelő karomból, 
Csókjának a párját kérem galambomtól. 
Visszaadom neki, nem maradok adós, 
Rózsám eperajka, az is nagyon csókos. 

UDVAROMBA . . . 

Udvaromba egy akácfa, 
Rám hajlik a lombos ága, 
Nézegetem az akácfát, 
Úgy el nézem lombosságát. 
A lelkemből vágyak szállnak. 
Egy kis házra rátalálnak, 
Virágos e kis ház tája, 
Szép kis leány a gazdája. 

Virágos kis ház gazdája, 
Megyek hozzád nem sokára, 
Ügy szeretném, ha itt lennél, 
Ránk borulna e sok levél. 
Szívem, lelkem hozzád vágyik, 
Szerelmedért sóhajtozik, 
Légy az enyém kis leányka, 
Elhoználak kis tanyámba. 
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MAGAS SARKÚ . . . 

Magas sarkú az én rózsám cipője, 
Korzón vár rám az én rózsám estére. 
Elmegyek én a korzóra pontosan, 
Ne várjon én rám a rózsám dacosan, 

Ha meglátom a rózsámat a korzón, 
Megemelem előtte a kalapom. 
Mosolyogva köszönök egy jó estét, 
Az én rózsám felém nyújtja a kezét. 

Megfogom a kedves rózsám kis kezét, 
Szerelmesen nézem a szép kék szemét. 
Benne ég a szép szemébe szerelme, 
Szebben ragyog, mint a világ sok kincse. 

FOGSÁGBAN . . . 

Fogságban én eltöltöttem 
Öt nagy hosszú évet, 
Egy orosz lány kék szemével 
Engem megigézett. 
Orosz lánynak többször várt rám 
Az ölelö karja, 
A fülembe csengett sokszor 
Bájos, kedves hangja. 

Nem lett akkor oly bánatos 
Az én fogoly éltem, 
Mégis azért hazavágyott 
Az én szívem, lelkem. 
Magyar hazám szép lányának, 
Tüzesebb a karja, 
Itthon hagyott kedvesemnek 
Édesebb a csókja. 
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ÖSZ AZ IDÖ , . . 

Ösz az idő, hullik levél a fákról, 
Nem jön még hír az én kedves rózsámtól. 
Hulló levélt messze viszi a szellő, 
Engem pedig befogad majd temető. 

Régen várom a rózsámat hiába, 
Sok könnyeim hullatom én utána. 
Mind lehullik a falevél a fákról, 
Hej, de sokat álmodozók rózsámról. 

Hervadásnak indult fű, fa és virág, 
Az én szívem oly régóta bánat rág. 
Bánatom a sírba viszem, jól tudom, 
Mert hiába várom én a galambom. 

N Á S Z Ú T R A MEGY . . . 

Nászútra megy az én rózsám, 
Dúsgazdag férjével, 
Mindene van, mégis azért, 
Nem bír a szívével. 
Sok mindenből hiányzik az 
Igazi boldogság, 
Ezt nem tudja kipótolni 
Rang és a méltóság. 

Száguldva megy a gépkocsi, 
A rózsám ül benne, 
Fehér kendőt lobogtatja, 
Viszik ötet messze. 
Nézek, nézek én utána, 
Nem látok már semmit, 
Az életem fel van dúlva, 
Ez sem ér már semmit. 
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HÚZD RÁ CIGÁNY . . . 
Húzd rá cigány a nótámat, 
Szeretem én a rózsámat, 
O is szeret engem régen, 
Feléségem lesz a télen. 
Húzzad cigány, húzd a nótám, 
Kifizeti még az anyám, 
Kedves fia vagyok neki, 
Nem parancsol nekem senki. 

Cigányprímás húzzad, húzzad, 
Bankó nyomja a markodat, 
Húzzad nékem az én nótám, 
Szeret engem az én rózsám. 
Fülembe húzd, parancsolom, 
A markodba százast nyomom, 
Tudsz te prímás muzsikálni, 
Sok szemekbe könnyet csalni. 

ÖREG CIGÁNY . . . 
Öreg cigány húzd a nótát, 
Ne nézegesd azt a kottát, 
Húzzad nekem a fejedből, 
Hadd mulassak én kedvemből. 
Szomorkodtam én eleget, 
Hogy a szívem majd megrepedt. 
Nem akarok szomorkodni, 
Most akarok én mulatni. 

Öreg cigány vígat húzzál, 
Hadd mulassak muzsikádnál, 
Hadd felejtsem az én gondom, 
Most felejtem a galambom. 
Megcsalta ö a szívemet, 
Kijátszotta szerelmemet, 
Öreg cigány engedj sírni, 
Hegedűdet velem sírni. 



e l a k a r n a k . . , 

Elakarnak választani 
Engemet te tőled, 
Hamis hírek keringenek, 
Rózsám te felőled. 
Azt akarják ne járjak én 
Soha többé hozzád, 
Pedig tudom hamis a hir, 
Amit beszélnek rád. 

Nem hiszek a sok beszédnek, 
Mert szeretlek rózsám, 
Legyél nyugodt, nem hagylak el, 
Gondolj mindig én rám. 
Hamis hírek szétoszlanak, 
Mint felhők az égen, 
Szép kedvesem, szivem, lelkem, 
Szeret téged régen. 

V A N ÉN NEKEM EGY T A K A R O S . . . 

Van én nekem egy takaros galambom, 
Fejem néha az ölébe lehajtom. 
Gonddal tele fejemet megsimítja, 
Aggodalmas lelkemet felvidítja. 

Szeretem a szép galambom igazán, 
A világi összes kíncsért nem adnám. 
Puccos dámák tanuljatok ő tőle, 
Gyémánt tiszta szíve, lelke, szerelme. 

Nem vágyik ö gazdagságra, pompára, 
Rá hallgat még édesanyja szavára. 
Gazdagsága az ö dolgos két keze, 
Szegény vagyok, megérhetem ö vele. 



CSALFA V O L T AZ . . . 
Csalfa volt az kit szerettem, 
Hálójába bekerültem, 
Csalfa volt ő, mindig csalfa, 
Hűségemet kijátszotta. 
Bolondított maga után, 
Elhagyott ö most meg árván, 
Osztogatja másnak csókját, 
Most járja ő a bolondját 

Nem tudja még mi a hűség, 
Szívbéli nagy keserűség, 
Majd megtudja ő is egyszer, 
Ha a szíve majd sokat ver, 
Megtudnék én bocsájtaní, 
Ha megtudna ö javulni, 
Szeretem én rózsás arcát, 
Szeretem az édes csókját. 

BÁNATA V A N . . . 
Bánata van a lelkemnek, 
Elhagyott a rózsám, 
Mert már régen, nagyon régen, 
Nem jött el én hozzám. 
Én pedig őt ügy szerettem, 
Szívemből, lelkemből, 
Én Istenem, úgy fáj szívem, 
Könnyem hull szememből. 

Miért nem jön, várom nagyon, 
Aggódok utána, 
Vagy ha írna, megnyugtatna, 
A szívem nem fájna. 
Úgy lehet, hogy elfelejtett, 
Nem szeret már engem, 
Nem tudom, hogy mit gondoljak, 
Bánatos a lelkem. 
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ÁGYBAN FEKSZIK . . . 
Ágyban fekszik szép kedvesem, 
Nagyon beteg régen, 
Píros arca sárga szín lett, 
Nagyon fáj ez nékem. 
Sajnálom a szép kedvesem, 
Nem tehetek róla, 
Sok bánatos és keserű 
Könnyem hull azóta. 

Könnytől ázott szemeimmel 
Felnézek az égre, 
Én Istenem, gyógyítsad meg, 
Imádkozok érte. 
Szép kedvesem tiszta szívből 
Szeretem én régen, 
Ne büntessél, jó Istenem, 
Add vissza öt nékem. 

T O L L A T F O G O M . . . 
Tollat fogom a kezembe, 
De nem tudok írni, 
Fáj a szívem, fáj a lelkem, 
Ügy szeretnék sírni. 
Összeszorult az én szívem, 
Kiapadt a könnyem, 
Amíg tudtam könnyt hullatni, 
Könnyebb volt a szívem. 

Mit is tudnék neked írni, 
Elhagytál már régen, 
Nem tudom, hogy boldog vagy-e, 
Ez is úgy fáj nékem. 
Ha nem volnál nagyon boldog, 
Fájna az én lelkem, 
Úgy szeretném ezt megtudni, 
Ez szorítja szívem. 
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M E G L Á T T A M ÉN . . . 

Megláttam én egyszer régen, 
Egy gyönyörű szép leányt, 
Nem tudom őt elfeledni, 
Azóta szívem fáj. 
Merre menjek, hol találom, 
Mert én imádom öt,-
Üz és hajt az én szerelmem, 
Újra láthatni őt. 

Rég volt az, hogy én megláttam, 
Azóta rab vagyok, 
Kutattam én és kerestem, 
Bánátim oly nagyok. 
Csak még egyszer melgáthatnám, 
Szép szemébe néznék, 
Akkor azt se bánnám, hogy ha 
Nem sokáig élnék. 

T U B A RÓZSA . . . 

Tuba rózsa nyílik a kis kertembe, 
Az én rózsám mindig itt van eszembe. 
Elmegyek én vasárnap a rózsámhoz, 
Nagyon sokszor nagy szerelmem megkínoz. 

A faluba legszebb lány az én rózsám, 
Két szép szemét hogyha veti én reám. 
Szép kis szája mosolygóssá változik, 
Két szép karja nyakam köré fonódik. 

Ha megcsókol engemet a szép rózsám, 
Egy nagy boldog érzés mindjárt jön reám. 
Nem cserélnék én akkor a gazdámmal, 
Nem bizony még szolgabíró fiával. 



AHÁNY UJJAM . . . 
Ahány ujjam van én nékem, 
Annyi szeretöm van régen, 
Van én nékem szőke, barna, 
Kökény szemű, huncut, csalfa. 
Píros arcú, sápadt arcú, 
Hosszú hajú, bubi hajú, 
Mind szeretné, ha elvenném, 
Hálójukba bekerülném. 

A sok között van egy barna, 
Jó lelkű e kis leányka, 
Búzavirág a két szeme, 
Gyémánt tüzü tündöklése. 
Nem tekintget jobbra, balra, 
Mosolygós az ö szép arca, 
Elpirul ő, hogyha meglát, 
Ezt veszem el, e kis barnát. 

HA H A R A G S Z O L . . . 
Ha haragszol feleségem, 
Tükröt végy kezedbe, 
Meglátod a durcás arcod, 
Gyönyörködjél benne. 
Ha nem veszed te kezedbe, 
Én tartom elébed, 
Nézd meg magad, feleségem, 
Nem haragszol többet. 

Ha haragszol, kedves arcod 
Kimegy formájából, 
Csókot akkor én nem kérnék 
A te durcás szádról. 
Azért mondom, nézd meg magad, 
Megíjedel töle, 
Kedves arcod mosolyogjon, 
Gyönyörködjek benne. 



K Ö R Ö S K Ö R Ü L A NAGY ÉGRE . 

Köröskörül a nagy égre 
Sötét felhő borult, 
Bús szívemre és lelkemre, 
Nagyobb bánat tódult. 
Könnyezik az én két szemem, 
Sír, zokog a lelkem, 
Mert elhagyott, kit oly régen, 
Szívemből szerettem. 

Az én szívem és a lelkem, 
Nem tud elfeledni, 
Miért is tudtál oly hütlenül, 
Engemet elhagyni. 
Megver meglásd, a nagy Isten, 
Nem kívánom néked, 
Szép kedvesem, nem kívánom, 
Mert szeretlek téged. 

Nem is tudlak én tégedet 
Soha elfeledni, 
Rózsás ajkad szép mosolyát, 
Szívemből kivetni. 
Várva várlak vissza téged, 
Gyere vissza, kérlek, 
Gyere vissza szerelmesem, 
Tudod, hogy szeretlek. 

Vissza jössz még tudom, érzem, 
Szeretsz te még engem, 
A rossz nyelvek elcsavarták, 
A szívedet tőlem. 
Vissza vágyik még a szíved, 
És a lelked hozzám, 
Várva várlak én is téged, 
Szép szerelmes rózsám. 



ESIK ESÖ SZÉP CSENDESEN 
Esik eső szép csendesen, 
Hull a könnyem keservesen, 
Végig csurog az arcomon, 
Mert elhagyott a galambom 
Elhagytál te, hűtlen lettél, 
Tagadd meg hát, hogy ismertél, 
Tagadd azt is, hogy szerettél, 
Szegény lettem, elfelejtéL 

Szép kedvesem megbánod még, 
Fájó könnyed kihullik még, 
Keserű lesz majd sóhajod, 
Szomorú lesz a panaszod. 
Vissza sírsz még tudom engem, 
Könyörögsz még szerelmesen, 
Érzem, tudom, megbocsájtok, 
Mert én érted majd meghalok. 

E L U T A Z O T T . . . 
Elutazott az én rózsám, 
Nem tudom, hogy merre, 
Itt maradtam szomorúan, 
Szívem megsebezve. 
Vissza jön-e valamikor, 
A nagy isten tudja, 
Úgy érzem, hogy nem jön vissza 
A szívem azt súgja. 

Hogyha nem jön vissza hozzám, 
Elhervadok, érzem, 
Bánatában úgyis tudom, 
Megszakad a szívem. 
Ha meghalok eltemetnek, 
Letesznek a sirba, 
Nem félek én a haláltól, 
Mert a lelkem tiszta. 



AMIKOR ELJEGYEZTELEK . . 
Amikor eljegyeztelek, 
Szeretett jó mátkám, 
Akkor volt az életembe, 
Legboldogabb órám. 
Nagy boldogság azóta is, 
Itt van én mellettem, 
Mert szeretlek én tégedet, 
Egyetlen szerelmem. 

Közeledik már, jegyesem, 
Az esküvőnk napja, 
Mikor minket összead majd 
Egyházunknak papja. 
Enyém leszel mindörökre, 
Még a síron túl is, 
Örömkönnyek felragyognak 
A szemembe most is. 

HALVÁNY LILA . . . 
Halvány lila öszí rózsa 
Csokrot kaptam tőled, 
Pedig sokszor, nagyon sokszor, 
Kételkedtem benned. 
Aggodalmam tovaszálítak. 
Könny csillog szemembe, 
Halvány lila őszi rózsa 
Csokrod a kezembe. 

E sok virág sokat mesél 
Boldog szerelemről, 
Azt mesélik, szeretsz engem, 
Szívedből, lelkedből. 
Halvány lila öszí rózsák, 
Megvallom ti néktek, 
Záloga vagytok ti rózsák, 
Az ö szerelmének. 



HA BEMEGYEK . . . 

Ha bemegyek a korcsmába 
Egy, két pohár borra, 
Egy pohár bor le ís gurul 
Egyetlen hajtásra. 
Ha megissza az én torkom 
Az első pohárral, 
Azt suttogja az én torkom, 
Adjál egy másikkal, 

Csíttítgatom a torkomat, 
Azt suttogom néki, 
Legyél nyugodt, drága a bor, 
Hagyj te nyugtot néki. 
Szomorú lett az én torkom, 
Azt suttogja vissza, 
Sajnálja ö, hogy drága lett, 
A jó kis borocska. 

Szomorkodunk a torkommal, 
Panaszt nyujíjuk együtt, 
Nem hallgatják panaszunkat, 
Fáj ez nagyon nékünk. 
Azt suttogja az én torkom, 
Igyunk néha, néha, 
Majd meglátod, jobb kedved lesz, 
Neked ís majd néha. 

Egy jó kis bor sohse ártott 
A bús magyaroknak, 
Szebb jövőnek szép reménye, 
Mind összefonódnak. 
Ha dolgozunk, összefogunk, 
Telik egy kis borra, 
Puha kenyér, fehér kalács, 
Lesz még a magyarnak. 



A Z T MONDJÁK, HOGY KORHELY VAGYOK.. . 

Azt mondják, hogy korhely vagyok, 
Azért, hogy én iszogatok. 
Szeretem én a borocskát, 
Lányokba meg a szép barnát. 

Borospohár ha tele van, 
Ha ránézek, akkor baj van. 
Jobb szereti az én torkom, 
Hogy ha borral locsolgatom. 

Borral tele borospohár, 
Kökény szemű barna kislány. 
Egyik számat csókolgatja, 
Másik szomjam oltogatja. 

VAN NEKEM EGY B O R O S K A N C S Ó M . . . 

Van nekem egy boroskancsóm, 
Néha, néha fel, fel hajtom, 
Azért iszok mostanába, 
A szívemet bánat rágja. 
Bánatja van a szívemnek, 
Mert nem kellek kedvesemnek, 
Puccos dáma lett belőle, 
Azért űzött el mellőle. 

Összetörted a szívemet, 
Megsebezted a lelkemet, 
Megbánod még te hűtlen lány, 
Mért is lettél ilyen hitvány. 
Kancsóm ide, van még benne, 
Bánatom temetem bele, 
Tele iszom most magamat, 
Elfelejtem galambomat. 
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A CSILLAGOS ÉGRŐL . . . 

A csillagos égről lesüt a holdvilág, 
Szép rózsám kebelén van egy szép gyöngyvirág. 
Add nekem, kedvesem, kicsi gyöngyvirágot, 
Tegyed a kezembe jövő boldogságod. 

Lemosolyog reánk a fényes holdvilág, 
Meglátta, enyém lett a szép kis gyöngyvirág. 
Fehér e kis virág, mint amilyen te vagy, 
Irántad szerelmem oly csodálatos nagy. 

Legyél rózsám az én életem csillaga, 
Szerelmes hitvesem, éltem szép virága. 
Tegyed kis kezedet az én kezeimbe, 
Érted dolgozok majd egész életembe. 

E S T E VAN MÁR . . . 

Este van már borús az ég, 
Alig látszik csillag, 
Az én rózsám most megy tőlem, 
Hazafelé ballag. 
Egy kis csomag van kezébe, 
Jegykendöm van benne, 
Áldd meg Isten kedvesemet, 
Haza menésébe. 

Boldog érzés úgy átjárja 
Szívemet, lelkemet, 
Én Istenem reád bizom 
Egész életemet. 
Vőlegényem elvitte már 
Az én jegykendömet, 
Nemsokára megtartjuk már 
A mi esküvőnket. 
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OLYAN VAGY T E RÓZSÁM . . . 

Olyan vagy te rózsám, mint egy szép virágszál, 
Többet érsz te nékem, az egész világnál. 
Nem is kérek én mást a jó Istenemtől, 
Adjon téged nekem, ezt kérem szívemből, 

Ha te enyém leszel, szerelmes kis párom, 
T e leszel majd akkor egyetlen virágom. 
Tegyed a jövődet az én kezeimbe, 
Bízzuk életünket egy igaz Istenre. 

Megrakjuk fészkünket az én kis tanyámba, 
Boldogság lesz nálunk, mint a mennyországba. 
Ima és dal zeng majd a mi ajkainkon, 
Nem lesz akkor nagy gond a mi vállaínkon. 

K I S Ü T Ö T T A FÉNYES N A P N A K . . . 

Kisütött a fényes napnak 
Ragyogó sugára, 
Rávetette a sugarát 
Rózsám szép arcára. 
Fényes sugár aranyozd be 
Rózsám tiszta lelkét, 
Aranyozd be, te fényes nap, 
Az egész életét. 

Az én rózsám gyönyörű szép, 
Mint a legszebb rózsa, 
Gyémánt tüzű a két szeme, 
Píros a két arca. 
A szép göndör szőke haját 
Gyönyörködve nézem, 
Adja nekem a nagy Isten, 
Imáimba kérem. 
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NEFELEJTS VIRÁGOT . . . 

Nefelejts virágot, amit adtál régen, 
Megőriztem mindig az ímakönyvemben. 
Oly sokszor megnézem ezt a kis virágot, 
Akkor mondok érted el egy imádságot. 

Várvavárlak mindig, hogy visszatérsz hozzám, 
Mióta távol vagy, nagy bánat borult rám. 
Nefelejts virágod reményt fakaszt bennem, 
Hogy visszatérsz hozzám, egyetlen szerelmem. 

Bánatos sóhajom mind utánad szállnak, 
Jöjj vissza én hozzzám, mert én nagyon várlak. 
Visszajössz még, érzem, nálam a virágod, 
Feltalálod nálam a te boldogságod. 

ELMENTÉL T E . . . 

Elmentél te, szép szerelmem 
Messze idegenbe, 
Azóta sok fájó könnyek 
Jönnek a szemembe. 
Merre mentél, hova lettél, 
Vissza sír a lelkem, 
Hull a könnyem, fáj a szivem, 
Érted, szép kedvesem. 

Üzenet se jön tetőled, 
Pedig várom régen, 
Azt hiszem, hogy elfeledtél, 
Nem is írsz már nékem. 
N^m bírlak én elfeledni, 
Soha életembe, 
Nemsokára kivisznek majd 
Engem a sírkertbe. 
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EGY NAGY SZÉP DIÓFA • . . 

Egy nagy szép diófa van az udvaromba, 
Kökény szemű kislány van a szomszédomba. 
Kényes az a kislány, nem is akar szólni, 
Sok legény akarna neki udvarolni. 

Ne légy büszke, kislány, nem illik az néked, 
Sok álmatlan éjet töltök én el érted. 
Sokszor éjjel, nappal álmodozók rólad, 
Lelkemnek sóhaja sok száll te miattad. 

Kökény szemű kislány, hallgassál meg engem, 
Régen fáj már érted az én szívem, lelkem. 
Jöjj ki kiskapudba, nagyon várlak téged, 
Szívemnek szerelmét hadd mondjam el néked. 

SZERETLEK ÉN . . . 

Szeretlek én szép galambom, 
Testestől, lelkestől, 
Szeretlek én gyöngyvirágom, 
Szivemből, lelkemből. 
Ha te tudnád, mit szenvedek 
Mindennap te érted, 
Mégis azért imáimba 
Foglallak én téged. 

Hallgasd meg a szerelmemet, 
Én neked megvallom, 
Nem szégyenlem megvallani 
Neked, kisangyalom. 
Nem bün az, ha két jó lélek 
Megszereti egymást, 
Felülről meg a jó Isten 
Ad majd reánk áldást. 
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E S T E VAN MÁR . . . 

Este van már, kigyúltak a csillagok, 
Elcsendültek az estéli harangok. 
Lefekszem én az ágyamba aludni, 
Bárcsak tudnék én felőled álmodni. 

Szeretném én megálmodni jövőnket, 
Egy csillagba látni a mi nevünket. 
Szép angyalom, szeretlek én tégedet, 
Egy életre add nekem a szivedet. 

Hogy ha te az enyém lennél örökre, 
Összekötnénk szívünket egy életre. 
Az ég felé felemelnénk fejünket, 
Az ég Ura megáldana bennünket. 

NEM VAGYOK ÉN GAZDAG. 

Nem vagyok én nagyon gazdag, 
Csak egy szegény árva, 
Mégis azért nyiladozik 
A szívem virága. 
Azt hittem, hogy nem is lehet 
Szegénynek szeretni, 
Azt gondoltam, szerelmemet 
El kell majd temetni. 

Amióta megláttalak, 
Nem bírlak feledni, 
Soha többé nem bírlak én 
Szívemből kivetni. 
Suttogom én kedves neved, 
Ébren álmodozva, 
Légy az enyém, szeretlek én, 
Szívem, lelkem súgja. 

13 
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AZ ÉN RÓZSÁM . • . 

Az én rózsám hervadozik régen, 
Mert az anyja nem adja őt nékem. 
Szomorkodik nagyon a mi lelkünk, 
Hogy nem lehet egymásé a szívünk. 

Hervadozik a mi szívünk, lelkünk, 
Rózsám anyja ellenkezik velünk. 
Add már nékem, jó asszony a lányod, 
Azt felelte, nincsen gazdagságod. 

Jó Istenünk, te segítsél rajtunk, 
Ne engedjed, hogy mi hervadozzunk. 
Égi Atyánk, te adjál már össze, 
Áldjuk érte szent neved örökre. 

Seb 
jeg1 

Vís 
Ne: 

Nír 
Ez 
Do 
Ez 

Ga 
Az 
Ne 
Mí 

ALKONY B O R U L T . . . 

Alkony borult temetőre, 
Elment a nap pihenőre, 
Egy sírhantnál barna kislány 
Imádkozik és sírdogál. 
Sóhajtozva panaszkodik, 
Panaszt küld ö magas égig. 
Mert itt pihen a jó anyja, 
Azóta ö nagyon árva. 

T e anyátlan szép kis leány, 
Jöjj, befogad az én anyám, 
A pártfogód leszek néked, 
Légy az én kis feleségem. 
Nem leszel te akkor árva. 
Jöjj velem a kis tanyámra, 
Kis tanyámon legyél párom, 
Legyél földi mennyországom. 
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SELYEM KENDŐM . . . 

Selyem kendőm fejemre van kötve, 
Jegykendőm volt, de vissza lett küldve. 
Visszahozta vőlegényem anyja, 
Nem kellek én menyének, azt mondta. 

Nincs más bűnöm, csakhogy szegény vagyok, 
Ez nem is bün, mert én dolgos vagyok. 
Dolgos kezem, hűséges jó szívem, 
Ez én nékem az én összes kincsem. 

Gazdag asszony, vőlegényem anyja, 
Azt üzenem, legyen lelked tiszta. 
Ne dúljad fel két szív boldogságát, 
Mert majd ássák két szerelmes sírját. 

T E M E T Ő B E . . . 

Temetőbe öszí rózsák 
Szépen nyiladoznak, 
A szívembe az emlékek 
Sokszor felujulnak. 
Öszí rózsás sírhant alatt 
Nyugszik az én rózsám, 
Jaj de nagyon nagy fájdalom 
Borult azóta rám. 

Nem találom én azóta 
Sehol nyugalmamat, 
Kijárok én a sírodhoz, 
Kisírni magamat. 
Megöntözöm könnyeimmel 
A szomorú fejfád, 
Fájó szívvel és lélekkel 
Gondolok mindig rád. 

9+ 
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ERDŐ KÖZEPÉBE. 
Egy nagy erdő közepébe 
Van egy kicsi kunyhó, 
Az öreg csősz és a lánya 
Kunyhóban a lakó. 
Csősznek lánya a kedvesem, 
Félig kínyilt rózsa, 
Ragyogó a két szép szeme, 
Mézédes a csókja. 

Az én tanyám ott van közel, 
Erdőhöz nem messze, 
Rózsák nyílnak az udvarán, 
Kő kut is van benne. 
Csősznek lányát ide hozom, 
Ö lesz az én párom, 
Édes rózsám azt a percet, 
Oly nehezen várom. 

PIROS ARCÚ . . . 
Píros arcú, göndör hajú 
Az én kedves rózsám, 
Szeretem őt tiszta szívből, 
Mert ő is hü hozzám. 
Többet ér az én kedvesem, 
Leggazdagabb lánynál, 
Többet ér az ő szerelme, 
Az egész világnál. 

T e vagy rózsám, az életem 
Egyetlen reménye, 
T e vagy nekem minden kincsem, 
Szívemnek szerelme. 
Rózsás ajkad, ha csókolom, 
Karjaim közt tartlak, 
A világi sok kincsekért, 
Tégedet nem adlak. 



KIS ANGYALOM . . . 
Kis angyalom rövid ruhád 
Nagyon ki van vágva, 
Fehér nyakad, szép vállaíd, 
Mindenki meglátja. 
Az ölelő két karodat, 
Nincs mi eltakarja, 
Mert nincsen a te ruhádnak 
Majdnem semmi ujja. 

Rövid ruhád ki van vágva, 
Karjaidon semmi, 
Nem engedlek igy én téged, 
Társaságba menni. 
Nem engedem más is lássa, 
Karjaid és vállad, 
Bűnös divat, nem szeretem, 
Ezt te is belássad. 

BARNA PIROS . . . 
Barna píros szép kis leány 
Lakik mi mellettünk, 
Ha meglátjuk néha egymást, 
Örül a mi szívünk. 
Titokba már nagyon régen 
Eljegyeztük egymást, 
Szeretem én tiszta szívből, 
Szép kis szomszéd leányt. 

Szép angyalom, ne titkoljuk 
A mi szerelmünket, 
Megkérem én szüléidtől 
A te kis kezedet. 
Hadd tudja meg egész világ, 
Hogy szeretjük egymást, 
Ráadásul még a pap is, 
Hadd adjon ránk áldást. 



FALU VÉGÉN . . . 
Falu végén van egy kis ház, 
Kicsi ablak rajta, • 
Píros muskátli virággal 
Van az tele rakva. 
Az én rózsám öntözgetí, 
Minden este, reggel, 
Áldja meg őt a nagy Isten, 
Mind a két kezével. 

Píros muskátlis kis ablak, 
Szeretlek én téged, 
Mégis azért kis gazdádat 
Elviszem te tőled. 
Elviszem én esküvőre, 
O lesz az én párom, 
Azt a napot, szép kedvesem, 
Alig, alig várom. 

Nekem is van sok virágom 
Az én kis kertembe, 
T e leszel majd kis angyalom, 
Legszebb virág benne. 
Legyél rózsám az életem 
Egyetlen virága, 
Én meg leszek életednek 
Hűséges jó párja. 

KIHALLATSZIK . . . 
Kihallatszik a muzsika 
Egy kurta korcsmából, 
Barna legény álmodozik 
Egy szép szőke lányról. 
Azt mondja a cigányoknak, 
Hagyjátok már abba, 
Nem tudja ő már hallgatni, 
Ébren álmodozva. 
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A vén prímás két szemébe 
Fájó könnyek jönnek, 
Eszébe jut a sok gyerek, 
Ha kenyeret kérnek. 
A vén prímás sóhajtozik 
Ébren álmodozva, 
Elő veszi hegedűjét, 
Sír és zokog rajta. 

A vén cigány hegedűjét 
Szomorúan húzza, 
Álmodozó barna legény 
Könnyeit hullajtja. 
Itt van prímás, neked adom 
Ezt a csekély pénzem, 
Barna legény, cigányprímás 
Összeölelkeznek. 

KIS CITERÁM. 

Van nekem egy kis cíterám, 
Néha játszok rajta, 
Cíterámnak mostanába, 
Nagyon bús a hangja. 
Magyar fából van faragva, 
Magyar kéz csinálta, 
Azért zokog a cíterám, 
Hogyha játszok rajta. 

Legyél nyugodt, kis cíterám, 
Nem fogsz mindig sírni, 
Megsegít még a nagy Isten, 
Csak benne kell bízni. 
Olvassák már a könnyünket 
Fent a magas égbe, 
Nem fog mindig könny csillogni, 
A mi két szemünkbe. 



ESIK ESÖ NAGY C S E P P E K B E . . . 
Esik eső nagy cseppekbe, 
Sűrűn hull a földre, 
Az én szívem nagy fájdalma 
Könnyet szül szemembe. 
Könnyeznek az én szemeim, 
Sóhajra kel lelkem, 
Mért is kellett ezt megérnem, 
Hogy elhagytál engem. 

Azt üzented, nem jössz hozzám, 
Soha ez életbe, 
Azért csillog az én könnyem, 
Most is a szemembe. 
Nem hívlak én téged vissza, 
Pedig fáj a szívem, 
Érzem, tudom sokszor hull még 
T e érted a könnyem. 

S Z O M O R Ü A N . . . 
Szomorúan, halkan sírok 
Az én kis szobámba, 
Nem akarom könnyem vinni 
Ki a nagy világba. 
Ne tudja meg soha senki 
Szívem nagy fájdalmát, 
Egyedül csak a nagy Isten, 
Aki engemet lát. 

Kis szobámba hogy ha sírok, 
Könnyebb a lelkemnek, 
Űgyís tudom vége van már, 
A mi szerelmünknek. 
Kérve kérem a nagy Istent, 
Gyógyítson meg engem, 
Nem érdemli az a hűtlen, 
Hogy hulljon a könnyem. 



SZŐKE KISLÁNY . . . 
Szőke kislány megy a kútra, 
Két korsó a karján, 
Öltözéke píros ruha, 
Papucs van a lábán. 
A szép göndör szőke haját, 
Lengeti a szellő, 
Úgy szeretném, nekem adná 
őte t a teremtő. 

Tele van már a korsója, 
Szép kis szőke lánynak, 
Két kis karján haza viszi 
Az édesanyjának. 
Átküldőm én jó anyámat 
Megkérdezni töle, 
Hozzám jön-e feleségül, 
Vagy kosár jön tőle. 

SZERETLEK ÉN SZÉP KEDVESEM . 
Szeretlek én szép kedvesem, 
Nem baj, ha szegény vagy, 
Én sem vagyok nagyon gazdag, 
Csak a szerelmem nagy. 
Hogy ha te az enyém leszel, 
Én meg majd a tied, 
Mienk lesz az egész világ, 
Enyém a szerelmed. 

Együtt fogunk majd felkelni 
A felkelő nappal, 
Együtt fogunk imádkozni 
A nyíló virággal. 
Reánk borul a magas ég, 
Megment minden bajtól, 
A jó Isten őrködik majd 
Reánk a magasból. 



RÉGEN V O L T AZ. 
Régen volt az nagyon, 
Mikor boldog voltam, 
Amikor az ablakodat 
Meg-megkopogtattam. 
Kinyitottad ablakodnak 
Az egyik fél szárnyát, 
Ott mondtuk el olyan sokszor 
Lelkünk boldogságát 

Megváltozott már azóta 
Minden körülöttem, 
Más vitt el az esküvőre, 
Árva lett belőlem. 
Másé lett az ölelésed, 
Másé már a csókod, 
Nemsokára kijöhetsz majd 
Egy domború sírhoz. 

CSENDES E S T E . . . 
Csendes este el-elnézem 
A csillagos eget, 
Ábrándokat szövögetek 
A mi jövőnk felett. 
Szeretlek én szép angyalom, 
T e vagy az eszembe, 
Hü leszek én mindig hozzád 
Egész életembe. 

Szeretem én rózsás ajkad 
Gyönyörű mosolyát, 
Szeretem én két szemednek 
Fénylő ragyogását. 
Fénylő szemed ragyogása 
Az én boldogságom, 
Mert tudom, hogy te is szeretsz, 
Egyetlen virágom. 



BARNA KISLÁNY . . . 
Barna kislány elraboltad 
Az én szegény szívem, 
Összetörve visszadobtad, 
Oly bús az én lelkem. 
Mosolyogva adtad vissza 
Karika gyűrűmet, 
Álmodtad, hogy gazdag legény 
Vált majd veled jegyet. 

Legyél boldog, nem átkozlak, 
Csak sajnállak téged, 
Láttam én a mosolygásod, 
Keserű volt néked. 
Fájdalmas lesz az életed, 
Kétszínű lesz szíved, 
Bizony sóhaj meg a panasz, 
Kenyered lesz néked. 

CSIPKÉS ZSEBKENDŐ . . . 
Van nekem egy nagyon kicsi, 
Csipkés kis zsebkendőm, 
Ajándékba adta nékem, 
A hűtlen szeretöm. 
Amióta itt van nálam 
Ez a kis zsebkendő, 
Azóta a nyugalmamat 
Elvitte a szellő. 

Hozd vissza a nyugalmamat, 
T e tavaszí szellő, 
Inkább szélnek eresztem én 
Ezt a kis zsebkendőt. 
Vigyed szellő a zsebkendőt 
Rózsám ablakára, 
Súgd meg neki, meghalok én, 
Ügyís nemsokára. 
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M O N D MEG KEDVES . . . 
Mond meg kedves kis angyalom 
A te jó apádnak, 
Mért nem szerzett egy kis vagyont 
A kedves lányának. 
Szegény vagy te, szép angyalom, 
Hozományod semmi, 
Az én kedves édesanyám 
Nem enged elvenni. 
Megcsókolom az én édes, 
Nagyon jó anyámat, 
Hogy engedje már elvenni 
A kedves rózsámat. 
Adjál nekünk, édesanyám, 
Egy pár puha párnát, 
Azon álmodozzuk majd meg 
Jövőnk boldogságát. 

LEMONDÁS. 
El akarlak téged hagyni, 
Nem illünk mi össze, 
Érzem, tudom, hogy a szívem 
Össze lesz majd törve. 
Nem tagadom, szeretlek én, 
Fáj a szívem érted, 
Fáj a lelkem, mégis azért 
El kell hagynom téged. 

Mi az oka, azt kérdezed, 
A távozásomnak, 
Anyagi gond, nélkülözés 
A fő oka annak. 
Szegénységbe nem akarlak 
Téged belevinni, 
Érzem, tudom, az életem 
El fog hervadozni. 



MIÉRT VAN AZ . . . 
Miért van az, hogy szeretlek, 
Oly forrón, igazán. 
Mikor tudom te nem szeretsz, 
Elhagytál árván. 
Árvaságom nem sajnálod, 
Köböl van a szived, 
Érzem, tudom, hogy a szívem 
Egyszer majd megreped. 

Ha megreped az én szívem, 
Elfognak temetni, 
Érzem, tudom, hogy te akkor 
Nem fogsz 'kinevetni. 
Lent a sírba az én szívem 
Nem fog már sajogni, 
Fent a mennyben fog a lelkem 
Érted imádkozni. 

AZ O R G O N A . . . 
Az orgona kivirágzott 
Az én kis kertembe, 
Gyere hozzám, kis angyalom, 
Gyönyörködjél benne. 
Szép gyönyörű két szemedet 
Gyönyörködtesd rajta. 
Szedek néked, szép galambom, 
Egy szép csokrot róla. 
Oda tudnám néked adni 
Összes orgonámat, 
Hogyha ide nyújtanád a 
Szép kis píros szádat. 
Egyszer, ha én megcsókolnám 
A te píros ajkad, 
Nem felejtenéd el soha, 
Mindig égne rajtad. 



R Á B O R U L T MÁR . . . 
Ráborult már a sötétség 
Szeged városára, 
Koromsötét van már nagyon, 
Sok, sok uccájába. 
Fekete fátyolt borított 
Az est a nagy földre, 
Nagy bánatom a szívemet 
Ügy szorítja össze. 

Sötét uccákon bolyongok 
Bánatommal együtt, 
Amióta visszaadtad 
Nekem a jegygyűrűt. 
Sötét bánat rea borult 
Szivemre, lelkemre, 
Én Istenem, leszek-e még 
Boldog az életbe. 

Nem mondok én semmi rosszat, 
Hűtlen rózsám, rólad, 
Azt mondtad, hogy nem szeretsz már, 
Szemembe megmondtad. 
Legyél boldog, ne csillogjon 
Könny majd a szemedbe, 
Hogy ha visznek te miattad 
Szomorú sírkertbe. 

A Z T ÁLMODTAM . . . 
Azt álmodtam az éjszaka, 
Hogy az enyém voltál, 
A gömbölyű két karoddal, 
Ölelve tartottál. 
Belenéztem a ragyogó 
Két szép szemedbe, 
Azt hittem, hogy a mennyország 
Ragyog ki belőle. 
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Két szép szemed ragyogása 
Lelkemet égette. 
Gyönyörű szép szerelemről 
Súgtam a füledbe. 
Rózsás ajkad mosolygása 
Felelet volt rája, 
Azt hittem, hogy te vagy most már 
Az életem párja. 

Amikor én felébredtem, 
Könnyes volt a szemem, 
Hogy megtudtam, hogy álom volt, 
Még jobban könnyeztem. 
Megkérem én a nagy Istent, 
Adjon téged nékem, 
Gyönyörű szép szerelmesem, 
Légy a feleségem. 

SOK É V E T ÉN . . . 

Sok évet én eltöltöttem, 
Az orosz fogságba, 
Addig várt itthon a rózsám 
Nagy szomorúságba. 
Amikor én haza értem 
Az orosz fogságból, 
Kaptam csókot, mézédeset, 
A rózsám ajkáról. 

Boldogok vagyunk mi most már, 
Szép menyasszonyommal, 
Esküvőnket megtartjuk majd 
Nagy lakodalommal. 
Meghívjuk majd esküvőnkre 
Egész Európát, 
Hadd nyújtsa már a sok nemzet 
Egymásnak a jobbját. 



ÉLETEM VJRÁGA. 

T e vagy, te vagy az életem 
Egyetlen virága, 
T e leszel majd az életem 
Hűséges jó párja. 
Megkérem én a nagy Istent, 
Imát küldök hozzá, 
Adjon téged már én nekem, 
Nem is nagyon soká. 

Megesküszünk majd te veled, 
Egyetlen virágom, 
Boldogabb nem lesz nálunknál 
Ezen a világon. 
Szeretjük mi nagyon egymást, 
Soha el nem hagyjuk, 
Azon kérjük a nagy Istent, 
Eskünket megtartsuk. 

Enyém leszel te örökre, 
Hűséges jó párom, 
Nem cserélünk mi senkivel, 
Ezen a világon. 
Csolnakunkat elindítjuk 
Az élet tengerén, 
Imádkozva kikötünk majd 
Boldogság szigetén. 

Boldog sziget ne légy messze, 
Hamar oda érjünk, 
Amíg megyünk, szép virágom, 
Boldog úton leszünk. 
Boldogságnak szigetére, 
Hogyha megérkezünk, 
Kérve kérjük a jó Istent, 
Boldogok lehessünk. 
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EGY KIS SZÜK UCCÁBAN . . . 

Egy kis szűk uccában lakik a rózsám, 
Kicsi kapujában vár az én reám. 
Elmegyek én hozzá, majd minden este, 
Oly nehezen várom, mikor lesz az este. 

Az est ha ráborul e kis uccára, 
Szívdobogva lépek a járdájára. 
Az égből sok csillag sugárzik reám, 
Rózsám kapujából két szem ragyog rám. 

Megfogom a rózsám mind a két kezét, 
Szememmel ölelem át szép termetét. 
Boldog szerelemtől sugárzik szemünk, 
Néma hallgatással dobog a szívünk. 

Kidohogja szívünk, szeretjük egymást, 
Nem hagyjuk mi soha, soha el egymást. 
Összekötjük szívünk egész életünkre, 
Imádkozva lépünk egy új életre. 

ZÖLD ZSALUGÁTERES . . . 

Zöld zsalugáteres a szobád ablaka, 
Sokszor elsétálok, andalgók alatta. 
Szívdobogva várom ablakod nyílását, 
Magamba zárom én lelkem sóhajtását. 

Nyissad ki már rózsám, a te ablakodat, 
Hadd láthassam én meg gyönyörű arcodat. 
Szép rózsás ajkadnak nyíló mosolygását, 
Két szép szemeidnek fénylő ragyogását. 

Hogy ha én meglátlak, egyetlen virágom, 
Örül az én lelkem, te vagy boldogságom. 
Enyém hogy ha leszel, szerelmes kis párom, 
T e leszel majd akkor földi mennyországom. 

JO 
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FEHÉR ÖSZI RÓZSÁK . . . 

Fehér őszi rózsák nyilnak a kertembe, 
Kis angyalom te vagy mindig az eszembe. 
Ha lefekszek, rólad álmodoz a lelkem, 
Ébren, alva mindig itt vagy az eszembe. 

Fehér őszi rózsát küldök én te néked, 
Tegyed el emlékbe, mert szeretlek téged. 
Fogadd szeretettel tőlem ezen rózsát, 
Késő hideg ősznek utolsó virágját. 

Utolsó virágja a nagy természetnek, 
Legyen a záloga az én szerelmemnek. 
T e is ilyen szép vagy, mint e fehér rózsa, 
T e vagy a lelkemnek egyetlen virága. 

Minden őszi rózsát neked tudnám adni, 
Egyetlen csókodért életemet adni. 
Égő szerelemmel vágyik hozzád lelkem, 
Szeressél már te is, szép angyalom engem. 

E S T E VAN MÁR, KÉSŐ E S T E . . . 

Este van már, késő este, sötét van, 
Nem tudom én a rózsámnál mi baj van. 
Elsétáltam háza előtt, megálltam, 
Az én rózsám zokogását hallgattam. 

Jöjj ki hozzám, szép galambom, egy szóra, 
Mond el nékem, hogy nálatok mi baj van. 
Panaszold el a szíved nagy bánatát. 
Megkönnyebbül a te szíved, majd meglásd. 

Megcsókolom a te könnyes szemedet, 
Csókjaimmal felvídítlak tégedet. 
Azt akarom, ne jöjjön könny szemedbe, 
Légy az enyém, kis angyalom, örökre. 
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BOLDOG TUDNÉK L E N N I . . . 

Boldog tudnék lenni, de csak te veled, 
Szeressél engemet, drága kedvesem. 
Öleljél meg engem fehér karoddal, 
Csókoljál meg engem rózsás ajkaddal. 

Nálad nélkül többé boldog nem leszek, 
Megkérlek én téged, kicsi kedvesem. 
Legyél feleségem, tegyél boldoggá, 
Óh, hallgass meg engem, te szép kis leány. 

Ügy szeretnék sirni, de csak előtted, 
Megértetni véled, hogy úgy szeretlek. 
Viszont szerelmedért kérlek tégedet, 
Ne üzz el magadtól, szeress engemet. 

Megláttalak téged, megszerettelek, 
Emlékembe mindig itt vagy én velem. 
A te válaszodért jöttem én hozzád, 
Légy örökre enyém, te szép kis leány. 

A GYŰRŰMET ADD VISSZA. 

Barna kislány, állj meg kérlek, egy szóra, 
A gyűrűmet, te hütelen, add vissza. 
Kíjátszottad a szívemet, megcsaltál, 
Nem érdemled meg azt, hogy gondoljak rád. 

Pedig én úgy szerettelek tégedet, 
Hozzád kötni akartam az éltemet. 
Hűtlen lettél, másnak vágytál csókjára, 
Maradhatsz már mindig másnak karjába. 

Elmehetsz már arra, merre visz utad, 
Az én utam eztán másfelé halad. 
Nem gondolok én már többet te reád, 
Mehetsz tőlem, nem nézek többé te reád. 

10+ 

* 



ELHAGYATVA. 
Keserű az én életem, 
Sír, zokog a lelkem, 
Mert elhagyott, kit oly forrón, 
Szívemből szerettem. 
Megcsalt kiben bízott lelkem, 
Elhagyott ö árván, 
Ráadásul kikacagva 
Nézett vissza én rám. 

Elsuttogtad nagyon sokszor, 
Hogy szeretsz te engem, 
Hazug volt a suttogásod, 
Hazudtál te nekem. 
Nem érdemled azt a sok kint, 
Mit szenvedek érted, 
Tudd meg, hűtlen, tiszta szívből 
Szerettelek téged. 

Nem tudlak én elfeledni, 
Mert imádlak téged, 
Elsuttogom nagyon sokszor 
A te kedves neved. 
T e nevedet suttogom én 
Ébren álmodozva, 
Nem bírlak én elfeledni 
Életembe soha. 

FELESÉGEM. 
Haragos a feleségem, 
Életem virága, 
Mosoly helyett irigy lett az 
Ö kedves orcája. 
Ne haragudj, feleségem, 
Ne pörölj én vélem, 
Békitöleg rózsás ajkad 
Nyújtsad ide nékem. 



Szeressük mi mindig egymást, 
Kedves feleségem, 
Legyél kedves mindig hozzám, 
Csókoljál meg engem. 
Harag tüze sohse égjen 
A te szép szemedbe, 
Mosoly nyíljon ajkaidon 
Egész életedbe. 

Mosolyogva, ha rám nézel 
A te szép szemeddel, 
Azt hiszem, hogy a mennyország 
Ragyog ki belőle. 
Legyél földi mennyországom 
Egész életembe, 
Gyönyörködni tudjak mindig 
Ragyogó szemedbe. 

EGY NAGY VIHAR . . . 

Egy nagy vihar vonult végig 
Az én fejem felett, 
Nagyobb bánat dúlta fel az 
Én szegény szívemet. 
Összetört a szegény szívem, 
Árva lett a lelkem, 
Amióta sírban nyugszol, 
Egyetlen szerelmem. 

A te tiszta fehér lelked 
Felment a mennyekbe, 
Azért nézek olyan búsan 
Fel a magas égre. 
Megkérem én a jó Istent, 
Gyógyítson meg engem, 
Hogy ne fájjon olyan nagyon 
Az összetört szívem. 
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R Ó Z S A B O K R O N MIND K I N Y Í L O T T . . . 

Rózsabokron mind kinyílott a sok píros rózsa, 
Olyan píros minden rózsa, mint a rózsám ajka. 
Rózsás ajkadra szeretnék egy pár csókot adni, 
De nem merem, kedves rózsám, neked megmondani* 

Úgy elmegy a bátorságom, hogy ha én meglátlak, 
Magamba zártam még eddig, hogy téged imádlak. 
Rózsás ajkad mosolygását, hogy ha én meglátom, 
Akkor tudom, hogy cda van, minden bátorságom* 

Szemeidből kiolvasom, te is szeretsz engem, 
Áldjon is meg a nagy Isten, egyetlen szerelmem. 
Megvallom én nemsokára, hogy imádlak téged, 
Még a sírba is tudnálak követni én téged. 

Elmennék én te utánad a világ végére, 
Mert sajnálnálak én tégedet egész életembe. 
Megkérem én a nagy Istent, adjon téged nékem, 
Kedves rózsám, szeretlek én, legyél feleségem. 

DAL NYÍLIK AZ AJKAINKON * . . 

Dal nyílik az ajkainkon, minden bú feledve, 
Ha dalolunk öröm nyílik szívünkbe, lelkünkbe. 
Szeretet ha beköltözik bánatos éltünkbe, 
Boldog reménnyel tekintünk egy szebb, jobb jövőbe* 

Kinek szól az ajkunk dala, annak, kit szeretünk, 
Azért dolgozik két kezünk, kiért dobog szivünk. 
A szerelem és szeretet egy uton haladnak, 
Fájdalom annak élete, kinek ezt nem adnak. 

Zengjen a sok szép népdalok a mi ajkainkon, 
Szeretetnek sok virága szívünkben hadd nyíljon* 
Szeretettel fogjon kezet e nagy földnek népe, 
A nagy Isten az áldását hadd szórja a népre. 
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SZOMORÚ L E T T . . . 

Szomorú lett az én szívem, lelkem, 
Mert elhagyott, kit én úgy szerettem. 
Árva lettem, egy igazi árva, 
Nincsen senkim, azért vagyok gyászba. 

Nincsen apám, se jó anyám nékem, 
Azért vagyok nagyon bús már régen. 
Búsulásom még nagyobb lett nékem, 
Amióta nem szeretsz már engem. 

Elhagytál te, nem átkozlak téged, 
Szeretlek én, majd meghalok érted. 
Nem tudlak én soha elfeledni, 
Érzem, tudom, elfognak temetni. 

Ha meghalok, egyetlen egy kincsem, 
Ha temetnek, ne vessél meg engem. 
Kísérjél ki utolsó utamra, 
Utoljára ne hagyjál magamra. 

SÁRGÁLIK A SÁRGA BARACK . . . 

Sárgálík a sárga barack a fákon, 
Két kis veréb ugrándoz a faágon. 
Szerelmesen csiripelnek egymásnak, 
Levelemet most irom a rózsámnak. 

Beleírom nagy szerelmét szivemnek, 
Belesírom nagy bánatát lelkemnek. 
Hűtlenségét rávetem a szemére, 
Hátha önvád feltámad majd szívébe. 

Hogyha önvád feltámad majd szívébe, 
Bánatkönnyek felragyognak szemébe. 
Boldog percek visszatérnek, úgy lehet, 
Ha maradt az ö szívében szeretet. 



B O R O S H O R D Ó M . 
Van nekem egy boroshordóm, 
De bor nincsen benne, 
Üres nekem az erszényem, 
Nem vehetek bele. 
Szomorkodik az én lelkem, 
A szívem azt súgja, 
Bizony régen jobb világ volt, 
Isten, ember tudja. 

Valamikor jobb világ volt, 
Tellett egy kis borra, 
De mostan már rossz világ van 
A bús magyarokra. 
Búsulással és panasszal 
Van a szívünk tele, 
Ugy-e, pajtás, nemsokára 
Megküzdünk majd vele. 

SZIVEM, LELKEM GAZDAG. 
Szegény vagyok anyagilag, 
De a lelkem gazdag, 
Nincsen semmim, de van szívem, 
Az is nagyon gazdag. 
Szívem, lelkem szeretete 
Az én gazdagságom, 
Lebegjen át e szeretet 
Az egész világon. 

Némuljon el az irigység 
Sok feldúlt kebelben, 
Támadjon fel a szeretet 
Meggyötört lelkekben. 
Szeretetben egyesüljön 
A nagy világ népe, 
Jó Istenünk gyönyörködve 
Hadd nézzen a földre. 
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R O H A N V A F U T *. * 
Rohanva fut egy gépkocsi, 
Benne ül egy öreg bácsi, 
Mellette ül felesége, 
Szép fiatal, nagyon szőke. 
Rám kacsintott a kocsiból, 
Ismer engem még a múltból, 
Udvaroltam én is néki, 
Csókot sokat adtam néki. 

Dúsgazdagság inkább kellett, 
Engem tudom, hogy szeretett, 
Szerettem őt a lelkemből, 
Szerettem én tiszta szívből. 
Megszédített most is engem, 
Kacsíntása csak fáj nékem, 
Jobb lett volna meg se látni, 
Szeretem most is csodálni. 

NEM BIROK ÉN . . . 
Nem bírok én a szivemmel, 
Meg az én nagy szerelmemmel, 
Majd meghalok egy szép lányért, 
Vágyik lelkem a csókjáért. 
Eszembe van mindig nékem, 
Nincs én nekem nyugodt percem, 
Ébren róla gondolkozok, 
Alva róla álmodozok. 

• Kedvesem lett ö én nekem, 
Oly boldog a szívem, lelkem, 
Nem cserélnék én senkivel, 
Kevély, gazdag legényekkel. 
Pedig én csak szegény vagyok, 
Mégis azért boldog vagyok, 
Legszebb lány az én kedvesem, 
Ö lesz az én szép hitvesem. 
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KISKERTEMBE K I N Y Í L O T T AZ . , . 

Kiskertembe kinyílott az árvácska, 
A szívembe benne van egy leányka. 
Lángra gyuladt szívemben a szerelem, 
Nem hagy nyugtot, fáj érte az én lelkem. 

E szép lányért, érte lángol a szívem, 
Bevallani én még eddig nem mertem. 
Ügy írom meg szívem, lelkem szerelmét, 
Hátha nekem adná egész életét. 

Én lennék a legboldogabb, jól tudom, 
Hogyha enyém lenne a kis galambom. 
Szerelmesen átölelném karomba, 
Megfürdetném minden nap a csókomba. 

KAKASÜLÖN K U K O R É K O L . . . 

Kakasülön kukorékol egy kakas, 
A rózsámnak kerítése de magas. 
Alig birtam átugorni most rajta, 
Féltem, meglát az én rózsám jó apja. 

Kakasszóra szokott apja felkelni, 
Háza körül széjjel szokott ö nézni. 
En meg mostan ott feledtem magamat, 
Karjaim közt tartottam a rózsámat. 

Nem történt baj azért semmi mi köztünk, 
Csak mink nagyon csókolódzní szeretünk. 
Huncut kakas, mért siettél oly nagyon. 
Mért nem akadt a szó a te torkodon. 

No de nem baj, nem látott meg az apja, 
Hogy a lányát tartottam a karomba. 
Csókja most is itt ég az én ajkamon, 
Nemsokára enyém lesz a galambom. 
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E L T Á V O Z T A K MÁR A F E C S K É K . . . 

Eltávoztak már a fecskék, őszre jár az ídö, 
Nemsokára hull a levél, érik már a szőlő. 
Szép kedvesem még se nem jössz, én pedig úgy várlak 
Jöjj kedvesem, karjaimba, hü csókjaim várnak. 

Azt üzenem én te néked, szeress úgy, mint régen 
Azt ígérted, esküvőnket megtartjuk a télen. 
Nem is akarsz rólam tudni, nem jársz már én hozzám 
Én tégedet úgy szeretlek, óh, jöjj vissza hozzám. 

Amióta nem jársz hozzám, nagyon fáj a szívem, 
Amióta távol vagy te, aggódik a lelkem, 
írjál nekem, vagy magad jöjj ölelö karomba, 
Vágyik szívem és az ajkam az édes csókodra. 

B O C S Á N A T É R T J Ö T T E M HOZZÁD . . . 

Bocsánatért jöttem hozzád, kedvesem, 
Mert nem tudom haragodat viselnem. 
Ne haragudj, szép kedvesem, bocsáss meg, 
Két gömbölyű két karoddal ölelj meg. 

Oly szomorú voltam mindig azóta, 
Amióta nem voltál a karomba, 
Ne haragudj soha többé én reám, 
Kedves ajkad mosolyogjon mindig rám. 

Nem bírlak én elfeledni sohasem, 
Kedves arcod mindig lebeg előttem. 
Hadd csókoljam meg a rózsás arcodat, 
Egy életre add már nekem magadat. 

Légy az enyém, szerelmes, szép hitvesem, 
Irántad nagy az én igaz szerelmem. 
Boruljál már a keblemre, galambom, 
Rózsás ajkad százszor is megcsókolom. 
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CSIPKÉS KIS Z S E B K E N D Ő T . . . 

Csipkés kis zsebkendőt kaptam egyszer tőled, 
Boldog voltam akkor, enyém volt szerelmed. 
Olyan lett szerelmed, mint a vízbugyborék, 
Bús vagyok, mást soha szeretni nem tudnék. 

Bánatom azóta nagyon nagy én nekem, 
Nem tud elfeledni se szívem, se lelkem. 
Csipkés kis zsebkendő itt maradt emlékbe, 
Ezt szorítom sokszor szerelmes szívemre. 

Miért lett szerelmed, csak egy vízbugyborék, 
Nem mondtad meg soha, hogy én megnyugodnék. 
Várlak vissza mindig, szeret szívem, lelkem, 
Hogyha nem jössz vissza, sírba visz szerelmem. 

CSERESZNYEFA A L A T T . . . 

Cseresznyefa alatt egy lány, egy legény, 
Fél a lány legénytől, fél nagyon szegény. 
Ne féljél leányka, téged szeretlek, 
Engedd meg, hogy téged átöleljelek. 

Legény a leánykát szépen átfogta, 
Kicsi szájt a legény sokszor csókolja. 
Piroslik a cseresznye a lombos ágon, 
Pihen a pici száj a nagyobb szájon. 

A kis száj gazdája nagyot nevetett, 
Nevetős kicsi száj nagyra tévedett. 
Huncut a szép kis száj, csókot kívánja, 
Nagyobb száj a csókot most nem sajnálja. 

Érik a cseresznye, szépen piroslik, 
A kis száj nagyobbal csak csókolódzík. 
Jött a csősz nagy bottal, rájuk kiáltott, 
Bottal a hátukra nagyot ráhúzott. 



J 57 

K O R Z Ó N L Á T T A L A K MEG . . . 

Korzón láttalak meg először én téged, 
Megbámultalak én, köszöntem is néked. 
Azóta ha látlak, oly boldog a lelkem, 
Oly nagy te irántad az én nagy szerelmem. 

Korzón ha meglátlak, szemünk összetéved, 
Bátorít a szemed, bájos köszönésed. 
Ragyogó két szemed elárulja nékem, 
Hogy tetszik te néked az én köszönésem. 

Megszólítní téged azért még se merlek, 
Édes jó anyámtól én majd elüzenek. 
Megkérem majd kezed, légy enyém örökre, 
Hadd nézhessek sokszor ragyogó szemedbe, 

Elhoználak téged az én hajlékomba, 
Sokszor tartanálak szerelmes karomba. 
Földi boldogságom lelném én fel benned, 
Kössed te én hozzám a kedves életed, 

AMIKOR ELÖSZÖR . . . 

Amikor először téged megláttalak, 
Megszerettelek én, azóta imádlak. 
Itt vagy a szívembe és az én lelkembe, 
Azóta velem vagy, itt vagy az eszembe. 

Bele zártalak én szerelmes szivembe, 
Követnélek téged a világ végére. 
Légy az én hitvesem, jöjj a karjaimba, 
Sokszor adnék csókot rózsás ajkaidra. 

Légy enyém örökre, te szép kis leányka, 
Elvezetnélek én földi mennyországba. 
Virágok közt lennél te a legszebb rózsa, 
A szívemnek lennél szerelmes asszonya. 
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EGY SZÉP KISLÁNY . . . 

Egy szép kislány van nékem az eszembe, 
Belelopta magát az én szívembe. 
Érzem, nem jön ki belőle sohasem, 
Szép kis leányt másnak át nem engedem. 

Azt akarom, enyém legyen örökre, 
Mert beone van a szerelmes szívembe. 
Két karomba hogy ha én őt tarthatnám, 
Eperajkát százszor is megcsókolnám. 

Hogy ha fejét ráhajtaná keblemre, 
Szerelmes szót suttognék a fülébe. 
Nem adnám őt széles e nagy világért, 
Odaadnám életem egy csókjáért. 

HARAGSZOL RÁM . . . 

Haragszol rám, szép kedvesem, 
Nem vagyok én olyan nagyon bűnös, 
Nagyobb bűnös te vagy, tudod, 
Mert elhagytál, hogy erszényem szűkös. 
Nagyralátó a vágyaid, 
Gazdagságra vágynak, 
Nincsen szived, hogy te elhagysz, 
Hogy te tőlem távol maradsz, 
Óh, jöjj vissza, karjaimba várlak. 

Csókos ajkad hozzad vissza, 
Tudom, úgyis szeretsz te még engem, 
Csak a nagyzás hódított el, 
Visszahoz még téged a szerelmem. 
Nem lennél te boldog többé, 
Engem vissza sírnál, 
Sietve jöjj, kérlek téged, 
Hozd vissza a te szerelmed, 
Ha soká jössz, sirhatsz a síromnál, 



VALAMIKOR BOLDOG V O L T A M . . . 
Valamikor boldog voltam. 
Mikor ajkad csókolgattam, 
Csókot visszaadtad. 
Holdvilágos sok, sok este, 
Belenéztem szép szemedbe, 
Csókolgattam ajkad. 
Azt mondtad te sokszor nekem, 
Hogy te szeretsz nagyon engem, 
Csókot nem adsz másnak. 
Azt ígérted, esküvőnkre 
Készülődünk szép pünkösdre, 
De hiába várlak. 

Elmúlt már a pünkösd napja, 
Kinyílott már a sok rózsa 
Kisebb-nagyobb kertbe. 
Nem tartod be, mit fogadtál, 
Hütlenül te el is hagytál, 
Könny csillog szemembe. 
Szomorú lett az életem, 
Sóhajtozik szívem lelkem, 
Sóhajaim szállnak. 
Mért is lettél hűtlen hozzám, 
Ne haragudj soha én rám, 
Én még visszavárlak. 

MEGVERT ENGEM A T E R E M T Ő . . . 
Megvert engem a teremtő, nem vagyok én boldog, 
Kit szerettem, az elhagyott, lelkem sir és zokog. 
Megcsalt engem, kinevetett, az a hűtlen csalfa, 
Az én szemem nagyon sokszor könnyeit hullajtja. 

Boldogtalan lettem nagyon, fáj a szivem, lelkem. 
Nyugodalmam nincsen sehol, sirba vágy a testem. 
Akáclombos temetőbe vágyódok pihenni, 
Lent a sírba két bús szemem nem fog könnyt hullatni. 
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' FIATAL ASSZONY, ÖREG FÉRJ. 
Ötven felé halad az öreglegény, 
Fél a házasságtól, fél nagyon szegény. 
Mamák közt találja fel boldogságát, 
Azok közt akarja fellelni párját. 

Lányok nem akarják aztat engedni, 
A mamáknak nem kell már udvarolni. 
Lányok karra fogják, viszik a táncba, 
Tudják, sok pénze van wertheím kasszába. 

A mostani lánynak csak a sok pénz kell, 
Tudjon öltözködni nagyon szépen fel. 
Fiatal asszonynak, ha férje öreg, 
Szép sok ruhájára fájó könny pereg. 

HA MEGUNTÁL . . . 
Ha meguntál mond meg nekem, 
Ne hitegess olyan soká engem. 
Ha nem szeretsz, mért jársz hozzám, 
Mért csókolod az én szerelmes szám. 
Hidegülnek a csókjaid, 
Nem oly édes a szavad, 
Nem nézel már szerelmesen én reám. 
Mond meg nekem, mi a bajod, 
Hogy száll sokszor a sóhajod, 
Szemed könnybe lábad. 

Aggódok én te miattad, 
Amióta hideg csókot adtad. 
Nem tudom, hogy mi a bajod, 
Miért hideg oly nagyon a csókod. 
Mégis eljössz sokszor hozzám, 
Várva-vár az én csókos szám, 
Szívem, lelkem szeret nagyon téged. 
Tárd fel nekem szíved baját, 
Mond el szíved nagy panaszát, 
Hadd tudjak meg mindent. 
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Elmondtad a nagy panaszod, 
Mért volt hideg sokszor a te csókod. 
Elmondtad a szíved baját, 
Az életed keserű panaszát. 
Megértettem könnyes szemed, 
Mért szomorú a te élted, 
Mért volt hideg szerelmes sok csókod. 
Nem bíztál a szerelmembe, 
Megmondtad az én szemembe, 
Hűtlennek tartottál. 

Ne kételkedj szerelmembe, 
Nézzél az én szerelmes szemembe. 
Elárulja neked mindig, 
Szeretlek én téged hideg sírig. 
Ne kételkedj bennem soha, 
Ne légy hozzám oly mostoha, 
Neked adtam szerelmem örökre. 
Tartsd meg az én szerelmemet, 
Neked adom két kezemet, 
Ne kételkedj bennem. 

S Ö T É T PEJPARIPÁN . . . 

Sötét pejparípán nyargal egy huszár, 
Nagyhírtelen megállt a ló, huszár vár. 
Jönni látott huszár egy szép kis leányt, 
Pedig régen e leányra fittyet hányt. 

Szép leányka ránézett a huszárra, 
Rózsapírosság jött az ö arcára. 
Leugrott a huszár a pej lováról, 
De a kislány csak úgy beszélt félvállról. 

Ég a kislány két szép szeme, mint gyémánt, 
Huszár gyónja a bűneit, mit megbánt. 
Kéz a kézbe a bűn meg lett bocsátva, 
Fülig szerelmesek ök már egymásba. 



FALU ALJÁN • . . 

Falu alján ugat most a sok kutya, 
Részeg embert kutya ís megugatja. 
Részeg legény falu alján tántorog, 
Egy szép leány ablakánál bekopog. 

Gyere ki, te hűtlen leány, nézzél rám, 
Részeg vagyok, te vagy oka, szép rózsám. 
Megártott most nekem a sok borivás, 
De még jobban te miattad a sírás. 

Hűtlen rózsám, tönkre teszel egészen, 
Fáj a szívem, ég arcomon a szégyen. 
Ne légy hűtlen, megbocsájtok te néked, 
Ha enyém lesz újra a te szerelmed. 

S Ó H A J A I M . . . 

Sóhajaim szellő szárnyán 
Küldöm én el hozzád, 
Sóhajaim fájdalmasan 
Nehezednek majd rád, 
Fáj majd a te hűtlen szíved, 
Kicsordul majd fájó könnyed, 
Sírsz majd én utánam. 
Visszasírsz még engem, tudom, 
Várlak én ís, szép galambom, téged. 

Várva-várlak téged mindig, 
Szeret szívem, lelkem. 
Visszahoz még, érzem, téged, 
Sóhajaim, könnyem. 
Visszajössz még, tudom, hozzám, 
Borulsz te még könnyezve rám, 
Sírsz majd karjaimba, 
Bocsánatot kérsz én tőlem, 
Megbocsájt még az én szívem néked. 



V Ö R Ö S B O R T Ó L . . . 

Vörösbortól rúgtam én be az este, 
Feleségem érte fejem beverte. 
Mind kettőnknek jutott ütleg szép számmal, 
Felébredtünk máma reggel nagy szájjal. 

Zúgott fejem, akárcsak egy szélmalom, 
Feleségem duzzogott, a galambom. 
Azt mondta, hogy te vagy oka mindennek, 
Vége van már a szép nyugodt életnek. 

Feleségem, ne haragudj én reám, 
Fáj a fejem, ne duzzogjál mostan rám. 
Vízesruhát rakjál az én fejemre, 
Hajtsad kedves fejedet a keblemre. 

KERÜLGETEM HÁZAD T Á J Á T . . . 

Kerülgetem házad táját, 
Megint szeret az én szívem, lelkem. 
Megbűnhődtem a bűnömért, 
Visszavágyik hozzád a szerelmem. 
Megbüntetett a nagy Isten, 
Ég a szégyen a szememben, 
Meggyónom majd sok nagy bűnöm néked. 
Fogadj vissza, szerelmesem, 
Mert szeretlek téged. 

Ne vessed az én szememre 
Az én bűnöm, hogy hütelen lettem. 
Ha szerettél valamikor, 
Ügyís tudom, megbocsátasz nékem. 
Ne hányd soha a szememre, 
Fogadj vissza hü szívedbe, 
Szeress engem, mint szerettél régen. 
Ha nem szeretsz, sírhant borul 
Rám a temetőbe. 
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A Z T ÜZENTED SZERELMESEM... 
Azt üzented, szerelmesem, 
Nem vársz soha többé engem, 
Ne járjak én hozzád. 
Megüzentem én ís neked, 
Hogy hamis volt a te szíved, 
Haragszok nagyon rád. 
Szerelmes szív, ha haragszik, 
Hamar meg ís békülődík, 
Elmegyek hozzátok. 
Szemeimbe, ha megmondod, 
Üzeneted nem hazudott, 
Nem járok hozzátok. 

Megkérdeztem én te tőled, 
Mért lett hideg a te szíved 
Olyan nagyon hozzám. 
Kicsordult az igaz könnyed, 
Azt mondtad, hogy fáj a lelked, 
Nem haragszol én reám. 
Másnak adtad jegykendődet, 
Elígérték a kezedet 
Gazdagabb legénynek. 
Rámborultál, elzokogtad, 
Szerelmedet megtartottad, 
Ne tarts hütelennek. 

S Z O M O R Ú FÜZ . . . 
Kiskertembe szomorú fűz, 
Lehajlik az ága, 
Eljön hozzám a kedvesem 
Máma vacsorára. 
Fűzfa alatt vacsorálunk 
Kedvesemmel együtt, 
Kedves nekünk ez a fűzfa, 
Sok ágával együtt. 



Megsúgjuk, hogy miért kedves 
E szomorú fűzfa, 
Mert mi ketten úgy szeretünk 
Ott ülni alatta. 
Megvéd minket, nem látják meg 
A csókos ajkunkat, 
Szeretjük mi azért nagyon 
Sok fűzfa ágakat. 

Fűzfa lombja, enyhe szellő, 
Súgdos a fülünkbe, 
Elringatnak sokszor minket, 
Boldog szerelembe. 
Szövögetjük jövöínknek 
Sok szép arany szálát, 
Közbe sokszor megcsókoljuk 
Egymásnak a száját. 

ZENESZERZŐ DALA. 

Fehéredik az én hajam, 
Jól érzem még azért magam, 
Dalol az én szívem, lelkem, 
Hegedűmet én pengetem. 
Sok dalt meg is zenésítek, 
Hegedülni úgy szeretek, 
Nem baj az, ha én öregszem, 
Sok szép nóta élvezetem. 

Nótákat, ha zenésítem, 
Lelkem húrját megpengetem, 
Nem magamért csínálgatom, 
Rám bízta ezt az alkotóm. 
Daloljatok ti is velem, 
Dalolókat mind szeretem, 
Fütyörésszünk, dalolgassunk, 
Szebb jövőért imádkozzunk. 



CIPÉSZMESTER . 

Cípészmester a kedvesem, 
Szép kis cipőt csinált nekem, 
Ha felhúzom, büszke vagyok, 
Reményeim oly szép nagyok. 
Kedvesemnek megköszönöm, 
Szivembe oly nagy az öröm, 
Megszorítom érte kezét, 
Megcsodálom szép kék szemét. 

Cípészmester szeret engem, 
Meg is kérte az én kezem, 
Azt mondta, hogy legyek párja, 
Legyek földi mennyországja. 
Nem mertem még megmondani, 
Úgy szeretném csak megsúgni, 
Szeretem öt a lelkemből 
És egy nagy mély szeretetből. 

ÓH, SZERELEM . . . 

Oh, szerelem, te édes érzelem, 
Sokszor nem más, egy fájó gyötrelem. 
Bilincsbe üz ő egy nagy világot, 
Ad gyötrelmet, vagy nagy boldogságot. 

Szerelem, óh, te kedves rabbílíncs, 
Oly értékes kincs a világon nincs. 
Könnyeket csal szerelmes szemekbe, 
Fájó érzést visz ő sok szívekbe. 

Szenvedések lesznek boldogságok, 
Rabbílíncsböl lesznek rózsaláncok. 
Szerelem, vagy te mindig rabbílíncs, 
Gyémántnál is többet ér e kincs. 
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K I N T JÁRTUNK RÓZSÁMMAL . . . 

Kínt jártunk rózsámmal gyümölcsös kis kertbe, 
Megnéztük a fákon érik-e cseresznye. 
Érett volt cseresznye, szedtünk is belőle, 
Tele lett a rózsám szép kicsi kötöje. 

Kötőből cseresznye szépen kipiroslott, 
A rózsám kis szája oly szépen mosolygott. 
Egy kötö cseresznye, kíettük belőle, 
Leültünk fa alá, mi szépen kettősbe. 

Cseresznye kötöből mind egyig elfogyott, 
A rózsám ajkáról loptam én egy csókot. 
A harag úgy égett szép rózsám szemébe, 
Eltemettem arcom kicsi kötőjébe. 

Fejem rajta pihent a rózsám kötőjén. 
Szerelem kigyulladt az ő szivecskéjén. 
Felettünk piroslott a sok szép cseresznye, 
Enyém lett a rózsám szerelmes kis szíve. 

SZERELMES KAROMBA . . . 

Szerelmes karomba várlak vissza téged, 
Megbocsájtom most már sok nagy bűnös vétked. 
Bűnöd, ha megbántad, jöhetsz, mert már szánlak, 
Mert én téged most már szeretettel várlak. 

Szenvedtem én sokat, tanúm a jó Isten, 
Átestem miattad sok nagy szenvedésen. 
Nem volt nyugodt percem, nevedet suttogtam, 
Könnyeim én sokszor érted hullajtottam. 

Szabad az út hozzám, várlak karjaimba, 
Hajtsad kedves fejed az én vállaímra. 
Jöjj az én keblemre, szeretettel hívlak, 
Kertemben rózsák is neked szebben nyílnak. 
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BÁJOS SZÉP LÁNY . . . 

Bájos szép lány a kedvesem, 
Szereti őt az én szívem, lelkem. 
Eljárok én sokszor hozzá, 
Szerelmesen nézek mindig ő reá. 
Bájos, kedves mosolygása, 
Sokszor nevet a kis szája, 
Szerelmesen, huncutul néz én rám. 
Megfogom a kedves kezét, 
Úgy elnézem szép két szemét, 
Bájos, kedves lánynak. 

Megkérem a szüleitől, 
Mert szeretem régen tiszta szívből. 
Tudom, szeret ő is engem, 
Megkérdem, hogy lesz-e feleségem. 
Boldog tudnék vele lenni, 
Tudom, ö is fog szeretni, 
Elviszem őt virágos kis kertbe, 
Yírágok közt lesz a legszebb, 
O lesz hozzám szerelmesebb, 
Karjaimba zárom. 

BOLDOGSÁGOM MESSZE . . . 

Boldogságom messze eltávozott tőlem, 
Hűtlenséged oka, hogy szenved a lelkem. 
Boldogságom elment, nem jön az már vissza, 
Szomorúan nézem, könnyem a föld issza, 
Miért nem térsz te vissza. 

Megbocsájtanék én, hogyha visszatérnél, 
Szerelmes karomba újra itten lennél. 
Visszatérne akkor földi mennyországom, 
Elmúlna az én nagy, bús szomorúságom, 
Lenne boldogságom. 



VALAMIKOR. 

Volt én nekem valamikor 
Tanyám, földem, szép, jó feleségem. 
Tanyám előtt virágos kert, 
Boldog voltam, örült szívem, lelkem. 
Szép, virágos kis kertembe, 
Feleségem szép szemébe 
Feltaláltam földi mennyországom. 
Fordult egyet az életem, 
Nincs már boldogságom. 

Meghalt az én kedves párom, 
Kínt nyugszik ő már a temetőbe. 
Elragadta hideg halál, 
Nem bírtam én elvenni ő tőle. 
Hervadozik a kis kertem, 
Könnyezik az én két szemem, 
Dobra került földem, szép kis tanyám, 
Fáj a szívem, oly nagy bánat 
Nehezedik most rám. 

SUHOGÓS SELYEMBŐL . . . 

Suhogós selyemből készült a te ruhád, 
Azért haragszanak olyan sokan reád. 
Kényeskedve lépkedsz, mintha boldog lennél, 
Mért nem is maradtál tiszta szerelmednél. 

Hogyha te leveted a selyem ruhádat, 
Sokszor elfog téged egy fájó, nagy bánat. 
Vérzik a te szíved, nem mondod senkinek, 
Hogy a szíved, lelked oly sokat szenvednek. 

Véletlenül veled összetalálkozunk, 
Egy rövid fél percre kezet szoríthatunk. 
Szemedből olvasom boldogtalanságod, 
Fülembe cseng sokszor sok halk sóhajtásod. 
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N A G Y R A L Á T Ó LÁNYOK. 

Nagyralátók lettetek tí lányok, 
Mert tí bizony nagyon nagyra láttok. 
Selyem ruha és selyem harisnya, 
Kell sok lánynak kis bubi frízura. 

Fél sok legény hozzájuk is szólni, 
Inkább félre akarnak húzódni. 
Most sok legény nem mer megnősülni, 
Agglegényül akarnak maradni. 

Halljátok-e, tí sok agglegények, 
Nősüljetek, soha ne féljetek. 
Kormányrudat fogjátok a kézbe. 
Úgy nézzetek az asszony szemébe. 

Ember legyél mindig a talpadon, 
Szép beszéd fog mindig az asszonyon. 
Boldog lehetsz, hogyha lesz hü párod, 
Élet útját rózsák között járod. 

Rózsáknak is van azért sok tüske, 
Azért vigyázz mindig a szívedre. 
Jók legyetek, szeressétek egymást, 
Jó Isten is akkor küld majd áldást. 

SZALMAÖZVEGY . . . 

Szalmaözvegy vagyok én már régóta, 
Mindig fáj a szívem, lelkem azóta. 
Én még azért őtet mindig szeretem, 
Nem tudom őt azért soha megvetnem. 

Elüzentem én már többször hozzája, 
Jöjjön vissza, várja a kis szobája. 
Utoljára most üzente én nékem, 
Én menjek el, hogyha még őt szeretem. 



SELYEM A HARISNYÁD . . • 
Selyem a harisnyád, nem illik az néked, 
Selyem a kalapod, nem illet meg téged. 
Van selyem ruhád, nem is egy vagy kettő, 
Boldogságod nincsen, azt viszi a szellő. 

Mit suttognak te rád, te azt nagyon tudod, 
Nem járok már hozzád, miért, azt is tudod. 
Egyszer, ha megunnak, mi lesz majd belőled* 
Aggódok miattad, sajnálom szerelmed. 

Kár volt nekem téged látni, 
Újra téged megcsodálni, 
Mért láttam a könnyed. 
Betegebb lett az én szívem, 
Fáj még jobban szegény lelkem, 
Mert sajnállak téged. 
Mind a ketten könnyt hullatunk, 
Most még jobban szomorkodunk, 
T e is csak szerettél. 
Romba dőlt a boldogságunk, 
Könnyes szemmel sírdogálunk, 
Mert te másé lettél. 

MILYEN L E T T A T E ÉLETED . . . 
Milyen lett a te életed, 
Miért könnyez két szép szemed, 
Hisz te gazdag lettél. 
Kellett neked nagy gazdagság, 
Életed nagy szomorúság, 
Beteg kit szerettél. 
Mindened van, ruhád, pénzed, 
Eladtad te a szerelmed, 
Mért nem lettél boldog. 
Beteg lettem te miattad, 
Hogy könnyedet te hullattad, 
Bár te lennél boldog. 
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SZERELMESEM A Z T KÉRDEZTE . . . 

Szerelmesem azt kérdezte, 
Miért vagyok bús, figyel ő már régen. 
Elszorult a szegény szívem, 
Nem bírtam, hogy szemem ne könnyezzen. 
Alig tudtam mit felelni, 
Szemem könnye kezdett folyni, 
Azt feleltem, ne kérdezze tőlem. 
Nem mertem én megmondani, 
Hogy nincs munkám nékem. 

Szerelmesem azt gondolja, 
Hogy én talán nem szeretem őtet. 
Pedig jobban, mint valaha, 
Ö érette hullatok sok könnyet. 
Nem bírom én őt elvenni, 
Ügy szeretne hozzám jönni, 
Szeretjük mi egymást nagyon régen. 
Nincsen munkám, nincsen pénzem, 
Kitartásom síncsen. 

SZEGÉNY LEGÉNY . . . 

Szegény legény ne essél kétségbe, 
Ha fájó könny ragyog a szemedbe. 
Nagy bánatod örömmé fog válni, 
Bús könnyeid fel fognak száradni. 

Elveheted szívednek szerelmét, 
Neked adta úgyis már a szívét. 
Fényes nap is rád ragyog az égről, 
Álmodozzál egy nagy reménységről. 

Boldog leszel, éled világodat, 
Ölelheted szerelmes párodat. 
Sok szép nóták szállnak az ajkadról, 
Álmodozzál egy nagy boldogságról. 
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VAN H I T V E S E M . . . 

Van hitvesem, gyermekeim, 
Boldog volnék, de nincs régen munkám. 
Boldogságom átváltozott, 
Níncsetlenség költözött be hozzám. 
Nem telik már majd semmire, 
Nagy bánat ült a szívemre, 
Bús sóhajok szívemből feltörnek. 
Mikor fordul jobbra sorsom, 
Szemeim könnyeznek. 

Hull a könnyem, nem magamért, 
Családomért fáj a szívem, lelkem. 
Ég a szégyen az arcomon, 
Nem bírom már ezt soká viselnem. 
Fiam mondja, édesapám, 
Miért sír az édesanyám, 
Miért hullik a fájó könnye néki. 
Ránézek én a fiamra, 
Nem merek felelni. 

SZEGÉNYSÉGET . . . 

Szegénységet nem lehet titkolni, 
Ezt a titkot fel lehet fedezni. 
Benne ég az bánatos szemekbe, 
Benne látszik lehulló könnyekbe. 

Magyar földön ragyognak a könnyek, 
Nagyon sok helyt könnyek leperegnek. 
Ha könnyed hull, nem bántanak érte, 
Nem mondják azt, legyen könnynek vége. 

Mindig lejebb halad a nagy kerék, 
A sok könnyek még mostan se elég. 
Én Istenem, fordíts egyet rajta, 
Mosolyogjon már a magyar ajka. 
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SZENVEDESEK IDEJÉBEN . . . 

Szenvedések idejében ne essél kétségbe, 
Fájó érzés ha tolódik a te bús szívedbe. 
Bízzál, ember, megsegít még téged a nagy Isten, 
Nem engedi fájó szíved sokáig szenvedjen. 

Meggyógyul majd fajó szíved, nem hullik a könnyed, 
Felvidul majd nagybánatos, bús, szomorú lelked. 
Felragyog még fejed felett boldogabb jövendő, 
Jön még reánk, életünkre sok boldog esztendő. 

DALOLJ ÉS IMÁDKOZZ . . . 

Dalolj és imádkozz, ember, tiszta szívből, 
Ima és dal zengjen szomorú lelkedből. 
Félre gyűlöletet és minden haragot, 
így találjuk majd fel tiszta boldogságot. 

Harag és gyűlölet ha van a szívedben, 
Dobd félre mind, mindkettőt, bízzál egy Istenben. 
Megsegít még téged, ne vesd el a reményt, 
Megsegíti Isten mindig a jót, szerényt. 

Ne légy büszke soha, ember, ne káromkodj, 
Nem hagy el Istened, soha te ne bánkódj. 
Boldog leszel ember, boldog lesz az élted, 
Tartsd meg a szívedbe reményed és hited. 

Miből álljon hited, egy nagy szeretetből, 
így várhatsz te áldást a te Istenedtől. 
Szeresd Istent, embert, boldog csak úgy leszel, 
Nem lesz akkor bajod soha majd senkivel. 

Dal szárnyain szálljunk egy szebb jövő felé, 
Dicséret, dicsőség legyen Istenünké. 
Mindnyájan emberek, apraja és nagyja, 
Kérjünk reánk áldást és az országunkra. 





.... 
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A NAGY A L K O T Ó . 

Kicsoda az Isten, egy nagy alkotó, 
Ki vagy te, óh ember, egy kis alkotó. 
Szeresd, tiszteld, imádd a nagy alkotót, 
Becsüld ember mind meg a kis alkotót. 

Alkotók vagyunk mind, akik dolgozunk, 
A nagy alkotóba vessük bizalmunk. 
A mi nagy alkotónk égnek a királya, 
Felülről néz le ránk és a munkánkra. 

Hűséggel, jó kedvvel végezd a munkád, 
Nagy alkotó akkor többet bíz majd rád. 
Ember, téged mindig lát az alkotód, 
Kezébe van néki a te boldogságod. 

Tiszta élet legyen a te életed, 
Szeressed és imádd a te Istened. 
Boldog leszel akkor, óh kis alkotó, 
Gondot visel majd rád a nagy alkotó. 
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G O N D O L A T O M FELSZÁLL , . . 

Gondolatom felszáll te hozzád, Istenem, 
Szívem, lelkem, testem, tiéd az életem. 
Egyedül csak téged imádlak, jó Atyám, 
Nagy irántad hálám, mert gondolsz én reám. 

Szeretlek szívemből, lelkemből, Istenem, 
Örömben, bánatban, benned bízik lelkem. 
Vezetsz te, jó Atyám, az én utaímon, 
Nem nehéz a teher, az én vállaimon. 

Útmutatóm vagy te, kegyelmes Istenem, 
Kijelölt utamon vezetgetsz te engem. 
Megőrzői, Istenem, minden támadástól, 
Hitetlen emberek rágalmazásától. 

Adtál nekem hitet és nagy reménységet, 
Tudom én szeretni az emberiséget. 
Le tudok hajolni az útszéli koldushoz, 
Tudok jó szót adni a fáradt vándorhoz. 

Mindenkiben látom Istennek képmását, 
Mindenkire kérem két keze áldását. 
Világ kormányzója vagy te, égi Atyám, 
Hozzád szárnyal mostan gondolatom, imám. 

FELSÉGES NAGY I S T E N . . . 

Felséges nagy Isten, egeknek királya, 
Hallgassál meg engem, földnek nagy bírája. 
Egy szerény gyermeked esdve kér tégedet, 
Ne nézzed az én sok bűnös vétkeimet. 

Bűnös vagyok, érzem, már bűnben születtem, 
Bűnös volt a világ, miben én felnőttem. 
Egész világ népe bűnös, én jól tudom, 
Előtted, jó Atyám, magam megalázom. 
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Megalázott szívem, előtted Istenem, 
Könyörög te hozzád, bocsássál meg nekem. 
Javulást ígérek szívemből te néked, 
Áldom és tisztelem a büntető kezed. 

Büntető kezeid ahová elérnek, 
Csapás súlya alatt lelkek feleszmélnek. 
Mink is, magyar népek, szenvedünk most sokat, 
Eszméljünk fel mi is szenvedések alatt. 

Jertek, magyar népek, kícsínyje és nagyja, 
Szegény, gazdag, boldog és boldogtalanja. 
Egymás kezét fogva, térdre ereszkedve, 
Imával ajkunkon szebb jövőért esdve. 

Égnek, földnek ura meghallgat majd minket. 
Jóságos karjával felemel bennünket. 
Megbocsájtja bününk, megáld szebb jövővel, 
Áldást hullajt reánk jóságos kezével. 

KÖNYÖRÜLŐ ISTEN . . . 

Könyörülő Isten, mennyei jó Atyám, 
Hozzád emelkedek az imámnak szárnyán. 
Hallgasd meg imámat, égnek, földnek Ura, 
Érzem, te vagy a lelkem szerető pásztora. 

Pásztorom imádom te benned jó Atyám, 
Akkor is imádlak, ha bánat jön reám. 
Szememből a bánat könnyeket kicsalja, 
Előtted megállok fejemet lehajtva. 

Megalázott szívem kitárom előtted. 
Áldd meg, jó Istenem, szerető gyermeked. 
Velem együtt áldd meg összes gyermekedet, 
Sok, sok lelki kíncscsel áldjál meg bennünket. 

10+ 
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T E M P L O M U N K HARANGJA. 

A mi templomunknak szép szavú harangja, 
Mindennap bennünket hívogat templomba. 
Első hangja felszáll az egek Urához, 
A mi Istenünkhöz, mennyei Atyánkhoz. 
Áldd meg égi Atyánk, a mi harangunkat, 
Hogy hirdesse mindig a te jóságodat. 

A második hangja a lelkedet hívja, 
Énekre, imára, Isten ímádásra. 
Telik is a templom, sok tiszta lélekkel, 
Egy szívvel, lélekkel hálaének zeng fel. 
Felszáll a magasba az égi Atyához, 
A mi Istenünkhöz, mindnyájunk Atyjához. 

Zúgjál szépen, harang, bele a szívekbe, 
Hirdesd, felettünk él mindnyájunk Istene. 
Ember, bárki legyél, meghallod a hangját, 
Hálaérzés lengjen a te szíveden át. 
Istennel, emberrel legyél békességbe, 
Boldogság költözik be a te szívedbe. 

Harangunk érchangja, simogasd lelkünket, 
A te szép hangoddal hirdess jobb jövőket. 
Súgjad füleinkbe : szeressétek egymást, 
Istenünk, teremtőnk, hoz még mi ránk áldást. 
Jó Istenünk áldó, két keze kitárul, 
Nagyon súlyos kereszt leesik vállunkról. 

Szegény magyar nemzet, hordod a keresztet, 
Kereszthordozással edződik a lelked. 
Megtisztul a szívünk, megújul a lelkünk, 
Istenünk, jó Atyánk, szeretettel kérünk. 
Készen leszünk Atyánk, a te áldásodra, 
Áldjál meg bennünket, mindnyájunknak Atyja. 
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MEGCSENDÜLT A MI HARANGUNK . . . 

Megcsendült a mí harangunk, imára hív minket, 
Gílíng-galang, szól a hangja, áthatja lelkünket. 
Tiszta szívből hallgatjuk mink harangunknak hangját, 
Áldd meg, Isten két kezeddel minden hallgatóját. 

Elcsendült már harangunknak hívogató hangja, 
Száll az ének templomunkból, száll fel a magasba. 
Összetéve kezeinket imát rebeg ajkunk, 
Bocsássáí meg, jó Istenünk, bününket megvalljuk. 

Könyörülő jó Istenünk, hallgasd meg imánkat, 
Áldd meg szívünk, lelkünk és minden munkánkat. 
Könyörögve, kérve-kérünk, áldjál meg bennünket, 
Égi Atyánk, jó Istenünk, áldd meg életünket. 

VAN-E I S T E N AZ ÉGBE. 

Sokan azt mondják: nincs Isten fent a magas égbe, 
Ember, hogy ha kételkedel te, nézz fel a nagy égre. 
Nézd meg azt a fénylő napot, fénylő csillagokat. 
Ébredezzél öntudatra, jól nézd meg azokat. 

Nézd meg azt a hü napunkat, hogy végzi munkáját, 
Szeretettel reánk veti az áldó sugárát. 
Nézd meg azt a magasságot, nap és föld között van, 
Mégis szépen lesüt reánk, szegényre, gazdagra. 

Igazságos a mí napunk, süt le reánk szépen, 
Nem válogatja ö soha, kire süssön szebben. 
A nagy egünk is egyformán ráborul a földre, 
Jó Istennek a szent neve áldva legyen érte. 

Nézd meg azt a sok szép fénylő, fényes csillagokat, 
Amikor oly ábrándozva elnézzük azokat. 
Egyformán elgyönyörködhet a mi lelkünk benne, 
Leborulunk, Jó Istenünk, te előtted érte. 



MAGYAROK IMÁJA. 

Hatalmas nagy Isten, világ Kormányzója, 
Elébed borulunk, égnek, földnek Ura. 
Mennyei jó Atyánk, óh hallgasd meg imánk, 
Aldd meg magyar népet és a magyar hazánk. 

Áldd meg, jó Istenünk, kedves családunkat, 
Álld meg szegény, gazdag, összes magyarokat. 
Magyar hazánk összes apraját és nagyját, 
Add vissza, Istenünk, hazánk volt határát. 

Égi Atyánk kérünk, világ Kormányzója, 
Aggaszt, jó Istenünk, magyar hazánk sorsa. 
Világ Kormányzója, mennyei jó Atyánk, 
Áldd meg magyar népet és a magyar hazánk. 

Szeretettel kérünk, nagyon jó Istenünk, 
Áldd meg lelki kíncscsel összes magyar népünk. 
Hogy szegény és gazdag megbecsülje egymást, 
Adjál Atyánk, reánk bőségesen áldást. 

Világ Kormányzója, hatalmas nagy Isten, 
Éreztesd áldásod egész magyar népen. 
Terjeszd ki kezedet felettünk, Jó Átyánk, 
Áldj meg mindnyájunkat és a szegény hazánk. 

REGGELI IMA. 

Nagyhatalmú Isten, egész földnek Ura, 
T e vagy mindnyájunknak szerető jó Atyja. 
E reggeli órán, mennyei jó Atyám, 
Vedd kedvesen tőlem hálával telt imám. 

Én, a földnek szerény és gyarló gyermeke, 
Leborulok Atyám, zsámolyod elébe. 
Elébed leteszem szívem szeretetét, 
Lelkemnek háláját és nagy tiszteletét. 



Hálám nagyon nagy az, te hozzád Istenem, 
Te kezedbe van az egész életem. 
Nem tudok mást adni, jó Atyám, te néked, 
Leborulok én most hálásan elébed. 

Köszönetet rebeg előtted az ajkam, 
Hálásan meghajtom te előtted magam. 
Köszönöm, jó Atyám, gondviselésedet, 
Neked köszönhetem egész életemet. 

Köszönöm is, Atyám, ételem, italom, 
Az én egészségem és a ruházatom. 
A kicsiny porszemtől a legnanyobb hegyekig, 
T e neved hirdetik mind a világ végig. 

Földi gyermekeid, a tisztább lelkűek, 
Kicsinyek és nagyok, imádva tisztelnek. 
Én is most, jó Atyám, imádlak tégedet, 
Nyújtsd ki fejem felett az áldó kezedet. 

MUNKA E L Ő T T I IMA. 

Munkámnak kezdetén, mennyei jó Atyám, 
Könyörgök te hozzád, vigyázzál én reám. 
Segits munkáimban, adj haladást nekem, 
Reám bízott munkát, hogy jól végezhessem. 

Mennyei jó Atyám, adj jó egészséget, 
Munkáimhoz adjál nekem munkakedvet. 
Hogy a munkáimat hűen végezhessem, 
A mai szent estét, hogy én megérhessem. 

Szívemből könyörgök, mindenható Isten, 
Hallgasd meg könyörgő kérésemet nékem. 
Leborulva kérlek, mennyei jó Atyám, 
Vegyed füleidbe könyörgésem, imám. 



EVÉS E L Ő T T I IMA. 
Evés előtt vagyok, jóságos Istenem, 
Áldd meg én előttem az én eledelem. 
Asztalomra adtál nekem ennivalót, 
Most magamhoz veszem ezen táplálékot. 

Mielőtt én ennék, neked hálát adok, 
Irgalmas Istenem, rövid imát mondok. 
Hálás köszönetem vedd e jóságodért, 
Fogadd köszönetem, ez ennivalókért. 

EVÉS UTÁNI IMA. 
Az én asztalomtól, mielőtt távoznám, 
Kegyelmes Istenem, elmondom az imám. 
Köszönöm szívemből ezt a nagy jóságot, 
Hogy újra adtál nekem elég táplálékot. 
Elégítsd meg Atyám, a sok éhezőket, 
Kicsiket, nagyokat, elaggott véneket. 
Ne éhezzen senki, mennyei jó Atyám, 
Hallgasd meg, Teremtőm, nagy kérésü imám, 

MUNKA U T Á N I IMA. 
Munkám elvégeztem, kegyelmes Istenem, 
Hálatelt szívvel mondom köszönetem. 
Előtted itt állok, fejemet lehajtva, 
Imára kezemet most összekulcsolva. 

Köszönöm, Istenem, a te áldásodat, 
Hogy elvégezhettem a mai munkámat. 
Egészségesen én megértem az estét, 
Most te hozzád küldöm lelkem tiszteletét. 

Mennyei jó Atyám, kegyelmes Istenem, 
Oly nagy te irántad az én tiszteletem. 
Vedd kedvesen tőlem a hálaadásom, 
Fogadd el én tőlem az én imádságom. 



ESTÉLI IMA. 

Gondviselő Atyám, teremtő Istenem, 
Hálát küld tenéked az én szívem, lelkem. 
Ezen esti órán elébed borulok, 
Lelkem szeretete te hozzád oly nagyok. 

Imádlak én téged, Istenem, jó Atyám, 
Őrizel te engem, sok sötét éjszakán. 
Kezedbe ajánlom testemet, lelkemet, 
Álomra én mostan lehajtom fejemet. 

Őrizzél meg engem minden bútól, bajtól, 
Rossz emberektől, éjjeli lopóktóí. 
Örzö angyalod küldjed le én hozzám, 
Szeretettel kérlek, mennyei jó Atyám. 

Lecsukom én mostan álomra szememet, 
Vegyél kegyelmedbe, Istenem, engemet. 
Boldog felvírradást engedjed megérnem, 
Leborulva kérlek, én édes Istenem. 

FÉRJ VAGY FELESÉG IMAJA. 

Imádkozok én most az én kis szobámba, 
Ajtómat behajtva, magam megalázva. 
Halkan imádkozva hozzád, égi Atyám, 
Kérlek, vedd füledbe ezen csendes imám. 

Nem kérek én semmit, teremtöm, Istenem, 
Elküldöm most hozzád a mély tiszteletem. 
Azért a sok jóért, amit velem tettél, 
Sokféle bajoktól engem megőriztél. 

Adtál egészséget, ruhát, ennivalót. 
Adtál te én mellém hűséges pártfogót. 
Megáldottál, Atyám, egy jó éllettárssal, 
Köszönetem küldöm nagy hálaadással. 
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BETEGSÉGBE MONDANDÓ IMA. 

Mennyei jó Atyám, égnek, földnek Ura, 
Te vagy, jó Istenem, betegek orvosa. 
Beteg gyermekednek hallgasd meg kérését, 
Gyógyulást adj nekem, a te szent fiadért. 

Istenem, jó Atyám, én nagyon szenvedek, 
Nagy fájdalmaimban én nagyon kesergek. 
Panaszos sóhajok hagyják el az ajkam, 
Adj erőt, Istenem, viselni fájdalmam. 

Imám, sóhajaim, te hozzád felszállnak, 
Az én gyarló testem, Istenem, úgy fájnak. 
Minden reménységem benned van, Istenem, 
Érzem, nem engeded, hogy soká szenvedjem. 

Ezen betegségem üzenet te tőled, 
Tudomásul veszem, nagy beteg gyermeked. 
Fogadást teszek én te néked, Istenem, 
Nagyobb szeretettel lesz hozzád a lelkem. 

Minden bűnöm bánom, én édes Istenem, 
Jóságos kezedet terjeszd ki felettem. 
Te adtad életem, szabad vagy én velem, 
Büntetsz vagy megáldasz, tied az életem. 

BETEG GYERMEKEMÉRT IMA. 

Könyörülő Isten, mennyei jó Atyám, 
Fájdalmas lelkemmel küldöm hozzád imám. 
Istenem, teremtöm, betegek orvosa, 
Oly nagy mostan az én lelkemnek panasza.. 

Nagy betegen fekszik az én jó gyermekem, 
Ugy fáj gyermekemért az én szívem, lelkem. 
Orvosok orvosa, óh hallgasd meg imám, 
Gyógyítsd meg gyermekem, égben lakó Atyám. 



Hatalmas nagy Isten, világ Kormányzója, 
Vegyed a gyermekem a te oltalmadba. 
Enyhítsed fájdalmát beteg gyermekemnek, 
Kérését hallgasd meg bánkódó lelkemnek. 

Könnyes szemeimmel, bánatos lelkemmel, 
Beteg gyermekemért aggódó szivemmel. 
Fordulok te hozzád, égnek, földnek Ura, 
Ne hagyd el gyermekem, légy neki orvosa. 

Meghajtom előtted fejemet, Istenem, 
Könyörögve kérlek, hallgasd meg kérésem. 
Áldj meg mindnyájunkat sok, sok lelki kinccsel. 
Mindnyájunkat áldj meg sok jó egészséggel. 

IMA BÁRMELYIK ÓRÁBAN. 

Égben lakó Atyám, kegyelmes Istenem, 
Hálatelt S2ívemmel ad hálát a lelkem. 
Fogadd szeretettel gyermeked imáját, 
Lelkem szeretetét, szívem nagy háláját. 

Ne nézzed bűnömet, én is gyarló vagyok, 
T u d o d te, Istenem,. bűneim oly nagyok. 
Tekints reám, Uram, bocsássál meg nekem. 
Szent fiad nevéért, irgalmadat kérem. 

Szeretettel kérlek, én édes Istenem, 
Áldd meg egészséggel az én gyarló testem. 
Segíts munkáimban, adjál munkakedvet, 
Reám bízott munkán áldjál meg engemet. 

Istenem, teremtöm, mennyei jó Atyám, 
Hallgassad meg hálám, tiszteletem, imám. 
Az én szívem szerint imádlak tégedet, 
Örökké imádom a te szent nevedet. 
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IMA NAPKÖZBEN. 
Mennyei jó Atyám, hozzád küldöm imám, 
Hálatelt szivemmel, hálát rebeg a szám. 
Mindent, mi tőled jön, köszönöm te néked, 
Hálásan borulok, jó Atyám, elébed. 

Megalázott szívem előtted kitárom, 
Minden bűnömet szánom és én bánom. 
Ne nézzed Istenem, sok nagy bűneimet, 
Bocsássad meg, kérlek, minden vétkeimet. 

Imámnak a szárnyán feléd közeledek, 
Istenem, jó Atyám, tisztelve szeretlek. 
Fogadd el én tőlem szívem szeretetét, 
Lelkemnek háláját és nagy tiszteletét. 

Nem tudok, jó Atyám, te néked mást adni, 
Mint a két kezemet feléd kinyújtani. 
Könyörgök és kérlek, fogd meg a kezemet, 
Áldd meg szeretettel az egész éltemet. 

Gyermeki szívemmel én hozzád fordulok, 
Magyar hazám sorsán én nagyon aggódok. 
Terjeszd ki felettünk áldó kezeidet, 
Tedd nagyon boldoggá bús magyar népedet. 

GYERMEK REGGELI IMÁJA. 
Felébredtem álmaimból, én édes Istenem, 
Kérlek szépen, hallgassál meg, összeteszem kezem. 
Áldj meg engem, apukámat, kedves anyukámat, 
Áldd meg összes magyar népet, áldd meg a hazámat. 

EVÉS E L Ő T T I IMA GYERMEKNEK. 
Nagyon jó Istenem, megköszönöm szépen, 
Az asztalra adtál ennivalót nékem. 
Fogadd el én tőlem hálás köszönetem, 
Amit most te hozzád küld el az én lelkem. 
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EVÉS UTÁNI IMA GYERMEKNEK. 

Teremtőm, Istenem, fogadd el imámat, 
Kitárom előtted az én nagy hálámat. 
Adtál nekem enni, én már nem éhezem, 
Köszönetét küldi az én szívem, lelkem. 

ESTÉLI IMÁJA GYERMEKNEK. 

Lefekszek én az ágyamba, előbb imát mondok, 
Jó Istenem, kérlek szépen, most én hozzád szólok. 
Hallgassad meg az én imám, Teremtöm, Istenem, 
Őrző angyalt küldjél hozzám, legyen itt mellettem. 

Őrző angyal hadd vigyázzon az én álmaimra, 
Szüleimre is vigyázzon sötét éjszakába. 
Égi Atyám, jó Istenem, légy kegyelmes hozzám, 
Sötét éjben, kérlek szépen, vigyáztassál én rám. 

NAGYOBB GYERMEKEK IMÁJA. 

Mennyben lakó égi Atyám, 
Kérlek szépen nézzél le rám, 
Meghajtom én a fejemet, 
Megalázom a lelkemet. 
Összeteszem a két kezem, 
Imám mondom, jó Istenem, 
Magas égből tekints le rám, 
Hallgassad meg az én imám. 

Bocsássad meg, jó Istenem, 
Ha ellened én vétettem, 
T e is tud, mi a vétkem, 
Ne büntess meg, jó Istenem. 
Szívem, lelkem megalázva, 
Áldásodat készen várva, 
Szánom, bánom bűneimet, 
Bocsássad meg a vétkemet. 
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IMA ÖSSZEJÖVETELEN. 

Mindenható Isten, egeknek királya, 
A sok gyermekednek száll hozzád imája. 
Hallgasd könyörgését e sok gyermekednek, 
Tudjuk, megbocsátasz a hozzád téröknek. 

Hogyha mi megtérünk, jó Atyánk, te hozzád, 
Akkor a szeretet beköltözik hozzánk. 
Megáldod, jó Atyánk, szívünket, lelkünket, 
Sok lelki kincsekben gazdagítasz minket. 

A lelki kincsekben, ha mink meggazdagszunk, 
Akkor már mi mindig te utadon járunk. 
Gyönyörűségesek te utaíd, Atyánk, 
Minden lépésünkbe vigyázol te reánk. 

Hogyha mi letérünk utadról, jó Atyánk, 
Akkor egy büntetést küldesz, tudjuk, reánk. 
Köszönettel vesszük, jó Atyánk, intésed, 
Csak így leszünk neked szerető gyermeked. 

Simogasd meg, Atyánk, gondterhes fejünket, 
Úgyis tudjuk mi már, számlálod könnyünket. 
Oly sok száma lessz már hulló könnyeinknek, 
Bocsássál meg, Atyánk, e sok gyermekednek. 

ÉGNEK, FÖLDNEK URA . . . 

Égnek, földnek Ura, mennyei jó Atyám, 
Halatelt szívemmel mondom én most imám. 
Összekulcsolt kézzel köszönöm jóságod, 
Oly sokszor érezem Atyai áldásod. 

Áldásnak veszem én a jó egészséget, 
Áldásnak, ha reggel felnyithatom szemem. 
Áldás nekem az is, ha feljön a napod, 
Ha a fényes nap az égen szépen ragyog. 



Áldás, ha az eget fellegek takarják, 
Ha szépen megtelnek az égi csatornák. 
Áldás nekem az is, ha fellegek sírnak, 
Könnyeik a földre szépen lehullanak. 

Áldás nagyon az is veteményeínkre, 
Szántó-vető ember imádkozik érte. 
Áldás nekem, hogyha munkám jól végeztem, 
Hálatelt szívemmel lehajthatom fejem. 

Áldás nekem az is, csendesen elalszok, 
T e oltalmad alatt csendesen megnyugszok. 
Áldás, tudom, az is, engemet megbüntetsz, 
Érzem, azért teszed, mert te engem szeretsz. 

Szerető jó Atyát imádom te benned, 
Szeretem én mindig a te bölcs intésed. 
Áldás, égi Atyám, bármi te tőled jön, 
Fejemet meghajtom akaratod előtt. 

HULL A ZÁPOR KESERVESEN . . . 

Hull a zápor keservesen kínt a sötét éjben, 
Villámlások egymást érik fent a magas égen. 
Menydörög a fejünk felett, imára int minket, 
Villámlások, menydörgések intenek bennünket 

Villám után jön a dörgés, megretten a lelkünk, 
Ijedtünkben imádkozva hajtjuk le fejünk. 
Égi Atyánk, intésedet halljuk menydörgésbe, 
Jó Istenünk, kérve-kérünk, vegyél kegyelmedbe. 

Szétszakgatott magyar hazám, sajnállak én téged, 
Sajnálom én szegény hazám, a sok szegény néped. 
Áldó kezed, jó Istenünk, terjeszd ki felettünk, 
Hogy ne legyen nagyon szegény egy se mi közöttünk. 



NAGYAPA VAGY NAGYANYA IMÁJA. 
i 

Teremtőm, Istenem, égben lakó Atyám, 
Öreg napjaimba gondot viselsz én rám. 
Oly sokszor érezem kezeid áldását, 
Hallgasd meg, Istenem, egy öreg imáját. , 

Lelkem szeretetét küldöm én te hozzád, 
Imámnak a szárnyán közeledek hozzád. 
Könyörgök, jó Atyám, összes gyermekemért, 
Gyermekeimnek az összes családjáért. 

Égnek, földnek Ura, mennyei jó Atyám, 
Mostan is könyörgök lelkemből te hozzád. 
Sok jó egészséggel áldjál meg engemet, 
Velem együtt áldd meg összes gyermekemet. 

Könyörgök, Istenem, összes magyarokért, 
Szegény megszakgatott szép magyar hazánkért. 
Engedd még megérnem, Istenem, jó Atyám, 
Újra nagynak lássam az én magyar hazám. 

Hallgasd meg imámat, könyörögve kérlek, 
Öreg, ősz fejemet meghajtom előtted. 
Áldd meg, égi Atyám, öreg életemet, 
Velem együtt áldd meg összes magyar népet. 

KEGYELMES ISTENEM. 

Kegyelmes Istenem, mennyei jó Atyám, 
Hálával eltelve szárnyal hozzád imám. 
Köszönöm te néked atyai jóságod, 
Hogy engeded látni fényes napvilágod. 

A mély álmaimból sokszor felébredtem, 
Sok sötét éjelen megőriztél engem. 
Fogadd el én tőlem hálás köszönetem, 
Nagy és mély irántad az én tiszteletem. 
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Jóságos Istenem, most nálad zörgetek, 
Tiszteletet adni neked úgy szeretek. 
Hallgasd meg, könyörgök, lelkem tiszteletét, 
Gyarló gyermekednek szerény könyörgését. 

Leborulva én most könyörgök tehozzád, 
Jóságos Istenem, bánt engem az önvád. 
Tudom én azt, többször én megbántottalak, 
Bocsássál meg nekem, hogy én megnyugodjak. 

Ne nézzed, jó Atyám, az én sok bűnömet, 
Nyújtsad ki felettem jóságos kezedet. 
Utaím ezután útadón haladnak, 
Szívem és a lelkem neked hálát adnak. 

A LEGELSŐ IMÁM. 

Mennyei jó Atyám, imádlak tégedet, 
Utaimon, kérlek, őrizzél engemet. 
Tanítson engemet sokszor a szent lelked, 
Hogy tisztán tudjalak én imádni téged. 
Szeretlek, jó Atyám, szívemből, lelkemből, 
Légy velem mindenkor, én édes teremtőm. 

Ború jön lelkemre, oszlasd el, jó Atyám, 
Szerető karodat nyújtsad ki én reám. 
Áldd meg szeretettel szívemet, lelkemet, 
Hogy szeretni tudjam összes gyermekedet. 
Koldust és szegényt, gazdagot egyaránt, 
Légy velem mindenkor, én édes jó Atyám. 

Öröm jön szívemre, lelkemre egyaránt, 
Hálát zengjen hozzád mindenkor az én szám. 
Utaimon, Atyám, vezetgess engemet, 
A vigyázó szemed őrizze éltemet. 
Ne hagyj el engemet, könyörög a lelkem, 
Légy velem mindenkor, én édes Istenem. 

13 
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T E R E M T Ő NAGY ISTEN . . . 

Teremtő nagy Isten, egeknek királya. 
T e vagy földi népnek hatalmas bírája. 
Tudatlanok vagyunk, nem értünk meg téged, 
Göröngyös utakra tévedt sok gyermeked. 

Nem találnak sokan kivezető utat, 
Göröngyös utakon még beljebb haladnak. 
Nem hívnak, nagy Isten, útmutatójuknak, 
Azért van, hogy többször megostoroztatnak. 

Bánat, hogyha éri szívedet, lelkedet, 
Betegség, ha gyötrí te gyarló testedet. 
Intve vagy te, ember, az örök bírótól, 
Fordulj vissza, ember, a göröngyös ütról. 

Gondolkozzál, ember, egy kicsit a múlton, 
Megfordulsz, elindulsz keskeny, hosszú úton. 
Boldog lesz ez úton a te szíved, lelked, 
Egy boldogabb élet tárul fel előtted. 

Keskeny, egyenes út, igaz lelkek útja, 
Tárva lesz előtted a mennynek kapuja. 
A nagy bíró elé, hogyha feljut lelked, 
Szeretettel fogad az ég Ura téged. 

EMBER, BÍZVA BÍZZÁL . . . 

Ember, bízva bízzál, megsegít az Isten, 
Embernek születtél, legyél igaz ember. 
Légy méltó gyermeke annak, ki alkotott, 
Legyél nemeslelkü, tiszta gondolkodó. 

Rázd fel fásultságból a te szíved, lelked, 
Megbocsájt még neked, a te jó Istened. 
Méltó gyermeke légy mennyei Atyádnak, 
Gyümölcse úgy lesz majd kezed munkájának. 



Ne hízelegj soha, ne légy esküszegö, 
Azt se mondják rólad, nagy munkakerülő. 
Ahova állított mennyei jó Atyád, 
Töltsd be hivatásod, meg lesz áldva munkád. 

Munkálkodjál, alkoss, az a hivatásod, 
Nem pedig hogy mások nyakán ülj és rágódj. 
Uzd magadtól sárga irigységet messze, 
Szeretet költözzön az emberiségbe. 

S Z E R E T Ő JÉZUSUNK . . . 
Szerető Jézusunk, kérünk, jöjj el hozzánk. 
Szivünknek ajtaján kopogtass be hozzánk. 
Gyújtsd meg szíveinkbe a szeretet lángját, 
Oltsad el mi bennünk a gyűlölet csíráját. 
Gyűlölet ne legyen a mi szíveinkbe, 
Szeretet költözzön szívünkbe, lelkünkbe. 

Jézusunk, megváltónk, tanítómesterünk, 
Taníts meg bennünket, egymást megbecsülnünk. 
Egymást megbecsülve fogjatok ti kezet, 
Mindnyájunk Istene megáldd még bennünket. 
Gyűlölet ne legyen a mi szíveinkbe, 
Szeretet költözzön szívünkbe, lelkünkbe. 

Szerető Jézusunk, várunk mi tégedet, 
Legyünk mi mindnyájan szerető testvérek. 
Koldus, szegény, gazdag, egymást megszeresse, 
Szeretettel legyen minden elintézve. 
Gyűlölet ne legyen a mi sziveinkbe, 
Szeretet költözzön szívünkbe, lelkünkbe. 

Jézusunk, ki te is oly sokat szenvedtél, 
Szenvedéseinkbe álljál te is mellénk. 
Tanítsál meg minket egy Istent imádni. 
Egymást megtisztelni, egymást megbecsülni. 
Gyűlölet ne legyen a mi szíveinkbe, 
Szeretet költözzön szívünkbe, lelkünkbe. 



JÉZUSUNK . . , 

Jézusunk, megváltónk, kérünk nézz le reánk, 
Szerető szíveddel hajolj le mihozzánk. 
Ints és dorgálj minket, bizony rosszak vagyunk, 
Bizony gírbe-görbe sokszor a mi utunk. 

Kérünk téged nagyon, Jézusunk, megváltónk, 
Vezessél bennünket, légy te útmutatónk. 
Vezess azon úton, amely feléd vezet, 
Azon az úton lesz Hit, Remény, Szeretet. 

Tanítsál meg minket újra imádkozni, 
Mennyei Atyánkat szeretve imádni. 
Mi értünk már egyszer kereszten meghaltál, 
De te a sírodból újra feltámadtál. 

Felmentél a mennybe, Atyánknak jobbjára, 
Nézzél széjjel újból e bűnös világba. 
Vannak sokan azért, kik utadat járják, 
Vannak sokan, akik te jöttödet várják. 

De bizony vannak még hitetlenek sokan, 
Kiknek a szívükben mély gyűlölet van. 
Hitet is gyűlölve utaíkat járják, 
Jöjj, tanítsd meg őket, bünüket hadd bánják. 

NE DICSEKEDJ, EMBER . . . 

Ne dicsekedj, ember, a sok földi jóval, 
Ne büszkélkedj, ember, földi vagyonoddal. 
Legyél te egy szerény, Istennek gyermeke, 
Lelked gazdagságát gazdagítod vele. 

Mit ér neked földi sok, sok gazdagságod, 
Hogy ha nem gondozod a lelki világod. 
Gondozzad lelkedet, úgy leszel te boldog, 
Lelked gazdagsága egy nagy, nemes dolog. 



Legyen a te szíved és a lelked tiszta, 
Ne engedjed, a bűn tartson téged fogva. 
Segítsd meg a szegényt, özvegyet és árvát, 
Ez segíti elö lelked gazdagságát. 

Tekints jobbra, balra, előre és hátra, 
Sok lesz tennivalód, olyan sok az árva. 
Nyújts segítő kezet az elesetteknek, 
Egy darab kenyeret adj az éhezőknek. 

Sírni látod ember, felebarátodat, 
Hogyha könnyeket látsz, töröld le azokat. 
Jó cselekedettel lelked gazdagítod, 
Megáldd téged érte a te nagy alkotód. 

ELÉGELD MEG, URAM . . . 

Elégeld meg, Uram, a te büntetésed, 
Vegyed oltalmadba bús magyar nemzeted. 
Magyar nemzetünknek minden egyes tagját, 
Világosítsad fel a lelkünk világát. 

Bátorítsad, Uram aggódó lelkünket, 
Reménnyel töltsed meg bánatos szivünket. 
Elégítsd meg, Uram, a szűkölködőket, 
Ne hagyjad magukra a sok éhezőket. 

Családi éltünkbe adjál boldogságot, 
Tedd nagyon boldoggá bús Magyarországot. 
Áldd meg magyar hazánk szegényét, gazdagját, 
Oszlassad el, Uram, szívünk nagy bánatát. 

Hazánkra, adj Uram, boldogabb jövendöt, 
Hozzál reánk sok, sok boldogabb esztendőt. 
Fejünk felett, Uram, terjeszd ki kezeid, 
Szórjad a lelkünkre mennyei kincseid. 
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VASÁRNAP ÜNNEPÉN . . . 
Vasárnap ünnepén, munkaszünet napján, 
Örömünnep legyen házunknak tájékán. 
Szívünkben gyúljon fel a szeretet lángja, 
Istentől meglegyen minden ember áldva. 
Koldus, szegény, gazdag, ölelkezzen össze, 
Hit, Remény, Szeretet szívünket betöltse. 

Hígyjünk egy Istenbe és egy szebb jövőbe, 
Reménykedve bízzunk a mi Istenünkbe. 
Szeretet betölti szívünket, lelkünket, 
Megsegít Istenünk, hoz reánk szebb jövőket. 
Szebb jövő, óh jöjj el, hozzál békességet, 
Testvéri szeretet töltse be szívünket. 

Testvéri szeretet, ha szívünkbe van, 
Akkor a gyűlölet tőlünk messzire van. 
Osztályharc ne legyen mi köztünk sohasem, 
Szeretet virága nyíljon a szívünkben. 
Bízzunk szebb jövőben, imádkozzunk érte, 
Hit, Remény, Szeretet szívünket betöltse. 

Vasárnap ünnepén szomorú a lelkünk, 
Szegénység nagyon nagy, beszél az helyettünk. 
Rongyosak a ruhánk, üresek a konyhánk, 
Istenünk, jó Atyánk, küldj egy reménysugárt. 
Szebb jövő ragyogja be az életünket, 
Testvéri szeretet töltse be szívünket. 

HIT, REMÉNY, S Z E R E T E T . 
Ember, hígyj, remélj és szeress, hogy te boldog lehess, 
Hígyjél egy örök Istenbe, Istent, embert szeress. 
Ne légy kételkedő soha, bízd Istenre sorsod, 
Légy hü a te Istenedhez, jobbra fordul dolgod. 

Reménykedjél, bízva bízzál, tekints fel az égre, 
Onnan jön még segítséged, öröm jön lelkedre, 
Öröm jön a te búsuló szívedre, lelkedre, 
Reménnyel várjál te egy szebb, boldogabb jövöre. 



Szeresd a te Istenedet, minden barátodat, 
Szeressed te körülötted egész világodat. 
Szeretettel vegyed körül szegényt és gazdagot, 
Téged megáld még meglátod a te nagy alkotód. 

Egy személyben van tenéked teremtő Istened, 
Legyen néked, földi ember, ez néked mindened. 
Van neked egy nagy alkotód, szeresd, tiszteld, imádd, 
Ember, hígyj, remélj és szeress, meg lesz áldva munkád. 

BIBLIÁM ÉS IMAKÖNYVEM. 

Van nekem egy nagy bibliám és egy ímakönyvem, 
Ne vegyétek el én tőlem, mert fájna a lelkem. 
Bibliámat, ha olvasom, tanulok én töle, 
Tanulságot olyan sokszor merítek belőle. 

Imakönyvem szeretlek én, itt vagy te mellettem, 
Bánatomba, örömömbe osztozol te velem. 
Elviszed te a lelkemet fel a magas égig, 
Maradj velem, ímakönyvem, az éltem végéig. 

Imakönyvem, összekötöd lelkemet az éggel, 
Eltársalkodtatsz engemet az én Istenemmel. 
Bibliám és ímakönyvem, együtt vagytok velem, 
Mindenféle világi gond távol van én tőlem. 

Bibliámat szeretem én és az ímakönyvem, 
Egyforma jók ök én hozzám, simogatják lelkem. 
Hogy ha utam tövises is, rózsák nyílnak rajta, 
Mert az égből vigyáz én rám égnek, földnek Ura. 

Én Istenem, fogadd hálám, köszönetem tőlem, 
Hogy ezt a két kedves könyvet megtartod mellettem. 
Leborulva most elébed, fogadd tiszteletem, 
Vedd füledbe, égi Atyám, hálás köszönetem. 
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JÉZUS ÉLETE. 

Jézus Krisztus születését angyalok hirdették, 
A pásztorok és a bölcsek Jézust meg is lelték. 
Nem találták palotába, sem kicsi szobába, 
Istállóba, koldus módra jött a nagy világra. 

Nagyon szegény volt a Jézus, mikor megszületett, 
Bűnös néphez amikor ö égből leküldetett. 
Szeretetből adta nékünk égnek, földnek Ura, 
Hogy e gyarló, bűnös népet bűnétől megváltsa. 

Alig látott napvilágot, irigykedtek rája, 
Kerestették és üldözték, ítélték halálra. 
Nevelője és jó anyja elmenekült vele, 
Féltette őt a jó anyja és hü nevelője. 

Kis Jézusból nagy Jézus lett, tanítgatott minket, 
Maga köré gyűjtögette a sok bűnös népet. 
Tanítgatta hallgatóit egymást megszeretni, 
Égi Atyát, Istenünket, tisztelve imádni. 

Lelki kinccsel gazdagított szegényt és gazdagot, 
Meggyógyított sok süketet, sántát és a vakot. 
Mi lett érte a jutalom, egy nagy kálvária, 
Megvesszözés, kicsúfolás, egy töviskorona. 

Bűnös népek a keresztjét ö vele vitették, 
Hogy golgotán Jézus testét keresztre feszítsék. 
Ráfektették keresztjére, hogy általszegezzék, 
Kezét, lábát nagy szegekkel át is szegezték. 

Keresztjére kifeszítve adá ki a lelkét, 
Egy jó ember meg elkérte Jézusnak a testét. 
Levette őt keresztjéről, betakarta gyolcsba, 
Beletette koporsóba, mely volt kősziklába. 

ii i^m/wfrr ^stónöflöbite». 
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Kősziklából kifaragott koporsó szájára, 
Nagy követ tett a jó ember a szíklanyílásra. 
Harmad napra feltámadott Jézus a sírjából, 
Akik látták, álmélkodtak a nagy csodálattól. 

Tanítványok alig hittek saját szemeiknek, 
Tapogatták sebhelyeket, hogy meggyőződjenek. 
Nézzétek meg az én testem, nem a lélek vagyok, 
Ennivalót, ha van nektek, akkor most adjatok. 

Tanítványok előtt evett sült halat és mézet, 
Ekkor megnyílatkoztatá az ő elméjüket. 
Elméjüket élesíti, megáldja éltüket, 
Hogy tudjanak tanítani a sok, sok népeket. 

Tanítsatok, gyógyítsatok, vegyetek szent lelket, 
Térítsétek a népeket egy igaz Istenhez. 
Kivezette tanítványít a Betáníáig, 
Kinyújtotta a két kezét, megáldotta egyig. 

Tanítványokat megáldva ment fel a mennyekbe, 
Tanítványok bánatosan néztek a nagy égre. 
Sajnálták a mesterüket, bánatosak lettek, 
Több napokig tanakodtak, hogy mit is tegyenek. 

Tizedik nap, Pünkösd napján, jöttek tüzes nyelvek, 
Tanítványok mindannyian szent lélekkel teltek. 
A szent lélek erejétől tudnak tanítani, 
Égi Atyát, Istenünket, imádva tisztelni. 

Szent lélek elbocsájtatott az apostolokra, 
Apostolok hite átment egész sokaságra. 
Keresztelés folytatódik mind a mai napig, 
Meg sem áll az soha többé a világ végéig. 
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Jöjj szent lelek, jöjj te most ís, ihlesd meg szívünket, 
Fiú Isten tanítsál meg szeretni bennünket. 
Atya Isten, égi Atyánk, könyörögve kérünk, 
Bocsássad meg, jó Istenünk, a mi sok nagy bűnünk. 

Oh, angyalok sokasága, jöjjetek el újra, 
Zengjétek el most ís nekünk, mindenki meghallja. 
Hogy dicsőség égben, földön a mi Istenünknek, 
Szeretet és jóakarat a földi népeknek. 

ŰJÉV ELSŐ NAPJA . . . 
Újév első napja, legyél üdvözölve, 
Hozzál boldogságot elárvult lelkünkre. 
Hozzál jobb esztendőt egész évben reánk, 
Ne legyen a lelkünk szomorúan, árván. 

Több szomorú év van hátunk mögött hagyva, 
Szomorúság, bánat van azokra írva. 
Kálváriát jártunk a hazánkkal együtt, 
Kenyérkosár üres a zsebünkkel együtt. 

Szegények, gazdagok, fogjatok már kezet, 
Irigység ne legyen sohase köztetek. 
Osztályharc legyen már törölve örökre, 
Ima, mosoly és dal legyen már ez évben. 

Újévnek reggele, felvirradtál reánk, 
Tisztítsd meg szívünket, lelkünket egyaránt. 
Megtisztult lélekkel induljunk ez évnek, 
Égnek, földnek Ura, megsegít még minket. 

JÖN A H Ú S V É T . 
Húsvétkor, ha szól a harang, 
Azt mondja, hogy gílíng-galang. 
Hívogatja a lelkeket, 
Felrázza majd a szíveket. 
Harangzúgás mindenkié, 
Húsvét napja mindnyájunké. 



ünket, 

ínünk. 

hallja, 
íek, 

¡;yva, 

Jó harangok, húsvét napján, 
Zúgjatok át minden uccán. 
Zúgjátok be a világba, 
Ember, ne légy fásultságba. 
Koldus, szegény és dúsgazdag, 
Eszmélj fel, ha szól a harang. 

Feltámadást hirdet nekünk, 
Felrázza a szívünk, lelkünk. 
Egymás bűnét megbocsájtva, 
Készüljünk húsvét napjára. 
Fogjuk mi meg egymás kezét, 
így jöjjön ránk a szent húsvét. 

H Ú S V É T NAPJA . . . 

Húsvét napja újra itt vagy, 
Bús lelkünknek bánatja nagy. 
Feltámadás nagy ünnepén, 
Nagy bánatunk nagy keservén. 
Sóhajtozik szívünk, lelkünk, 
Ünnepelve is kesergünk. 

Feltámadás nagy ünnepén, 
Szomorúság lelkünk egén. 
Fénysugár még mindig késik, 
De a lelkünk azért bízik. 
Óh, te ember, bízva bízzál, 
Boldog jövön álmodozzál. 

De majd hogy ha jobbak leszünk, 
Nem lesz irigy a mi szívünk. 
Kéz a kézbe munkálkodva, 
Egy szebb jövön fáradozva. 
Megbocsájtás jön még reánk, 
Magas égből áldás száll ránk. 
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H Ú S V É T Ö R Ö M Ü N N E P . . . 

Húsvét örömünnep keresztyén világban, 
Jézus feltámadott egykor a sírjában. 
Régen volt ez nagyon, de mink ünnepelünk, 
Méltó tisztelettel ünnepet szentelünk. 

• A lelkünk ünnepel, a szívünk meg sír, zokog, 
Nagyon szeretetlen világban bolyogunk. 
Szegények vagyunk mi anyagiakban is, 
De szegények vagyunk a szeretetben is. 

Húsvét napja, légy te egy örömüzenet, 
Rázd fel fásultságból, szívünket, lelkünket. 
Fejünket emeljük fel a magas égre, 
Kérjünk szeretetet a mi szíveinkbe. 

Szeretet, te csodás, isteni adomány, 
Töltsd be a szívünket, húsvétnak szép napján. 
Szeretet, jöjj közénk, kösd össze szívünket, 
Áldjál meg bennünket, nagyhatalmú Isten. 

PÜNKÖSD S Z E N T ÜNNEPÉN . . . 

Pünkösd szent ünnepén, Istenünk, jó Atyánk, 
Könnyes szemeinket felemeljük hozzád. 
Bocsásd meg, jó Atyánk, minden vétkeinket, 
Töltsd be szent lélekkel szívünket, lelkünket. 

Bűnösök vagyunk mi, földnek gyermekei, 
Bűnös lett gyermeked, majdnem valamennyi. 
Önzők lettünk, Atyánk, te néked megvalljuk, 
Fejünket előtted, Istenünk, meghajtjuk. 

Gazdag kéz fogja meg a szegénynek kezét, 
Boldog kéz fogja fel boldogtalan ügyét. 
Ne legyen osztályharc és vaílásgyülölet, 
Legyen már a földön béke és szeretet. 
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Pünkösd nagy ünnepén, égben lakó Atyánk, 
Béke szent angyalát küldjed le mi hozzánk. 
Hit, Remény, Szeretet hadd töltse be szívünk, 
Pünkösdi szent lélek szállja meg a lelkünk. 

KARÁCSONY Ü N N E P É N . . . 

Karácsony ünnepén, Istenünk, jó Atyánk, 
Szeretettel kérünk, nézzél le mí reánk. 
Egyetlen egy fiad születése napján, 
Szeretet virágját hintsed le mí reánk. 

Istenünk, jó Atyánk, könyörgünk tehozzád, 
Egyszülött fiadat küldjed le mí hozzánk. 
Születése napján legyen itt közöttünk, 
A szeretet magját hintse el mí köztünk. 

Jézusunk, kitárjuk szívünknek ajtaját, 
Szeretettel kérünk, lépjél be mí hozzánk. 
Tanítsál meg minket egymást megszeretni, 
Égnek, földnek Urát Atyánknak nevezni. 

Hogyha megtanítasz egymást megszeretni, 
Mennyei Atyánkat imádva tisztelni. 
Visszamehetsz akkor Atyánknak jobbjára, 
Boldogabban nézel le a nagy világra. 

KARÁCSONYI Ü N N E P . . . 

Karácsonyi ünnep, szeretet nagy napja, 
Jézusunknak ma van születése napja. 
Karácsonyt ünnepel e nagy világ népe, 
Mindnyájunknak legyen szeretet ünnepe. 

Szeretet ünnepén, égben lakó Atyánk, 
Szeretet angyalát küldjed le mí hozzánk. 
Szeretet angyala, ihlesd meg szívünket, 
Hogy egy nagy szeretet áthassa lelkünket. 



Kevés a szeretet szívünkbe, lelkünkbe, 
Valljuk meg őszintén, mind e világ népe. 
Gyűlölet, irigység, ragadós betegség, 
Ettől óvakodjon összes emberiség. 

Szegény és a gazdag egymást ne kerülje, 
Munkaadó, munkás egymást megbecsülje. 
Karácsony ünnepén, égi Atyánk, kérünk, 
Tedd nagyon boldoggá bánatos életünk. 

Szeretettel hogyha egymást megbecsüljük, 
Gyűlöletet tőlünk messzire elüzzük. 
Kitárul majd akkor égi Ayánk karja, 
Két kézzel áldását akkor reánk szórja. 

KARÁCSONY . . . 

Karácsony ünnepén, szeretet nagy napján, 
Karácsonyfa csillog sok ember asztalán. 
Karácsonyfa alatt örömkönny felragyog, 
Ahol nincs, ott bizony fájdalomkönny ragyog. 

Örömkönny testvére a fájdalomkönnynek, 
Mert ez mind szívünkből a szemünkbe jönnek. 
Ember, ha szemedbe örömkönny még ragyog, 
Segítsd meg azt, hol csak fájdalomkönny ragyog. 

Nyújts segítő kezet, ha van tehetséged, 
Szegény kis rongyosok neked mind testvéred. 
Segítsd meg a szegény, fázó, didergőket, 
Megáldja az Isten jótevő éltedet. 

MÁRCIUS T I Z E N Ö T . 

Magyar lelkekböl, szabadság ünnepén, 
Emlékezés száll fel hazánk területén. 
Ünnepel a lelkünk, bánatos a szívünk, 
Nem hagy el bennünket, soha reménységünk. 
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Remény fakadjon szívünkbe, lelkünkbe, 
Ha ezt elvesztenénk, esnénk mí kétségbe. 
Oly nehéz az élet nagyon sok embernek, 
Kenyere, se pénze nagyon sok szegénynek. 

Nagy a munkahíány, oly nehéz az élet, 
Ember, nyújts egymásnak most segítő kezet. 
Karoljátok egymást, legyetek testvérek, 
Csak ügy indulhatunk egy szebb, jobb jövőnek. 

Soha nagyobb szükség nem volt a reményre, 
Reményünket vessük egy igaz Istenbe. 
Várjuk egy szebb, jobb jövő hajnalpírkadását, 
Szép magyar hazánknak felszabadulását. 

MAGYAR N E M Z E T . . . 

Magyar nemzet megszenvedett, 
Magyar népek keseregtek, 
Szegény hazánk, szegény népe, 
Születtetek szenvedésre. 
Felvirrad még szebb jövendő, 
Felragyog ránk egy szebb jövő, 
Szebb, jobb jövő virradjon ránk, 
Segítsél meg égi Atyánk. 

Magyar népek szenvedéstek, 
Magas égig már felérnek, 
Tegyük össze kezeinket, 
Emeljük fel szemeinket. 
Gazdagok a szegényekkel, 
Imádkozzunk egy lélekkel, 
Magas égből áldás száll ránk, 
Megsegít még égi Atyánk. 



AZ ÉN SZIVEM . . . 
Az én szívem kiskertjében 
Sok szép virág nyílik, 
Lelkem egén minden bánat 
Gyöngyvirággá válik. 
Gyöngyvirágból adok néked 
Egy picinyke szálat, 
Leborulva imádd vele 
Mennyei Atyádat. 

Változtasd át szíved, lelked 
Egy virágos kertté, 
Legszebb virág mindig legyen 
Mennyei Atyádé. 
Legyen lelked tiszta fehér, 
Ints mindenkit jóra, 
Munkáidban, életedbe, 
Áldjon az ég Ura. 

Szívcsaot végy a kezedbe, 
Törüld el a multat, 
Egyengessed egy szebb jövö 
Felé vivő utat. 
Légy egy fáklya, világítsál 
Emberi lelkekbe, 
Bizodalmad vessed mindig 
Egy igaz Istenbe. 

N É Z Z E T E K FEL . . . 
Nézzetek fel a nagy égre, 
Ha könny ragyog szemetekbe, 
Meglátják ott könnyeteket, 
És a ti bús szíveteket. 
ÉgneK Ura, jó Istenünk, 
Látja, tud]a. szenvedésünk, 
Két kezünket összetéve, 
Többször nézzünk fel az égre. 



Összekulcsolt kezeinkkel, 
Nagy bánatos szíveinkkel 
Mondjuk el a kérésünket, 
Jó Isten meghallgat minket. 
Megbocsájtja bűneinket, 
Felvidítja bús szívünket, 
Ég Urának áldott karja, 
Áldását még reánk szórja. 

Jön még reánk nagy boldogság, 
Szétoszlik majd szomorúság, 
Testvér lesz még kicsi és nagy, 
Boldog ídö, jöjj, óh, hol vagy. 
Óh, boldogság, szállj le mi ránk, 
Küld el hozzánk, égi Atyánk, 
Elégeld meg büntetésed, 
Terjeszd ki ránk áldó kezed. 

HAZÁNK F E L E T T . . . 

Hazánk felett sötét felhő, 
Oszlassad el jó teremtő. 
Kér tégedet egy bús nemzet, 
Távoztasd el nagy felleget. 
Lelkünk egén is van felleg, 
Szívünk, lelkünk attól beteg, 
Magyar nemzet bánatában, 
Sír és zokog hazájában. 

Égi Atyánk, kérve kérünk, 
Gyógyítsad meg szivünk, lelkünk, 
Mindnyájunkra égi Atyánk, 
Szebb, jobb jövöt hozzál majd ránk. 
Egyetértés, nagy szeretet, 
Kösse össze magyar népet, 
Szétoszlik még a nagy felhő, 
Megáld minket a teremtő. 
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SIRNAL BESZÉD VAGY ÉNEK. 

Lezárt koporsóban alszod örök álmod, 
Itt van mí előttünk a te nyitott sírod. 
Beletesszük tested és mí elhantolunk, 
Sajnálunk tégedet, többen könnyt hullatunk. 

Kedves voltál nekünk, szerettünk mí téged, 
Sírodig kísértük a te kihűlt tested. 
Búcsúszónkat vegyed, tőled elbúcsúzunk, 
Fáj a szívünk érted, téged mí sajnálunk. 

Már te elvégezted a földi pályádat, 
Alszod már csendesen az örök álmodat. 
Sírodnak az ölén pihenjél csendesen, 
Emléked él tovább sokáig szívünkben. 

GYÁSZDAL . . . 

Gyászdal zeng az ajkainkon, szomorú a lelkünk, 
Fájdalmas a mi énekünk, könnyezik a szemünk. 
Kedves halott utoljára elbúcsúzunk tőled, 
Dalainkból egy koszorút fonunk most tenéked. 

Lezárultak a szemeid, megdermedt a tested, 
Megnémult már a te ajkad, mink szólunk helyetted. 
Reád borult a koporsód szomorú födele, 
Temetőbe nyitva egy sír, téged teszünk bele. 

Sír és zokog a mí dalunk ravatalod mellett, 
Dalainkból csendüljön ki az igaz szeretet. 
Sírodon majd viruljon ki szeretet virága, 
Porból lettünk, porrá leszünk, ez egy élet ára. 

Kedves halott, Isten veled, aludd örök álmod, 
Mink még járjuk továbbra is ezt a nagy világot. 
Álmod legyen nyugodt, csendes, pihen már a tested, 
Mennyországban, angyalok közt boldog legyen lelked. 
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VIGASZ EGY H A L O T T NEVÉBEN. ' 

Szerető hitvesem, ne sirassál engem, 
Magas mennyországba van már az én lelkem. 
Boldog angyalsereg vett körül engemet, 
Hitvesem, gyermekim, mennyországba vittek. 

Legyetek nyugodtak, ne fájjon szívetek, 
Kérjétek az Istent, megsegít titeket. 
Szerető hitvesem, hűséges jó párom, 
Áldjon meg az Isten, lelkemből kívánom. 

Boldogság ragyogja be az élteteket, 
Áldja meg az Isten jó gyermekeimet. 
Hitvesem, gyermekim, legyetek boldogok, 
Szeressétek egymást, ez az én óhajom. 

Áldjon benneteket, mennynek, földnek Ura, 
Jó Isten áldását reátok hullassa. 
Legyetek boldogok, ne legyetek árva, 
Legyetek Istentől, embertől megáldva. 

I T T E HIDEG SÍRBAN . . . 

Itt a hideg sírban alszod örök álmod, 
Csendes álmod felett örködík majd sírod, 
Örök pihenőre tőlünk eltávoztál, 
Szívünk, lelkünk téged mindig nagyon sajnál. 

Kijárunk sírodhoz virággal kezünkbe, 
Tudom, könny lopódzik a mi két szemünkbe. 
Nem tudunk feledni, él köztünk emléked, 
Kedves volt minekünk mindig a te élted. 

Felkeressük többször majd a te sírodat, 
Kisírjuk sírodnál a mi fájdalmunkat, 
Imát, hogyha mondunk, szomorú fejfádnál, 
Megkönnyebbül szívünk majd a te sírodnál. 

10+ 
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S Z E N T ISTVÁN NAPJA . . . 

Szent Istvánnak napja, augusztus huszadik, 
Erre a nagy napra sok ember utazik. 
Magyar fővárosba, mennek át Budára, 
Mennek fel a hegyre, Mátyás templomába. 

Faluból, városból felzarándokolnak, 
Sok ájtatos szívek együtt imádkoznak. 
A budai hegyről néznek fel az égre, 
Áldást kérni mennek bánatos éltükre. 

Szent István emléke itt él mi közöttünk, 
Az ő idejében keresztények lettünk. 
Hálásak vagyunk mi az ö emlékének, 
Szent Istvánnak napját ezért ünnepelnek. 

Országos ünnepünk Szent Istvánnak napja, 
Magyar ember azért mind, mind meg is tartja. 
Pihen a munkáskéz, nem mennek munkába, 
Sok lélek elmerül ájtatos imába. 

Ünnepel a magyar szomorú lélekkel, 
Imádkozik többször összekulcsolt kézzel. 
Könnyeit hullajtja sokszor bánatába, 
Aggódik a lelke magyar hazájába. 

Megbocsájtás úgy jön majd a mi fejünkre, 
Megalázott szívvel nézünk fel az égre. 
Mindenható Isten, ki fent vagy az égbe, 
Tekints le a mennyből szegény magyar népre. 

Tedd boldoggá nagyon a bús magyar népet, 
Vegyed már le rólunk nagy szenvedéseket. 
Áldást osztó kezed terjeszd ki felettünk, 
Szegény magyar népek tovább ne szenvedjünk. 



KEDVES N E K Ü N K . 

Megszakgatták, széjjclszedték hazánkat, 
Szívünk, lelkünk hordják még a gyászokat. 
Magyar nemzet siratja a hazáját, 
Sajnálja a sok elvesztett polgárát. 

Sajnáljuk a sok szegényét, gazdagját, 
Elszakított sok nagy urát, koldusát. 
Szívünk, lelkünk fáj ezért a sok kárért, 
Hull a könnyünk értük és a hazánkért. 

Magyar lelkek és a szivek gyászolják, 
Elszakított területet sajnálják. 
Kedves nekünk Magyarország sok földje, 
Elszakított magyar haza sok népe. 

Kedves nekünk minden egyes lakója, 
Kedves nekünk palotája, kunyhója. 
Rétje, földje, sok erdeje, hajója, 
Visszaadja még nekünk az ég Ura. 

MAGYARORSZÁG . . . 

Magyarország sok bánatos fiai, 
Szegény hazánk sok szomorú leányi. 
Támadjon fel lelketekben hit, remény, 
Ne legyetek soha kevély, csak szerény. 

Remény hogyha feltámad a szívekbe, 
Bizodalmunk lesz egy igaz Istenbe. 
Jön még reánk és hazánkra szebb jövő, 
Megáld minket, nem hagy el a teremtő. 

Szétoszlik még nagy bánatunk lelkünkbe, 
Ha a reményt befogadjuk szívünkbe. 
Kéz a kézbe, munkára fel mindnyájan, 
Lesz boldogság még a magyar hazában. 



K Ö N N Y E S SZEMÜNK. 
Magyaroknak könnyes szemük, 
Sok magyarnak fáj a szívük. 
Szívünk vérzik szép hazánkért, 
Imádkozzunk szebb jövőkért. 
Kérjük Istent imáinkba, 
Fáj a szívünk bánatunkba. 
Égi Atyánk, nézz le égből, 
Nézd, hogy hullik könny szemünkből. 

Szenvedésünk, égi Atyánk, 
Elégeld meg, nézz már le ránk. 
Kiapad már fájó könnyünk, 
Beteg lesz már szívünk, lelkünk. 
Elégeld meg büntetésed, 
Vessed le ránk tekinteted. 
Gyógyítsad meg fájó szívünk, 
Tedd boldoggá bús életünk. 

FEHÉREDIK MÁR A HAÍUNK. 
Magyar hazánk sok népének, 
Hajuk fehérednek, 
Kedves hazánk sok népének, 
Szemeik könnyeznek. 
Könnyes szemmel, fájó szívvel 
Nézünk fel az égre, 
Jó Istenünk, boldogságot 
Küldjél magyar népre. 

Száradjon fel fájó könnyünk, 
Ne hulljon már többet, 
Nagy boldogság ragyogja be 
Szomorú éltünket. 
Magyar ajkról ima és dal 
Szálljon fel az égbe, 
Boldog öröm ragyogjon már 
Minden magyar szembe. 



MIT BÚSUL A SZIVED . . . 

Mit búsul a szíved, lelked néked, 
Támasszad fel szívedbe reményed. 
Hitedet te soha ne veszítsd el, 
Boldog leszel hittel, reménységgel. 

Mi a remény, egy nagy boldog érzet, 
Ember, erre állítsd fel hitedet. 
Remény és hit legyen a lelkedbe, 
Nagy boldogság költözik szívedbe. 

Remény és hit szül nagy szeretetet, 
E hárommsl töltsd be életedet. 
Ha szeretet költözik szívedbe, 
Befogadsz te mindenkit lelkedbe. 

Embert látsz te koldusba, gazdagba, 
Legyen rongyba, vagy legyen bársonyba 
Mindenkiről Istennek az arca 
Ragyog te rád, lelked aztat súgja. 

Hit, remény és egy nagy szeretet, 
Ragyogja be a te életedet. 
Feltalálod lelked boldogságát, 
Mert rád szórja Isten az áldását. 

Intsél, taníts mindenkit a jóra, 
Boldogság száll házad tájékára. 
Szenvedések és a nagy fájdalmak, 
Helyet adnak tiszta boldogságnak. 

Lelked előtt feltárul a hited, 
Szívedbe lesz a te nagy reményed. 
Szíved, lelked tele szeretettel, 
Téged Isten, megáld két kezével. 
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S Z E R E T E T T OLVASÓM . . . 

Szeretett olvasóm, én most hozzád szólok, 
Egy nagy kéréssel te hozzád fordulok. 
Könyvem elolvasod, ne dobjad te félre, 
Tegyed el jó helyre, vedd máskor ís kézbe. 

Hogyha víg a kedved, daloljál belőle, 
Szomorú a lelked, újra vedd kezedbe. 
Elviszi majd lelked szent érzések felé, 
Boldog élet tárul majd a lelked elé. 

Egyik versem könnyet csal a te szemedbe, 
A másik örömet visz a te szívedbe. 
Örömmel írtam én ezen verseskönyvet, 
Van bennük hit, remény és egy mély szeretet. 

Verseim felölel szegényt és gazdagot, 
Boldogtalant és a legnagyobb boldogot. 
Imádkozni akarsz, vedd könyvem kezedbe, 
Megtanulsz majd bízni egy igaz Istenbe. 

Összekulcsolódik imára két kezed, 
Megáld még, meglátod, a te jó Istened. 
Gyűlöletet üzd el nagyon, nagyon messze, 
Áldás száll az égből a te életedre. 

Bízva bízzál ember, boldogabb életben, 
Gyönyörködjél mindig sok jó tetteidben. 
Ég áldása lesz majd két kezed munkáján, 
Szeretet, megértés, házad tájékánál. 

Boldogabb, szebb jövő tárul fel előtted, 
Ég áldása lebeg majd te körülötted. 
T e lelked vágyódik tiszta élet után, 
Istennek áldása úgy lesz házad táján. 
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