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FECSKE, FECSKE 
 

Fecske, fecske, Isten madárkája, 
Itt a házunk, szállj le szépen rája. 
Áll a ház is, a fészek rajta, 
Te utánad, hej, mennyit sóhajta! 
 

Fecske, fecske, légy a mi vendégünk, 
Este, reggel csicseregj minékünk. 
Csicseregd el legszebbik nótádat: 
„Szeretem én az én szép hazámat.” 
 

Fecske, fecske, ugye legjobb itthon? 
A fészkedért ugye sírtál titkon? 
„Sírtam, sírtam puha kis fészkemért, 
De még inkább az én szép hazámért.” 
 
 

A FÜLEMILE 
 

Tolla egyszerű, hangja gyönyörű 
Fülemilének. 
Mint az ő éneke, nincs több olyan 
Szép madárének. 
 

Lám a pávának tolla milyen szép! 
Szemkápráztató. 
Hanem a hangja, ó, jaj a hangja! 
Az irtóztató. 
Tanulság ebből, hogy külsejéből 
Embert ne ítélj. 
Ami belül van, abból tudod meg, 
Hogy ki-ki mit ér. 
 
 

PULYKA ÉS A LIBA 
 

Pulyka mondja: rút, rút, rút. 
Rút, rút, rút, rút mind a lúd! 
Nyomban visszavág a lúd: 
Te vagy a rút, rút, rút, rút! 
 

Egész nap így veszekednek, 
Közbe-közbe verekednek, 
Egymást tépi pulyka, lúd: 
Mind a kettő jaj de rút. 
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A BAGOLY 
 

Uhu, uhu, uhu, uhog a bagoly koma, 
Lesz-e vajon este finom, jó lakoma? 
Nem lát szegény nappal, nagy búsan üldögél, 
Tőle ugyan szaladgálhat bátran a kis egér. 
 

Node este, hej, haj! Akkor virrad neki, 
Sem madár, sem egér most már nem neveti. 
Amikor más alszik, vígan lakomázik, 
Madárral is, egérrel is, bezzeg csak komázik! 
 
A VERÉB 
 

Csirip, csirip, éhes vagyok, 
Csirip, csirip, majd megfagyok! 
Így sír, rí a veréb télen. 
Ó, adjatok, ne hagyjatok 
Elpusztulni engem éhen! 
 

Csip, csip, csip, csip, csipegetek, 
Búzaszemet ellegetek, 
Így csipog a veréb nyáron. 
Ide-oda röppengetek, 
Hej, huj, a bolondját járom! 
 
A KAKAS KOMA ÉS CSALÁDJA 
 

Ica, rica, kukorica, 
Hozzad gyorsan, kis Marica! 
Hajnal óta kiabálok, 
A lábamon alig állok. 
 

Tessék, tessék, kakas koma, 
Ihol a pompás lakoma: 
Kukorica, búza, árpa, 
Nem kukorékol hiába. 
 

Kakas koma nagyot rikkant, 
Jobbra pillant, balra pillant, 
Szalad a sok tyúkanyóka, 
Egy sem maradt ám az ólba. 
 

Sose biztasd, kis Marica, 
Nem maradt itt kukorica. 
Kukorikú, kot, kot, kot, kot. 
Egy árva szem sem maradott. 
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GIGÁGÁ, ELŐRE! 
 

Mennek a libuskák, 
Gigágá, előre, 
Mennek, mennek, mendegélnek 
Virágos mezőre. 
 

Mennek a libuskák. 
Katóka utánuk, 
Mint a két szeme fényére, 
Úgy vigyáz reájuk. 
 

Bizony, hogyha vigyáz, 
Nem vigyáz hiába, 
Drága pénzen adja el majd 
Brassai vásárba. 
 

Brassai vásáron 
Lesz liba ezer is, 
De oly szép, mint Katókáé, 
Nem lesz, tudom, egy is! 
 
A PÁVA ÉS A LIBA 
 

Felöltözött a páva 
Szép, csillogó ruhába 
S amint szokott, kevélyen 
Sétál künn a napfényben. 
 

Egy libácska meglátja, 
Utána is kiáltja: 
– Nézzétek csak a pávát! 
Nem mosta meg a lábat. 
 
JULISKA GALAMBJAI 
 

Kora reggel, amikor  
Húzzák a harangot, 
Ébredeznek, szárnyra kelnek 
A kedves galambok. 
 

Felkel Juliska is, 
Hozza a magocskát: 
Jertek, jertek reggelizni, 
Kedves galambocskák! 
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KIS GILICE 
 

Hallod-e te kis gilice, 
Ne rakj fészket útszélire, 
Mert az úton sokan járnak, 
Téged ottan megtalálnak. 
 

Rakj fészket te kis gilice, 
Az erdőnek közepire, 
Ott is a fa tetejire, 
Hová nem néz fel senkise! 
 
SZÉP KEREK ALMAFA 
 

Kertemnek közepén szép kerek almafa, 
Öröm nézni rája; 
Ezer alma rajta, meghajlik alatta 
Ékes koronája. 
 

Van az én kertemben almafa sokféle, 
Ilyen szép egy sincsen. 
Adta jókedvébe s vette kegyelmébe 
Ezt a fát az Isten. 
 

Százszor is megnézem kertemnek e fáját, 
Azt hiszem, hogy álom; 
Gyönyörű formáját, szép piros almáját 
Meghatva csudálom. 
 

A nap, az áldott nap, lám az is csudálja! 
Meg-megáll nem egyszer; 
Csudálja, csudálja, aztán meg nem állja, 
Csókolja ezerszer. 
 

S nézzétek, nézzétek a szép piros almák 
Csókolják a földet! 
Az áldott nap csókját szépen tovább adják 
A jó anyaföldnek. 
 

Ifjú voltam, mikor ezt a fát ültettem, 
Hajam feketéllett; 
Észre sem is vettem, csak megöregedtem, 
Mire termővé vált. 
 

Óh, csakhogy megértem szép kerek almafa 
Csuda nagy termését, 
S hallom unokáknak, játszodván alatta, 
Csengő nevetését! 
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Óh, csakhogy megértem ... ni, hogy szedegetik 
Szép piros almáját! 
Óh, csakhogy megértem ... Isten tartsd meg nekik 
Kertem legszebb fáját! 
 
NE BÁNTSD A MADARAT 
 

Fiam, immáron három éve, 
Hogy csak álmomban láttalak, 
Fekete hajam hófehérre 
Vénült e három év alatt. 
Három év ... óh, több volt ez ennél, 
Több volt nékem háromezernél, 
Fogolynak év egy pillanat, 
Fiam, ne bántsd a madarat! 
 

Gyermekkorom szép idejére, 
Hej, mostan mennyit gondolok! 
Hogyha még egyszer visszatérne 
Másként történne sok dolog. 
Kalitkát többet nem faragnék, 
Dalos madárnak békét hagynék, 
(lépvesszőmre, jaj hány ragadt!) 
Fiam, ne bántsd a madarat! 
 

Van-e kalitkád? Ugye nincsen? 
Törd össze mindjárt hogyha van. 
Nézd, engem megvert az Isten: 
Senyvedek rabul, hontalan. 
Sorsom az mi a rab madárnak 
Fiókáim epedve várnak: 
S én repülnék, s nem szabad ... 
Fiam, ne bántsd a madarat! 
 

Ne örvendj a madár dalának, 
Kalitkából mely száll feléd, 
Minden szava mélységes bánat., 
S panasz, amért rabbá tevék. 
Ha látod őt kalitkába zárva, 
Gondolj a te édes apádra, 
Ki még tán soká rab marad, 
Fiam, ne bántsd a madarat! 
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A MAGYAR NÉP TÖRTÉNETE 
 

Kinek híre hajdan 
Világot bejárta, 
Hatalmas nagy birodalmát 
Három tenger zárta. 
 

Kinek nyögte hadát 
Bécsnek büszke vára, 
Lehanyatlott szolga népnek 
Alacsony sorsára. 
 

Óh, szegény magyar nép, 
Vajon mit vétettél? 
Most töröknek, majd németnek 
A prédája lettél. 
 

Meddig tart még, meddig 
Bűnös szendergésed? 
Rozsdás kardod köszörüld ki, 
Vágd az ellenséget. 
 

Ébred már a magyar, 
Ide nézz most, világ! 
A szép magyar rónaságon 
Nyílik a vérvirág. 
 

Budavárán zászlónk, 
Futva fut a német, 
S zeng hegyek közt, rónaságon 
Diadalmi ének. 
 

Vigyázz, magyar, vigyázz, 
Nincs a harcnak vége: 
Jön a muszka, itt a muszka, 
Száz jut egy honvédre! 
 

Ég, föld elsötétül 
Muszka fegyverétől, 
Küzd a magyar, de már lankad, 
Kifogy erejéből. 
 

Ássák a temetőt 
Világosi réten ... 
Neked ássák, neked vágják, 
Édes magyar népem! 
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A magyar szbadság 
El van már temetve, 
Kereszt helyett akasztófák 
Merednek felette. 
 

Golyó, akasztófa ... 
De szomorú nóta! 
Ez a sorsa a magyarnak 
Háromszáz év óta. 
 

Háromszáz év óta 
Hull a csapás rája, 
Alig nyílt ki, elhervadott 
Szabadság rózsája. 
 

Ha bűneink voltak, 
Jaj de megszenvedtünk ... 
Óh derítsd ki Uram Isten, 
Az eget felettünk. 
 
 
1848 
 

Egy emberöltő múlt azóta, 
Hogy felcsendült a harci nóta: 
Előre! 
Nem éltem akkor, hallom mégis, 
Zengett a föld, zengett az ég is: 
Előre! 
 

A szép magyar föld vértől ázott, 
A jó magyar nép vérben gázolt: 
Előre! 
Az agg lett ifjú, a gyermek: férfi, 
A golyó elől egy se tért ki! 
Előre! 
 

Hej, ezek voltak a vitézek! 
Szent szabadságért halni készek: 
Előre! 
Nem éltem akkor, hallom mégis, 
Zengett a föld, zengett az ég is; 
Előre! 
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HUSZÁR JÁNOS 
 

Mikor Kossuth azt üzente, 
Hogy a regement hiányos, 
Kardját jó élesre fente 
Kisbaconi Huszár János. 
 

Volt szép ifjú felesége, 
Gyermeke is kettő-három, 
Nem maradott otthon mégse. 
Isten veled, édes párom! 
 

Kardot, puskát, csákót, dolmányt, 
A lovat is maga vette, 
A hazától semmit sem várt, 
S száz csatán harcolt érette. 
 

Ha megvágták, föl se vette, 
Adós sohasem maradott. 
Csak annyit szólt: szedte-vedte! 
S a német fűbe harapott. 
 

Ahol ő járt, az ellenség, 
Hej, lett ám szörnyen hiányos! 
Miért neved dicsértessék, 
Kisbaconi Huszár János! 
 
 
AZ ARADI TIZENHÁROM 
 

Tizenhárman voltak. Mind hősök valának. 
Magyar szabadságért bátran harcolának. 
Százszor is rohantak a hősi halálba, 
Kard nem fogta testük, golyó nem találta. 
 

Csuda történet ez. Hihetnéd mesének. 
Bár elől harcoltak, el mégse esének. 
Ellenség sorában kardjuk utat vágott. 
Magyar módra védték a szent szabadságot. 
 

Haj, de Világosnál magyar ég beborult! 
Még a muszkának is szíve összeszorult. 
Kardot ketté törték a magyar vitézek. 
Felleg közül a nap rájuk sírva nézett. 
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Dícső halállal kik meg nem hallhatának, 
Szívöket szaggatá szörnyű nehéz bánat. 
Óh, de jó azoknak, akik nem láthatják, 
A hősök kezére bilincset mint rakják! 
 

Pereg a dob, pereg, vajon miért pereg? 
Hát az a sok ember vajon mért kesereg? 
Azért dob pergése, emberek sírása: 
Tizenhárom hősnek sírját hóhér ássa. 
 

Szent szabadságért kik harcoltak nagy bátran. 
Közös lett a sorsuk szörnyű, csúf halálban. 
Golyó, kötél hősnek, a hősök hősének! 
S nem szólhatott sírjukon a halotti ének. 
 

Óh, de bús történet! Ennek társa nincsen. 
Egyszer enged ilyet megesni az Isten. 
Azért engedi meg, hogy tegye próbára 
A népet, kit szeret: válik-e javára? 
 

Nagy a bölcsességed, Isten!Mérhetetlen. 
Megérté a magyar, mi volt érthetetlen. 
Szörnyű volt a próba, néped kiállotta, 
Te láthatod, Uram, nem halt meg alatta. 
 

Magyar vitézségnek híre messzeszállott, 
Sok s nagy szenvedése mind javára válott. 
S hol rémlett a hősök zord akasztófája, 
Nyílik a szabadság vérpiros rózsája! 
 
 
      
 
  
 
  


