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Tavaszköszöncó 

Eső, szél már nem oly hideg, 
minden jóból van egy csipet — 
Kiss varázsló, Tavasz-tündér, 
jaj de jó is, hogy eljöttél! 

(Kecskés Béla: Tavaszköszöntő) 





Tavaszköszöntó 
Esö, szél már nem oly hideg, 
minden jóból van egy csipet -
Kis varázsló, Tavasz-tündér, 
jaj de jó is, hogy eljöttél! 

Milyen szép vagy, milyen gazdag: 
dísszel mindent teleaggatsz-
virágfüggö a kert fáján, 
bársonypalást a rét vállán. 

Tördeled a folyók jegét, 
vihart kergetsz, hozol fecskét, 
kis varázsló, Tavasz-tündér, 
jaj de jó is, hogy eljöttél! 



Madárdalos a berek 
Hallga csak, hallga, 
gyerekek! 
Madárdaltól hangos 
a berek! 
Ezer torok ujjong, 
csicsereg. 
Szebb tavaszi himnusz 
mi lehet? 
így kikelet táján 
szeretek 
zöld csalitbajárni 
veletek. 
Gyerek ugyan már nem 
lehetek, 
de legalább annyit 
tehetek: 
gondot, bút egy percre 
feledek, 
mikor daltól hangos 
a berek, 
s ezer torok ujjong, 
csicsereg... 
Nosza, zendítsünk rá, 
gyerekek! 



Állatnév visszhang 
Szól az anyós-menyét: 
szólítja a menyét: 

"Nézd: nem jönnek varjak? 
Nyugodtan hadd varrjak!" 

Jöttek füttyös cinkék, 
icinkék-picinkék. 

Jöttek fia-rókák, 
kedvesek, aprókák. 

Jöttek mérges ebek, 
nagyobbak, kisebbek, 

kergették a bikát, 
a legnagyobbikát. 

Sehol varjú, holló... 
Várta is loholó, 

jó hírt hozó menyét 
a vén anyós-menyét. 



Gólyaérkezés 
Megérkeztünk, kelep-kelep! 
Elüztük а fagyot, telet! 
Tavaszhozó kósza szelek 
szárnyán jöttünk, kelep-kelep! 
Velünk jött a hars kikelet: 
rigó, fecske, kelep-kelep! 
Enyhe leget, jó meleget 
zsákkal hoztunk, kelep-kelep, 
hogy ne fázzék senki gyerek, 
semmi madár, kelep-kelep, 
s legyen hangos erdő, berek, 
madárdaltól, kelep-kelep! 
Itt maradunk puha, meleg 
fészkeinken, kelep-kelep, 
míg felnő sok gólya-gyerek 
s szárnyra kaphat, kelep-kelep 
Hajönnek az őszi szelek, 
útra kelünk, kelep-kelep, 
s mire a hó mindent belep, 
hírünk sem lesz, kelep-kelep! 



Kicsi kertem 
Kicsi kertem újra virul, 
kopár ágra napsugár hull, 
feslö rügyet csal reája; 
virágocskát nemsokára. 

Gyönyörű lesz az én kertem: 
benne gyümölcs, virág terem! 
Szép lesz, szép lesz, 
nagyon szép lesz -
ha erre jársz, gyere, nézd meg. 





Húsvéroló 
Itt a Húsvét, 
hímes Húsvét, 
ünnepel a világ, 
kertemben már 
kivirított 
minden kicsi virág! 
Meglocsolom, 
hogy belőle 
szál el ne hervadjon, 
ezért tőlem 
piros tojást 
senki ne sajnáljon! 



Hímes húsvét 
Itt a húsvét 
vidám, tarka, 
báránynak 
kockás a gyapja. 
Szól a birka: 
így ünnepi, 
skót szoknyában 
megy legelni. 

A nyúl szőre 
matyómintás, 
szebb, hímesebb 
mint a tojás. 
Aki látja 
ámuldozik: 
ki látott már 
hímes nyuszit?! 

Komondoron 
hímzett kalap, 
büszkén hordja, 
ma nem harap. 
Kineveti 
a kis puli: 
(bár húsvétkor 
ez a módi,) 
kalapban nem 
kéne menni, 
skót szoknyás 
juhot 
terelni. 



Miklós verse 
Hajnalcsillag ragyogott még 
a tavaszi égen, 
kiugrottam az ágyamból 
ügyesen, serényen. 
Harmatgyöngyöt gyűjtögetni 
mentem ki a rétre, 
meglestem egy kis nyuszikát: 
tojást festett szépre. 
Ide hozta a sok hímest, 
én utána jöttem, 
meglocsollak, ha hímesből 
jut nekem is bőven. 



Hónapsoroló 
Január - évelő, 
Február - jégtörő, 
Március - mosolygós, 
Április-bolondos, 
Május-gyönyörű , 
Június - nő a fű, 
Július - arató, 
Augusztus - dagasztó, 
Szeptember - búcsúzó, 
Október - borozó, 
November - sár, latyak, 
December - úgy várlak! 



Verőfény 
Verőfényes tavasz-nap 
szikráztatja a havat, 
vén fákon a kert alatt 
minden varjú dalra kap. 

Tudós szarkák cserregnek: 
csak vendéget sejthetnek! 
Most az egyszer biztos azt: 
vendégünk lesz a tavasz! 

Aranyszoknyás napsugár 
szél-zenére táncot jár, 
ujjong, csacsog sok veréb: 
fagyos télből volt elég! 

Én se bánom, ha megyen, 
bizony meg se könnyezem, 
- hívogató dal fakad 
szívemben a tavasznak. 





Tavaszi hírmondó 
Beköszön végre az eső is, 
fiirge szél száll a fák felett, 
kopár ágakba kapaszkodnak 
aprócska, barna rügykezek. 

Fűszál-leányok foltozgatják 
az árokpart gyepszönyegét, 
a patak fut és nem kívánja 
vissza kemény téli jegét. 

A varjú és a seregély 
szántott mezőkön elidőzik, 
s a Hold, a Hold, a nagy gyerek 
csillagkölykökkel kergetőzik. 



Pirosan, piros 
Virágok nyílnak a kertben, 
kékek, lilák, pirosak, pirosak. 
Anyu szvettert köt nekem, 
fogy a kék, lila, piros gombolyag. 
Kikelet 
tarkázza a kertet: 
kék, piros, lila — 
fogy a csúnya téli szürkeség, 
az egész csillogó tájat 
napsugár-ecsettel színezi az ég. 
És anyu is: 
mintha nem kötőtűt, 
két fényes napsugarat forgatna kezében, 
s a szvetteremre hullnak 
tavaszi virágok: 
pirosan, pirosan, lilán, kéken. 



Szól a tavasz 
Szól а tavasz: itt vagyok, 
eljöttem, mert hívtatok. 
Egész télen hó alatt 
álmodtam az álmomat. 

Szól a tavasz: itt vagyok, 
napsugárban csillanok, 
kezemben száz szál virág, 
annak adom, aki várt. 



A csirkekeltetőben 
Reggelre a keltetőben 
fölhasadt a sok tojás... 
Kikeltek a sárga csibék! 
Nosza, lett is csipogás!... 

- Mi bajotok? Mért csipogtok? 
Tán nincs meleg idebenn?! 
Elég legyen a sírásból! 
Csiba, csibék! Csend legyen!... 

- Jó meleg van, nem is fázunk -
csipogják a kiscsibék-, 
azért sírunk, mert nem mondja: 
"Kot-kot-kot-kot" ez a gép!... 



Rigók, rügyek, ibolyák 
Bemondta a rádiónk: 
holnap jönnek a rigók! 
Hoznak füttyöt, 
ügyesek, 
kinyitják a rügyeket. 

Kidobolták a csodát: 
kinyíltak az ibolyák! 
Fussunk hát az 
erdőbe, 
csokrot szedni 
belőle. 

A 





Hangyalagzi 
Hangyáéknál sütés-főzés, 
megy már a nagy készülődés. 
Nemsokára eljön végre 
a család nagy eseménye, 
eseménye-ünnepnapja: 
Hangya Sári lakodalma. 
Lenn várukban, föld mélyében 
hangyáink nem ülnek tétlen, 
a meghívott vendégeknek 
hosszú asztalt készítenek, 
megfonják azt szalmaszálból, 
tányért nefelejcsvirágból. 
Megterítve, minden készen, 
öltöztetik Sárit szépen: 
margaréta a ruhája, 
százszorszép a koronája. 
Vőlegénye szöcskeháton 
érkezik, ruhája bársony. 
Elkezdődik a vígasság, 
napokig tartó mulatság. 
Mondjunk mi is kívánságot: 
sírig tartó boldogságot! 



Dalocska 
Tavasz kószál a kert alatt, 
csengve nótáz már a patak. 
Fogócskáznak pajkos fények, 
méhek, dongók döngicsélnek. 
Itt a tavasz jövő héten, 
játszhatunk szép füves réten. 



Medvetánc 

A folyón túl van egy hegy, 
két kis cica odamegy. 

(Weinrauch Kalatin: Medvetánc) 



Medvetánc 
A folyón tül van egy hegy, 
két kis cica odamegy. 
Mögöttünk egy kutya fut, 
loncsos, kócos, de nem rút. 

Fenn a hegyen áll a bál, 
tíz medvebocs táncot jár. 
Velük ropja hét róka, 
barátságuk csalóka. 

Egy kis mackó így dünnyög: 
én a bálnak örülök, 
medvetáncnál nincsen szebb, 
rajta, cicák, járjad, eb! 

Este vége a bálnak, 
mondd meg, hányan táncoltak. 
Ki jól tudja a választ, 
az közülük párt választ. 



Cirmi cicánk egerész 
Ilyen cica-gyereket! 
Nem látott még egeret. 
De van róla ideája: 
elképzeli, 
kitalálja, 
hogy ahelyt fut 
egy kövér, 
telivér, 
kurta farkú 
kisegér, 
s meglapulva, 
lesben állva 
figyel minden 
szöreszála, 
fülhegyezve 
lesi, várja, 
mikor jö a pillanat, 
s azalatt 
villámgyorsan 
rávetődik, 
kicsitjátszik, 
bíbelődik, 
majd szájához emeli, 
s a nagy semmit lenyeli. 
S úgy örül, 
olyan büszkén néz körül: 
"Megláthatja bárki, 
így kell ezt csinálni!" 



Mókás vers 
Óriásnak születtem, 
s arasznyi lett termetem, 
s mert a fejem hordónyi, 
alig bírom cipelni. 

Varratok hát vascsizmát, 
ki ismer egy jó vargát? 
Lapulevélből szabja, 
pengjen sarkantyú rajta. 

Süvegnek a fejemre 
a nagyharang jó lenne: 
eső esik, fúj a szél, 
kezem-lábam aláfér. 

így szántom fel a tengert, 
vetek bele sót, kendert. 
Vetek mellé bukfencet, 
bizony sokat: tán egyet... 

Tökből építek házat, 
benne szobát, vagy százat... 
A kerítés korhadt fa, 
tótágast állok rajta. 



De jó volna, de jó lenne 
De jó volna, de jó lenne, 
ha a nap nem kerek lenne! 
Mert hogyha nem kerek volna, 
az égről le nem gurulna. 

Még jobb volna, még jobb lenne, 
hogyha a nap labda lenne... 
Hogyha a nap labda volna: 
ágyam alá begurulna. 

Legjobb lenne, legjobb volna, 
ha a napon ablak volna. 
Ha a napon ablak lenne: 
megláthatnánk, mi van benne! 



Virágból 
Csak nektek súgom meg, 
Mert ez nagy-nagy titok: 
Éjjel nem alszanak 
A kerti virágok. 
Szirmát bodorítja 
Nefelejcs és nárcisz, 
Kifesti magát 
A sápadt tulipán is. 
Amíg te édesen 
Álmodsz az ágyadban, 
A sok szép virágszál 
Ott mulat a bálban! 
Holdfényes táncterem, 
lámpák a csillagok, 
zajos a zenekar 
jó hangulat van ott. 
Egy öreg denevér 
a nagydobot veri, 
talp alá a nótát 
tücsök hegedüli. 
Fehér liliomok 
illata szétárad, 
Keringőt lejtenek, 
A lábuk nem fárad -
de ha éjfélt hirdet 
bagoly huhogása, 
helyére siet a 
kert minden virága. 



Siess, siess, gólyamama. 
Siess, siess, gólyamama, 
elszalad a jó vacsora: 
beleugrál mind a tóba 
a sok fürge béka-koma. 
Gólyamama ezt se bánja: 
hosszú nyaka, hosszú lába, 
egyet-kettőt lép a tóba -
s már a békát meg is fogta. 
Viszi is már a fészkére, 
kis gólyáknak örömére. 
Egyetek csak, kis fiókák, 
ettől lesztek szép nagy gólyák... 
Pista bátyánk házat épít, 
gólyafészkük nincs még nékik, 
s jöttötök oly nagyon várja: 
kereket tett az akácra. 
Rakjatok majd fészket szépen, 
akácuknak tetejében. 
Tavaszra a ház felépül, 
ne legyenek gólya nélkül. 





Rajzolgatás 
Ez а rajzlap milyen fehér, 
juj, de szép, 
rajzolok rá sivatagot 
sok tevét, 
pálmafákkal szegélyezem 
az utat, 
s a végére rajzolok egy 
kis kutat. 
Hadd ihasson friss vizet 
a karaván, 
kókuszdió legyen minden 
pálmafán. 
A távolban csupasz nyakú 
strucc szalad, 
pálmafákon maki majmok 
játszanak. 
A sarokba három piramis 
kerül, 
a tévében láttam, 
biztos sikerül. 
Kókusz virít majd a rajzlap 
közepén, 
ha megnövök, festőművész 
leszek én. 



Készen áll az új házi 
Készen áll az új ház! 
Mi lehet? 
Üvegből van földszint, 
emelet. 
Csillog-villog száz nagy 
ablaka, 
olyan, mint egy tündér-
palota. 
Készen áll az új ház, 
s kaput tár. 
Kis lakói sorra 
jönnek már. 
Övék ez a tündér-
palota, 
ez a mesés, pompás 
óvoda. 



A zsiráf 
Kíváncsi lett a zsiráf: 
- Meddig érhet a világ? 
Hol a széle? 
Hol a vége? 
Bizony, bizony, tudni kéne! 

Ez furdalta oldalát, 
s törte zsiráf-buksiját: 
hogy csinálja, 
mint csinálja, 
hogy a világ szélét lássa. 

Kapta magát, kapta hát, 
s kinyújtotta a nyakát: 
nyújtogatta, 
húzogatta 
kíváncsian jó magasba... 

Bíz a nyaka úgy maradt!... 
Kesereg is amiatt, 
hogy megjárta — 
s mindhiába: 
világ szélét így sem látta... 





Hajnalka titkai 
Csillagszemű Hajnalka 
tündérré lesz hajnalra: 
egyet perdül, kettőt fordul, 
világ sarka megcsikordul, 
holdsugarak hazamennek, 
felhőpárnákon pihennek. 
Hajnalka meg lassan, szépen 
megfürdik az ég vizében, 
csendre inti a szelet, 
hóvirágot lépeget. 



Mosolykérő 
Hold királyfi csillaglábon 
táncot jár a pillebálon. 
Fákra hulló fényezüst, 
morcos kedvünk messze űzd. 
Dal a dallal keveredjen, 
bánat-szikla hengeredjen, 
könny-óceán kiszáradjon, 
Magdi szeme mosolyogjon! 



Édesanyám, úgy szeretlekl 
Édesanyám úgy szeretlek, 
mint a virág a napot. 
Kivirulok, ha rám nevetsz, 
Hogyha szemed rám ragyog. 

Puha fészek a két karod, 
megóv minden gonosztól, 
anyaszíved megérzi azt, 
mikor baj van, távolról. 

Anyák napján úgy szeretnék 
szépet mondani neked: 
köszönöm, hogy anyukám vagy 
s én a lányod lehetek. 



A reggel 
Tündérlábak dobogása 
alvó világ ébresztője. 
Zöld ruháján a világnak 
ezerszálú napfény fátyol. 
Tündérlányok lépegetnek 
a napfénynek ezer szálán, 
minden fára ránevetnek 
s megfésülik a mezőt. 



Gyermeknapra 
Ragyogja be ma a Földet 
napsugarak arany fénye, 
s felhőtlenül boruljon rá 
a magas ég azúrkékje. 
Madárdaltól legyen hangos 
minden liget, minden erdő! 
Rétek fölött mézillatot 
teregessen szét a szellő! 
Vidámabban csobogjanak 
a játékos kis patakok... 
Ünnepeljen minden, minden! 
Köszöntse a gyermeknapot! 
Ám igazi gyermekünnep 
a Földön csak akkor lehet, 
ha örökre elnémulnak 
mind az ágyuk, a fegyverek! 
Legyen szerte a világon 
egyetértés, örök béke, 
s ragyogja be, ragyogja be 
napsugarak arany fénye! 



Az én anyukám 
Az én anyukám 
nagy varázsló, 
legfőbb felhő-
tologató: 
ráparancsol a napra 
is néha, 
süssön rá az ő kicsi 
lányára. 

Az én anyukám 
nagy varázsló, 
mindent tud ő 
mi szép, mi jó, 
bármit kérdek, soha nem 
nevet ki, 
ha fáradt is, fontos 
vagyok neki. 

Az én anyukám 
nagy varázsló, 
gondolatomban 
olvasó; 
ha töprengek: a hímest 
nyúl festi? 
Nevetve szól: számít? 
Örülj neki... 



Az én anyukám 
nagy varázsló, 
száján a szó 
virágbimbó, 
szeretetre tanít, nevel, 
engem, 
ilyen leszek én is, 
megígérem! 





TiliriKóc faragok 
Előveszem cifra nyelű 
kisbicskámat, 
levágok egy puha bélű 
bodzaágat. 

Megfaragom nótás kedvű 
tilinkónak, 
s hogyha kell, hát kölcsön 
adom a rigónak. 



Zivatar 
Sihi-suhi! Zápor zúg 
széllel nyargalászva: 
jaj, a rétek virágos 
pártáját tépázza! 
Fut a bogár, kavarog 
por, papír és illat, 
ezüstkardú fellegek 
jegenyékkel vívnak. 



Ruha szárad... 
Ruha szárad, hófehér, 
hintáztatja a kötél. 
De nini, az ól mögött 
csavargó szél sündörög. 

Gondol egyet hirtelen: 
s a ruhák közt ott terem... 
Nagyot rándul a kötél: 
tépdesi a kópé szél! 

Vinné ám a lepedőt, 
ha nem fognák csíptetők... 
Kudarcáért dúlt meg fúlt... 
Mérgében egy ingbe bújt. 

Nekifeszült ott megint: 
s nagy gömböccé nőtt az ing... 
Tovább nyargal a szilaj: 
nini, ott egy dunnahaj!... 

Belebújt... és benn rekedt!... 
Dunnaciha foglya lett... 
Mire végleg elfáradt -
minden ruha beszáradt!... 





Mit Kopogtatsz 
Mit kopogtatsz, harkály-doktor, 
ott a fán? 
Csőrödet mért verdesed oly 
szaporán? 
Nézd a fecskét s a cinkét: csak 
szálldosnak, 
játszadozva csípik el a 
bogarat. 
Nem könnyebb így, mondd, kis harkály? 
- De értlek: 
ki csípné el a kéregben 
a férget? 
Ki őrizné-gyógyítgatná 
a fákat? 
Kis doktorkám, tisztelem a 
munkádat. 
S megkérnélek: egy kis fácskám 
beteg lett, 
- j ö j j el hozzá, szállj el hozzá, 
vizsgáld meg! 



Orsika és a királyfi 
Tíz ujjával mosolygó lány 
matat a fény folyosóján. 
Olyan, mint egy morzsika, 
úgy hívják, hogy Orsika. 
Még nem hívják, még nem kérik, 
minden nyűgtől megkímélik, 
pedig egyszer eljön a 
királyfiak fénykora. 
A királyfi fehér lovon, 
vagy hajón, kocsin, traktoron 
elviszi a lábnyomát, 
elorozza Orsikát. 



Indulhat a vonatunkl 

Rajzoltam egy vonatot, 
a vonatra ablakot, 
ablakba egy nagyapát, 
ölébe egy unokát. 

(Szalai Borbála: Indulhat a vonatunk!) 



Indulhat a vonatunkl 
Rajzoltam egy vonatot, 
a vonatra ablakot, 
ablakba egy nagyapát, 
ölébe egy unokát. 

Én vagyok az unoka, 
nagyapám a nagyapa, 
az ablakban mi vagyunk -
indulhat a vonatunk! 



Szivárvány 
Csillagpettyes égbolt hátán 
sosem járt még a szivárvány. 
Csillagokhoz nagyon vágyott: 
ottjárni szivárványtáncot. 

A kobakját bárhogy törte, 
nem juthatott csillagföldre. 
Szivárvány járt napsugárban, 
a sok csillag holdsugárban. 

Hónapokig gondolkodott, 
meg is fakult, le is fogyott, 
hosszúra nőtt keze, lába, 
a megoldást nem találta. 

Csillagrétet el nem éri, 
a Holdat hiába kéri, 
csillagokhoz hadd menne már... 
Csak neveti a napsugár. 





Furcsa labda 
Jaj, de furcsa, furcsa labda, 
ezer tüske mered rajta. 
Burkus kutya újra s újra 
hozzáugrik, meg nem unja. 

Nagyon mérges, bőszen ugat, 
a labdába rágna lyukat, 
de mindig az orra bánja: 
a sok tüske megpiszkálja. 

Aztán mégis jobbat gondol: 
inkább lakomáz a csontból. 
S hogy a labda maga maradt, 
élővé lesz fél perc alatt. 

Nő már feje, lába, orra, 
bemenekül a bozótba. 
A kis Nóri ámul-bámul: 
sündisznó lett - a labdából. 



A virágok is alszanak 
Mikor а napocska 
fáradtan lepihen, 
millió sugarát 
eloltja csendesen. 
Elül a szelő is, 
nem rezdül lomb, sem ág, 
álmosan bóbiskol 
a sok-sok kis virág. 
Ha kelyhük bezárul, 
tudom, már alszanak... 
Tündöklő csillagok 
vigyázzák álmukat. 



Bogárváros 
Nyírfaliget közepében 
találjátok bogárvárost. 
Odvas, öreg fa tövében... 
Sok lakója nyüzsög-mászik, 
este-éjjel utca hosszat 
Jánosbogárka világít. 
A járda soha nem sáros, 
kis bogarak szorgalmától 
tiszta mindig ez a város. 
Szarvasbogár a rend őre, 
pettyes ruhás kis Katica 
mézet mér a vendéglőbe'. 
Békén él a bogársereg, 
városukat ellenségtől 
megvédik a hőscincérek. 



A Kárpátok 
Mesebeli daliák, 
délceg óriások -
ezek a mi hegyeink, 
ezek a Kárpátok. 
Mint az éber őrszemek, 
rendületlen állnak, 
pihenni a fellegek 
vállaikra szállnak. 
Keblükre a kis faluk 
békésen simulnak -
körülöttük fenyvesek, 
gyors patakok zúgnak... 
Felhők fölé magasan 
nyújtóznak e bércek, 
kucsmájukkal, meglehet, 
tán az égig érnek: 
mert a kéklő magasság 
úgy borul ott rájuk, 
mintha az ég kupoláját 
tartaná a hátuk. 
Falunknál a Kárpátok 
lágyan elterülnek: 
égbe törő csúcsaik 
dombbá szelídülnek. 
Nincsenek itt fenyvesek, 
nem pörölnek széllel: 
a hegyoldal zamatos, 
édes szőlőt érlel. 



Csalimese 
Világ végén van egy város, 
arra járni nem tanácsos: 
két óriás a főtéren 
almát árul egy gyékényen. 
Egyszer a két beste kölke 
nyelvet öltött a vevőkre. 
Egy kiskutya szaladt arra, 
nyelvük végét leharapta. 
Most már szóra sem fakadnak, 
csak serényen mutogatnak, 
már senkivel nem beszélnek, 
integetnek nyárnak, télnek. 
Lábuk alatt meg sem látják 
a világnak hét csodáját. 
Tenyerükön egy-egy város, 
de a főtér rém hiányos. 
Vajon miért? Kitalálod? 
Nincsenek ott óriások... 



Ó , CIÓ.. . 

Olyan izé ez a nap, 
Olyan, hogy is mondjam csak, 

Vakáció, ció, ó...! 

Csupa lí meg csupa lá, 
Csupa, csupa hollalá 

Vakáció, ció, ó...! 

Anyu, apu, kutyuskám, 
Értitek, értitek már? 

Vakáció, ció, ó...! 

Olyan izé ez a nap, 
Olyan, hogy is mondjam csak, 

O, ció, vakáció...! 



Virág altató 
Zimi-zizi aranyszalma, 
hold gurul, mint aranyalma. 
Szellő suhan, álmot hint, 
a sok kis kert álmos mind. 
Mályvapiros esti ég -
aludjatok, virágaim, 
csillagszemű estikék... 

Piros meggyszem, dana-dala, 
ágak karján elaludna. 
Szellő suhan, álmot hint, 
a sok kis kert álmos mind. 
Mályvapíros esti é g -
aludjatok, virágaim, 
csillagszemű estikék... 

Ezüstszárnyú pille-homály 
sötétselyem dombokra száll. 
Szellős suhan, álmot hint, 
a sok kis kert álmos mind. 
Mályvapíros esti ég -
aludjatok, virágaim, 
csillagszemő estikék ... 





Kutya, macska barátság 
Jégtükörbe bámul a Nap, 
fák fején vastag hókalap. 
Bobi száján, ha kitátja, 
gomolyogva döl a pára. 
Vau! - hangzik messze hangja, 
mindenkinek panaszolja: 
fázik füle, fázik farka, 
mért' rosszabb ő, mint a macska? 
A konyhába nem hívják be, 
hóban, fagyban kinn a helye: 
vigyázni kell a portára, 
házőrzőnek ez a dolga! 
Marci kandúr szégyenkezve 
hallgatja benn, a melegbe': 
Mit tehetnék érted, Bobi...? 
Hagyom magam megkergetni! 
Miau, ez az okos ötlet, 
máris megyek, s futunk egyet: 
hogy megfoghatsz, csak reméljed, 
ügyesebb vagyok én tőled! 
Uccu, kergess hát barátom, 
jobb lett kedved, amint látom. 
Nincs már foga a hidegnek, 
ha nem fázol, pihenjünk meg. 
Kutyaházban puha szalma, 
cicát, kutyust betakarja: 
összebújik a két állat, 
ilyet ember ritkán láthat! 



Ha a tesóm Felébredne. 
Hágna ágra, 
fára, 
árnyas szakállára, 

Férne égre, 
kékre, 
ékes fényességre, 

Vinne vízre, 
tízre, 
íriszre kísérne, 

Ülne fiire, 
gyűrne, 
sűrűben csücsülne, 

Kúszna lukba, 
bújna, 
duruzsolva futna, 

Orra hogyha, 
lógna, 
Koboldot korholna, 

Pöre körme 
győzne, 
s dórén dögönyözne. 



Cim-cini 
Kisegér, kisegér, 
a farkincád meddig ér? 
Szürke ködmön 
válladon, 
morzsa billeg 
bajszodon. 
Kisegér, kisegér, 
a farkincád mennyit ér? 
Cini-cini, 
lakoma, 
el ne kapja 
a cica! 



Szélkakas 
Táncot jár a szélkakas: 
Perdül, fordul, ropja. 
Szél úrfi a dudáját 
Reggel óta fújja. 
Hol vidáman szól a dal, 
Hol meg bús a nóta, 
Ahogy fújja Szél zenész, 
Szélkakas úgy járja. 
Fáradt már a szélkakas, 
Szédül a sok tánctól, 
Sírva kéri a szelet: 
Elég a nótából! 
Ne fújd tovább dudádat, 
Akaszd föl a szegre, 
Szegény bádog szélkakast 
Hagyd pihenni végre! 



Csalivers 
На gurul az 
orsó -
úgy hívják, hogy 
borsó! 
Öntsd 
az orsót 
vízzel 
tele, 
s menten 
korsó 
lesz a neve! 



Napsugárka 
Egy kis sárga napsugárka 
elveszett a nyáron, 
kereste is anyukája 
fűszálon, virágon. 
De bizony hiába járta 
térdig le a lábát, 
nem találta buksi-fejű 
sugárka leányát. 
Télapó is odaért már, 
rajzolt havas kertet, 
Napsugárka egy kis sárga 
fűszálon didergett. 
Kicsi lányka megtalálta, 
meg is melengette, 
hazavitte, édesanyja 
kezébe rejtette. 
A kis sárga Napsugár 
vízcseppen hintázott, 
s ha valami szépet látott, 
meleget virágzott. 



Költöző madarak 
Ők nem látnak deres telet, 
havat-hordó fergeteget, 
még csak a nyár hervadását, 
a kék-ködös öszt sem látják. 

Nap süt, mikor tovaszállnak, 
zöldellnek még füvek, ágak, 
s szüretelő vidám sereg 
lepi el a szőlőhegyet. 

Fészkeikbe, házaikba 
kikeletkor térnek vissza, 
várja őket nyíló határ, 
rügyező kert, ragyogó táj. 

Napfény: mikor útrakélnek, 
napfény: mikor visszatérnek, 
szép az idő, derűs, kedves, 
boldogságuk mégsem teljes. 

Fájó szívvel szállnak messze, 
verőfényes dél-földekre, 
folyton-folyvást visszavágyva 
erre a szép Tiszatájra... 





Ne félj 
Hétkerekű csillagbuszon, 
jön a homály a Tejúton, 
porzik puhán, száll a sötét, 
becsukja a Nap a könyvét. 
Házak falán árnyék játszik, 
ablakomban fény-muskátlik, 
Se ördögök, se angyalok, 
aludj, ne félj, a Föld forog. 



Makk emberke 
Makkot szedtem tölgy alatt, 
gyorsan telt a nagy kalap. 
Tudtam én már előre, 
mit csinálok belőle: 
kutyát, macskát, 
gólyát, darut, 
zsiráfot is, 
hosszú nyakút, 
csacsit, lovat, 
bocit, kecskét, 
s a végén egy -
makk-emberkét... 
Makkból lesz a hasa, feje, 
gyufaszálból lába, keze... 
S hogy ne fázzon a kobakja -
makk-kalap lesz a kalapja... 



Iskolás lettem 
Kora reggel édesanyám 
megfogta a kezemet: 
iskolába indulok most 
kicsi lányom, teveled. 
A táskámban ott lapult már 
könyvem, tollam, fűzetem, 
de örültem, minden madár 
versenyt énekelt velem. 
A piros homoklapátom 
a kishúgomnak adom, 
nagylány lettem, 
már nem játszom, 
a betűket tanulom! 



Álom 
Költi már 
csillag-csibéit 
fenn az ég, 
a homály 
mind beljebb harapja 
a föld peremét -
s a falu végén 
egy piros téglacsomó 
arról álmodik, 
míg körül hallgat a mező: 

Rakják, rakják, 
és reggelre 
szépszemű házzá felnő... 



A nyulak dala 

Bokor zörren, madár csörren, 
lassú neszt is hord a szél, 
nyulak népe 
nap hevében, 
hűvös éjben 
egyként fél. 

(Füzesi Magda: Nyulak dala) 



Nyulak dala 
Bokor zörren, madár csörren, 
lassú neszt is hord a szél, 
nyulak népe 
nap hevében, 
hűvös éjben 
egyként fél. 
Mikor zöld a lomb s a rét, 
futunk erdőn szerteszét, 
mikor befagy a folyó, 
puha szőrünk hógolyó. 



A hóember sétabotja 
Recseg а hó, csikorog, 
mégis nevet, vigyorog 
а nagy orrú pocakos, 
ütött-kopott kalapos 
hóember. 

Néha metsző szél oson 
kalapjába száz likon, 
s kalapját bár tépdesi -
vigyorogva eltűri 
a hóember. 

Ám az égre kandikál, 
ha ragyog a napsugár... 
Nem vigyorog, nem nevet, 
rosszat sejtve megremeg 
a hóember. 

Végét járja tán a tél?... 
Jó, hogy itt a seprünyél: 
ez lesz majd a sétabot, 
ha egy éjjel eltotyog 
a hóember. 



Hazanéző 
Tiszán innen Badaló: 
hírlik, gyors-vad ott a ló. 
Egyet ugrik — Halábor: 
benne bőven hal és bor. 
Ha megszalad — Csetfalva: 
csettint a zabot falva. 
Tisza, Borzsa öleli 
Mezővárit: jaj neki! 
Borzsován a híd alatt 
tündérrózsát aratnak. 
Gecse, Csorna, Macsola: 
"cs" betűknek nincs híja. 
Hegyek alján Nagymuzsaly: 
ott készül a jó guzsaly, 
közelében, lásd, Bene: 
sok jó embert lelsz benne. 
Sáros falu Oroszi: 
ezért Sárosoroszi. 
Nagyhegy mögé bújt Kígyós: 
itt járván légy óvatos. 
Dombok ölén Nagybereg: 
körben erdő és berek. 
Beregújfalu odébb, 
furcsán ejtik ott a "t"-t. 
Nyújtózkodik Jánosi: 
nem mindenki városi! 
Tőszomszédja Balazsér: 
minden ajtón nagy zsanér. 



Gáttól balra, ott van Gut: 
német szerint jó, söt "gut". 
Közel lenne Rafajna, 
ha a lábam nem fájna. 
Déda földje homokos, 
egy ugrásra Homokhoz. 
Nagybégány és Kisbégány: 
Ahmed bégnek jutna lány! 
Odébb esik Beregsom, 
ott is fanyar ám a som. 
Zápszony mellett fürdő van: 
záptojást főznek ottan. 
Mezőváros volt Kaszony, 
emlékszik rá lány, asszony. 
Egy kisliba Bótrágyon 
vízbe esett a nyáron. 
Sínek közt leled Bátyút: 
csak kerüld ki a kátyút. 
Hol van Papi, tudod-e? 
Hetyen mellett, nem messze. 
Asztély itt, ott Harangláb: 
országhatár, nincs tovább. 





A F Ü S t 

Kibújt a füst a kéményen, 
csapong-csapong hófehéren 
tekeredik-bodorodik, 
egyre feljebb rugaszkodik. 

Föl az égig menne-menne, 
ott tán bárányfelhő lenne... 
Ám az eget el nem éri, 
mert egy szellő széjjeltépi... 



Ha beállna 
Jó kis cirkusz, nagy nevetés 
lenne belőle, 
ha beállna a hóember 
kéményseprőnek. 

Nagy, behemót fehér testén 
fekete ruha, 
így cammogna (vállán létra) 
be a faluba. 

Lassan, lomhán mászna föl 
a kémény hegyibe, 
s arcáról nem korom hullna -
fehér hópihe. 

Míg bontaná a drótnyelű 
seprű-kereket, 
lent kacagva bámulnának 
mind a gyerekek. 



Marika kutyája 
Hull а könnye Marikának, 
vajon mi baja? 
Nem találja, világgá ment 
Pamacs kutyája. 
Szólongatja, mindhiába, nincs, 
mi lett vele? 
Merre tévedt kócos-flirtös 
kicsi kedvence? 
Nagymamája vigasztalja: 
ne sírj Marika, 
apróhirdetést teszünk be 
majd az újságba... 
Szepeg Marcsi: ó, nagyikám, 
nem segít semmi: 
bár kis pulim okos állat, 
nem tud olvasni!... 



Négykezes 
Füst fuvolázik, 
pattan a gally, 
házfalba szél mar 
karmaival. 

Tűzhelynyi lángnak 
pernyéje hull, 
rebben a lélek: 
bealkonyul. 

Tenyered fáin 
tarka madár 
zeng kikeletről 
és tovaszáll. 

Odakinn újra 
hó kavarog: 
vigyázzban állnak 
a jégcsapok. 



Varjú 
Varjú ül az ágon, s búsan mondja: 
kár! 
Hetek óta esik, és ö arra 
vár, 
Csókalaki Csóka mikor üzen 
már, 
túl, az üveghegyen, meleg van és 
nyár. 
A hegy állta útját tán' a Napnak, 
bár, 
ha mi mennénk érte, - szól a varjú-
pár, 
tüzes nyilat lőne, jelzi a nap-
tár, 
s bocskorunkra többé nem ragadna 
sár. 
Szép lenne a világ, s ami vele 
jár: 
virágot bontana minden rózsa-
szár, 
rossz kedvünk börtönén kattanna a 
zár, 
nem is rikoltoznánk többé azt, hogy 
kár! 





Madarreggeli 
Kipp-kopp, kopognak: 
korán kelő madarak. 
Ablakpárkány terítve, 
kerül mag kis begyükbe. 

Kipp-kopp, kopognak: 
hült helyük a magoknak. 
Evett sármány és cinke 
s dalba fognak ízibe': 

nincs több, nincs több, elfogyott, 
sokat ér mit adtatok, 
túléljük így a telet, 
hála érte, gyerekek! 



Hangyalány 
Hangyáéknál, barátom 
sok a munka a nyáron. 
Nem éhezik tavaszig, 
ki mindennap dolgozik! 

- De a tavasz messze 
még, 
réten a sok eleség! -
gondolta egy hangyalány, 
csillag ült a homlokán. 

- Csöpp vagyok, de nem 
félek, 
nagy a világ, megélek-
így dalolt, míg ballagott 
hosszú fűszál oldalán. 

Szellő szárnya simogatta, 
esernyője margaréta, 
harmatcseppre inni járt, 
pipacs szirmán vacsorált. 

Mégis vágyott már haza, 
sok testvére várva várta, 
sírva hívta a mamát, 
csupa könny lett a ruhája. 



Réti tündér megtalálta, 
kötényébe bugyolálta. 
Aztán lassan szárnyra kelt, 
varázsnótát énekelt: 

Kicsi hangyám, csillagos, 
anyukádhoz viszlek most, 
az álmaid virágok, 
jó éjszakát kívánok! 



Búsul a tél 
No, öreg tél, 
csomagolj és 
indulj szépen! 
Melengető 
nap ragyog már 
fönn az égen. 
Március is 
félútonjár: 
nem maradhatsz! 
Át kell adnod 
helyedet az 
új tavasznak!... 
Búsul a tél -
ereszekről 
hull a könnye, 
úgy pereg, mint 
kalárisnak 
fényes gyöngye... 
El is tűnik 
a gyöngyfözér 
észrevétlen -
s megmozdul egy 
picinyke rügy 
bölcsőjében. 



Fehér lett minden 
Ma reggelre minden 
vakító fehér lett, 
udvarunk is 
vastag fehér 
paplan alatt ébredt. 

Nem látszik a padka, 
sem a kutya ólja, 
kert végén a 
szemétdomb is 
nyakig bújt a hóba. 

Fehérek az utcák, 
kanyargó ösvények, 
rajtuk még a 
csizmanyomok, 
azok is fehérek... 

Csak egy öreg csóka, 
ott a kerítésen, 
gunnyaszt, akár 
vén anyóka, 
talpig feketében... 





Minden Fehér 
Már így is minden f e h é r -
s nem fogy ki az égi hó-zsák: 
a föld nagy vajas kenyér, 
s odafentről sózzák, sózzák. 
Most már épp jó ízletes, 
kóstold meg hát, fürge szánom 
Morzsi! Most már lenn keress! 
Indulás - egy, kettő, három! 



Cinege hűség 
Cinege, cinege, 
itt van a tél, 
tudod te, tudod te, 
mit zúg a szél. 

De erdőt és kertet 
dúlhat a fagy, 
csodáló szememnek 
öröme vagy. 

Kivillan a hóból 
áfonya-tűz; 
hűséged nem hódol, 
bármi is űz. 



Álmodik a mag 
Alszanak a kertek, 
szunnyadnak a fák: 
hosszú téli szendergésbe 
merült minden ág. 

A vetés is a l sz ik -
nem riasztja fagy. 
Puha pihepaplan alatt 
álmodik a mag. 

Azt álmodja: nyár van, 
madárdalos nyár, 
s minden piciny elvetett szem 
kalászt nevel már. 

Cirógatja szellő, 
ragyog rá a nap... 
Jövő évi kenyerünkről 
álmodik a mag... 



Januári napsütés 
Ki látott még januárban 
ily időt? 
Tócsákon jár a napfény a 
ház előtt, 
ringat a szél álmodozó 
ágakat, 
s hólé-folyók futkosnak a 
fák alatt. 
Lenn a kertben felujjong egy 
cinkepár: 
pi-i, pi-i, feledj telet, 
itt a nyár! 
Nevet az ég, s mosolyogva, 
kedvesen 
rózsafények játszanak morc 
fellegen. 
Sír a vén tél, az ereszről 
könnyei 
a járdára potyognak le 
fényleni. 
A mezők is hívogatva 
ragyognak, 
hej, de nem hisz a ravaszdi 
szarkahad. 
Bezajongnak fénylő rétet, 
ligetet, 
azt cserregik: jönnek még a 
hidegek! 



A Fiastyúk csibéi 
- Tyúk, tyúk, Fiastyúk, 
Hol van a sok kiscsibéd? 
- Szétszéledtek a fészekből, 
tele velük most az ég. 

- Tyúk, tyúk, Fiastyúk, 
Mért kószálnak fiaid? 
- Csillagok közt kapirgálnak, 
hátha lelnek valamit. 

- Tyúk, tyúk, Fiastyúk, 
hívd haza a csibéket! 
- Minek? Hiszen pirkadatkor 
maguktól is megtérnek... 





Karácsony előre 
Szakad a hó 
Szakad a hó 
Meszeli az utcát 
Fát, iskolát, csúszdát 

Trappol a ló 
Trappol a ló 
Még ilyet nem látott 
Pelyhes, puha hámot 

Befagy a tó 
Befagy a tó 
Mélyre búvik a hal 
Korcsolyázók alatt 

Idebennjó 
Idebennjó 
Anya azt dúdolja 
Várunk, kis Jézuska 

Meleg e szó 
Meleg e szó 
Elszánkózik álmom 
Holnap megtalálom 



Csengő tóricol 
Csengő táncol 
deres ló nyakán, 
hulló hóban 
elröpül a szán. 
Nézem, nézem, 
álmélkodó szemmel: 
nem kocsis hajt, 
ostoros hóember... 



Párbeszéd december végén 
- Fékomadta, tekergő, 
Hová rohansz, kis Gergő? 
- N e m rohanok, ballagok: 
látod, a Göncölszekéren 
most viszik el a Napot. 
- Mit nem mondasz? Jól értem? 
Ott, a Göncölszekéren? 
Elvágtatnak a Nappal, 
ócska, sárga kalappal? 
S hová viszik a Napot? 
- Csodálom, hogy nem tudod! 
- Elviszik a napkórházba, 
mert ott sürög minden bába, 
ki szakmáját becsüli: 
Óév néni az Újévet 
pontban éjfélkor szüli! 



-



Mondókák 





Élő népköltészet a gyermekjátékokban 

A mondókák bizonyára úgy születtek, hogy a gyermekek 
életében mindig történt valami fontosnak vagy érdekesnek tűnő 
esemény. A "Süss fel nap!" naphívogató mondóka évszázadokkal 
ezelőtt talán éppen egy fázó kisgyereknek jutott eszébe. 

Ha a gyerek tej foga kiesik, ez bizony nagy és riasztó esemény. 
Ám aki ismeri a mondókát, nincs oka aggodalomra, mert felajánlja a 
tücsöknek, abban a reményben, hogy az új foga sokkal erősebb lesz, 
azaz a "tücsök bácsi" hoz neki vasfogat! 

A gyerekek örülnek az esőnek: kiszaladnak az udvarra, kitárják 
a karjukat és forognak. Ha csigát látnak, várják, hogy kidugja szarvait, 
előbújjon a házából. Ha nem teszi, dallal hívogatják. 

Az ujjakkal való játékok nemcsak a figyelem felkeltését és a 
szórakozást szolgálják, de a számolásban is eligazítják a gyerekeket. 

A hintázó mondókák arra valók, hogy minden gyerek sorban 
hintázhasson, mivel mindenki csak addig maradhat a hintán, amíg 
véget ér a mondóka Utána helyet kell cserélnie valamelyik társával. 

A felelgetős játékban a szereplők kérdés-felelet formájában 
kerek történetet mondanak el. A mondóka szövegét a kérdezőnek és 
a felelőnek egyaránt tudnia kell, mert csak így lehet párbeszédet 
folytatni. 

Olyan esetekben, amikor egy-egy főszereplő irányítja ajátékot 
(gyűrű-, vagy hidasjátékok), a gyerekek kiszámolóval döntik el, ki 
lesz a vezetőjük. A kiszámoló, ha nem is mindig dal lamos, de 
feltétlenül ritmusos. Szövege igen változatos. Gyakran vannak benne 
érthetetlen szavak, ezek teszik őket még titokzatosabbá. A kiszámolás 
úgy történik, hogy a gyerekek körben állnak, egyikük elkezdi a 
kiszámolót és akire az utolsó szótag jut , az lesz a megkülönböztetett 
játékos. 

A gyermekkor legszebb emlékei közé tartoznak a közös játékok. 
Mi, felnőttek, törődjünk azzal, hogy kicsinyeink is megízleljék ezt 
az örömet. 



Mondókák, kiszámolok, játékok 
(Mester Magdolna gyűjtése) 

Egy üveg alma... 
(hintázó mondóka, amellyel az egytől tízig való 
számolást gyakoroltathatjuk) 

Egy üveg alma, 
két üveg alma, 
három üveg alma, 
négy üveg alma, 
öt üveg alma, 
hat üveg alma, 
hét üveg alma, 
nyolc üveg alma, 
kilenc üveg alma, 
tíz üveg alma. 
Tíz, tíz, tiszta víz, 
tekenöbe foly a víz, 
keljetek fel, szakácsnék, 
fejjétek meg a kecskét, 
három lábú, négy lábú, 
leszállás a hintáról. 

* * * 

Dombon törik a diót 
(járni tanító játékdal) 

Dombon törik a diót, 
rajta, vissza, 
tessék kérem megbecsülni 



és a földre lecsücsülni, 
csüccs! 

(A felnőttek a járni tanuló kisgyerekkel 
játsszák, ismételve a dalban mondott 
mozdulatokat, a végén leguggolnak a 
gyerekkel együtt) 

* * * 

Jár a baba, jár 
( babajárató mondóka) 

Jár a baba, jár, 
mint a kis madár, 
holnapután a kert alatt 
lepkét fogunk már. 

* * * 

Esik az eső 
(mondóka) 

Esik az eső, 
ázik a mező, 
haragszik a katona, 
mert megázik a lova. 
Esik az eső, süt a nap, 
Paprika Jancsi mosogat. 
Hát az öreg mit csinál? 
Hasra fekszik, ügy pipál. 



de tojik a kismadár, 
eltört, eltört, eltört. 
(Játék a tenyérrel: a kisgyerek tenyerébe köröket 
rajzolnak, majd az "eltört" szóra ujjukkal 
megütögetik a tenyerét.) 

* * * 

Lóg a Iába, lóga 
(mondóka) 

Lóg a lába, lóga, 
nincs Magdinak dóga, 
mert ha dóga vóna, 
nem ülne lógóba. 

(Kisgyerekekkel játszották, lógatták a lábát) 
* * * 

Pont, pont, vesszőcske 
(rajzolás közben mondják) 

Pont, pont, vesszőcske, 
készen van a fejecske, 
kicsi nyaka, nagy a hasa, 
készen van a török basa. 

* * * 

Egyedem, begyedem 
(kiszámoló) 

Egyedem, begyedem, német tánc, 
beteg-e még a finánc. 



Bizony beteg, nem eszik, 
a temetőben fekszik. 
Majd felkel az valahára, 
a nagy úrnak a szavára, 
lkom, bikom, talárikom, hopp. 

Ecem, pecem, pimpoláré 
(kiszámoló) 

Ecem, pecem, pipoláré, 
sárgarigó, rakoncáré, 
cérnára, cinegére, 
höss ki libám a mezőre, 
ecem, pecem, ponc. 

Madarak voltunk 
(kiszámoló) 

Madarak voltunk, 
földre szálltunk, 
búzaszemet kapirgáltunk. 
Hány szem kell belőle, 
mondd meg te. 
Kilenc. 

(A kiszámoló a "te " szóval rámutat egy 
játékosra és a számot neki kell mondania) 

* * * 

* * * 



Tücsök bácsi 
(fogkérö mondóka) 

Tücsök bácsi, 
adjál nekem vasfogat, 
én meg adok csontfogat. 

Ciróka, maróka 
(Felelgetős játék) 

-Ciróka, maróka, 
holjártál? 
-Malomba. 
- M i t hoztál? 
- Pogácsát. 
- Hová tetted? 
- A polcra. 
- H o v á lett? 
Kácc, kácc, 
megette a pap macskája. 

* * * 

Elindult a hétpettyes 
(énekes játék) 

Elindult a hétpettyes 
katicabogárka, 
megnézni, hogy mi újság 
a kerek világba. 
Hívta a gyöngyvirág, 
hívta a vadrózsa, 



ide is, oda is 
bekukkant egy szóra. 
Nagybaj uszú cincérek 
sétálgatni mentek, 
a tó parti szúnyogok 
kalapot emeltek. 
Estére elaludt 
katicabogárka, 
éjjeli pillangó 
hazatalicskázta. 

(Mutogatós játék is egyben: az éneklő sorra 
mutatja a gyerekeknek a "megnézni", 
"hívta", "bekukkant", "nagybajuszéi", 
"kalapot emeltek ", "hazatalicskázta " 
mozdulatokat, amelyeket az egész csoport 
együtt csinál.) 

* * * 

Bújj, bújj, zöld ág 
(énekes játék) 

Bújj, bújj, zöld ág, 
zöld levelecske, 
nyitva van az aranykapu, 
csak bújjatok rajta. 
Rajta, rajta, 
leszakadt a pajta, 
leszakadt a pajta, 
benn maradt a macska. 

(A párban álló szembefordulva 
összkapaszkodó, kezüket felemelve kaput 



alkotó játékosok között áthalad a játékos-sor, a 
dal végén a "kapusok" a kaput "lezárják". 
Bennmarad a "macska ", azaz az ott rekedt 
játékos, akiből kaputartó lesz, mivel felváltja 
játékostársát.) 

* * * 

Lánc, lánc, eszterlánc 
(énekes játék) 

Lánc, lánc, eszterlánc, 
eszterlánci cérna, 
cérna volna, selyem volna, 
mégis kifordulna. 
Pénz volna, karika, 
forduljon ki, Magdika, 
Magdikának lánca. 

(Körjáték: a játékvezető a kör közepén áll, a 
többiek az éneklés alatt körbejárnak, a 
játékvezető mondja annak a nevét, aki kifordul, 
háttal a játékvezetőnek, amíg minden játékosra 
sor kerül). 

* * * 

Körben áll egy kislányka 
(énekes játék) 

Körben áll egy kislányka, 
lássuk, ki lesz a párja, 
lássuk, kit szeret a legjobban, 
azzal fordul oly gyorsan. 
Ezt szereti a legjobban, 



ezzel fordul oly gyorsan, 
add ide a pici kezedet, 
hadd forduljak még egyet. 

(A kör közepén áll egy játékos, a körben állók 
közül párt választ, aki őt váltja majd fel.) 

* * * 

Csingi-lingi bam-bam-bam! 
(társasjáték) 

-Csingi-lingi bam-bam-bam! (mondja a kezdő 
játékos) 
- Mi tetszik? (kérdi a játékvezető) 
- Ibolya! (mondja a játékos) 
- Rég kiszáradt kiskertemből! 
(A játékosok a játék elején virágneveket 
kapnak. A kiszámolással kiválasztott 
játékvezető ismeri ezeket a virágneveket és a 
kérdezőnek ő válaszol. Ha a kérdező eltalálja 
valamelyik virág nevét, virág lesz — a 
játékvezető ad neki új virágnevet —, 
játékostársa pedig kérdezővé válik.) 

* * * 

Megy a gyűrű 
(énekes játék) 

Megy a gyürü vándorútra, 
egyik kézből a másikba, 
aki látja, meg ne mondja, 
merre van a gyűrűs útja. 



Jöhet a bába, kifőtt a kása, 
még ám piros csizmába! 

(A játékvezető elrejt egy gyűrűt valamelyik 
játékos összezárt tenyerében. A kiszámolóval 
kijelölt játékos az ének alatt gondolkodhat, vajon 
kinek a tenyerébe rejtette el a gyűrűt. S hogy még 
izgalmasabb legyen a játék: a kérdező rámutat 
egy játékostársára a szöveggel: "Ettől kérem " és 
továbbmegy egy másikhoz: "Ez adja ki! " Ha nem 
találja el, továbbra is ő marad a kérdező.) 



Utószó 

E válogatásban kárpátaljai magyar költők versei kaptak helyet. 
Fon tosnak ta r to t tuk , hogy az ó v o d á s o k m e g i s m e r j é k az élő 
n é p k ö l t é s z e t e t is: m o n d ó k á k b ó l , k i s z á m o l ó k b ó l , n a g y o b b 
csoportokban játszható játékokból válogattunk egy csokorrávalót 
(Mester Magdolna nagyberegi gyűjtése). 

A kötet anyagát négy ciklusra osztottuk, mégpedig évszakok 
szer in t . Ám a versek nemcsak a t e rmésze t rő l , k ö r n y e z e t ü n k 
változásairól, az állatok és a madarak viselkedéséről szólnak: a 
gyerekek megismerhetik belőlük egy-egy szakma érdekességét, a 
hétköznapi életet. 

Mivel tapasztalatból tudjuk, hogy az óvónőknek mindig nehéz 
dolguk van egy-egy irodalmi műsor összeállításakor, gondoltunk az 
ünnepekre is: arra, hogy anyák napján, húsvétkor, karácsonykor, 
gyermeknapon és más rendezvényeken se maradjanak a gyerekek 
szívhez szóló versek nélkül. 

1955 óta, amikor megjelent a Bakó László által válogatott, 
Tavaszi napsütés című, kisgyerekeknek szóló gyűjtemény, évtizedekig 
nem került gyermekantológia a legkisebb olvasók asztalára. Jelen 
könyvünk alig idősebb "testvére", "A nyuszi á lma" az ungvári 
Kárpáti Kiadó gondozásában az idei év szep temberében látott 
napvilágot. 

Miért volt szükség újabb gyermekvers-antológiára? Talán 
azért, mert "A nyuszi á lma" című könyv kézirata évekig várt sorsára 
az akkor gazdasági nehézségekkel küzdő Kárpáti Kiadóban, s az 
eltelt idő alatt több kárpátaljai költő gyerekeknek szóló számos j ó 
alkotása született meg. Úgy gondoltuk, kár lett volna az asztalfiókban 
tartani ezeket a verseket. 

Remélhetőleg e könyvet mind a szülők, mind a nevelők 
h a s z o n n a l f o r g a t j á k . M i n d a m e l l e t t ö r ö m m e l v e n n é n k , ha 
észrevételeikkel, leveleikkel, ötleteikkel segítenék további munkánkat. 
Várja jelentkezésüket 
a kiadó és a szerkesztő. 
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E válogatásban kárpátaljai 
magyar költök versei kaptak helyet. 
Fontosnak tartottuk, hogy az 
óvodások megismerjék az élő 
népköltészetet is: mondókákból, 
kiszámolókból, nagyobb csopor-
tokban játszható játékokból 
válogattunk egy csokorra valót 
(Mester Magdolna nagyberegi 
gyűjtése). 

A kötet anyagát négy ciklusra 
osztottuk, mégpedig évszakok 
szerint. Ám a versek nemcsak a 
természetről, környezetünk változá-
sairól, az állatok és a madarak 
viselkedéséről szólnak: a gyerekek 
megismerhetik belőlük egy-egy 
szakma érdekességét, a hétköznapi 
életet. 

Mivel tapasztalatból tudjuk, 
hogy az óvónőknek mindig nehéz 
dolguk van egy-egy irodalmi műsor 
összeállításakor, gondoltunk az 
ünnepekre is: arra, hogy anyák 
napján, húsvétkor, karácsonykor, 
gyermeknapon és más rendezvé-
nyeken se maradjanak a gyerekek 
szívhez szóló versek nélkül. 




