
 

*** 

Tüzét megrakatja virágos Szent János,  

Világolj, világolj,  

Csak addig világolj,  

Míg én nálad vagyok,  

És ha én elmegyek, te is elaludjál.  

 

Tüzit megrakatjuk, négyszögre rakatjuk,  

Egyik szögén ülnek szép öregasszonyok,  

A másikon ülnek szép öregemberek,  

Harmadikon ülnek szép ifjú legények,  

Negyediken ülnek szép hajadon lányok.  

 

*** 

Gyűjtöttek, gyűjtöttek 

A magyarok kincset 

Elakadtak, elakadtak  

a sáros patakba 

Nem vihették német új Bécsbe 

 

*** 

Hajtsad, szívem, hajtsad 

A cseresznye ágát 

||:Hadd szakajtsak zöldjiből, szeretőmnek:|| 

 

Szeretőmnek zöldjiből, 

Magamnak javából 

||:Szeretőmnek zöldjiből, szeretőmnek:|| 

 

Ha a dió megérik 

A levele lehull 

||:Roppan dió, mogyoró, levél alá:|| 

 

Lassan csendíljetek 

Szép apró diákok 

||:Hadd aludjon Mária napfelkeltig:|| 

 

Mária, Mária 

A szép Szűz Mária 

||:Dicsérendő az Atya e világon:|| 

 

A kolonyi lányok 

Mind azt énekelik 

||:Hogy dűljön ki a dió, a diófa:|| 

 
 
 
 
 

 

*** 

Ég a tűz, szentiváni tűz 

Hadd égjen csak, hadd lobogjon 

Minden sánta meggyógyuljon 

 

Ég a tűz, szentiváni tűz 

Az épkézláb megmaradjon 

A világ ne vakoskodjon 

 

*** 

Jelenti magát Jézus  

Háromszor esztendőben 

Jézus magát úgy jelengeti már 

 

Először jelenti 

Nagy Karácsony napján 

Jézus magát úgy jelengeti már 

 

Másodszor jelenti 

Hangos Húsvét napján 

Jézus magát úgy jelengeti már 

 

Harmadszor jelenti 

Piros Pünkösd napján 

Jézus magát úgy jelengeti már 

 

Nagy Karácsony napján 

Nagy hó-eső esett 

Jézus magát úgy jelengeti már 

 

Hangos Húsvét napján 

Duna megáradott 

Jézus magát úgy jelengeti már 

 

Piros pünkösd napján  

Rózsa kivirágzott 

Jézus magát úgy jelengeti már 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*** 

Vetekedik vélem  

Háromféle virág,  

Virágom, véled elmegyek,  

Virágom, tőled el sem maradok.  

 

Elsőféle virág  

A búza szép virág.  

Virágom, véled elmegyek,  

Virágom, tőled el sem maradok.  

 

A másik szép virág  

A szőlő szép virág.  

Virágom, véled elmegyek,  

Virágom, tőled el sem maradok.  

 

A harmadik virág  

A rózsa szép virág.  

Virágom, véled elmegyek,  

Virágom, tőled el sem maradok.  

 

Ne vetekedj vélem  

Te búza szép virág,  

Mert bizony tevéled  

Széles ez világ él.  

Virágom, véled elmegyek,  

Virágom, tőled el sem maradok.  

 

Ne vetekedj vélem  

Te szőlő szép virág,  

Mert bizony tevéled  

Szentmisét szolgálnak.  

Virágom, véled elmegyek,  

Virágom, tőled el sem maradok.  

 

Ne vetekedj vélem  

Te rózsa szép virág,  

Mert bizony tevéled  

Lányok dicsekednek.  

Virágom, véled elmegyek,  

Virágom, tőled el sem maradok.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** 

Megraktuk, megraktuk 

Négyszögűre raktuk 

Csak addig el ne aludj, 

Míg én nálad vagyok 

Míg én nálad leszek 

Nálad énekelek 

Dicsérendő az Atya e világon 

 

*** 

Világolj, világolj Szt. János 

Csak addig világolj 

Míg én véled leszek 

Ha én, ha én tőled elmék 

Te is elaludjál 

 

***  

No ti apró diákok,  

Lassan csengessetek,  

Hogy aludjon Szt. János  

Piros napfelkeltig.  

Rengő alá, rengő, gímesi zöld erdő 

 

Rengő alá, rengő 

Szálla e zöld ágra.  

Szálla e szép zöld ágra 

Mint Magyarországra.  

Rengő alá, rengő  

Gímesi zöld erdő 

 

*** 

Rózsafa nem magas 

Ága elágazott 

||:A tengeren által hajlandozott:|| 

 

Egyik ága hajlott Fülöp Gergely udvarába 

Hej, lom te Szent János  

Arany felhő, gyöngykoszorú, gyöngy 

 

Másik ága hajlott Lengyel Móni udvarába 

Hej, lom te Szent János  

Arany felhő, gyöngykoszorú, gyöngy 


