
1. Úgy elmenyek...
(Küküllő mente)
Úgy elmenyek arra a helyre,
Úgy elmenyek arra a helyre,
Honnét madár sem jár erre,
Honnét madár sem jár erre.

Fészket rakok a sűrűbe,Fészket rakok a sűrűbe,
Fészket rakok a sűrűbe,
Bánatfának tetejébe,
Bánatfának tetejébe.

A bánatfán hatszáz varjú,
A bánatfán hatszáz varjú,
A szívemen hatannyi bú,
A szívemen hatannyi bú.A szívemen hatannyi bú.

Annyi bánat a szívemen,
Annyi bánat a szívemen,
Kétrét hajlott az Egeken,
Kétrét hajlott az Egeken.

Ha még egyet hajlott volna,
Ha még egyet hajlott volna,
Szívem kettéhasadt volna,Szívem kettéhasadt volna,
Szívem kettéhasadt volna.

Hasadj meg szívem kettőbe,
Hasadj meg szívem kettőbe,
Vigyenek a temetőbe,
Vigyenek a temetőbe.

Annyi bánat a szívemen,
Annyi bánat a szívemen,Annyi bánat a szívemen,
Kétrét hajlott az egeken,
Kétrét hajlott az egeken.

Honnét madár sem jár erre,
Honnét madár sem jár erre.

2. Októbernek... 
(Felcsík)
Októbernek, októbernek elsején
Nem süt a nap Csíkkarcfalva mezején.
Elbúcsúzom a madártól s az ágtól
S azután a csíkkarcfalvi lányoktól.
Elbúcsúzom a madártól s az ágtólElbúcsúzom a madártól s az ágtól
S azután a csíkkarcfalvi lányoktól.

Ha kimegyek arra’ magos tetőre
Találok én szeretőre, kettőre.
Aj-jaj-jaj-jaj, de nagy baj,
Hogy a babám szíve olyan, mint a vaj.
Aj-jaj-jaj-jaj, de nagy baj,
Hogy a babám szíve olyan, mint a vaj.Hogy a babám szíve olyan, mint a vaj.

Verd meg Isten, ki a gőzöst csinálta
De még jobban, aki azt feltalálta.
Elviszik a székely fiút messzire,
Románia savanyú kenyerére.
Elviszik a székely fiút messzire,
Románia savanyú kenyerére.

Csíkkarcfalva, te itt maradsz örökre,Csíkkarcfalva, te itt maradsz örökre,
Csak még egyszer kimehessek belőle!
Adjon Isten jót a magyar hazának,
Az oláh es kérjen, ha kell magának!
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3. Mikor Gergel...
(Moldva)
Mikor Gergel legény vót,
Jaj, micsa szép legény vót.
Édes Gergelem, kedves Gergelem!
Édes Gergelem, kedves Gergelem!

Mikor Gergel legény vót,Mikor Gergel legény vót,
Csipkefából botja vót.
Édes Gergelem, kedves Gergelem!
Édes Gergelem, kedves Gergelem!

Gergel sültült, én táncoltam,
Jaj be kedves lányka voltam.
Édes Gergelem, kedves Gergelem!
Édes Gergelem, kedves Gergelem!Édes Gergelem, kedves Gergelem!

Gergel sültült e gerlicsbe,
Én táncoltam e pincébe.
Édes Gergelem, kedves Gergelem!
Édes Gergelem, kedves Gergelem!

Papucskáim pattogtak,
Pántlikáim zurrogtak.
Édes Gergelem, kedves Gergelem!Édes Gergelem, kedves Gergelem!
Édes Gergelem, kedves Gergelem!

Papucskáim kopp-kopp-kopp,
Pántlikáim zerr-zerr-zerr.
Édes Gergelem, kedves Gergelem!
Édes Gergelem, kedves Gergelem!

Veres boros üvegem,
Kecskeszemű Gergelem.Kecskeszemű Gergelem.
Édes Gergelem, kedves Gergelem!
Édes Gergelem, kedves Gergelem!

4. A pátrói kertek...
(Zalavég)
A pátrói kertek alatt, Kata
De sok gyalogutak vannak, Kata
Minden legény egyet csinál
Kijön, a babájához jár, Kata.

Nem ettem én ma egyebet, KataNem ettem én ma egyebet, Kata
Babám adott egy szem meggyet, Kata
Azt is csak úgy kenyér nélkül
Megélek szerető nélkül, Kata.

Árok partján rakjál tüzet Kata,
Forralj nála édes tejet Kata.
Apríts bele zsemlebelet,
Avval kínálj meg engemet, Kata.Avval kínálj meg engemet, Kata.

Megettük az édes tejet Kata,
El is megyek én te véled Kata.
Ha lebontod a kis ágyat,
Isten bizony véled hálok Kata.

Még azt mondják mindegy neked Kata,
Te előtted aki elmegy, Kata.
Akár szőke, akár barna,Akár szőke, akár barna,
Megakad a szemed rajta, Kata.

Ha lebontod a kis ágyat,
Isten bizony véled hálok.
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5. Hidegen fújnak...
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7. Erdélyország…
(Gyimes)
Erdélyország sok szép vize,
De sokat ittam belőle.
Ittam, s innom kell belőle,
Mert kénytelen vagyok véle.

Bujdosik egy árva madár,Bujdosik egy árva madár,
Minden háztetőre leszáll.
Mindig csak azt csiripolja,
Nem leszünk egymásé soha.

Milyen madár az a madár,
Ki kertembe szólani jár?
Csak szépen szól, de le nem száll,
Futok utána, meg nem vár.Futok utána, meg nem vár.

Várj meg madár, még megvárnál,
Szíved rejtekébe zárnál!
Mint drága kincset tartanál,
Társadnak megmarasztanál.

Erdélyország sok szép vize,
Erdélyország sok szép vize,
Erdélyország sok szép vize,Erdélyország sok szép vize,
Erdélyország sok szép vize.

Hess ki madár a kertemből,
Ne pusztíts ki mindenemből!
Mindenből kipusztítottál,
Kerti rózsám nélkül hagytál.

Kesereg egy árva madár,
Ki ott fenn a fellegen jár.Ki ott fenn a fellegen jár.
Hát az olyan árva, mint én,
Hogyne keseregne szegény.

Te kis madár, hogy tudsz élni,
Mikor nem is tudsz beszélni!
Ládd én mennyiket beszélek,
Mégis rózsám nélkül élek. 

Na-na-na...Na-na-na...

8. Régi szeretőmért...
(Magyarlapád)
Régi szeretőmért,
mit nem cselekednék.
Régi szeretőmért,
mit nem cselekednék.
Dunából a vizet,Dunából a vizet,
kanállal kimerném.
Áj-ná-ná...

Duna fenekéről,
apró gyöngyöt szednék.
Duna fenekéről,
apró gyöngyöt szednék.
Abból a rózsámnak,Abból a rózsámnak,
gyöngykoszorút kötnék.
Áj-ná-ná...

Ha a Duna vize,
mind tintává válnék.
Ha a Duna vize,
mind tintává válnék.
Abból a rózsámnak,Abból a rózsámnak,
csak levelet írnék.
Áj-ná-ná…

Írom levelemet,
nem írom nevemet.
Írom levelemet,
nem írom nevemet.
Úgy is tudja rózsám,Úgy is tudja rózsám,
hogy hívnak engemet.
Áj-ná-ná...
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Ha a Duna vize,
mind tintává válnék.
Ha a Duna vize,
mind tintává válnék.
Abból a rózsámnak,Abból a rózsámnak,
csak levelet írnék.
Áj-ná-ná…

Írom levelemet,
nem írom nevemet.
Írom levelemet,
nem írom nevemet.
Úgy is tudja rózsám,

Abból a rózsámnak,
csak levelet írnék.
Áj-ná-ná…
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Írom levelemet,
nem írom nevemet.
Írom levelemet,
nem írom nevemet.
Úgy is tudja rózsám,Úgy is tudja rózsám,
hogy hívnak engemet.
Áj-ná-ná...

Úgy is tudja rózsám,
hogy hívnak engemet.
Áj-ná-ná...

Abból a rózsámnak,
csak levelet írnék.
Áj-ná-ná…

Írom levelemet,
nem írom nevemet.
Írom levelemet,
nem írom nevemet.
Úgy is tudja rózsám,Úgy is tudja rózsám,
hogy hívnak engemet.
Áj-ná-ná...



9. Adjon Isten…
(Mezőség)
Ne bánd édes virágom, 
Hogy így élem világom, 
Éljed te is nem bánom, 
Szívemből azt kívánom!

Ne bánd édes virágom, virágom,Ne bánd édes virágom, virágom,
Hogy így élem világom, világom,
Éljed te is nem bánom, nem bánom,
Szívemből azt kívánom, kívánom!

Félre tőlem búbánat, búbánat,
Kancsót vágok utánad, utánad,
Széles világ csúfjára, csúfjára,
Megfojtlak egy pohárba, pohárba!Megfojtlak egy pohárba, pohárba!

Félre tőlem búbánat, búbánat,
Nem érek én több nyárat, több nyárat,
Ha élek is csak hármat, csak hármat,
Nem rakok én kővárat, kővárat!

Adjon Isten mind jobbat, mind jobbat,
Ne csak mindig a rosszat, a rosszat!
Mitől félünk, mentsen meg, mentsen meg,Mitől félünk, mentsen meg, mentsen meg,
Amit kérünk, legyen meg, legyen meg!

Adjon Isten minden jót, minden jót,
Jobb időt, mint tavaly volt, tavaly volt!
Sok örömet e házba, e házba,
Boldogságot hazánkba, hazánkba!

Félre tőlem búbánat, búbánat,
Kancsót vágok utánad, utánad,Kancsót vágok utánad, utánad,
Széles világ csúfjára, csúfjára,
Megfojtlak egy pohárba, pohárba!

Félre tőlem búbánat, búbánat,
Nem érek én több nyárat, több nyárat,
Ha élek is csak hármat, csak hármat,
Nem rakok én kővárat, kővárat!

10. Feljött a nap…
(Moldva)
Feljött a Nap szép fényesen,
Feljött a Nap szép fényesen,
Ingem nem süt igyenesen,
Ingem nem süt igyenesen.

Fel es jött s el es haladott,Fel es jött s el es haladott,
Fel es jött s el es haladott,
Víg szívem gyászba’ maradott,
Víg szívem gyászba’ maradott.

Veres az ég tova felé,
Veres az ég tova felé,
Az én rózsám arrafelé,
Az én rózsám arrafelé.Az én rózsám arrafelé.

Szeretsz-e még engem rózsám?
Szeretsz-e még engem rózsám?
Szeretnélek, de nem érlek,
Szeretőd van, s attól félek.

Méges engedelmet kérek,
Méges engedelmet kérek,
Hogy szeresselek, míg élek!Hogy szeresselek, míg élek!
Hogy szeresselek, míg élek!

Nincsen széna, nincsen abrak,
Nincsen széna, nincsen abrak.
Édes lovam agyoncsaplak!
Édes lovam agyoncsaplak!

Ne csapj agyon édes gazdám,
Ne csapj agyon édes gazdám,Ne csapj agyon édes gazdám,
Kitelelek árpaszalmán,
Kitelelek árpaszalmán.
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Ne bánd édes virágom, virágom,
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10. Feljött a nap…
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11. Indulj el egy úton...
(Moldva)
Na-na-na...
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.Azt fogja gondolni, idegenek vagyunk.

Idegenek vagyunk, szeretetet tartunk,
Ahol összegyűlünk, 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.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 összegyűlünk, ketten szeretkezünk.

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

12. Édesanyám a kendőm…
(Magyarlapád)
Édesanyám a kendőm
Kéreti a szeretőm.
Eredj lányom, add oda,
Én is úgy adtam oda
Még tizenhat éves koromba.Még tizenhat éves koromba.

A lapádi határon
Nem volt eső a nyáron.
Nem volt eső, nem lett kender,
Nincs a menyecskéken pendely,
Nincs a menyecskéken pendely.

Piros babos a ruhám,
de Kis utcai a babám.de Kis utcai a babám.
Kis utcai a babám,
Szeret engem igazán,
Szeret engem igazán.

Az én rózsám csapodár,
Engem szeret, máshoz jár.
Hadd, hogy járjon máshoz is,
Eljön ő még hozzám is,Eljön ő még hozzám is,
Eljön ő még hozzám is.

Szeress rózsám igazán,
Ne jártass magad után!
Magad után jártattál,
Nálam nélkül maradtál,
Nálam nélkül maradtál.

Azt gondoltad, te csipás,

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 összegyűlünk, ketten szeretkezünk.

Az bajom van véled, fáj a szívem érted,

Azt gondoltad, te csipás,
Hogy engem nem szeret más.
Szeret engem még más is,
Náladnál szebb virág is,
Náladnál szebb virág is.

Szeret engem még más is,
Náladnál szebb virág is,
Náladnál szebb virág is.Náladnál szebb virág is.
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Azt fogja gondolni, idegenek vagyunk.
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Sír a szívem érted, majd meghalok érted.
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(Moldva)
Na-na-na...
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.Azt fogja gondolni, idegenek vagyunk.

Idegenek vagyunk, szeretetet tartunk,
Ahol összegyűlünk, 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.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 összegyűlünk, ketten szeretkezünk.

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 összegyűlünk, ketten szeretkezünk.

Az bajom van véled, fáj a szívem érted,

Azt fogja gondolni, idegenek vagyunk.

Idegenek vagyunk, szeretetet tartunk,
Ahol összegyűlünk, 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.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 összegyűlünk, ketten szeretkezünk.

Az bajom van véled, fáj a szívem érted,

Eljön ő még hozzám is,
Eljön ő még hozzám is.

Szeress rózsám igazán,
Ne jártass magad után!
Magad után jártattál,
Nálam nélkül maradtál,
Nálam nélkül maradtál.

Azt gondoltad, te csipás,
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