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Elmentek a diákok 
 

Elmentek a diákok, 
Búsulnak a leányok. 

Fodorminta, lóminta, 
Én Istenem, hozd vissza; 
Mer ha vissza nem hozod, 
Az én szívem megszakad. 
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Ess, eső, ess! 
 

Ess, eső, ess! 
Hónap délig ess! 

Búza bokrosodjon, 
Zab szaporodjon! 

Az én hajam olyan legyen, 
Mint a csikó farka, 

Még annál is hosszabb, 
Mint a Tisza hossza! 

Még annál is hosszabb, 
Mint a Duna hossza! 

Még annál is hosszabb, 
Mint a tenger hossza! 
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Júniusi mondóka 
 

Ha száraz a nyár eleje, 
Szent Vid 

Bő esőt hoz, szavamra, ezt 
elhidd! 

Margit-napi esőcseppek 
Tizennégy napig peregnek. 

János-napi zivatar 
Negyven napig elvakar. 
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Júliusi mondóka 
 

Esős Illés rossz, 
mert áldást nem hoz. 

Jakab napja vihart szül, 
Magdolna sárban csücsül. 

Anna asszony reggele 
már hűvös, ne játssz vele. 

Mihelyt a pók széttépi hálóját, 
Jön a felhő, s rögtön tartós esőt ád. 
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Augusztusi mondóka 
 

Ha Domokos forró, 
kemény tél várható. 

Lőrincz-napja, ha szép, 
sok a gyümölcs, és szép. 
Bertalan a szép idővel, 
az ősz is nekünk kedvel. 
Sűrű eső augusztusban, 

Jó mustot ád a hordóban. 
 
 



 8

Réce, ruca, vadliba 
 

Réce, ruca, vadliba, 
jöjjenek a lagziba! 

Kést, kanalat hozzanak, 
hogy éhen ne haljanak. 

Ha jönnek, lesznek, 
ha hoznak, esznek. 
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Egy, megérett a meggy 
 

Egy – megérett a meggy. 
Kettő – csipkebokor vessző. 

Három – Te vagy az én párom. 
Négy – biz' oda nem mégy. 

Öt – érik a tök. 
Hat – hasad a pad. 
Hét – dörög az ég. 

Nyolc – leszakadt a polc. 
Kilenc – kis Ferenc. 

Tíz – tiszta víz, 
ha nem tiszta, vidd vissza, 

ott a szamár megissza! 
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Esik eső, süt a Nap 
 

Esik az eső, süt a Nap, 
Paprikajancsi mosogat. 
Hát az öreg, mit csinál? 
Hasra fekszik, úgy pipál. 

Eltörött a pipája, 
János bácsi csinálja. 
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Hátamon a zsákom 
 

Hátamon a zsákom, 
zsákomban a mákom. 
Mákomban a rákom. 
Kirágta a zsákom, 
kihullott a mákom, 
elszaladt a rákom. 
Aki látja károm, 

fizesse meg mákom! 
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Szántsunk földet 
 

Szántsunk földet, 
Vessünk búzát, 

Arassuk le, 
Csépeljük le, 
Őröljük meg, 

Dagasszuk meg, 
Süssünk cipót, 

Lepényt, lángost, 
Hamm! 
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Eső, eső, essél 
 

Eső, eső, essél, 
Buborékot vessél, 
Hogy a búza nőjön, 
a gyermek örüljön, 

Lesz kenyér, lesz kalács, 
fánkból is nagy rakás! 
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Eső, eső csepereg 
 

Eső, eső csepereg, 
megáznak a gyerekek, 
sáros lesz a kiscipő, 
vizes lesz a főkötő. 
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Esik eső, jaj-jaj-jaj! 
 

Esik eső, jaj-jaj-jaj! 
mindjárt itt a zivatar. 
Tüzes villám cikázik, 

Aki nem fut, megázik. 


