Fonó

Este későn ragyognak a csillagok
Barna legény a faluba csavarog
Olyan szépen beüzen egy kislánynak
Jöjj ki hozzám, majd meghalok utánad
Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy
Barna legény ilyen későn hová mégy
Elmegyek én hű szeretőt keresni
Ily csalfával nem érdemes beszélni
-oEste van, este van, hétre jár az óra
Minden barna kislány készül a fonóba
El is készült volna, és el is ment volna
Ha a csillagos ég be nem borult volna
Beborult, beborult, be is sötétedett
Erre a kislányra homályosan sütött
Hívta ki egy legény, csak egy minutára
Nem ment ki, kivitték, letették a földre
Letették a földre, kést szúrtak szívébe
Vére a földet pirosra festette

- Kútba estem! (3x)
- Ki húzzon ki?
….
- Húzd rá!
-o-

Este van, este van, de nem minden lánynak
Csak annak a lánynak, kihez sokan járnak
Én hozzám is járnak, de nem minden este
Kedden, csütörtökön, meg vasárnap este
Este van, este van, elmúlt kilenc óra
Gyere kis angyalom, kísérj engem haza
II: Nem kísérlek, nagyon sötét az éjszaka
Megszakad a szívem, ha magam megyek haza :II
-oPiros bagi templom tornya jaj de messzire ellátszik
Közepébe a négy sarkába négy szál rozmaring virágzik
II: Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra
Lehajtom a bús fejem a rózsám ölelő karjára :II
-o-

II: Jaj lányok, jaj lányok, rólam tanuljatok
Akárki fiának csókot ne adjatok :II

Zúg az erdő, zúg a mező, vajon ki zúgatja
Az a híres Hajdú Pisti a lovát ugratja

- o-

Adjon Isten jó estét! Be szabad-e gyünni?
Be, ha mertek!
Csak a kakastollasok meg ne lássanak!
Attól mi nem félünk!
-o-

Este van már, késő este, kilencet ütött az óra
Az én kedves kis angyalom még se jön el a
fonóba
II: Vagy haragszik, vagy beteg, vagy talán nem
is szeret
Így hát kedves kis angyalom nem lehetek én
a tied :II

Hozd ki Julcsa a kalapom, hagy tegyem fejemre
Hogy ne süssön a napfény a ragyogó szemembe
-oÉdesanyám sokat intett a jóra
Este későn ne menjek én sehova
Nem hallgattam a jó anyám intő szavára
Azért vagyok boldogtalan és árva
Este későn kinn vagyunk a kapuba
Sírva borul szeretőm a vállamra
Éjfél után mondja meg, hogy mi baja
Ő szeretne, de az anyja nem hagyja

-o-
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