
Nem hoztunk mi szép hímes bundát, tömjént, bársony zsi ne get,

Parlando, rubato

Hóharmatos ez a világ

7

Hóharmatos ez a világ

ázunk fázunk e le get bár hozna már a Megváltó oda fentről jó me leget

13

ázunk fázunk e le get bár hozna már a Megváltó oda fentről jó me leget

Ázott kucsma rongyos kapca folt hátán folt a ködmön bajszunk végén megül a dér de

19

Huzatos hely ez a világ didergünk e le get

25

Huzatos hely ez a világ didergünk e le get

bár jönne már a Megváltó el űz ni a te let Hoztunk ízes szalonnabőrt

31

bár jönne már a Megváltó el űz ni a te let
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(Duda) H.M. (Duda: végig az éneket követi)
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Pásztorének
Nacsinák Gergely András

zene: Heinczinger Miklós

tarisznyánkban nem lapul más csak a mezők hi dege.

T.M.

el is ol vad rögtön

T.T.T.



a szín alól e geret s jószándékunk jeleképpen egy jó hordó e cetet

37

Ke se rű lett ez a világ kóstoltunk e le get bár hozna már a Megváltó

43

Ke se rű lett ez a világ kóstoltunk e le get bár hozna már a Megváltó

é de sebb ke nyeret Ke se rű lett ez a vi lág kóstoljunk e gye bet

49

é de sebb ke nyeret Ke se rű lett ez a vi lág kóstoljunk e gye bet

bár hozna már a Megváltó é des bort e le get

Vivo moderato, in tempo55

bár hozna már a Megváltó é des bort e le get

Haj nal táj ban ég zen gés lett jöt tek fé nyes se re gek seb bel lob bal nagy kürt szó val

60

Haj nal táj ban ég zen gés lett jöt tek fé nyes se re gek seb bel lob bal nagy kürt szó val
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(Cselló és bőgő pizz., csettintés)
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kö rül áll ták a gyer me ket gyűj jék i de min den nem zet rá cok mó cok nye nye cek

63

kö rül áll ták a gyer me ket gyűj jék i de min den nem zet rá cok mó cok nye nye cek

ja no ma mik ja ku tok és csu da jám bor sze re cse nek o da kinn i de benn jár juk a tán cot

66

ja no ma mik ja ku tok és csu da jám bor sze re cse nek o da kinn i de benn jár juk a tán cot

i de kinn o da benn ün nep van i de gen u ta kon ott hon a ház ban te re ken te me tőn

69

i de kinn o da benn ün nep van i de gen u ta kon ott hon a ház ban te re ken te me tőn

korcs mák ban o da benn i de kinn jár juk a tán cot i de benn o da kinn ün nep van

korcs mák ban o da benn i de kinn jár juk a tán cot i de benn o da kinn ün nep van

va la hány pa lo tá ban fa lu vé gen ros ka tag er de i vis kók ban ga tya szíj jal

74

va la hány pa lo tá ban fa lu vé gen ros ka tag er de i vis kók ban ga tya szíj jal
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mo ka szin nal frakk ban pucc ban pen dely ben cvik ker rel vagy cvik ker nél kül

mo ka szin nal frakk ban pucc ban pen dely ben cvik ker rel vagy cvik ker nél kül

re ti kül lel vagy cek ker rel ür gék von ta ta li gá val csám pás dá mát ker get ve

79

re ti kül lel vagy cek ker rel ür gék von ta ta li gá val csám pás dá mát ker get ve

csá lé csé zán dög lött bé kán ve lo ci pé den csör tet ve o da kinn i de benn

82

csá lé csé zán dög lött bé kán ve lo ci pé den csör tet ve o da kinn i de benn

jár juk a tán cot i de kinn o da benn ün nep van i de gen u ta kon ott hon a ház ban

jár juk a tán cot i de kinn o da benn ün nep van i de gen u ta kon ott hon a ház ban

te re ken te me tőn korcs mák ban o da benn i de kinn jár juk a tán cot i de benn o da kinn

87

te re ken te me tőn korcs mák ban o da benn i de kinn jár juk a tán cot i de benn o da kinn
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ün nep van va la hány pa lo tá ban fa lu vé gen ros ka tag er de i vis kók ban

ün nep van va la hány pa lo tá ban fa lu vé gen ros ka tag er de i vis kók ban

pász tor a nyá ját el nem hagy ja pász tor, a nyáj ha cser ben hagy

92

pász tor a nyá ját el nem hagy ja pász tor, a nyáj ha cser ben hagy

un gon ber ken jár juk a tán cot ösz sze ver rő dik a szét szórt had pász tor a Pász tort

94

un gon ber ken jár juk a tán cot ösz sze ver rő dik a szét szórt had pász tor a Pász tort

el nem hagy ja mar hat a szél vagy süt het a nap föl dön és é gen jár juk a tán cot

el nem hagy ja mar hat a szél vagy süt het a nap föl dön és é gen jár juk a tán cot

o da fenn i de lenn ün nep van

99

o da fenn i de lenn ün nep van
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(Duda)
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