
Táncszók (csujogatások, rikoltozások) 
Húzzad cigány, húzzad jobban,
táncolnivaló kedvem van.
Úgy kijárnám, ha tudnám,
ez az egész nyavalyám.

Húzzad cigány, húzzad jobban,
táncolnivaló kedvem van.
Kitáncolom a lelkemet,
mind eliszom a pénzemet.
Addig iszom míg csak bor lesz,
s azután a víz is jó lesz.

Szállj le madár a kapuról,
igyál vizet a lapuról.
Mert a Tisza befagyott,
s a szeretőm elhagyott.
Ha elhagyott ő bánja meg,
Ki a fene sajnálja meg.

Jaj, de magas, kerek domb,
volt szeretőm, mint egy gomb.
Elmentem a domb alatt,
s a szeretőm elhagyott.

Azt akarják, ne éljek,
veled ne is beszéljek.
De én azért csak élek,
s ahol lehet, beszélek.

Jaj, de sáros ez az út,
Volt szeretőm, de megunt.
Volt szeretőm, de elhagyott,
szebbre vágyott, mint én vagyok.
Szebbre vágyott, de nem kapott,
még olyat se, mint én vagyok.

Ha én aztat tudtam volna,
hogy a szíved kettős volna,
ezereket adtam volna,
mégse szerettelek volna.

Szerettelek babám nagyon,
mert fekete szemed vagyon,
s az enyémhez illik nagyon.

Kicsi vagyok, hamis vagyok,
azért szeretnek a nagyok.
Kicsi vagyok, jó kedvű,
csókot adok jó ízűt.

Ez az utca gidres-gödrös,



azon jár a magyar gőzős.
Én vagyok a tüzelője,
barna legény szeretője.

Kicsi csupor új mázas,
ez a legény új házas.
Kicsi csupor, cseresznye,
ez a lány lett menyecske.

A legénynek jár a keze,
a leánynak legyen esze.
Akármilyen feszes nadrág,
szép asszonynak letaszítják.

Édes kicsi ügyesem,
fordulj egyet előttem.
Csak a szemed szeretem.
Csak a szemed, csak a szád,
többet ér, mint a fajtád.

Le az úton le, le, le,
piros alma levele.
Piros alma hasadj meg,
Régi babám csókolj meg.

Adj egy csókot én meg mást,
ne felejtsük el egymást.
Adj egy csókot az orcámra,
régi babám utoljára.

Szeret engem valaki,
de nem mondom meg, hogy ki.
Az este is nálam volt,
kilenc almát hozott volt.
Mind a kilenc piros volt,
s a legény is édes volt.

Ez az utca tengernyi,
szabad rózsát cserélni,
szőkét barnáért adni.

Azért ettem dióbelet,
hogy az éjjel veled menjek.
Szeress rózsám,
csak nézd meg kit,
mert a szerelem megvakít.
Engemet is megvakított,
örökre megszomorított.

Piros, piros, papiros,
szeretnélek, de nem most.
Gyere babám, gyere már,



Mert a szívem téged vár.

Húzzad cigány, ne húzz kettőt,
most kaptam egy új szeretőt.
Olyan, mint a gyöngyvirág,
azt se tudom, hogy hívják.
Ahol megyen az utcán,
rózsa nyílik az utcán.
Ha nem rózsa, viola,
szívem vigasztalója.

Nincs anyádnak hat libája,
csak egy szőrös nagy kutyája.

Túl a hegyen érik a zab,
szeretnélek, de nem szabad.
Szeretnélek, de nem lehet,
szeretőd van, attól félek.

Nyüszü lányok, ügyes lányok,
piros murok után járnak.
Úgy járnak a legény után,
mint a róka a tyúk után.

Anyámasszony, ne búsuljon.
Lesz majd, aki mosogasson.
Ki a házát kisöpörje,
s a sarokba jól belökje.

Édesanyám lánya vagyok,
sárgadinnye hajból vagyok.
Csókot is csak annak adok,
akinek csak én akarok.

Nem aludtam, csak egy szikrát,
eljátszottam az éjszakát.
Komámuram görögdinnye,
bárcsak reám höngörödne.
Komámuram káposztája,
tövig édes a torzsája.

Kimentem a zöld erdőbe,
ráléptem egy venyigére.
Venyigéről, venyigére,
vágyik szívem a szőkére.
A szőkét az Isten adta,
s a barnát a víz hajtotta.

Kicsi nékem ez a ház,
kirúgom az oldalát.
Kicsi nékem ez a csűr,
kirepülök, mint a fűr. 



Kiszáradt a bodzafa,
Hol hálunk az éjszaka?
Ajtó mellett a padon,
A te gyenge hasadon.

Még azt mondja a rigó,
Hogy a legény egy se jó.
Nem jól tudja a rigó,
Mert a legény igen jó.

Édesanyám lánya vagyok,
Sárgadinnye hajból vagyok.
Csókot is csak annak adok,
Akinak csak én akarok.

Voltam leány, vagyok es,
Adtam csókot adok es.
Egyszer kértek, kétszer adtam,
Be akarom, hogy megcsaltam.

Nem aludtam csak egy szikrát,
Eljátszottam az éjszakát.
Amikor én kicsi voltam,
A szilváért majd meghóttam.
De most, mikor nagyobb vagyok,
A legényért majd meghalok.

Magos dombról hallik a szó,
Ott terem a rózsabimbó. 
Minden ágon kettő-három,
Szakajtanék, de sajnálom.

Komámuram görögdinnye,
Bárcsak reám höngörödne.
Komámuram káposztája,
Tövig édes a torzsája.

Jaj, Istenem, jaj annak,
Kinek csókot nem adnak.
Bizony nekem adnának,
Tizenhatan kínálnak.

Gyere rózsám a kenderbe,
Lássuk mi van a pendelybe.
Se nem róka, se nem nyúl,
Bolond, aki odanyúl.

Az én rózsám katona,
Ragyog rajta a gúnya.
De az ősszel leszerel,
Hazajön és veszen el.



Jaj, Istenem, de megvertél,
Hogy két szeretőt rendeltél.
Az egyiket nem szeretem, 
A másik nem szeret engem.

Nincs édesebb a nádméznél,
nincs huncutabb a legénynél.
Este a lányt megcsókolja,
Félrefordul, kikacagja.

Alig várom szüretet,
Szüret után egyebet,
Hogy vigyék el nénémet,
Néném után ingemet.

Húzzad cigány reggelig,
Reggelig, s egy darabig, 
Míg a pendely langallik.

Aki rajtunk csodálkozik,
Az is közénk kívánkozik.
A sok leány csodálkozik,
Menyasszonynak kívánkozik.

A legénynek jár a keze,
A leánynak legyen esze.
Hagyjon békét, ne nyugodjék,
Jaj, Istenem, mért hágy békét.

Akármilyen vénasszony,
Férjhez menyen, menyasszony.
Gyere velem a kert mellé,
Nézd meg, mivel állok elé 

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 

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 bivaly borjú volna, 
Nem is asszony csinálta, 
Bivaly szarta kínjába, 
S ha kihajtják a mezőre, 
Messze hallik a bőgése. 

Volt szeretőm, volt egy pár, 
Kiért szívem holtig fáj, 
Nem begyűltem meg a hatot, 
Megbecsülném most a valkot! 
Megáldott minket az úr, 
Így táncol a művész úr! 

Fogadjunk egy liter borba, 
Hogy a legény be van rúgva, 
Fogadjunk egy láda sörbe, 
Hogy a legény lába/ fasza görbe! 
Ne fogadjon abba senki, 
Amit nem tud megfizetni. 

A leánynak lába között, 
Összegabajodott a szőr, 
Da a legény azt ígéri, 
Az éjjel még kifésüli 

Ez a legény, jaj, jaj, jaj, 
Puha mint a teavaj! 

Attól mer a tököd ráncos, 
Nem vagy te még népitáncos, 
Attól 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 baszott a gödörbe, 



De ha pallón dugott 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. 

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! 

Húzzad édes muzsikásom, 
Neked adom a tojásom/ nyílásom

Országúton polip parkol, 
Vigyázz polip, jön a traktor.

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 
De én bizony nem adok 
Inkább leány maradok 

Karikába legények 
Huszárosan verjétek 
Én is jövök segítek 
Mindjárt jobban veritek 



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.
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!


