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Dalok, versek, mondókák gyűjteménye 

 

Kis kacsa fürdik fekete tóba', 

Anyjához készül Lengyelországba. 

Síkos a talpa, magos a sarka, 

Fordulj ki, fordulj, két arany alma. 

 

*** 

Cirmos cica haj 

Hova lett a vaj? 

Ott látom a bajuszodon 

Most lesz neked jaj! 

 

*** 

Ha én cica lennék 

Száz egeret fognék; 

De én cica nem vagyok, 

Egeret se foghatok. 

 

*** 

Borsót főztem, 

Jól megsóztam, 

Meg is paprikáztam, 

Ábele-bábele, huss! 

 

*** 

Pont, pont, vesszőcske, 

Készen van a fejecske. 

Rövid nyaka, nagy a hasa, 

Készen van a török basa. 

 

*** 

Csip-csip csóka, 

vak varjúcska. 

Komámasszony kéreti a szekerét, 

nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta. 

Hess, hess, hess! 

 

*** 

Mókuska, mókuska felmászott a fára 

Leesett, leesett, kitörött a lába 

Doktor bácsi, ne gyógyítsa meg 

Huncut a mókus, újra fára megy. 

 

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. 

 

*** 

Boci-boci tarka, 

Se füle se farka, 

Oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. 

 

Boci-boci megfázott, 

Varrtunk neki nadrágot, 

Nem akarta felvenni, 

Ágyba kellett fektetni. 

 

*** 

Cini, cini muzsika, 

Táncol a kis Zsuzsika, 

Jobbra dűl, 

Balra dűl, 

Tücsök koma hegedül. 

 

*** 

Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni, 

tekeredik a rétes, kígyó akar lenni. 
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Esik az eső, süt a nap, 

Paprika Jancsi mosogat, 

hát az öreg mit csinál? 

Hason fekszik úgy pipál. 

 

*** 

Jár a falióra 

Tik-tak jár 

Benne egy manócska 

Kili-kalapál 

 

De ha áll az óra 

És nem jár 

Alszik a manócska 

És nem kalapál. 

 

*** 

Süssünk, süssünk valamit, 

azt is megmondom, hogy mit: 

lisztből legyen kerekes, 

töltelékes, jó édes. 

 

Sodorva, tekerve, 

almával bélelve, 

csigabiga rétes, 

leveles és édes. 

 

*** 

Cifra palota 

zöld az ablaka 

gyere ki te tubarózsa! 

Vár a viola. 

 

*** 

Erdő szélén 

Ablakában nagyanyó 

Lám egy nyuszi ott topog 

Az ajtaján bekopog 

Kérlek segíts én rajtam 

A vadász a nyomomban 

Gyere nyuszi sose félj 

Megleszünk mi kettecskén! 

 

 

 

 

 

 

Töröm, töröm a mákot, sütök vele kalácsot, 

icca tolla motolla, neked adom, Marcika! 

 

*** 

Fújja szél a fákat, 

letöri az ágat, 

reccs! 

 

*** 

Aludj kicsi aludjál, 

Szépálmokat álmodjál, 

Aludj ingó-bingó, 

Kicsi rózsabimbó. 

 

*** 

Sándor napján megszakad a tél, 

József napján eltűnik a szél, 

Zsákban Benedek hoz majd meleget, 

Nincs több fázás, boldog, aki él. 

 

*** 

Ugráljunk, mint a verebek,  

rajta, gyerekek! 

 

*** 

Csiga-biga gyere ki, 

Ég a házad ide ki. 

Kapsz tejet, vajat, 

Holnapra is marad. 

 

*** 

Brumm-brumm Brúnó, mókás medve, 

Van-e neki éppen táncos kedve? 

Brumm-brumm pajtás, szépen kérem, 

A bölcsőde bálba jöjjél vélem! 

Húzz, húzz engemet, 

Én is húzlak tégedet, 

Amelyikünk elesik, 

Az lesz a legkisebbik. 
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Lóg a lába, lóga, 

Nincsen semmi dolga, 

Mert ha dolga volna, 

A lába nem lógna. 

 

*** 

Egy-kettő-három-négy,  

Te kis cipőm hovámégy? 

Kik-kop kopogok, 

Bölcsődébe indulok. 

 

*** 

Aki nem lép egyszerre, 

Nem kap rétest estére, 

Mert a rétes igen jó, 

Katonának az való. 

 

*** 

Bújj, bújj, zöld ág, 

Zöld levelecske, 

Nyitva van az aranykapu, 

Csak bújjatok rajta. 

 

Nyisd ki rózsám 

Kapudat, kapudat, 

Hadd kerüljem 

Váradat, váradat. 

 

Szita, szita péntek, 

Szerelem csütörtök, 

Dobszerda. 

 

*** 

Én is pisze, te is pisze, 

Gyere pisze vesszünk össze! 

 

*** 

Pont, pont vesszőcske, 

Készen van a fejecske. 

Kicsi nyaka, nagy a hasa, 

Készen van a török basa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ég a gyertya, ég, 

El ne aludjék! 

Aki lángot akar látni, 

Mind leguggoljék! 

 

*** 

Megy a gőzös, 

megy a gőzös 

Kanizsára, 

Kanizsai, kanizsai 

állomásra, 

Elöl ül a masiniszta, 

Ki a gőzöst, ki a gőzöst 

igazítja. 

Elöl ül a masiniszta, 

Hátul meg a krumplifejű palacsinta 

 

*** 

Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet. 

Sósat, sósat, jó ropogósat. 

Aki vesz, annak lesz,  

aki nem vesz, éhes lesz! 

 

*** 

Hüvelykujjam almafa,  

Mutatóujjam megrázta, 

Középsőujjam felszedte,  

Gyűrűsujjam hazavitte,  

Ez az icikepicike pedig 

Mind megette, 

Megfájdult a hasa tőle. 

 

*** 

Mackó, mackó ugorjál! 

Mackó, mackó forogjál! 

Tapsolj egyet, ugorj ki! 

 

*** 

Így mennek a legények, 

Így mennek a huszárok, 

így mennek a zsiványok! 
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Tarka szárnyú pillangó, icipici lepke, 

kérlek, légy szófogadó, szállj le a 

kezembe! 

Hipp ide, hopp oda, a kis lepke megfogva! 

Elrepült!!! 

 

*** 

Ilyen nagy az óriás, 

Nyújtózkodjunk kispajtás! 

Ilyen kicsi a törpe, 

Guggoljunk le a földre! 

 

Lepke, szállj a tenyeremre, 

Nem szállok, mert félek, 

örülök, hogy élek. 

 

*** 

Kicsi vagyok én, 

Majd megnövök én, 

Esztendőre, vagy kettőre 

Nagylány / nagyfiú leszek én! 

 

*** 

Gomba, gomba, gomba  

- nincsen semmi gondja. 

Ha az eső esik rája,  

nagyra nő a karimája. 

Az esőt csak neveti:  

van kalapja, teheti! 

 

*** 

Ki lakik a dióhéjban? 

Nem lakhat ott bárki,  

csak Dióbél bácsi! 

Ha rácsapsz a dióhéjra,  

kinyílik a csontkapuja. 

És cammogva előmászik  

vén Dióbél bácsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csipp-csipp csóka, vak varjúcska, 

komám asszony kéreti a szekerét! 

Nem adhatom oda,  

tyúkok ülnek rajta  

hess-hess-hess. 

 

*** 

Gyí paci paripa, 

Nem messze van Kanizsa! 

Odaérünk délre, 

Libapecsenyére. 

 

*** 

Volt egyszer egy kemence, 

Belebújt a kis Bence, 

Kormos volt a kemence, 

Fekete lett kis Bence. 

 

Ránézett a mamája, 

Nem is mert a fiára, 

Becsukta a kemencét, 

Jól elverte kis Bencét. 

 

*** 

Lassan jár a csiga-biga, 

Táskájában eleség. 

Várja otthon lánya, fia, 

Csiga-biga feleség. 

 

*** 

Lipem, lopom a szőlőt,  

elaludt az öreg csősz. 

Furkósbot a kezében,  

vaskalap a fejében. 

 

*** 

Süss fel nap, 

Fényes nap, 

Kertek alatt a ludaim 

megfagynak. 
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Piros alma de kerek, 

kóstoljuk meg, gyerekek! 

Ugye édes? Ugye jó? 

Nekünk hozta Ősz-anyó. 

 

*** 

Csipp, csepp, egy csepp, 

öt csepp meg tíz: 

olvad a jégcsap, 

csepereg a víz. 

 

*** 

Elmentünk az állatkertbe, 

benéztünk a ketrecekbe, 

hát az ember mit nem lát? 

Mókus hajt egy motollát. 

Dirmeg dörmög a medve, 

nincsen neki jó kedve, 

A kígyónak nem hiszek, 

hosszú nyelve így sziszeg. 

Szzzz.... 

 

*** 

Alma, alma, piros alma 

beteszlek a kosaramba. 

megeszlek én meg én téged, 

hozzál nekem egészséget. 

 

*** 

Piros alma fent a fán, 

szakítsd le te barna lány. 

Leszakítom megeszem, 

mert az almát szeretem. 

 

Sárga körte fenn a fán, 

szakítsd le te szőke lány, 

Leszakítom megeszem, 

mert a körtét szeretem. 

 

*** 

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. 

 

*** 

Macskaházi Benedek, 

megfogott egy egeret. 

Egér mondta Benedek, 

engedj már el engemet ! 

Nem engedte Benedek, 

hanem nagyot nevetett. 

 

Ne nevess ki Benedek, 

megharapom kezedet ! 

Megijedt a Benedek, 

letette az egeret. 

Az egér jót nevetett, 

hoppon maradt Benedek. 

 

*** 

Esik az eső, hajlik a vessző, 

haragszik a katona, mert 

megázik a lova. 

Ne haragudj katona! 

Majd kisüt a napocska, 

megszárad a lovacska. 

 

*** 

Aki fázik, vacogjon, 

Fújja körmét, topogjon, 

Földig érő kucsmában, 

Nyakig érő csizmában, 

Bújjon be a dunyhába, 

Üljön rá a kályhára. 

Mindjárt megmelegszik. 

 

*** 

Esik a hó térdig ér már 

Hóból épült hófehér vár. 

Benne lakik egy hóember, 

Hócsatázni velünk nem mer. 
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Csináljunk egy igazán jót! 

Hozzuk elő a kis szánkót! 

Egyik húzza, másik tolja, 

Csússzunk le a domboldalba! 

 

*** 

Ziki-zaka-zakatol, 

ez a vonat valahol. 

Én vagyok a vasutas, 

te meg legyél az utas! 

 

*** 

Itt a szemem, itt a szám, 

Ez meg itt az orrocskám. 

Jobbra-balra két karom,  

Forgatom, ha akarom. 

A lábamon meg állok, 

ha kedvem van ugrálok. 

 

*** 

Madarak voltunk, 

földre szálltunk 

magot szórtunk, 

csipegettünk, 

csip, csip, csip. 

 

*** 

Körülnézett háza táján 

Csigabiga néne. 

"Közeledik már az ünnep, 

meszelni is kéne!" 

 

Meszet oltott egy csöbörben, 

s kimeszelte házát. 

Olyan fehér, olyan tiszta, 

nem találni párját. 

 

Megbámulja, megcsodálja 

egész erdő népe, 

s háza előtt örvendezik 

Csigabiga néne. 

 

 

 

 

 

 

 

Biciklire szálltam 

elfáradt a lábam, 

repülőre ültem, 

sajnos elszédültem. 

 

Csónakban eveztem, 

sajnos vízbe estem, 

legközelebb ha sietek, 

inkább gyalog megyek. 

 

*** 

Száz liba egy sorba 

mennek a nagy tóra 

elöl megy a gúnár 

Jaj de peckesen jár 

Száz liba egy sorba 

 

*** 

Megállnak, gágognak: 

Gágágá, ma sem megyünk világgá! 

Egyet lépnek előre - egy 

Egyet lépnek hátra - egy 

Megállnak, gágognak: 

Gágágá, ma sem megyünk világgá! 

 

Megindulnak előre, ki a nagy legelőre! 

 

*** 

 Megy a hajó a Dunán, 

Rajta ül a kapitány. 

Nézi, nézi a vizet, 

Forgatja a kereket. 

 

Megy a hajó a Dunán, 

Lemaradt a kapitány. 

Kiabál, trombitál, 

De a hajó meg nem áll. 
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Reggel süt a pék, süt a pék 

Gezemice-lángost. 

Rakodó nagyanyó 

Beveti a vánkost. 

 

Reggel nagy a hó, nagy a jég, 

Belepi a várost. 

Taligán tol a pék 

Gezemice-lángost. 

 

*** 

Felszökött a Csiga láza 

Bennmaradt a csigaházba! 

Tegnap látott világot 

Házajtóján kilátott. 

Addig amíg újra kilát 

Kellene egy másik világ. 

 

*** 

Dombon áll egy házikó, 

házikóban ládikó, 

ládikóban kerek tálca, 

kerek tálcán öt pogácsa. 

Arra járt az egérke, 

mind megette ebédre! 

Hammmm! 

 

*** 

Volt egy pici pókocska, 

rászaladt a jégre, 

nem volt rajta kiscsizma, fázott 

szegényke. 

Emelgette lábacskáit, ez is fázik, 

az is fázik, ez is, 

az is, amaz is. 

Hazament a kis pókocska, 

elő se bújt tavaszig. 

 

*** 

Tekeredik a kígyó, 

tekereg a fára, 

addig- addig tekeredik, 

le esik a sárba. Hupsz! 

 

 

 

 

 

Elgurult egy rézgaras. 

Fölkapta egy kis kakas. 

 

Ha fölkapta, jól tette, 

a bögyébe betette. 

 

De a bögye kidobta, 

mérges lett a kakasra. 

 

Összeszidta a kakast: 

"Búzát adjál, ne garast!" 

 

Kis kakas a piacon 

búzát vett a garason. 

 

Ezt adta a begyének, 

most már békén megélnek. 

 

*** 

Békás tóra gólya szállt, 

Kerek tóba besétált. 

Hajlottak a fűszálak, 

Intettek a békának: 

 

Béka vigyázz! 

Ki ne bújj! 

Gugolj le és lapulj! 

 

De a béka nem ügyelt, 

Intő szóra nem figyelt, 

Kiugrott a tópartra, 

Hamm, a gólya bekapta! 

 

*** 

Hosszú lábú gólya bácsi, 

Mit akar kend vacsorázni? 

Békahúst, bre-ke-ke, 

Ugye milyen jó lenne, 

Itt a tó tessék hát, 

Fogjunk gyorsan egy békát. 

Hamm. 
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Baglyocska hunyorog, 

Fatönkön kuporog, 

Nagy fejét forgatja, 

Hol erre, hol arra. 

Izeg-mozog, toporog, 

Tipi, topi, top, top, top! 

 

*** 

Hol csavarogsz Te kicsi Krokodil? 

Édesanyácskád odahaza sír, 

friss vacsorával várja fiát, 

kis Kroki gyere haza hát! 

 

Kis Kroki gyorsan hazazakatol, 

már a kis asztal megterítve volt, 

rántott halat és krumplit evett, 

s rá málnát ivott. 

 

Vesd meg az ágyad kicsi Krokikám, 

mindened megvan,mit szíved 

kiván, 

megköszönöm a jó vacsorát, 

pá anyu, jó éjszakát! 

 

*** 

Süni Samu az erdőben 

erre-arra tekereg, 

kicsi lába az avarban 

egyre jobban megremeg. 

 

Csepereg az őszi eső, 

fújdogál a hideg szél. 

Süni Samu házat keres: 

- Jó lesz ez a falevél! 

 

Rakja egymás tetejére, 

sárgát, barnát, vöröset. 

Behúzza az orrocskáját, 

s a levél alatt szendereg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit suttog az őszi szél? 

Szállj messzire falevél! 

Hová száll a falevél? 

Libben, lebben földet ér. 

És a földön megpihen? 

Avar szőnyeg lesz ott lenn. 

És az avar mit akar? 

Sün családot betakar. 

 

*** 

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. 

Barlangból kinézzek-e? 

Fák közt szétfürkésszek-e? 

Lesz-e málna, odú-méz? 

Ez a kérdés, de nehéz. 

 

*** 

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 kávészem int neki, 

Míg az őrlő pergeti. 

 

Heje-huja, vigalom! 

Habos fánk a jutalom. 

Mákos patkó, babkávé, 

Értünk van a parádé. 
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Hol lakik a halacska? 

A lakása tavacska. 

Tenger, folyó, kék patak, 

lent lakik a víz alatt. 

 

Vízben alszik, vízben kel, 

vízi nótát énekel. 

Vízből van a párnája, 

Buborék a labdája. 

 

*** 

Evezünk a Balatonba, 

Át is ússzuk egy huzamba, 

de ha mélyről jön a hullám, 

felborítja a vitorlát. 

Olláré ol-lá-lá-tiriá ol- lá-lá-huhu. 3x 

 

*** 

Mérleg vagyok billegek, 

kezeimben súlyt viszek, 

Kicsi nekem ez a ház , 

Kinyomom az oldalát. 

 

*** 

Épít a mester egy kis házat. 

Egymásra rakja a téglákat. 

Ki-be néz az ablakon, azt gondolja, jó 

nagyon! 

Épít a mester egy kis házat. 

 

Felmászott egy pici pók, a ház tetejére. 

Körbenézett, látja-e napocskát az égen? 

De az égbolt beborult, nem sütött nap, eső 

hullt, 

Lemászott a pici pók - hálószobájába bújt. 

 

Felmászott egy kis csiga a ház tetejére. 

Körbenézett, látja-e napocskát az égen? 

Az eső már nem esett, ragyogón sütött a 

nap, 

Gondolt egyet a kis csiga, s a háztetőn fent 

maradt. 

 

 

 

 

 

 

Jön a kocsi, most érkeztünk, 

Jaj, de nagyon eltévedtünk. 

Derekasan áztunk, fáztunk, 

No de kicsit elnótáztunk. 

 

Jegenyefa ingó-bingó, 

Rajta ül egy ázott holló. 

Teregeti csapzott tollát, 

Keserüli holló voltát. 

 

*** 

Poros úton kocsi zörög, 

a kereke gyorsan pörög, 

Sári néni vezeti, 

aki látja, neveti! 

 

*** 

Mi 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. 

 

Keresi, kutatja, 

repül gallyrul gallyra: 

"Kis cipőt, kis cipőt!" - 

egyre csak azt hajtja. 

 

*** 

Jancsi bácsi fűrészel, 

dolgozik a fűrésszel. 

Húzza-tolja, 

Húzza-tolja 

Most a bütyköst darabolja. 
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Száll a labda röpp-röpp, 

szállanak a pöttyök, 

kislány dobja, fiú kapja 

Száll a labda röpp-röpp, 

Szállanaka a pöttyök. 

 

*** 

Farsang van, farsang van, 

járjuk a táncot gyorsabban! 

Fergeteges ez a tánc, 

még a ház is muzsikál. 

 

*** 

Nyuszi ül a fűben, 

ülve szundikálva, 

nyuszi talán beteg vagy, 

hogy már nem is ugorhatsz? 

Nyuszi hopp, nyuszi hopp, 

máris egyet elkapott. 

 

*** 

Nyuszi fülét hegyezi, 

A bajuszát pödöri, 

Répát eszik ropp, ropp, ropp, 

Nagyot ugrik hopp, hopp, hopp! 

 

*** 

Piros tojás, sárga, kék, 

de gyönyörű, ó, de szép. 

Tudod pajtás ki hozta? 

Tapsi füles nyuszika. 

 

*** 

Orgona ága, barackfa virága. 

Öltözzetek új ruhába, 

anyák napja hajnalára, 

illatosan! 

Zúgja az erdő, susogja a szellő. 

Üzenik az ágak, lombok. 

Légy te mindig nagyon boldog, 

Édesanyám! 

 

 

 

 

 

 

 

Anyukám, anyukám, találd ki, 

Hogy az én nagy kincsem ugyan ki? 

Ki más is lehetne, ha nem te. 

Ültess hát, gyorsan az öledbe. 

 

*** 

Hóembernek se keze, se lába 

Hóembernek pici szeme szén 

Lustán pislog, fadugó az orra 

Vásott kannát visel a fején. 

 

*** 

Ember, ember, December, 

Hideg morcos medve. 

Sűrű havat szitálva, 

Kiült a hegyekbe. 

Ha ha ha havazik, 

He he he hetekig, 

Hú hú hú hull a hó, 

Hi hi hi jaj de jó. 

 

*** 

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. 

 

Nagy szakállú Télapó  

jó gyermek barátja. 

Cukrot, diót, mogyorót  

rejteget a zsákja. 

Amerre jár reggelig  

kis cipőcske megtelik, 

Megtölti a Télapó, 

ha üresen látja!, 

Jöjj el hozzánk, várunk rád,  

kedves öreg Télapó. 

 

 

 



                                  
                                               Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 

  2347 Bugyi, Széchenyi tér 13. 

 
 

11 
 

 

 

 

 

 

Télapó itt van, hó a subája, 

Jég a cipõje, leng a szakálla. 

Zsák, zsák, teli zsák, piros alma, aranyág. 

 

Két szarvas húzta, szán repítette, 

Gömbölyû zsákját százfele vitte. 

Zsák, zsák, teli zsák, piros alma, aranyág. 

 

*** 

Kis karácsony, nagy karácsony, 

Kisült-e már a kalácsom? 

Ha kisült már, ide véle, 

Hadd egyem meg melegébe. 

 

Jaj, de szép a karácsonyfa 

Ragyog rajta a sok gyertya. 

Itt egy szép könyv, ott egy labda. 

Jaj de szép a karácsonyfa! 

 

*** 

Szakad a hó, nagy csomókban, 

Veréb mászkál lent a hóban. 

Veréb! Elment az eszed? 

A hóesés betemet. 

Nem is ugrálsz, araszolsz, 

Hóesésben vacakolsz, 

Fölfújtad a tolladat, 

Ázott pamutgombolyag. 

Mi kell neked? Fatető? 

Fatető! 

Deszka-madár etető. 

 

*** 

Mikulás, Mikulás kedves Mikulás, 

Gyere már, gyere már minden gyerek vár, 

Krumplicukor, csokoládé jaj de jó, 

De a virgács jó gyereknek nem való. 

Mikulás, Mikulás kedves mikulás 

Gyere már gyere már minden gyerek vár. 

 

 

 

 


