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Pipám, pipám, pántlikám, …

A játékosok kört alakítanak, egyikük középen áll, egy pedig a körön kívül sántikál.
A sántikáló kérdez, aki középen áll, felelget:

– Van-e szép lány eladó? Nem moslékban kavaró.
– Van bizony.
– Lássuk azt a szép leányt!
Egy lányt kiadnak, az kiáll, a sántikáló most már tõle kérdi:
– Mi van a szádban?
– Kék fû.
– Köpd ki!
– Nem lehet.
– Nézz az égre!
– Nem lehet.
– Fordulj hármat, ne nevess! Szép angyal lesz belõled!
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Mit visztek, …

2. – Hogy adjátok párját?
– Száz aranyért egyet, 
száz aranyért egyet,
a legkisebbiket.

3. – Mit visztek, mit visztek
tüskebokor alatt?
– Legényeket viszünk
tüskebokor alatt.

4. – Hogy adjátok párját?
– Egy garasért egyet,
mert a legény olcsó,
mint egy marék ocsú.

A párok egymással szemben állnak fel, keresztbefogott kézzel, és oldallépéssel
mennek elõre. Két nagyobb lány egy kicsi lánykát kiválaszt és vezet az összefogott
kezek alatt. A hátulsók állandóan elõre szaladnak úgy, hogy a sornak soha ne legyen
vége.
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Anyám, édes anyám, …

2. Lányom, édes lányom,
Nem kell csizma nyáron.
Járhatsz immár bátran,
Leánybõr csizmában.

3. Anyám, édesanyám,
Elmúlt a nyár immár.
Leánybõr csizmában,
Megfázik a lábam.

4. Lányom, édes lányom,
Csépeltünk a nyáron,
Eladjuk az árpát,
Veszünk új csizmácskát.
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Kis kece lányom …

2. Cidrusi menta, kajtai rózsa,
Elmennék táncba, ha szép lány volna,
Mondom, mondom, fordulj ide mátkám asszony,
Mondom, mondom, fordulj ide mátkám asszony.



48

Este van már, …

2. Garzó Péter elment katonának,
Acélfegyvert csináltat magának,
Acélfegyver, rózsafa a nyele,
Rá van írva Varga Júlcsa neve.
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Tavaszi szél vizet áraszt, … 

2. Hát én immár kit válasszak,
Virágom, virágom?
Te engemet, én tégedet,
Virágom, virágom.
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Este van már, nyolc óra, …

2. Ott mérik a pántlikát,
Piros színû pántlikát,
Sallárom, sallárom,
Piros színû pántlikát.

3. Jakuts Pista méreti,
Az asztalra leteszi,
Sallárom, sallárom,
Az asztalra leteszi.

4. Bíró Marcsa felveszi,
A hajába biggyeszti,
Sallárom, sallárom, 
A hajába biggyeszti.

5. Biggyeszd, Mari, nem bánom,
Úgyis te léssz a párom,
Sallárom, sallárom,
Úgyis te lész a párom.
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Láttál-e már valaha, …

2. Virág Erzsi az ágyát magasra vetette,
Kara István kalapját rajta felejtette.

3. „Hozd ki, Erzsi, kalapom, hadd tegyem fejembe,
Hogy ne nézzen minden lány a ragyogó szemembe.”

4. Ki is hozta kalapját, fejébe is tette,
Nem is nézett minden lány ragyogó szemébe.
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Elment a madárka, …
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Viráégéknál ég a világ, …

2. Bíró Marcsa odakapott,
Békacombot ropogtatott.
Zimezum, zimezum,
Recefice bum, bum, bum.

3. Puskás Gábor késõn futott,
Neki csak a füle jutott.
Zimezum, zimezum,
Recefice bum, bum, bum.
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Széles az én kedvem ma, …

2. Kicsi nekem ez a ház
Kirúgom az oldalát.
Heje, haja, csuhajla,
Kirúgom az oldalát.

3. A kapuban a szekér,
Itt a legény, leányt kér.
De a leány azt mondja:
Nem megyek férjhez soha!

4. Párnahaja szövetlen,
Derékalja töltetlen,
A tollúja a tóban,
A vadréce hordozza.
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A, a, a, ma van Szent Gergely napja

2. E, e, e, hozzanak nékünk ide
egy nagy teli csutorát,
meg egy darab szalonnát:
e, e, e, hozzanak nékünk ide.

3. I, i, i, örülünk most ezen mi,
hogy nem jöttünk hiába
e becsületes házba:
i, i, i, örülünk most ezen mi.

4. Ó, ó, ó, valamit adnak, mi jó,
azért erszényt nyissanak,
egy-két  garast adjanak:
ó, ó, ó, valamit adnak, mind jó.
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Sír az Isten báránya

2. Ne sírj, én szép alakom, 
Gyenge bingóm, harmatom,
Szüzem, méhem rajlépe, 
Ég és fõd édessége,
Aj, aj, aj, Jézus alugyál,
Jézus, alugyál!

3. Ej, de kemény a jászol,
Küs fiam, jaj de fázol!
Tél ellen itt nincs bástya,
Csak szent József palástya.
Aj, aj, aj, süvölt a szélzaj,
Süvölt a szélzaj!

4. Alugyál, boldogságom,
Kinyílt égi virágom,
Én küsded messiásom,
Nincs helyed a szálláson.
Aj, aj, aj, Jézus, alugyál,
Jézus, alugyál!

5. Alugy, gyönyörüségem,
Koronám, ékességem!
Szép bölcsedet zengenek
A mennyei szellelmek.
Le, le, le, le, le, le,
Jer szárnyam alá, jer szárnyam alá!

6. Verjen az én keblembe 
A szû most csendesebben.
Aluvó kis galambom,
Fiam fel ne riagyon.
Aj, aj, aj, Jézus, alugyál,
Jézus, alugyál!

(Lészped, 1950)
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Kedves ámot hogy szerezne …

2. A pásztorok térdre esve üdvezülnek,
Az angyalok nagy örömvel énekelnek.
Én is szép dalt zengek néked,

gyüngyvirágom,
Hun bé fényes szemecskédet,

aranyágom.

3. Ha lehetne, a lelkembe foglalnálok,
Szerelemvel a szüvembe bezárnálok.
Kebelembe vetnék ágyot,

gyüngyvirágom,
Lelkem lenne lakóházad, aranyágom.

4. Köszöntelek a pásztorokval, küs fiacskám,
Imádlak az angyalokval, szép Jézuskám.
Ó, alugy hát édes szépem, gyüngyvirágom.
Kedves anyád szûz ölibe, aranyágom.

(Lészped, 1950)
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Mennybõl az angyal …

2. Istennek Fia, aki született
Jászolban, jászolban,
Õ lészen néktek Üdvõzítõtök
Valóban, valóban.

3. Mellette vagyon az édesanyja,
Mária, Mária,
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik
Szent Fia, Szent Fia.
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