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1. Az bajom van véled 

Az bajom van véled, 

sír a szívem érted, 

sír a szívem érted, 

majd meghalok érted. 

 

Indulj el egy úton, 

én is egy másikon. 

Hol egymást találjuk, 

egymáshoz se szóljunk. 

 

Az ki minket meg lát, 

mit fog az gondolni? 

Azt fogja gondolni, 

idegenek vagyunk. 

 

Idegenek vagyunk, 

szeretet tartunk, 

ahol összegyűlünk, 

ketten szeretkezünk. 

 

2. Erdő, erdő, kerek erdő 

Erdő, erdő, kerek erdő, 

Madár lakik benne kettő, 

Kék a lába, zöld a szárnya, 

Piros a rózsám orcája. 

 

Olyan piros, mint a vér, 

Tőlem gyakran csókot kér, 

De én bizony nem adok, 

Inkább jól megátkozom. 

 

Kilenc fiad néma legyen, 

A tizedik leány legyen, 

Az is olyan csalfa legyen, 

Ország-világ híre legyen. 

 

Árok partján elaludtam, 

jaj, de bajosat álmodtam, 

azt álmodtam rózsám ketten 

nem lehetünk többé egyek. 

 

Nem megmondtam bús gerlice, 

ne rakj fészket út szélire, 

mert az úton sokan járnak, 

bús fészkedre rátalálnak. 

 

Kinek nincsen szeretője, 

Menjen ki a temetőben, 

Írja fel egy nagy sírkőre, 

Neki nincsen szeretője. 

 

Ne sírj rózsám, mert én sírok, 

tőled búcsúzni akarok, 

búcsúzásunk rövid legyen, 

ne keserítsd gyönge szívem. 

 

Kinek nincs hely itt lakni, 

Menjen menyországba lakni, 

Építsen az égre házat, 

Ott nem éri semmi bánat. 

 

Építsen az ég szélire, 

Ott nem éri semmiféle, 

Építsen az égre házat, 

Ott nem éri semmi bánat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

3. BONCIDAI MENYECSKÉK 

Boncidai menyecskék 

ugrálnak, mint a kecskék, 

szeretőjük mindig más  

az uruk csak ráadás. 

 

A menyecske tovalát  

vízért küldi az urát, 

míg az ura vízért jár 

a komája nála jár. 

 

 

Édes uram de jó kend, 

de jó vizet hozott kend, 

menjen vízért máskor is, 

hozzon vizet többet is. 

 

Szedik-szedik a szilvát  

válogatják a javát, 

én is ettem belőle, 

szerelmes lettem tőle. 

 

 

Ne néz rám így ne-ne-ne, 

nem vagyok én a fene,  

nem akarlak megenni,  

csak a szemed kiszedni. 

 

Boncidai híd alatt 

lányok sütik a halat, 

papírosba csavarják, 

a legénynek úgy adják. 

 

Boncidai híd alatt  

leány a legény alatt,  

azért feküdt alája; 

viszketett a szoknyája. 

 

Szeretem én a papot, 

veszek neki kalapot, 

még jobban a papnét, 

veszek neki kanapét. 

 

Boncidai magastorony,  

beléakadt az ostorom, 

gyere babám akaszd ki,  

a nyavaja törje ki. 

 

Boncidai piacon  

almát árul egy asszony. 

Lehajolt a kosárba,  

kilátszott a bokája. 

 

Komámasszony gatyát mos,  

bezzeg akkor nem álmos 

Csodálkozik felőle,  

hol az szerszám belőle. 

 

A menyasszony lába közt, 

össze-vissza áll a szösz 

A vőlegény megígéri,  

még az éjjel kikeféli. 

 

Faluvégén templom, 

bemenjek e nemtom. 

Faluvégén megint templom, 

Bemenjek e megint nemtom. 

 

 

4. Zöld erdőben jártam 

Zöld erdőben jártam, hm. 

Zöld erdőben jártam, tralalalalalalala, 

Egy gödröt találtam, hahahahaha. 

 

Lyány volt a gödörben, hm. 

Lyány volt a gödörben, tralalalalalalala, 

Sára volt a lelkem, hahahahaha.  

 

Mondtam néki: Sára, hm. 

Mondtam néki: Sára, tralalalalalalala, 

elég lesz ez mára, hahahahaha.  

 

Azt mondta a Sára, hm. 

Azt mondta a Sára, tralalalalalalala, 

nem lesz elég mára, hahahahaha. 

 



5 
 

5. Cigányhimnusz 

Zöld az erdő, zöld a hegy is 

A szerencse jön is, megy is 

Gondok kése húsunkba vág 

Képmutató lett a világ 

 

Egész világ ellenségünk 

Űzött tolvajokként élünk 

Nem loptunk mi csak egy szöget 

Jézus vérző tenyeréből 

 

Isten, könyörülj meg nékünk 

Ne szenvedjen tovább népünk 

Megátkoztál, meg is vertél 

Örök csavargóvá tettél 

 

 

6. Aranyosom 

Aranyosom, hogy vegyelek feleségül én? 

Hisz apádnak ház eleje patyolat fehér. 

2x: Sejehaj, kis virágszál, patyolat fehér. 

 

Hogy repüljek én tehozzád, nem vagyok 

madár. 

Nincsen szárnyam, kék egekbe nem 

vihetlek ám! 

2x: Sejehaj, kis virágszál, nem vihetlek 

ám! 

 

Mint a rétnek jó illatát, elfújnálak én, 

De szellőcske nem lehetek, nem lehetek 

én. 

2x: Sejehaj, kis virágszál, nem lehetek 

én. 

 

 

7. Lydiához 

Míg én voltam a kedvesed, 

S felfénylő nyakadat még nem ölelte 

más 

Ifjú, míg veled éltem én, 

Nálam jobban a dús perzsa király sem 

élt. 

 

Míg más nem hevített, csak én, 

Míg el nem ragadott tőlem a trák Chloé, 

Rólam szólt a dalod s olyan 

Híres voltam, akár hajdani ősanyánk. 

 

Lantot penget a szép Chloé, 

Fenséges szerető és dalosajkú is; 

Hogy megváltsam az életét, 

Vállalnám a halált boldogan érte én. 

Engem meg Calais szeret, 

Testem most vele ég egy szerelem 

tüzén, 

Hogy megváltsam az életét, 

Vállalnám a halált kétszer is érte én. 

 

S mit szólnál, ha a régi láng 

Fellobbanna ma és szőke Chloé helyett 

Hozzád kötne a vágy megint, 

Ajtóm újra neked nyílna ki Lydiám? 

 

Szép csillag Calais ragyog, 

Náladnál meg a bősz Ádria sem vadabb, 

Nád sem hajladozóbb, de nézd! 

Csak véled tudok én halni is, élni is! 
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8. Szása 

Nem volt a Szása egy moszkvai nagy dáma, 

Nem volt a Szása, csak egy kis cigányleány. 

2x: Nagy Oroszországban, a vad Ural aljában 

Vitte kopott trojkáján egy cigánykaraván. 

 

Szergej dalára víg táncot jár a Szása, 

Szergej virága díszlik dús barna haján. 

2x: Csodás május éjjel az erdő sűrűjében 

Csókot kér a legény, s csókra csókot ád a lány. 

 

Egyszer csak vége lett a dalnak és a táncnak, 

Elvitte őt erővel egy kozák legény. 

2x: Hites feleségnek és törvényes cselédnek, 

Álmaiban él csupán az erdei legény. 

 

Sápadt a Szása és búsan jár a házban, 

Unott minden éjszakája, unott nappala. 

2x: De ha Szergej eljő, hogy: „Szása, hív az erdő!” 

Újra ő a legvidámabb, s a legboldogabb 

 

 

9. Rejtelmek 

Rejtelmek, ha zengenek 

Őrt állok, mint mesékbe'. 

Bebújtattál engemet 

Talpig nehéz hűségbe. 

 

Don, don… 

 

Szól a szellő, szól a víz, 

Elpirulsz, ha megérted. 

Szól a szem és szól a szív, 

Folyamodnak teérted. 

 

Do, don… 

 

Én is írom énekem, 

Ha már szeretlek téged. 

Tedd könnyűvé énnekem 

Ezt a nehéz hűséget. 

 

Don, don… 
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10. Ha én rózsa volnék 

Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék, 

Minden évben négyszer virágba borulnék, 

Nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, 

Az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. 

 

Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, 

Akárhonnan jönne, bárkit beengednék, 

Nem kérdezném tőle, hát téged ki küldött, 

Akkor lennék boldog, ha mindenki eljött. 

 

Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék, 

Hogy az egész világ láthatóvá váljék, 

Megértő szemekkel átnéznének rajtam, 

Akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam. 

 

Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, 

Minden áldott éjjel fényben megfürödnék, 

És ha egyszer engem lánckerék taposna, 

Alattam a föld is sírva beomolna. 

 

Ha én zászló volnék, sohasem lobognék, 

Mindenféle szélnek haragosa lennék, 

Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, 

S nem lennék játéka mindenféle szélnek. 

 

 

11. Tudod, hogy nincs bocsánat 

Tudod, hogy nincs bocsánat, 

hiába hát a bánat. 

Légy, ami lennél: férfi. 

A fű kinő utánad. 

A bűn az nem lesz könnyebb, 

hiába hull a könnyed. 

Hogy bizonyság vagy erre, 

legalább azt köszönjed. 

Ne vádolj, ne fogadkozz, 

ne légy komisz magadhoz, 

ne hódolj és ne hódits, 

ne csatlakozz a hadhoz. 

Maradj fölöslegesnek, 

a titkokat ne lesd meg. 

S ezt az emberiséget, 

hisz ember vagy, ne vesd meg. 

Emlékezz, hogy hörögtél 

s hiába könyörögtél. 

Hamis tanúvá lettél 

saját igaz pörödnél. 

Hittél a könnyü szóknak, 

fizetett pártfogóknak 

s lásd, soha, soha senki 

nem mondta, hogy te jó vagy. 

Megcsaltak, úgy szerettek, 

csaltál s igy nem szerethetsz. 

Most hát a töltött fegyvert 

szoritsd üres szivedhez. 

Vagy vess el minden elvet 

s még remélj hű szerelmet, 

hisz mint a kutya hinnél 

abban, ki bízna benned. 
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12. Altató 

Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom, 

alszik a pókháló közelében a légy a falon; 

csönd van a házban, az éber egér se kapargál, 

alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály. 

 

Kasban a méh, rózsában a rózsabogár, 

alszik a pergő búzaszemekben a nyár, 

alszik a holdban a láng, hideg érem az égen; 

fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben. 

 

Kasban a méh, rózsában a rózsabogár, 

alszik a pergő búzaszemekben a nyár, 

alszik a holdban a láng, hideg érem az égen; 

fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben. 

 

 

13. Budapest 

Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk 

Maradunk itt, vagy egyszer majd továbbmegyünk? 

Itt van a város, vagyunk lakói 

Maradunk itt, neve is van: Budapest 

 

Reggelre kelve, ahogyan ez itt szokás 

Közértbe megy le tejért János és Tamás 

Házakon rések, azon kilépnek 

Házak közt járat, azokon járnak, indulnak el 

 

Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk 

Maradunk itt, vagy egyszer majd továbbmegyünk? 

Itt van a város, vagyunk lakói 

Maradunk itt, neve is van: Budapest 

 

Reggelre kelve, ahogyan ez itt szokás 

Közértbe megy le tejért János és Tamás 

Tócsák tükrében magukat nézve 

Dohányszemcsékkel zakók zsebében, indulnak el 

 

Kérdésem volna, pálinkát mérnek-e már 

Felismer tanár úr, vagy tán elfelejtett már 

Éva tegnap volt az abortusz bizottság előtt 

Téli kabátomra hasztalan keresek vevőt 

 

Házmesterünknek adjunk szép mosolyokat 

Nézd, homlokomra egy boríték nem ráragadt 

Más vagyok, nem az, akit épp maga most keres 

Fáskerti elvtárs, legyen már olyan szíves 
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A fekete lyuk egy nem létező égitest 

Három év múlva nem vagyok hadköteles 

Felismer tanár úr, vagy tán elfelejtett már 

Kérdésem volna, pálinkát mérnek-e már 

 

Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk 

Maradunk itt, vagy egyszer majd továbbmegyünk? 

Itt van a város, vagyunk lakói 

Maradunk itten, maradunk itt, maradunk 

 

 

14. Guntanamera 

Egyenes derékkal jöttem, 

Onnan, hol nőnek a pálmák. 

Egyenes derékkal jöttem, 

Onnan, hol nőnek a pálmák. 

Mielőtt meghalok, lelkem 

Versekben osztja el álmát. 

 

Guantanamera, guajira guantanamera 

Guantanamera, guajira guantanamera 

 

¦: Versemben lángragyúlt kármin 

Váltja a nyugalom zöldjét. :¦ 

Versem mint sebesült szarvas, 

Hegyekre cseréli völgyét. 

 

¦: Guantanamera, guajira guantanamera 

:¦ 

 

¦: Szétosztom sorsom a földnek, 

Mindegyik szegénye kapja. :¦ 

Szívemnek nem kell a tenger, 

Füröszti hegyek patakja. 

 

 

15. Kösz, jól vagyok 

Kösz, jól vagyok, úgy mint a nagyok 

Beszívhatok és kifújhatok  

Mindkét kezem, zsebre teszem  

Felnőtt vagyok, én is elhiszem  

 

Mikulás helyett, csokit én veszek 

Ablakba ajándékot teszek 

Nincsen titok, mindent láthatok, 

Korhatáros filmet bámulok 

 

Átalhatom, ha akarom a szombat 

délutánt 

Levest eszem sütemény után 

Béka nő a hasamban, annyi vizet iszok 

Pofát vágok és úgy maradok 

 

Az égen csillagok, én meg lent vagyok 

Nem zavar már ez az állapot 

A szivárvány csoda látvány 

Fénytörési jelenség csupán  

 

Nem kell átadnom, a villamoson 

Az ülést, ha nem akarom 

Megjegyzést teszek, majd megveszek 

Milyenek a mai gyerekek 

 

ll: Átalhatom, ha akarom a szombat 

délutánt 

Levest eszem sütemény után 

Béka nő a hasamban, annyi vizet iszok 

Pofát vágok és úgy maradok :ll 

 

Mégsem teszem, megjött az eszem 

Unalmas lettem, azt hiszem 

Mégsem teszem, megjött az eszem 

Unalmas lettem, kedvesem 
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16. Ohio 

Megmondtam én, enyém leszel, 

És többé már senki nem ölel. 

Vár ránk a part, hív a nagy folyó, 

Csobban a víz, hív az Ohio. 

 

Megkértem én szép kedvesen, 

Jöjjön velem, sétáljon velem, 

Vár ránk a part, hív a nagy folyó, 

Csobban a víz, hív az Ohio. 

 

Megmondtam én, enyém leszel... 

 

És amikor átöleltem, 

A késemet nekiszegeztem. 

Felkiáltott: kérlek, ne ölj meg, 

A halálba ne küldj engemet! 

 

Megmondtam én, enyém leszel...  

 

Éjfél után mentem haza, 

 Jaj, mit tettem, ó én ostoba: 

Megöltem őt, akit szerettem, 

Mert nem kellett, ó a szerelmem.  

 

Megmondtam én, enyém leszel... 

 

 

17. Mit tehetnék érted? 

Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok, 

És azt hiszem, már észrevetted, a jó tündér sem én vagyok. 

De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, 

Úgy érezném, vannak még csodák. 

 

Mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatod, 

Hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot? 

Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? 

Mit tehetnék, áruld el nekem. 

 

Nincsen varázspálcám, mellyel bármit eltüntethetek 

És annyi minden van jelen, mit megszüntetni nem lehet 

De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, 

Úgy érezném, vannak még csodák. 

 

Mit tehetnék érted… 

Nincsen hétmérföldes csizmám, nincsen varázsköpenyem 

Hogy holnapra már máshol leszünk, sajnos, nem ígérhetem. 

De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, 

Úgy érezném, vannak még csodák. 

 

Mit tehetnék érted… 
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18. Kell egy ház 

||:Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam.: || 

 

Mikor kigyúltak a fények, minden más lett. Ó yee 

A reggae zene éltet, most már érzem. Ó yee 

Ha a zenélésnek vége, egyszer végleg. Ó yee 

Tudom már rég, hogy mi az amit szeretnék. 

 

||:Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam.: || 

 

Majd kiülök a partra, bármikor ez jó. 

A pipámban ganja, csak a reggae szól. 

Élvezem a napfényt, ahogy tűz. 

Mert tudom már rég, hogy ez az amit szeretnék. 

 

||:Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam.: || 

 

Majd lassabban élek, mint azelőtt bármikor, 

És mindent megértek, amiről a reggae szól. 

És bárki aki eljön, hogy pár napot nálam töltsön, 

Arra emlékezni fog, hogy a raszta szív örökké dobog. 

 

||:A rasta szív, a rasta szív, a rasta szív örökké dobog.:|| 

||:A rasta szív, a rasta szív, a rasta szív örökké dobog.:|| 

 

||:Kell egy ház, kell egy ház az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. 

Ó baby-baby-baby-baby:|| 

 

 

19. Országút blues 

 

K. úr családjával Szombathelyen élt, 

Indultak nyaralni, de a mama félt, 

Ne rohanjunk, Dönci! Olyan szép a táj, 

Tudják a gyerekek, te vagy a király! 

 

B. elvtárs Szegeden a Volgájába szállt, 

A hátsó ülésen a titkárnője várt, 

Hátraszól a sofőr: -Főnök, mi a cél? 

Gyerünk Balatonra, ami belefér! 

 

Jó nekem a Trabant, nem kell Cadillac, 

Az élet nem álom, holnap ébredek. 

 

K. úr megérezte, eljött az idő, 

Férfi módra vezet, reszkessen a nő, 

Előz a kanyarban, a gumi szinte ég, 

Hátul a két gyerek, szembejön a Vég! 

 

Keletről a Volga Siófokhoz ért, 

B. elvtárs ott hátul, a lényegre tért, 

Félrenéz a sofőr, a sziréna zúg, 

Hétköznapi eset, vértől mocskos út. 
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20. 67-es út 

Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze 

A 67-es úton várhatsz rám dideregve 

Nyáréjszakán ha nem jövök, esik az eső és mennydörög 

A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám 

 

Csillagok, csillagok mondjátok el nekem 

Merre jár, hol lehet most a kedvesem 

Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok 

Egyszer te is hazatalálsz, egyszer én is hazatalálok 

 

Nagy esők jönnek és itt maradok, itt maradok örökre, 

A 67-es út mellett az árokparton ülve 

Nyáréjszakán ha megjövök, esik az eső és mennydörög 

A csillagokkal ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám 

 

Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem 

Merre jár, hol lehet most a kedvesem 

Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok 

Egyszer te is hazatalálsz, egyszer én is hazatalálok 

 

 


