
MONDÓKÁK, DALOK, VERSIKÉK

Lassan forog a kerék,

Mert a vize nem elég.

Gyorsan forog a kerék,

Mert a vize már elég.

Kányádi Sándor: Róka mondóka 

Volt egy kicsi kakasom, elvitte a róka.

Jércém is a tavaszon, elvitte a róka.

Volt egy ludam, jó tojó, elvitte a róka.

Récém, tóban tocsogó, elvitte a róka.

Gácsérom és gúnárom, elvitte a róka.

Semmim sincsen, tirárom, vigye el a róka!

Weöres Sándor: Tavaszköszöntő 

Sándor napján megszakad a tél,

József napján, eltűnik a szél.

Zsákban Benedek, hoz majd meleget,

Nincs több fázás, boldog, aki él.

Már közhírré szétdoboltatik,

Minden kislány férjhez adatik.

Szőkék legelébb, aztán feketék,

Végül barnák és a maradék.
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Rece, ruca, vadliba,

Jöjjenek a lagziba,

Kést, villát hozzanak,

Hogy éhen ne haljanak!

Ha jönnek, lesznek,

Ha hoznak, esznek!

Katalinka, szállj el, jönnek a törökök,

Sós kútba tesznek, onnan is kivesznek.

Kerék alá tesznek, onnan is kivesznek.

Kemencébe tesznek, onnan is kivesznek.

Ihol jönnek a törökök, mindjárt utol érnek.

Ess, eső ess, fűbe, fába, búza bokorjába.

Olyan legyen az én hajam, mint a csikó farka,

Még annál is hosszabb, mint a Duna hossza,

Még annál is hosszabb, mint a világ hossza.

Gólya, gólya, gilice, kendervágó vadréce,

Látom lábadat, piros cipellődet,

Addig nem adom oda, öreganyád kulcsát,

Míg ezret nem kerülsz!

Erre kakas, erre tyúk,

Erre van a gyalogút.

Taréja, haréja,

Ugorj a fazékba, zsupsz!
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Kukurikú, jó reggelt!

Szól a kakas, ha felkelt.

Keljetek fel gyerekek,

Óvodába menjetek!

Apacuka, fundaluka,

Fundakávé, kamanduka,

Abcug, fundaluk,

Fundakávé kamanduk.

Sütni, főzni, kavarni, hogy kell tortát csinálni?

Lisztet bele szórni, tojást bele ütni,

Vajat hozzá tenni, cukrot bele rakni.

Böbe baba vezeti a labdát,

Már is tizenhatoson is jár,

Böbe baba Manócskának,

Manócska meg Mazsolának,

Mazsola meg berúgja a gólt.

Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére.

Pedig a rétes nagyon jó, katonának az való.

Nem megyünk mi messzire, csak a világ végire.

Nem leszünk ott sokáig, csak tizenkét óráig.
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