LAGZI
Piros bagi templom tornya ide látszik
Az én kedves kis angyalom mással játszik
Játszadozzál kis angyalom én nem bánom
Csak a reád rakott csókjaim sajnálom

Istenem, istenem, mit kellett megérnem
Más csókja az ajkamon
Más csókja az ajkamon
Sirat a galambom

Kiskertünkben kinyílott már a gyöngyvirág
Szerettelek de nem tudta ez a világ
De már mostan kibeszélem fűnek-fának
Szerettelek elmondhadd a jó anyádnak

Sárga levele van a kukoricának
Aranyos neve van a kedves babámnak
Aranyos nevét nem bírom elfelejteni
Így jár az, aki igazán tud szeretni
Jaj, jaj, jajajaj, jaj annak a legénynek,
Kinek más faluba van szeretője,
Lám az enyém vélem van egy faluba
Még sincs a szívem soha nyugodalomba

Megkötötték nékem a koszorút
Zöld levele homlokomra borult
Borulj, borulj koszorú levele
Úgysem teszlek többé a fejemre

Anyám, anyám édes kedves anyám
Te voltál a fölnevelő dajkám
Lányságomnak jaj de megörültél
Engem más házára fölneveltél

Elmondhatom most már én hogy jaj-jaj
Nem virrad rám már a piros hajnal
Most is olyan szeretőm hagyott el
El sem hagyott, már elfelejtettem

Anyám, anyám édes kedves anyám
Te voltál a fölnevelő dajkám
Fölneveltél engem ekkorára,
Barna legény szíve fájdalmára

Elmondhatom háromszor is jaj-jaj
Gyászba borult fölöttem a hajnal
Nem csak a hajnal, a kék csillagos ég is
Elhagyott a régi szeretőm is

Sej szép Piros Bag eszembe sem jutna
Ha a babám lakosa nem volna
Benne ragyog a babám szeme fénye
Sej hacsak lehet kicsalom belőle

Házasítják az én szeretőmet
Nem engedik, hogy elvegyen engem
Jaj Istenem jaj de beteg vagyok
Fáj a szívem talán meg is halok

Sej szép Piros Bag körül van kerítve
Nemsokára kivisznek belőle
Benne hagyom a híremet nevemet
Sej benne hagyom az első szeretőmöt

Réten réten réten terem a nád
Azt gondoltam nékem nevelt anyád
De már látom hogy nem nékem nevelt
Barna legény felejtsd el a nevem

Köszönöm anyám, hogy fölneveltél
Értem annyi könnyet kiejtettél
De én aztat vissza nem szolgálom
Áldjon meg az isten azt kívánom

Piros Bagon van az én lakásom
A rózsámat jaj de ritkán látom
Pedig annak büszke a járása
Lassan megyen hogy mindenki lássa

Szánkón viszik a mennyasszony ágyát
Viszik rajta a két nyoszojáját
Majd megreped szíve bánatába
Vigasztalja őt a kedves párja

Este van, este van, megy a nap lefelé
Ballag már a vőlegény,
Ballag már a vőlegény A menyasszony elé

Cifra szűröm szegre van akasztva
Gyere babám terítsd a nyakamba
Úgyis ott annak a helye
Még az éjjel betakarlak vele

Bemegy a szobába, ráül a lócára
Búra hajtja a fejét,
Siratja a kedvesét Siratja a kedvesét
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Sej lagzi, lagzi, lagzi, lagzi lakodalom
Nálunk is lesz, sej-haj ha én úgy akarom
Levágatom sej-haj a rozmaring erdőt
Sej verje meg az isten a hűtlen szeretőt

Sej-haj rétest ettem, megégette a számot
Más öleli az én kedves babámot
Más öleli, másnak ül az ölébe
Sej-haj más kacsint a világoskék szemébe

Sej liba, liba, liba apró pici liba
Minek menjek, sej-haj én már a lagziba
Minek nékem az olyan lagzi – lakodalom,
Sej, mibe kedves babám maga a menyasszony

Fecskemadár szállott a vasútra
Isten véled babám utljára
Nem fogok a házatok előtt járni,
Tudom, fog az árva szíved fájni

Édesanyám gyüjjön csak ki
Az ajtóját nyissa csak ki
Most hozzák a legszebb menyét
Benkó Éva kökény szemét

Fecskemadár szállott a tetőre
Elvitte a gyűrűm a csőrébe
Fecskemadár hozd le a gyűrűmöt
Sajnálom a régi szeretőmöt

Végigmentem a piros bagi főutcán
Betekintek a kisangyalom ablakán
Éppen akkor vetette meg az ágyát
Három ágú rozmaringgal söpörte a szobáját

Násznagy uram jó estét kívánunk
Meghoztuk a menyasszony kalácsot
Nem jöttünk mi üres kézzel ide
Násznagy uram fizessen meg érte

Végigmentem a piros bagi temetőn
Eszembe jutott a régi szeretőm
Én istenem mért is jutott eszembe,
Mikor már az régen el van feledve

Kalácsot is hoztunk a kezünkbe
Egy üveg bort is hoztunk melléje
Csinálják meg a menyasszony kontyát
Majd megisszuk rája az áldomást

Enyém a menyasszony senkinek sincs pénze
Akinek van pénze nyúljon a zsebébe
Sej pártom pártom, gyöngyös koszorúm, majd a
szögre teszlek hármas hajfonóm

Hej rozmaring, rozmaring
Leszakadt rólam az ing
Van már nékem kedvesem
Ki megvarrja az ingem

Sej kedves édesanyám gyújtsa meg a lámpát
Had pucoljam ki a lagos szárú csizmát
Had ragyogjon annak szára is, sarka is
Sej lesz nékem szeretőm szőke is barna is

Hej rezeda, rezeda
Karcsú a lány dereka
Ha karcsú is illeti,
barna legény szereti
Mikor a menyasszonyt fektetni viszik,
Akkor a vőlegényt melléje teszik
Sej pártom, pártom gyöngyös koszorúm
Majd a szögre teszlek hármas hajfonóm

Édesanyám udvarában áll egy rezgő nyárfa
Arra járok el alatta, rám hajlik az ága
Szagos a levele, rajta van a falu nyelve
Mért nincsen a galambomnak hozzám igaz szíve
Az éjszaka elaludtam de rosszat álmodtam
Kesely lábú kis pejlovam kárba bocsátottam
Rám is becsültették ezt a sűrű kerek erdőt
Megfogadtam, Piros Bagon nem tartok szeretőt

A mi menyasszonyunk nem főzött még kását
Nem is bolházták ki a pendelye ráncát
Majd kibolházza azt a mi vőlegényünk
Majd ha az éjszaka melléje fektetjük
Sej pártom, pártom gyöngyös koszorúm
Majd a szögre teszlek hármas hajfonóm

Sej-haj szép a páva mer aranyos a tolla
Most vagyok a szeretőmmel haragba
Azt is tudom miért van a haragja
Sej-haj mer’ az anyja gazdagabbat akarna

Mikor a menyasszonyt viszik a padlásra,
nevet a szoknyája a létra fokára
Sej pártom, pártom gyöngyös koszorúm
Majd a szögre teszlek hármas hajfonóm
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A vadgalamb, a vadgalamb rászállott a búzára
Még ezelőtt, még ezelőtt rá se néztem a lányra
Amióta a vadgalamb rászállott
Elszeretném én az egész világot

A mi házunk eleje, eleje, eleje
Piros paradicsommal van körül ültetve
Piros a paradicsom sárga a virága
Ha nem szeretsz engemet, ne járj hozzám hiába

Ez a kislány, barna kislány kifeküdt az udvarra
Kilopták a kilopták a csipkés párnát alóla
Barna kislány nem sajnálja a párnáját
Szeretője kifizeti az árát

Az oláhok, az oláhok facipőben járnak
Azok élik világukat akik ketten hálnak
Lám én szegény szolgalegény csak egyedül hálok
Akármerre kaparászok csak falat találok

Este, este szép csillagos este
Megöleltem szeretőm az este
Megöleltem az utcaajtóba
Mikor bement, az anyjának elmondta

Mindenkinek van babája csak énnékem nincsen
Kinek kettő, kinek három nékem egy se sincsen
Ha az isten egyet adna, jaj de megbecsülném,
Kezét-lábát összekötném a füstre föltenném

Este, este holdvilágos este
Szeretőnek legjobb a menyecske
Megöleltem a pitvarajtóba
Az urának egyet se szólt róla

Hajnalcsillag az égen ragyog
én még a lagziban vagyok
Jaj istenem de szégyellem
Hogy reggel kell hazamennem
Hazamegyek anyám, lefeküszöm anyám
Kialuszom magamat a sötétbe

Villásfarkú fecske
Szép barna menyecske
Hogy is tudtál ide vándorolni
Sej erre az idegen földre

Édesanyám sok szép szava
Mire nem hallgattam soha
Ráhallgattam a máséra
Nem az édesanyáméra
Ne haragudjon rám kedves édesanyám
Majd ráhallgatok a szavára.

Nem jöttem én gyalog
Lovaskocsi hozott
Csalfa volt a kisangyalom szeme
Sej azzal csalogatott ide

Keresik a, nem lelik a keresztelőlevelemet
Sem a bíró, sem a jegyző nem találja a nevemet
Majd megtalálja azt I. Ferenc Jóska
Ki engemet besorozott három évre katonának

Haja haja kukorica haja
Beteg a szeretőm édesanyja
Ne is legyen addig egészsége
Míg nem leszek a fia felesége

Mikor szürkébe öltöztem, mindig azon gondolkoztam
Ki lesz az én útitársam doberdói hegyoldalban
Majd lesz útitársam az én jó pajtásom
Ki megássa a síromat doberdói hegyoldalban

Piros Bagon akkor megyek végig
Majd ha a babám az új kocsmába iszik
Borosüveget a szájára emeli
Bal karjában a babáját öleli
Anyám, anyám édes kedves anyám
Te voltál a fölnevelő dajkám
Lányságomnak jaj de megörültél
Engem más házára fölneveltél

Az aszódi kaszárnya bádog a teteje
De sok bagi kislánynak benne a kedvese
Lám az enyém nincs benne, itt ül az ölembe
Páros csókot osztogat, kacsingat a szemembe

Anyám, anyám édes kedves anyám
Te voltál a fölnevelő dajkám
Fölneveltél engem ekkorára
Barna legény szíve fájdalmára
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Bemegyek szent templomodba
Uram a szent oltárhoz
Az aranyos oszlopok közt a királyi trónushoz
Színed előtt leborulok, szegény bűnős elnémulok
Égő füstnek illatában Uram néked udvarlok

Mikor már én tizennyolc éves voltam
Már én akkor házasodni akartam
A számomra tizenkét lányt kérettem
Mind a tizenkettő hibát lelt bennem
Katona se lettem volna én soha
Ha az anyám mostoha nem lett volna
Mostohának mostoha a világ is
Száraz ágon elhervad a virág is

Magosan ül magosan ül a fiastyúk az égen
Jaj de hideg, jaj de hideg van ezen a vidéken
Szól a kakas, hajnal hasad csípős hideg szél támad
Hej de azért, mégis azért nem hagyom a babámot

Sej építik a piros bagi templomot
Kilenc kislány hordja rá a homokot
Kilenc kislány kilenc barna legénnyel
Sej mindegyik a maga szeretőjével

Nincs oly szép lány, nincs oly szép lány kerek e
nagy világon
Mint amilyen mint amilyen te vagy édes galambom
Piros orcád, rózsás orcád tőlem hát ne takard el
Tekints le rám, tekints le rám gyönyörű szép
szemeddel

Sej tiszta búzát szedeget a vadgalamb
Szépen szól a piros bagi nagy harang
Mind a két oldalára csak azt vágja
Sej szerettelek barna legény hiába

Este, este, este, de szép szerelmes este
De szerelmes kislány voltam az este
Rámhajlott a tearózsa levele
Babám karján sejhaj aludtam el az este

Sej én is voltam valamikor valaki
Én is tudtam a legénynek hazudni
Most már vagyok hervadt rózsa levele
Sej elhervasztott egy barna legény szerelme

Énbelőlem sejhaj nem jó csillag lett volna
Mert az égen nem jól ragyogtam volna
Éjfél tájban ottan hagynám az eget
Felkeresném sejhaj a régi szeretőmet

Ha felmegyek a piros bagi nagy hegyre
Onnan nézek a falu közepébe
Onnan nézem kinek van legszebb lánya
Kinek nyílik a virág az udvarába
Mikor megy a lány a templomba esküdni
Egyik könnye a másikat elönti
Jaj Istenem hogy kell eztet megtenni
Gyöngyvirágos koszorúm egy legényért letenni

Körülcsipkés a muskátli teteje,
boldog kislány kinek nincs szeretője
Boldog voltam míg szeretni sejhaj nem tudtam
Boldogtalan vagyok már mrgtanultam
Megismerni a piros bagi menyecskét
Mer’ úgy köszön adjon Isten jó estét
Én meg csak úgy betyárosan el is fogadom
Adjon isten kökényszemű galambom

Ha felmegyek a piros bagi nagy hegyre
Fehér szőlőt szedek a kötényembe
Fehér szőlő jaj de megédesedtél
Kedves szeretőm jaj de elfelejtettél

Életembe mindig szépet szerettem
Utoljára csúnyával is beértem
Ez kell nékem, mer’ én ezt érdemeltem
Minden este más fejével beszéltem
Piros bagi zöld erdőbe van egy fa
Jaj de sokat megpihentem alatta
Tetejéről hullott rám a virága
Ki vagyok a babám szívéből zárva

Három fehér szőlőtőke három fekete
Dicsértessék az Úr Jézus drága szent neve
Ó Mária, szűzanyánk, te légy nékünk pátrónánk
Uram Jézus segíts meg, hogy e kis bort igyuk meg.
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Erre gyere rózsám nincsen sár
Nincsen az ajtómon semmi zár
Kinyílik az ajtó magától
A szeretőm gyönge karjától
Nem vagyok én oka semminek
Édesanyám oka mindennek
Mért nem adott engem olyannak
Akit választottam magamnak
Haja haja kukorica haja
Beteg a szeretőm édesanyja
Ne is legyen addig egészsége
Míg nem leszek a fia felesége
Piros Bagon akkor megyek végig
Majd ha a babám az újkocsmába iszik
Borosüveget a szájára emeli
Bal karjával a babáját öleli
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