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Tavaszi dal 
 
Fújdogál a tavaszi szél, 
Olvad már a hó, 
Csomagol és költözködik 
Öreg Tél apó. 
 
Zúzmarás a fehér szakálla 
Messze integet… 
Üdvözlünk, ó, madárdalos, 
Kedves kikelet! 
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A gólya és a kisfiú 
 
– Gólya, gólya, gólya, 
Házunknak lakója! 
Mondd meg, honnét jöttél? 
– Onnét, hol a nap kél. 
Kelep, kelep, kelep. 
– Hol van a napkelet? 
– Kelj föl csak jó korán, 
Megtudod akkor ám. 
– Ugye most itt maradsz, 
Többet már el sem hagysz? 
– El bizony, kisfiú, 
Mihelyt hideg szél fú. 
– Ó, hadd fújjon a szél, 
Te csak attól ne félj! 
Hagyd ott a fészkedet, 
Adok szállást neked. 
– Kelep, kelep, kelep, 
Jó fiú, nem lehet. 
Én csak úgy élhetek, 
Ha szabad lehetek! 
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Virágos réten 
 
Száll a lepke, dong a dongó, 
A madárdal nem busongó, 
Nem hallatszik bús panasz. 
Daltól hangos hegy, völgy, halom, 
Falu végén zúg a malom: 
Itt van, itt van a tavasz! 
 
Az embernek jó a kedve, 
Fagyos télnek vége, vége, 
De szép megint a világ! 
Hol bús árva volt ősz óta, 
Felcsendül a madárnóta, 
S nyílik a sok szép virág. 
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Nefelejcs 
 
Bólogat a kék nefelejcs 
Pici kis virága, 
Minden szálát szeretettel 
Kötöm bokrétába. 
 
Minden száltól, amit én itt 
Bokrétába fűzök, 
Édesanyám orcájára  
Ezer csókot küldök. 
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Május 
 
Május, gazdák reménysége, 
Legszebb hónap mind között, 
Te, föld dísze, ékessége, 
Légy ezerszer üdvözölt! 
 
Langy esőnek minden cseppje, 
Mindnyájunk legbecsesebbje, 
Gyémántnál is többet ér – 
Nálad nélkül nincs kenyér. 
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Péter báránya 
 
Van Péternek 
Hófehér báránya, 
Piros szalagocskát 
Kötött a nyakába. 
 
Piros szalagocskán 
Aranycsengő fénylik, 
Így viszi Péterke 
A nagy utcán végig. 
 
Kinn a falu végén 
Zöld selyemfű várja. 
Ugrál örömében 
Péter báránykája. 
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Lába, lába 
 
Lába, lába, fürge lába, 
Forog körbe, karikába. 
Forogj, forogj, jó sebesen, 
Majd fölkelek, ha elesem. 
 
Lába, lába, fürge lába, 
Megbotlott egy szalmaszálba… 
Hej, de szerencsétlen eset, 
Két kislány a fűbe esett! 
 


