
Kalotaszegi csujjogtatások
1.   A mérai faluvégen három csillag van az égen, én is oda való vagyok ahol az a csillag 
ragyog.
2.   A mérai legények szilvaizes lepények, leányok ha akarják pendely alá takarják.
3.   Hosszú szárú laboda, nem termettem dologra, lábam termett a táncra,szemem a 
kacsintásra.
4.    Az én lábam fűzfavessző, tekeredik mind a kettő.
5.   Vig a gazda, vig a vendég, bárcsak itt maradnánk mindég,három éjjel, három nap, 
kimulatom magamat.
6.   Hé, te legény , mit gondoltál, mikor ide kiállottál, kiállottál, de kiért, a régi 
szeretődért.
7.   Ez az utca tekervényes, ez a legény jaj, de kényes, úgy simul a leány alatt, mint  a 
nyúl a bokor alatt.
8.   Ez a legény olyan mulya, azt se tudja hova dugja, megkérdezte az anyjától: elől 
dugja-e, vagy hátul.
9.   Amiért a hasad ráncos, nem vagy te még régi táncos...
10. Ez a tánc a legényeké, nem a háyas embereké....
11. Ez a legény úgy járja, térdig ér a falába...
12. Rózsaszin a ruhakötőm, barna legény a szeretőm, barna legény, nem cigány, szeret 
engem igazán.
13. Hosszú szárú laboda, nem termettem dologra, lábam termett a táncra, szemem a 
kacsintásra.
14. Hej, a Béla csizmája, bokáig ér a szára...
15. Csillag ég a hegytetőn, hamis az én szeretőm...
16. Kerek az én kalapom, kerekebbre vágatom, kicsi az én galambom, könnyen 

megcsókolhatom. 
17. Gyere Robi, gyere már, mer' a szivem rég, hogy vár, téged óhajt, téged vár, téged

csókolni nem kár.
18. Májas, májas, kenőmájas, álljon félre aki házas...
19. Ez a legény olyan fürge, mint egy háromlábú ürge.
20. Ez a legény olyan szép, mint egy háromlábú szék...
21. Menj az uton keresztül, engem szeress egyedül,engem szeress , ne anyádat, én 
csókolom meg a szádat. 
22. Hosszú szárú laboda, nem termettem dologra, lábam termett a táncra, szemem a 
kacsintásra.
23. Kerek az én csizmám sarka, kereken fordulok rajta...
24. A mérai csórgóviz olyan édes, mint a méz, aki iszik belőle, vágyik a szerelemre, én is 
ittam belőle, szerelmes lettem tőle.
25. Vig a gazda, vig a vendég, bárcsak itt maradnánk mindég, három éjjel, három  nap, 
kimúlatom magamat.

Hosszú szárú laboda,
nem termettem dologra.
Lábom termett a táncra,
szemem kacsingatásra,
Ujjujjujjujju....

A mérai hegytetőn,
ott lakik a szeretőm.
Fehér kendőt lobogtat,
engem oda csalogat.
Ujjujjujjujju....

A mérai csorgó víz,
olyan édes, mint a méz.
Aki iszik belőle,
vágyik a szerelemre.
Ujjujjujjujju....
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Alig várom szüretet,
szüret után egyebet.
Hogy vigyék el nénémet,
néném után engemet.
Ujjujjujjujju....

Piros szoknya, pi, pi, pi,
van alatta valami.

Húzzad Laci reggelig,
reggel is egy darabig!

Kinek piros a szoknyája,
annak édes a zúzája.

Kőrösfői hegy alatt,
megfogtam egy szamarat.
Felültem a hátára,
úgy mentem a vásárba.

Megette a tyúk a lencsét,
adjon Isten jó szerencsét!

Legyen hála Istennek,
betöltötte kedvünket!

Két réztányért csapj össze,
széles szádat szedd össze.

Róka fut a kenderbe,
gyere ülj az ölembe!

Az én uram kóbori,
meg kéne borítani.
Megborítom uramat,
kimulatom magamat.

Elveszett a pincelakat,
jaj, de jó táncosom akadt!

Előre hát legények,
ne a szoknyát lessétek!

Bárcsak ez az éjszaka,
Szentgyörgynapig tartana!

Húzd rá cigány hegedűs,
a te kezed nem ezüst.
Se nem ezüst, se nem réz,
csak egy ügyes cigánykéz!

Ez az igaz, ez a jó,
ez a kedvünkre való!
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Én Istenem, vigyél oda,
hova a szívem gondolja!

Három éjjel, három nap,
nem elég a lábamnak!

Aki minket meggyaláz,
akasztófán legyen gyász!

Víg a gazda, víg a vendég,
bárcsak így tartana mindig!

Piros alma lóg a fán, 
Csak egy csókra fáj a szám 
Ha a csókot megkapnám, 
Nem fájna többet a szám. 

A mérai faluvégen 
Három csillag van az égen, 
Ahol az a csillag ragyog, 
Én is odavaló vagyok. 

Az én szoknyám rózsaszín, 
Vette nekem egy legény, 
Ha még egyet vett volna, 
Két rózsaszín lett volna. 

A mérai tiszta víz 
Olyan édes, mint a méz, 
Aki iszik belőle, 
Vágyik a szerelemre. 

A mérai határon 
Nem volt eső a nyáron, 
Nem nőtt meg a kenderünk, 
Kurta lett a pendelyünk... 


