
Szólj síp, szólj 
Szólj síp, szólj, forró vízbe teszlek,  
onnan is kiveszlek, szólj síp, szólj.  
 
Ég a gyertya 
Ég a gyertya ég, el ne aludj ég,  
aki lángot látni akar, mind le guggoljék.  
Vagy: Ég a gyertya ég, hosszú lánggal ég 
A szívünkből a szeretet ki ne aludjék. 
 
Süss fel 
Süss fel Nap, szent György nap,  
kert alatt a kis bárány majd megfagy. 
  
Úgy tetszik 
Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt,  
úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt. 
Mulassunk hát egy vagy két óráig,  
vég búcsúnkat míg ki nem adják itt. 
  
Pál, Kata, Péter 
Pál, Kata, Péter jó reggelt, már odakünn a nap felkelt 
Szól a kakasunk, az a nagy tarajú, gyere ki a rétre Kukúríkú! 
 
Arcmosás: 
Csukd be szemed, csukd be szád, most mosom az arcocskád. 
 
Hajmosás: 
Csukd be szemed, csukd be szád, most mosom a hajacskád. 
 
Már zengve szól 
Már zengve szól az estharang, a bűvös, bájos hang 
És száll a széllel messze, száll a széllel a sok  
bim-bam-bim-bam-bom. Bimm-bamm bimm-bamm-bomm. 
 
Nagy az ég 
Nagy az ég ablaka, süt a hold éjszaka 
Letekint egymaga, aludjál kisbaba. 
 
Tente, baba 
Tente baba, tente, a szemedet hunyd be! 
Aludj ingó-bingó, kicsi rózsabimbó 
Alszik az ibolya, csicsijja, bubája. 
 



Este van 
Este van már nyolc óra, ég a világ a boltban, 
Sallárom-sallárom, ég a világ a boltban. 
Ott mérik a pántlikát, piros színű pántlikát… 
Jakucs Pista méreti, az asztalra leteszi… 
Bíró Róza felveszi, a hajába biggyeszti… 
Biggyeszd Róza nem bánom, úgyis te lész a párom 
Sallárom-sallárom, úgyis te lész a párom! 
 
Kár-kár-kár 
Kár-kár-kár, elszökött a nyár,  
Hideg őszi verőfényben száll az ökörnyál. 
. 
Fújja a szél 
Fújja a szél a fákat, letöri az ágat, reccs. 
 
Levél 
Levél, levél, zöld levél, kis fa ágán nevetgél. 
Erre libben, arra libben, szellő fújja, táncol szépen.    
 
Esik az eső 
Esik az eső, hajlik a vessző,  
haragszik a katona, mert megázik a lova. 
Ne haragudj katona, majd kisüt a napocska,  
megszárad a lovacska. 
 
Csepp, csepp 
Csepp, csepp, csepereg, villan, csattan, megered.  
Zápor függöny, zuhatag, fut a felhő, süt a Nap. 
Jött, ment, jót esett, fűnek-fának jól esett. 
  
Így törik a diót 
Így törik a diót, kopp-kopp-kopp,  
így meg a mogyorót, ropp-roop-ropp. 
 
Itt csörög 
Itt csörög, itt pattog három véka mogyoró, 
Itt csörög, itt pattog három szekér friss dió. 
 
Kiszáradt a diófa 
Kiszáradt a diófa, nem játszhatunk alatta 
Majd megújul tavaszra, majd játszhatunk alatta. 
 
 



De jó a dió 
De jó a dió, fütyül a rigó, vidám dala száll: élni jaj de jó! 
Gyere te rigó, itt van a dió: héja ropogó, bele csuda jó. 
  
Alma 
Alma, alma, piros alma odafönn a fán.  
Ha elérném, nem kímélném, leszakítanám. 
De elérnem nincs reményem, várom, hogy a szél  
azt az almát, piros almát lefújja elém. 
 
Kiugrott 
Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól 
Stól-stól-stól, fazekastól. 
 
Öreg kutya 
Öreg kutya  vak-vak-vak, ha nem muszáj, nem ugat. 
Kicsi kutya vek-vek-vek, csihöl-csahol, bereked. 
 
Bodri(Weöres) 
Bodri kutya sétál, füle-farka szétáll.  
Itatója kicsi tál, etetője mély tál. 
Kőkerítés szélinél tarka macska üldögél, 
Észreveszi a kutyát, megmássza a szilvafát. 
 
Madarak 
Madarak voltunk, földre szálltunk, búzaszemet szedegettünk. 
Mondd meg nekem te, hányat mondasz te! 
 
Csiga 
Csiga-biga told ki szarvadat, ha nem tolod össze töröm házadat! 
Told ki! Told ki! 
 
Hosszú 
Hosszú lábú gólya álldogál a tóban 
Csőre ki se látszik, békát vacsorázik. 
 
Megfogtam 
Megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt egy lónál 
Kisütöttem a zsírját, több volt egy akónál. 
I:Aki eztet elhiszi, szamarabb a lónál. :I 
  
Ekete-pekete 
Ekete-pekete cukota pé, ábel-bábel dominé,  
csiszi-á, csiszi-bé, csiszi-csoszi kompodé. 



Apacuka 
Apacuka, fundaluka, funda kávé, kamanduka. 
Abcug, fundaluk, Funda kávé kamanduk. 
  
Cicukám 
Cicukám, kelj fel, itt a jó tejfel (halkan és hangosan) 
 
Cirmos cica 
Cirmos cica, haj, hová lett a vaj,  
ott látom a bajuszodon, most lesz neked jaj. 
Ecc-pecc 
Ecc-pecc, kimehetsz, holnap után bejöhetsz. 
Cérnára, cinegére, ugorj cica az egére, fuss! 
 
Az óra és a kisegér(angol népköltés) 
Tik-tak-tak, tiki-tiki-tak, az egérke az órára felszaladt! 
Bam-bam! Üt az óra délre, leugrik a kisegérke! 
Tik-tak-tak, tiki-tiki-tak! 
 
Ha én cica 
Ha én cica volnék, száz egeret fognék, de én cica 
nem vagyok, egeret se foghatok. 
 
Macska 
Macska, macska, csacska macska, fürge, mint a kishalacska. 
Ide fut, oda fut, megpihenni sose tud. 
Peti, Kati hű, de nézi, fusson, aki utoléri! 
 
Cirmos cica dorombol(Pósa Lajos) 
Cirmos cica dorombol, hallgatja a komondor 
Azt gondolja magába, hogy szebb az ő nótája. 
Rá is kezdi: vau-vau, fut a cica: nyáu-nyáu. 
 
Kis kacsa 
Kis kacsa fürdik fekete tóban, anyjához készül Lengyelországba. 
Míg a kácsát elhajtottam, két pár csizmát elszaggattam  
kács-kács-kács. 
 
Dirmeg-dörmög 
Dirmeg-dörmög a medve, nincsen neki jó kedve,  
alhatnék mert hideg van, jobb lesz bent a barlangban. 
 
 
 



Jön a tavasz(Weöres) 
Jön a tavasz, megy a tél, barna medve üldögél. 
Kibújás vagy bebújás? Ez a gondom óriás! 
Ha kibújok, vacogok, ha bebújok, hortyogok, 
Ha kibújok, jót eszem, ha bebújok, éhezem. 
 
Szélről legeljetek 
Szélről legeljetek, fának ne menjetek,  
mert ha fának neki mentek, fejeteket beveritek 
Szili kút, szanyi kút, szentandrási sobri kút. 
 
Ha-ha-ha 
Ha-ha-ha-havazik, he-he-he-hetekig,  
hu-hu-hu-hull a hó, hi-hi-hi, jaj de jó! 
 
Duruzsol a tűz 
Duruzsol a tűz, darazsol a hó, ilyenkor idebenn ülni jó. 
 
Miki-miki 
Miki-miki mikulás, nem szereti a gulyást,  
mert a gulyás paprikás, megcsípi a bajuszát 
 
Éjmélyből 
Éjmélyből fölzengő csing-ling-ling száncsengő 
Száncsengő csing-ling-ling, tél öblén halkan ring. 
Feldobban két nagy ló, kopp-kopp-kopp nyolc patkó 
Nyolc patkó kopp-kopp-kopp, csönd zsákból hangot lop. 
Szétmálló hangerdő, csing-ling-ling száncsengő 
Száncsengő csing-ling-ling, tél öblén távol ring. 
 
Betemetett 
Betemetett a nagy hó erdőt, mezőt, rétet.  
Minden, mint a nagyanyó haja, hófehér lett. 
Minden, mint a nagyapó bajsza, hófehér lett.  
Csak a feketerigó maradt feketének. 
 
Fehér Karácsony 
Fehér Karácsony hóban mosdasz, ünnepi tisztán nálunk alhatsz 
Fekete Karácsony sáros a lábad, nálunk mégis vetve az ágyad. 
 
Kiskarácsony 
3.vsz: Béke szálljon minden házra, kis családra, nagy családra 
Karácsonyfa fenyő ága hintsen békét a világra. 
 



Zsipp-zsupp 
Zsipp-zsupp, kender zsupp, ha megázik, kidobjuk, zsupsz. 
 
Bibici Panna 
Bibici Panna, rákezdi Vince, akit ér, akit ér,  
majd el viszi a nagy szél. 
 
Egyszer volt egy kemence 
Egyszer volt egy kemence, belebújt a kis Bence.  
Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. 
Ránézett a mamája, nem ismert a fiára. 
Becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét. 
 
Koszorú 
Koszorú, koszorú, mért vagy olyan szomorú? 
Azért vagyok szomorú, mert a nevem koszorú. 
 
Mély kútba 
Mély kútba tekinték, arany szálat szakajték 
Benne látom testvérkémet bíborba, bársonyba, 
Gyöngyös koszorúba. 
 
Ültem 
Ültem ringó kis ladikon, úszott három rózsa szirom: 
Az egyik az anyué, a másik az apué, harmadik enyém. 
 
Gyerekek, gyerekek 
Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet,  
sósat, sósat, jó ropogósat 
Aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz. 
 
Csön-csön 
Csön-csön gyűrű, arany gyűrű, nálad, nálad ezüst gyűrű 
Itt csörög, itt pörög, itt add ki! 
 
Poros úton 
Poros úton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög.  
Sári néni vezeti, aki látja, neveti. 
 
Kicsi kocsi 
Kicsi kocsi, három csacsi, Döcögő, döcögő 
Benne gyerek kicsi, kerek, Göcögő, göcögő. 
 
 



Haragosi(Weöres) 
Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül a Haragosi 
Din-don-diri-dongó. 
Ha kiborul az a kocsi, leröpül a Haragosi din-don… 
Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya din-don… 
Ha kiborul a fakutya, lepotyog  a retyerutya din-don…. 
 
Kiment a ház 
Kiment a ház az ablakon, benne maradt a vénasszony, 
zsúpot kötött a hátára, úgy ballagott a vásárba. 
A rókának nincs nadrágja, mert a posztó igen drága, 
Ha a posztó olcsó volna, a rókán is nadrág volna. 
 
Nem, nem, nem 
Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem megyünk mi innen el, 
Míg a gazda, házigazda furkós bottal ki nem ver. 
Ha nem tetszik a gazdának, hogy mi itten mulatunk, 
Vigye innen el a házát, mert mi itten maradunk. 
 
Elvesztettem 
Elvesztettem zsebkendőmet, szidott anyám érte.  
Annak, aki megtalálja, csókot adok érte. 
Szabad péntek, szabad szombat, szabad szappanozni.  
Szabad az én galambomnak egypár csókot adni. 
 
Jákobnak 
Jákobnak volt hat fia, mind a hat csizmadia: 
Simi-Samu-Sámuel, Dini-Dani Dániel. 
Erre kakas 
Erre kakas, erre tyúk, erre van a gyalogút.  
Taréja, ha réja, ugorj a fazékba, zsupsz. 
 
Két kis kakas 
Két kis kakas összeveszett, a verembe beleesett 
Szil-szál szalmaszál, eredj pajtás, te hunyjál! 
 
Koty-koty 
Koty-koty, koty-koty, koty-koty-koty, kotlós néni így kotyog. 
Gyertek, gyertek, kiscsibék! Búza, árpa van elég.  
 
Kiskertemben 
Kiskertemben az ürge, rákapott a dinnyére 
Megállj ürge, megleslek, holnap délben megeszlek 
Icce-bice, cibere, neked mondom: menj ki te! 



Gólya. gólya 
Gólya, gólya, gilice, mitől véres a lábad? 
Török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja 
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel. 
 
Debrecenbe 
Debrecenbe kéne menni, pulyka kakast kéne venni 
Vigyázz kocsis, lyukas a kas, kiesik a pulyka kakas. 
 
Volt nekem 
Volt nekem egy kecském, tudod-e, kertbe rekesztettem, tudod-e 
Megette a farkas, tudod-e, csak a szarvát hagyta, látod-e? 
 
Egy kis malac 
Egy kis malac röf-röf-röf, trombitája töf-töf-töf 
Trombitája víg ormánya, földet túrja döf-döf-döf. 
Jön az öreg meglátja, örvendezve kiálltja: 
Rajta fiam röf-röf-röf-röf, apád is így csinálja. 
Most már együtt zenélnek, kukoricán megélnek 
Röf-röf-röf-röf, töf-töf-töf-töf, ezek ám a legények! 
Hegedül 
Hegedül a kisegér, penget rajta, csellón játszik a macska 
vonó a farka. Ez a csuda zenekar cincog-nyávog 
A lagziba a táncot csak erre járod. 
 
Farsang van 
Farsang van, farsang van, járjuk a táncot gyorsabban. 
Fergeteges ez a bál, még a ház is muzsikál. 
 
Kisegér 
Kisegér, kisegér, minden lyukba belefér 
Belefér, belefér, hiszen azért kisegér. 
 
Itt a farsang 
Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál 
csárdást jár a habverő, bokázik a máktörő. 
Dirreg-durrog  a mozsár, táncosra vár a kosár 
A kévészem int neki, míg az őrlő pergeti.  
Heje-huja vigalom, habos fánk a jutalom 
Mákos patkó, babkávé, értük van a parádé. 
 
 
 
 



Gingalló 
Gingalló, lópatkó, erre megy víg Palkó 
A hátán tarisznya, benne szép furulya. 
Aki ebbe belefú, sohase lesz szomorú. 
Furcsa ez a furulya, aki tudja, csak fújja. 
 
Dani dobol 
Dani dobol, pereg a dob, ütögeti: dib-dob, dib-dob. 
Dóri dalol, arca ragyog, dalolgatni vidám dolog! 
 
Egyedem 
Egyedem-begyedem tengertánc, hajdú sógor mit kívánsz? 
Nem kívánok egyebet, csak egy darab kenyeret. 
Szil-szál szalmaszál, ecki-becki tengerecki Pál. 
 
Mese 
Mese, mese mátka, pillangós madárka 
Ingó-bingó rózsa, te vagy a fogócska! 
 
Reggeli harmat 
Reggeli harmat kelti a lepkét, virág a réten tárja a kelyhét 
Látja a lepke, billen a szárnya, virág kehelyben reggeli várja. 
 
Itt a tavasz 
Itt a tavasz, itt van már, dalolj, dalolj kismadár 
Enyhe szellő lengedezz, fű, fa, virág ébredezz. 
 
Tavaszi szél 
Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom 
Minden madár társat választ, virágom, virágom. 
Hát én immár kit válasszak…te engemet, s én tégedet… 
Zöld pántlika, könnyű gúnya…mert azt a szél könnyen fújja… 
De a fátyol nehéz gúnya…mert azt a bú földig húzza… 
 
Eresz alól 
Eresz alól fecske fia ide néz, oda néz:  
Van –e hernyó, hosszú kukac ízesebb, mint a méz? 
Csőrét nyitja ám buzgón, szaporán 
Kis bendőbe mindenféle belefér igazán. 
 
Fecskét látok 
Fecskét látok, szeplőt hányok, selymet gombolyítok. 
 
 



Egyél 
Egyél libám, egyél már, nézd a napot, lemegy már. 
Éjféltájban, nyolc órára, esti harang szóra, hip-hop-hopp. 
 
Túrót ettem 
Túrót ettem, elejtettem, azt se tudom, hova tettem. 
Szél fújja pántlikámat, harmat éri a ruhámat, hopp! (guggolás) 
 
Virágéknál 
Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott békát 
Zimme-zum, zimme-zum, rece-fice bum-bum-bum. 
Bíró Marcsa oda kapott, béka combot ropogtatott… 
Puskás Gábor későn futott, neki csak a füle jutott… 
 
Egy boszorka 
Egy boszorka van, három fia van. 
Iskolába jár az egy, másik bocskort varrni megy 
A harmadik ül a padon, a dudáját fújja nagyon 
Dana-dana-dan, de szép hangja van. 
 
Erdő szélén 
Erdő szélén házikó, abban lakik nagyanyó 
Lám, egy nyuszi ott robog, az ajtaján bekopog: 
-Kérlek, segíts én rajtam, a vadász a nyomomban! 
-Gyere nyuszi, sose félj, megleszünk mi kettecskén! 
 
Én kis kertet 
Én kis kertet kerteltem, bazsarózsát ültettem. 
Szél, szél fújdogálja, eső, eső veregeti, huss. 
 
Fehér liliomszál 
Fehér liliomszál, ugorj a Dunába 
Támaszd meg oldalad két aranypálcával 
Meg is simakodjál, meg is mosakodjál. 
-Töröld meg magadat valaki kötényében! 
 
Megy a hajó 
Megy a hajó a Dunán, benne ül a kapitány. 
Nézi, nézi a vizet, forgatja a kereket. 
Lassan forog a kerék, mert a vize nem elég. 
Gyorsan forog a kerék, mert a vize már elég. 
 
 
 



Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni,  
tekeredik a rétes, kígyó akar lenni. 
 
Kis, kis kígyó, tekeredj a fára – kis, kis kígyó tekeredj a fáról. 
 
Lassan jár a csiga-biga, táskájában eleség,  
várja otthon lánya, fia, csiga-biga feleség. 
Gyorsan jár a csiga-biga … 
Elfáradt a csiga-biga, elfogyott az eleség,  
jól lakott a lánya, fia, csiga-biga feleség. 
 
Háp-háp-háp, jönnek a kacsák,  
hű, de éhes, hű, de szomjas ez a társaság. 
Bú-bú-bú, boci szomorú 
De hogy feszít tyúkjai közt a kukurikú. 
Röf-röf-röf, orra sárba döf  
sonka lábán kucu néni fürödni döcög. 
Bú, röf, háp, sípok, trombiták 
Víg zenével így köszönt egy díszes társaság. 
 
Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs. 
 
Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske,  
nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. 
Rajta, rajta, leszakadt a pajta, benn maradt a macska. 
 
Cifra palota, zöld az ablaka,  
gyere ki te tuba rózsa, vár a viola. 
Kicsi vagyok én, majd megnövök én  
esztendőre, vagy kettőre nagylány leszek én. 
 
Ziki-zaka zakatol ez a vonat valahol,  
én vagyok a vasutas, te meg legyél az utas. 
 
S, sz, be sok súly, meg se mozdul.  
Friss szenet, ha bekapok, messze-messze szaladok. 
 
A macskának négy a lába, ötödik a farkincája, derededde… 
Azon megyünk Moldovába, Moldovának országába, derededde… 
 
 
 
Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére,  
pedig a rétes nagyon jó, katonának az való. 



Nem megyünk mi messzire, csak a falu szélére,  
ott se leszünk sokáig, csak 12 óráig. 
Nem megyünk mi messzire, csak a világ végére,  
ott se leszünk sokáig, csak 24 óráig. 
 
Ugráljunk, mint a verebek, rajta gyerekek! 
 
Mackó, mackó ugorjál, körbe-körbe forogjál,  
tapsolj egyet, ugorj ki. 
 
Kőketánc, kőketánc, kikerekítem-bekerekítem, kőketánc. 
 
Dombon törik a diót, a diót, rajta, vissza 
Tessék kérem megbecsülni és a földre lecsücsülni, csüccs! 
 
Lóg a lába, lóga, nincsen semmi dolga,  
mert ha dolga volna, a lába nem lógna. 
 
Csipp, csipp csóka, vak varjúcska,  
komámasszony kéreti a szekerét 
Nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta, hess-hess-hess. 
 
Mit játsszunk lányok, azt játsszuk lányok,  
bicket-backot hat barackot, csücsüljünk le lányok. 
 
Ennek a kislánynak nem jutott párja, jaj, de megharagszik. 
Majd máskor jut neki, jobban iparkodik. 
Kácsa, kácsa, piros kácsa, ki a párját nem találja,  
keressen magának! 
 
Cini-cini muzsika, táncol a kis Zsuzsika,  
jobbra dűl meg balra dűl, tücsök koma hegedül.  
 
Jön a kocsi most érkeztünk, jaj de nagyon eltévedtünk 
Derekasan áztunk-fáztunk, no de kicsit elnótáztunk. 
Jegenyefa ingó-bingó, rajta ül az ázott holló 
Teregeti csapzott tollát, keserüli holló voltát. 
 
Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára,  
Kanizsai, kanizsai állomásra. 
Elöl ül a masiniszta, ki a gőzöst, ki a gőzöst igazítja. 
 
Eszterlánc, eszterlánc, eszterlánci cérna 
Fülemüle Eszter lánya, fordulj angyal módra! 



 
Katalinka, szállj el, jönnek a törökök 
Sós kútba tesznek, onnan is kivesznek 
Kerék alá tesznek, onnan is kivesznek 
Ihol jönnek a törökök, mindjárt agyon lőnek. 
 
Járjunk táncot, ripegő-ropogót 
Pergő-forgó, dibegő-dobogót. 
 
Azért varrták a csizmát, hogy táncoljunk benne 
Ha rongyos is, ha foltos is, illik a tánc benne. 
 
Hopp Juliska, hopp Mariska, hely gyere vélem egy pár táncra. 
Így kell járni, úgy kell járni, Sári, Kati tudja, hogy kell járni. 
 
Lánc, lánc, eszterlánc, eszterlánci cérna 
Cérna volna, selyem volna, mégis kifordulna. 
Pénz volna karika,karika, forduljon ki …(névbehelyettesítés) 
…-nak lánca. 
 
Éliás, Tóbiás, egy tál dödöle, ettél belőle 
Kertbe mentek a tyúkok, mind megették a magot. 
 
Hej, vára, vára, Nada vára, vára,  
diófa tetejébe, annak a levelébe 
hej vár vedd be – hej vár vesd ki! 
 
Töröm, töröm a mákot, sütök neked kalácsot 
Ica tolla, motolla, neked adom … (névbehelyettesítés) 
 
Süssünk, süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mit. 
Lisztből legyen kerekes, töltelékes, jó édes. 
Sodorva tekerve, túróval bélelve 
Csiga-biga rétes, kerekes és édes. 
 
Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van. 
Ősszel esik az eső, sose sincsen jó idő. 
 
Áspis, kerekes, utifüves, leveles. Bíbola, bíbola, pacs-pacs-pacs. 
 
Ez itt a pislogója, ez itt a szuszogója 
Ez itt a tátogója, itt lemegy, kuc-kuc-kuc. 
 
 



Hüvelykujjam almafa, mutató ujjam megrázta 
Középső ujjam felszedte, gyűrűs ujjam hazavitte 
A legkisebb mind megette, megfájdult a hasa tőle. 
 
A fejem, a vállam, a térdem, a bokám… a szemem, a szám. 
 
Itt a kezem, jobb és bal, összeverem, megszólal. 
Itt a kezem, bal és jobb, most kell vele tapsolnod! 
 
Ez a szemem, ez a szám, ez meg itt az orrocskám. 
Jobbra-balra két karom, forgatom, ha akarom. 
Két lábamon megállok, ha akarok, ugrálok:  
Ugráljunk, mint a verebek… 
 
Kicsi orr, kicsi száj, keretezi kerek áll, kupolája homlok. 
Piros arc, piros nyár, áfonya kék szembogár, a pillái lombok. 
 
Húzz, húzz engemet, én is húzlak tégedet 
Amelyikünk elesik, az lesz a legkisebbik. 
 
Gyí paci, paripa, nem messze van Kanizsa 
Oda érünk délre, liba pecsenyére. 
 
Hőc-hőc katona, ketten ülünk a lóra, hárman meg a csikóra. 
Vagy: 
Höc, höc, katona, ketten ülünk a lóra 
Abrakot a csikónak, nagyot ugrik Lacónak. 
 
Egyszer volt egy ember, szakálla volt kender. 
Felmászott a fára, leesett a sárba. Két kutya húzta,  
a harmadik nyúzta. Sári néni siratta, kiskutyája ugatta. 
 
Ciróka-maróka, mit főztél Katóka? 
Kevertem babocskát, sütöttem pampuskát. 
Ide raktam, oda raktam, utoljára jól belaktam. 
 
Ciróka-maróka, mit főztél? Kását. 
Hova tetted? A padkára. Megette a kiscicája. 
 
 
 
 
 
 



Kerekecske, dombocska, itt szalad a nyulacska. 
Itt szalad, ott megáll, és egy körutat csinál. 
Ide bújik, ide be, kicsi gyermek keblibe. 
Vagy: 
Kerekecske, dombocska, itt szalad a nyulacska 
Itt  a nyoma, itt a nyoma, itt meg van a csiklandója. 
 
Nyuszi fülét hegyezi, nagy bajuszát pödöri 
Répát eszik, ropp-ropp-ropp, nagyot ugrik, hopp-hopp-hopp. 
 
Szita, szita, sűrű szita, ma szitálok, holnap sütök 
Hófehér kis cipót sütök.  
Megzsírozom, megvajazom, mégis, mégis neked adom. 
 
Borsót főztem, jól megsóztam, meg is paprikáztam 
Ábele-bábele fuss! 
 
Tapsi, tapsi mamának, holnap meg a papának. 
 
Egy, kettő, három, négy, kis őzike, hová mégy? 
-Elég, hogyha tudom én, tavasz elé futok én! 
Egy, kettő, három, négy, te kis nyuszi hová mégy? 
-Se erdőbe se rétre, a szép tavasz elébe! 
Egy, kettő, három, négy, te kis madár vígan légy 
Olyan szép dalt daloljál, szebb legyen a tavasznál! 
 
Bóbita 
Bóbita, Bóbita táncol, körben az angyalok ülnek 
Béka hadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek. 
Bóbita, Bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, 
Ráül, ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. 
Bóbita, Bóbita épít, hajnali ködfal a vára 
Termeiben sok a vendég, törpe király fia, lánya. 
Bóbita, Bóbita álmos, elpihen őszi levélen,  
Két csiga őrzi az álmát, szunnyad az ág sűrűjében. 
 
Alma 
Alma, alma, piros alma odafönn a fán. 
Ha elérném, nem kímélném, leszakítanám. 
De elérnem nincs reményem, várom, hogy a szél 
Azt az almát, piros almát lefújja elém. 
 
 

 



Állatkerti útmutató 
Apám! –így szólt a kis bálna- Had mehessek el a bálba! 
Nem mehetsz el fiam, Péter, nem vagy még egy kilométer. 
Na-na-na-na… 
Mars bele a cseresznyébe! -küldi fiát a vén kukac. 
Addig rágod szépen, míg a másik felén ki nem lukadsz! 
Na-na-na-na… 
Szorgoskodnám -szól a hangya- ha a tücsök békén hagyna, 
De rákezdi folyton újra, s táncolunk a rock and roll-ra. 
Na-na-na-na… 
Öreg cápa feddi lányát, mert riszálja az uszáját 
Bezzeg az a tintahal olyam, mint egy minta hal! 
 
Micimackó 
Egy napon, mikor Micimackónak semmi dolga nem akadt 
Eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fontosat 
Elment tehát malackához, hogy meglesse, mit csinál 
De malackánál éppen akkor senkit nem talált 
Így hát elindult hazafelé, miközben sűrűn hullt a hó 
S arra gondolt, hogy otthon talán akad egy kis ennivaló 
Hogy kimelegedjék ugrándozott, s jó nagyokat lépett 
S a hidegre való tekintettel énekelni kezdett: 
 
Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó 
Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik 
Hull a hó és hózik-zik-zik, Micimackó fázik-zik-zik 
Hull a hó és… 
 
Ismert erdei körökben az az általános nézet 
Hogy Micimackó, mint minden Medve, szereti a mézet 
És ez nem csak afféle szerény vélemény, hanem 
Határozottan állítom, hogy tény-tény-tény 
Ezért mikor hideg van és sűrűn hull a fehér hó 
Kell, hogy legyen az almáriumban eltéve ennivaló 
 
Így aztán, ha télidőben Micimackó megéhezik 
Megkóstol egy csupor mézet alaposan fenékig 
Minél inkább… 
 
Micimackó a barátom, és gyakran elbeszélgetünk 
Azokról a dolgokról, mit mind a ketten ismerünk 
S tanultunk egy verset is és most már kívülről tudom 
Ha hideg van és hull a hó én mindig ezt dúdolgatom: 
Minél inkább… 



Tigris 
Sárga, fekete, sárga, fekete, jön a dzsungel fenegyereke 
Fekete, sárga, fekete, sárga tűzként villan szeme lángja 
Jön a tigris, jön a tigris nála erősebb nincs is. 
Sárga….minden állat az eledele 
Fekete…éles karmát belevágja  Jön a … 
 
Télapó itt van 
Télapó itt van, hó a subája 
Jég a cipője, leng a szakálla 
Zsák-zsák, teli zsák, piros alma, arany ág. 
Két szarvas húzta, szán repítette 
Gömbölyű zsákját száz fele vitte 
Zsák-zsák, teli zsák, piros alma aranyág. 
 
Hull a pelyhes fehér hó 
Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves Télapó 
Minden gyermek várva vár, vidám ének hangja száll. 
Van zsákodban minden jó, piros alma, mogyoró 
Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg Télapó. 
Nagyszakállú Télapó jó gyermek barátja 
Cukrot, diót, mogyorót rejteget a zsákja 
Amerre jár reggelig, kiscipőcske megtelik 
Megtölti a Télapó, ha üresen látja. 
 
Suttog a fenyves 
Suttog a fenyves zöld erdő, Télapó is már eljő 
Csendül a fürge száncsengő, véget ér az esztendő. 
Tél szele hóval, faggyal jő, elkel most a nagykendő 
Libben a tarka nagy kendő, húzza-rázza hűs szellő. 
Suttog a fenyves zöld erdő, rászitál a hófelhő 
Végire jár az esztendő, cseng a fürge száncsengő. 
 
Beköszöntő 
Adjon isten minden jót, ez újesztendőben 
Jobb időt, mint tavaly volt, ez újesztendőben 
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt, jó termést és jó vásárt 
Ez újesztendőben. 
Adjon isten minden jót, ez újesztendőben 
Drága jó bort, olcsó sót, ez újesztendőben 
Jó kenyeret, szalonnát, jó termést és jó vásárt 
Ez újesztendőben. 
Adjon isten minden jót, ez újesztendőben 
Vigye mind el a nem jót, ez új esztendőben 



Mitől félünk, mentsen meg, amit vártunk, legyen meg 
Ez újesztendőben. 
 
Állati dal 
Leveli béka úszik a partra, meghallja messziről a dalt 
Azóta fújja, mert megtanulta béka nyelven ezt a dalt: 
Quak-quak… 
És jön a kutya, ugat a holdra, meghallja… 
…kutya nyelven… 
És jön a kacsa, totyog a tóra, meghallja… 
…kacsa nyelven… 
Csibe a csűrben, kukac a csőrben, meghallja… 
…csibe nyelven… 
Jön a halacska, tátogva hallja, milyen szépen szól a dal 
De nem dalolja, mindenki tudja, hogy a hal az nem beszél 
Hogy a hal az nem beszél! 
 
Gólya   
Hajlik a fűzfa, földig fátyol, gólya a vízben térdig lábol 
Most ide pillant, most oda néz, csőribe máris a béka vitéz. 
 
Leveli béka 
Leveli béka fönn a fán, kucorog egész délután 
Madár, ha rikkant ő se rest, valami furcsa dalba kezd. 
Valami furcsa dalba fog, gurguláz, hortyog, motyorog 
Büszke, hogy de szép hangja van, s belekezd újra, untalan. 
Fönn ül a fán és ott brekeg. Brekeg? Bocsánat, csicsereg! 
 
Sehallselát Dömötör 
Sehallselát Dömötör buta volt, mint hat ökör 
Mert ez a Sehallselát kerülte az iskolát 
Azt gondolta, hogy a pék a pékhálót szövi rég 
És kemencét fűt a pók, ottan sülnek a cipók. 
Azt hitte, hogy szűcs az ács, zabszalmát sző a takács 
Sziklát aszal a szakács, libát patkol a kovács 
Míg más olvasott meg írt, ő csak ordítani bírt 
Megette a könyvlapot, s utána tintát ivott. 
Csak azt mondom, Dömötör, buta volt, mint hatökör 
Mert ez a Sehallselát kerülte az iskolát 
Kerülte az iskolát, ke-rül-te az is-ko-lát! 
 
 

 



 
Bálna 
Nem tudja a bálna, milyen jó a málna 
Ha tudná a bálna, milyen jó a málna 
Csak málnát za-bálna. 
 
Gomba 
Őzláb, csiperke, pereszkegomba 
Vesszőkosárba szedd bele sorba 
Pettyes galóca, susulyka gomba 
Mérges, ne szedd le, hagyd a bokorba! 
 
Róka 
Volt egy kicsi kakasom – elvitte a róka 
Jércém is a tavaszon -… Volt egy ludam, jó tojó -… 
Récém tóban tocsogó -… Gácsérom és gúnárom -… 
Semmim sincsen, tillárom – vigye el a róka! 
 
Mókus 
Mókus, mókus, mit csinálsz? Fenyőtobozt gyűjtök. 
A magokat megeszem, a tobozt meg elteszem, télen avval fűtök. 
Hörcsög, hörcsög, mit csinálsz? Búzaszálat tépek. Étel lesz a magjából, 
szőnyeg meg a szalmából, szépül már a fészek. 
Róka, róka, mit csinálsz? Megfogom a tyúkot. Húsából lesz uzsonna, tollából 
meg kisdunna, mit magamra húzok. 
Szarvas, szarvas, mit csinálsz? Hajlítom az ágat. A levele ehető,  
s fájából lesz a tető, építem a házat. 
 
Vaseszű Mihók 
Megkérdeztem az apám, hátha megmondja talán 
Miből van a vas, miből van a víz? 
Azt felelte az apám, ezt se tudod kiskomám,  
Vasból van a vas, vízből van a víz. 
Megkérdeztem az anyám… miből van a só, miből van a sár?... 
Most már én is okos vagyok, mindentudó szemem ragyog: 
Apából van az apám, anyából van az anyám,  
én meg gyerekből vagyok! 
 
 
 
 
 
 
 



Rajzolok 
Rajzolok egy kerekecskét, gömbölyűre, mint a zsemlét. 
Kerekecskén kis gombocska, akárcsak egy baba volna. 
Gombocskának két nagy füle, vajon mi néz ki belőle? 
Bajuszkája, farkincája, kerekecske, gombocska, 
Itt csücsül a nyulacska. 
 
Kukurikú 
Kukurikú kis kakas, mért vagy olyan tarajas? 
Azért vagyok tarajas, mert a nevem kiskakas. 
 
Répa, retek 
Répa, retek, mogyoró, mind a három igen jó 
Korán reggel rózsakertben ritkán rikkant a rigó. 
 
Béka 
Béka, béka brekeke, jól vigyázz a bőrödre 
Mert a gólya arra jár, a csőrével bekap, hámm! 
 
Szorgalom(Nemes Nagy Ágnes) 
Ki kopog? Mi kopog? Harkály vagyok, kopogok. 
Nem is tudom, mióta, vár rám ez a diófa. 
Mi ragyog? Mi ragyog? Hát nem tudod, ki vagyok? 
Béka vagyok, leveli, ki a fiát neveli. 
 
Ilyen nagy 
Ilyen nagy az óriás: Nyújtózkodjunk kispajtás! 
Ilyen kicsi a törpe: Guggoljunk le a földre! 
 
Nem fúj már 
Nem fúj már és nem havaz, itt van, itt van a tavasz. 
Gyere tavasz, várva várlak, hozz zöld ruhát fűnek, fának. 
 
Fáj a kutyámnak  
Fáj a kutyámnak a lába, megütötte a szalmába 
Ördög vigye a szalmáját, mért bántotta kutyám lábát! 
Fáj a kutyámnak a hasa, megütötte török basa 
Ördög vigye török basát, mért bántotta kutyám hasát! 
Fáj a kutyámnak a farka, oda csípte ajtó sarka 
Ördög vigye ajtó sarkát, mért bántotta kutyám farkát! 
 
Kipp-kopp 
Kipp-kopp kalapács, kicsi kovács mit csinálsz? 
Sárga lovat patkolok, aranyszeggel szegelek 



Uccu pajtás kapj fel rája, úgyis te vagy a gazdája! 
Vagy: 
Aranyszeggel szegelek, vaspálcával verdesem. 
Kong-kong-kongasd ki, ezt a kislányt forgasd ki! 
 
Hátamon 
Hátamon a zsákom, zsákomban a mákom, mákomban a rákom 
Kirágta a zsákom, kihullott a mákom, elszaladt a rákom 
Aki látja károm, fizesse meg mákom! 
 
Fúj 
Fúj, fúj, fúj a szél, jön a tavasz, megy a tél 
Kedves tavasz várva várlak, hozz zöld ruhát fűnek, fának! 
 
Jár a baba 
Jár a baba jár, mint egy kismadár 
Holnapután a kert alatt lepkét is fog már. 
 
Egy, kettő 
Egy, kettő, három, négy, körbe járni nem nehéz. 
Zárd a sarkadat, most elég. Egy, kettő, három, négy, 
Helyben járni nem nehéz, rakd a sarkadat, most elég. 
 
Napsugaras 
Napsugaras nyárban nyújtózkodik a nyárfa 
Peti, Kati, Böske, guggoljatok, csüccs le! 
Megy a gőzös 
Megy a gőzös lefelé, bodor füstje felfelé 
Vizet iszik, meg is áll, míg ………….. be nem száll. 
 
Megy a vonat 
Megy a vonat kereke felfele meg lefele, Nyikorog és nyekereg, örülnek a 
gyerekek. 
 
Tikk-takk 
Tikk-takk, tikk-takk az óra mindig mindig azt mondja:  
Siess, siess, el ne késs, korán indulj, jókor érj! 
 
Gomba 
Gomba, gomba, gomba, nincsen semmi dolga 
Ha eső esik rája, nagyra nő a karimája. 
Az esőt csak neveti, van kalapja, teheti.  


