
Isten mondja: hallod-e te, Noé!

Isten mondja: hallod-e te, Noé!
Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é!
Noé mondja: már megöregedtem!
De még ilyen bogyót sosem ettem. 

Isten mondja: hallod-e te, Noé!
Kóstoljuk meg hogy az újbor jó-é!
Noé mondja: Iszom reggel óta.
Igyál pajtás! Van még a hordóba.

Isten mondja: hallod-e te, Noé!
Kóstoljuk meg hogy az óbor jó-é!
Noé mondja: ihaj-csuhaj, Sári! (hisz)
Ettől kezdek három Istent látni.



Jó bor ez gazda, jó szőlő adta

Jó bor ez gazda, jó szőlő adta
Az Úristen áldja meg, aki ezt kapálta
refr.
Jó bor ez gazda, jó szőlő adta
Az Úristen áldja meg, aki ide hozza
refr.
Jó bor ez gazda, jó szőlő adta
Az Úristen áldja meg, aki ezt megissza
refr.

Refrén:
Megissza már, megissza már, meg is itta már.

(A refrén első "megissza már"-t az előénekes 
énekli.)



Miskolc város szép helyen van

Miskolc város szép helyen van
Mert az Avas felette van
Ott terem a bokros csipke
Rászálott egy bús gerlice (ism)

Töltsd meg pajtás poharamat
Hadd öblítsem a torkomat
Mert a pohár megtöltve jó, 
az én torkom öblítve jó. (ism)



Kívánjuk Isten éltessen

Kívánjuk Isten éltessen!
Mindenben szerencséltessen!
kívánjuk szívesen az Isten éltessen
Az Isten éltessen!
(2*)



Elment Szent Péter Rómába,

Elment Szent Péter Rómába,
Botját vette a vállára
Botja végén csutorája
Jó barátját megkínálja

Refr.:
Ej-haj, igyunk rája
Úgyis elnyel a sír szája
Ott lesz fáradt testünk 
Csöndes tanyája. (2*)

2.
Ki a szőlőt megkapálta
Jó bor lesz a poharába
Ki a szőlőt nem kapálja
Folyik is érte a nyála
Ej-haj....

3.
Ki a borát meg nem issza
Nem lesz annak mennybe jussa
Ki a borát mind megissza 
Szent Péter lesz szószólója
Ej-haj...



Bort iszom én nem vizet

Bort iszom én nem vizet, mit Noé apánk szerzett
Víz volna ha kellene, de béka lakik benne. (ism.)

Víz nem való csizmába, Sem asszony papucsába.
sem paraszt bocskorába, Hát az ember gyomrába?

Víztől az ember gyarló, éppen semmire való,
Igya ökör szamár ló, mert azoknak az való.

Víz árt a kántoroknak. És főszenátoroknak,
Így minden doktoroknak, tehát minden toroknak.

Azért hát nekem bort tölts, hadd igyék okos és bölcs;
Tőkéből pottyant gyümölcs, igya is azt minden bölcs.

Magyar ember kedveli, kezével felemeli,
ha a tót azt elnyelné, akkor mondná hogy dobré.

Magyarnak a bor való, tótnak pálinka való, 
német a sört szereti, de bolondul cselekszi.

Igyunk hát pajtás egyet, kocczintsuk a serleget, 
Éltessük e szép hazát, mely nekünk ily jó bort ád.



Ez a pohár bujddosik, éljen a barátság,

Ez a pohár bujddosik, éljen a barátság,
Kézről kézre adatik, éljen a barátság,
Éljen, éljen, éljen az, éljen köztünk az igaz
Az igaz barátság (ism.)

Mind megittam a borom, éljen a barátság,
Tántorog már a lábam, éljen a barátság
Éljen, éljen, éljen az, éljen köztünk az igaz
Az igaz barátság (ism.)

Töltsd meg pajtás poharam, éljen a barátság
Egyszusz alatt kihajtom, éljen a barátság
Éljen, éljen, éljen az, éljen köztünk az igaz
Az igaz barátság (ism.)



Bor, bor, bor...

Bor, bor, bor, de jó ez a mádi bor!
Bor, bor, bor, de jó ez a mádi bor!
Ha az asszony szí belőle, félreáll a kontya tőle.
Bor, bor, bor, de jó ez a mádi bor!

Víz, víz, víz, de jó ez a mádi víz!
Víz, víz, víz, de jó ez a mádi víz!
Aranyhalak úsznak benne, barna kislány az 
ölembe.
Víz, víz, víz, de jó ez a mádi víz!



Lemegyek a, lemegyek a, pince fenekére,

Lemegyek a, lemegyek a, pince fenekére,
Ráülök a, ráülök a, hordó tetejére.
Addig iszom, míg csak bor lesz, 
azután meg kisangyalom a szóda víz is jó lesz,
Egyszer voltam én a ligetbe sétálni! (ism.)

Dombon van a dombon van a Sári néni haza,
Van is annak van is annak férjhezadó lánya, 
Sári néni arra kérem, 
kösse meg a kösse meg a kutyáját, 
Ne ugassa ne ugassa meg a lánya babáját! 

(ism.)

Hej de csuda jó kedvem van, az áldóját néki,
Még az éjjel úgy berúgok, öröm lesz azt nézni.
Szombaton este, azt mondta a babám, hogy ne 
járjak, bolonduljak utána.
Kontyot teker a hajába, másnak lesz a babája.
De én erre, azt feleltem néki: hallod rózsám 
kellesz te a fenének,
Nem vagyok én bugyi, amit minden este 
cserélnek.



Töltsd teli pajtás poharad poharad

Töltsd teli pajtás poharad poharad
Míg ki nem ázik a fogad a fogad
Így jár aki mindig bort iszik
Míg a temetőbe nem viszik (ism)

Eltemették az öreget öreget
Melléje tették az üveget üveget
Így jár aki mindig bort iszik bort iszik
Míg a temetőbe nem viszik nem viszik
Ha a temetőbe kiviszik, 
Istenuccse több bort nem iszik

Én édes pintes üvegem üvegem
Süvegem előtted leveszem leveszem
Hogyha szép lányt látok köszönök
Olyat iszom csak úgy nyöszörgök (ism.)

Volt nékem pénzem, elástam, elástam
Kiszáradt a torkom, kiástam, kiástam
Így jár aki mindig bort iszik
Míg a temetőe nem viszik (ism.)



Jó bor, jó egészség

Jó bor, jó egészség,
Szép asszony feleség,
Szép asszonynak jónak,
Jó járású lónak,
Kár megöregedni, (ism.)

Kerek ez a zsemle,
Nem fér a zsebembe,
Kétfelé kell vágni,
Úgy kell megpróbálni,
Hátha beleférne. (ism.)



Lőre, lőre, cudar lőre

Lőre, lőre, cudar lőre, de savanyú lőre
Vesztél volna, de vesztél volna a homokos földbe
Húzzátok, cigányok, estétől reggelig
A sörtől a bortól a szép lánycsóktól 
A bánatom elmúlik (ism.)

Ha bemegyek, ha bemegyek, az első csárdába
Ránézek a, ránézek az első muzsikásra
Húzzátok cigányok rólam a nadrágot
Meglátjátok hogy ezután 
Meztelenül járok (ism.)

Megcsalt engem a szeretőm, a főbíró lánya
Bánatomnak muzsikaszó lesz az orvossága
Bort ide, csapláros, végig az asztalon
Ha berúgok, a szemembe húzom 
csárdás kis kalapom. (ism.)



Ha bort iszom jókedvem van tőle, tőle

Ha bort iszom jókedvem van tőle, tőle
szid az asszony nem gondolok véle, véle
Ha haragszik elfordulok tőle, tőle
itt a hátam, konverzáljon véle, véle



Hogyha egy oly tele pinczébe lemászok

Hogyha egy oly tele pinczébe lemászok
Hol negyvenes hordók alatt nyög az ászok
Addig iszom míg a fogam ki nem ázik
s a szőlőmag a gyomromban kicsírázik. (ism.)

Akkor osztán ott végzem be életemet, 
Ott hagyom a bort a régi kedvesemet. 
Szép leánykák ott fogják be két szememet, 
Ott mondjanak ők fölöttem rekviemet. (ism.)

Temessenek el negyvenes piros borba
nagy hordókkal fektessenek le egy sorba
Állítsanak a lábamhoz akót, vedret, 
a fejemhez liút, kupát, csapot, csebret. (ism.)



Három fehér szőlőtőke

Három fehér szőlőtőke, meg egy fekete,
Dícsértessék az Úr Jézus drága szent neve,
Uram Jézus segíts meg,
Ezt a kis bort igyuk meg!

(2*)



Nem, nem, nem... 

(bev.:)
Elmegyünk, elmegyünk, 
Mindnyájan elmegyünk,

(refr.:)
Nem, nem, nem, nem, nem, 
Nem megyünk mi innen el, 
Míg a gazda, házigazda, 
furkósbottal ki nem ver!

(bev.:)
Elmegyünk, elmegyünk, 
Mindnyájan elmegyünk,

Nem, nem, nem, nem, nem, 
Nem megyünk mi innen el, 
Míg az asszony, háziasszony,
nyújtófával ki nem ver!

Ha nem tetszik a gazdának, 
hogy mi itten mulatunk,
Vigye el a házát, 
de mi akkor is ittmaradunk!




