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Fellinger Károly
Csiffár

Csinos falu 
árnyas Csiffár,
eladó ott  
minden csillár,
holdanyóka 
vesz vagy hatot,
örüljenek 
a csillagok.

Csiffáron zöld-
fülű Áron
lehullott a 
barackfáról,
belenyekkent, 
sajgott térde,
ráesett a 
szerencsére.

Gímes

A gímesi várnak tornyán
táncol a hold, szeme ragyog,
szerencsére, ha leesik,
szétnyomja a búbánatot.

Szarvas szalad, utat mutat,
követi a gímes népe,
ahol megáll, a szabadság
keblére öleli végre.

Nagyhind

Nagyhind, Nagyhind,
Alsóhind,
jóbarátok,
jópajtások
legyünk mind.

Nagyhind, Nagyhind,
Alsóhind,
tüzesember
a fejére
hamut hint.

Nagyhind, Nagyhind,
Alsóhind,
ringló szilvám,
ha akarod,
neked ring.

Nyitracsehi

Csehül érzem magam, lelkem,
Nyitracsehire kell mennem,
az se baj, ha ott valahol
kutya nyüszít, csehel, csahol.

A cétényi patak mellett
kakukkfű nő, az ad kedvet,
hallani ám, hogy növekszik,
ásít, zizeg, fellélegzik.
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Nyitragerencséren
Nyitragerencséren
minden utca tiszta,
a sok utcaajtót
Kodály, s Bartók nyitja.
Fazekasmenyecskék,
fazekaslegények
szívhez szóló dalát
lejegyzik szegények.

Nyiragerencséren,
Huba vezér táncol,
most tart haza éppen,
a győztes csatából.

Nyitrageszt

Haddelhadd van 
Nyitrageszten,
fogy a gombóc, 
nincs mit ennem,
a nejemmel 
hajbakaptam,
összetartunk 
mi a bajban.

Kukoricás 
az én kedvem,
kukoricát 
kell hát vennem,
belőle lesz 
majd a gombóc,
jobb lesz hékás, 
ha elkotródsz.

Vadvirágos
Vadvirágos 
falucska Tild,
gyere haza, 
kicsi Matild,
vár a Bálint, 
hív a Klotild,
kacsódban lesz 
aranyforint.

Girbegörbe 
a sors útja,
szél is a ma-
gáét fújja,
napestelig 
járok, kelek,
megmászom a 
völgyet, hegyet.

Verebélyi legény szól

Verebélyi 
legény szól,
arca fáradt, 
nyúzott,
jobb ma itt a 
kis veréb,
mint holnap egy 
túzok.

Nemesdicske 
meg Aha,
arcán csupa  
derű,
bagoly mondja 
verébnek,
te vagy a nagy-
fejű.
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Pográny
Török horda 
dúlta Pogrányt,
vadgalambok 
szálltak, szálltak,
a legbátrabb
legényeket
elhurcolták
janyicsárnak.

Mészkőbánya 
reszket,hallgat,
ördöglyukat 
rejt magába,
talán eljön 
ide újra
hős Benedek, 
s megtalálja.

Zsére

Zoboralján 
van kis Zsére,
arra van a 
világ vége,
ott kezdődik 
mégis minden,
útravalót 
adnak ingyen.

Zsérén harcsa 
van a vízben,
kifogom azt, 
lesz jó hírem,
katonát, ha 
lóval látok,
köszönök, majd 
továbbállok.

Kiscétényi vadkörtefa
Kiscétényi vadkörtefa,
boszorkákkal van tele,
új boszorkányt avatnak ott,
fán van annak a helye.

Áldomást tart a boszorka,
ez ilyenkor a szokás,
olyan zsugori őkelme,
nincs nála, csak záptojás.

Letaszítják a többiek, 
nem kell nekik ily tahó,
ki nem ad az áldomásra,
boszorkánynak sem való.

Nemespann

Nemespann, ó, Nemespann,
tányérukban leves van,
csakis borsólevest főznek,
szelet vetnek, kergetőznek.

Dicsekszik a törpe, ásít,
most füllentett óriásit,
szerinte ő Nemespannon
az egyetlen igaz pannon.
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Béd
Édesszájú pici Béden
vadalma volt az ebédem.

Savanyú az, de egészen,
elkámpicsorodott képem.

Ezért aztán útra keltem,
egye az ördög helyettem.

Úgy szaladtam, hogy a kanyar
kiegyenesedett hamar.

Barslédeci 
menyecskének

Barslédeci menyecskének
pipacsból van a szoknyája,
a Dervence patak partján
örömében felpróbálja.

Örül a nap, nagy titokban,
menyecskéjét nézegetné,
ám egy felhő eltakarja,
így fog végül nagyon mellé.

Andód
Orbáncfű nő 
Andód mellett,
ha letéped, 
megkergetnek.
A cergáti 
kanálisnál
áfonyázik 
asszony, kislány.

Csodálkozik 
a lápország,
Czuczor Gergely 
versét mondják,
tündérrózsa 
beleremeg,
rászállott egy 
békagyerek.

Bajta

Völgykatlanban 
fekszik Bajta,
népe vidám, 
szorgos fajta,
udvarukon 
áll a pajta,
benne száraz 
széna, szalma.

Télen almát 
fogyasztanak,
de csak azt, 
mi romlik, hasad,
május végén 
rádöbbennek,
ép álmát ők 
nem is ettek.
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Barsbaracska
Kishalacska,
nagyhalacska,
álmot látott
Barsbaracska,
valósággá
lett az álom,
Bars vitéz jött
táltosháton.

Tekervényes
volt az útja,
szél regélte,
nádas zúgta,
hősként küzdött
földön, s égen,
a pozsonyi
csatatéren.

Kurtaszoknya

Esztergomi török pasa,
hízik hasa meg a mája,
elrendelte, legyen kurtább
a barti lány szép szoknyája.

Csavaros eszűk a lányok,
segített nekik az ég is,
rövidítettek a szoknyán,
ugyanakkora lett mégis.

Pimpimpáré, pimpimpáré,
kurtaszoknyát varr a szabó,
legjobb, ha a leány hordja,
hát még hogyha Bartról való.

Béla falván
Béla falván 
fogy a kék mák,
kastélyparkban 
békák vannak,
hosszú lábú 
fürge Bélák
félnek tőlük, 
elszaladnak.

Béla falván 
nincs már Béla,
eljárt ma a 
kakukk szája,
mindegyikből 
katona lett,
anyámasszony 
katonája.

Kisbény, Nagybény

Kisbény, Nagybény, 
fürge Garam,
mindjárt össze- 
kapom magam,
kincset ások, 
bényi kincset,
az aranypénz 
engem illet.

Megélnek itt 
a javából,
hímestojás 
faragásból,
avar sáncok 
jövőt védnek,
döngicsélnek 
a vadméhek.
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