
El kell menni katonának… 
 
 
Katonának, sej de katonának  
kell menni a legénynek 
El kell menni, sej de el kell menni 
Gazdagnak és szegénynek 
A gazdagot hét hónapra kiváltják 
Míg a szegény, sej a szegénylegény 
Két esztendeig szolgál. 
A gazdagot hét hónapra kiváltják 
Míg a szegény, sej a szegénylegény 
Két esztendeig szolgál. 
 
 
Az aszódi sorozóra süt a nap, 
Megjöttek a vizitáló nagyurak 
Sorozzák a legényeket sorjába 
Sok kislánynak lesz katona babája 
Engem anyám ne sirass értem könnyet ne 
hullass 
Beírták a nevemet a nagy könyvbe,  
Három évig ki se húzzák belőle 
 
Piros bagi bíró háza de magos 
Körös körül kilenc zsalugáteros 
Tizediken maga les ki a bíró 
No legények itt van már a behívó 
Engem babám ne sirass 
Értem könnyet ne hullass 
Beírták a nevemet a nagykönyvbe, 
Galga vize se mossa ki belőle. 
 
Sej mikor mentem aszód városába 
Egyenesen a borbély szobájába 
Széket is adtak, hogy üljek le rája 
Sej göndör hajam rövidre lesz vágva 
 
Sej göndör hajam lehullott a földre 
Gyere babám, szedd fel a kötényedbe 
Ahány szálat szedsz fel a kötényedbe, 
Sej annyi százszor jussak az eszedbe 
Ahány szálat szedsz fel a kötényedbe, 
Sej annyi százszor jussak az eszedbe 
 
 
Bagnak faluja kővel van kerítve 
Nem soká kivisznek belőle 
Olyan szép lányt hagyok benne,  
Holtig fáj a szívem érte. 
 
 

 
 
Lányok, piros bagi lányok 
Szedjetek száz féle virágot 
Tűzzétek a melletekre 
Százszor jussak eszetekbe  
Tűzzétek a melletekre 
Százszor jussak eszetekbe 
 
 
Mikor megy a legény októberba katonának 
Azt mondja a lánynak szíved oda ne add másnak 
Mer’ az árva szívem a tieddel van egybe zárva 
Ha odaadod másnak, szívem meghasad utánad. 
 
Kifutott a vonat , sej-haj ki az állomásról 
De sok édesanya sírva-ríva néz utána 
Ne sírj édesanyám, visszajövök nemsokára 
Hogyha meg nem halok valahol a nagyvilágba. 
 
Sírt az édesanyám mikor én megszülettem 
De még jobban, mikor katona lettem. 
Őszi szellő fújd el a pántlikámo 
Ne szomorítsd az én édesanyámot. 
 
Esik eső nagy sár van az úton 
Ez a kislány sírva mos a kúton 
Sírva mondja az édesanyjának 
Szeretőjét viszik katonának 
Sírva mondja az édesanyjának 
Szeretőjét viszik katonának 
 
Sej-haj sírhat az az anya 
Kínek két fia katona 
Egyik tűzér, a másik baka 
Jaj de csinos két katona 
 
Egyik a bakancsát fűzi, 
Másik a lovát nyergeli 
Összeborul mind a kettő 
Úgy sír, mint a záporeső  
Összeborul mind a kettő 
Úgy sír, mint a záporeső 
 
Én az utcán lefelé sem mehetek 
Mer’ azt mondják, fekete gyászt viselek 
Fekete gyász, hófehér a jegykendőm 
Isten tudja, merre jár a szeretőm 
Fekete gyász, hófehér a jegykendőm 
Isten tudja, merre jár a szeretőm 
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Mit akar az úrasszony, ninive, ninive, 
király, király biztos? 
Legszebb lányod akarom, ninive, ninive, 
király király biztos 
Legszebb lányom nem adom, ninive, 
ninive, király, király biztos 
Katonaságot hívatok, ninive, ninive király, 
király biztos 
Katonaságtól nem félek, ninive, ninive 
király, király biztos 
Legszebb lányod ellopom, ninive, ninive 
király, király biztos 
 
 
Kegyelmes jó anyánk, tekints a fogjokra, 
Ó nagyirgalmú Szűz anyánk, vezesd őköt 
haza! 
 
Messze idegen fogságban szenvednek 
fiaink 
Benned bíznak Szűz mária, vezesd őköt 
haza 
 
Kegyelmes jó anyánk, tekints a fogjokra, 
Ó nagyirgalmú Szűz anyánk, vezesd őköt 
haza! 
 
Ó tekintsd az anyák könnyét, szenvedők 
imáját. 
Segítsd haza a fogságból fiútestvért, apát. 
 
Kegyelmes jó anyánk, tekints a fogjokra, 
Ó nagyirgalmú Szűz anyánk, vezesd őköt 
haza! 
 
A boldog viszontlátásnak add édes örömét 
Hadd ölelje a jó anya keblére gyermekét. 
 
Kegyelmes jó anyánk, tekints a fogjokra, 
Ó nagyirgalmú Szűz anyánk, vezesd őköt 
haza! 
 
 
Este van már, késő este haza kéne menni 
Az én kedves drága jó anyámnak jó estét 
mondani 
Nyisd ki anyám rácsos kiskapudat 
Én már hazajöttem 
Ezt a betyár három évet vígan letöltöttem 

Jaj de sokat áztam-fáztam katona koromban 
Mikor fegyver alatt álltam a kaszárnya kapuban 
Nehéz a fegyverem, jobb vállamat nyomja 
Még nehezebb az a kutya bánat, mi szívemet 
nyomja 
 
Szánom-bánom életemben, amit cselekedtem 
Hogy tevéled kisangyalom szerelembe estem 
Tekints fel az égre, a csillagos égre 
Megátkozlak, sose leszel boldog világ életedbe. 
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