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Hercegnı, királylány

Éjkirálynı

1. Királylány vagyok én,
Szıke hajam földig ér,
Régóta egy toronyban élek
A sárkánytól nagyon félek.
Várom a herceget, hogy megmentsen
És engem egyszer feleségül vegyen!

Ha végigvonulok az alkonyi égen,
sötét uszályomat elterítem szépen,
felhıtakaróba borítom egészen.

2. Királylányok legszebbike
Érkezett most vendégségbe.
A fejemen a korona,
Otthonom a palota.

Mikor mindent beföd a sötét éjszaka,
feltőzöm koronám, amely a hold maga.

Szétszórom rajta a sok fénylı csillagot,
fátylammal takarom a ragyogó napot.

Hajamba illesztem, mint egy ezüstfésőt,
halovány sugara a felhıkön átsüt.

3. Én vagyok a királylány,
ki most éppen eléd állt.
Fejemen van koronám,
Csillog-villog a ruhám.
4. Az Óperencián messze túl,
Királyapám korlátlan úr.
Dicsısége messze ragyog,
Én a legkisebb lánya vagyok.
Hercegkisasszony a nevem
toronyszoba a lakhelyem
Bergengócia várába
gyertek hozzám vacsorára.

Nyugalmat hozok - éjjeli pihenıt,
borítok szemedre szelíd álomfelhıt,
becsüljétek meg érte az éjkirálynıt.
Hókirálynı
Hókirálynı vagyok, felhıben születtem,
Ahol a déli szél elsuhant felettem.
Fehér a kalapom, a cipım, a ruhám.
Így járok az éjben nesztelen és puhán.
Hópihécske
Hópihécske az én nevem,
Odafent a földet lesem.
Szállingózok le az égbıl,
Hamvas, puha fehérségbıl.

5. A királylány is megérkezett,
Neki tapsol minden gyerek.
Hosszú selyem a ruhája,
Ragyogó a koronája.

Sok táncoló pajtásommal
Égbıl hullok, mikor tél van.
Hótakarónk mint a vatta,
Ráborul a kis falvakra.

Tél hercegnı
Hosszú hajam földig ér
Az elsı hótól hófehér.
Olyan szép és tiszta kép
Előzi rossz kedved telét.

Fehér már az erdı mezı,
Városokban a háztetı.
Fehér havon siklik a szán,
Levegıben hólabda száll.

Nyomomban a könnyő dér,
Havat hord a hővös szél.
Tél hercegnı takarója,
Vetéseid fagytól óvja.

A sok gyerek örül, nevet,
Úgy mutatja meg, hogy szeret.
Hogy az öröm teljes legyen,
Jómagam is megérkeztem.

Hó porzik az úton, hó csillog a fán,
Hó borul a rétre, havas minden ház.
Hócsillagok szállnak, dudorász a szél.
Jókedvemben fújok hófelleget még.
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Hópihe kislány

Hófehérke

Hópihe kislány táncol egy ágon,
Csillagot formál ezüst palástja,
Aranyfényt ragyog kis koronája,
Koppan az ágon fehér topánja.

Bıröm a nap ritkán érte,
így lettem én Hófehérke.
Ruhám vakít hófehéren,
Csupán hajam sötét ében.

Hópihe kislány boldogan lépked,
Vígan dalolja, szép a Világ!
Perdül a lába, reccsen az ág,
S a földre ezernyi hópihe száll.

Eljöttem a mostohámtól,
Elbúcsúztam a vadásztól.
Erdı mélyén kis házikó,
Abban lettem én is lakó.

Hópihe fedi most télen a tájat.
Csillog a havon a Hold sugara,
Tágra nyílt szemmel néz fel a lányka,
Visszaragyog rá az Ég mosolya!

A kis törpék megsajnáltak,
Szeretı szívükbe zártak.
Családjukba is bevettek,
Vigasztaltak, megszerettek.
Hét kis törpe reggelente
Követ bányász az erdıbe'.
Estefelé hazatérnek,
Megeszik az estebédet.

İszanyó
Jön ıszanyó hideg széllel,
Aranysárga vízfestékkel.
Sárgák lesznek a levelek,
Fújnak, fújnak ıszi szelek.
Levelek a fák alatt,
Látod a sok aranyat?
Hajnalcsillag

Házuk táját én gondozom,
Ruhájukat rendben tartom.
Boldog vagyok, elégedett,
A bálba is elkísértek.
Piroska

Oszladozik már az éjjel,
Elszáll a köd szerteszéjjel.
Ég kárpitja foszladozik,
A sötétség oszladozik.
Hajnalt hirdet jövetelem,
Hajnalcsillag az én nevem.

1. Kis Piroska az én nevem.
Nagymamámat felkeresem.
Viszek neki friss kalácsot,
Meleg levest, szép virágot.
Farkas bujkál az erdıbe',
Elkerülöm, félek tıle.
Mindig csak az úton járok,
El is búcsúzom, pajtások.

Angyal
Angyal szállt közétek a földre.
Három kívánságotok teljesítésére.
Angyal szállt közétek,
Boldogságot hozott néktek.

2. Én vagyok a Piroska
Szeret engem nagymama
Ételt, italt neki viszek,
Mert ı szegény nagyon beteg.

Csipkerózsika

Nem félek a farkastól,
Nem esz meg csak megkóstol.
Ha mégis megtámadna,
Vadász bácsi lepuffantja!

Csipkerózsika a nevem,
Orsó szúrta meg a kezem.
100 éves álomból ébredtem fel.
Egy gonosz mostoha átkozott el.
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Minny egér

Koszorúslány
Koszorúslány az én nevem.
Esküvıkön van a helyem.
Nem messze van az az idı,
Én leszek a férjhez menı.

Minny vagyok, a kis egér,
Sok-sok rajzfilm rólam mesél.
Könyvekben is megismerhetsz,
Disneyland-ben felkereshetsz.
Miki egér jı pajtásom,
Együtt vagyunk a filmvásznon.
Történt velünk számos eset,
Mindegyike nevezetes.

Jázmin hercegnı
1. Én vagyok a kedves Jázmin,
aki tigrisekkel játszik.
Aladin a szerelmem,
repülünk a szınyegen.
Hosszú fátylam fújja a szél,
a hajam a földig leér.

Eljöttem most tihozzátok,
Kedves fiúk, kedves lányok.
Menyasszony

2. Hercegnı vagyok,
Jázmin a nevem.
Agrabában élek,
Aladin a kedvesem.
Sok kalandot átéltünk már
számtalan veszéllyel,
melybıl nem hiányozhat
Abu és Jágó sem.

1. Én vagyok a kis menyasszony,
közeledik a lakodalom.
Vılegényem az oltár elıtt vár reám,
Soha többé nem leszek már leány.
2. Szép menyasszony vagyok,
a ruhám gyönyörő,
Ha meglát a vılegény,
arcán lesz majd derő.

Dzsini, a jó szellem,
Aladdin hő társa,
Azonnal ott terem,
ha hívja gazdája.
Varázsszınyeg hátára
felpattanva repülünk,
hisz ezeregyéj meséi
sem léteznek nélkülünk.

3. Én vagyok a kis menyasszony,
S várom, hogy a párom
boldogságban és örömben
Oltár elé álljon.
4. Én vagyok a boldog ara,
Vılegényem menyasszonya.
Holnap lesz a lakodalom.
Errıl szól most vidám dalom.

Néger kislány
Én Afrika lánya vagyok,
Szemem, mint a gyémánt, ragyog.
Sőrő hajam rövid, göndör,
Csokoládészín a bıröm.

De ma én még leány vagyok,
Búcsúzóul jót táncolok.
Holnap asszony lesz a lányból,
Lekerül a fehér fátyol.

Akire én rámosolygok,
Mondja is, hogy édes vagyok.
Mikor táncba hív a tam-tam,
úrrá lesz a jókedv rajtam.

Jó gazdasszony leszek hamar,
Dicsér is majd férjem-uram.
5. Réce-ruca vadliba,
Jöjjenek a lagziba.
Kést, kanalat hozzanak,
Hogy éhen ne halljanak.

Táncot jár a lábam máris,
Ritmust ver a kéz, a láb is.
Szóljon hát a vidám zene!
Járjuk együtt! Te is gyere!
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Indián leány

Tiroli kislány

Szemem a láthatárt kémleli,
léptem neszét fő elnyeli.
Tisztás szélén áll vigvamom,
a sátor, melyben én lakom.

Magas hegyek közt van Tirol,
Táján erdık csendje honol.
Legelészı tehéncsordák
Rétek füvét ropogtatják.

Vitéz törzsem a dakota,
velük vonulok tova.
Büszke, hıs, harcos mindahány,
lányuk vagyok, - és indián

Ott élek én, ott a hazám,
Vendégségbe gyertek hozzám!
Vígan száll majd a dalunk,
S közben egyet jódlizunk

Görög kislány

Holland kislány

Az én hazám Görögország,
Egymaga egy egész világ.
Van itt minden: szép szigetek,
Mőemlékek, erdık, hegyek.

Az én hazám Hollandia,
A tulipánmezık hona.
Tulipánok kint a réten,
Ringatóznak a hős szélben.

Kék ég alatt kék tengerek,
Dolgos kező, jó emberek.
Meleg a nyár, enyhe a tél,
Az ember itt boldogan él.

A rét szélén szélmalom áll,
A kereke víg táncot jár.
A fıkötım vígan lebeg,
Én vagyok a holland gyerek.

Japán leány

Ápolónı

A felkelı nap országa a hazám.
Ott élni mindig nagyon vidám.
Kimonó a csodaszép ruhám
Nektek is tetszik ugyebár?

Lázat mér és sebet kezel,
Ápol, mikor beteg leszel.
İ adja a borogatást,
A tablettát, a pirulát.

Cigánylány

Ágyat húz és megetet,
Vizet ad és lefektet.
Vezeti a kórlapodat,
Simogatja homlokodat.

Cigánylányok legszebbike
Érkezett most vendégségbe.
Az ajkamon nóta csendül,
Lábam vígan táncra perdül.
Nem mulatok egyedül,
Édesapám hegedül.
İ a híres cigányprímás,
Ismeri az egész világ.

Melléd ül a sötétbe',
İ a kedves nıvérke.
Balerina
Lágy dallamok hátán szállok
Hajladozok, meg-megállok.
Tovaröppent egy halk futam,
Szökkenve futom be utam.

Elhúzza a nótátokat,
A lányával együtt mulat.
Most már többet nem szavalok,
Inkább ti is mulassatok!

Libbenek, forgok, röppenek,
Következik egy piruett.
Balett-tánc a mővészetem,
Áttáncolom az életem.

Pincérnı
A sok vendég mindig éhes,
De a pincér mégse mérges.
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Boszorkány, banya

Tündér
1. Lepkeszárnyam tárom,
egy-kettı-három.
Bárki keres, ha elalszik
rögtön megtalálom.
Csukott szemmel látod
otthonom az álmod.

1. Boszorkánykonyhámban
kotyvasztok.
Réz üstömben béka rotyog.
Bár a hírem nagyon rossz,
Nem is vagyok olyan gonosz.
2. Rút banya vagyok, orrom csupa vas.
Körmömön fekete,
lesz majd nemulass!
Vasorrú bába, fekete ruhába
Seprőnyélen lovagolok el a banyabálba!

Otthonom az álmod,
tündefényem látod.
Álmaidban teljesítem
három kívánságod.
Egy-kettı-három
lepkeszárnyam zárom.

Rút banya vagyok, piszkafa a lábam.
Kendım denevér, Vipera a sálam.
Vasorrú bába, fekete ruhába
Seprőnyélen lovagolok el a banyabálba!

2. Ha valaki bajba kerül,
jó tündért hív segítségül.
a kezembe varázspálca
megjelenek a hívásra.

3. Kígyó farka, egér szıre,
Ott rotyog már bent az üstbe'.
Kell még hozzá pók hálója,
Vízbe fulladt kutya foga.

Segítek én, csodát teszek,
de csak ha megérdemlitek.
ha hisztek a szép mesékben
a jóságban, tiszta szívben

Fortyog már a varázsméreg,
Amit drága pénzen mérek.
Kevergetem, kavargatom,
Kotyvasztom és felforralom.
Reszkessen már fiú, kislány,
Én vagyok a fıboszorkány!
Mikor néha bajba jutok,
A seprőmön elvágtatok.

Tündér, aki máson segít
akit derő, jóság hevít
Meseország jó tündére
eljött most az ünnepségre.
Háremhölgy
Törökország ifjú lánya
most érkezett meg a bálba.
Ott élek én Ankarában,
Édesapám udvarában.

4. Seprő hátán ficánkolva
érkezik meg a boszorka.
Hatásos a belépıje,
de senki sem retteg tıle.

A hárem az én otthonom,
Ahol társaimmal lakom.
Odahaza jól ıriznek
Háziszolgák és fıtisztek.

Vizi tündér
Kel a tengerbıl,
Habokon táncol,
Szeme két zöld gyöngy,
Haja föllángol.

Táncot járni volt ma kedvem,
İreimet kicseleztem.
Hallottam, hogy bál lesz itt ma,
Elszöktem a vigalomba.

Ködön átlibben,
Dala ellobban
De ha rád pillant,
Szíve megdobban.

Vigadozok, jót táncolok,
Talán párra is találok.
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Baba

Táncosnı
Szép ruhám van, rövid szoknyám,
én vagyok a táncos kislány.
Táncos lábam jobbra-balra,
szoknyám pörög erre-arra.

1. Jól nevelt baba, sose maszatos
Reggel, este, mindig fogat mos.
Imádok izegni-mozogni
firegni-forogni, pörögni.
Találd ki, hogy ki vagyok,
mindent tudni akarok!
A Lili, a Lilike,
Lili baba, Lili baba.

Kertészlányka
Fel se szárad még a harmat,
gondozom a virágokat.
Permetezek, oltok, metszek,
Növényeket nemesítek.

2. Bárcsak itt lennél velem
Szót fogadnék, azt hiszem.
Ölbe vennél, s rosszaságon
Nem törhetném a kis fejem

Ások, nyesek, gereblyézek,
Kis kertemben vígan élek.
A fejemen szalmakalap
Enyhíti a napsugarat.

Sok a dolgod jól tudom
De ha itt hagysz, fáj nagyon
Könnyes szemmel minden percben
Téged várlak, mert unatkozom.

Szegfő, rózsa, rezeda,
Körömvirág, tátika,
És a színes, tarka mályvák
Köszöntik a kertészlánykát.

Pólyás baba
Oá... oá... zeng a hangja,
S máris siet édesanyja.
Vizsgálgatja, mi a baja,
Megfájdult talán a hasa?
Nedves-e a pelenkája?
Korog-e a pocikája?

Virág
Virág vagyok, illatozok,
nyári szélben ringatózok
esı cseppen, imádom
szirmaimat kitárom.
Leveleim szép zöldek,
minden kertet kidíszítek.
Méhecskék, ha éhesek,
tılem kérnek segítséget.

Hozza neki a friss tejet,
Mit a pólyás nagyon szeret:
Csitítgatja, elringatja,
Édes dallal elaltatja.
Cuclival a szájában
Elalszik a pólyában
A kis pólyás magában.

Gyerekek, ha kedvesek,
anyukájuknak bevisznek.
Így leszek a lakás éke,
a szeretet jelképe.

Manó
Hóvirág
Icipici manó vagyok,
Virágokat mosdatgatok
Főközt lakom, mézzel élek
Adnak is bıven a méhek

Hó borít még erdıt, kertet,
Amikor én megjelenek.
Ezért Hóvirág a nevem,
Tavaszjöttét én hirdetem.

Eljössz hozzám kicsi Eszter,
Meglátogathatnál egyszer
Szivárványon hintázhatnál,
Virágszirmon aludhatnál.

Kitárom fehér szirmaim,
Zöld lándzsák védik álmaim.
Zöld lándzsák, karcsú levelek
Jelzik, hogy itt a kikelet.
hgm
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Tavasz

Rózsa
Én vagyok a piros rózsa,
a virágok királynéja.
A kertekben illatozom,
virágomat büszkén hordom.

1. Tavasz vagyok. Ez a nevem.
Anyaföldünk dédelgetem.
Langyos esı friss permetét
Réten, erdın én hintem szét.

Szúrós tövis között nyílok,
ha hozzámérsz, mindjárt szúrok.
Így védem meg magamat,
harmatos bimbóimat.

Szárítgatom napsugárral,
Enyhe szellı friss csókjával.
Éledezik a természet,
Ébred állat és növényzet.
Selyem pázsit a zöld réten,
Bárányfelhık fenn az égen.
Pattannak a duzzadt rügyek,
Virágbimbók kifeslenek.

Gomba
1. Pöttyös kalapban csodálhattok engem,
nem tud megázni tiszta, fehér ingem.
Pöttyös kalaphoz hófehér a gallér,
minden galóca igazi gavallér.

Újjáéled remény, élet,
A bánat, gond semmivé lesz.
Ezért várnak szívrepesve,
Derült szívvel, reménykedve.

Pöttyös kalapban gyönyörő az élet,
mégis feszít és majd meg esz a méreg.
Pöttyös kalapban táncolnék a bálban
jaj, csak ne járna bocskorban a lábam.

2. Nem fúj már és nem havaz,
itt van itt van a tavasz!
Csip-csirip, csip-csirip,
Kikelet kivirít!

2. Nagy kalap van a fejemen,
Fodros gallér a törzsemen.
Megtaláltok bokrok alatt,
Ahol nem süt reám a nap.

Azt mondják a cinegék,
itt a tavasz, nyitni kék.
Kék ibolya, gyöngyvirág,
csupa öröm a világ!

Nem egyedül élek én ott,
Akad gomba még nagyon sok.
Amikor sok esı esik,
Sok kis társam elıbújik.

Virágcsokor

Az emberek felkutatnak,
Kosarukba beleraknak.
Mondják rám, hogy:
„Ennivaló Ez a pici erdılakó!

Piros, sárga, kék, egy csokorba szép
Piros, sárga, kék, kézen fogva lép.
Három karcsú viráglány
Tarka, mint a szivárvány.
Kelyhük mélyén édes bor,
Nektárcsepp és virágpor.

3. Kucsmagomba, kucsmagomba,
nagy kucsmában kicsi gomba,
kicsi gomba nagy kucsmával,
nem tévesztünk össze mással,
például a papsapkával.

Rózsa, tulipán, harangvirág.
Rózsa, tulipán, harangvirág.
Tulipán

Festék:

Tavasszal a világ éled,
kizöldülnek mezık, rétek.
A virágok is elıbújnak,
tulipánok kivirulnak.

Piros, sárga, fehér, kék,
Én vagyok a festék.
Festı bácsi a fınököm.
A ruháját lefröcskölöm.
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9

Farsang az óvodában - versgyőjtemény
Aladin

Tini ninja harcos teknıs

Aladin az én nevem,
Jázmin az én szerelmem.
Ha megdörzsölöm a lámpásomat,
A dzsin teljesíti három kívánságomat.

Tini ninja harci teknıc,
Tini ninja harci teknıc,
Tini ninja harci teknıc,
Elszánt, és gyors, csodahıs!

Dominó

Sok veszély közt a helyét megállja
Az ellenségét kivont kardal várja!
Ki gonosz, mind reszket és fél,
Mert mind küzd az igazságért!

Keresem a párom,
sehol nem találom.
Segíts nekem megkeresni
segítek majd nyerni.

Tini ninja harci teknıc,
Tini ninja harci teknıc,
Átgázol ı tőzön, vízen, bátran,
Megbirkózik a modern technikával
(Csodalényes ész!)

Pöttyeimet számold meg,
páromat így lelem meg.
a párom mellé, tegyél le
ezután majd húzni kell.

Mert mindig tettre kész és gyız,
Eszes, fortélyos, ezért bárkit legyız!
Tini ninja harci teknıc,
Tini ninja harci teknıc,
Tini ninja harci teknıc,
Elszánt és gyors, TEKNİC!

Dominóban akkor nyersz
ha mindkét kezed üres lesz.
Jó játék a dominó!
Dominózni csuda jó!
Hupikék törp
Magas hegyek mögött,
hol a tenger hupikék,
Ott laknak ık a törpikék.

Pumukli
Haló, haló,
nagy baj van kérem riadó
haló, haló,
eltőnt egy kis manó

Hatalmas fák között
gombaházakban lakunk,
és mindig vidámak vagyunk.

Pumukli a neve és
az agya nem csenevész
mindig tettre, cselre kész
ha elkapnád, nyoma vész

De a törpök élete
nem csak játék és mese!
Hallottál már a gonoszról,
a csúf, kopasz Hókuszpókról?

Haló, haló,
nagy baj van kérem riadó
haló, haló
eltőnt egy kis manó

Szegény Hókuszpók
mindig melléfog,
Aztán bezzeg mérgesen morog!
Nótata, Törpapa, Hami,
Tréfi, Törpilla,
Ügyi, Dulifuli, Okoska…

Pumukli a neve és
az agya nem csenevész
mindig tettre, cselre kész
ha elkapnád nyoma vész.

Mi vagyunk az icikék,
mi vagyunk a picikék,
A hupikék törpikék!

Haló, haló
nagy baj van kérem riadó
haló, haló ...
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Hóember

Ben Ten

1. Fekete szén a szemem,
szép sudár a termetem,
orrom répa, nagy darab,
a fejemen vaskalap.

Messzi világ szerkezete
landolt egy napon
Csuklójára fonta magát,
mint egy karplaszton.

Szám is van, fülemig ér,
hónom alatt seprőnyél,
s hósubámon - még ilyet!
kilenc apró gomb fityeg.

Így lett ez a kedves gyerek
legyızhetetlen
Ben Ten!
Közelében megtörténhet
bármi meglepı
Jelenléte olyan mint egy
csodás lényképzı.

Ág hegyérıl csöpp veréb
szállt a vállamra elébb:
arra volt kíváncsi tán,
hogyan szelel a pipám?

Hihetetlen eleven,
de mégsem idegen
Ben Ten!

2. Tovaillant november
Beköszöntött december,
S jött vele egy új ember,
Répaorrú hóember.

Elképesztı, milyen erıvel bír
Elsöpör minden rosszat mint gejzír
Félelmet nem ismer, ki nem zökken
Hívja ıt, az ismeretlen eszetlent
Ben Ten!

Amíg tartott január,
Bundájában nem volt kár,
Amíg tartott február
Nem bántotta napsugár.
De aztán jött márciushóember most messzi fuss,
szaladj ha bírsz, mert ha nem,
tócsa marad helyeden.

Hüvelyk Matyi
Hórihorgas én nem vagyok,
Csupán a csizmáim nagyok.
Egy hüvelyk csak a termetem,
Hüvelyk Matyi az én nevem.

S mire jött az április
Fő nıtt arra csoda-friss,
S a jókedvő gyerekek azt se tudták,
A hóember vajon hol is lehetett.

Mikor nem elég az erı,
Ravaszságom veszem elı.
Helyén van a szívem, eszem,
Nem mondom azt, hogy:
„Nem merem!"

3. Arcom kerek, mint a nap,
mégsem vagyok sárga,
lábak nélkül gurultam el
én a maszkabálba.
Hóból van a pocakom,
hófehér a szőröm,
ki a táncban kimelegszik,
én azt jól lehőtöm.

Ha baj van, vagy veszedelem,
A kiutat megkeresem.
Eljöttem, és azt kívánom:
Mulassatok jól a bálon!
Kéményseprı
Kormos az orrom, fekete a képem,
Mászom a létrán koromfeketében.
Jó sok a dolgom, soha ne felejtsék.
Söpröm a kéményt, s hozom a szerencsét.

4. Udvarunkon, ablak alatt,
álldogál egy fura alak
Hóból van a keze, lába
Fehér hóból a bundája.
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4. Madárijesztı a nevem
Kertekben van a helyem.
A madarak rettegnek
Messzi földrıl ismernek.

Madárijesztı
1. Madárijesztı vagyok én,
Ott állok a földek szélén.
Szalmával tele a fejem,
Botból készült a két kezem.

Szalmából van a testem
Szalmából van a fejem
Gondolkodni nem tudok
Segítségért ÓZhoz fordulok.

Ingem, gatyám régi kacat,
A fejemen öreg kalap.
Ezt húzták rám furcsán, sután,
Ebbıl lett a munkaruhám!

5. Szılıszemet csipegetni?
Édes almát eszegetni?
Madaraknak nem való!
Hess innen te szárnyaló!

Csak a külsım ilyen rongyos,
Feladatom nagyon fontos:
Madarakat hessegetek,
Jó termésünk én ırzöm meg.

Lédús barack húsa kell?
Tudod mi riaszt most el?
Tollas begynek csúf jövı:
Itt a madárijesztı!

Lehet idınk szeles, napos,
A jellemem állhatatos.
Szél megtépáz, esı megver,
Becsül, tisztel minden ember.

6. Szalmából van a fejem,
Szalmából van a testem.
A madarak tılem rettegnek,
Messzi földrıl megismernek.
Kertekben van a helyem,
Madárijesztı a nevem!

2. Rosszkaró a fickó teste
görcsös ág a karja
vereskendı csupasz-kopár
testét betakarja
nyőtt harisnya stoppolt foltos
feje kerek arca
a kobakján zsíros ócska
csálé bojtos sapka

Miki egér
Minny egér jó pajtásom.
Együtt vagyunk a filmvásznon..

mégis mindig vidám kedvő
ha sétálni tudna
elballagna néha napján
a szomszédos útra

Történt velünk számos eset.
Mindegyike nevezetes.
Eljöttem most tihozzátok,
Kedves fiúk, kedves lányok.

szóba állna beszélgetne
kocsissal vándorral
elvárná h néha napján
megkínálják borral
így is jó lám nincsen veréb
aki erre járna
a szélben körbe táncol
riadt csóka kánya

Miki vagyok a kis egér.
Sok-sok rajzfilm rólam mesél.
Könyvekben is megismerhetsz.
Disneyland-ben felkereshetsz.
Autó
Piros autó nagyon szalad,
piros autó, mint a pipacs,
piros autó ipi-apacs,
megláttam a rendszámodat.

3. Madaraknak rémes alak,
Van rajta egy csúnya kalap!
Seprőnyéllel fenyeget,
tollas népség jaj neked!
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A nagy ho-ho-ho-horgász

Spongyabob
Ki lakik oda lenn, kit rejt a víz?
Spongyabob kocka!
Sárga színe és lyuk rajta tíz!
Spongyabob nadrág!
Kár, hogy a levegı csak szoba dísz!
Spongyabob kocka!
De az élet eleme csakis a víz!
Spongyabob nadrág!
Ki ı?
Kocka nadrág, kocka nadrág,kocka
nadrág!!

Ha itt a nyár, ugye komám,
a szív a víznek szalut áll,
és vígan lépked, akár a tornász
így megy a nagy ho-ho-ho horgász.
Bátran rikkant,
puhányan ho-ho-ho-ho-ho,
megint csak ho-ho-ho-ho.
Van itt csali és egy két horog,
az eszem pedig jól forog,
cselt a cselre kiválón sorjáz,
ravasz a nagy ho-ho-ho horgász.
Városbéli puhányok,
nyavalyások ha gyötör a láz,
fületek nyissátok gyorsan,
hallgassátok,
amit most néktek,
hallgassátok,
amit most néktek eldalol
a ho-ho-ho nagy horgász.

Spongyabob kockanadrág!!
Spongyabob kockanadrág?
Füles Mackó
Füles Mackó mondd most néktek
szép meséket, gyerekek.
Lekonyuló nagy fülemnek
köszönhetem nevemet.

Gumimaci
Kedvencem a friss méz,
s más finom falatok,
De azért szerettek? …
hogyha kövér is vagyok…

Télen és nyárban, a hóban és sárban,
hıs maci bátran a jó ügyhöz áll.
Mindenki ébred, ha zendül az ének,
hő macik víg dala bíztatva száll.

Brumma-brumma,
Brumma-brumma,
Brumma-brumma,
brum-brum-brumm!

Rajta hát, bárhogy bömböl,
tombol, zúg a víz.
Bátor küzdelemre, harcra kész,
ilyen a mackónép.
Kiskoruk óta, a titkuk a nóta,
s a mágikus szörp is, a gumimacilé.
Mindenkor gyıznek és bárkit lefıznek,
ha harsona hív és megdobban a szív.

Ludas Matyi
Ludas Matyi az én nevem,
ludaimat terelgetem.
Döbrögön, hol a vásár állt,
az uraság nem sokat várt.

Rajta hát, bárhogy bömböl,
tombol, zúg a víz.
Bátor küzdelemre, harcra kész,
ilyen a mackónép.

Ludaimat elkobozta,
a hátamat megcsapatta.
Döbröginek megfogadtam:
„Nem hagyom ezt bosszulatlan!”

Rajta hát, bárhogy bömböl,
tombol, zúg a víz.
Bátor küzdelemre, harcra kész,
ilyen a mackónép.

A szavamat betartottam,
Döbrögit jól elpáholtam.
Háromszor is elvertem.
Elégtételt így vettem.
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Csizmás kandúr

Kalóz
1. Én vagyok a tenger ura,
Legénységem parancsnoka.
Szeretem a kincseket
Egyik szemem nincsen meg.

1. Csizmás kandúr vagyok,
A furfangos macska,
Cselszövésem határtalan,
Ezt mindenki tudja.

Fél a lábam, szemem fél,
De én mégse félek.
Falábbal és bekötött szemmel,
kalóz módra élek.

2. Csizmás Kandúr az én nevem,
Mivel ez a viseletem.
Kandúr vagyok, nagy csizmába',
Így jöttem el ma a bálba.
Aki úr, azt én tisztelem,
Meghajolva süvegelem.
Cseleimnek köszönhetem,
Eledelem bıven terem.

Kalózhajó, vitorlás,
büszke tengerjáró.
Árbócának tetején leng,
az éjfekete zászló.

A gazdámat úrrá tettem,
Ezért én is úrrá lettem.
Hőségemért hálás nekem,
úrként élem az életem.

Fél a lábam, szemem fél,
De én mégse félek.
Falábbal és bekötött szemmel,
kalóz módra élek.

Szólaljon hát meg a zene!
Mulass velem te is! Gyere!

Pisztolyommal átjutok,
Minden akadályon.
Vállamon meg ücsörög
szépen öreg papagájom.

Zorró

3. Karib-tenger az én hazám,
A nevem Jack Spero Kapitány.
A Földön engem
mindenhol ismernek,
A legénységem tagjai
nagyon tisztelnek.

1. Ismertetı jelem Z,
ebbıl tudod ki vagyok én.
Gyors vagyok,mint a villám,
én vagyok az, ki jó célt szolgál.
2. Álarcom mögé burkolózva,
Fekete lovamra felpattanva,
Szolgálom az igazságot,
Vigyázzatok huligánok.

Lakatlan szigetrıl is megszöktem,
Mert két teknıst
a lábamhoz kötöztem.
A világ végérıl visszatértem,
Hogy ezt most nektek elmeséljem!

Én a lovas Zorró vagyok,
A jó célért harcba szállok.
Védelmezem a gyengéket,
Pártolom, akit üldöznek.

4. Halálfejes zászló lebeg
az árbocom csúcsa felett.
Az arcomon mély forradás
idéz sok-sok kemény csatát.

3. Fekete a köpenyem,
Fekete az álarcom,
Hogy ki vagyok?
Soha meg nem mondom!
Gonoszokkal elbánok,
Ha lemegy a nap, elvágtázok.
Szép lányokat megmentem,
Z-bető a védjegyem!

Államon borosta, szır,
fegyverem csáklya és tır.
Fosztogatok kincset rablok,
vad, tengeri kalóz vagyok.
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Tengerész

Robot

Hajómmal a tengert járom,
hideg télen, meleg nyáron.
Barangolok északon,
havas, messzi fjordokon.

Bip-bip, bip-bip, kattogok,
Önjáró robot vagyok.
Villog rajtam csavar, lámpa,
Így jöttem el most a bálba.

Felkeresem keletet,
a távoli szigeteket.
Ha a hajóm délre visz,
vár a hideg Antarktisz.

Antennámmal felfogom,
Hangos itt a vigalom.
Önmőködın kívánom:
Mulass jól majd a bálon!

Tenger mélyétıl nem félek,
az örvénybe belenézek.
Hullám hátán lovagolok,
a veszélynek fittyet hányok.

İsember
1. Furkósbot a fegyverem,
Ezzel védem életem.
Állatbır a ruházatom,
Én szereztem, büszkén hordom.

Utast, árut fuvarozok,
tengereken kóborolok.
Kikötıbe érkezem,
tengerész az én nevem.

Ügyes, cseles, bátor vagyok,
Nagyvadakra vadászgatok.
Zsákmányom ma egy kis tigris,
Vacsorára elég ez is.

Kukásember
Megjöttek a kukások,
narancssárga ruhások.
Narancsszín a kocsijuk,
attól döng a kocsiút.

2. Majom volt az egyik ısöm,
ember meg a másik,
szememen is, arcomon is,
kezemen is látszik.

Döng a kocsi, dörömböl,
nagy vödröket kihörpöl,
csörög, röfög az egész
állatkerti etetés.

Melegedni tüzet gyújtok,
pattintom a baltát,
bölényekkel telis-teli
rajzolom a sziklát.

Itt a sárga víziló,
eteti az ápoló.

Én vagyok a legerısebb
ragadozó állat:
lenyúzom a medve bırét,
abból vetek ágyat,
nyakamba a tigris fogát
akasztom én díszül,
barlangomban vacsorára
mamutpörkölt készül.

Óra
1. Tik-tak, tik-tak szóra
mendegél az óra.
Minden-minden jó gyerek
ágyban van már szendereg.
Tik-tak, tik-tak szóra
mendegél az óra.

Malacka
Az én nevem Malacka,
az ágy alatt félek vacogva.
Ha árnyékomtól megijedek,
barátaim megvédenek.

2. Tik-tak, tik-tak, jár az óra,
körbejár a mutatója,
azt hirdeti minden reggel,
ki korán kel, aranyat lel.
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5. Botlok és csetlek
rajtam nevettek
Csetlek és botlok,
engem sirattok

Bohóc
1. Lisztes képem, piros orrom,
Nem szégyellem, vígan hordom.
Piros szám a fülemig ér,
Boldog vagyok valamiér.

Piros orrom gombóc,
a cipım meg csónak.
Vödörömben festék,
mindjárt lelocsollak.

Nem tudom én, mi az oka,
Miért vagyok kelekótya...
Bolondozok, bukfencezek,
gyerekeket nevettetek.

Kacagok és nevetek,
minden embert szeretek.
Ej-haj gyerekek,
jól kitoltam veletek.

Azért jöttem el hozzátok:
Orrotok ne lógassátok!
Én,- a bohóc kívánom ezt:
Víg legyen e farsangi est!

Forgok és sürgök,
fellelkesültök.
Sürgök és forgok,
elszomorodtok.

2. Jancsi bohóc a nevem,
Cintányér a tenyerem.
Orrom krumpli, szemem szén
Szeretném, ha szeretnél.
Velem nevetsz, ha szeretsz.
Ha nem szeretsz, elmehetsz.

Fejemen a sapkám,
a hegyén meg pompon.
Pepita a nadrág,
a zsebében bonbon.

Szívem, mint a cégtábla,
ruhámra van mintázva.
Kezdıdik a nevetés,
Tíz forint a fizetés.
Ha nincs pénzed, ne nevess!
Azt nézd, innen elmehess!

Kacagok és nevetek,
minden embert szeretek.
Ej-haj gyerekek,
jól kitoltam veletek.
Donkó Sándor: Bohóc

3. Vidám legény ez a bohóc.
Orra piros, a haja kóc.
Bı ruháján a gomb kerek
Szereti ıt felnıtt, gyerek.

Ez a krumpli nem az orrom,
bár most az orromon hordom,
farsang van, jó tréfa az,
ha a zsőri rám szavaz.

4. Vidám legény a bohóc,
piros haja csupa kóc,
idelép, odalép,
a zubbonya búzakék.

Bohóc vagyok én a bálon,
a táncot is megpróbálom,
ha nagy cipım fenn akad,
a publikum rám kacag…

Lengı inge pepita,
lobog rajta pántlika.
Viháncol, nótázik,
karikákkal mókázik.

A fıdíj egy dobostorta,
bohócnak való az az volna,
hogyha talán megnyerem,
lisztes számmal elnyelem…

Csupa fintor, csupa folt,
csupa masli, csupa gomb,
csupa csengı, csupa szín,
csupa csuda karmazsin.
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Focista

Szerecsen

Egy csel jobbra, egy csel balra,
Csak úgy repül a labda.
Megcélzom a kaput jól.
És a közönség kiált: Góóól!

Jaj, de régen ettem!
Jaj, de régen ittam!
Kong az éhes bendı,
Hangja, mint a tam-tam.

Hónom alatt futball-labda,
Most vettek be a csapatba.
Futball mez az öltözékem,
Erre vágytam réges-régen.

Megrázom a pálmát,
Nem vagyok én bamba!
Kobakomra koppan
Kókuszdió-bomba.

Azelıtt is focizgattam,
A legtöbbször csatár voltam
A labdákat jól rárúgtam.
Rezgett a gól a hálóban.
Ezután is azon leszek:
gólrúgásban elsı legyek!

Kókuszbelet ettem,
Kókusztejet ittam!
Telve már a bendım,
Táncba hív a tam-tam.
Motorversenyzı
Nagy bırkesztyő tenyeremen,
Bukósisak a fejemen.
Kormányt markol erıs kezem,
útról szemem le nem veszem.

Őrhajós
Képzett őrhajós vagyok én,
Száguldok az ég peremén.
Az őrhajóm startra készen,
Kint áll már az emelvényen.

Jól figyelek, úgy robogok,
Míg a célba el nem jutok.
Motorozok porban, sárban,
Köd elıttem, köd utánam.

A szkafander feszül rajtam,
A fejemen őrsisak van.
Dolgoznak már a mőszerek,
Nemsokára útra kelek.
Ahol eddig csak csillag volt,
Vár a tágas, messzi égbolt.
Indulok már! Startolok!
Holnapután itt vagyok!

Mikor motorra pattanok,
Mindent magam mögött hagyok.
Én leszek a legelsı,
Gyıztes motorversenyzı!
Orvos

Úgy ragyogok, mint a szurok,
én az ördög fia vagyok.
Ördögfióka a nevem,
a galibát de szeretem!

Orvost hívjál, ha baj van.
Én segítek minden bajban.
Torkod ha fáj, ne kiabálj.
Kanálba csepp, az a remek.
Én segítek minden bajban,
Csak orvost hívjál, ha baj van.

Török, zúzok, rontok, bontok,
mindenkire fittyet hányok.
Addig-addig ficánkolok,
míg nem unják meg a dolgot.
Akkor elkap a nagy bánat,
kiporolják az irhámat.

Orvost hívjál, ha baj van.
Én segítek minden bajban.
Hasad ha fáj, nem akadály
Injekció, csak az a jó.
Én segítek minden bajban,
Csak orvost hívjál, ha baj van.

Ördögfióka
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Római katona

Herceg

A római birodalom
Határait védi kardom.
A császári légióba'
Vagyok én egy közkatona.

Herceg volnék gazdag legény
Lánykérıbe jöttem eléd
Lányom néked adnám lovag
De hát hol van hintód, lovad?

Harcban megvéd vért és sisak,
Ellenségre kardom lecsap.
Kerek pajzsom erıs páncél,
Közelharcban mindent megér.
De ma este nem harcolok,
Köztetek egy jót mulatok!

Itt a hintóm és a lovam
Nyereg bársony, benne magam
Hej a lányom ölben viszi
Holnap délben nıül veszi
Király
Ha palástom libben a teremben,
Alattvalóim térdelnek elıttem.
Koronám fényesen ragyog.
Nekeresdország királya vagyok.

Indián
1. Uff, uff, szólt az indián.
Tollas fejdísz rajtam,
Szívjuk el a békepipát
az én sátramban.

Királyfi

2. Tappancs az indián fiú,
Nem mogorva, nem is hiú.

1. Birodalmam Meseország,
tudja ezt az egész világ.
Kacsalábon forgó várban,
hetedhét országon messze túl,
király apám az úr.

Tollas dísz fedi a fejét,
Irigyelhetjük az erejét.
Hosszú haja vállát veri,
Íját gyorsan megfeszíti.
Szilaj lován vígan vágtat,
Sátrában pihen ha fáradt.

Este, - ha szemed behunyod, szempilláid mögé bújok,
s megjelenik álmaidba'
a mesék kis királyfia.

3. Fő susog a lábam nyomán,
apacs vagyok és indián.
Mokaszinom puhán hajlik,
léptem szinte nem is hallik.

2. Én vagyok a jó királyfi
könnyő engem megtalálni,
itt vagyok és amott vagyok,
hol nagyok a gondok-bajok!

Bırbıl készült színes ruhám,
abban árok rıt vad után.
Sastollakból van fejdíszem,
leghíresebb ékességem.

Erdı, mezı, hegy és berek
azt nézem, hogy segíthetek!
Karom erıs, szívem vidám,
nincs is több ily királyfi tán!

Fı fegyverem a tomahawk,
ellenségre bátran lecsap.
Mellette az íj, nyílvesszı,
azonkívül tır is, kettı.

Emitt sírás? Amott bánat?
Ott termek, s a könny felszárad!
Mosoly nyílik és dal fakad,
bú, baj bánat messze szalad!

Sápadt arcú ellenségek
szülıföldemre rátörtek.
Otthonomat én nem hagyom,
éltem olcsón meg nem adom.

Én vagyok a jó királyfi,
könnyő engem megtalálni!
karom erıs, szívem vidám,
nincs is több ily királyfi tán!
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Pókember

Serif

1. Én vagyok a Pókember,
kilövöm a hálót,
Két kezemmel mentem meg
ezt a Nagyvilágot!

Nekem serif a nevem.
Fényes csillag mellemen.
A jó útról le ne térj,
Mert a seriff utolér.

2. Jön a Pókember, jön a Pókember!
akinek ellenállni senki nem mer
Életre kelt a képregény,
a hibátlan testő póklegény.

Én vagyok a hıs serif,
Aki mindenkin segít.
Mellemen a csillagom.
A rossz fiúkat elkapom.

Megmentem az életed
és a szerencsepókod is én leszek.
Felemelı ez az állapot,
a hıs én vagyok, te is láthatod!

Juhász
Én vagyok a juhászlegény,
A nyájamat terelem én.

3. Szuperhısként élem az életem
Embereket mentek szüntelen
Intelligens, izmos srác vagyok
A gonoszok ellen harcolok

Leterítem a subámat,
Fújdogálom furulyámat.
Bárányaim terelgetem
Vadvirágos, zöld réteken.

Mikor a világra jöttem és láttam,
Hogy mennyi a fájdalom
Azt gondoltam ez egy feladat
Amit meg kell oldanom.

Fejem felett bárányfelhık,
Égi réten legelnek ık.
Földön bárány, égen bárány,
csodálatos, vidám látvány.

Én egy szuperhıs vagyok
És az is maradok
A gonoszok ellen harcolok
És megmentem a világot.
Cowboy

Leheverve nézegetem,
Vígan élem az életem.
Csikós

Cowboy vagyok, a nevem Joe
Oldalamon hosszú lasszó.
Ha tehenünk elcsatangol,
Kutyánk szalad, ráparancsol.

Mesterségem csikósbojtár,
birodalmam a nagy határ.
Ménesemet terelgetem
szeles pusztán, dús réteken.

Lasszó repül, hurok szorul,
Minden tehén együtt vonul.
Szilaj lovunkat megüljük,
Pisztolyunkat csıre töltjük.

Ingem, gatyám fújja a szél,
lovon senki utol nem ér.
Ostorommal pattogtatok,
ménes után úgy vágtatok.

Kell a colt, ha rablók jönnek,
Tehéncsordánkra rátörnek.
Elhajtani nem engedjük,
Pisztolyunkkal védelmezzük.

Hosszú pányván szoros hurok,
kósza lovat azzal fogok.
Ha lovamra felpattanok,
mint a szélvész elvágtatok.

Ha a csorda lepihen,
Gitáromat pengetem.
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Török basa

Maharadzsa
Messze távol Indiába'
Van a hinduk szép hazája.
Ott vagyok én maharadzsa,
Márványlépcsıs palotába'.

1. Bı bugyogó a nadrágom,
Színes kelme a turbánom.
Széles öv a derekamon,
Meg is feszül a hasamon.

Kívánságom szolgák lesik,
Parancsomat teljesítik.
Drágakövem, kincsem sok van
Féltve ırzött kincstáramban.
Eljöttem a meghívásra,
E farsangi mulatságba.

Török papucs a lábamon,
Széles handzsár oldalamon.
Igazhitő török vagyok,
Csak Allahhoz fohászkodok.
Megesküszöm Mohamedre,
Basa vagyok itt, ma este.
Ha nem hiszed, járj’ utána!
Addig mulatok a bálba.

Torreádor
Bika csörtet a porondra,
Felmorajlik az aréna.
Ott várja már a matador,
Keze hegyes kardot markol.

2. Nem nadrágot: bugyogót hordok.
Sapkám turbán, kenyerem méz.
Nincsen gondom,
szívem oly boldog:
Tíz feleségem engem néz!

Vörös kendı libeg-lobog,
A bısz bika fújtat, dobog;
Szarvát a földre leszegi,
De csak a kendıt ökleli.

Hogyha édes zeneszót hallok,
Lábam táncot, gyönyörőt jár.
Padlódeszkán papucsom csattog,
Tíz feleségem engem vár!

A torréró kecsesen,
Félresiklik ügyesen.
Penge villan, vér folyik,
A bika összerogyik.

Arab sejk
Elárulom, amit sejtesz:
Itt láthatsz egy arab sejket.
A hazámban olajkutak,
Sok mérnököm vizet kutat.
A homokos sivatagban
Iszonyatos nagy meleg van.
Nem lelsz enyhülést ott soha,
Egyedül az oázisba'.

A torréró mosolyog:
„Nem is olyan nagy dolog!"
A közönség ünnepli,
Vállaira emeli.
Lovag
Középkori lovag vagyok,
A jó célért harcba szállok.
Védelmezem a gyengéket,
Pártolom, akit üldöznek.

Pálmák alatt leheverve
Pihen a sok tikkadt teve.
Mellettük a tevehajcsár
Enyhe esti szellıre vár.

Kardom éles spanyol penge,
Bent tartom a kardhüvelybe'.
Ha szükséges elırántom,
Az életem nem sajnálom.
Nem tőröm el, hogyha gáncs ér,
Harcolok az igazságért.

A karaván mélyen alszik
Messze sakál hangja hallszik
Én népemet képviselem,
Itt a bálon mulass velem!
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Varázsló

Vadász
1. Vadász, vadász lopakodj,
róka, róka futamodj!

1. Köpenyem a csillagos égbolt.
Vállamon aranyos a félhold.
Csillan a fény,
rajtam csillan a fény.

Kár volt múltkor libát lopni,
kiscsirkékkel táncot ropni!

Hétfı-kedd-szerda-csütörtök
péntek-szombat-vasárnap
Kezdıdhet a varázslat.
Kincseket ér
Titkom, kincseket ér.

Vadász, vadász lopakodj,
róka, róka futamodj!
Megfogtad a fácán lábát,
lehúztad a nyúl bundáját!

Lassan fordul a pálca,
Bámul mind, aki látja,
Mit tudok én,
lám csak mit tudok én.

Vadász, vadász lopakodj,
róka, róka futamodj!

Hétfı-kedd-szerda-csütörtök
péntek-szombat-vasárnap
Kezdıdhet a varázslat.
Kincseket ér
Titkom, kincseket ér.

Vadász, vadász lopakodj,
róka, róka futamodj!

Ettél volna inkább répát,
vagy a mezın margarétát!

2. A fejemen vadászkalap,
Derekamon töltényszalag.
Erıs bakancs a lábamon,
Jó puska lóg a vállamon.

2. Varázspálcám elıveszem,
Kedvét mindjárt rendbe szedem.
Hókusz-pókusz csirió
Azért vagyok varázsló.

Sőrő erdı hős rejtekén
Káros vadakra lesek én.
Bokrok, ágak közt lapulok,
Dúvadakra vadászgatok.

3. Csiribú és csiribá,
Varázspálca,mágussipka,
kit megérint bővös botja,
azt bizony elvarázsolja.
4. Csiribiri, csiribú,
Nem vagyok én szomorú!
Széles az én kedvem ma,
Ezért jöttem a bálba.
Hegyes süveg, varázsbot,
Eljárok egy víg táncot.
Elıre is megmondom:
A vígságot nem rontom.

Megvédem a nemes vadat,
Békén éljen a fák alatt.
Eljöttem én most hozzátok
Eljárni egy vidám táncot.
Katona
1. Megy az úton a katona,
Zúg a vihar, fúj a szél.
Zúg-búg, fúj a szél.
A katona sose fél.

Mert a jókedv drága kincs,
A világon párja nincs.
Akit netán rág a bú,
Nem lesz nálunk szomorú.
Varázspálcám elıveszem,
Kedvét mindjárt rendbe szedem.
Hókusz-pókusz, csirió!
Azért vagyok varázsló!

2. Menetel az ezred, döng a lépés
Jobb bal jobb bal hátra arc
Bumm bumm szólnak ólom puskák
Dörög a sok ágyú áll a harc
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Huszár

Törpe
Sajnos, nem vagyok óriás,
Törpe vagyok, ez nem vitás.
Manónak is becézgetnek,
A gyerekek mind szeretnek.

1. Piros csákó a fejemen,
Mente feszül termetemen.
Lóra termett huszár vagyok,
Oldalamon kardot hordok.
A csatában elırántom,
Ellenségem nem sajnálom.
Egy életem, egy halálom,
Bátorságom kipróbálom.

Sok mesébıl ismerhettek.
Kint az erdı mélyén élek.
Hegyes cipı, csúcsos sapka,
Törpék népe mind ezt hordja.

De most bál van itt, nálatok,
Egy szép kislányt kiválasztok.
Megpödröm a bajuszomat,
Megforgatom a páromat.

A szakállam levágattam,
Nem divat már - úgy hallottain.
Üdén, frissen borotválva,
Így jöttem el most a bálba.

2. Jól van dolga a mostani huszárnak,
Nem kell szénát kaszáljon a lovának,
Mert a széna porcióba van kötve, van
kötve, de van kötve,
Gyere rózsám, tedd a lovam elébe!
3. Huszárgyerek, huszárgyerek
szereti a táncot,
Az oldalán, az oldalán
csörgeti a kardot.
Ha csörgeti, hadd csörgesse,
pengjen sarkantyúja,
Kossuth Lajos verbunkja
a muzsikáltatója.

Szakács
Nem vagyok éhes mégis fızök,
Keverem az ételt szállnak a gızök.
Vágom a hagymát, krumplit, céklát
Reszelem a sajtot, kisütöm a tésztát.
Fızve a csirke, borjú rántva,
Mosolyog a tálból, sült liba mája.
Telve az asztal, csak rád várunk,
Ha korog a gyomrod vacsorázz nálunk.
Cukrász
Fehér sapka, fehér kötény,
Ezt hordja a cukrászlegény.
Az asztalán cukor, tojás,
Hófehér liszt, egész rakás,
Darált dió, mandula,
Csokoládé, mazsola.

Falu végén, falu végén
szépen muzsikálnak,
Oda hívnak engemet is
magyar katonának.
Be is állok a verbunkba,
ha már verbuválnak:
Elmegyek a pajtásimmal
vitéz regrutának.
Szép a huszár, szép a huszár,
felül a lovára,
Aranymente a hátára,
kard az oldalára,
Virágcsokor a csákóján,
úgy megyen csatába:
Ne sírj rózsám,
megtérek még a szabad hazába!

Tornyosodik a tejszínhab.
A jó gyerek fagylaltot kap.
Lehet tavasz, ısz vagy nyár,
A cukrászdám mindig vár!
Micimackó
Micimackó vagyok
A Százholdas Pagonyban lakom.
A méz a kedvenc eledelem,
Ha tehetem mind megeszem.
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Teknısbéka

Kakas
1. Kukurikú, szól a kakas,
ki az ágyból, hajnal hasad,
már süti a nap a hasad.

1. Komótosan lépked a teknısbéka,
Teheti, hisz nincsen semmi dolga.
Akármerre csavaroghat,
sosem téved el,
Mert a háza ott a hátán,
S az egy biztos hely.

2. A tarajom fennen hordom,
úr vagyok a szemétdombon.
Farktollaim billegetem,
Úgy sétálok nagy peckesen.

Vastag teknı fedi a hátam,
Kilóg alóla fejem és lábam.

Sarkantyúmon éles karom,
Kapirgálok az udvaron.
Baromfik közt rendet tartok,
Rendbontókat megzavarok.

Ámde ha jı egy ellenség,
Behúzom ıket egyenként.
Páncélomban nehezen járok,
Elıször inkább kicsikét várok.

Ha a hajnal már közeleg,
Ébresztem az embereket.
Kukurikú... jó reggelt!
A napocska már felkelt!

Lábamon egyet mozdítok,
Utána hosszat szundítok.
2. Bent a vízben a teknısbéka
fürgén siklik, mint a hal.
Kint a parton a teknısbéka
lassan mászik, majd meghal.

Katicabogár:
1. Volt egyszer egy ötpettyes
katicabogárka.
Elindult megnézni mi
van a világba.
Hívta a vadvirág, hívta a vadrózsa,
Ide is oda is bekukkant egy szóra.

3. Teknısbéka ha az ingét
ki akarja mosni,
nem kell néki teknıért
a szomszédba menni.

2. Domború hátam, pöttyös a szárnyam,
Baktat a főben hat pici lábam.
Mászom a dombra, szárnyamat bontva,
ringat a szellı, ez csak a dolga.

Leszereli, leemeli
a hátáról könnyen
s kezdheti a nagymosást
habos tengervízben.

Szállok az égen, nap süt a réten,
Hét kicsi pöttyöm csillan a fényben.
Ámde megállok, rád ha találok,
Nyújtsd fel az ujjad, arra leszállok.

Csiga-biga
Lassan jár a csigabiga,
táskájában eleség.
Várja otthon lánya, fia,
csigabiga-feleség.

Harkály
Erdın fa van, temérdek,
és minden fán van kéreg,
kéregben sok a féreg,
egymástól nem is férnek.

Gólya
Hajlik a főzfa, földig fátyol,
Gólya a vízbe térdig lábol.
Most ide pillant, most odanéz,
Csıribe máris a békavitéz!

Jön a harkály, kipi-kopp,
kirántja a kukacot,
hosszú csırrel kopácsol,
bogarat őz, nem ácsol.
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Cica

Egér

1. Kályha mellett dorombolok,
Kutya pajtás rám sokat morog.
Szeretem a meleg helyet,
De még inkább a meleg tejet.

1. Cini-cini cincog az egér,
cini-cini vígan él,
nincs itthon a cica,
hát senkitıl se fél.

Szıröm puha, arcom kedves,
Bajszom a tejtıl mindig nedves.
Szereted ha sokat dorombolok,
Ezzel arcodra mindig mosolyt csalok!

De ha itthon van a kiscica,
az se sokat ér,
mert a kisegér az
minden lyukba belefér.

2. Macska, macska,
csacska macska,
fürge, mint a
kishalacska.
Ide fut, oda fut,
megpihenni sose tud.

2. Cini-cini kisegér,
Minden lyukba belefér.
Szereti a sajtot,
Ha jön a macska elfut.
3. Kisegér, kisegér,
Minden lyukba belefér.
Belefér, belefér,
Éppen azért kisegér.

3. Cirmos cica haj!
Hová lett a vaj?
Ott látom a bajuszodon,
Most lesz neked jajj!

4. Én vagyok a kis egér,
Ki az egérlyukban él.
Ici-pici pincelakó,
Lyuk mélyébıl kacsintgató.

4. Cili cica az én nevem,
Édes tej az eledelem.
Megfogom az egeret is,
Nem szökik el a kis hamis.

Szürke bundás, gombszemő,
Inci-finci termető.
Finom sajtszag, vagy szalonna,
Az orromat csiklandozza.

5. Én vagyok a cica-mica,
Nincs is ebben semmi hiba.
Megfogom az egeredet,
Te meg adjál nekem tejet!

Nem hiszi azt, csak a csacska:
Barátja lehet a macska.
Mikor megjön a cica,
Nincs kint csak egy farkinca.

6. Cica-mica vagyok én,
egérkéken élek én.
Ha nem fogok egeret,
korgó hassal fekhetek.

5. Cin-cin, kisegér,
azt hiszi, hogy ideér
fut a macska körbe-körbe,
beleesett a vödörbe,
egérlyukból ki-ki lesünk,
Cirmos Cicán jót nevetünk!

7. Bársony a bundám, talpacskám.
Hol van a tejföl? Hol van a máj?
Rezdül a bajszom, szívem fáj:
Kéne a tejföl! Kéne a máj!

6. Cini-cini kisegér,
Minden lukba belefér.
Macska elıl fürgén futok,
Nem ér utol, oly gyors vagyok.

Éles a körmöm, zsákmányt vár!
Reszket a tejföl! Reszket a máj!
Kényes a táncom, kellem, báj:
Megvan a tejföl! Megvan a máj!
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Méhecske

Pillangó, lepke
1. Virágról virágra repdesek,
Friss harmatot szürcsölgetek.
Mikor elkap a nyári zápor,
Virágok kelyhe felettem sátor.
Szárnyam hímpora csillanó,
Én vagyok a pillangó.

1. Én vagyok a méhecske,
Mindenem a mézecske.
Virágokra repdesek,
A kaptárban pihenek.
Virágról-virágra repdesek,
Friss harmatot szürcsölgetek.
Mikor elkap a nyári zápor,
Virágok kelyhe felettem sátor.

2. Reggeli harmat kelti a lepkét,
Virág a réten tárja a kelyhét.
Látja a lepke, billen a szárnya,
Virágkehelyben reggeli várja.

2. Röpködök, zümmögök
egy szép virág körül.
Remélem ennek a virág is örül.

3. Apró lepke,
öttyöm−pöttyöm,
letelepedett egy
harmatcsöppön,
arcát mossa,
s hogyha szárad,
derekára teker egy
sugár−szálat.

3. A virág az erdıszélen
szomorúan nézett,
méhecske nem jön,
s nem csinál mézet.
Beteg lett, megfázott
korán jött a tavasz,
kaptárból kémlelte
kapunk-e még havat.
Csúnyán köhög most,
prüszkölve nézi,
hívogat a virág,
s egyre csak kéri.
Tavaly ilyenkor már
vígan repkedett,
idı is meleg volt
senki sem szenvedett.

4. Reggeli harmat kelti a lepkét
Virág a réten, tárja a kelyhét
Látja a lepke, billen a szárnya
Virágkehelyben, reggeli várja
Róka
1. Ravasz róka én vagyok,
vörös az én bundám,
Hiába is futsz elılem,
utolérlek, úgy ám.

Lázas a méhecske,
köhög nagyokat,
társai zümmögnek
gyógyító dalokat,
hársfateát iszik,
s a naptárat nézi,
fejét is vakarja,
de ö ezt nem érti.

2. Fürge róka lábak, surranó kis árnyak
Hipp- hopp, jön Vuk.
Híres nagy vadászok, jobb ha félreálltok
Hipp- hopp, jön Vuk
İ az éjszakától sohase fél,
bár a sőrő erdı csupa veszély.
Azt beszélik róla, ravasz, mint a róka.
Jön, lát, gyız, fut.
Felragyog az ég is, felkiáltok én is:
Hipp-hopp, jön Vuk!

A tavasz tündére
megtréfálta nagyon,
kopogott az ajtón,
egy havas hajnalon.
méhecskénk csak
a virágot leste,
a mézrıl álmodott
s megfázott este.

2. Ravasz vagyok, nem tagadom.
Tyúkólokat látogatom.
Nyúlpecsenye a kedvencem,
De az embert nem szeretem.
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Pingvin

Tigris
1. Sárga-fekete, sárga-fekete:
jön a dzsungel fenegyereke!
Fekete-sárga, fekete-sárga:
tőzként lobban szeme lángja.

1. Titty-totty, titty-totty – ki lehet?
Királypingvin lépeget.
Hatvan méter nem nagy mélység,
Búvárkodni nem merészség.
Zsupsz a vízbe, zsupsz,
Fagyos vízbe, zsupsz!

Jön a tigris, jön a tigris!
Nála erısebb nincs is!
Jön a tigris, jön a tigris!
Nála erısebb nincs is!

Titty-totty, titty-totty – ki lehet?
Nem érzi a hideget.
Nem hord sálat, s nincs kabátja,
De van néki sok barátja.
Bírja a fagyot,
Bírja a fagyot!

Sárga-fekete, sárga-fekete:
minden állat az eledele!
Fekete-sárga, fekete-sárga:
Éles karmát belemártja!

2. Én egy kedves,
különös kis pingvin vagyok,
Jéghidegben,
hóviharban meg sem fagyok,
Óv fekete öltönyöm,
fehér mellényem,
Imádom elegáns
ruhakölteményem.

Jön a tigris, jön a tigris!
Nála erısebb nincs is!
Jön a tigris, jön a tigris!
Nála erısebb nincs is!
2. Tigris, tigris, királytigris
Kecses még a mozgásom is.
Olyan gyönyörő a bundám,
Minden állat irigyli ám!

Oroszlán

Roppant testem csupa izom,
fény játszik a csíkjaimon.
Ki hallja meg, ha én kúszom?
Búvárnál különbül úszom.

1. Én az állatok királya,
Az oroszlán vagyok.
Rettegnek is tılem aztán
a gyengébb állatok.

Szökkenésem játszi könnyed,
telecsíkozom eget, földet.
Így élek ıseim honában,
a dzsungeles Indiában.

2. Sivatagi oroszlánok
nem túl nagy állatbarátok.
Fut elılük a szomszédnép,
mindenki félti a bırét.
Falkákba verıdve járnak,
könnyebb ám így a vadászat:
prédájukat bekerítik,
egy csapással leterítik.

Majom
1. Ez a vidám csimpánzkölyök
vígan szalad fel a rácsra . . .
Jól nézd meg, mert alig tudni
melyik a keze és melyik a lába.

Vetélkedve összecsapnak,
pofonokat osztogatnak;
egymást el ne kalapálják:
védik ıket pofapárnák.

2. Hej de messze majomország,
ott terem majomkenyér,
majomablak majomrácsán
majomnótát ráz a szél.

Ha emberhez szelídülnek,
néznek, kíváncsian ülnek.
Lábszárhoz úgy dörgölıznek,
mint nagyra nıtt macskakölykek.

Gyızve gyız a gyızhetetlen
gyızedelmes majomész.
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Jegesmedve

Nyuszi
1. Nyuszi Gyuszi fekszik árokban
Bojtos hosszú füle van
Kicsi piros szeme van
Idenéz odanéz, szétpislant.

Bundás halász áll a jégen,
talpas, tenyeres.
Se hálója, se varsája, mégis halra les.
Ladik nélkül megy a vízre,
hullámokra dıl,
gumiruha nélkül bátran víz alá merül.

2. Nyuszi, nyuszi vígan játszik
Csak a két nagy füle látszik
Puli őzi, vakkant rája
Nem éri el rövid lába

Tátogató ezüsthalak
seregébe csap,
a víz csattan, nyelve csetten, nyeli a halat.

3. Nyuszi nyuszi félve búvik
Sőrő bokor alá kúszik
Iheg-liheg földön mászik
Egészen a kapufáig

Jégországban jég a háza,
jég az ablaka,
párát fújó fehér kályha a mackó maga.

4. Bokrok alján meglapulok,
Sőrő főbe belebújok.
Két nagy fülem se dugom ki,
Nehogy meglásson valaki.

Karmos mancsát hasra téve
ott elszundikál,
s morgolódik, hogyha kívül jajgat a sirály.

Szimatolok, fülelek,
Milyen veszély fenyeget.
Nem vagyok hıs, csak vacogok,
Minden nesztıl majd meghalok.

Kutya
1. A kiskutya illeg-billeg,
Öreg kutya ballag.
Olyan vén már, alig sétál,
Nekimegy a falnak.

Megijedek a vadásztól,
Még jobban a puskájától.
Úgy elfutok, mint a nyúl,
Ha a puskájához nyúl.

2. Bodri kutya sétál, füle farka szétáll.
Etetıje kicsi tál. Itatója mély tál.
3. Harap-utca három alatt
megnyílott a kutya-tár,
síppal-dobbal megnyitotta
Kutyafülő Aladár.
Kutya-tár! kutya-tár! Kutyafülő Aladár!
Húsz forintért tarka kutya,
tízért fehér kutya jár,
törzs-vevıknek 5 forintért
kapható a kutya már.
Kutya-tár! kutya-tár! Kutyafülő Aladár!
4. Én kiskutya vagyok,
Minden reggel ugatok!
Selymes a szıröm,
nedves az orrom,
Ha megsimogatsz,
rád sohasem morgom!
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Farsangi köszöntık, versek

Maszkabál (Gryllus Vilmos)
Bál, bál maszkabál
Minden jelmez készen áll.
Szól a nóta, messze száll.
Áll a bál, áll a bál,
áll a fényes maszkabál
Áll a bál, áll a bál,
áll a fényes maszkabál.

Hipp, hopp farsang 1. (népköltés)
Hipp, hopp, farsang!
Itt ölték az ártányt,
nem adják a máját,
csak a szalonnáját.
Adjon az Úristen
ennek a gazdának,
nyolc-tíz ökröt,
öt-hat lovat,
sok kulacs bort,
sok kalácsot!

Bál, bál maszkabál,
Tarka-barka sapka sál.
Málnaszörp és szalmaszál.
Áll a bál, áll a bál,
áll a fényes maszkabál
Áll a bál, áll a bál,
áll a fényes maszkabál.

Olyan egészséges legyen
minden családtagja,
mint a makk!

Bál, bál maszkabál,
Julcsi, Panka, Pista, Pál
karja, lába táncra áll.

Hipp, hopp farsang 2. (népköltés)
Hipp-hopp farsang!
megölték az ártányt,
nem adják a máját,
csak a szalonnáját,
Adjon az Úr Isten
ennek a gazdának
hat szép ökröt,
nyolc kis bérest,
arany ekét a kezébe,
arany búzát a földjébe,
Hipp-hopp farsang!
Farsangi maszkabál (Kanizsa József)

Áll a bál, áll a bál,
áll a fényes maszkabál
Áll a bál, áll a bál,
áll a fényes maszkabál.
A végén visszafelé énekeljük a versszakokat:
Bál, bál maszkabál,
Minden jelmez sorba áll,
de elfogyott a nóta már
Véget ért, jajj, de kár,
véget ért a maszkabál
Cirkuszban (Fenyves Mária)

Maszkabálba
készül az utca,
A talpalávalót
Pıce Gyula húzza.
Ringyes rongyos maskarák,
Szalma, meg
kukorica figurák,
Fura táncuk
fürgén ropták.
Szólt a nóta
táncolt a láb,
Nevettük a
sok maskarát.

Bohóc vagyok nem tagadom,
csörgı sipkám neked adom!
Cintányérom összeverem,
bukfencezek a fejemen.
Jókedvemet nem tagadom,
viccet mondok, ingyen adom.
Tapsra is kész a kezem,
piros kesztyő kezemen.
Ha produkciómnak vége,
futok a közönség elébe.
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Szól a zene, áll a bál

Kezdıdik a farsang

Szól a zene, áll a bál,
Krémet kever a kanál.
Van itt óriás, van itt törpe.
Alma, szılı, dió, körte.

Végre itt a farsang,
erre vártunk régen,
eleget csúszkáltunk
hóban fagyban, jégen.

Van itt sárkány és boszorka
Fınyeremény lesz a torta
Álarcodat leveheted,
S megeheted a perecet.

Jó lenne már az udvaron
katicát keresni,
meleg napsütésben
pillangót kergetni!
Felöltöztünk maskarába,
úgy jöttünk a jelmezbálba,
kezdıdhet a mókázás,
a vidám farsangolás.

Farsangra hívogató
Vöröshagyma, fokhagyma,
jöjjenek a farsangba!
Ha nem jönnek, maradnak,
otthon is jóllakhatnak!

Eldaloljuk, amit tudunk,
szálljon hát az ének,
hallgassák meg szeretettel
a kedves vendégek!

Farsang (Sarkady Sándor)
Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák,
járják a bolondját.
Dínomdánom vigalom,
nincs a táncra tilalom.

Förgeteges ez a bál (Gyárfás Endre)
Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!
Förgeteges ez a bál,
még a ház is muzsikál.

Maskarások, bolondok!
Rázzátok a kolompot!
Takarodjon el a tél.
Örvendezzen, aki él.

Kéménykürtın hosszan kürtöl,
nagybıgızik pincemélybıl,
cimbalmozik betongerendáin,
gitározik tévéantennáin.

Itt a farsang (Gazdag Erzsi)
Itt a farsang, áll a bál,
keringızik a kanál,
Csárdást jár a habverı,
bokázik a máktörı.

Az eresze csikorgató,
az ajtaja tárogató,
Ég a kisze, lánggal ég,
bodor füstje felszáll,
tavaszodik kék az ég,
meleg a napsugár.

Dirreg, durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár,
A kávészem int neki,
míg az ırlı pergeti.
Heje-huja vigalom!
habos fánk a jutalom.
Mákos patkó, babkávé,
értük van a parádé.

Mire füstje eloszlik,
a hideg köd szétfoszlik,
egész kitavaszodik.
Kikiáltó (Sarkady Sándor)
Maskarások, bolondok
Rázzátok a kolompot
Takarodjon el a tél
Örvendezzen aki él.
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Farsangi maskarák (Tarbay Ede)

Fánk (Fésős Éva)
Dagasztanak. pofozgatnak,
szép kerekre kiszaggatnak,
Kendı alatt elaltatnak,
jó melegen tartogatnak.

ÖRDÖGÖK
Három lyukas
vicsori-fogas
kivájt-bélő, sárgatök:
mi vagyunk az ördögök!
ANGYALOK
Három fehér
tollas, pucér
inges, réklis szárnyasok:
mi vagyunk az angyalok!

Meg is növök egykettıre,
beugrom a serpenyıbe,
irul-pirul a két orcám,
Hófehér a szalagocskám!
Esti párbeszéd (Csoóri Sándor)

ÖRDÖGÖK
Azt kívánjuk
este, reggel vidám kedvvel
feküdjenek, keljenek
e házban az emberek!

Jó estét, hársfa!
Hová készülsz?
-Bálba!
Hová, milyen bálba?
-Hold udvarába
sárgarigó-bálba.

ANGYALOK
Fazekukba
pulyka, kappan,
mindenféle jó fıjön,
kéményük is füstöljön!
ÖRDÖGÖK
ANGYALOK
Kolbász, sonka,
csülök, borda,
diós, mákos mind jöhet,
itt a zsákunk, töltsétek meg!

Mit csinálsz te ott?
-Gyere velem majd meglátod,
ághegedőn muzsikálok,
rigóknak dalolok.
Farsang
Farsang napja ma vagyon,
Tyúkot üssenek agyon.
Bor legyen az asztalon,
Hogy a vendég ihasson.

Kerti bál (Lendvai Ilona)
Krumpli úrfi bálba megy,
répa néni vele megy.
Uborkáné kiabál:
-Jaj, de vidám ez a bál!

Tyúk, ide húsos,
Kalács, ide fonatos,
Rétes, ide mákos,
Garas, ide páros!
Farsang (Pálfalvi Nándor)

Karon kapja a tököt,
a tök vele döcörög,
csak a dinnye bámul,
petrezselymet árul.

Táncra, táncra kisleányok,
daloljatok fiúk,
itt a farsang, haja-huj,
ne lássunk most szomorút!

Álljon a bál (Galambos László)

Mert a farsang februárban
nagy örömet ünnepel,
múlik a tél, haja-huj,
s a tavasznak jönni kell!

Álljon a bál, amíg állhat.
Nyaggassuk a citerákat.
Körbe-körbe! csak vidáman!
Maszk nélkül, meg maskarában.
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Álarcosbál

No de ilyet! (Osváth Erzsébet)

Álarcosbált rendezett
Meseország népe,
kíváncsian várták,
ki lesz a bál szépe.

Az én bátyám, mint egy létra
hosszúlábú langaléta.
Éktelenül széles bajsza
orrát,fülét eltakarja.

Bohócruhát öltött
a csinos Piroska,
a nyúl varázslóként
lépett a porondra.

Szakálla a térdéig ér,
nem nyíratná le semmiért.
A kalapja malomkerék,
ücsörög rajt három veréb.

Micimackó Mehemed,
a farkas meg macska,
nagymamának öltözött
az okos Malacka.

Feje kerek, s mi van benne?
Víz kotyog, más mi lehetne?
És a fején jár a balga!
Kopjék inkább a kalapja, mint a talpa.

Végül minden jelmezes
nyertes lett a bálban,
vígan ropták hajnalig
talpig maskarában.

Töméntelen a hóbortja.
Talán kicsit kelekótya?
Ilyen furcsa szerzetet
ki látott már,gyerekek?

Bolond-bál (Vidor Miklós)
Bolond-bálban jártam az este,
a szamárral táncolt a kecske.
három majom húzta a nótát,
vasvillával ettek szamócát.

Mert bevallom,én se láttam,
İkelmét csak kitaláltam.
Ez egy kis farsangi tréfa.
Jó nevetni néha-néha.
Farsangi kutyabál (Csoóri Sándor)

Be is csípett egy-két legényke,
lisztes zsákot húztak a pékre,
hordón lovagolt egy bohóc ott,
két füles dinnyével golyózott.

De érdekes volna,
ha kutyabál volna,
s farsangnak napján
minden kutya
bálba gyalogolna.

Nyúlfi elıl iszkolt a róka,
fején árvalányhaj- -paróka,
víg paprikajancsi dobolt rám!ilyen volt a híres bolond-bál.

Nagy kutya is,
kis kutya is,
kit csíp még a bolha.

Farsangi bál (Drégely László)
A zenészek muzsikálnak,
Fürge lábak táncot járnak,
Járja Sára, meg a párja,
Víg a kedvük itt a bálba'.

Komondor kényelmes,
lassú táncot ropna,
Puli Pali csárdást,
ahogy meg van írva;
sötét szıre, bozontja
a szemébe lógna.

Táncol a bohóc, huszár, medve,
Sanyi manó mek-mek kecske,
Mazsola is vígan járja,
Böbe baba lett a párja,
Sürög-forog a sok népség,
Reggelig tart a vendégség.

Csau csacsacsázna,
a foxi bokázna,
a többi vén kutya meg
leülne a hóba.
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Farsang (Kerék Imre)

Sül a fánk (Osváth Erzsébet)

Arcod rejtsed álarc mögé,
öltsél cifra maskarát,
szökjünk, tomboljunk.
Itt a farsang, pörögjenek citerák!

Serceg a zsír, sül a fánk.
Fényessárga serpenyıbıl ragyog ránk.
Illatozik, nı, dagad,
az orrunkat csiklandozó jó falat.

Sült malacka vicsorít ránk
fehér gyöngysor a foga,
Együnk-igyunk, dorbézoljunk,
nyekeregjen a duda!

Már a tálon a sok fánk,
Fehér cukorfelhı alól nevet ránk.
Ránk nevet és integet.
Itt a farsang, vidám farsang, gyerekek.

Járjuk-ropjuk, hadd dobogjon
nyírfakéreg bocskorunk!
Három napig tart a vígság
majd a böjtben alhatunk.

Cincér lakodalom (Gazdag Erzsébet)
Szörnyő sok a sokadalom
Áll a cincér lakodalom.
Tücsök és a kabóca
a vigalom bohóca.
Megsütöttek három bolhát,
s hat szunyognak száraz combját
kirántották ebédre.
-Jó étvágyat melléje!-

Varjúfarsang-Kárkarnevál (Gyárfás E.)
Szól a Csóka:
-Varjú Vendel!
Holnap bál lesz,
ne feledd el!
Diszkógöncben vagy frakkban,
légy ott, hiszen farsang van;
fürge szárnyán
mókát szállít január.

Bögre-bál (Kiss Anna)
Bödön ledübben, réztál lecsattan
Fazéknak lángon tejhabja lobban.

Ám a Varjú ennyit mond csak:
-Kár, kár, kár.

Rebben a lámpa daráló járja
Egerek jönnek a bögre-bálba.

Végül persze elmegy Vendel,
polkázik a verebekkel,
tangózik a sirállyal,
mulatatja vidám dal.

Kemence döngi vas tepsi zengi
Fütyül a kulcsluk nincs itthon senki
Elmúlt farsang

S mikor farsang
farkát húzza február
így szól Vendel:
-Kár, hogy elmúlt,
kár, kár, kár!

1. Elmúlt farsang el, el, el
Kinek használt, kinek nem.
Nekem használt, neked nem
Én táncoltam, te meg nem.
2. Elmúlott a hosszú farsang,
búsulnak a lányok.
Ettıl a sok búsulástól
ráncos a pofájuk.
Nem tudsz férjhez menni,
vılegényt szerezni,
Vedd elı az olvasódat,
kezdj el imádkozni!

Áll a bál (Czeglédy Gabriella)
Farsangi fánk, pufóka,
teremben áll a móka.
Kéményseprı, Piroska,
a szakács meg a kukta
ropják együtt a táncot,
mind megeszik a fánkot.
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