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Parafónia és Vegyeskar közös jubileumi műsor 
 
 Bach: Menüett ( G-ről indítva) 

Pam  pa-pa-pa-pa pamm pam-pam 

 
 
 
 Kodály: Kállai-kettős (négy dallam) 
a. 

 
 
Felülről fúj az őszi szél,  
Zörög a fán a falevél, SZÜNET 
Ugyan babám, hová lettél, 
Már két este el nem jöttél. SZÜNET 
 

      Már két este el nem jöttél, 
Talán a verembe estél, SZÜNET 
Nem estem én a verembe, 
Véled estem szerelembe.  SZÜNET

b.  
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1. Jó bort árul Sirjainé,  
ott kucorog a vén Dúzsné. 
Aranyhajú Ecsediné, 
gödénytorkú Nagybédiné. 
 
 
 
 
 

2. Kerek az én szűröm alja,  
Piros selyemmel kivarrva. 
Magamról ha levetkezem, 
szűröm fejem alá teszem. 

 
3. Eddig vendég, jól mulattál,  
immár útnak indulhatnál. 
Uccu gazda, kapjál botra, 
A vendéget indítsd útra. 

 
c. 

 
 
Kincsem, komámasszosz-szo-rosz-szo-rossz asszony, 
adj egy marék lencse-csé-re-csé-re-cse-csét. 
Melyért cigányasz-szosz-szo-rosz-szo-rossz asszony, 
majd mondd jó szerencse-csé-re-csé-re-cse-csét. 
 
Beteg vagyok én, szösz-szö-rösz-szö-rösz-szörnyen, 
meg is halok én kök-kö-nyö-kö-nyök-könnyen. 
Érted kedves rózsa-zsá-ró-zsa-ró-zsa-zsám, 
elhervad az or-cac-cá-rac-cá-rac-ca-cám.  EGYBŐL KÖVETKEZIK A…. 
 

d. 
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Nem vagyok én senkinek se adósa, adósa  
Él még az én feleségem édesanyja édesapja, 
meg annak az anyósa, apósa, 
Eb fél, kutya fél, míg a ipam, napam él. 
Eb fél, kutya fél, míg a ipam, napam él. 
 
Szép vagyok én, csak a szemem fekete, fekete, 
nem vagyok én az erdőbe' az erdőbe'  az erdőbe'  az erdőbe' remete, remete- 
Ebfél, kutyafél, míg az ipam, napam él, 
ebfél, kutyafél, míg az ipam, napam él. 
 

 
Greensleeves 
 

 
 
Alas my love you do me wrong, To cast me off discourteously; 
And I have loved you oh so long, Delighting in your company. 
(O) Greensleeves was all my joy, Greensleeves was my delight. 
(O) Greensleeves was my heart of joy, And who but my lady Greensleeves. 
 
Ha súg, ha búg a kósza szél a szívek húrja mond mesét:  
Hogy élt egy délceg hős király, ki csókkal várta kedvesét. 
Refrén: Greensleeves, te árva nő, Greensleeves, te drágakő.  
Greensleeves, a váram szépe, zöld arany éke Greensleeves. 
 
De minden álom véget ér, és fáj a kínos ébredés.  
A várban vár a bús magány, s az édes óra szenvedés.  
Refrén: … 
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 Ungaresca 

 

 

Cimbalmunk de vígan pengeti, búg a bőgő húrja. 

Nézd, a másik kedvet ad neki, cifra sípját fújva. 

El nem fárad a táncos lábod, látom, most csuda szívből járod, 

mindig újra meg újra. 

 

 

SZIG Vegyeskara műsora 

Kalandozás a magyar zenetörténetben 

 

 

 
 

2. Minden ember megy nyugodalomra 

    Az Istentől elrendelt álomra 

    De én uram, úgy megyek ágyamba 

    Mintha mennék gyászos koporsómba. 
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2. Nagy históriát az ki szörzötte  

Ez summáját és azon jegyzötte,  

Nevét versfőben megjelöntötte,  

Ezerhatodfélszázháromba szörzötte. 

 

 
 

2. Gyere be, gyere be 

Szegény özvegyasszony 

Igyál egy icce bort 

Vagy ha kettő kell is. 

 

3. Sem magad pénzire 

Sem a fiadéra 

Hanem a lányodér 

Bodor Katalinér. 

 

4. Lányom édes lányom 

Bodor Katalina 

Eladtalak téged 

Rákóczi kocsmába 

Rákóczi kis úrnak. 
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Hess páva hess, hess, hess : 

 
 

1. Hess páva hess, hess , hess 

Császárné pávája 

Ha én páva volnék, 

Jó reggel felkelnék 

 

2. Jó reggel felkelnék 

Folyóvízre mennék 

Folyóvízre mennék 

Folyóvizet innék.

3. Folyóvízre mennék 

Folyóvizet innék 

Szárnyam csattogtatnám 

Szép tollam hullatnám. 

 

 


