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Régi idők dalai versekben
Talán hét éves lehettem
már nagyban énekeltem
Apámtól hallottam
a dallamot, s vele együtt daloltam
legalább ötvenet fejből tudtam
Idők során gyarapodott számuk
Nem fogott ki rajtam
elraktároztam őket az agyban
a sok szép kincs fénylett bennem
s úgy gondoltam
ami még megmaradt itt velem
leírom az utókornak versben
a dallam is él tovább bennem,
de ezt leírni összeszedve
nagy munka s idő kellene!
Így egy csokorba szedve
az ős formáját mutatom be „versben”
Magyarországom egy életen át
külföldön velük képviseltem
Énekeltem a saját magyar éttermemben.
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Kép

Azt a képet, amit adtam
tartsd meg emlékbe,
hogyha érzed a szíved fáj
vedd majd a kezedbe
Csókolgasd meg
halvány arcom
hullassál rá könnyet,
hogyha érzed szíved könnyebb
tépd utána széjjel.

Ajak

Az én ajkamról már
ellopták a nótát
mikor bánatom volt
azt is kigúnyolták.
Én az életemnek
könnyes vándor útját
oly egyedül járom
Itt hagytak az álmok
virágba borult
tavasz éjszakákon.
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Rózsa

Száz szál piros rózsát
küldöttem tenéked.
Hallgasd meg, hogy milyen
szép mesét mesélnek.
Hogyha meghallgattad
küldj vissza egy szálat.
Ha nem szeretsz, akkor
dobd el mind a százat.

Zivataros, sötét,
csillagtalan éjjel
dobd ki a viharba,
had szóródjon széjjel.
Hogyha a szívedet
nem tudták meg venni
szórja szét a szélvész
ne maradjon semmi!
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Szőke asszony

Van egy szőke asszony
olyan mint a rózsa
Annak az asszonynak
halálos a csókja.
Miatta virrasztok,
sírok minden éjjel
Drága szőke asszony
térden álla kérem
bocsásson meg nékem.

Bűneimért tudom
könnyel kell fizetni
Fizettem, de boldog
mégse tudtam lenni.
Nem tudok így élni,
megbűnhődtem érte
Drága szőke asszony
térden állva kérem
bocsásson meg nékem.



7

Vannak

Vannak el nem csókolt csókok
és befelé hulló könnyek,
elfelejtett régi álmok,
melyek vissza sose jönnek.
Leveleket, üzenetet
van úgy hogy már
nem is várunk.
Vannak utcák, vannak házak
ahova már sose járunk.

Vannak büszke, dacos ajkak,
melyek soha nem beszélnek,
de a gyűrött, könnyes párnák
reggel mindent elmesélnek.

Akácos út

Akácos út, ha végig megyek rajtad én
Eszembe jut a régi szép emlék
Nyár este volt, pacsirta szólt a fán
Ott kóborolt, csavargott egy cigány
Megszólítám – de jó, hogy megtalállak itt
A legszebb lány, tudod-e hol lakik?
Ott laki, túl az akác soron
Ma este még e ház elé osonj
Egy ablaknál állj meg cigány
Úgy muzsikálj, hogy sírjon
az a szép leány
Olyan legyen, mint egy szerelmi
könnyes vallomás
Csak csöndesen, ne hallja senki más.
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Piros pünkösd

Piros pünkösd napján
imádkoztam érted
Piros pünkösd napján
vártalak én téged
Teli volt a határ
nyíló vadvirággal
Vártalak a keresztútnál
pünkösdi rózsával.

Mindhiába vártam
Ősz is lett azóta
Elhervadt már régen
a pünkösdi rózsa
Kacagó kis párom
többé sose hívlak,
mert a hideg télidőben
jégvirágok nyílnak.
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Hallgató

Szeretném ha alkonyatkor karjaidba zárnál
mámorító lágy szavakat a fülembe súgnál
Szeretném ha kéz a kézben erdő mélyén mennénk
kék ibolyát, gyöngyvirágot, nefelejcset szednénk.

Nem maradt más számomra csak egy álomkép
Álmaimban őt gyakran látom még
Ne nézz a múlt nyárba, búlakattal be van zárva
Sűrű csipke födi arcomat,
mikor könnyeim hullanak
Csipke fedi kisírt szemem, hogy ő meg ne lássa.

Egy májusi éjjel

Egy májusi csendes éjjel
könnyes lett a párnám
Az hagyott el kit szerettem
oly igazán árván
Érte sírok minden éjjel
úgy gyötör a bánat
Édes, drága kisgalambom
meghalok utánad.
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Vasút

Kiballagok a vasútra
találkozni véled.
Viszek kéklő nefelejcset,
gyöngyvirágot néked.
Jól tudom, hogy várhatlak én
örökkön örökké
az a vonat nem jön vissza
soha-soha többé.

Elballagok a vasútról
nincs mit ott keresnem.
Megértettem, hogy nem szabad
ily nagyon szeretnem.
De a szegény megvert szívem
mégis kitart végig
künn marad a legutolsó
vonat érkezésig.
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Hogy mondjam

Hogy mondjam meg néked
mennyire szeretlek.
Ezt a nagy szerelmet
kivel üzenjem meg.
Megüzenem én
a víg dalos madárral
elköszönő este
szellő fuvalmával.
vagy az esőcseppes
őszi délutánnal.
Az mondja el néked,
hogy teérted élek
s te lész a halálom.

Ki vigye meg a hírt
mennyire kívánlak.
El kéne dalolni
az egész világnak
Az egész világon
had tudják meg rólad,
hogy te milyen szép vagy,
hogy te milyen jó vagy,
hogy a szidásod is simogató, édes.
Akkor se feledj el,
Ha a szíved egyszer
Mégis a más lesz!
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Május éj

Szeretnék május éjszakákon
letépni minden orgonát.
Amíg ölel az édes álom,
díszítni véle kis szobád.
Amíg szívem az üdvre dobban
szeretnék mézet lopni ottan.
Csókolni édes ajkadat
minden hiába, nem szabad!

Szeretnék mindent elfeledni,
amit a szívnek oly nehéz.
Kacagni, mindig csak nevetni,
amíg a szív könnyre kész.
Égő sebemre mit sem adnék.
Kacagva mindent elsiratnék.
Idézve az édes perceket,
minden hiába nem lehet!
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Elkerüllek

Elkerüllek hogyha látlak,
mint engem a álom.
Titkon sírok,
könnyeimet senki meg ne lássa.
Nem akarom hogy a hűtlen
valaha is lássa,
hogy a szívem – de sokat fájt,
mennyit vérzett utána.

Visszajössz még tudom, érzem.
Fáj a szívem vérzik.
Eszembe jut a szerelmünk,
na meg talán én is.
Elmúlt már a legszebb álom,
elmúlt már a szerelem.
Csak a bánat nem múlt még el,
mert még mindig szeretem!

Kendő

Kendő, kendő
csipkés szélű, drága pici kendő.
Te maradtál csak meg nékem,
amikor elment Ő.
Annyi édes tündér álom,
hova lett a boldogságom.
Kendő, kendő
csipkés szélű
drága kicsi kendő.
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Újra

Szeretnélek újra
rózsák között látni.
Esti alkonyatkor
édes csókkal várni.
Szeretném kék kartonruhádban
alkonyodó napfény
bíbor mámorában.

Ki tudja kivel jársz
rózsák között mostan.
Ki tudja kire vársz
kacagva titokban.
Tudom, hogy nem jössz már
mégis egyre várlak.
Szívem csupa bánat
édes kicsi rózsám
meghalok utánad!
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Bogár

Repülj, repülj hétpettyes
katica bogárka
annak a szép asszonynak
hófehér nyakába.
Súgd meg néki, hogy én őt
igazán szeretem.
Hófehér nyakát is
csókold meg helyettem.

Vigyázz, mert a nyakánál
csiklandós az asszony-
vigyázz ha feléd tart
befelé ugrasson.
Azután szólj vissza
Ide a szobába.
Meséld el, hogy mit láttál
katica bogára.

Fecske

Eresz alatt fecskefészek
Fecske madár sírva nézlek
Te voltál itt a múlt nyáron
Nem hagytál el, mint a párom

Látlak-e még fecske madár
Lesz-e tavasz, lesz-e még nyár
Ha már akkor én nem élek
Azért nálunk rakjál fészket!
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Gólya

Gólya, gólya
hosszú lábú gólya
Nem meg mondtam néked
ne járj le a tóra
Ne zavard a vizet,
had igyak belőle
Had igyak belőle
Had haljak meg tőle.

Amott jön egy legény
jaj de nagyon szegény
Látom az arcáról
szállást keres szegény
Adok néki szállást,
feje alá párnát
ha megfogadja nékem,
engem szeret, nem mást.

Az utcátok

A ti utcátokban
fényesebb a csillag,
melegebb a napfény,
édesebb az illat.
Melegebb a napfény,
hűvösebb az árnyék.
Talán meg is halnék,
ha oda nem járnék.
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Szem
Fekete szem éjszakája
hány csillagból ragyogsz rája.
Hány csillagból van a szemed
te kislány,
hogy az egész mennyországból
ragyogsz rám.

Csukd le hát a szempilládat.
majd az alatt éjfél támad.
Sötét éjjel hozzám veti árnyékát
nem tudják meg mikor járok tehozzád.

Óra

Kilencet ütött az óra, este van.
Haza mennék, jaj de nagyon sötét van.
Gyere babám gyújtsál gyertyát,
mutasd meg az ország útját merre van.

Rózsabokor
Rózsabokor a domboldalon
borulj a vállamra galambom.
Súgjad a fülembe hogy szeretsz
Óh milyen jó esik nékem ez.

Azt mondják rólam a gonoszok,
hogy én Isten tagadó vagyok.
Pedig mostan is imádkozom
Szíved dobogását hallgatom.
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Balaton

Hullámzó Balaton tetején
csónakázik egy halász legény
Hálóját a szerencse
Őtet meg a kedvese
Elhagyta, el a szegényt.

Az én

Az én ajkamról már
ellopták a nótát.
Mikor bánatom volt
azt is kigúnyolták.
Én az életemnek
könnyes vándor útját
oly egyedül járom
Itt hagytak az álmok
Virágokba borult
tavasz éjszakákon.

Nyílhat ezer virág
Egy se kell már nékem
Várhat ezer csók is
Nem érdekel mégsem
Csak az az egy hűtlen,
akit úgy titokban
mos is visszavárok
Aki miatt engem
tavasz éjszakákon
itt hagytak az álmok.
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Majd

Majd amikor én nem leszek
akkor tudd meg, hogy ki voltam néked.
Majd amikor száz tövissel
a szívemet tépi meg az élet
nem véd senki gonosz szótól
Kővel dobnak, nem lesz kinek fájjon
Hazudtad csak a szerelmet
El is tűnt, mint szép tavaszi álom.

Majd amikor megtudod már,
hogy a vétked vitt engem a sírba
Gyere ki a temetőbe
Borulj hát le a fejfámra sírva.
Ott mond el, hogy megbántad már,
hogy neked is fáj ez a nagy vétked
akkor szívem a sír mélyén
mindörökre megbocsát majd néked.
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Tisza

Temető a Tisza
mikor kivirágzik.
Millió kis lepke
a vize fölött játszik.
Egy sem él tovább
míg elolvasok százig
Temető a Tisza, mikor kivirágzik.

A mi szerelmünk is,
mint a kérész élet.
Alig született meg
már is semmivé lett.
Azóta két szemem
könnytengerben ázik.
Úgy vágyom a Tiszát,
mikor kivirágzik.
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Ahogy én szeretlek

Ahogy én szeretlek
nem szeret úgy senki.
Ahogy én csókollak
nem csókol úgy senki
Így sohase vártak, így sohase kértek.
Így még nem szerettek
soha-soha téged.

Minden virág az én
szerelmemből nyílik
Ez a nagy szerelmem
elkísér a sírig.
Minden madár az én
bánatimat zengi.
Ahogy én szeretlek
nem szeret úgy senki.
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Árva

Száll az árva madár
messzi fellegekben
Lila krizantémok
nyílnak a kertemben.
Bánatos virágok
de sok könnyet láttok
Nékem ez az élet
Jobban fáj mint másnak

Jaj de sokan voltak
akik úgy szerettek
De még többen talán
akik elfedtek
Szememből már csak
az emlék könnye csillog
Titeket szeretlek
lila krizantémok.
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Zöld erdő

Zöld erdő mélyén, kis patak szélén
párjával él ott egy öreg cigány
Eltipeg csendben, nótája nem kell
nem kell a nótája senkinek már
Nagyságos uraim kérem,
nem tudom ismernek-e még?
Valaha oly sokat húztam,
valaha réges rég!
Egyszer még had muzsikáljak
a szívemből úgy igazán
Szeretném elmuzsikálni,
hogy él még a vén cigány, a vén cigány.
Csend lett egy percig, így szól az egyik
Uraim, ma mulatunk ugye?
Nyissanak ajtót, ezt a vén rajkót
látni szeretném repülni tud-e?
Ugrik a pincér, hisz pénzt kap a viccért
és a vén embert kint éri a halál
Öreg, jó anyóka sírját
virággal díszíti már
Vadgalamb sírva dalolja
Élt egyszer egy cigány
Öreg cigány, a vén cigány.
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Bokréta

Bokrétát kötöttem
mezei virágból
Küldeném is nem is
messze-messze tájra
Nagy sötét hegyen túl
fényes úri házba
aranyos kehelybe
szép lány asztalára.

Nézem-nézem a én
tarka bokrétámat
Jobb lesz neked itthon
kis üveg pohárban
Ernyedj el, epedj el
szép ibolyás kelyhem
Mezei virágnak
Kunyhóban a helye.
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Őszi est

Ha egy őszi estén újra fölkeresnél
Hidd el másképp lenne
Ami fáj és bánat
minden feledésbe menne
Becéznélek százként
A nyomodba járnék
akár csak egy árnyék
Gyere haza kincsem,
hisz téged hív itt minden
meghalok én érted.

Rovom az utcákat
Füttyös kedvem támad
Várom hogy meglátlak
Sóhaj lesz belőle
Küszöbén a télnek
minden gond fölébred
Egymagamban félek
Gyere haza kincsem
Téged hív itt minden
elpusztulok érted.
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Susogás

Mit susog a fehér akác
hervadozó virága
Ha a szellő hozzá simul
a szívemet átjárja
Boldog idő hova lettél
Édes emlék ne hagyj el
Susogj, susogj fehér akác
hervadj el a szívemen.

Fehér akác

Fehér akácok
veletek üzenek
Simogassátok
a szegény szívemet
Kit szeretek
rég nem láttam őt
Csak bolyongok s várok
egy muskátlis ház előtt
Fehér akácok imádom őt.
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Rózsák

Piros tózsák beszélgetnek
Bólingatnak, úgy felelnek egymásnak
Találgatják, hová jutnak
Mely srakába ennek a nagy világnak
Szép asszonynak hó keblére
Vagy egy gyászos temetésen 
koszorúba fonva
Vagy talán az éjszakában 
valaha lett kis kocsmában
Egy szép lányra szórják

És azután útra kelnek,
ágaiktól búcsút vesznek a rózsák
Mert énnékem virág kellett
letéptem egy holdas éjjel
száz rózsát
Piros rózsák illatával,
halkan síró muzsikával
üzenem tenéked
szegény vagyok semmim sincsen
a száz rózsa minden kincsem
Add érte a szíved.

Hullám
Hullámzik a búzatenger
De kevés a boldog ember
Mint a pipacs a búzában
Ezer között ha egy szál van
Ezer között ha egy szál van.

Olyan mintha az se lenne
Nem érzem az életembe
Hullámzik a búzatenger
Talán nincs is boldog ember
Talán nincs is boldog ember.
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Valakit

Valakit keresek
Valakire várok
Valakit szeretek
Valakit imádok
Mindhiába hívom, várom
Széles e világon
Sehol se találom

Fáj a szívem érted
Elkerül az álom
Akit én szeretek
Nem jött el és várom
Mindhiába hívom, várom
Sehol se találom
Széles e világon
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Vallomás

Vallomásra küldöm
a szívemet néked
Hangtalan szavakkal
mesél szép meséket
Neked adok mindent
ami szép van bennem
Szemed bársonyára
rácsókolom lelkem
És ha szavad nincsen
akkor is megértem
Van az úgy hogy néha
a szívek beszélnek.

Vallomásra küldöm
ami szép és jó van
Érzelem csodával
halk muzsika szóval
Lehunyt két szemedre
én hozzak majd álmot
Olyan szépet amit
még senki se látott
És ha szavad nincsen
akkor is megértem
van az úgy, hogy néha
a szívek beszélnek.
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Te adtad

Te adtad nekem az első
álmatlan, szomorú éjet, bús éjet
Te adtad nekem a csókot,
amelytől én mindörökre úgy égek
Te vagy kinek sose hittem
Érted ég a szívem lelkem
Azt hiszem te vagy az első
kit igazán, tiszta szívből szerettem.

Majd mikor az őszi szellő
elsodorja a lehulló levelet
Majd mikor a mi szerelmünk
a szívünkben mindörökre eltemet
Elmegyek én messzi innen
nem hallod már sose hírem
Majd mikor az őszi szellő
elsodorja a lehulló levelet.

Ahogy én szeretlek

Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki
Ahogy én csókollak, nem csókol úgy senki
Minden nóta az én bánatomat zengi
Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki.

Minden virág a mi szerelmünkből nyílik
Ez a nagy szerelem elkísér a sírig
Minden madár az én bánatomat zengi
Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki.
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Imádság
Imádság már az is
ha szemedbe nézek
Könyörögve kérdem, mért lettél a végzet
Ha a kezed fogom, szemedet keresve
mint csillagot nézem minden este.

Falu szegénye

A faluban nincsen senkim énnékem
A csillag se ragyog már én felettem
Nincsen apám, nincsen anyám, meghaltak
A temetőben régóta már nyugszanak.

Fa leszek

Fa leszek, ha fának vagy virága
Ha virág vagy én harmat leszek
Harmat leszek, ha te napsugár vagy
Csakhogy szívünk egyesüljenek.

Ha leányka te vagy a mennyország
Akkor én csillaggá változom
Ha leányka te vagy a pokol,
hogy egyesüljünk én elkárhozom.
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Tegnap sem

Tegnap sem ragyogott
több csilalg az égen
Nem járkálok többé
lent a faluvégen
Ma sem nyílt több virág
a vén akácfáról
Mégis más a világ,
Hiányzik valaki
ebből az utcából.

Kisablakok nyalnak
egymás után sorra
Muskátli integet
át a túlsó sorra
Bezárult szemekkel
csak egy ablak bámul
Mégis üres minden
Hiányzik valaki
ebből az utcából.

Rózsa

Rózsa, rózsa piros rózsa
Kinyílott egy kis ablakban
A minap is arra jártam
Beteg lettem, hogy megláttam
Miért van így, ezt nem értem
Virul-e még azt se kérdem
Rózsa, rózsa piros rózsa
bár sohase nyíltál volna.
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Elmegyek
Elmegyek az életedből
ne lásd, hogy a két szememből
kicsordul egy könnycsepp
Elmegyek, hogy ne láss többé
Légy te boldog mindörökké,
ha neked úgy könnyebb.
De ha hosszú éjszakákon
a szemedre nem jön álom
reám gondolsz mégis
Ott valahol messze-messze
én sem hunyom a szemem le,
felzokogok én is.

Szertefoszlott minden álom
Keresem, de nem találom
ki a hibás benne
Te is tudod, én is érzem
ez a sorsunk, ez a végzet
Másképp, hogy is lenne
Jöjjön hát az Isten veled,
Nyújtsd felém a kis kezedet
egyszer, utoljára
Felejtsd el, hogy szerettelek
Ne érezd, hogy a lelkemet
csókolom reája.
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Édesanyám

Édesanyám hogyha ír majd
Írjon a falumról
Küldjön egy pár virágot
az öreg akáclombról
Írja meg, hogy az emberek
járnak-e még fonóba, mint régen
Mindenkiről írjon anyám,
csak egy lányról sose írjon nékem.

Írja meg, hogy házunk előtt
áll-e még a nyárfa
Írja meg, hogy arra felé
milyen nóta járja
Írja meg, hogy az emberek
sajnálják-e, hogy el kellett mennem
Mindenkiről írjon anyám,
csak egy lányról sose írjon nékem.

Amióta

Amióta asszony lettél
halványabb az orcád
Amióta asszony lettél
Amióta te elmentél
nem járhatok hozzád
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Hazudnak
Hazudnak a gyöngybetűk a hófehér papíron
De én mégis arra kérem
asszonyom, hogy írjon
Írja meg, hogy engem szeret
Egyedül csak engem
Írja meg és meggyógyítja lelkem.

Ezerszer is elolvasom
Minden sora édes
Istenem hát hogy is lehet
írni ennyi szépet
Hogy is lehet ennyi édes
hazugságot írni
Köszönöm szép asszonyom,
hogy megtanított sírni

Elhagyott

Elhagyott az asszony
Egyedül maradtam
Örömet vetettem
Bánatot arattam
Most már csak a könnyű
mámoroknak élek
Nem fáj úgy az élet
Ez a bohó élet.
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Elhagyott

A hajnalok könnyes
álmokat temetnek
Most már csak a
nótás éjszakák szeretnek
Hogy ne tépje semmi
beteg szívem széjjel
Meggyógyít az élet
simogató kézzel.

Kicsi fehér

Kicsi fehér meszelt szoba
rajta festett Mária kép
A sarokba az asztalon
halvány sárga gyertya ég
Mellette egy lány és legyén
szemükben a vágy és remény
Szívükben a szerelem
Tulipános ládán ülve
tervezgetnek csendesen

A kemence szögletében
egy anyóka kuporog
Olvasót tart a kezében,
de az ajka nem mozog
Az ifjúkat nézi-nézi
A múltat meg felidézi
Könny szöki a szemébe
Azt csak a jó Isten tudja,
mi jutott az eszébe
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Tejbe fürdik

Tejbe fürdik az én rózsám ha fölkel
Törülközik piros rózsalevéllel
Fehérebb is az orcája a hónál
Pirosabb is a hasadó hajnalnál

Jaj de félek hogyha hűvös szélé támad
Gyenge szellő meg ne fújd a rózsámat
Süss le rája Isten napja ragyogva
Állj meg madár feje fölött dalolva.

Aki

Aki nekem mindenem volt
sose legyen senkije
Ottan ahol legtöbbet vár
ott ne vigye semmire
Szíve körül gyűljön össze
a sok rossz, mit rám hozott
Aki nekem mindenem volt
százszor legyen átkozott
Százszor legyen átkozott.

Aki nekem mindenem volt
csak egyszer tudjon hinni még
Koldus legyen a hitében
s rabolják el a szívét
Mikor már a szíve körül
nincsen néki senkije
Büntesse meg a jó Isten
én legyek a mindene
Én legyek a mindene.
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Páros csillag
Páros csillag az ég alján
Egyik fényes, másik halvány
Az amelyik alig-alig látszik
Az az enyém, tiéd meg a másik.

Az amelyik szebben ragyog
Babán az a te csillagod
Nem tudom, hogy mért
fáj az én szívem
mikor azt a két csillagot nézem.

Jaj de

Jaj de messze estél tőlem
Nem láthatom a te piros orcád
Gondolatban felkereslek
Felkereslek, s elmegyek tehozzád.
Nézd te is a csillagokat
ha kigyúlnak odafenn az égen
Találkozunk bizonyosan
csillagok közt, én gyönyörűségem.

Jaj de nagyon homályosak
a csillagok ott fent az égbolton
Keresgélem a miénket
és a könnyem törölgetem folyton
Nem jön hír már hetek óta
Levelet se küldesz már te nékem
Ezért halvány minden csillag
mert elhagytál én gyönyörűségem
Én gyönyörűségem.
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Esti harangszó

Nem fogok a házad előtt
órák hosszat állni
Nem fogok majd a kapuba
harangszóra várni
De a kaput nyitva hagyom
s bekopoghatsz az ablakon
éjjel-nappal várlak
De ha eljössz bevallani,
hogy néked is fáj valami
két karomba zárlak.

Elmegyünk

Elmegyünk mi egymás mellett,
mint két ismeretlen
Mintha meg se látnánk egymást,
szemünk meg se rebben
A te szíved úgy dobog,
hogy szinte ide hallik
Olyan mintha gyémánt volna
Törik, de nem hajlik.
Letagadjuk hogy szívünkben
mind a ketten vérzünk
de az utca két sarkáról
mégis vissza nézünk.
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Volt egyszer

Volt egyszer egy fehér rózsa
Fehér volt az álma
Mintha mindig az álmában
fehér réten járna
suttogtak a szellők, nimfák,
az erdei törpék
Hervad az a fehér rózsa,
szívét összetörték.

Kicsi

Kicsi piros mézes szívet
vettem én tenéked
Tükör volt a közepében
benne a te képed.
Akaszd föl az ágyad fölé
nézd meg reggel, este
Valahányszor reá nézel
jussak az eszedbe

Kicsi piros mézes szívet
visszaküldted nékem
Azóta fáj az én szívem,
nyugtalan az éltem.
Reá nézek a kicsi szívre,
kedvem volna sírni
Az életet így, szív nélkül
nem lehet kibírni.
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Megállok
Megállok a keresztútnál
ahol nyáron annyi fehér virág van
Visszavágy a szívem lelkem,
mindhiába járok künn a világba
Vándor darvak búcsúzkodnak
könny zizzen a levélen
Istenem nem tudom, hogy miért is szeretem.

Hajlik

Hajlik a jegenye
Zöldül a levele
Kiskertünk aljába még egyszer gyere be
Napsugár vagy nappal
Éjjel édes álom
Ne menj el, maradj itt
gyönyörű virágom,
egyetlen egy párom.

Hajlik a jegenye pereg a levele
Éjjelem, nappalom
képeddel van tele
Csak annyit szeretnék
elmondani néked
Ne hagyj itt, ne menj el
fáj a szívem érted,
majd meghalok érted.
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Magas

Magas jegenye fán
sárgarigó fészek
Kedves kisangyalom,
de szeretlek téged
Az a sárgarigó
könnyen fölszáll oda,
de én tihozzátok
nem mehetek soha.

Magas a házatok
Kunyhóban lakom én,
hogy is mehet hozzád
ilyen szegény legyén
De te mihozzánk
egyszer is eljönnél
magas házatokba
vissza sose mennél.



43

Búcsú

Búcsúzik az öreg legény
Ég veletek lányok
Holnap este nem jövök el
hiába is vártok
Búcsúzik az öreg legény,
itt marad a nóta
elmegyek, mert elűzött
egy hazug asszony csókja.

Búcsúzik az öreg legyén
Ég veletek lányok
Ha majd egyszer valamikor
temetőbe jártok
Álljatok meg a síromnál
Kacagjatok rajtam,
hogy annak a rossz asszonynak
sírig rabja voltam.

 Gyere

Gyere velem az erdőbe
kék ibolyát szedni
Ott ahol a rigó fütyül
nem is olyan messzi
Ottan ahol senki nem lát,
Csak az a jó Isten
Megsúgod, hogy te is szeretsz,
enyém leszel egyetlen egy kincsem.
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Erdő

Illatozó erdő mélyén
andalogva mentünk
Te is, én is mind a ketten
vadvirágot szedtünk

Ha majd egyszer visszatérünk
megtelve virággal
Tudom Isten nem cserélünk
az egész világgal
Hol a csendes lombsuttogás
Rigófüttyel mondja
Én csak a te szép szemednek,
szerelmednek
vagyok a bolondja.
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Alkonyat

Alkonyat szállt a pusztára
Kegyetlenül sivít a szél
Még az ebet is bent tartják,
belül kerül aki csak él
Vándor legyén jár egyedül
Feje fölött varjú repül
Kísérgeti régóta már
Csak azt mondja: kár, kár, kár.

Keresztfa áll az út szélén
Rajta szentelt Mária kép
Szegény legény, vándorlegény
Esedezve alája tér
Párnája a havas árok
Feje fölött varjú károg késő éjjel
Mind rajta száll
Csak azt mondja: kár, kár, kár.

Eltörött

Eltörött az ezüsthangú tilinkóm
Ellopták a szeretőmet egy hintón
Kinek nincsen szeretője se párja
Miért született erre a bús világra.

Csináltatok új tilinkót magamnak
Szeretőm meg akár száz is akadhat
De a rózsám mást szeret már, nem engem
jobb lett volna talán meg se születnem.
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Ha én

Ha én gazdag lennék
Négylovas hintóban járnék tihozzátok
Olyan kertünk lenne,
ahol télen-nyáron nyílnak a virágok
Selyembe, bársonyba járatnálak téged, aranyci-
pellőbe
A Nap is elsápadna hófehér nyakadon
csillogó-villogó sok-sok drágakőtől.

Ha én gazdag lennék
Gyémántcsatos imakönyvet vennék
Úrnapi misére veled együtt mennék
Aztán letérdelnék kis kezedet fogva
az oltár elébe, megkérném a papot
Úgy áldjon meg minket,
hogy a jó Isten is örüljön az égben.
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Este

Este ha lefekszik
álmodozzon rólam
Aranyhal leszek
egy elátkozott tóban
Vesse ki hálóját
a tó fenekére
Halásszon ki engem
hálás leszek érte
Szerelmemet adom az Ön szerelmére
Reggel ha fölébred ne beszéljen véle.

Este ha lefekszik
álmodozzon rólam
Prímás leszek én
egy fényes vigadóban
A legszebb nótánál
könny hull a vonóra
Nem gyógyít meg engem
csak a maga csókja
reggel ha felébred ne beszéljen róla.
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Szeretem

Szeretem a kertet,
mely a házad előtt ragyog
szeretem az Istent,
aki téged nékem adott
szeretnék a lábad elé
szórni minden virágot
De szeretném átölelni
úgy ahogy áll, ezt az egész világot.

Szeretem a kertet,
mely a házad előtt virul
Szeretem a selymet,
mely a derekadhoz simul
Szeretnék a lábad elé
szórni minden virágot
De szeretném átölelni
veled együtt úgy ahogy áll
ezt az egész világot.
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Valahol

Valahol egy kis faluban
nem nyílnak már a pünkösdi rózsák
Valahol egy ablak alatt
elnémultak a szerelmes nóták
Valahol egy csendes utcán
Szomorúan, álmodozva járok
Ne tudja meg soha senki,
hogy még mindig valakire várok.

Valamikor örömkönnyet
tudtam én a rózsák között sírni
Valamikor nem gondoltam,
hogy én egyszer így maradok árván
hogy énnékem nem nyílik már
többé ki már a pünkösdi rózsa.
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Énnálam

Énnálam egy boldog óra
nagyon ritka vendég
Mintha minden földi jóból
kitagadott lennék
Énnekem rég nem volt már
egy boldog percem
Mert a legszebb virágokat
mindig másnak szedtem.

Én a másét nem kívántam,
másét sose kértem
A virágból is csak a tövis
jutott nékem.
A boldogság útján
sosem tudtam menni
Mert nekem az életemben
nem sikerült semmi.

Nem hiszek

Nem hiszek a szerelemben,
hogy örökké tartson
Nem hiszem, hogy
hosszantartó boldogságot adjon
Nem hiszek én senkinek már
ezen a világon,
mert a hűség fehér holló
délibábos álom.
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Az én bánatom

Az én bánatom már
nagyon csendes bánat
Mikor bánatim volt
azt is kigúnyolták
Én az életemnek
könnyes vándor útját
oly egyedül járom
Itthagytak az álmok

Virágba borult tavasz éjszakákon
Nyílhat ezer virág
egy se kell már nékem
Várhat ezer csók is
nem érdekel még sem
Csak az az egy hűtlen,
akit úgy titokban
most is visszavárok
Aki miatt engem
Tavasz éjszakákon
Itthagytak az álmok.
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Vallomás

Vallomásra küldöm
a szívemet néked
Hangtalan szavakkal
mesél szép meséket
Lehunyt két szemedre
én hozok majd álmot
Olyan szépet, amit
még senkise látott
Visszahozom néked
ami egyszer elmúlt
Van az úgy, hogy néha
Holdvilágos estén
Bódult tavasz éjjel
a szívek beszélnek.

Vallomásra küldöm
ami szép és jó van
Orgonavirággal,
Halk muzsika szóval
Neked adok mindent,
ami egyszer elment
Kezed bársonyára
rácsókolom lelkem
És ha szavad nincsen,
akkor is megértem
Van az úgy, hogy néha
a szívek beszélnek
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Gyere Bodri

Gyere Bodri kutyám
Szedd a sátorfádat
Gyere velem kövesd a gazdádat
Mért bántak így velünk?
Téged bottal vertek
Engem kacagással
Gyere Bodri pajtás
Megleszünk egymással

Egymás mellett megyünk,
Mint két kivert kutya
Mért bántak így velünk?
Egyikünk sem tudja
Gyere Bodri kutyám
Menjünk csak előre
Majdcsak megpihenünk
künn a temetőben.
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Deres
Deres már a határ
Őszül a vén betyár
Rá se néz már
sohase a fehérnép
Nem is vár több tavaszt,
Semmilye se maradt
Egyetlen egy hű társa a szegénység
Más se kell az egész világból
csak a pipa, meg egy pohár bor
Deres már a határ
Őszül a vén betyár
Rá se néz már
sohase a fehérnép.

Keresek

Keresek egy csendes zugot,
rejtett zugot, ahol nem lát senki
Ott szeretnék sok-sok fájó
múltat elfeledni
Ott szeretném elmondani
halkan szóló muzsikaszó mellett,
hogy egyszer egy szegény ember
Boldogtalan szegény ember
ki a földön senkinek se kellett.
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Én vagyok

Én vagyok a falu rossza egyedül
Engem ugat minden kutya messziről
Sem az anyám, sem az apám
nem volt rossz, csak egyedül,
csak egyedül magam vagyok a gonosz.

Nincsen annyi

Nincsen annyi tenger csillag
az égen
Mit ahányszor
eszembe jutsz te nékem
Ha te engem igaz szívből szeretnél
mélyebb lenne, nagyobb lenne
szerelmünk a tengernél.

Cigány

Cigány vagyok
Árok partján születtem
Egy csillag sem
ragyogott ott felettem
Könny a párnám
Sátor az én palotám
Kisírt szemű
cigány asszony az anyám

Esik eső nemsokára hull a hó
Ez lesz majd a síromon a takaró
A síromra ne boruljon senkise,
Odalent már nem fog fájni semmise.
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Egy májusi

Egy májusi csendes éjjel
könnyet lett a párnám
Az hagyott el kit szerettem
oly igazán, árván
Érte sírok minden éjjel
Úgy gyötör a bánat
Édes drága kisgalambom
meghalok utánad.

Május

Azt a képet, amit adtam
tedd el majd emlékbe
Hogyha érzed a szíved fáj
vedd majd a kezedbe
csókolgasd meg halvány orcám
hullassál rá könnyet
Hogyha érzed szíved könnyebb
tépd utána széjjel.
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Arra tifelétek

Arra tifelétek minden szebb, mint nálunk
Madarak dalolnak a virágos ágon
Jó a virágillat, szép a madárének
De szeretnék lakni arra tifelétek

Aranyos rózsaszál
Búcsúzom magától
Búcsúzom magától
Szép göndör hajától
Búcsúzom magától
titokban egy este,
hogyha nem szeret már
verje meg az Isten.

Kerülöm

Kerülöm a házatokat
Nem akarlak látni
Mért is kell hát a szívemnek
a szívedért fájni
Mert az ember fehér holló,
álhatatlan napraforgó
délibábos tájon.
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Halvány

Halvány sárga rózsa
ha tudnál beszélni
Elmondanád azt, hogy
nem érdemes élni
Elmondanád azt, hogy
szenvedés az élet
Halvány sárga rózsa,
majd meghalok érted.

Édesanyám

Édesanyám is volt nékem
Keservesen nevelt engem
Éjszaka font, nappal mosott
Jaj de keservesen tartott.

Mikor mentem hazafelé
Megnyílt az ég három felé
Ragyogtak rám a csillagok
Ők látták, hogy árva vagyok.
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Visszajövök

Visszajövök mire lehull
az akácnak fehér fürtös virága
Alatta egy őszült ember,
aki most jött a nagy világ útjáról
Fel-felsóhajt
Múlta gondol,
meg arra a kökényszemű kislányra
Visszajöttem mire lehullt
az akácnak fehér fürtös virága.

Jégvirágos

Jégvirágos hideg télvolt,
mikor megismertelek
Nóta sem szólt, virág sem nyílt
Mégis megszerettelek
Nem tavasszal jöttél hozzám
A szívembe mégis májust hoztál
Melletted oly szép az élet
Áldjon meg az Isten téged
Legyél az én párom.

Orgonavirágos nyár volt
mikor elvesztettelek
A szívembe telet hoztál,
mikor kikísértelek
Azóta is mindig várlak
A sóhajim csak tehozzád szállnak
Büszkeségem sutba vágom
Gyere vissza rosszaságom
Szeress úgy mint régen.
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Érik

Érik a, érik a búzakalász
Nálamnál hűbb szeretőt nem találsz
Szállj ide, szállj oda fecskemadár
Kérdezd a rózsámtól
Mért csapodár.

Édesanyám

Édesanyám kössön kendőt, selymet a fejére
Menjen el a legszebb lányhoz a falu végére
Mondja meg a legszebb lánynak
el akarom venni
Kérdezze meg akar-e a feleségem lenni.

Édes fiam, azt a leányt verd ki a fejedből
Mást szeret az nem tégedet, láttam a szeméből
A minap is azt üzente
szebb is, jobb is kérte
Tudom anyám, de fáj a szívem,
majd meghasad érte.
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A pécskai

A pécskai cigány soron
nagy a sírás-rívás
A pécskai cigány soron
haldoklik a prímás
Ezüst botra támaszkodva
mellette a vajda
Nem látszik a nagy tisztesség,
csak a bánat rajta.

Édesapám hívjunk papot
Mi a kívánságod
mielőtt az atya Isten
trónusát meglátod
Minek a pap, nem kell a pap
Csak az a kérésem
A hegedűm, a hegedűm
Temessétek vélem.

Erdő szélén

Erdő szélén nagy a zsivaj, lárma
Erdő szélén esküszik a cigányvajda lánya
Táncra perdül, vigalomra az egész cigánynép
Csak egyedül a menyasszonyarcán ül a bánat
Arcán ül a bánat

Szomorú a cigányvajda lánya
Rejtett könnyét senki más, csak édesanyja látja
Édes lányom ne sirasd azt, felejtsd el a régit
Édesanyám nekem az kell, az a rongyos régi
Semmilye sincs néki
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Úgy szeretlek

Úgy szeretlek, úgy imádlak,
csak te vagy az álmom
Amióta nem enyém vagy,
csak tehozzád vágyom
Csókra kelnék,
Harcra kelnék érted
Csak még egyszer
Csak még egyszer
lehetnék a tied.

Madár

Madár vígan dalol a lombos ágon
Nyáresti széltől lombos a levél
És minden-minden
széles e világon
szerelmet ígér
Hőn szeretni vágy
Elmondanám én titkát szívemnek
Elmondanám, hogy
mily hévvel szeretlek
Elmondanám, de hasztalan beszéd
Hideg szobor vagy, meg sem értenéd.
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Jaj de szép

Jaj de szép két szeme van magának
Nincs ilyen a világon senki másnak
Rózsák ott künn a kertben muzsikálnak
Meghalok egy csókjáért gyöngyvirágom
Nappal is álmodom mosolyával
Éjjel meg azt húzatom a cigánnyal
Jaj de szép két szeme van magának
Nincs ilyen a világon senki másnak.

Megugrattak

Megugrattak Hortobágyon egy csikót
Ellopták a szeretőmet, hogy ki volt
Én Istenem a csikómat,
szeretőmet ellopták,
de a búmat, bánatimat
mindörökre itt hagyták
De a búmat, bánatimat
mindörökre itt hagyták
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Kék nefelejcs

Kék nefelejcs, kék nefelejcs
virágzik a, virágzik a tó partján
Beteg vagyok, fáj a szívem
úgy érzem, hogy nemsokára meghalok
De nem azért, csak amazért
koszorút ha meghalok
A síromra, sírhalmomra
Nefelejcsből fonjatok.

Daru

Daru madár fenn az égen
hazafelé szálldogál
Vándorbottal a kezében
cigány legény meg-megáll
Repülj madár ha lehet
vidd el ezt a levelet
Mondd meg az én galambomnak
ne felejtsen, ne sirasson engemet

Ha még egyszer kis angyalom
veled együtt lehetnék
Violaszín nyoszolyádban
oldaladhoz simulnék
Szívemet a szívedre
Gyenge legény létemre
Lehajtanám bús fejemet
a hófehér, hattyú fehér kebledre
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Darumadár

Darumadár útnak indul
Búcsúzik a fészkétől
Messze hangzik bús panasza
Égben szálló felhőktől
De ahova én elmegyek
Ott nincsen tél, sem kikelet
Nem jár arra a madár sem
Nem hallik a sóhajtás sem odáig.

Maros

Maros vize folyik csendesen
Borulj a vállamra kedvesem
Nem borulok, van már nékem szeretőm
Szüret után lesz az esküvőm.

Makra pipa

Van nekem egy makra pipám
Száz forintért én nem adnám
Piros az én babám ajka
Ráillik a legény csókja.
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Maros menti

Maros menti fenyves erdő aljában
Oda van a kicsi tanyám csinálva
Jöjj el hozzám édes rózsám
Nézd meg az én kicsi tanyám
Maros menti fenyves erdő aljában.

Százados úr búcsúzik a századtól
Előveszi harci sípját s belefúj
Oly szépen szól harci sípja
A századját harcra hívja
A Maros menti fenyves erdő aljában.

Megkondult

Megkondult a kecskeméti
öreg templom nagy harangja
Elmegyek a rózsámhoz,
hogy szeretem én megmondjam
Kihallatszik a pusztára
A nagy harang gilingalangolása
Kecskeméti zöld erdőben sírva fakad
egy vadgalamb
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Rácsos

Rácsos kapu, rácsos ablak
nemsokára én itt hagylak
Elmegyek én messzi innen
Ki sem csordul árva könnyem.

Kisfalumba hogyha kérdik
azt a kislányt, azt a régit
Akkor csendben megsiratlak
rácsos kapu, rácsos ablak.

Ez a malom

Ez a malom szép helyen van,
mert a Duna közepén van
Közepébe arany csipke
rászállott egy bús gerlice.

Ha én bús gerlice volnék
babám ablakába szállnék
Ott is csak azt dalolgatnám
ébren vagy-e édes rózsám.

Ébren vagyok, nem aluszom
mindig rólad álmodozom
Így jár aki éjjel-nappal
mindig csak egy szeretőt tart.
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Este van

Este van már, hetet ütött az óra
Hazafele szól a gulya kolompja
Haza megyek, leterítem subámat
Rágondolok az én régi babámra.

Éjjel van már, kettőt ütött az óra
Büszke legyén ki dalol a faluba
Én dalolok, mert nem tudok aludni
Fáj a szívem, a szerelem megöli.

Kerted

Ha kertedben lehetnék
és ott kertészkedhetnék
Szívem megújulna
Szívem meggyógyulna
Ejhaj gyöngyvirág,
teljes szegfű, szarkaláb
dupla majoránna
Dupla majoránna.
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Oda van

Oda van a virágos nyár
Minden levél sárgul
Jajgatva sír a szellő is,
mintha neki fájna
Fel-felsóhajt úgy kesereg
ott kint az avarban
Mint mikor az én rózsámtól,
szerelmetes violámtól
elválásom várna.

Szellő-szellő, síró szellő
fáj a szívem, vérzik
Beteg vagyok, meg is halok
meg senki sem érti
Vidd magaddal a szívemet
a világon végig
Mutogasd meg mindenkinek
milyenek a vérző szívek
mikor összetépik.
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Messze

Messze mentél, nagyon messze
talán nem is látlak
Azt hittem, hogy nem lesz vége
a szép szerelmes nyárnak
Féltelek a széltől, égő napsugártól
Féltem a te szerelmedet
az elhervadástól.

Azt hittem, hogy nem jössz vissza
hiába is várlak
A szerelem és a hűség nem egy úton járnak
Ég a szívem érted, szemem ki van sírva
Beteg szívem a szenvedést nem sokáig bírja.
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Bíró uram

Bíró uram, bíró uram
Bevádolom magamat
Megszegtem az oltárnál tett
hűségesküt, szavamat
Bíró uram, bíró uram
Tegyen törvényt ha lehet
Az egyiket elfeledtem,
a másikat megszerettem
Büntessen meg engemet.

Bíró uram, bíró uram
Bevádolok valakit,
mert a szeme, szemefénye
ha ránézek megvakít
Bíró uram, bíró uram
Büntesse meg ha lehet
Büntetése rabság legyen
Börtönőrnek engem tegyen
Engem adjon melléje.

Ha az enyém

Ha az enyém lennél
szebb lenne az élet
Lábad elé raknám
a virágos rétet
Mindig mosolyognék
Mindig csak dalolnék
Fénylő két szemedhez
hűtlen sose volnék.
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Asszony lesz

Asszony lesz a lányból
A bimbóból rózsa
Sok-sok édes percből
lesz egy boldog óra
Órákból a napok
Napokból az évek
Fekete hajadból
Lassan hófehér lesz
Lassan hófehér lesz.

Nem állíthatjuk meg
az idő múlását
Késő őszidőben
virág hervadását
Az idő elmúlik,
a virág lehullik
De a mi szerelmünk
soha el nem múlik
Soha el nem múlik.

Ha az enyém

Ha az enyém lennél virágokon járnék
Télen ködös éjben én sohase fáznék
Minden dalos madár csak nekünk dalolna
A szívembe zárnám, milyen jó is volna.
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Két babonás

Két babonás szép szemednek
imádója lettem
Azt csak a jó Isten tudja,
hogy mennyit szenvedtem
A panaszom felhallatszik
a csillagos égig
Az éjszakát csak terólad
álmodozom végig.

A kanyargó

A kanyargó Tisza mentén
Ott születtem
Oda vágyik szüntelenül szívem, lelkem
Pásztor síptól hangos a táj
árvalányhaj, termő róna
Ékesebb ott a madárdal
kékebb az ég, hívebb a lány,
szebb a nóta.

Látlak-e még szőke Tisza füzes partja
Kondulsz-e még kicsi falum nagy harangja
Vár-e még rám az a kislány
fájó szívvel, ahogy írja
Térdelek-e még előtted
édesanyám kakukkfűvel benőtt sírja.
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Megfordítom

Megfordítom kocsim rúdját
Itthagyom az ősi szülőföldem
ahol fájó kesergéssel
a szívemet darabokra törtem
Nekivágok a világnak
Száz határát összejárom sorra
Valahol még nekem is jut
egy szál rózsa ütött-kopott
gyűrött kalapomra.

Bejártam a nagyvilágot
Találtam én piros rózsát százat
Piros borral, forró csókkal
oltották el bennem a nagy vágyat
Mégsem gyógyult meg a szívem
Oly hazug a nagyvilág, ha szép is
Megfordítom kocsim rúdját
A kanyargó Tisza mentén
szebb a szenvedés is.
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Harangoznak

Harangoznak a mi kis falunkban
Édesanyám menjen a templomba
Imádkozzon, a jó Istent kérje,
hogy a fiát semmi baj ne érje
odalent az olasz határszélen.

Túl a Tiszán vadvirágos réten
Barna kislány mit üzensz te nékem
Az hagyott el akit úgy imádtam
aki miatt mindig haza vágytam
odalent az olasz határszélen.
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Nyílik már

Nyílik már a szarkaláb odahaza régen
Ezer tücsök muzsikál most is künn a réten
Odajár ki a babám
Mosolyog a szeme rám
Istenem, de szép volt
Istenem, de szép volt.

Hajladozó búzaföld
Vadvirágos árok
Bánatimat altatom,
ha így haza járok
Csilingelő estharang
Összebúvó vadgalamb
Istenem, de szép volt
Istenem, de szép volt

Álmodó Tisza part
Szívem, lelkem oda hajt
Legelésző nyáj, vadvirágos táj
Árva szívem csak utána fáj, fáj, fáj
Nádfedél, faluvég eljutok-e haza még
Vár otthon reám az édesanyám
Visszavár a szép magyar hazám.
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Nem tudom

Nem tudom az életemet hol rontottam én el
Gyógyítgatom a cigányzenével
Elhúzatom halkan, csendben,
hogy ebbe a szerelembe
bele lehet halni
Ne hagyj a legszebb nyáron engem elhervadni.

Nyári este panaszkodom a csillagos égnek
Ha te engem nem szeretsz már, én minek is élek
Te vagy az én legszebb álmom
Te vagy a én imádságom
Szeretlek a sírig
A síromon ha virág is lesz
csak tenéked nyílik.

Fehér galamb

Fehér galamb száll a falu felett
Viszi az én bánatos lelkemet
Nyugtalanul szálldos ide-oda
Nem leszek én boldog talán soha.

Nem láthatom

Nem láthatom többé a te piros orcád
Nem járhatok el én többé már tehozzád
Mit nem adnék, mit nem adnék érte
Visszasírom azt az időt, amíg boldog voltam véled.
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Vallomás

Vallomásra küldöm a szívemet néked
Hangtalan szavakkal mesél szép meséket
Lehunyt két szemedre én hozok majd álmot
Olyan szépet, milyet még senkise látott.
Visszahozom néked, ami egyszer elment
Jégvirágos estén, bódult tavasz reggel.

Vallomásra küldöm, ami szép és jó van
Orgonavirággal, halk muzsikaszóval
Neked adok mindent, ami szép van bennem
Kezed bársonyára rácsókolom lelkem.
És ha szavad nincsen, akkor is megértem
Van az úgy, hogy néha a szívek beszélnek.

Messze

Messze a nagy erdő
Messze száll a felhő
Messze megyek
édes rózsám tetőled
Elmúlik a nyár
Hervad a határ
Ne hullajtsd a könnyeidet
Levelet se várj
Messze a nagy erdő
Mesze száll a felhő
Messze vagyok
édes rózsám tetőled.
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Szomorú

Szomorú a nyárfa erdő
Fodrával a futó felhő bevonta
Messze elment a kedvesem
Siratgatom keservesen azóta
Köd lepte be a nagy Szamost
Már minálunk nem járja most a nóta
Azt susogja minden nyárfa
itt minálunk minden árva azóta

Ugye rózsám visszajössz még
Csillagos lesz újra az ég felettünk
Összefogva a két kezünk
Ugye babám ölelkezünk mi ketten
Feledve lesz ugye minden
Feledve lesz minden bú és bánatunk
Holdvilágos éjszakában
bűvös-bájos szép meséről álmodunk.



80

Csendes éjjel

Csendes éjjel az akácfa tövében
Sír a kislány a babája ölében
Csendes éjjel nem hallatszik egyéb más
Csak egyedül a forró csók csattanása

Mind azt mondják nékem a szép asszonyok
Miből élek ha soha nem dolgozok
Szerzek annyit a fényes holdvilágnál
Jó bort iszom a monostori csárdában.

Jó bort iszom, rózsafával tüzelek
Tizenhat esztendős kislányt szeretek
Hitegetem, csábítgatom hiába
Kétszer nyílik az akácnak virága.

Most van

Most van a Nap lemenőbe
Kimegyek a temetőbe
A holdsugártól kérdezem
Nem látta-e a kedvesem
Azt feleli látta-látta
Egy mély sír magába zárta
El van zárva a világtól,
mint rag madár a párjától
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Rózsi

Eltörött a hegedűm
nem akar szólani
Rózsi, Rózsi mi bajod,
mért nem akarsz szólni?
A hegedűm majd megreparálom
Szólalj meg hát rubintos virágom

Veszek harmatvizet én
gyöngypatak vizéből
Törülközőkendőt is
rózsa leveléből
Te leszel a legszebb a világon
Szólalj meg hát rubintos virágom.

Volt nékem

Volt nékem egy fehér szárnyú,
bóbitás galambom
Vállamra szállt, úgy szólt hozzám
hívogató hangon
Etetgettem, elengedtem
A szívemben ölelgettem,
hiszen úgy szerettem
Lenne csak egy szelíd szavú,
hívogató párom
Én lennék a legboldogabb ezen a világon.
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Valamikor

Valamikor néked vittem
minden nyíló orgonavirágot
Két szemedben láttam én a fényes mennyországot
Kacagott a napsugár is
Bimbó feslett minden rózsaágon,
amikor a csókod égett
szerelmesen először a számon

Valamikor azt hittük,
hogy a boldogság rakott egy kis fészket
Valamikor azt hittük, hogy
a hűséged tiszta lánggal égett
Te ígértél boldogságot
Te mondta, hogy soha el nem válunk
Alig hervadt el a rózsa
te is én is más utakon járunk.
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Cigánylányka

Túl az óperencián
A tengeren is túl talán
Élt egyszer egy cigányfiú
és egy csodaszép cigánylány
Zölderdő volt a lakásuk
Puha pázsit fekvő ágyuk
Falevéllel takaróztak
ha hideg jött rájuk.

De amikor kigyúltak a csillagok az égen
Cigánylegény hegedűje szólt a csendes éjben
Mennyi szív van a nótában!
Szerelmesen simult hozzá a cigánylányka.

Cigánylányka simult hozzája
Meséket mondott csacska szája
Álmodott szépet csendesen
Tündérvilágból ébredt fel
Cigánylegény ringatta el.

Ámde egyszer egy királyfi
meglátta a lánykát
Vett neki selyemruhát,
aranyos topánkát.
Gyöngyvirágból átfont kastély
rózsák között épült
Napsugaras verőfényben
esküvőre készül
Előáll az ezüsthintó
felszállnak rá mind a ketten
felsóhajt a lányka
Én Istenem, boldogtalan lettem.
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Vályogból vert kis házikóm
örök csend takarja
Ablaka sincs, kémény helyett
sírkereszt van rajta

Gyászba borult erdő búgja
Őszi szellő sírva súgja
Bánatában szakadt meg
a hegedűnek húrja

Cigánylányka simult hozzá
Mesét mondott csacska szája
Álmodott szépet csendesen
Cigánylegyén ringatta el.
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Káka tövén

Káka tövén költ a ruca
Jó földben terem a búza,
de ahol a szép lány terem
azt a földet nem ismerem.

Bőg a tehén
Nincs kalap a fején
Hát nincs, ha meleg az idő
Káka tövén felhangzik a ruca
Sír a ruca, van néki baromfija
Bőg a tehén,
nincs kalap a fején, ha meleg az idő.

Arra tifelétek

Arra tifelétek minden szebb, mint nálunk
Madarak dalolnak a virágos ágon
Jó a virágillat, szép a madárének,
de szeretnék laki, arra tifelétek.

Aranyos Bözsikém búcsúzom magától
Búcsúzom magától, szép göndör hajától
Búcsúzom magától titokban egy este
Hogyha nem szeret már verje meg az Isten.
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Vásárhely

Vásárhelyi sétatéren
Béla cigány muzsikál
Hajlik erre, hajlik arra,
mint egy szép liliomszál
Én is hajlok erre-arra
Hajladoznék sorra
Bárcsak az a szép rózsaszál
sose nyílott volna.

Volt nékem

Volt nékem egy gerlicém
Turbékoló galambom
Vállamra szállt minden nap
s hívogatta a párom
Édes kicsi gerlicém
Nagy seb volt az ő szívén
Szólt a harang giling-galang
nincsen többé kis galamb.
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Hattyú

Valamikor azt hallottam,
hogy a hattyú egyszer
dalol életében
De ha dalol szegény hattyú
meghal mindjárt
Ki tudja, hogy bús szívének vajon mi fáj.

Az én dalom, minden dalom
egy hattyúdal
Teli sírva bánatimmal
Teli búval
Valahányszor dalra nyitja ajkam a bú
Mindannyiszor meghal szívem,
mint a hattyú.

Esztike

Esztike-tike-tike Esztike lány
Estére legyen a babám
Anyós is lesz, após is lesz
Esztikének jó sora lesz.
Esztike-tike-tike Esztike lány.

Addig

Addig járunk mink kettecskén
Míg a jáger nem szánt kecskén
Még a nyúlból nem lesz jáger
Tirolinból hozentróger
Sej-haj igyunk egyet, igyunk rája
Úgy is lenyel a sír szája
Ott lesz fáradt testünk hazája, hazája.
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Rántotta

Húsz tojásból rántotta, hollári hó
Keményen tálalva hó, hó, hó
Az aki a konyhában rántotta
Szívemet a szerelembe bele-belerántotta
Húsz tojásból rántotta hollári hó.

Csendes zug

Keresek egy csendes zugot
Rejtett zugot, ahol nem lát senki
Ott szeretnék sok-sok fájó percet elfeledni
Ott szeretném elmondani
halkan szóló muzsikaszó mellett
Élt egyszer egy szegény ember,
boldogtalan szegény ember
Ki a földön senkinek se kellett.

Keresek egy csendes zugot
Rejtett zugot, ahol nem lát senki
Keresek egy fán egy nevet,
melyet egykor titkon belevéstél
Ott szeretném elmondani
sárgult levél zizegése mellett
Élt egyszer egy szegény ember.
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Elkerüllek

Elkerüllek hogyha látlak,
mint engem az álom
Titkon sírok, könnyeimet
senki meg ne lássa
Nem akarom hogy a hűtlen
valaha is meglássa,
hogy a szívem de sokat fájt,
mennyit vérzett utána.
Visszajössz még tudom, érzem
Fáj a szívem, vérzik
Eszembe jut a szerelmünk
Na meg talán én is
Elmúlt már a legszebb álom
Elmúlt már a szerelem
Csak a bánat nem múlt még el,
mert még mindig szeretem.

Balog Örzse

Balog Örzse keszkenőjét
két szemével sírta tele,
sírta tele
Az a legény kit szeretett
kikacagta, játszott vele,
játszott vele.

Megy a násznép lányos házhoz
Húz a cigány vígat, zengőt
Vígat, zengőt
Az alatt a Tisza partján megtaláltak
egy jegykendőt, selyem kendőt.
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Messze

Messze mentél, nagyon messze
Talán nem is látlak
Azt hitem, hogy nem lesz vége
a szerelmes nyárnak
Félteke a széltől
Égő napsugártól
Féltem a te szerelmedet
az elhervadástól.

Azt hittem, hogy nem jössz vissza
Talán nem is látlak
A szerelem és a húség nem egy úton járnak
Ég a szívem érted
Szemem ki van sírva
Beteg szívem a szenvedést
nem sokáig bírja.
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Gyere Bodri

Gyere Bodri kutyám
Szedd a sátorfádat
Gyere velem kövesd a gazdádat
Mért bántak így velünk?
Téged bottal vertek
Engem kacagással
Gyere Bodri pajtás
Megleszünk egymással

Egymás mellett megyünk,
Mint két kivert kutya
Mért bántak így velünk?
Egyikünk sem tudja
Gyere Bodri kutyám
Menjünk csak előre
Majdcsak megpihenünk
künn a temetőben.
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Deres

Deres már a határ
Őszül a vén betyár
Rá se néz már
sohase a fehérnép
Nem is vár több tavaszt,
Semmilye se maradt
Egyetlen egy hű társa a szegénység
Más se kell az egész világból
csak a pipa, meg egy pohár bor
Deres már a határ
Őszül a vén betyár
Rá se néz már
sohase a fehérnép.

Keresek

Keresek egy csendes zugot,
rejtett zugot, ahol nem lát senki
Ott szeretnék sok-sok fájó
múltat elfeledni
Ott szeretném elmondani
halkan szóló muzsikaszó mellett,
hogy egyszer egy szegény ember
Boldogtalan szegény ember
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Én vagyok

Én vagyok a falu rossza egyedül
Engem ugat minden kutya messziről
Sem az anyám, sem az apám
nem volt rossz, csak egyedül,
csak egyedül magam vagyok a gonosz.

Nincsen annyi
Nincsen annyi tenger csillag
az égen
Mit ahányszor
eszembe jutsz te nékem
Ha te engem igaz szívből szeretnél
mélyebb lenne, nagyobb lenne
szerelmünk a tengernél.

Cigány

Cigány vagyok
Árok partján születtem
Egy csillag sem
ragyogott ott felettem
Könny a párnám
Sátor az én palotám
Kisírt szemű
cigány asszony az anyám

Esik eső nemsokára hull a hó
Ez lesz majd a síromon a takaró
A síromra ne boruljon senkise,
Odalent már nem fog fájni semmise.
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Egy májusi

Egy májusi csendes éjjel
könnyet lett a párnám
Az hagyott el kit szerettem
oly igazán, árván
Érte sírok minden éjjel
Úgy gyötör a bánat
Édes drága kisgalambom
meghalok utánad.

Május

Azt a képet, amit adtam
tedd el majd emlékbe
Hogyha érzed a szíved fáj
vedd majd a kezedbe
csókolgasd meg halvány orcám
hullassál rá könnyet
Hogyha érzed szíved könnyebb
tépd utána széjjel.
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Arra tifelétek

Arra tifelétek minden szebb, mint nálunk
Madarak dalolnak a virágos ágon
Jó a virágillat, szép a madárének
De szeretnék lakni arra tifelétek

Aranyos rózsaszál
Búcsúzom magától
Búcsúzom magától
Szép göndör hajától
Búcsúzom magától
titokban egy este,
hogyha nem szeret már
verje meg az Isten.

Kerülöm

Kerülöm a házatokat
Nem akarlak látni
Mért is kell hát a szívemnek
a szívedért fájni
Mert az ember fehér holló,
álhatatlan napraforgó
délibábos tájon.
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Szél

Őszi szelek játszanak,
Bámulják a házfalat.
Olyan nekik mint a kirakat,
Lesik rajta a napsugarat.
Fényre Vágyik a világ,
elhagyta a napsugár,
hűtlenség ellene a vád
a mindenség téged vár!

Távoli dal

Tüskés sugarú távol
Téged a szerelem gyászol
Két szív közt sugarad
Fekete fátyol!
Lehet ha sugarad más vidékre ér
két ember már arcot cserél.
Így sugarad nem sokat ér,
Könnycseppbe búj a szenvedély.

Napraforgó sugár

Napraforgó földi napsugár,
Fejed fordul mindig a nap után.
Követed az éltető erőt
a szeptemberi szél előtt
üvölt a szél zordan Veletek
Kaszapengék pengenek
Napsugarak Isten veletek!
S így a földre hajtják le fejüket.
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Temető

Kimegyek a temetőbe
Hideg szeles télidőben
Vár reám kint a kedvesem,
hogy ne menjek nem tehetem
a szívemet elé viszem.
Karácsonykor megkérdezem
szeret-e még úgy mint régen.
El nem felejt én úgy érzem.
Holta után én követem.
Kimegyek a temetőbe,
Mielőtt a halál venne üldözőbe!

Exil dal

Ecilbe vonul a lelkem.
Elkerget az álmom úgy érzem
gondolatok fogja Vagyok
a szerelem kitagadott
ő is más vidékre elutazott
széttöröm a szívem húrját
ne érezzem lelkem búját
mióta párom elhagyott
azóta szívem átkozott
jobb lesz ha ecilbe vonulok!
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Capri

Kapri sziget Tetején
álltunk együtt Te meg Én
alattunk hullámozott
a Tenger a mélységben
belenéztünk mélyen
egymás szemébe,
a Tenger moraja zenélt,
a szemük egymásnak mesélt,
s fejünk fölött ragyogó nap nevetgélt.

Felelj

Felelj, a pilládra
Hulló hópehely,
olyan mint a könnyem,
mely a szívedre lehet?
kettőnk mosolyából
kinyíl a cseresznyevirág
Böjti szelekben
nevet mireánk!

Nap

Keresem napomat
lelkem középpontján
Álmaimban szebb Volt az öröm
Több volt a boldogság
Becsapott a valóság
minden ami szép
olyan rövid mint a villámfény
s eltűnik sokszor a remény.
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Édesanyám

Édesanyám lelke bekopogott nálam
Szívemből a bánat forrón felé áradt
Annyi áldozatra sosem voltam méltó,
Hogy azt megköszönjem nincsen olyan szép szó.

Színes tarka virág borítja a rétet
Ők mondják el, amit a szívemből érzek
Ahány harmatcsepp hull a sok virágszálra
Annyi áldás szálljon az édesanyámra
Az én jó anyámra.

Őszi estén

Ha egy őszi estén újra felkeresnél
minden másképp lenne
Ami fáj és bánat minden feledésbe menne
Becéznélek százként, s a nyomodba járnék,
akárcsak egy árnyék
Éjjel úgy, mint nappal, csendes alázattal
a csókodra várnék.

Rovom az utcákat, füttyös kedvem támad
bánat lesz belőle
Beteg az én szívem, bánat fészkel benne
Nem török előre, küszöbén a télnek
minden gond felébred, egymagamban félek
Gyere haza kincsem, téged hív itt minden
Elpusztulok érted.
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Tisza

Temető a Tisza
mikor kivirágzik.
Millió kis lepke
a vize fölött játszik.
Egy sem él tovább
míg elolvasok százig
Temető a Tisza, mikor kivirágzik.

A mi szerelmünk is,
mint a kérész élet.
Alig született meg
már is semmivé lett.
Azóta két szemem
könnytengerben ázik.
Úgy vágyom a Tiszát,
mikor kivirágzik.



101

Őszinteség
Ha becsapsz magadat csapod be
az érzelmem feléd kihűl szívemben
megvetés él feléd a két szememben.

Kaland
Mi más az élet csupa kalandozás
Az ember legtöbbször csalódott
Az élet tőlem vitt – de mit hozott
Tiszta érzelmeket vitt
zűrzavart hozott
a szív zaklatott nem is élt csak álmodott
Kiterített érzelmekre csalódás jutott!
Ami volt a múltban s eltűnt
Ami lesz azt nem tudjuk csak a szellemünk
Ami van mire kimondom már nincs
S kezembe van adva már a mennyei kilincs.

Rendülés
Megrendülés zaj jön-megy a baj
Jó lenne azt tenni mit a közép akar
Lelkem várát úgy éreztem megépítettem
s mégis villámok csapdosnak körülöttem
úgy hittem hogy a bajt kikísértem
visszajött és legyőz engem
Megrendülés zaj a szívnek jaj4
Megrázkódtatás némelykor Társ,
Megrendülés Többször újjászületés!
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Kegyelem

A kegyelem állapota
a félelemnek a betegágya
Ha félünk a betegségtől
Kegyelmet kérünk a Teremtőtől.
Ha gyarló elesettek vagyunk
Istenhez Imádkozunk
szívében vak áldozat az
ki nem kap szeretetet
ha szíve, Testi állapota
kéri: Ezt már csak a Teremtő érti!

Tolakodó

Nem vagyok Tolakodó
a benned lévő űrt csak úgy töltöm be
ha kívánod és magadba hívd a szeretetemet.

Pontok
Vannak érzelmi pontok,
melyek fájnak a szívnek
jobb ha minden elmondok.
Elmondom, hogy nélküled
a lelkem fáj, kesereg
Nincs reája felelet.
Nélküled keserűnek érzem az életet
gondolatunk találkozzon
eggyé váljon minden álom
Legyen a szerelem szelleme
az egyesülő mágiánkon!
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Tavasz

Az idén alig süt a nap
úgy érzed a szívben is vége van a tavasznak
Kinyílott a kertben a cseresznye és a meggyfa virág
s nem élvezzük az illatát
Rajtuk uralkodik a szomorúság
mert beborult a fejük fölött a világ.

Gondolat

Gondolatom már rég elvetettem
Nem kedvező az idő
hogy a mag időben kikeljen
Nem találja az igaz Talaját
csakis a sáros felszínes oldalát
Így a mag előbb-utóbb
elveszti a csíráját.
Így hiába volt a gondolat vetés
mert jó föld nélkül halálra ítélt
s a mag elvetél!

Bölcs gondolat

Mérföldeket járok gondolatban
s mégis száműzött vagyok az álmaimban
az Igaz álmoktól ha megválok
utána nem sikerül semmisem, bármit is próbálok
a gondolatokat az álmok szövik
az életben, mely ritkán áldott
az álom szép, de nem szereti a Valóságot
és szembe nézni a rosszal, a csúnyával
az ember így csak küzd az álmával,
mert felébreszti őt az Igazsággal.
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Szellem

Miért beszélek ha nem értenek
miért sírok ha nem éreznek
Bennem a nagy szellemek szállnak
lelkemben mélyen boronálnak.

Miért van így

El sem kezdődött már vége
miért van így az élet vitelével
Felkészül a lelkem
valami szépet kapni
álmaim megfosztva
már nem tudok csak sóhajtani
Merengjél tovább szép gyöngyszem
A tenger mély tisztított
s a bánat a lelkemen.

 Kín

Nincs senkim csak a kín
süthet a nap eshet a hó odakinn
Bárcsak ne lennék
az érzelmek részese
Nem fájna úgy
hogy nem nyúl felém
a szeretet két keze.
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Eső
Napok óta az eső
sír s panaszkodik
Lelkemnek is
panaszos a hangja
fájdalmát kinek mondja.
Szerte foszlott álmait
a Vihar széthordta.

Csillag ösvény

Az érzelem nagy, akár a tenger
örökké árad – erjed
a gondolataink összefolynak,
nem tudjuk mit hoz a holnap,
de ők elválva is együtt maradnak
a csillagösvényen is
fölismerik egymást az ajkak.

Titok

Majd egy este
megjelensz fényben
Nem tudod – de érzed,
hogy enyém voltál régen
e versben dobog a szívem
a mélyülésünk Vágya
a sötéten át látva,
s a sejtelmünk súgja
a Tudatunk Tudja,
hogy egyek voltunk
az ős Titkos homályban.
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Oly szép

Oly szép egy csendes édes vallomás
a szerelemhez
Semmi más nem kell
Csak is egy álmodás.
Hogyha hosszan szemközt állok
én teveled
rögtön szerelmesen
megszorítom a kezedet.

Katarin

Katarin hát te mondod e fájó szavakat
Hát te most mért gyötröd úgy az álmomat
Katarin gondolj csak vissza,
hogy mindent neked adtam én
Katarin, Katarin miket mondasz te nékem
Te csak fájdalmas szavakat adsz
Hát te nem gondolsz az életemre
Nem gondolsz egy kicsit sem az én szívemre

Miért nem mondasz te hálát
és az én keserű életemet szánnád
és mind amit én adtam
mindennek vége.
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Sorentó

Meleg nyári éjszakákban
lágy havai gitár zenél
Egy picinyke gondolásban
barna lány regét mesél.

Az ifjú csak nézi, nézi
hallgatja a lány szavát
A gitárján halkan felsír
sorentói szerenád.

Marinna édes párom
csak magának élek én
Marianna édes lányka
Marianna légy enyém

Lent a parton pálmák állnak,
lengeti az esti szél
A csillagos ég vigyáz ránk
Marianna légy enyém

Áldjon hát az ég
Csónakunk elment rég
Csodás Sorentó látunk-e még?
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Cigánykaraván

Megy a karaván
csillagtalan éjjel
Megy a karaván
hegyen-völgyön át
Merre, hova megy
ő sem tudja még
Csak vágtat tova, robog előre
s tábort üt a mély völgyben.

Tábortűz villan,
repülve szállnak a szikrák
Tovább sodorják a karaván titkát
Messze a hűvös szél.

Holnap már tovább megy gyorsan újra
A lovak sietve száguldanak tova
Hegedű sír halkan,
s bográcsban gőzöl az étel
A lovak szunnyadnak kéjjel
Ilyen egy cigány éj.
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Bécsi csárda

Bécs városban nem is olyan régen
magyar csárda volt a közepében
csaplárosné és szakácsné
magam voltam kérem
Pincér főúr volt a hites férjem.

Olykor-olykor Volt ott nagy mulatság
kirúgtuk a csárda magas falát
szólt a zene, állt a lakodalom
minden héten a Richárd Wagner Platzon.
Énekeltünk népdalt, magyar nótát.
Így vigadtunk több mint húsz éven át:
És egy napon eladtuk a csárdát.

Szorentó

Szorentóban jártunk Te meg Én
szerelmünk fürdött a Tenger Közepén
Hullámok szárnyán
repültünk a nyárnak araszán
a habok csókolták egymást délután.
Ha leszállt az éj a víz mesélt,
szerelmi álmokat hozott a szél,
messziről gitár hallatszott
s boldogan ragyogtak a csillagok.
Szorentóban a szívünk érzelme aratott.
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Capri

Kapri sziget Tetején
álltunk együtt Te meg Én
alattunk hullámozott
a Tenger a mélységben
belenéztünk mélyen
egymás szemébe,
a Tenger moraja zenélt,
a szemük egymásnak mesélt,
s fejünk fölött ragyogó nap nevetgélt.

Nápoly
Haladt a Vonat Nápoly felé
Idegenvezetőnk ő Volt és mesélt
már nyújtotta a Tenger a kezét
Repesve mondtuk egymás nevét
Nápoly szerelmet adott és szenvedélyt
azúrkék Partján hajó a hajóhoz ért
sirályok repülnek a víz tetején
Emlékbe megmaradt e költemény
sütött a nap, nagy volt a fény
sohasem volt felhő könny az ég Tetején.

Varázsálom
Álmomban Idegen földön jártam én
Boldogság lakozott a szívem közepén.
Tükörfény játszott a lelkem szigetén
Egy szem követett, mindig jött felém
már elárasztott a fény
s rájöttem hogy sosem volt
könny homály az Isten szemén.
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Út a tengeren

Utunk vezetett a Tengeren át
jöttél velem szemben
kezedben volt egy pálmaág
azóta is kinyílasz szememben,
mint a Déli citrus virág
zöldellő reményt Terem
e gondolatvilág!

Szigetvilág

A hegyekben vala egy szigetvilág
Szívünknek adta otthonát.
Büszke magaslata volt,
alattunk a rónaság
lábunk előtt hevert
egy csodás álomvilág,
a háztetőig ért a rózsaág,
virágba bújtattuk
a fehér ház falát,
egymás kezét fogva
énekeltük a szerelem dalát!
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Nosztalgia dala

Egy régi dal a szalagon
újra s újra hallgatom
az óra már megállt – megállt
Véres fájdalmamra szállt
mi más lehetnék neked
csak csönd és képzelet
szeretnék lenni a te tündéred,
mely hálójával körbekeríthet.
Áruld el mit tehetek én érted
mielőtt érzelmed homályba vész
elűzném én a köztünk lévő bánatot
Visszahoznám néked a Varázslatot.
Így csak sír az őszi falevél
sírva hordja szét a szél.
Látom arcod mosolyát
Várok, mindig várok rád!

Messzeség

Messzeségben kicsi tanya egymagában áll
A lakója, szép barna lány, de hiába vár
Nem jön a szerelme, két szemét kisírta már
Boldogtalan, s a bánattól a sóhaja messze száll.
Az a fiú kit szeretett elment messze
Megfogadta hű lesz hozzá szerelmese
Az a kuvik rossz hírt hozott a lánynak
Messze földön baja esett párjának.
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Duna dala

Duna parti fák alól
Tegnapról a nyár dalol.
Lebbenő szél átoson
sárgult levél a Tájakon,
szomorúan nézem a Dunát
szívdobbanó ritmusát.
Kéklő égen a szemem fennakad,
mi lennék én néki, csak kaland?
Hulló csillag rám talál
bólint egyet, s tova száll!
Eltemetem bánaton Duna parti
gátakon!



114

Egy májusi éjjel

Egy májusi csendes éjjel
könnyes lett a párnám
Az hagyott el kit szerettem
oly igazán árván
Érte sírok minden éjjel
úgy gyötör a bánat
Édes, drága kisgalambom
meghalok utánad.

Kép

Azt a képet, amit adtam
tartsd meg emlékbe,
hogyha érzed a szíved fáj
vedd majd a kezedbe
Csókolgasd meg
halvány arcom
hullassál rá könnyet,
hogyha érzed szíved könnyebb
tépd utána széjjel.

Homály
Titkos szent homály
lengén reszketve száll
sziklafokra ült a fényár
s a homály imbolyogva hátrál
a végén elmerül
és holnapig szenderül.
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Bennem

Zúg bennem a zivatar, s zokog a szél is
Vele megyek messze tájra én is
elfeledni két szemedet
Elválaszt majd tőled a fekete erdő
Hírt se hoz már rólam, csak a futó felhő.

Szemek

Óh, a szemeim homályosak
Úgy érzem már nem is látok
Szívem búja rakódott rájuk
Feketén látom a csodás világot,
mert lelkemet elhagyták az álmok
Csak hullnak reám a falevelek,
mint késő őszi fagyos kísértet.

Felhők

Felhők között a csillagom haldoklik
Ilyenkor az én szívem is feketébe öltözik
Addig nézem a sötétlő borús eget,
míg majd egyszer ottfelejtem lelkemet.

Hullás

Lehullott az akácfa virága
Virágtalan lett a szívem bajába
Nem láthatom soha az én szerelmem
Süvít a szél a temetőbe felettem.



116

Remény

A reményem már nem szökken, mint a vízár
úgy érzem a föld alatt hál
Nézhetem a Földet, ő se fakaszt reám
Tavaszkor zöldet,
s a reménytelenségre már vár a halál!

Duna

Duna vize ringatja a felleget
Lehet, hogy az égből egy titokzatos üzenet
Szomorúan nézem a végtelenségben
Szívem mily árva
Fellegek simogassátok szívem,
s ringassátok el a végtelen hullámban.

Hulló csillag

Hulló csillag fut az égen
Érzi ő, hogy már veszélyben
Azért szalad, hogy mindenhol csillogjon
utoljára a fénye
mielőtt még lehull a tenger fenekére!
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Elindultam

Elindultam szép hazámból
Híres kis Magyarországról
Visszanéztem félutamból
Szememből a könny kicsordult.
Bú ebédem, bú vacsorám
Hej, de messze mentem hazám
Nézem a csillagos eget
Sarok alatta eleget.

Ibolya

Ibolyaszál, te édes ibolyaszál
Mért fáj a szívem egy asszony után
Kicsiny szobám még mindig üresen áll
Meghalok érted az éjszakán
Tudd meg, hogy imádlak
Imádlak, szeretlek én, ibolyaszál!

Violina

Szól a hegedű minden éjjel,
s benne a szív zokogó szenvedéllyel
kopott cigány szíve benne
húrjai úgy sírnak bele.

Neked játszom ma én
Óh Violino cigájo
Te rongyos szmokingú
Te öreg, vén barátom.
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Boldog

Boldog idő hova tűntél
Elfújt tőlem a viharos szél
Küszöbén a télnek
a sóhajim is félnek
Gyere vissza kérlek!
Ha veled együtt lennék
újra a nyomodba járnék
akárcsak egy árnyék
E világon minden elmúl
Elköltözöm én is
a nagy sötét hegyen túl.

Ősz

Majd mikor az őszi szellő
elsodorja a lehulló levelet
Lehülőben van az élet,
a természet szeretete elveszett
Ilyenkor a nap is sápadt
a földünkre ritkán járhat
Ráborul a télidőre
Havas éjek szemfedele.
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Az esküvődön

Az esküvődön én is ott leszek
Ne félj semmi rosszat nem teszek
Állok majd az emberek között
Vagy elbújok az oszlopok mögött.
Nézlek én is, mint a többiek
Hallgatom az esküvésedet
És amikor elindulsz haza
Én is megyek, de nem tudom hova.

Mondj

Mondj valami biztatót
Egyszerű és tiszta szót
Mondj valami kedveset,
szépet, cirógatót.
Mondd azt, hogy fáj ha másra nézek
Mondd azt, hogy mit sem ér
az élet néked
Mondj valami biztatót!
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Május

Egy májusi éjszakán
boldog leszek talán,
s a boldogság a szenvedésre
bennünk felragyog a napsugár.

Tavasz

Tavaszodik már
zöldül a határ,
s nyiladoznak az orgonák
Ilyenkor a rét
csupa margarét
s mámorosak az éjszakák
Muskátlis ablakok
reám ne várjatok
Levelet se ír, vissza sose hív
megszegte az ígéretét!

Kacagjatok lányok

Kacagjatok lányok
monostori lányok
Meglátnátok a budapesti babám
sírva fakadnátok
Veszek, veszek pántlikát, pirosat
ide a csákómra
fújja a szél fújja
harminckettes magyar bakák
mennek szabadságra.
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Írok

Írok néked levelet
Megírom néked,
hogy érzem hűtlenséged
Próbálom elásni a vétked
Hogyha nem fájna a szívem tája
Könnyeim hullanak reája
A szív s a lélek várja
hűtlen zokogásra.

Szív

Az én szívem azt dobogja szeretlek
amikor én téged hozzám ölellek
elfeledem azt is, hogy élek,
ha a szíved szerelme buzdítja szívemet.

Orgona

Orgonavirág gyógyítsd meg a lelkemet,
mert akire vár, nem jön soha már
nem szeret az engemet
Nincs énnékem semmi örömöm
Két szememből csak pereg a könny
Orgona virág, orgona virág.



122

Könny

Könny nélkül sírok keservesen
Hulló falevelek rejtsetek el engem
ne lássa a világ szomorú keservem.

Sárgult falevelek forognak a szélben
Gyűjtök belőlük majd a szemfedőmre
Így velük szebb lesz majd az álmom
Eltemetem velük fájó boldogságom

Síró szellő ne hagyj el engem
Siralmaid a lelkemben érzem
Siratsz engem, mintha neked fájna
az életem, s az időm elmúlása

Tél

Óh, szerelem télen-nyáron ég bennem
Ha tudnád édesem,
hogy szívemnek lakója
a lángban égő szerelem
nem fáznál te télen sem.
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Fejfa

A szerelem fejfája
a szívemben elásva
Vérvörös az alja
A szerelmed takarja
Az Isten a tanúja!
A koszorúm van rajta
Esti szellő hozd öt el
zokogni alája.

Sötét

Sötét van, nincs csillag az égen
Zokogásba tör fel a keserűségem
Nem fakadok sohase már dalra
Hűvös szomorúságom olyan, mint a koporsó alja.

Tenger

Tenger partján szomorúan ballagok
Sír a tenger szomorúan sírva mennek a habok
Sóhajaim elsóhajtom a siető haboknak:
de jó lenne már énnékem halottnak.
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Könnyek

Beborult az ég
sírni szeretnék
Meddig várjak rád?
befedett a láz
Sok álmatlan éjszakák: bennem virraszt át
El nem mondott szó
a lelkemben lakó
Az életem nyarát is
télnek élem át
Szendereg a lét
nézi mélán a halál küszöbét!

Ég alatt

Járkálok az ég alatt,
hol egyedül vagyok
Rég elmentél tőlem már
Az Isten elhagyott
Keresem a csillagod,
hogy találkozzunk ott
Régi emlékeimben
a sötétben is fényeket hozott
A karácsonyfa alatt egyedül vagyok
Nem vár reám senki már, az Isten is elhagyott!
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Vecsernye
Vecsernyére szól a harang
Szelíd szava, hívogató hangja
Fohászkodik az Istenhez
fűzfa lombos kicsi falum papja
Kíséri az orgonaszó
mikor a nép a boldogságát kéri
Csak akit én elvesztettem,
azt nem tudja többé visszahívni.
Én is jártam vecsernyére
valamikor nem is olya régen
Kértem én is a jó Istent,
hogy téged adjon vissza nékem
De mióta a lelkemből
a reményt is ki engedte égni
Bocsásson meg a jó Isten,
a templomba nem tudok betérni.
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