
VERESS MIKLÓS 

Haláltáncok 
1. GYEREKLÁNC 

Kinn a bárány 
benn a farkas 
benn a bárány 
kinn a farkas — 
jő halál tán 
hogy elalhass 

Ha merészen 
leszel álmunk 
kéz a kézben 
körbezárunk: 
észrevétlen 
lánc a táncunk 

Báránybőrben 
farkas ordít 
farkasbőrben 
bárány béget — 
fölfalunk ma 
újra téged 

Ezt kívánni 
minek éppen 
mint királyfi 
a mesében — 
mindhalálig 
maradj ébren 

Báránybőrből 
ha kibújnál 
farkasbőrbe 
belebújnál — 
esztendőre 
megújulnál 

Isten kedve 
lész irgalmas 
attól kezdve 
ha megolvas: 
mindéletre 
hogy meghalhass 

Mint a Bárány 
mint a Farkas 

2. LEGÉNYES 
Csak csak csak 
csaka csaka csak 
csukicsik csikicsuk 
cserr 

Hozzádiglan 
értediglen 
hátodiglan térgyediglen 
veszejtem magam 

Csak csak csak 
csak a csakacsak 
paraszttáncot 
parasztnak 
hujj 

Nem lehetsz te olyan réngyó 
az én életem megrontó 
édenbéli áspiskélgyó 
pördülj ide hát 

Csaka csaka csak 
csukolgassunk csak 
kurjongassunk csak 
hej 

Lakodalmi ez a nagy tánc 
hajdú sógor mit is kívánsz 
én egyebet nem kívánok 
csak ne éld meg a halálod 

Csak csak csak 
csak csak csak 
téged rózsám 
meggyaklak 

Minek mondanám szemibe 
ki megvakult 
nem néz ide 

csak azért se 
csak azért is 
ha mingyárt a 
gatyámért is 
csak 



Csaka csaka csak 

Minek voltál a szeretőm 
ha te leszel a szemfedőm 

Csak csak 
csak 

Úgy éljek 
hogy meghaljak 

3. MENYASSZONYI 

Hol van az én mátkám 
kibomlott a pártám 
magadat odadni 
minek megvirradni 

4. ASSZONYI 

Kivan ágyamon 
ki van ágyamon 
ki van ágyamon 

Ides angyalom 
ides angyalom 
ides angyalom 

Mért nem te vagy 
ágyamban ágyamban 
ágyamban 

Mással háltam 
álmodban 
álmomban 

Hiányzik a kezed is 
ha pofon 
pókhálóval 
simogat 
a plafon 

Körülötted 
sirató 
asszonyok 

Az én lelkem 
a sarokban 
kucorog 

Ahány éjjel 
annyi könnyem 
hulladoz — 

nem is tudom 
ki botladoz 
ágyamhoz 

A sötétben 
olyas mintha 
te volnál 

Lámpafényen 
olyas mintha 
nem volnál 

Idefekszem 
ides uram 
mezteleny 

Csak hajamon 
fekete még 
keszkenőm 

5. KARDAL 

Kinek maguk hitték — 
egymást úgy szerették 
mentek menyegzőbe 
ahol volt sok vendég 

Dajadaj 
másnapra 
a macskajaj 

Boldogok ha voltak 
mások farsangoltak — 
helyettük a létet 
kiitták vendégek 
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Dajadaj 
dajadaj: 
mennyi móka 
és kacaj 

Most fényképen ülnek 
oda elrepültek: 
szépék szépek szépek 
képek képek képek 

Dajadaj 
dajadaj — 
a haláltól 
női a haj 
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