Kics i madár
Kicsi madár mit keseregsz az ágon
Nem csak te vagy elhagyott a világon
Nekem sincsen édesapám sem anyám
A Jóisten mégis gondot visel rám
Kiskoromba árvaságra jutottam
Életembe de sokat szomorkodtam
Megtanultam hogy kell tűrni szenvedni
Azt is tudom hogy kell szívből szeretni
Árva vagyok még a nap se süt le rám
Árva vagyok mert nincsen édesanyám

Kilenc tinót hajtottam a vásárba
Kilenc tinót hajtottam a vásárba
Tizediket a babám udvarába
Kilenc tinónak az ára a zsebembe
Hej még az éjjel jót mulatok belőle
Éjfél után kettőt ütött az óra
Nem kódorog senki már a faluba
Én kódorgok mert nem tudok elaludni
Fáj a gyönge szívem mért tudtalak szeretni

(Halmos Attila nótája)

Árvaságom még a nap is siratja
Sötét felleg ki az eget borítja
(Huszthy Ádám nótája)

Hazám drága szülőhazám
Bárcsak határid láthatnám
De csak a füstjit látom alig
Amint az égen bondorodik/kondorodik

Erdély körül van kerítve
Erdély körül van kerítve
Mégis kimegyek belőle
Olyan szép lányt hagyok benne
Hogy holtig fáj a szívem érte
Megy a vonat Belényesbe
Ripeg-ropog a kereke
Az van az oldalára írva
Hogy nem szabadulok meg soha
Lányok ti csabai lányok
Szedjetek százféle virágot
Tűzzétek a mellyetekre
Hogy százszor jussak eszetekbe
Anyám drága édesanyám
Szedje össze minden gúnyám
Zárja a nagy ládába mert
Jön a muszka ne vegye magára
Meg van a szekér terhelve
Én ülök fel a tetejébe
Olyan messzi megyek
Honnat én már vissza sose térek

Édesanyám rózsafája
Édesanyám rózsafája
Engem nyílott utoljára
Bár sohase nyílott volna nyílott volna
Maradtam volna bimbóba hateha
Én vagyok az aki nem jó
Fellegajtó nyitogató

Nyitogatom a felleget a felleget
Sírok alatta eleget hateha

Édesanyám mondta nékem
Minek a szerető nékem
De én arra nem hajtottam nem hajtottam
Titkon szeretőt tartottam hateha
Titkon szeretőt tartani
Bajos azt elfelejteni
Már ezután olyat szeress olyat szeress
Akit könnyen elfelejtesz hateha

Édesanyám sok szép szava
Kit fogadtam kit nem soha
Megfogadnám de már késő de már késő
Hull a könnyem mint az eső hateha
Sírok mikor nem látja más
Hull a könnyem mint kútforrás
Hull előmbe hull a földre hull a földre
Hull a gyászos kebelemre hateha

Csikorog a szekér
Csikorog a szekér szép hat ökör húzza

Mellette egy barna legény könnyeit hullatja
Mellette egy barna legény könnyeit hullatja
Ne sírj barna legény ne hullasd könnyedet
Mert akit te szeretsz mást szeret nem téged
Mert akit te szeretsz úgysem lesz a tied

Ha elvette éljen vele
Ölje meg a bú mellette
Öröme is annyi legyen
Amennyit ő csinált nekem
(Erdélyi Luca nótája)

Szerelem szerelem átkozott gyötrelem
Mért nem virágoztál minden falevelen
Mért nem virágoztál minden falevelen
(Kovács Márton nótája)
Magos a dézs i temető
Magos a dézsi temető
Mellette egy sűrű erdő
Ott bujdosik a kedvesem
Odamegyek megkeresem
Jaj de sokszor, jaj de régen
Jártam egy virágos réten
Ott láttam egy kismadarat
Kérdeztem a galambomat
Azt mondta hogy látta látta
Egy leány keblére zárta
Ha elvette éljen vele
Ölje meg a bú mellette

Nem úgy van most
Nem úgy van most mint volt régen
Nem az a nap süt az égen
Nem az a nap nem az a hold
Nem az a szeretőm ki volt

Aki volt már rég elhagyott
Szebbre vágyott mint én vagyok
Szebbre vágyott de nem kapott
Még olyat se mint én vagyok
Azt gondoltam eső esik
De csak a szemem könnyezik
Az én szemem sűrű felhő
Onnan ver engem az eső

Gyógyítsa meg csak még egyszer ha lehet
Mert bújában nemsokára megreped
Fáj a szívem gyógyítani nem lehet
Akiért fáj elmondani nem lehet
Majd meggyógyít a koporsó deszkája
Mikor a föld zuhogva hullik rája
(Ocskay Rita nótája)

Hull előmbe hull a földre
Hull a gyászos kebelemre
Árkot mos a két orcámon
Mint a zápor az utcákon
Azt gondoltam míg a világ
Mindig ég a gyertyavilág
De már látom hogy elalszik
Halálomat sokan lesik
Azért lesik halálomat
Vegyik el a galambomat
De én azér se halok meg
Hogy a szívük szakadjon meg
Arra kérem az én Jóistenemet
Arra kérem az én Jóistenemet
Gyógyítsa meg az én árva szívemet

Még azt mondják
Még azt mondják hogy nem kapok szeretőt
Kapok biz én minden ujjamra kettőt

Madárnak is van párja nagy a világ határa
Terem leány minden legény számára
Madárnak is van párja párjával ül az ágra
Enyém lesz a legszebb lány a világba
(Huszthy Bálint nótája)

Holtig bánom amit cselekedtem
Hogy tevéled szerelembe estem
Szerelembe nem estem csak szóba
Sajnálom de nem tehetek róla
(Ujházy Márton nótája)

Rózsa kihajlik a gyalogútra
Rózsa kihajlik a gyalogútra
Úgy szeretlek a Jóisten tudja
Megtagadom apámat s anyámat
Mégse hagyom a kedves babámat

Ha te csóka csicsóka
Ha te csóka csicsóka ha te csóka csicsóka
Fészket rakott a fára de a fára
Diófának tetejébe
Az én rózsám kiskertjébe csuhaja

De sok eső de sok sár de sok eső de sok sár
De sok kislány megcsalt már de megcsalt már
Ha még ez az egy is megcsal
Megátkozom rögtön meghal csuhaja

Olyan édes nem tudom felejteni
Hanem inkább tudnám őt szeretgetni
Télen nagy a hó
Télen nagy a hó nyáron nagy a sár
Bolond aki télen-nyáron a lányokhoz jár
Aj la-la-la
Kicsi vagyok én szegény vagyok én
A házamnak nincs teteje elfújta a szél
Aj la-la-la
Köszöntő
Sok számos esztendőket vígan megérhess
Napjaidat számlálni ne légyen terhes
Az ég harmatja szívedet újítsa
Áldások árja házad elborítsa

Ágas-bogas a diófa teteje
Ágas-bogas a diófa teteje
Csak egy kislányt neveltek a kedvemre
Azt az egyet nem adnám a világér
Az anyjának a mennybéli jussáér
Az anyjának milyen mennyben a jussa
A lányának olyan édes a csókja

Tenéked minden öröm holtig adassék
Amellé meg semmi bú ne barátkozzék
Légyen éltednek virága mind kinyílt
Szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt
Míglen az egek Urát nyilván szemlélhesd
Ott aztán az életet jobbal cserélhesd
Az Úr a boldog életből részt adjon
A szentek serge közibük fogadjon
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