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RÉGI SZERETİMÉRT MIT NEM CSELEKEDNÉK… 
 

Régi szeretımért mit nem cselekednék 
Régi szeretımért mit nem cselekednék 
Dunából a vizet kanállal kimerném 
Ájnánáná… 
 

Ha a Duna vize mind tintává válnék  
Ha a Duna vize mind tintává válnék  
Abból a rózsámnak csak levelet írnék 
Ájnánáná… 
 

Írom levelemet, nem írom nevemet 
Írom levelemet, nem írom nevemet 
Úgyis tudja rózsám hogy hívnak engemet  
Ájnánáná… 
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TAVASZI SZÉL... 
 

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

Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom 
Szívet szívért kinek adjak, virágom, virágom. 
 

Az ifjúság sólyommadár, virágom, virágom 
Addig víg, míg szabadon jár, virágom, virágom. 
 

Jaj én nékem szegénynek már, virágom, virágom 
Szívem víg örömet nem vár, virágom, virágom. 
 

Ha én ezt így tudtam volna, virágom, virágom 
Hogy tavasszal nyílik a rózsa, virágom, virágom. 
 

Soha se búsultam volna, virágom, virágom 
Most szívemen bú nem volna virágom, virágom. 
 

De én eztet nem tudhattam, virágom, virágom 
Úgy búsultam majd meghóltam, virágom, virágom. 
 

Búval élem világomat, virágom, virágom 
Az egész ifjúságomat, virágom, virágom. 
 

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

Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom 
Szívet szívért kinek adjak, virágom, virágom. 
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IFIJÚSÁGOM TELIK EL... 
 

Ifijúságom telik el, azért a szívem hasad el, ájná... 
Ifijúság gyöngykoszorú, ki elveszti, de szomorú, ájná... 

Én vagyok az aki nem jó a felleg ajtó nyitogató ájná... 
Nyitogatom a felleget sírok alatta eleget ájná... 

Bolond volnék, ha búsulnék, ha a búnak helyet adnék, ájná... 
Én a búnak utat adok, magam pedig vígan járok, ájná... 

Édesanyám rózsafája, én voltam a legszebb ága, ájná... 
Kihajlottam az utcára, leány s legény bosszújára, ájná... 

Virágzik a cseresznyefa, szebben virít a rózsám arca, ájná... 
Rózsám arca télbe, nyárba, legvirítóbb a határba, ájná... 

Ifijúságom telik el, azért a szívem hasad el, ájná... 
Ifijúság gyöngykoszorú, ki elveszti, de szomorú, ájná... 

Én vagyok az aki nem jó a felleg ajtó nyitogató ájná... 
Nyitogatom a felleget sírok alatta eleget ájná... 

Bolond volnék, ha búsulnék, ha a búnak helyet adnék, ájná... 
Én a búnak utat adok, magam pedig vígan járok, ájná... 

Na-na-na… 
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HEJ, DUNÁRÓL FÚJ A SZÉL... 
 
Hej, Dunáról fúj a szél, 
Szegény embert mindig ér 
Dunáról fúj a szél 
Ha Dunáról nem fújna, 
Ilyen hideg sem volna 
Dunáról fúj a szél 
 

Hej Jancsika, Jancsika, 
Mér' nem nıttél nagyobbra 
Dunáról fúj a szél. 
Nıttél volna nagyobbra 
Lettél volna katona 
Dunáról fúj a szél. 
 

Hej, Dunáról fúj a szél, 
Feküdj mellém majd nem ér 
Dunáról fúj a szél. 
Nem fekszem én kend mellé,  
mert nem leszek a kendé 
Dunáról fúj a szél. 
 

Na-na-na… 
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RÉG ELHÚZTÁK... 
 

Rég elhúzták az estéli harangot 
Ki az, aki még mostan is barangol? 
Csak én járok a faluba egyedül. 
Keresem az álmot, de az elkerül. 
 

Amott egy ház, tetejébe két gólya 
Alant egy pár ember a kis ajtóba 
Legény, s lejány – az egyik szıke a más barna 
Legény a lányt a subájába takarja.  
 

Fönt van a hold, fönt vannak a csillagok 
Mind megannyi szép leányszem úgy ragyog 
Sötét árnyat vetnek a fák, s a házak, 
Unalmukba egyebet se csinálnak. 
 

Rég elhúzták az estéli harangot 
Ki az, aki még mostan is barangol? 
Csak én járok a faluba egyedül. 
Keresem az álmot, de az elkerül. 
 

Amott egy ház, tetejébe két gólya 
Alant egy pár ember a kis ajtóba 
Legény, s lejány – az egyik szıke a más barna 
Legény a lányt a subájába takarja.  
 

Fönt van a hold, fönt vannak a csillagok 
Mind megannyi szép leányszem úgy ragyog 
Sötét árnyat vetnek a fák, s a házak, 
Unalmukba egyebet se csinálnak. 
 

Na-na-na… 
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ÉDESANYÁM RÓZSAFÁJA... 
 

Édesanyám rózsafája 
Engem nyílott utoljára. 
Édesanyám rózsafája  
Engem nyílott utoljára. 
Bár sohase nyílott volna 
Maradtam volna bimbóba. 
Bár sohase nyílott volna 
Maradtam volna bimbóba. 
 

Édesanyám sok szép szava 
Kit fogadtam, kit nem soha. 
Édesanyám sok szép szava 
Kit fogadtam, kit nem soha. 
Megfogadnám, de már késı 
Hull a könnyem mint az esı. 
Megfogadnám, de már késı 
Hull a könnyem mint az esı. 
 

Túl a vízen van egy malom 
Bánatot ırölnek azon. 
Túl a vízen van egy malom 
Bánatot ırölnek azon. 
Én vagyok annak molnárja  
Ki a bánatot próbálja.  
Én vagyok annak molnárja  
Ki a bánatot próbálja.  
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INDULJ EL EGY ÚTON... 
 

Indulj el egy úton, s én is egy másikon 
Hol egymást találjuk egymáshoz se szóljunk. 
 

Aki minket meglát mit fog az mondani 
Azt fogja gondolni idegenek vagyunk. 
 

Idegenek vagyunk, szeretetet tartunk 
Ahol összegyőlünk ketten szeretkezünk. 
 

Na-na-na... 
 
Az bajom van véled fáj a szívem érted 
Sír a szívem érted majd meghalok érted. 
 

Az bajom van véled fáj a szívem érted 
Sír a szívem érted majd meghalok érted. 
 

Indulj el egy úton, s én is egy másikon 
Hol egymást találjuk egymáshoz se szóljunk. 
 

Aki minket meglát mit fog az mondani 
Azt fogja gondolni idegenek vagyunk. 
 

Idegenek vagyunk, szeretetet tartunk 
Ahol összegyőlünk ketten szeretkezünk. 
 

Az bajom van véled fáj a szívem érted 
Sír a szívem érted majd meghalok érted. 
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EZEK A SZÉP SZÁSZ LEÁNYOK... 
 

Ezek a szép szász leányok 
Kihúzós kendõben járnak 
Ki van húzva ja kendıje 
Elhagyta ja szeretıje. 
Illik a tánc a cudarnak 
Minden rongya lobog annak 
Lobog elöl, lobog hátul 
Lobog minden oldaláról. 
 

A kisasszony azt hiszi 
Hogy a betyár elveszi, 
Ne higgye jazt elıre 
Semmi válik belıle. 
A kisasszony piperéz 
Mindig a tükörbe néz 
A kisasszony gyönge teste 
Megkívánja minden este. 
 

Árok, árok de mély árok 
Nem gondoltam, hogy így járok 
Beléestem, benne vagyok 
A szerelem rabja vagyok. 
Egek, egek, bús fellegek 
Hulljatok rám, hogy haljak meg 
Hulljatok rám, hogy haljak meg 
Hogy a szívem hasadjon meg. 
 

Na-na-na... 
 

Árok, árok de mély árok 
Nem gondoltam, hogy így járok 
Beléestem, benne vagyok 
A szerelem rabja vagyok. 
Egek, egek, bús fellegek 
Hulljatok rám, hogy haljak meg 
Hulljatok rám, hogy haljak meg 
Hogy a szívem hasadjon meg. 
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MÉG AZT MONDJÁK NEM ILLIK… 
 

Töltsd teli pajtás poharad, poharad 
Míg ki nem ázik a fogad, a fogad 
Így jár aki mindig bort iszik 
Míg a temetıbe nem viszik. 
 

Volt nekem pénzem elástam, elástam 
Kiszáradt a torkom kiástam, kiástam 
Így jár aki mindig bort iszik 
Míg a temetıbe nem viszik. 
 

Eltemették az öreget, öreget 
Melléje tették az üveget, üveget 
Így jár aki mindig bort iszik 
Míg a temetıbe nem viszik. 
Ha a temetıbe kiviszik 
Isten úgyse többet nem iszik. 
 

Még azt mondják nem illik a tánc a magyarnak 
Nem ha néki cipellıt, bı nadrágot varrnak. 
De sarkantyús csizmának, kócsagtollas fınek 
Illik gyöngyös pártának, magyar fıkötınek. 
 

De sarkantyús csizmának, kócsagtollas fınek 
Illik gyöngyös pártának, magyar fıkötınek. 
 

Még azt mondják nem illik a tánc a magyarnak 
Nem ha néki cipellıt, bı nadrágot varrnak. 
De sarkantyús csizmának, kócsagtollas fınek 
Illik gyöngyös pártának, magyar fıkötınek. 
 

Az én csizmám karmazsin, csak hogy talpa nincsen. 
Az én ingem lengyel gyolcs, csak hogy rojtja nincsen 
Azért varrták a csizmát, hogy táncoljunk benne 
Ha rücskös is foltos is, illik a tánc benne. 
Azért varrták a csizmát, hogy táncoljunk benne 
Ha rücskös is foltos is, illik a tánc benne. 
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FORDULJ KEDVES LOVAM... 
 
Fordulj kedves lovam napszentület felé 
Úgysem jövünk többet soha visszafelé 
Messze földre megyek elbujdosom innen 
Szép szülıhazámat nem látom meg többet. 
 
Fúdd el jó szél fúdd el hosszú útnak porát 
Hosszú útnak porát fakó lovam nyomát 
Jó ló volt a fakó jó a viselete 
Áldja meg az Isten azt ki fölnevelte. 
 
Porladozik csontja fekete fıd nyomja 
Az én bús szívem is csak a bú rongálja 
Árva vagyok árva mint réten a tarló 
Kinek ékességét elvette a sarló. 
Ájna-na-na... 
 
Fordulj kedves lovam napszentület felé 
Úgysem jövünk többet soha visszafelé 
Messze földre megyek elbujdosom innen 
Szép szülıhazámat nem látom meg többet. 
 
Idegen országban idegen emberek 
Járok az utcákon senkit nem ismerek 
Szólanék hozzájuk de ık nem értenek 
Ezen az én szívem de nagyon kesereg. 
Na-na-na... 
 
Idegen városban olyan beteg vagyok 
Szomszédim házáig alig elámbolygok 
Szomszédim azt mondják talán meg is halok 
Én is azt gondolom meg sem is maradok. 
Ájna-na-na... 
 
Idegen földre ne siess, amíg hazádba megélhetsz. 
Idegen földre ne siess, amíg hazádba megélhetsz. 
 
Én Istenem rendelj szállást már meguntam a járkálást. 
A járkálást a bujdosást, idegen földön a lakást. 
 
Én Istenem valahára viselj gondot az árvára. 
Én Istenem valahára viselj gondot az árvára. 
 
Árva vagyok árva mint réten a tarló 
Kinek ékességét elvette a sarló. 
Árva vagyok árva mint réten a tarló 
Kinek ékességét elvette a sarló. 
 



  

 

    „„„„HAGYOMÁNY”HAGYOMÁNY”HAGYOMÁNY”HAGYOMÁNY”    
CD szövegkönyv 
                    2009. 

 

 
- 11 - 

 
 
 
EJ, A TITKOS SZERELEM... 
 

Ej, a titkos szerelem titkosan kezdıdik 
Ej, a titkos szerelem titkosan kezdıdik. 
Mégis utoljára kivilágosodik 
Mégis utoljára kivilágosodik. 
 

Ej, nem az a jó gazda, kinek hat ökre van 
Ej, nem az a jó gazda, kinek hat ökre van. 
Csak az a jó gazda, kinek szép lánya van 
Csak az a jó gazda, kinek szép lánya van. 
 

Ej, minek a hat ökör a nagy istállóban 
Ej, minek a hat ökör a nagy istállóban. 
Ha nincsen szerelem a két ifijúban 
Ha nincsen szerelem a két ifijúban.  
 

Ád az Isten aranyat annak az anyának 
Ád az Isten aranyat annak az anyának 
Aki nevel szép lányt más ember fiának 
Aki nevel szép lányt más ember fiának. 
 

Ej, a titkos szerelem titkosan kezdıdik 
Ej, a titkos szerelem titkosan kezdıdik. 
Mégis utoljára kivilágosodik 
Mégis utoljára kivilágosodik. 
 

Ád az Isten aranyat annak az anyának 
Ád az Isten aranyat annak az anyának 
Aki nevel szép lányt más ember fiának 
Aki nevel szép lányt más ember fiának. 
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MAGYARORSZÁG... 
 

Magyarország az én kedves szép hazám, 
Oda fáj csak gyönge szívem igazán 
Vígy el, vígy el édes lovam hazámig, 
Hogy ne fájjon gyönge szívem sokáig. 
 

Vígy el, vígy el édes lovam messzire, 
Hogy ne fájjon gyönge szívem ennyire 
Vígy el, vígy el édes lovam hazámig, 
Hogy ne fájjon gyönge szívem sokáig. 
 

Elindultam hosszú útra egyedül, 
Körülöttem borul az ég nem derül 
Én felültem a világ vad lovára, 
De zabolát nem tettem a szájába. 
 

Magyarország az én kedves szép hazám, 
Oda fáj csak gyönge szívem igazán 
Vígy el, vígy el édes lovam hazámig, 
Hogy ne fájjon gyönge szívem sokáig. 
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SOKAT ÍGÉR, KEVESET ÁD... 
 

Ez a világ olyan világ, mint a mogyorófa virág 
Sokat ígér, keveset ád, amit ád is keserût ád. 
 

Én Istenem teremtettél egy víg napot nem rendeltél 
Nézem a csillagos eget, sírok alatta eleget. 
 

Ájna-na-na... 
 
Kicsi madár hogy tudsz élni, mikor nem is tudsz beszélni 
Lám én jól tudok beszélni, mégis alig tudok élni. 
 

Kicsi madár ej de fenn jársz, mi dolog, hogy alább nem szállsz 
Alább szállnék, de nem merek, sok az irigy attól félek. 
 

Ájna-na-na... 
 
Irigyeim, irigyeim, sokak rosszat akaróim 
Hagyjátok hát had éljek meg, a babámmal had beszéljek. 
 

Irigyeim sokan vannak, mint a kutyák úgy ugatnak 
Adok nékik egy víg napot, had ugassák ki magukat. 
 
 

 


