
Addig élek, amíg élek,  

Amíg zeng bennem a lélek,  

Zeng a lélek, zeng a szó,  

Zeng a szerelemajtó! 

Ez az utca, tekervényes,  

Ez a fiú jaj be kényes,  

Úgy lapul a leény alá,  

Mint a nyúl a bokor alá!  

 

Hosszú szárú lapoda,  

Nem termettem dologra,  

Lábam termett a táncra,  

Szemem a kacsintásra./ Szívem a mulatozásra.  

 

Édesanyám lánya vagyok (már aki...)  

Sárga dinnye hajból vagyok,  

Csókot is csak annak adok,  

Akinek csak én akarok.  

 

Ez a legény úgy járja,  

Hét határba nincs párja!  

 

A legénynek jár a keze,  

S a leánynak legyen esze.  

 

Gyere babám a kútra,  

Adj egy csókot az útra,  

Adj egy csókot, én meg mást,  

Hogy ne felejtsük egymást.  

 

Gyere ki a kiskert mögé,  

Nézd meg mivel állok elé! 

 

Ugyan legény mit 

gondoltál,  

Mikor ide kiállottál,  

Kiállottál, de kiér,  

A régi szeretődér!  

 

Ez az utca gidres-

gödrös,  

Azon jár a magyaír 

gőzös,  

Én vagyok a tüzelője,  

Barna kislányí 

szeretője.  

 

Miért barna nem 

cigány,  

Szeret engem 

igazán,  

Szeret engem még 

más is,  

Szeret engem a 

madár is!  



 

LUKÁCS LILLA 
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addig bánom amíg élek  

hogy megszerettelek téged  

ha nem szerettelek volna  

most a szívem meggyászolna  

 

kamarási határon  

sír a pina barátom  

ne sírj pina barátom  

jön a fasz is lóháton  

 

fenn a fán a rigó fészek  

ez a legény mindíg részeg  

 

3 kiló vadkörte  

lepcses szádat fog össze  

3 kiló piros alma  

olyat szoltál mint egy marha  

 

kerüld meg az almás házat  

fogd be azt a lepcses szádat  

 

ki a kettőst jól nem járja  

törjön ki a keze lába  

ha kitört a keze lába  

dobják be a pocsojába  

  

NÉMETH RICHÁRD 
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Na még néhány...  

(hiába így 17 föloött táncházról- táncházra kevesebb agysejt-> 

kevesebb memória:-)  

 

Ez a legény olyan fürge,  

Mint a három lábú ürge!  

 

Ez a legény olyan szép,  

Mint a három lábú szék,  

De csak azért olyan szép,  

Három lábú mint a szék!  

 

Ez a legény olyan forma,  

Mintha bivar borjú volna,  

Nem is asszony csinálta,  

Bivaly szarta kinjába,  

S ha kihajtják a mezőre,  

Messze hallik a bőgése.  

 
Volt szeretőm, volt egy pár,  

Kiért szívem holtig fáj,  
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Nem begyültem meg a hatot,  

Megbecsülném most a valkot!  

 

Üdv.  

  

NÉMETH RICHÁRD 
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Ahhogy látom a dolog egy picit eltávolodott a felvételeken hallható 

anyagoktól és már a táncházas jellegű csujogatások is 

megjelentek.  

 

Megáldott minket az úr,  

Így táncol a művész úr!  

 

Fogadjunk egy liter borba,  

Hogy a legény be van rugva,  

Fogadjunk egy láda sörbe,  

Hogy a legény lába/ fsza görbe!  

 

Erre a válasz:  

Me fogadjon abba senki,  

Amit nem tud megfizetni.  

 

A leánynak lába között,  

Összegabajodott a szőr,  

Da a legény azt igéri,  

Az éjjel még kifésüli  

 

Ez a legény, jaj, jaj, jaj,  

Puha mint a teavaj!  

 

Atol mer a tököd ráncos,  

Nem vagy te még népitáncos,  

Attol mer a tököd kemény,  

Nem vagy te még népi zenész!  

 

Ez a legény így meg úgy,  

A gatyája tiszta hugy!  

 

Ez a legény azért görbe,  

Sokat bszott a gödörbe,  

De ha pallón dgott volna,  

Sokkal egyenesebb volna!  

 

Ne félj fiú, veszünk néked,  

Nagyot halló készüléket.  

 

Gyerünk Peti üssed jobban,  

Képzeld azt a Pisti ott van.  

 

Hej kisasszony, kisasszony,  

Lehetne már megyasszony,  
Megnőtt már a coicikéje,  

Lehetne már picikéje.  
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Jaji Istenem, de szép pár,  

Ezekre még nászágy vár!  

 

Előre hát legények,  

Ne a szoknyát lessétek!  

 

Ez a kislány azért bús,  

Nem kapott az éjjel húst!  

 

Ezeknek a legényeknek,  

Kell valami szegényeknek,  

De én biza nem adok,  

Inkább szüzen maradok!  

 

Ez egyértelműen a Hajdúsok éles elméjét dicséri:  

 

Országúton polip parkol,  

Vigyázz polip, jön a traktor.  

 

Ez pedig 100%-ig eredeti Mezőségi (egyik neves gyűjtőnktől 

kaptam):  

 

Húzzad édes muzsikásom,  

Neked adom a tojásom/ nyílásom  

Ki mit, lehetőségei szerint...:-)  

 

Üdv: Ricsi  

  

HAMAR ORSI 
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Na jó, még egy:  

 

Aki nem tud táncolni  

Menjen haza aludni  

Lám én tudok táncolni  

Itt maradok mulatni  

  

HAMAR ORSI 
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A menyasszony lába közt  

Összegubancolt a szösz  

A vőlegény azt ígéri  

Még az éjjel kikeféli  

 

Járj előttem lábujjhegyen  

Hadd vigyelek át a hegyen  

Este jövök reggel megyek  

Míg a világ nálad leszek  

 
Ezeknek a legényeknek  

Kell valami szegényeknek  
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De én bizony nem adok  

Inkább leány maradok  

 

Karikába legények  

Huszárosan verjétek  

Én is jövök segítek  

Mindjárt jobban veritek  

 

Elfáradt a kezem...  

  

BALÁZS ENIKŐ 
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Akármilyen kicsi legény,  

Csak a f..a legyen kemény.  

 

Ez a legény de büszke,  

három mázsás a töke.  

 

A buzai hegyeken  

A fuszulyka nem terem  

Mert megették a hirnyók (hernyók)  

A menyecskék mind ringyók  

 

 

Piros szoknya pi, pi, pi,  

Van alatta valami  

Egy kis róka, egy kis nyúl,  

Minden legény odanyúl.  

  

GABEN 
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ELŐSZÖR A 18 AS KARIKÁSOK  

 

FOGADJUNK EGY LÁDA SÖRBEN  

HOGY A PISTI FASZA GÖRBE  

 

BABOT ETTEM ECETESEN  

ÁLL A FASZOM EGYENESEN  

 

AZT HITTEM AZ ÉG DÖRÖG  

CSAK A TÖKÖM LŐDÖRÖG  

 

ÉS A TÖBBI  

 

EZ A LEGÉNY  

JÓ NAGY PARASZTLEGÉNY  

 

EZ A LEGÉNY ÜGYES LEGÉNY  

CSAK EGY KICSIT HÜLYE SZEGÉNY  

 
EZ A LEGÉNY OLYEN FORMA  

HOGY A FEJÉT DUGNÁ SUTBA 
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