
Versek, énekek, mondókák
Megy a hajó a Dunán, lemaradt a kapitány, kiabál, trombitál, de a hajó meg nem áll. 

Licsi-locsi, licsi-locs, licsi-locsi, licsi-locs.

Kicsi kocsi, három csacsi,

Döcögő, döcögő,

Benne gyerek, kicsi, kerek,

Göcögő, göcögő.

Antanténusz, szórakaténusz,

Szóraka-tiki-taka-alabala-bambusz!

Ekete-pekete

Cukote-pé

Ábel-bábel dominé

csiszi á

csiszi bé

csiszi-csuszi pompodé.

Cini-cini muzsika

Táncol a kis Zsuzsika

Jobbra dűl meg balra dűl

Tücsök koma hegedül.

Egyedem-begyedem tengertánc

hajdú sógor mit kívánsz

Nem kívánok egyebet

csak egy falat kenyeret.

Borsót főztem,

jól megsóztam, 

meg is paprikáztam.

Ábele, bábele, fuss!



Csiribiri - Weöres Sándor 

Csiribiri csiribiri

     zabszalma --

     négy csillag közt

     alszom ma.

Csiribiri csiribiri

     bojtorján --

     lélek lép a

     lajtorján.

Csiribiri csiribiri

     szellő-lány

     szikrát lobbant,

     lángot hány.

Csiribiri csiribiri

     fült katlan --

     szárnyatlan szállj,

     sült kappan!

Csiribiri csiribiri

     lágy paplan --

     ágyad forró,

     lázad van.

Csiribiri csiribiri

     zabszalma --

     még mellettem

     alszol ma.

Cickom, cickom, vagyon-e szép lányod?

Vagyon, vagyon, de mi haszna vagyon?

Add nekem azt, elkapom azt,

Szita-szita péntek, szerelem csütörtök,

Dobszerda.

A legények regimentje igen cifra,

Benne forog Sándor Panka, igen nyalka,



Ice-ruca Rebeka, de ékes a dereka,

Galambocska. 

Ha ékes is, illeti, barna legény szereti,

Galambocska. 

Hej Dunáról fúj a szél,

szegény embert mindig ér, Dunáról fúj a szél

Ha Dunáról nem fújna, olyan hideg nem volna

Dunáról fúj a szél.

Hej Jancsika, Jancsika

mér' nem nőttél nagyobbra?

Dunáról fúj a szél

Nőttél volna nagyobbra,

lettél volna katona

Dunáról fúj a szél.

Volt nekem egy kecském, tudod-e?

Kertbe rekesztettem, tudod-e?

Megette a farkas, tudod-e?

Csak a szarvát hagyta, látod-e?

Éliás, Tóbiás,

Egy tál dödöle,

Ettél belőle.

Kertbe mentek a tyúkok,

Mind megették a magot.

Hóc-hóc katona,

ketten ülünk egy lóra,

hárman meg a csikóra,

úgy megyünk a vásárba.

Hátamon a zsákom,

zsákomban a mákom,

mákomban a rákom,

kirágta a zsákom,

kihullott a mákom,



elszaladt a rákom.

Illyés Gyula: Mozdony

S-sz, beh sok súly!

Meg se mozdul!

Friss szenet, ha bekapok:

messze, messze

szaladok, szaladok...

Weöres Sándor: Haragosi

Fut, robog a kicsi kocsi,

rajta ül a Haragosi,

din don diridongó.

Ha kiborul az a kocsi,

Leröpül a Haragosi,

din don diridongó.

Fut a havon a fakutya,

vele fut a retyerutya,

din don diridongó.

Ha kiborul a fakutya,

Lepotyog a retyerutya,

din don diridongó.

Weöres Sándor: Bóbita

Bóbita, Bóbita táncol,

Körben az angyalok ülnek,

Béka hadak fuvoláznak,

Sáska hadak 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.

Gyí paci, paripa,

nem messze van Kanizsa,

odaérunk délre,

libapecsére.

Csoóri Sándor: Dióbél bácsi

Ki lakik a

dióhéjban?-

Nem lakhat ott bárki,

csak Dióbél bácsi.

Ha rácsapsz a dióhéjra,

kinyílik a csontkapuja,

és cammogva előmászik

vén Dióbél bácsi-

csak a szádat

tátsd ki! 

Én húzlak tégedet, te is húzzál engemet! / Húzz, húzz engemet, én is húzlak tégedet,

Amelyikünk elesik, az lesz a legkisebbik.

Csepp, csepp, csepereg -

villan, csattan, megered,

záporfüggöny, zuhatag,

fut a felhő, sut a nap.

Jött, ment, jót esett -

fűnek, fának jól esett. 

Nemes Nagy Ágnes : Mit beszél a tengelice

Mit beszél a tengelice?

Azt mondja a tengelice:



cipity Lõrinc, cipity Lõrinc.

tyaf, tyaf, tyaf.

-Tengelice, fönn a fán,

ilyen pici dal után

mért mondod, hogy:

tyaf, tyaf, tyaf?

-Pici madár vagyok én,

pici nótát tudok én,

cipity Lõrinc, meg egy pici

tyaf, tyaf, tyaf! 

Weöres Sándor: Olvadás

Csipp,

Csepp,

Egy csepp,

Öt csepp

Meg tíz;

Olvad a jégcsap,

Csepereg a víz.

Csip, csip, csóka, vak varjúcska,

Komámasszony kéreti a szekerét,

Nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta.

Hess, hess, hess, hess. 

Sétáltunk sétálunk,

erdőt-mezőt bejárunk,

dimbet-dombot megmászunk,

mikor aztán elfáradunk,

egy kis dombon lecsücsülünk,

csüccs! 

Lassan ballag csiga-biga,

Táskájában eleség,

Várja otthon fia-lánya,

S csiga-biga feleség.



Ki játszik ilyet? Majd megmondom, milyet!

Hüvelykujjam almafa,

Mutatóujjam megrázta,

Középső ujjam felszedte,

Gyűrűsujjam hazavitte,

És ez az iciri-piciri mind megette,

Tele lett a hasa tőle!

Cirmos cica haj,

Hová lett a vaj?

Ott látom a bajuszodon,

Most lesz neked jaj!

Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske

Nyitva van az aranykapu,

Csak bújjatok rajta!

Rajta, rajta, leszakadt a pajta,

Bennmaradt a macska.

Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni.

Tekeredik a rétes, kígyó akar lenni.

Süss fel, nap,

Fényes nap,

Kertek alatt a ludaink

Megfagynak.

Kiskacsa fürdik

Fekete tóba'

Anyjához készül

Lengyelországba.

Síkos a talpa,

Magas a sarka,

Fordulj ki, fordulj,



Két aranyalma.

Hinta, palinta

Régi dunna kiskatona

ugorj a Tiszába

zsupsz!

Egy boszorka van, három fia van.

Iskolába jár az egy,

másik bocskort varrni megy.

A harmadik itt a padon

a dudáját fújja nagyon,

de szép hangja van, dana-dana-dan.

Kerekecske, dombocska

(ujjunkkal körözünk a tenyerén),

itt szalad a nyulacska

(végigfutunk ujjunkkal a karján),

erre megyen, itt megáll

(továbbszaladunk a vállán),

itt egy körutat csinál

(körbecsikizzük a nyakát),

ide bújik, ide be

kicsi gyermek keblibe

(belecsiklandozunk a pólója alá). 

Csett Pápára, pillangóra

(tapsolunk, majd elkapjuk a hüvelykujját),

onnan megyünk Komáromba (mutatóujját)

Győrbe gyöngyért (középső ujját)

Komáromba dohányért (gyűrűsujját)

Szentpéterre leányért (kisujját)

adnak ott egy petákért (megnyomjuk az orrocskáját)

Aki nem lép egyszerre,

Nem kap rétest estére!



Mert a rétes nagyon jó,

Katonának az való!

Jön a kapitány, 

Szürke paripán,

Gyere haza katona,

Készen van a vacsora!

Apacuka, fundaluka,

Fundakávé, kamanduka,

Abcug, fundaluk,

Funda kávé kamanduk.

Fújja szél a fákat,

Letöri az ágat, reccs.

Kicsi vagyok én,

Majd megnövök én,

Esztendőre, vagy kettőre

Nagylány leszek én.

Lóga lába, lóga

Nincs is semmi dolga

Mert ha dolga volna

A lába nem lógna.


