
Háromnapok 
 

 
Hajnalcsillag az égen ragyog, 
Én még a kocsmában vagyok 
Jaj Istenem de szégyellem 
Hogy reggel kell hazamennem 
Hazamegyek babám, lefeküszöm babám 
Kialuszom magamat a sötétben. 
 
Édesanyám sok szép szava 
Kire nem hallgattam soha 
Ráhallgattam a máséra 
Nem az édesanyáméra 
II: Ne haragudjon rám, kedves édes anyám 
Majd ráhallgatok én még a szavára. :II 
  
  -o- 
 
Szépen úszik a vadkácsa a vízen 
Szépen legel a lovam a réten 
Szépen szól a csengő a nyakába 
Tied leszek én babám nemsokára. 
 
Piros bagi lány mikor hozzád jártam 
Ezt a legényt mindig nálad láttam 
II: De én aztat nem vetem szemedre 
Él még a jó anyád, juttassa eszedbe :II 
 
  -o- 
 
Kivicses, kavicsos a mi házunk eleje 
Vadgalamb szállott a tetejére 
Vadgalamb onnan többé le ne szállj 
Sok az én irigyem sokan haragszanak rám 
 
Vasárnap délután megkérdezett a babám 
Azt kérdi, miért sáros a csizmám 
Ha sáros, fordulj el és ne nézz rám 
Csak azt mond Bözsikém szeretsz-e még igazán 
 
  -o- 
 
Három színe van a rózsalevélnek 
Barna kislány ne higgyél a legénynek 
Meg akarja csalni csak a szívedet 
Hírbe teszi a kislány életedet 
 
Azért, hogy a piros alma gömbölyű 
Ez a kislány nem is olyan gyönyörű 
Ne kösd össze vele az életedet 
Ez fog a sírba letenni tégedet 

 
  -o- 
 
Barna kislány piros posztó szoknyája 
Fölakadt a rózsabokor ágára 
Rózsabokor ereszd el a piros posztó szoknyámat 
Még az éjjel megcsalom a babámat 
 
Szép a piros rózsa ha félig van kinyílva 
Szép a szerelem, ha félig van kimondva 
II: Ne mondjuk ki egészen, egészen 
Fáj az árva szívem, majd megreped teérted. :II 
 
  -o- 
 
Nem járok én piros posztó szoknyába 
Nem állok meg minden legény szavára 
Lám az este megállottam egy szóra 
Sej az az egy is a szívem elrabolta 
 
Kék szivárvány koszorúzza az eget 
Kit szerettem az az enyém nem lehet 
II: Irigyeim nem engedik szeretni 
A jó Isten tudja, mért kell ennyit szenvedni. :II 
 
  -o- 
 
Alig várom, hogy a nap lenyugodjon 
Hogy az égen páros csillag ragyogjon 
Ragyogj csillag, páros csillag sokáig 
Kísérj el a szeretőm kapujáig 
 
Nincsen széle a Piros bagi kendőnek 
Nincs egy igaz szava a szeretőmnek 
II: Varrok olyan kendőt, melynek széle lesz 
Tartok olyan szeretőt ki igaz lesz. :II 
 
  -o- 
 
Piros bagi bíró szőlejében 
Megérett a ropogós cseresznye 
Olyan piros, mint a lecseppent vér 
Meghalok a régi szeretőmért 
 
Olyan legény akart hozzám járni 
Ki az ajtót nem tudja be zárni 
Megtanulja, lesz még rá ideje 
Három évig leszek szeretője 
Három évig leszek szeretője 
Azután meg a kedves felesége 
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 -o- 

 
- Elég a táncból fiatalok! 
- Bíró uram, hagy táncoljunk még! 
- Csak még egy verset! 
- Gyere, addig iszunk egyet! 
- Ez a beszéd! 
 

-o- 
 
Piros bagi bírónak  
Két szép lovat mondanak 
Ellopnám az éjszaka 
Hogyha rám nem virradna 
 
Kezd a hajnal hasadni 
Jön a zsandár vasalni 
Vasat ver a kezemre 
Bevisznek az egyesbe 
 
Egyesből a kettesbe 
A kettes közepébe 
Gyere babám váltsál ki 
Ne hagyjál elhervadni 
 
Kiváltalak ki, ki, ki 
Nem hagylak elhervadni 
II: Eladom a karikagyűrűm 
Kiváltom a szeretőm :II
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