
 1

Nyisd ki, Isten, kiskapudat 
 
Nyisd ki, Isten, kiskapudat,  
Hadd lássam meg szép napodat!  
Süss föl, nap, fényes nap!  
Kert alatt a ludaim megfagynak 
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Mondóka 
 
Elment farsang, itt hagyott  
A lyányoknak bánatot:  
Hozd el, Isten, másikot,  
A lyányoknak vígságot! 
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Naphívogató 
 
Süss fel, nap,  
fényes nap,  
kertek alatt ludak vannak,  
megfagynak.  
 
Süss fel, nap,  
fényes nap,  
kertek alatt egy kis bárány  
majd megfagy.  
 
Süss ki kopasz kert alá,  
bújj be hideg föld alá,  
süss fel, süss fel,  
tavasz napocskája. 
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Március 
 
Adj, Isten, meleget,  
Fünek-fánok levelet!  
Nyisd ki, Isten, kiskapudat,  
Ereszd be a meleget,  
Zárd ki a hideget! 
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Március 
 
Gergely-napi szél  
Szent György napig él.  
József kezessége  
Jó év kedvessége.  
Fehér Nagycsütörtök  
Indán sül meg a tök.  
Márciusi por fűnek jó,  
Neki fáj márciusi hó. 
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Április 
 
György-nap előtt, ha nem esik,  
György-nap után sok is esik.  
Hogyha Vitálisz didereg,  
Tizenötször lesz még hideg!  
Áprilisnak szárazsága,  
Jó gazdának bosszúsága.  
Áprilisnak nedvessége  
Fáknak termőképessége. 
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Április bolondja 
 
Április bolondja  
Felment a toronyba,  
Megkérdezte: – Hány óra?  
Fél tizenkettő;  
Bolond ez a kettő. 
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Bokrétakötöző 
 

Gyertek, lányok, ligetre, ligetre, 
itt a világ közepe, közepe. 
Itt árulják a rózsát, a rózsát, 
abból kötnek bokrétát, bokrétát. 
Azt is tudom, ki köti, ki köti; 
Virág Boris kötözi, kötözi, 
az asztalra leteszi, leteszi, 
Biró Pista felveszi, felveszi, 
kalapjához kötözi, kötözi. 
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Nyúlhívogató 
 
Nyuszi, nyuszi, nyulacskám,  
Ne félj tőlem, nincs puskám!  
Van ám nékem egyebem:  
Zöld káposztalevelem 
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Húsvét 
 
Jó reggelt, jó reggelt,  
kedves liliomszál,  
megöntözlek rózsavízzel,  
hogy ne hervadozzál.  
Kerek erdőn jártam,  
piros tojást láttam,  
bárány húzta rengő kocsin,  
mindjárt ide szálltam.  
Nesze hát rózsavíz,  
gyöngyöm, gyöngyvirágom,  
hol a tojás, piros tojás,  
tarisznyámba várom. 
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Locsolóvers 
 
Van e háznak rózsabokra,  
nyúljék élte sok napokra,  
hogy virítson, mint rózsaszál;  
megöntözném: ennyiből áll  
e kis kertész fáradsága,  
piros tojás a váltsága. 
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Május 
 
Orbánnak a napja hogyha 
fényes,  
A vincellér mint a páva kényes.  
Mint az áldozócsütörtök  
Olyan lesz őszi időtök.  
Pünkösd-napi esésre  
ne várj áldást vetésre.  
Május hava hűvössége  
A gazdának üdvössége. 
 
 
 
 


