Virágvasárnaptól Pünkösdig
Fecskét látok, szeplőt hányok. Püpüpü
Fecskét látok, szeplőt hányok. Püpüpü
Süss ki nap, Szent György nap.
Ideki a bárány majd megfagy
Süss ki nap, Szent György nap
Ideki a bárány majd megfagy
Menj föl, menj föl báránka
Mondjad apostoloknak
Teríjje ki köpönyeget
Adjon Isten jó meleget
Amen, amen amen
Katalinka, Katalinka
Merre megyek férjhez?
Katalinka, Katalinka
Merre megyek férjhez?
Hess! Turára megyek!

Áldás néked édes Isten báránya
Ki jössz e világnak megváltására
Dicsőség, dicséret, imádás legyen
Néked földön, égen örökkön Amen

Mért küldött az úrasszony, haja gyöngye haja
Néktek hidat csinálni haja gyöngye haja
Minek néktek az a híd haja gyöngye haja
Néktek azon átjárni haja gyöngye haja
Mi lesz annak váltsága haja gyöngye haja
Egy szép barna menyecske haja gyöngye haja
Ki népei vagyi vagytok Magyari Örzse
Orgonamesteri vagyi vagytok Magyari Örzse
A mi nékünk ellenségünk Magyari Örzse
Miről való ellenségtek Magyari Örzse
Hidunk lábát eltörette Magyari Örzse
Szekerünket feldöntette Magyari Örzse
Megszögezzük sárga szöggel Magyari Örzse
Betapasztjuk sáralommal, Magyari Örzse

Süss ki nap, Szent György nap
Ideki a bárány majd megfagy

Nyiss kaput, nyiss, Lévai bíró!
Új hold, fényes hold, borsos kapitány volt
Lehajtom fejemet, sátorba képemet újtottam!

Menj föl, menj föl báránka
Mondjad apostoloknak
Teríjje ki köpönyeget
Adjon Isten jó meleget
Amen, amen amen

Barna legény hová hajtod az ökröt
Talán bizony kiskertembe bekötöd
Oda bizony barna legény nem kötöd
Magos a rozmaring szára, letöröd

Ni varjú!

Ha letöröd, megfizeted az árát
Adjál kaszát, had vágok egy rend szénát
Sűrű a fű nem bírok rendet vágni
Jaj de bajos barna legényt szeretni

Varjú, varjú, vakulj meg
Hogy a libát ne lásd meg
Varjú, varjú vakulj meg
Hogy a libát ne lásd meg
Szállj el! Szállj el!

Megváltó királyunk elébe megyünk
Méltó tisztelettel Urunkhoz megyünk
Hozsannát kiáltson néki minden hív
Dicsérettel áldást mondjon nyelv és szív

Haj ki kiszi haj ki, gyűjj be sódar Jancsi
Behoztuk a kiszét, kivisszük a kiszét
Haj ki kiszi haj ki, gyűjj be sódar jancsi
Nyiss kaput, nyiss, Lévai bíró!
Új hold, fényes hold, borsos kapitány volt
Lehajtom fejemet, sátorba képemet újtottam!
Haj ki kiszi haj ki, gyűjj be sódar Jancsi
Behoztuk a kiszét, kivisszük a kiszét
Haj ki kiszi haj ki, gyűjj be sódar jancsi
Behoztuk az egészséget, kivisszük a betegséget!
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Ááááá!!! Vedd le a csákóját…..
Na most bakugrást, én kezdem!!!
-

-

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Szabad-e felköszönteni a pünkösdi
ünneppet?
Szabad bizony, gyertek csak!

Máma vagyon, máma vagyon piros Pünkösd
napja, napja
Holnap lesza, holnap lesz a a második napja,
napja
Andreás, bukrétás felesége jó táncos
Az ura selyemszál, a szolgája jaránca
Tüve bukorica, öleld akit szeretsz!
János uram, János uram, jól megfogd a lovadnak
a száját, száját
Ne tipossa, ne tapossa a pünkösdi rózsát, rózsát
Andreás, bukrétás felesége jó táncos
Az ura selyemszál, a szolgája jaránca
Tüve bukorica, öleld akit szeretsz!
Máma vagyon, máma vagyon piros Pünkösd
napja, napja
Holnap lesza, holnap lesz a a második napja,
napja
Andreás, bukrétás felesége jó táncos
Az ura selyemszál, a szolgája jaránca
Tüve bukorica, öleld akit szeretsz!

Kimentem a selyemrétre kaszálni
De nem tudtam én a szénát levágni
Mert nem láttam a sok sárga virágtól
Régi babám most búcsúzzunk egymástól
Piros Bagon nincs több kislány csak három
Az is elment markot szedni a nyáron
Kék pántlika van a karcsú derekán
Jaj de szépen hajlik a marok után
Lányok, lányok ne higgyetek senkinek
Csak a világoskék szemű legénynek
Mer’ a világoskék szemű legény nem csal meg
Babájának az igazat mondja meg
Lányok, lányok, néktek terem a rózsa
Legényeknek a savanyú uborka
Akkor lesz a legényeknek csuhaj jó világ
Majd ha kinyílik az uborkavilág

El kell a fűnek száradni ha a kasza levágja
El kell a lánynak hervadni ha a legény gyalázza
Akármilyen szép az a lány, de ha mindig gyalázzák
Utoljára úgy elhervad, mint a rezeda virág

Jaj de szépen, jaj de nagyon szépen kéretett a
szeretőm
De az anyám, a kedves édes anyám nem adott oda
engem
Adjál oda kedves édesanyám, kinek akarsz, nem
bánom
Míg én élek ezen a világon a szeretőmöt sajnálom
Ez a kerek ég ha beborul kiderül
Haragszik rám a szeretőm, kikerül
Kikerülhetsz barna legény örökre
Sok szép szavaid föl van nálam jegyezve
Házunk előtt van egy lóca, rá ne ülj
Ha ráülsz is jól vigyázz, hogy le ne dűlj
Fogódzkodjál barna legény, le ne ess
Voltál szeretőm de már nékem nem kellesz
A mi házunk előtt áll egy rezgő nyárfa
Alatta virágzik egy sárga tearózsa
Bimbó is van rajta csak zöld levél nincsen
El is mehetsz babám, verjen meg az isten
El is megyek babám, meg is házasodok
A te bús szívedre nagy bánatot hozok
Fordítsd meg a színét a nyárfalevélnek
Így tanulj meg babám hinni a legénynek
Ez a kislány tejjel mosdik, nem vízzel
Törölközik piros rózsa levelével
Két orcája fehérebb a hónál
Pirosabb a piros pünkösdi rózsánál
Barna legény nem muszáj haragudni
Ha nem szeretsz nem muszáj hozzám járni
Kikísérlek be se csukom az ajtót
Várom azt a hű szeretőm aki volt

Ez a vonat ha elindult, had menjen
Énutánam senki ne keseregjen
Keseregjen minden lány a babája után
Én is kesergek a magamé után
Piros Bagon végigmenni nem merek
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Mer’ azt mondják, hogy szeretőt keresek
Mit keresnék én abba a gyáva faluba
Sok legény van, mindnek tátott a szája

Hej rozmaring, rozmaring
Leszakadt rólam az ing
Van már nékem kedvesem
Ki megvarja az ingem
Hej rezeda, rezeda
Karcsú a lány dereka
Ha karcsú is illeti
Barna legény szereti
Hej gyöngyvirág, gyöngyvirág
Lányoké a mennyország
Magas a csipkebokor
Legényeké a pokol
Legényekkel van tele
Lányok nem férnek bele
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