
KONCERT
1. Három szabó legények - TRADICIONÁLIS
2. Játékos hangszerbemutató - TRADICIONÁLIS
3. Virágéknál ég a világ - TRADICIONÁLIS
4. Badacsonyi szőlőhegyen - TRADICIONÁLIS
5. Hull a szilva a fáról - TRADICIONÁLIS
6. Gyermek-zenekar játék - TRADICIONÁLIS
7. Ekete pekete cukota pé - TRADICIONÁLIS
8. Én elmentem a vásárba - TRADICIONÁLIS

TÁNC
9. Tekeredik a kígyó játék - TRADICIONÁLIS
10. Dunántúli ugrós és csárdás - TRADICIONÁLIS
11. Megy a gőzös játék - TRADICIONÁLIS

1.

Három szabó legények

Három szabó legények mek-mek-mek
Elindultak szegények mek-mek-mek
Elindultak Miskére, hej mek-mek-mek mek 
Három ült egy kecskére

Mikor Micskére értek mek-mek-mek
A kocsmába betértek mek-mek-mek
Megittak egy icce bort, hej mek-mek-mek mek
Lemosni az úti port

Kifizetni nem tudták mek-mek-mek
Szorult rajtuk a nadrág mek-mek-mek
Mind a három legénynek, hej mek-mek-mek mek
Két krajcárja szegénynek

·

Kolozsváros olyan város
A kapuja kilenczáros
Abba’ lakik egy mészáros
Kinek neve Virág János

Kordován csizma lábában
Sárga sarkantyú van rajta
Összeveri legény módra
Hull a csokros szegfű róla

Kapum előtt összeveri
Víg szívemet keseríti
Kapum előtt ne veregesd



Víg szívemet ne kesergesd

3.

Virágéknál ég a világ

Széles a Duna, magos a partja
Nincs olyan legény, ki átugorja
Ferkó átugrotta, csizmát nem sározta
Ez ám a legény

Leteszi szűrét a lova mellé
Lehajtja fejét rózsája mellé
Panni jár utána, kendőt hord utána
Ez ám a legény

·

Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott békát
Zime-zum zime-zum, recefice bum bum bum

Bíró Marcsa odakapott, békacombot ropogtatott
Zime-zum zime-zum, recefice bum bum bum

Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott békát
Zime-zum zime-zum, recefice bum bum bum

Puskás Gábor későn futott, neki csak a füle jutott
Zime-zum zime-zum, recefice bum bum bum

·

Kispiricsi faluvégen folyik el a kanális
Enyém leszel kisangyalom, ha bánja az anyád is
Cin-cin cillárom, de beteg a virágom
Cin-cin cillárom, de beteg a virágom

Mind megitták a pálinkát, nem tudtak hazamenni
Kispiricsi faluvégen kocsit kellett fogadni
Cin-cin cillárom, de beteg a virágom
Cin-cin cillárom, de beteg a virágom

4.

Badacsonyi szőlőhegyen

Badacsonyi szőlőhegyen két szál vessző
Szél fújja, fújdogálja, harmat hajdogálja
Hol a tyúknak a fia, talán mind fölkapdosta



Csűr ide, csűr oda, kass ki bárány, kass oda

5.

Hull a szilva a fáról

Hull a szilva a fáról
Most jövök a tanyáról
Ej-haj, ruca-ruca, kukorica derce

Egyik ága lehajlott
Az én rózsám elhagyott
Ej-haj, ruca-ruca, kukorica derce

Ha elhagyott egy hétre
Elhagyom én kettőre
Ej-haj, ruca-ruca, kukorica derce

Ha ő elhagy kettőre
Elhagyom én örökre
Ej-haj, ruca-ruca, kukorica derce

Kis kalapom fekete
Páva tollu van benne
Ej-haj, ruca-ruca, kukorica derce

7.

Ekete pekete cukota pé

Ekete pekete cukota pé
Ábel-bábel dominé
Csiszi á, csiszi bé
Csiszi-csoszi kompodé

Antanténusz, szórakaténusz, 
Szóraka-tiki-taka, ala-bala banbénusz

Egy boszorka van
Három fia van
Iskolába jár az egy
Másik bocskort varrni megy
A harmadik kinn a padon
A dudáját fújja nagyon
Dana-dana-dan
De szép hangja van

8.



Én elmentem a vásárba

Itt van a szép reggel, elmegyünk a vásárba! Veszünk tyúkot, kakast, libát,
disznót,  lovat,  tehenet,  halat.  Viszünk  is  valamit  eladni  a  vásárban.
Levente! Húzd ide a kiskocsit!

-Hozom!
-Tegyél föl rá egy zsák kukoricát!
-Azt a nagy zsák kukoricát? Tedd föl te! Na jó, fölteszem.
-Tegyél föl rá egy zsák káposztát! Az a pincében van.
-Igen, pince, au!
-És végül, tegyél föl rá egy zsák répát!
-Kitaláltam ám valamit, meglendítem a zsákot.
-Kész?
-Kész.
-Akkor indulhatunk a vásárba.

Én elmentem a vásárba félpénzzel
Tyúkot vettem a vásárban félpénzzel
Tyúkom mondja: kitrákotty
Kári kittyom, édes tyúkom, mégis van egy félpénzem

Én elmentem a vásárba félpénzzel
Kakast vettem a vásárban félpénzzel
Kakas mondja: kukurikú
Tyúkom mondja: kitrákotty 
Kári kittyom, édes tyúkom, mégis van egy félpénzem

Én elmentem a vásárba félpénzzel
Libát vettem a vásárban félpénzzel
Libám mondja: gi-gá-gá
Kakas mondja: kukurikú
Tyúkom mondja: kitrákotty 
Kári kittyom, édes tyúkom, mégis van egy félpénzem

Én elmentem a vásárba félpénzzel
Disznót vettem a vásárban félpénzzel
Disznó mondja: röf-röf-röf
Libám mondja: gi-gá-gá
Kakas mondja: kukurikú
Tyúkom mondja: kitrákotty 
Kári kittyom, édes tyúkom, mégis van egy félpénzem

Én elmentem a vásárba félpénzzel
Lovat vettem a vásárban félpénzzel
Lovam mondja: nyihaha
Disznó mondja: röf-röf-röf
Libám mondja: gi-gá-gá
Kakas mondja: kukurikú
Tyúkom mondja: kitrákotty 



Kári kittyom, édes tyúkom, mégis van egy félpénzem

Én elmentem a vásárba félpénzzel
Tehenet vettem a vásárban félpénzzel
Tehén mondja: bú
Lovam mondja: nyihaha
Disznó mondja: röf-röf-röf
Libám mondja: gi-gá-gá
Kakas mondja: kukurikú
Tyúkom mondja: kitrákotty 
Kári kittyom, édes tyúkom, mégis van egy félpénzem

Én elmentem a vásárba félpénzzel
Halat vettem a vásárban félpénzzel
Halam mondja:-
Tehén mondja: bú
Lovam mondja: nyihaha
Disznó mondja: röf-röf-röf
Libám mondja: gi-gá-gá
Kakas mondja: kukurikú
Tyúkom mondja: kitrákotty 
Kári kittyom, édes tyúkom, mégis van egy félpénzem

Mire eladtuk a kukoricát, eladtuk a káposztát eladtuk a répát, megvettük a
tyúkot, a kakast, a libát, a disznót, a lovat, a tehenet és a végén a halat,
mire  mindezt  megvettük,  beesteledett.  Levente  elindult  hazafelé  a
vásárból, de már nem gyalog ment. Megvette a lovat, odakötötte a kocsi
elé.

-Hozom a pacit! Beleteszem a ló szájába a zablát. Na, nyisd ki a szád!
Átdobom a gyeplőt. Úgy, kész.
-A tehenet odakötötte a kocsi végéhez.
-Hozom! Na, gyere tehén! Na, ne légy ilyen csökönyös!
-A tyúkot, a kakast és a libát könnyűszerrel feltette.
Tyúk, kakas, liba.
-A disznó nehezebb volt, de azt is feltette.
-A hal, az dézsában volt, azt is feltette, őmaga is felült a bakra, a lovas
kocsi első ülésére, és elindult hazafelé a csillagfényes éjszakában.

Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok
A szegény legénynek utat mutassatok
Mutassatok utat a szegény legénynek
Nem találja házát a szeretőjének

Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom
Nem söpör már többet az én gyönge karom
Söpörtem eleget, söpörjön hát más is
Szerettelek babám, szeressen hát más is



Baktatott,  baktatott  hazafelé  Levente,  a  lóval,  a  szekérrel  és  a  többi
állattal. De olyan sötét este volt, hogy azt sem tudta hány óra van. Hanem
egyszerre  csak  megállította  a  kicsi  lovat,  leszállt  a  szekérről  és  fülelni
kezdett.  Mert a szomszéd falu harangja éppen kongatott.  Megszámolta,
hányat  is  kongat.  Kilenc  óra  volt,  indult  volna  tovább,  ekkor  azonban
megzörrentek az út menti bokrok száraz levelei.

-Ajajaj!
-Ajajajaj!
-Csak nem valami farkas költözött a bokorba?
-Csak nem?!

Egy  kicsit  megijedt  erre  a  gondolatra.  Még  jobban,  mikor  egy  bagoly
szólalt meg az odvas fa tetején. Erre aztán reszketni kezdett, még a fogai
is vacogtak. Na, gondolt egyet, ennek fele se’ tréfa, felugrott a szekérre.
Elővette az ostorát, és meglegyintette a kicsi ló füle hegyit.

Ennek a gazdának szép kocsija van
Szép kocsija előtt egy jó lova van
Mégis mikor hegynek hajtja
Csipkebokor megakasztja
Akkor mondja, gyí-gyí, hopp
Hazafelé baktatok

Baktatott,  baktatott,  de  egyszer  csak  megint  megállította  a  kicsi  lovat
Leszállt a szekérről, fülelni kezdett, mert a távolból, a sötétből meghallott
valamit.

-Mi ez?
-Medve.
-Micsoda? Az előbb ott zörgött egy farkas a bokorban, itt meg egy nagy
barnamedve brummog. Na, én megyek haza!
-Dehogy mész Levente, itt álljál, ne mozdulj!
-Köszönöm szépen, láttál már medvét, ilyen nagyra megnő és ekkora
fogai…
-Egyszer csak meghallott még valamit.
-Mi ez?
-Kutya.
-Kutya?! Köszönöm szépen! Előbb, ott zörgött egy farkas a bokorban,
aztán egy nagy barnamedve rám acsarog, most meg egy nagy fehér
komondor... Na, én megyek haza!
-Sehova nem mész Levente, itt álljál szépen!
-Mi jöhet még?
-Egyszer csak meghallott még valamit.
-Macska! Macska! Macska!
-Jaj Levente, sem nem macska, sem nem kutya, sem nem medve! Hát
odaért a faluszéli mulatsághoz. A bőgőt hallotta, meg a brácsát és a
hegedűt. Menjél csak be, Levente!
-Nem kell félni?
-Nem, nem. Zene, tánc, szép lányok.
-Szép lányok? Akkor nem megyek be, még a végén megházasodom!
-Menj csak be, ne félj!



-Itt a kilincs, kinyitom, lesz, ami lesz. Kicsit hangos a muzsika! Kinyitom
még egyszer. Nagyon hangos! Csak egy picit nyitom ki. Az ajtót. Nem
merem  egyedül  kinyitni,  nyissuk  ki  együtt!  Mindenki  fogja  meg  a
képzeletbeli  kilincset,  háromra  kinyitjuk.  Figyelem,  egy-kettő-há-rom!
Csukd be, csukd be! Nyissuk ki még egyszer, egy-kettő-há-rom! Utoljára
nyitjuk ki, de most már lassan és nyitva is hagyjuk, nem kell félni a
muzsikától.


