
 
 

Kalotaszegi keserves, hajnali   

Búsulni sohasem tudtam  (Türe)  -keserves  

 

búsulni sohasem tudtam 

míg szeretőt nem tartottam 

de mióta azt fogadtam 

búsulni is megtanultam 

bú az élet mindig búval 

nem vagyok szabad magammal 

nem vagyok szabad magammal 

az én kedves galambommal 

élet élet betyár élet 

mivel vagyok adós néked 

lerovom az adósságom 

ha meghalok azt sem bánom 

 

Hej, de a türei nagy híd mellett, 

három juhom sej-haj hatot ellett. 

Van már juhom, sej de van bárányom, 

Szerethetsz már gyöngyvirágom. 

 

Hej, de a türei nagy hegy alatt, 

három kislány sej-haj zabot arat. 

Zabot arat fekete ruhában, 

szeretőt keres magának. 

 

Ej, nem szeretem az idők járását 

 

Ej, nem szeretem az idők járását,  

Megfordítom kalapom állását.  

||: Nem árt annak sem eső, sem dara,  

Ej, még a jég is mind lepereg róla. :||  

Ej, amott jönnek hárman a zsandárok,  

Zörgetik az apró szemű láncot.  

||: Rám verik az apró szemű láncot,  

Ej kedves rózsám ne tarts hozzám számot. :||  



 
 

 

Ej, udvaromon van egy nagy almafa,  

Tetejében három piros alma.  

||: Az az alma teli van féreggel,  

Ej az én rózsám tökéletlenséggel. :|| 

 

         Az én kis pej lovam 

 

Az én kis pej lovam nem szereti a szénát, meg a zabot,  

Hej, de amióta, amióta a zöld árpára szokott.  

Az én kisangyalom szoktatta a lovamat az árpára,  

Engem pedig fiatalon, engem pedig maga mellé az ágyra.  

 

Ej, te hamis kislány, mért szoktattál magad mellé az ágyba  

Nem gondoltál arra, hogy engemet elvisznek katonának.  

Besoroztak engem, el is visznek a Regátba hadimunkára,  

Azt a kutya mindenit, azt a betyár mindenit a világnak! 

Kalotaszegi csárdás 
 

Húzzad cigány szakadjon meg a húrod, 

Mer énnékem úgyse sokáig húzod. 

Úgy húzzad el lassan, szépen, csendesen, 

Hogy a babám százszor jobban szeressen.  

 

Zöld szalagot kötöttem a hajamba, 

Nem vagyok én a leányok utolja. 

Sem eleje, sem az alja nem vagyok, 

Amér’ az a barna legény elhagyott. 

Sem eleje, sem az alja nem vagyok, 

Amér’ az a barna legény elhagyott. 


