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A hét törpe  

 

 

 

Első köztük a Hétfő, 

Nincs a nyakán hét fő. 

Egy feje is gondban, 

A többiért szétfő.  

A második Kedd. 

Úgy kérdezi: Kend, 

Mi járatban nálunk? 

Rögtön vacsorálunk.  

Szerda ott ül éppen 

Az asztal közepében. 

Irigyli Csütörtök, 

S szinte ölre mennek, 

Rúgnak, feleselnek.  

Ti csak zúztok-törtök? 

Kérdi tőlük Péntek: 

Hát már a hét közepében 

Ketten el se fértek? 

A hatodik Szombat, 

Gyomra délre kongat. 

Hatjukat vásárba, 

Egy lacikonyhába 

Viszi el a Vasárnap.  
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Hétfőn hajnalban, sárkányokkal játszottam.  

Kedden kedvemben, száz bukfencet vetettem.  

Szerdán szekéren, kocsikáztam az égen.  

Csütörtökön csak pöttyös labdám volt a nap.  

Pénteken pajtásom, repült szárnyas lóháton.  

Szombaton szuszogva, medve szállt az orromra. 

Vasárnapi viharban bőrig ázva napoztam.  

 

 

 

Hétfőn kezdem e hetet,  

Kedden kedvem de remek,  

Szerdán reggel felkelek,  

Csütörtökön nevetek,  

Pénteken sem heverek,  

Szombaton se fekhetek,  

Vasárnap leheverek,  

Befejezem e hetet.  
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Hétfő heves,  

Kedd kedves,  

Szerda szerelmes,  

Csütörtök csendes,  

Péntek piszkos,  

Szombat szappanos,  

Vasárnap kényes.  

 

Hétfőn egy szem makkot leltem,  

Kedden délben földbe tettem,  

Szerdán este vödröt vettem,  

Csütörtökön öntözgettem,  

Pénteken csak nézegettem,  

Szombaton már büszkélkedtem  

S akár hiszed, akár nem;  

Elérkezett vasárnap,  

Tíz ága nőtt a fának,  

Mind a tízet megmásztam,  

Száz szem makkot leráztam.  
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Hétfő – zöldül már a mező,  

Kedd – kevés lesz a meggy,  

Szerda – megérett a málna,  

Csütörtök – van eladó sütőtök,  

Péntek – paszulyos az inged,  

Szombat – hajthatod a lovat,  

Vasárnap – vége van a vásárnak.  

 

 

Jöjj el hozzám hétfőn, 

De ne gyere későn! 

 

Jöjj el hozzám kedden, 

Hadd nőjön a kedvem! 

 

Jöjj el hozzám szerdán, 

Kopogtass a meggyfán! 

 

Csütörtökön jönnél, 

Tán még itthon lelnél! 

 

Pénteken a kedvem, 

Szétgurul a kertben. 

 

Szombaton barátom, 

A világot járom! 

 

Vasárnap, vasárnap, 

Engem is várnak! 
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Hétfőn heverünk,  

Kedden keverünk,  

Szerdán szemezünk,  

Csütörtökön csücsülünk,  

Pénteken pipálunk,  

Szombaton szitálunk,  

Vasárnap titeket vendégségbe várunk.  

 

Egy bodobácsot látok hétfőn, 

Fölfele megy a hosszú lépcsőn.  

 

Két bodobácsot látok kedden, 

Orgona ágán ülnek ketten.  

 

Hány bodobácsot látok szerdán?  

Hármat a rózsa szúrós szárán.  

 

Négy bodobácsot látok másnap, 

Itt a csütörtök, táncot járnak.  

 

Öt bodobács jön péntek reggel, 

Friss füvet esznek édes meggyel.  

 

Hat bodobácsról szól a szombat, 

Összefogódzva morzsát hoznak.  

 

Hét bodobács már alszik mélyen, 

Nyári vasárnap, csillagfényben.  
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Hétfőn hentereg,  

Kedden kecmereg,  

Szerdán szendereg,  

Csütörtökön csak csücsül,  

Pénteken párnára dűl,  

Szombaton szundít szorgosan,  

Vasárnap horkol hangosan.  

 

Hétfő reggel almát eszek, 

Kedden meg körtét. 

Becsengetek nagymamához, 

Viszek neki zsömlét. 

 

Szerda reggel kutat ások, 

Csütörtökön vermet. 

Megkérem a nagypapámat, 

Szedjen nekem epret. 

 

Péntek reggel kifényezem 

Fekete csizmámat, 

Szombaton meg sütök veled 

Mézeskalács házat. 

 

Vasárnapon semmi dolgom, 

Kiülök a napra. 

Este pedig elmesélem, 

Ki ballagott arra. 

 


