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TÜKÖR-JÁTÉK 
 
Tele kert, tele kert, fokhagyma, 
te tekerd, te tekerd, guruzsma. 
 
 
 
BELSŐ BŐVÜLÉS 
 

Ez a víz kanyarog, 
viszik el a partot a kanyarok. 

Az a víz se szilaj, 
elül benne estelig a bivaly. 
 
 
 
HÁROMTAGÚSÁG 
 
Tátog a tátika, lám, 
ki fogja lefogni száját, 
mondd hát, édesanyám! 
 
 
 
OSZTINÁTÓ 
 
Kukorékol makacsul – 
kukurikú, kakas úr! 
Mint a harmat a lombon, 
ő úr a szemétdombon. 
 
 
 
LASSÍTÁS 
 
Jaj, ne siess, Marikám, 

lusta vagyok, 
nem szaladok, 
húzzál taligán. 
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GYORSÍTÁS 
 
Kecskeolló, kecskecske, 
patakban a menyecske. 

Sulykol, paskol, 
sulykol, paskol, 
nézi a, nézi a 

szaladó vizecske halastól. 
 
 
 
ÖTFOKÚSÁG 
 
– Mit eszel, Jankó? 
– Mézes kenyeret. 
– Mit eszel, Cirmos? 
– Rántott egeret. 
– Mit eszel, Bundás? 
– Velőtlen csontot. 
– Mit eszel, Mekegi? 
– Fűzfalombot. 
– Mit eszel, Ráró? 
– Fagyott parazsat. 
– Jóllaktál-e Jankó? 
– Jól a darazsak! 
 
 
 
LÁ-PENTATON 
 

Kávésfindzsa, 
játéklándzsa, 

az enyém, az enyém, 
senki se bántsa! 

 
 
 
DÓ-PENTATON 
 
Nyit a, nyit a kankalin, 
szedi, szedi Katalin, 
zöld a mező már, 
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tarka a rét is, 
bólong, bólong, 
bólogat a hérics. 
 
 
 
SZÓ-PENTATON 
 

Toporog a cinege, 
lábát emeli, hideg-e – 

hideg-e a hótakaró? 
Olvadj, hó, olvadj, hó, az a jó. 
 
 
 
RE-PENTATON 
 
Száll a pille, száll, 
mint a piheszál. 
Röpködő lepke, 
röptibe lepve 
kapom el, kapom el – 
még nagyapó is 
kalapot emel. 
 
 
 
KVINTELÉS I. 
 
Makkos Mókus, mogyorós, 
kulacsom immár kotyogós. 
Kulacsom nyomban megtelik, 
ki se fogy holnap reggelig. 
 
 
 
KVINTELÉS II. 
 
Esteledik már, 
süt a hold, süt a hó, 
hivogat az utca, 
szánkázni való. 
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Hivogat az utca, 
hivogat a hó, 
hivogat a domb is, 
szánkázni be jó! 
 
 
 
KI ERRE, KI ARRA 
 
Búcsúzunk az iskolától, 
ki erre, ki arra indul mától 
Vár a pihenés, 
vár a szünet, 
helyettünk ír a nap 
aranybetűket. 
 
 
 
CSING-CSENG-BONG 
 
Szalad a 
lovasszán, 
hóka lovacskám 
csing-cseng- 
bongva 
vonja, de vonja 
– hóka lovacskám 
csing-cseng-bong 
iramodva 
farsangi- 
ünnepi 
cifra 
lagziba-de 
lakodalomba. 
 
 
 
HÓEMBER 
 
Seprűnyéllel, fekete szemmel 

meg nem ver: 
együgyű ő – csak hóember. 
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Az se sokáig, csak míg a tél 
a tavaszi napocskán véget ér. 
Tél királya, hóember, 
seprűnyéllel, fekete szemmel 

meg nem ver. 
 
 
 
SEJTÉPÍTKEZÉS 
 
A cicám 
megevett 
tizenkét 
egeret, 
lefetyelte 

a tejet 
rája. 

Most meg 
verebek után 

áhít 
szeme meg a szája! 
 
 
 
GÖRBE TÜKÖR 
 

Odakünn, odakünn 
hópihe hull, hull szirmos. 

Idebenn, idebenn 
kályha alatt 
szundít nagyokat 
lustán 
Cirmos. 

 
 
 
NAPOS NAP 
 
Előbújt a tavaszi napocska, 
százezer éve nem ócska. 
Sarjad a búza, ha simogat, 
várja a többi napos napokat. 
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ALTERÁCIÓ 
 
Csiribiri hókonfitty, 
nem szeretem bizony azt, 

ki irigy. 
Csiribiri hókonfütty, 
nem terem annak 

a fákon rügy. 
 
 
 
KECSKE-NÓTA 
 
Esteledik már 
szépecskén, 
hazafele baktat a 
két kecském. 
Egyik Tejevan, 
másik Tejesok, 
tejelnek, akár a 
tehenek, 
okosak, mint a kosok. 
 
 
 
PENTACHORD 
 
Réten, a réten járjuk a táncot, 
Esztike fűzi az eszterláncot. 
 
 
 
FÖLVONULÁS 
 
Lengő zászló, 
zengő ének, 
vonulunk, dalolunk, 
szép ez az élet! 
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DÓR HANGSOR 
 
Lánc, lánc, lánc, 

eszterlánci cérnaboglya, 
bogos bogját kibogozni 

vajon majd ki fogja? 
 
Sütsz, sütsz, szűcs, 

jól alája fűts! 
Hogyha nem fűtsz, 

nem sütsz, 
mehetsz vissza 

a műhelybe, 
szícs-szőcs-szűcs! 

 
 
 
EOL HANGSOR 
 
Pislog a nap már, 
hajnal van, üde, 
ébred a kaptár, 
új nap, jer ide! 
Száll ki a méhek 
szorgos csapata, 
gyűjti a mézet 
kenyeredre, Kata. 
 
 
 
MIXOLÍD HANGSOR 
 
Mordizomadta, haj, kutyafékom! 
Kit kapjak most, hej, ruhaderékon? 
Kapnám Katkát, sej, de vékony, 
fognám Petykát, aj, de nincs most 

futhatnékom. 
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JÓN HANGSOR 
 
Pattogó Panni, Puffogó Péter: 
ímmel-ámmal megy le az étel. 

Nem nő nagyra 
Panna, Péter, 
kis kobakja 
nem tarthatja, 

úgy felejti a nevét el. 
 
 
 
LÍD HANGSOR 
 
Valaha volt egy 
icipici kalyiba, 
bele-beletévedt 
a pipe meg a liba; 
ám egy zápor 
okozott galibát: 
elmosta a kalyibát – 
azóta égnek tátják csőrük 

a pipék, a libák. 
 
 
 
FRÍG HANGSOR 
 
Alma-, de almavirág 
szárnyán száll el az ág. 
Őszire, őszire hej, 
érik a drága teher, 
térdre borulnak a fák. 
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LOKRISZI HANGSOR 
 
Nyughass, alhass, szundító, 
álom-szomjas csöpp Kató, 
reggeli tényre 
ébredj föl üdén, 
sej, ki a rétre 
szaladok veled én. 
 
 
 
KÖZTÁRSASÁG 
 
Van-e szó, mely szebb volna ennél: 

Köztársaság? 
Mindenkinek ma 
szíve parancsol, 

így épül az új világ. 
Minden szív egy ütemre dobban, 
minden láb egyszerre lép. 
Ünnepeljük tömött sorokban: 
ma lett úrrá sorsán a nép. 
 
 
 
DÖCÖGŐS NÓTA 
 
Döncige Höncike 
döcög, döcöget. 
Höncige Döncike 
áll, mint a cövek. 
Hárpia Ágni az 
urára vadul, 
Hárpika Árpika 
alig szbadul. 
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TERCÉPÍTKEZÉS 
 
Hajnali csendben 
fölserkentem, 
erdőszélre 
menten kimentem, 
ittam kakastejet, 
ettem varjúhájat, 
haza-hazacsalogattam 
kóbor libamájat. 
 
 
 
KOCKAVÁR 
 
Kocogi Kockás 
Kis Károly 
várat épít 
kockából. 
Estefelé már 
készen is áll a 
Kocogi Kockás 
kockavára. 
 
 
 
BÚZAMEZŐ 
 
Búzamező, pipacsos, 
ez a kislány kikapós. 
Ha nem éri otthon 
az alkonyi nap, 
ez a kislány be kikap! 
 
 
 
HÁRMASHANGZATOK 
 
Árva létra üresen áll, 
vár, mikor lesz a létra-bál. 
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ÉJFÉL 
 
Éjfél – alig éled, 
ám lám, mit ad, 
mit hoz a népnek. 

Szépet, álmot, 
valami 
angyali 

jót. 
 
 
 
ÁKOM-BÁKOM 
 
Ákom-bákom, 
csirkecubákom! 
Rontom-bontom, 
liba-kacsacombom! 
 
 
 
SEJEHAJA 
 
Rajzolunk az 
óvodában 
sejehajahejeje! 
Aki rajzolni is 

lusta, 
annak itten 

se helye! 
Üljön otthon 
rontom-bontom, 
vigyázz, mert csak 
egyszer mondom! 
 
Számolunk az 
iskolában, 
sejehajahejeje! 
Aki számolni is 

lusta, 
annak itten 

se helye! 
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Üljön otthon 
rontom-bontom, 
vigyázz, mert csak 
egyszer mondom! 
 
 
 
NÁSZINDULÓ 
 
Csip-csup-csáp-csép, 
indulj, násznép. 
Csipi-csupi-csáp-csép, 
indul is a násznép. 
A menyasszony 

Kóc Kató, 
nosza, elsiratható. 

Vőlegény meg 
Len Elek, 

akit én egyből 
lenyelek. 

A vőlegény, az ara 
szekerét vonja 
– adta bolondja! – 
nászuramék szamara. 
 
 
 
EGYET SZÓL, KETTŐT SÍR 
 
Egyet szól Kata, 

kettőt sír, 
csöpög a könnye 

mint a 
sült szalonnáról 

a zsír. 
Anyja ha jönne 
bön-böm szájára 
lakatot tenni, 
tenni lakatot – 
nem jön: ilyenkor 
nem szereti Katót. 
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KISZÁMOLÓ 
 
Egy meggy 
nem meggy, 
kettő meg elmegy, 
három 
pártalan, 
egynek 
párta van 
bíborka fején, 
négyből azonban 
kettőt-kettőt 
kapsz te meg én. 
 
 
 
ÜNNEP 
 
Amiért, amiért 
hősök ezrinek 
vére hullt: 
e napon, e napon 
népünk 
fölszabadult. 
 
Amiért, amiért 
sok dolgos ember 
munkába állt: 
a jövőt, a jövőt 
megmutatta 
a párt. 
 
 
 
SZÁLL A KATI 
 
Száll a kati, száll, 

röpül a kati, 
kicsi kati, 
csudakati 

tova-tovajár. 
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Kergeti, kergeti 
– no, ki kergeti? – 
kergeti, kergeti 

fürge Peti – 
hej-hopp! 

Szállj, kati, szállj, 
fürge Peti 
majd kilesi, 

hol a buzaszál, 
amire odaszáll 
a katicabogár, 
s egy hoppra 
Fürge Peti 

megfogja. 
 
 
 
EGY-KÉT-HÁR-NÉGY 
 
Egy-két-hár-négy, 

kicsi Kati 
már mégy? 
Elviszed 
álmunk, 
haza se 
találunk, 

hogyha kikisérünk – 
hajnali 
hallali 

kukorékolásig 
vissza sem érünk. 
 
 
 
LIBA-LIBA-LIB 
 
Liba-liba-lib, 
gágogni telik 

tőle, ő a 
gúnár, 

nem búsabb a 
búnál, 
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csak örvendezik – 
liba-liba-lib! 
 
 
FORTYOG A KATLAN 
 
Tíz-húsz-ötven 
kocsival jöttem, 
harminchárom 
kocsival a párom, 
fortyog a katlan 
ötven-hatvan 
rőzselángon, 
kavarja-keveri 
– örömét megleli – 
hetven ángyom. 
 
 
HÓHULLÁSKOR 
 
Hóhulláskor 
hazaballag a 
pásztor. 
Hóhulláskor 
juhnyájától 
bucsuzik a 
pásztor. 
Hóhulláskor 
elválunk egymástól – 
én balra, te jobbra; 
összefutunk majd 
nagy fagy-koppra. 
 
 
ABRAKADABRA 
 

Abrakadabra, 
ez a kígyó kobra, 
ne félj, nem kúszik 
föl az ablakodra 

óvakodva – 
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nem jár erre 
iafia, 

mert a hazája 
Ázsia. 

 
 
NAGY HEGYEK ORMÁN 
 
Nagy hegyek ormán 
ülnek a felhők; 
föl ki tud érni? 
gyermek-e? felnőtt? 
 
Ülnek a felhők 
nagy hegyek ormán, 
fölér a gyerek is 
felnőtt-formán. 
 
 
 
ŐSZI LEVÉL 
 
Őszi levél 
míg földre leér, 
jaj, elalél. 
Megcsipi a dér, 
jön, jön a tél, 
fagyra itél 
mindeneket. 
Ám a rögök alatt 
hóvirág-hagyma 
megmenekedett. 


