
Egymás mellett 
 
 
 
Viszi a víz a piros bagi rétet, 
Közepébe a kivarrott kendőmöt 
Édesanyám, kifogom a kendőmöt. 
Vele együtt a kedves szeretőmöt. 
 
 
- Pörgesd meg… 
 
 
Kács haza kács, domonyi takács. 
Legyünk olyan jó vitézek, hídon menjünk át. 
Még egy kácsát elhajtottam,  
Két pár csizmát elszaggattam. 
Kács haza, kács. Domonyi takács 
 
Mit játszunk lányok, kicskiriku, bugyburiku 
Látok, látok hat barackot, kukuriku 
 
- Egyedelem, begyedelem, bikmáró 
  Szőlő rigó sarkantyú. 
  Gyerünk el az ivóra, ott találunk  
  Nyúl nyúl nyomadékot 
  Bárány, bárány bakadékot 
  Bakfic ki, te vagy oda ki 
  Te állsz a körbe! 
 
Termett a meggyfa, nagy az árnyéka 
Alatta vagyon barna menyecske 
Akit szeretsz kapd be! 
Ezt szeretem, ezt kedvelem. 
Ez az én édes kedvesem. 
Sej rózsa, rózsa piros vagy 
Hajnali csillag fényes vagy. 
Juliska, Mariska  
Kőrösi, kerepesi körtönfa 
 
Termett a meggyfa, nagy az árnyéka 
Alatta vagyon barna menyecske 
Akit szeretsz kapd be! 
Ez az utca petrezselyem 
A másikba rózsa terem. 
Sej rózsa, rózsa piros vagy 
Hajnali csillag fényes vagy. 
Juliska, Mariska 
Kőrösi, kerepesi körtönfa 
 

 
 
 
- VERBUNKOT! 
 
 
 
Egyes fia vagyok az anyámnak 
Mégis besoroztak katonának 
Én húztam ki az első cédulát 
Itt kell hagynom piros Bag faluját 
 
Egyes lánya vagyok az anyámnak 
Mégis odaadott egy betyárnak 
Édesanyám nem megyek hozzája, sosem volt még 
csikorgós csizmája. 
 
Rég megmondtam a búsgerlicének 
Az útszélre ne rakjon ő fészket 
Mer’ az a nád ide-oda hajlik 
Szél sem fújja, mégis hajladozik 
 
A kapuba nem merek kiállni 
A lócára rá sem merek ülni 
Mer’ azt beszélgetik a faluba 
Szeretőmöt várom a kapuba 
Mer’ azt beszélgetik a faluba 
Szeretőmöt várom a kapuba. 
 
- De szépen táncoltatok! 
-Gyertek, kaptok cukrot! 
 
 
Rózsát ültettem a gyalogútra 
Jártál hozzám, ezt az egész falu tudja 
Jártál hozzám, sej de nem tudsz többé járni 
Örülök, hogy ki tudtalak zárni 
 
Rózsát ültettem a gyalogútra. 
Úgy szerettelek, babám csak az isten tudja. 
Megtagadom érted apámot-anyámot 
Árván még se hagyom a babámot. 
Megtagadom érted apámot-anyámot 
Árván még se hagyom a babámot. 
 
Esik az eső, még sincs sár 
Csak a babám udvarán 
Fölsöpreném, de keves az erőm 
Másnak udvarol a szertőm 
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Föl van a lovam nyergelve 
Én ülök a nyeregbe 
Én ülök a szeretőm ölibe 
Másnak kacsingat a szemébe 
Én ülök a szeretőm ölibe 
Másnak kacsingat a szemébe 
 
Este felé megy a nap lefelé 
Én is megyek a szeretőm elé 
Megkerülöm a kerek ég alját 
Meghalok a szép szeretőm karján. 
 
Csörög már a babám sarkantyúja 
Mást szeretsz már Piros Bag faluba 
Ha mást szeretsz, verjen meg az Isten 
Hogy ne legyek boldog az életben 
 
A cipőmnek se sarka se talpa 
Eltáncoltam a piros bagi bálba 
Majd lesz annak sarka is, talpa is 
Meg szeretőm szőke is, barna is 
Majd lesz annak sarka is talpa is. 
Meg szeretőm szőke is barna is. 
 
 
Kárpátokban megfújják a trombitát 
De sok anya hazavárja a fiát. 
Csak engemet nem vár haza az édesanyám 
Kárpátokba lesz az én örök hazám 
 
Édesanyám ha föl akarsz keresni 
Kárpátoknak hegyaljába gyere ki 
Megtalálod síromat egy kőszikla alatt 
Édesanyám kisírhatod magadat. 
Megtalálod síromat egy kőszikla alatt. 
Édesanyám kisírhatod magadat. 
 
 
Vékony a nád, lehajlik a földre 
Sír a babám, elhallik messzire 
Elhallik a svaromléniára 
Megszabadulok babám nemsokára 
 
Megszabadulok, meg is házasodok 
Azt veszek el, akit én akarok. 
Elveszem a falu legszebb lányát, 
Kivel töltöttem el sok éjszakát 
 
Sok éjszakát, sok számos estéket. 

Verje meg az isten a menyecskéket 
A lányokat soha meg ne verje 
A legényeket a pokolra kergesse. 
A lányokat soha meg ne verje,  
A legényeket a pokolra kergesse. 
 
 
Két fa közé, két fa közé besütött a holdvilág 
Holdvilágnál válogatom a rózsát. 
Rózsa közül, rózsa közül melyik pirosabb 
Piros bagi lányok közül melyik a legcsinosabb. 
 
Két fa közé, két fa közé besütött a holdvilág 
Az én rózsám abba fésüli magát. 
Én is abba fésülöm a göndör hajamot. 
Kislány vagyok, nem tagadom, szeretem a babámot 
Én is abba fésülöm a göndör hajamot. 
Kislány vagyok, nem tagadom, szeretem a babámot 
 
 
Jaj, de sokat áztam fáradtan 
Még egy szeretőre találtam 
Nem találtam kedvemre valót 
Az lesz a szeretőm, aki volt 
 
Nem vagyok én oka senkinek, 
Édesanyám oka mindennek 
Mért nem adott engem olyannak 
Akit választottam magamnak 
Mért nem adott engem olyannak 
Akit választottam magamnak 
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