
Tél és tavasz közt Bagon 
 

- Na gyertek! 
- Gyerünk, nézzük meg, mi van ott! 
- No emeld meg 
- Nem nehéz az… Na jól van, te jössz velünk a Farsangba 
- Te próbáld meg  
- Na te még cska a dudabálba mehetsz! 
- Na majd én-e! 
- Jó! Te is jössz a farsangba velünk! 
- No most te próbáld meg! 
- Te is csak a dudabálba  
- Te is próbáld meg! 
- … No én inkább megyek a Dudabálba! 
- Menjél! 
- Na gyertek! 

 
 

- Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! 
- Verbunkot szeretnénk táncolni! 
- Mi is szeretnénk táncolni! 
- És fizetni ki fog? 
- Megjöttek a nagyfiúk. 

 
Jaj de sokat áztam-fáztam katona koromban 
Mikor fegyver alatt állta ma kaszárnyakapuban 
Nehéz a fegyverem, jobb vállamat nyomja 
Még nehezebb az a kutya bánat, mi szívemet nyomja 
 

- Dicsértessék!  
- Adjon isten! 
- Jöttem a lányért vinném a Farsangba! 
- Csak akkor, ha úgy gyüttök, ahogy mentek! 
- Úgy lesz! 
- Na azért! 

 
Este későn ragyognak a csillagok 
Barna legény a faluba csavarog 
Olyan szépen beüzen egy kislánynak 
Jöjj ki hozzám, majd meghalok utánad 
 
Túrót ettem, vajat ettem. Azt sem tudom hová tettem 
Szél fújja pántlikámat, kapd el kutya a szoknyámat! Hamm! 
 
Ne nézz hátra, jön a farkas, nagyot üt a hátadra! Ne nézz hátra, jön a farkas nagyot üt a 
hátadra….  
 
 
 
 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


Ezt szeretem, ezt kedvelem, ez az én édes kedvesem 
Sej rózsa, rózsa piros vagy hajnali csillag fényes vagy 
Juliska, Mariska kőrösi,-kerepesi körtéfa 
 
Ez az utca petrezselyem, a másikba rózsa terem 
Sej rózsa, rózsa piros vagy hajnali csillag fényes vagy 
Juliska, Mariska kőrösi,-kerepesi körtéfa 
 
 
Várni, várni babám, jaj de nehéz várni 
Egy legényre három évig várni 
Összegyűjtöm a könnyeim tintának 
Rózsás levelet írok a galambomnak 
 
Várni, várni babám, jaj de nehéz várni 
Száraz fának zöldellését várni 
Száraz fának sosem lesz virága 
Árva vagyok babám, jaj de nagyon árva 
 

- Dícsértessék! 
- Dícsértessék! 
- Alszik-e még a lányuk? 
- Dehogy alszik, kint van a határba! 
- …. 
- Na de én a másikért jöttem! 
- …. 
- Egészségetekre! 
- Nem maradhatunk, mert mennünk köll! 
- Köszönjük! 
- Isten áldjon benneteket! 

 
MUZSIKÁLJATOK! 
 
Leégett az aszódi kaszárnya 
Hova kötöm a lovam éjszakára 
Jeges eső vágja a lovamot 
Más öleli a kedves galambomot 
 
Búza, búza de szép tábla búza 
Közepébe van egy rezgő nyárfa 
Rezgő nyárfa válik a levelétől 
Én is válok a kedves szeretőmtől 
 
Este, este,este de szép szerelmes este 
De szerelmes kislány voltam az este 
Rám hajlott a tearózsa levele 
Babám karján sejhaj aludtam el az este 
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Én belőlem sejhaj nem jó csillag lett volna 
Mert az égen nem jól ragyogtam volna 
Éjfél tájban ottan hagynám az eget 
Felkeresném sejhaj a régi szeretőmet 
 
Láttál-e már babám vízben buborékot 
Annak közepében egy szál hervadt rozmaringot 
Láttam bizony anyám sejhaj mer én is úgy vagyok 
Elhagyott a szeretőm, érte majd meghalok 
 
Lányom, ne higgyél te este a legénynek 
Mert az meg akarja csalni az árva szívedet 
Éjjel nem aludni nappal csak őrá gondolni 
Ha szerelmes vagy lányom, tanuljál meg érte tűrni 
 
Kertünk alja tele van ibolyával, gyere babám szedd a kötőd aljába 
Lyukas a babám kötője, sejhaj a lila, kihull belőle a teljes ibolya 
 
Úgy akartalak szeretni, ne tudják, de az eget rám világosították 
Rám világosította a kék csillagos ég, kis angyalom de hiába szerettél 
 
 
Jaj, de sokat áztam fáradtan, még egy szeretőre találtam 
Nem találtam kedvemre valót, az lesz a szeretőm, aki volt 
 
Nem vagyok én oka semminek, édesanyám oka mindennek 
Mért nem adott engem olyannak, akit választottam magamnak 
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