
1.Ahogy lesz úgy lesz 

1. Mint hosszú copfos barna lány, 

Jó édesanyám faggattam én, 

Leszek-e boldog, leszek-e szép, 

S ő válaszolt könnyedén: 

 

Bárhogy lesz, úgy lesz, 

A jövőt nem sejthetem, 

A sors ezer rejtelem,  

Ahogy lesz, úgy lesz! 

Bárhogy lesz, úgy lesz. 

 

2. Aztán az első randevún 

Egy kócos fiú, ki hozzám hajolt, 

Szeretsz-e mindig, kérdeztem én, 

S ő vidáman válaszolt: 

 

Bárhogy lesz, úgy lesz, 

A jövőt nem sejthetem,  

A sors ezer rejtelem, 

Ahogy lesz, úgy lesz,  

Bárhogy lesz, úgy lesz. 

 

3. Sok évig éltünk boldogan, 

Aztán ő elment, oly messze jár. 

Visszatér hozzám, visszatalál, 

A levélben ennyi áll: 

 

Bárhogy lesz, úgy lesz, 

A jövőt nem sejthetem,  

a sors ezer rejtelem, 

Ahogy lesz, úgy lesz,  

bárhogy lesz, úgy lesz. 

 

2. 4. Nekem is van már gyermekem, 

Egy barna kislány csak az enyém. 

Leszek-e boldog?- Kérdezi ő, 

S én mosolygok könnyedén:  

 

Bárhogy lesz, úgy lesz…. 

 

  



2.Amikor 

Amikor először nevettél reám, 

Nem akartam hinni a szememnek. 

Amikor először beszéltem veled, 

Nem akartam hinni a fülemnek. 

 

Nem is értem azt, hogy miért én vagyok 

Az a kiválasztott, kivel jársz, 

Nem is értem azt, hogy miért jó neked 

Az, amikor este reám vársz. 

 

Nem is érdekelt soha, nem is érdekelt soha, 

nem is érdekelt soha. :|| 

 

Amióta látlak, nagyon jól tudom, 

Te vagy az, kit mindig néznem kell. 

Amióta hallom a hangodat, tudom, 

Te vagy az, kit mindig hallgatni kell. 

 

Meg is értem azt, hogy miért kell nekem 

Az, hogy nagyon gyakran veled legyek. 

Meg is értem azt, hogy miért jó veled, 

Tudom azt, hogy nagyon szeretlek. 

 

Nem is hagylak el soha, nem is hagylak el soha, 

nem is hagylak el soha. :|| 

  



3.A nézését meg a járását 

 

Szegény vagyok, szegény vagyok szegénynek születtem.  

Az én babám, az én babám a legszebbik kincsem.  

Mert a nézését meg a járását , csípőjének a ringását. 

Száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám. 

 

 

Az én babám, az én babám a falu legszebb lánya. 

Hogy ne volna, hogy ne volna hisz én vagyok a párja. 

Mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását. 

Száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám. 

 

Mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását. 

Száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám 

 

Bekötöm lovamat, piros almafához 

Bekötöm szívemet, gyönge violámhoz 

Lovamat eloldom mikor a Hold felkel, 

De tőled violám csak a halál old el 

 

Mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását. 

Száz aranyért nem adnám, száz aranyért nem adnám 

Mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását. 

Száz aranyért nem adnám, száz aranyért nem adnám 

 

  



4.Azért vannak a jó barátok 

Az esőt felszárítani úgy sem tudod 

A szelet megfordítani úgy sem tudod 

 

Ujjaid közül a kor  

Úgy száll mint szürke por, és a perc hordja el 

 

Azért vannak a jó barátok 

Hogy a rég elvesztett álmot 

Visszahozzák néked majd egy szép napon 

Azért vannak a jó barátok  

Hogy az eltűnt boldogságot  

Visszaidézzék egy fázós alkonyon 

 

Az álmot meg nem álmodni úgy sem tudod 

Az érzést elhallgattatni úgy sem tudod 

Ujjaid közt a kor 

Úgy száll mint szürke por, és a perc hordja el 

 

Azért vannak a jó barátok 

Hogy a rég elvesztett álmot 

Visszahozzák néked majd egy szép napon 

Azért vannak a jó barátok  

Hogy az eltűnt boldogságot  

Visszaidézzék egy fázós alkonyon 

 

Azért vannak a jó barátok 

Hogy a rég elvesztett álmot 

Visszahozzák néked majd egy szép napon 

Azért vannak a jó barátok  

Hogy az eltűnt boldogságot  

Visszaidézzék egy fázós alkonyon 

 

Azért vannak a jó barátok  

Hogy az eltűnt boldogságot  

visszaidézzék egy fázós alkonyon. 



5.CAROLINA 
 

Vele álmodtam, róla álmodtam az éjjel, 

halkan suttogtam, nevét suttogtam, Carolina. 

Arra gondoltam, milyen jó lenne, Carolina, 

hogyha itt lenne, mindig velem, ó Carolina. 

 

Vele álmodtam, róla álmodtam az éjjel, 

halkan suttogtam, nevét suttogtam, Carolina. 

Vele alszom el, vele ébredek, Carolina, 

Ilyen szép kislány nincs a világon, mint Carolina. 

 

Carolina, Carolina, úgy várlak, 

Carolina, Carolina, úgy várlak. 

Gyere el hozzám, gyere el hozzám 

és soha többé ne hagyj el, 

Carolina, Carolina jöjj el! 

 

Vele álmodtam, róla álmodtam az éjjel, 

halkan suttogtam, nevét suttogtam, Carolina. 

Vele alszom el, vele ébredek, Carolina, 

Ilyen szép kislány nincs a világon, mint Carolina. 

 

Carolina, Carolina, úgy várlak, 

Carolina, Carolina, úgy várlak. 

Gyere el hozzám, gyere el hozzám 

és soha többé ne hagyj el, 

Carolina, Carolina jöjj el! 

 

Carolina, Carolina, úgy várlak, 

Carolina, Carolina, úgy várlak. 

Gyere el hozzám, gyere el hozzám 

és soha többé ne hagyj el, 

Carolina, Carolina jöjj el! 

 
ÚJRA AZ UTOLSÓ VERSSZAK 

  



6.Darabokra törted a szívem 

 
Kár, nem is tudod, milyen kár, 

Hogy olyan messze futottál, 

Darabokra törted a szívem. 

Fáj, nem is tudod, hogyan fáj, 

Hogy búcsú nélkül itt hagytál, 

Hogyan tudtad ezt tenni vélem? 

 

Szánd meg hát szomorú szívem, 

Úgysincs más vigaszom nekem, 

Jöjj el hát, jöjj el hát, 

Hogy egy összetört szívet megragassz! 

Szánd meg hát szomorú szívem, 

Úgysincs más vigaszom nekem, 

Jöjj el hát, jöjj el hát, 

Hogy egy összetört szívet megragassz! 

 

Fájt, nem is tudod, hogyan fájt, 

Hogy nem találtam nagyon mást, 

Ki életembe helyedbe léphet. 

Most jó, nem is tudod, milyen jó, 

Nincs ki hozzád hasonló, 

Így gondtalanul egyedül élek. 

 

Szánd meg hát szomorú szívem, 

Úgysincs más vígaszom nekem, 

Jöjj el hát, jöjj el hát, 

Hogy egy összetört szívet megragassz! 

Szánd meg hát szomorú szívem, 

Úgysincs más vígaszom nekem, 

Jöjj el hát, jöjj el hát, 

Hogy egy összetört szívet megragassz! 

 

Szánd meg szomorú szívemet, 

Szánd meg darabokra összetört szívem! 

Szánd meg szomorú szívemet, szánd meg! 

Szánd meg szomorú szívemet, szánd meg! 

Szánd meg hát szomorú szívem, 

Úgysincs más vígaszom nekem, 

Jöjj el hát, jöjj el hát, 

Hogy egy összetört szívet megragassz! 



Szánd meg hát, szánd meg hát, 

Jöjj el hát, 

Hogy egy összetört szívet megragassz! 

Szánd meg hát szomorú szívem, 

Úgysincs más vígaszom nekem, 

Jöjj el hát, jöjj el hát! 

Jöjj el hát, jöjj el hát! 
  



7.Egy szál harangvirág 

Egy szál harangvirág, 

ennyi csak, mit adhatok, 

és kívánok még 

nagyon sok boldog névnapot. 

 

Nem nagy dolog, mondhatja más, 

tudom jól, de mit tegyek? 

Egy szál harangvirág, 

ez jelzi most az ünnepet. 

 

De látom, téged csak a virág érdekel, 

mit mondok, az sajnos a füledig nem jut el. 

De elnézem neked, mert engem szeretsz, 

s így rossz ember nem lehetsz. 

 

Egy szál virág, nem nagy dolog, 

de ennyi csak, mit adhatok 

és kívánok még 

nagyon sok boldog névnapot. 

 

De látom, téged csak a virág érdekel, 

mit mondok, az sajnos a füledig nem jut el. 

De elnézem neked, mert engem szeretsz, 

s így rossz ember nem lehetsz. 

 

Egy szál harangvirág, 

ennyi csak, mit adhatok, 

és kívánok még 

nagyon sok boldog névnapot. 

 

És kívánok még 

nagyon sok boldog névnapot. 

  



8.Eladó, kiadó most a szívem 

Eladó, kiadó most a szívem, 

kiadom, hogyha kell teneked. 

Eladó, kiadó most a szívem, 

és hozzá kaphatsz egy életet. 

 

Eladó, kiadó most a szívem, 

nem lakik benne már senki sem. 

Tessék vidd, átadom olcsón neked, 

most egy jó szóért megveheted. 

 

Rég a csend lakik csak benne, 

úgy kell már egy új lakó, 

mert a régi elhitte, 

hogy ennél jobb is kapható. 

Azt üzente, visszajönne, 

hogyha ez még lakható, 

de neki ez már többé soha 

nem lesz kiadó. 

 

 

Eladó, kiadó most a szívem, 

kiadom, hogyha kell teneked. 

Eladó, kiadó most a szívem, 

és hozzá kaphatsz egy életet. 

 

Eladó, kiadó most a szívem, 

nem lakik benne már senki sem. 

Tessék vidd, átadom olcsón neked, 

most egy jó szóért megveheted. 

 

Eladó, kiadó most a szívem, 

nem lakik benne már senki sem. 

Tessék vidd, átadom olcsón neked, 

most egy jó szóért megveheted. 

  



9.Elmegyek 

Egy kis patak mindig rohant, 

s közben csak énekelt.  

egy sziklafal útjába állt, 

s a dalnak így vége lett. 

 

Én is így lettem néma víztükör,  

mikor tőlem elmentél.  

Nekem többé már a Nap sem tündököl,  

csak ha újra megjönnél.  

 

Elmegyek, elmegyek, 

milyen úton indulok, még nem tudom.  

Elhagyom otthonom, 

még a jó barátoktól sem búcsúzom.  

Elmegyek, elmegyek, 

igen megkereslek én, bármerre jársz.  

Nem tudom, hogy merre vagy, 

mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. 

 

Vasárnap volt, vasárnap volt, 

amikor elhagytál. 

Azóta én minden napot 

feketével írok már. 

 

Látod így vitted el a színeket, 

mikor tőlem elmentél. 

Nekem többé már nem lesznek ünnepek, 

csak ha újra megjönnél. 

 

Elmegyek, elmegyek, 

milyen úton indulok, még nem tudom.  

Elhagyom az otthonom, 

még a jó barátoktól sem búcsúzom.  

Elmegyek, elmegyek, 

igen megkereslek én, bármerre jársz.  

Nem tudom, hogy merre vagy, 

mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. 

  



10.Én aki nála jártam 

Én, aki nála jártam,  

Én, aki rátaláltam, 

Én tudom, mennyit ér a szó: 

Szerelem… 

 

Én, aki véle voltam,  

Én, aki megcsókoltam, 

Én soha nem feledem… 

 

Én, aki bíztam benne, 

Úgy, mint az életemben. 

Én, akin áttáncolt csak ő… 

 

Én, aki ismerhettem, 

Én, aki elvesztettem. 

Én, soha nem feledem… 

 

  



11.Gondolsz-e majd rám 

Nem lehet még itt a búcsúzás 

Csak te voltál nékem, senki más 

Elvitted álmomat, 

még látom arcodat 

Mindig kísért egy fájó gondolat 

 

Gondolsz-e majd rám 

Ha elmúlt az éjjel 

 

Minden álmunkat 

A hajnal tép széjjel 

 

Hazudd, hogy fáj 

Hogy most is fáj a búcsúzás 

S hogy nem szerettél így 

Még senki mást 

 

Gondolsz-e majd rám 

Ha más csókját kéred 

Nem ölel már át 

Két karom téged 

 

Hazudd, hogy vársz 

Örökké vársz, csak engem vársz 

||: S hogy nem szerettél így 

Még senki mást :|| 

 

  



12.Ha itt lennél velem 

Én mennék veled, de nem akarod, 

Csak nézek utánad az ablakon. 

Ahogy egy kisfiú, ha nem hiszi el, 

Hogy most már menni kell. 

A mesének vége és álmodom, 

Hogy virág nyílik a domboldalon 

A felhők fölött ragyog a nap, 

Ha itt lennél velem. 

Én letörölném a könnyeid, 

és elmondanám, hogy szép lehet 

A holnap, hogy ha elhiszed, 

Ha itt lennél velem. 

Ha itt lennél velem, 

és fognád a két kezem 

én nem engedném el 

Többé már sosem. 

Ha itt lennél velem, 

és fognád a két kezem. 

én nem engedném el, 

Többé már sosem. 

Kedvesem. 

A mesének vége és álmodom, 

Hogy reggel újra fel kel a nap, 

Igazat mond és megsimogat, 

Ha itt lennél velem. 

Én mennék veled, de nem akarod, 

Csak nézek utánad az ablakon. 

Ahogy egy kisfiú, ha nem hiszi el, 

Hogy most már menni kell. 

Ha itt lennél velem, 

és fognád a két kezem. 

én nem engedném el 

Többé már sosem. 

Ha itt lennél velem, 

és fognád a két kezem, 

én azt kérném megint, 

Hogy hazudj még nekem, 

Kedvesem. 
  



13.Ha legközelebb látlak 
 

 

1. Ha legközelebb látlak, már nem figyelek rád, 

Nem fordulok utánad, megyek csak tovább. 

Ha nem vagy, úgysem jó, 

Itt vagy, úgysem jó. 

Akkor miért tegyem, 

Egyszer már illene rendbe hoznom az életem. 

 

2. Ha legközelebb látnál, 

Neked se lesz vidám. 

Ha rosszabb lesz a vártnál, 

Nem az én hibám. 

Fordulj csak másfelé, 

Nézd a házakat, vagy a kék eget, 

De sose gondolj arra, hogy én szerettelek! 

 

3. Hogy hol romlott el, nem számít már, 

Hogy mi volt a baj, nem számít már. 

De nem mindegy még ma sem, 

Hogy bírod-e nélkülem, 

Ha lesz erôd, hogy egyszer ezt megmondd nekem! 

 

 

4. Ha legközelebb látlak, már nem figyelek rád, 

Nem fordulok utánad, megyek csak tovább. 

Ha nem vagy, úgysem jó, 

Itt vagy, úgy sem jó 

Akkor mit tegyek? 

Majd megpróbálok mindent, hogy elfelejtselek. 

 

 

  



14.Homokóra 

Ülök a szobámban búsan egyedül 

És a fájó múltra gondolok. 

Odakünn az utcán lassan fény dereng 

És az órán pereg a homok. 

 

Szeretném a homokórát megállítani 

Szeretném az emlékeim elfelejteni, 

De a homokóra csak pereg pereg 

Ígyhát kedves tovább szenvedek. 

 

Nem tudom, hogy elhiszed-e még, 

Hogy fájó szívem örökké tiéd. 

Álmaimban téged látlak  

Két karomba téged zárlak 

Nem tudom, hogy elhiszed-e még! 

 

De, ha egyszer drágám nem bírom tovább 

Ezt a fájó bús emlékezést. 

Elmegyek én akkor továbbálok én, 

Mert a szívem magányos szegény. 

 

Elviszem én magammal az emlékeidet, 

Hogy ne lássam a lassan pergő homokszemeket. 

Utoljára drágám azt kívánom én, 

Hogy te mással nagyon boldog légy! 

 

  



15.Hosszú fekete haj 

Hosszú, fekete haj, 

de sukár ez a csaj, túlságosan gizda, 

a lóvéja meg nyista 

Hosszú, fekete haj, 

de sukár ez a csaj, túlságosan gizda, 

a lóvéja meg nyista! 

 

Mert olyan kamelós a barátom, 

olyan sukár csávó belátom, 

Olyan sunelós a csávó, 

és minden csajnál lácsó! 

 

Hosszú, fekete haj, 

de sukár ez a csaj, túlságosan gizda, 

a lóvéja meg nyista 

 

Hosszú, fekete haj, 

de sukár ez a csaj, túlságosan gizda, 

a lóvéja meg nyista 

Hosszú, fekete haj, 

de sukár ez a csaj, túlságosan gizda, 

a lóvéja meg nyista! 

 

Mert olyan kamelós a barátom, 

olyan sukár csávó belátom, 

Olyan sunelós a csávó, 

és minden csajnál lácsó! 

 

Hosszú, fekete haj, 

de sukár ez a csaj, túlságosan gizda, 

a lóvéja meg nyista 

 

Hosszú, fekete haj, 

de sukár ez a csaj, túlságosan gizda, 

a lóvéja meg nyista 



 

16.Járom az utam 

Járom az utam, macskaköves úton, 

A léptem kopog esős éjszakán, 

Az ütött-kopott utcák nevét tudom, 

Mert én ott születtem, ez a hazám. 

 

Itt kísért anyám iskolába, szegény, 

Ott volt a szeme mindig kisfián, 

Itt minden emlék múltam hozza felém, 

Mert én itt születtem, ez a hazám. 

 

Tudom, a Nap az másutt szebben ragyog, 

Sok itt a füst, a korom és a köd, 

De itthon mégis Angyalföldön vagyok, 

A Váci út és Lehel út között. 

 

Járom az utam, macskaköves úton, 

Sok régi barát köszönt énreám, 

Itt minden öreg haver nevét tudom, 

Mert én itt születtem, ez a hazám. 

 

Ha nem tudok aludni éjjel, 

És nem jön az álom felém, 

Veszem a kalapom, s a kaput becsukom, 

S fütyülve indulok én. 

(fütty) 

Mert én itt születtem, ez a hazám 

 

Megállok én egy neonlámpa alatt, 

Egy egész élet emlékeivel, 

Azt, ami még az életemből maradt, 

Szép csendben, békén már itt töltöm el. 

 

Én örökifjú angyalföldi gyerek, 

Járom az utam, s füttyre áll a szám, 

Bár sok a hibám, itt mindenki szeret, 

Mert én itt születtem, ez a hazám. 

  



17.Kell, hogy várj! 

Szemedben könnyek, 

Haragszol rám. 

Hogy el kell menjek, 

Nem az én hibám. 

Kell, hogy várj, várj is meg, 

Ne félj, újra visszajövök. 

De addig írj, gyakran írj, 

így szerezz egy kis örömöt nekem. 

 

Kiszáradt torkom és ég a szám, 

Utolsó csókunk, gondolj majd rám. 

Kell, hogy várj, várj is meg, 

Ne félj, újra visszajövök. 

De addig írj, gyakran írj, 

így szerezz egy kis örömöt nekem. 

 

Nevess, hisz így szeretlek, 

Vidámnak és kedvesnek 

Lássalak, ha nem leszel velem. 

Nehéz most messze menni, 

De könnyebb elviselni, 

Ha rád majd így emlékezem. 

 

Titokban sírhatsz egy kicsit még. 

Na jól van most már, ennyi elég. 

Kell, hogy várj, várj is meg, 

Ne félj, újra visszajövök. 

De addig írj, gyakran írj, 

így szerezz egy kis örömöt. 

Kell, hogy várj, várj is meg, 

Ne félj, újra visszajövök. 

De addig írj, gyakran írj, 

így szerezz egy kis örömöt. 

Nekem 

  



18.Lakodalom van a mi utcánkban 

 

Lakodalom van a mi utcánkban, 

férjhez megy a falu legszebb lánya, 

hivatalos vagyok oda én is, 

nem mennék el, ha százszor üzennék is. 

 

Vége van már a lakodalomnak, 

nagy bánata van a menyasszonynak, 

forgatja a karikagyűrűjét, 

sajnálja a régi szeretőjét. 

 

Este viszik a menyasszony ágyát, 

elveszették a nyoszolya lábát, 

addig babám nem fekszel az ágyra, 

míg meg nem lesz a nyoszolya négy lába. 

 

Megvan már a nyoszolya virága, 

Te meg asszony feküdj be az ágyba, 

Tedd a lábad "Vö" betű formába, 

Hadd ropogjon a nyoszolya virága. 

  



19. Lesz maga juszt is az enyém! 

Lesz maga juszt is az enyém, 

Csak az enyém, 

Csak az enyém! 

Nincs egyebem, csak a remény, 

Csak a remény, a remény. 

Karikagyűrű ragyoghat a kezén, 

Kacaghat gúnyosan ma még felém! 

Lesz maga juszt is az enyém, 

Csak az enyém, 

Az enyém! 

 

Tavasszal én csak azt daloltam, 

Zokogva, hogy szeret-e még. 

Tavasszal még bolondja voltam, 

De mégsem nyertem el szívét. 

Ma már a vén szigetre hó hull, 

S a fákat rázza téli szél. 

S a lelkem csak újra lángra gyúl, 

A szívem megint remél! 

 

Lesz maga juszt is az enyém, 

Csak az enyém, 

Csak az enyém! 

Nincs egyebem, csak a remény, 

Csak a remény, a remény. 

Karikagyűrű ragyoghat a kezén, 

Kacaghat gúnyosan ma még felém! 

Lesz maga juszt is az enyém, 

Csak az enyém, 

Az enyém! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hiába táncol éjszakán át, 

Hiába van babája száz, 

Tudom, hogy gyötröm minden álmát, 

Vidám szívét emészti láz. 

Hiába járja még a tangót, 

Ha pezsgő gyöngye könny csupán. 

A bánat ezerszer jajgatóbb, 

A sok-sok pohár után. 

 

 

Tudom, hogy egy szavamra jönne, 

De szíve büszke és kevély. 

Tudom, hogy egyre hull a könnye, 

Ha feketén leszáll az éj. 

Tudom, ha hallaná a dalt ma, 

 

A régi dalt, szeret-e még, 

Ölelő karomba omlana, 

Minek ez a büszkeség... 

 

Lesz maga juszt is az enyém, 

Csak az enyém, 

Csak az enyém! 

Nincs egyebem, csak a remény, 

Csak a remény, a remény. 

Karikagyűrű ragyoghat a kezén, 

Kacaghat gúnyosan ma még felém! 

Lesz maga juszt is az enyém, 

Csak az enyém, 

Az enyém! 

  



20. Londonban hej / Bob herceg 

Londonban, hej, van számos utca,  

És minden utcán több sarok. 

És minden sarkon vannak házak,  

És minden házon ablakok.  

 

De mind egész nagy Albionban  

Nincsen oly ablak, mint ahonnan  

A legszebb rózsaszál virít, 

A legszebb rózsaszál virít. 

 

De mind egész nagy Albionban  

Nincsen oly ablak, mint ahonnan  

A legszebb rózsaszál virít, 

A legszebb rózsaszál virít. 

 

A Bowie Street-en hogyha járok,  

A legnagyobb úr én vagyok. 

Megsüvegelnek utcaseprők 

És csizmadia inasok. 

 

Ha nincsen pénzem, iszom hitelbe, 

Enyém a legszebb lány szerelme, 

A legszebb rózsaszál virít, 

A legszebb rózsaszál virít. 

 

Ha nincsen pénzem, iszom hitelbe,  

Enyém a legszebb lány szerelme, 

A legszebb rózsaszál virít, 

A legszebb rózsaszál virít. 

 
 

  



21.Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára 

Megy a gőzös, megy a gőzös, Kanizsára, 

Kanizsai, kanizsai állomásra. 

Elől áll a masiniszta, 

Ki a gőzöst, ki a gőzöst igazítja. 

 

Megy a gőzös, megy a gőzös, Kanizsára, 

Kanizsai állomásról Kaposvárra. 

Rajta ül a bíró lánya, 

Százfodros a, százfodros a tunikája. 

 

Hallották-e, hallották-e, hogy mi történt, 

Tegnap este lenyeltem egy villanykötét,  

Azon vettem magam észre, hogy 

hátra felé világítok a sötétbe'. 

 

 

  



22.Mert a nézését, meg a járását 

Szegény vagyok, szegény vagyok, szegénynek születtem 

Az én babám, az én babám, a legszebbik kincsem 

Mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását 

Száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám! 

Mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását 

Száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám! 

 

Az én babám, az én babám, a falu legszebb lánya 

Hogyne volna, hogyne volna, hisz én vagyok a párja! 

Mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását 

Száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám! 

Mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását 

Száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám! 

 

Bekötöm lovamat piros almafához 

Bekötöm szívemet gyönge Violámhoz 

Lovamat eloldom mikor a Hold felkel 

Mert te tőled én Violám csak a halál old el! 

Mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását 

Száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám! 

Mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását 

Száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám! 
 

 

  



23.Mindig kell egy barát 

Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát,  

aki sokszor elkísér.  

Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát,  

aki mindent elmesél.  

 

Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát,  

aki bátorít hogyha félsz. 

Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát,  

kinek mindent elmesélsz. 

 

Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát,  

ki a mélyből felrepít. 

Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát,  

ki a bajban megsegít. 

 

Csodát látni, jobbá válni, 

barát nélkül, nem lehet. 

Emlékezni, tervet szőni, 

barát nélkül, nem lehet. 

 

Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát,  

aki vigaszt nyújt neked 

Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát,  

ki csak érted van veled. x3 

 

  



24.Nálad lenni újra jó lenne 

Nálad lenni újra jó lenne, 

Két karodba bújva, jó lenne. 

Arcodhoz simulva, jó lenne, 

De kár, hogy nincs már erre mód. 

 

Mindig kettőn áll a boldogság. 

Jobban bántottál, mint gondolnád, 

Megszépíti már a távolság. 

S az utolsó találkozást. 

 

Kék az ég és zöld a föld. 

Mily egyszerű az élet. 

S én egyszerűen nem tudom, 

Hogyan felejtselek. 

 

Nálad lenni újra jó lenne, 

Két karodba bújva, jó lenne. 

Arcodhoz simulva, jó lenne, 

De kár, hogy nincs már erre mód. 

 

Mindig kettőn áll a boldogság. 

Újból kezdhetnénk, ha gondolnád, 

Nem mondtuk ki még a búcsúszót. 

Hát adj még egy találkozást. 

 

Kék az ég és zöld a föld. 

Mily egyszerű az élet. 

S én egyszerűen nem tudom, 

Hogyan felejtselek. 

 

  



25.Napfény a jégen 

Hull a hó a pálmafák ölébe  

Jég borul a vágyak tengerére  

Volt egyszer, hol nem volt, egy fénylő utcabál  

Azt hittem, itt a nyár és már soha el nem száll  

 

Napfény a jégen  

Ragyogj fel nékem  

Szeretnék tündökölni  

Még egyszer, úgy mint régen  

Napfény a jégen  

Pár boldog évem  

Talán még visszajönnek  

Egyszer újra értem  

 

Most zúgva jön a szél a jégvilágból  

Súg egy szép mesét a régi nyárról  

Bolond a szív, hogy néha mit ki nem talál  

Elhinni képtelen, hogy nem jön vissza már  

 

Napfény a jégen  

Ragyogj fel nékem  

Szeretnék tündökölni  

Még egyszer, úgy mint régen  

Napfény a jégen  

Pár boldog évem  

Talán még visszajönnek  

Egyszer újra nékem  

 

És akkor gyújtsd be a roki-rakétát  

Hozzuk vissza az időn át  

A múltunk ringató bölcső dalát  

 

Napfény a jégen  

Ragyogj fel nékem  

Szeretnék tündökölni  

Még egyszer, úgy mint régen  

Napfény a jégen  

Pár boldog évem  

Talán még visszajönnek  

Egyszer újra nékem 
 



26.Ne gondold 

Ne gondold, ó ne, hogy tied a világ, 

Nem fog mindig a szerencse könyörögni hozzád 

És ha még most tied a szó, 

Ne hidd, hogy így marad örökre, 

Ajánlom, tűnjél el a színről sietve. 

 

Ne hidd azt, ó, ne, hogy letagadhatod, 

Mások dolgoznak helyetted, míg szerepedet játszod. 

Egész más most ez a világ, 

Jobb lesz, ha végre már megérted, 

Az idő lassan, lassan eljár feletted. 

  



27.Nem csak a húszéveseké a világ 

Milliók fogják énekelni ezt a dalomat, 

Milliók, akik mind találva érzik magukat, 

Harcba hívok gyermekeket, aggastyánokat! 

Hallják hát, hallják hát az álláspontomat: 

 

Nem csak a húszéveseké a világ! 

Az úton még poroszkál 

Nemde néhány korosztály! 

A réten mindenki talál virágot, 

Hát gyertek srácok, legyünk jó barátok! 

 

Egy évesek, két évesek, énekeljetek, 

Harmincasok, negyvenesek táncra keljetek, 

Ötvenesek, hetvenesek, ti is jöjjetek, 

Jöjjetek, jöjjetek és ünnepeljetek: 

 

Nem csak a húszéveseké…. 

 

Húszévesek felétek még annyit mondhatok, 

Húszévesnek lenni, sajnos, múló állapot! 

És az, aki ma húszéves, holnap huszonegy! 

Jöttök majd, jöttök majd és énekelitek: 

 

Nem csak a húszéveseké… 

 

Jó hírt én úgy öregbítek, hogy énekelek, 

Jöjjetek hát öreg beatek, énekeljetek! 

Ábrándozó nyugdíjasok, tartsatok velem! 

Teljes lesz, teljes lesz az én dalseregem! 

Nem csak a húszéveseké… 

  



28.Óh, csak a hajnal jönne már 

Sötét szárnyakkal száll az éj, 

a hídon sárga fény. 

Lombzizzenés és holdsugár, 

ott lent egy férfi vár. 

Óh, csak a hajnal jönne már! 

Óh, csak a hajnal jönne már! 

 

A kerti úton koppanás, 

száz árnyék útra kél. 

Fakó furcsa suttogás, 

és úgy fél Rácz Adél. 

Óh, csak a hajnal jönne már! 

Óh, csak a hajnal jönne már! 

 

Jaj, nyissanak ki már a boltok, 

húzzanak fel egy rolót! 

Mert nem bírom, mert felsikoltok,  

ha nem szólal meg egy rigó. 

Óh, csak a hajnal jönne már! 

Óh, csak a hajnal jönne már! 

 

Sötét folyondár ablakán, 

tűnődve zúg a szél. 

Kék bársonyon hever Budán 

púderszín Rácz Adél. 

Óh, csak a hajnal jönne már! 

Óh, csak a hajnal jönne már! 

 

Hogy megnézzem még zöld szemét, 

zúgó tenger haját, 

s zöld szemének tengerén 

a múltba ússzak át. 

Óh, csak a hajnal jönne már! 

Óh, csak a hajnal jönne már! 

Óh, csak a hajnal jönne már! 

Óh, csak a hajnal jönne már! 
  



29.Óh, kisleány 

Óh, kisleány, te nem vagy kisleány 

Gondolom, hogy tudod már, miért, igen 

Óh, kisleány, te nem vagy kisleány 

Jól tudod, hogy mit miért teszel velem 

 

Gyere, gyere, felejtsd el, hogy szerettél már mást 

Talán én is elfelejtem a sok-sok csalódást ó, igen 

Gyere, gyere szoríts meg, és legyél nagyon jó 

Amit nékem te tudsz adni, az ki nem mondható 

 

Óh, kisleány, drága kisleány 

Úgy látom, hogy megértjük egymást, igen 

Óh, kisleány, te nem vagy kisleány 

Jól tudod, hogy mit miért teszel velem 

 

Gyere, gyere, felejtsd el, hogy szerettél már mást 

Talán én is elfelejtem a sok-sok csalódást ó, igen 

Gyere, gyere szoríts meg, és legyél nagyon jó 

Amit nékem te tudsz adni, az ki nem mondható 

 

  



30.Ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát... 

Szívem, ma vártam a kis szobámban, 

Ígérte, eljön ma még: 

Egy búcsúszóra, egy búcsúcsókra,  

Hogy idenyújtja kezét… 

Szívem, ma vártam a kis szobámban. 

S helyette jött egy levél, 

Benne csak ennyi: férjhez kell menni, 

Maga is tudja, mért! 

 

Refrén: 

Ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát, 

Százszor megcsókolsz majd egy szál ibolyát 

Ne írd, hogy vége, hisz azt nem hiszem én, 

Nappal kigúnyolsz, de az álmod enyém. 

Vissza fogsz hívni, te se bírod soká. 

Lesz még, hogy járnál egy kis ablak alá. 

Akkor már késő, nem is gondolok rád. 

Ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát. 

 

Tudom kisasszony, maholnap asszony 

A régi kedves babám: 

A vőlegény vár… 

S a szép regény már 

Sose jön vissza talán… 

De mégis érzem, a kis szívében 

Kísért a múltunk dala, 

S ha majd a párja szívére zárja, 

Gondol majd rám maga! 

  



31.Rámás csizmát visel a babám 

Rámás csizmát visel a babám, 

Szeret is az engem igazán, 

Rámás csizmát visel a babám, 

Szeret is az engem igazán, 

Rámás csizma hadd szakadjon el, 

Csak a babám sose hagyjon el, galambom, 

Rámás csizmát visel a babám, 

Szeret is az engem igazán. 

 

Nagy a világ, de van közepe, 

Az én rózsám fekete szeme, 

Nagy a világ, de van közepe, 

Az én rózsám fekete szeme, 

Ez a világ semmire se jó, 

Ha nincs kislány énnekem való, galambom, 

Nagy a világ, de van közepe, 

Az én rózsám fekete szeme. 

 

  



32.Se Veled, Se Nélküled 

Micsoda éjjel, és micsoda érzés, 

Azt hittem, nem más, csak futó kaland. 

Várom, hogy csengess, várom, hogy felhívsz, 

De szeretném hinni, hogy velem maradsz. 

Nevetve élek, de akarom őt, keresem őt, szeretem őt! 

És mint egy kártyajátékos, mindent egy lapra tettem fel én. 

 

Se veled, sem nélküled élni nem tudok, 

De nehéz eldöntenem, ez csiki-csuki állapot! 

Se veled, sem nélküled élni nem tudok, 

Szabadulni tőled én többé már nem fogok. 

 

Ha mellém bújsz végre, és együtt van minden, 

Úgy érzem, jobb már nem is lehet. 

De eljön a reggel, és vele egy új nap, 

Talán már más kell, így nem lehet! 

Nevetve élek, de akarom őt, keresem őt, szeretem őt! 

És mint egy kártyajátékos, mindent egy lapra tettem fel én. 

 

Se veled, sem nélküled élni nem tudok, 

De nehéz eldöntenem, ez csiki-csuki állapot! 

Se veled, sem nélküled élni nem tudok, 

Szabadulni tőled én többé már nem fogok. 

 

Nevetve élek, de akarom őt, keresem őt, szeretem őt! 

És mint egy kártyajátékos, mindent egy lapra tettem fel én. 

 

Se veled, sem nélküled élni nem tudok, 

De nehéz eldöntenem, ez csiki-csuki állapot! 

Se veled, sem nélküled élni nem tudok, 

Szabadulni tőled én többé már nem fogok. 
 

  



33.Száz forintnak ... 

Száz forintnak ötven a fele, 

Egye meg a fészkes fekete fene. 

Nem lehet az ember fából, 

Ki kell rúgni a hámfából. 

 

Még azt mondják részeges vagyok, 

Pedig csak a jó bort szeretem nagyon. 

Megverem a csizmám szárát, 

Csókolom a babám száját. 

 

Bakkecskének nagy szakálla van, 

Az én anyósomnak nagy pofája van. 

Rusnya állat mind a kettő, 

Verje meg a jeges eső! 

 

Még azt mondják részeges vagyok, 

Pedig csak a jó bort szeretem nagyon. 

Megverem a csizmám szárát, 

Csókolom a babám száját. 

 

De a Bak Lacinak nagy pofája van, 

Az ő anyósának nagy szakálla van. 

Jó barátom mind a kettő, 

Verje meg a jeges eső! 

 

Még azt mondják részeges vagyok, 

Pedig csak a jó bort szeretem nagyon. 

Megverem a csizmám szárát, 

Csókolom a babám száját. 

 
  



34.Szereted-e még? 

Szereted-e még, ha csillagos az ég? 

Keresed-e még, hogy melyik a miénk? 

Szereted-e még, ha bossanova szól, 

Mikor a gitár lágyan dalol? 

 

Szeretnék hallani már terólad, 

egészen elfeledlek maholnap, 

hisz még az emlékek is 

halódnak egy év után. 

 

Azért mert véget ért a szerelmünk, 

a híres fergeteges szerelmünk, 

azért még barátkozhatunk 

s találkozhatunk talán! 

 

Kedvenced-e még a piros tulipán? 

Megismer-e még a füredi cigány? 

Hallgatod-e még, hogy mit üzen a szél? 

S nem bánod-e még azt, hogy elmentél? 

 

Szeretnék hallani már terólad, 

egészen elfeledlek maholnap, 

hisz még az emlékek is 

halódnak egy év után. 

 

Azért mert véget ért a szerelmünk, 

a híres fergeteges szerelmünk, 

azért még barátkozhatunk 

s találkozhatunk talán! 

 

Kedvenced-e még a piros tulipán? 

Megismer-e még a füredi cigány? 

Hallgatod-e még, hogy mit üzen a szél? 

S nem bánod-e még azt, hogy elmentél? 

Hogy elmentél, sajnos elmentél, 

Elmentél... 

  



35.Szeretlek is + nem is 

Évek óta formáljuk egymást 

Mint víz, s a part 

Vad szívünkbe eret vág 

Sok könnypatak 

Ajkad a számhoz mint hűs 

Likőr, úgy simul 

Problémák nem voltak 

Csak megoldások 

Óhajtva csontot törtünk és 

Együtt mondtuk, hogy igen 

Hogy történt, nem értem 

Hogy nem történt semmi sem, oh 

Szeretlek is, meg nem is 

Tudod így van ez 

A szerelem engem mindig 

Bolonddá tesz 

Ma is őt, ma is őt, ma is őt 

Szeretem 

Egyedül, egyedül 

Hogy is mondjam meg, baby? 

Azt neked hogy 

Szeretlek is, meg nem is 

Tudod így van ez 

A szerelem engem mindig 

Bolonddá tesz. 

Szeretlek is, meg nem is 

Tudod így van ez 

A szerelem engem mindig 

Bolonddá tesz. 

Ma is őt, ma is őt, ma is őt 

Szeretem 

Egyedül, egyedül 

Oh, hogy mondjam el neked, baby azt hogy... 

Szeretlek is, meg nem is 

Tudod így van ez 

A szerelem engem mindig 

Tönkre tesz. 

Haragszom is meg nem is 

Tudod így van ez 

A szerelem engem mindig 

Bolonddá tesz. 



  



36.Utcára nyílik a kocsma ajtó 

Utcára nyílik a kocsma ajtó, 

kihallatszik belőle a szép muzsika szó. 

Sört ide, bort ide szép barna leány,az anyád 

had mulatom ki magam igazán. 

 

Szeretni, szeretni szerettelek, 

feleségül elvenni mégse mertelek. 

Menyasszonyi fátyol a fejedre kerül ( ha kerül), 

szívem a bánatba belemerül. 

 

Mához egy hétre már nem leszek itt, 

elvisz a gyors vonat engemet is. 

Gyors vonat, sebes vonat valahol megáll (ha megáll), 

nyújtom a jobb kezem, szervusz babám. 

  



37.Zöldre van a, zöldre van a rácsos kapum 

Zöldre van a, zöldre van a rácsos kapum festve, 

Várom a rózsámat minden este. 

Tegnap este nem győztelek várni: 

Be kellett a, be kellett a rácsos kaput zárni. 

 

Bezárhatod, bezárhatod rácsos kiskapudat: 

Nem járom én többé udvarodat, 

Vethetsz most már szegfűt, majorannát, 

Nem taposom, nem taposom többé a virágát. 

 


