Nyíri Attila
alittA irí˘

Gyerekversek 1
1 wesrevkereˇ

"oh ,ár neletpéq rebme zAy
ő'id sé "an lüneletnü%
Ywézzoklalgof lakkoglod
ajno° recinuQ

„Az ember képtelen rá, hogy
szüntelenül nagy és dicső
dolgokkal foglalkozzék”
Kunitzer Szonja

e!%ere' A

,mettötlö táhur réheF

A cseresznye

Fehér ruhát öltöttem,

.mettelleq mes weniknes

senkinek sem kellettem.

,metzötlö ebdlöz a djaM

Majd a zöldbe öltöztem,

.mette%tet mes lazza ed

de azzal sem tetszettem.

,mettevlef táhur soriP

Piros ruhát felvettem,

.metlekle nabmo! noza
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azon nyomban elkeltem.

Kispest, 1998. december 18.

wénlov akrádam siq ah ,Óy
Xnápu' _ bböt men _ giárÓ
wénne nagív s ,wénlüperleF
Ynáfe!%ere' sorip A
gásnávíq ikemre"

„Ó, ha kis madárka volnék
Óráig – nem több – csupán!
Felrepülnék, s vígan ennék
A piros cseresznyefán”
gyermeki kívánság

no+ápal so+ápA

,jágapap e űrő'kéQ
,jálam a ttel ajádzaG
,jákal wa' ,rú men ikA
,+áhiM men sé +egreG meN
,+áriksiq !ozib menaH
.jánodA even a sÉ
,já% a llá men eb aláN
,+ába% a sálo'ákiR
,jáh immes atjar ne'niN
,jáb immes nabásátraT
:jáf ima ,"enelte"E
.jágamam ettellem 'niN

nabávah netsipan .2711 ,a'araregÉ

Apályos lapályon

Kékcsőrű e papagáj,
Gazdája lett a maláj,
Aki nem úr, csak lakáj,
Nem Gergely és nem Mihály,
Hanem bizony kiskirály,
És a neve Adonáj.
Nála be nem áll a száj,
Rikácsolás a szabály,
Nincsen rajta semmi háj,
Tartásában semmi báj,
Egyetlenegy, ami fáj:
Nincs mellette mamagáj.

Égeraracsa, 2005. július 12.

sé bbo"angel rebme za gésseveh Ay
Yegésegne" ótahtá'obgem ébsévekgel
oillaG

norásáv a ,norá! norÁ

norásáv a norÁ
.norá "e ttodalút
,atda lula norÁ
Xattagube za tza

„A hevesség az ember legnagyobb és
legkevésbé megbocsátható gyengesége”
Gallio

Áron nyáron, a vásáron

Áron a vásáron
túladott egy áron.
Áron alul adta,
azt az ebugatta!

noránednim norÁ
.norá za ttödőnűt

Áron mindenáron
tűnődött az áron.

,ettev lülef norÁ
Xettetmeret a tza

Áron felül vette,
azt a teremtette!

norámmi táh norÁ
.norá za tto%úle
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Áron hát immáron
elúszott az áron.

Kispest, 1995. június 18.

,ak+up a anokor wú/ A
aváp a sé wú/"nö"

A tyúk rokona a pulyka,
gyöngytyúk és a páva

wifmoraB

,apa za sakaq A
.a!a za wú/ a tti
,ebi' a were" A
.ehip a ipelle
,ekri'siq a őnleF
.előleb %el ecréj
,takosájot wijoT
.takos ój ,te"e men
:iazah a wützöQ
.igalrap ra"am a
,nav sakaq wos ah"oH
.nappaq %el wülőleb

Baromfik

A kakas az apa,
itt a tyúk az anya.
A gyerek a csibe,
ellepi a pihe.
Felnő a kiscsirke,
jérce lesz belőle.
Tojik tojásokat,
nem egyet, jó sokat.
Köztük a hazai:
a magyar parlagi.
Hogyha sok kakas van,
belőlük lesz kappan.

,apa za ré'ág A
.a!a za ójot a
,a'aksiq a were" A
.asah a nav elet

A gácsér az apa,
a tojó az anya.
A gyerek a kiskacsa,
tele van a hasa.

,apa za ránúg A
.a!a za ójot a
,abilsiq a were" A
.abih enneb si 'nin

A gúnár az apa,
a tojó az anya.
A gyerek a kisliba,
nincs is benne hiba.

nabávah te%é!e .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. november 16.

tazára"aM
lótároq seteh 12 even wú/ a _ ecréj
giroq sevé 1
sakaq ttotínalatravi _ nappaq

Magyarázat
jérce

– a tyúk neve 6 hetes korától
1 éves korig
kappan – ivartalanított kakas

,ekekerb ,akéb ,akéBy
Xerdörőb a zzá"iv lóJ
,ráj erre a+óg a treM
Yrám paklef levérő' A
akódnomkere"

„Béka, béka, brekeke,
Jól vigyázz a bőrödre!
Mert a gólya erre jár,
A csőrével felkap már”
gyerekmondóka

dé%ebakéB
(nájpala !ámo"ahjá%)

,ekekerb ,%rrav tim ,%rrav tiMy
Yxekere" wankéákéB
,to'upap ,tzáróp ,tzáróPy

Békabeszéd
(szájhagyomány alapján)

„Mit varrsz, mit varrsz, brekeke,
Békáéknak gyereke?”
„Pórázt, pórázt, papucsot,

YXdodut lój tze ne%ih eD

De hiszen ezt jól tudod!”

Yxekekerb ,ávoh ,ávoHy

„Hová, hová, brekeke?”

Y .erévdeq warru ,warrUy

nabávah a!adlöf .11711 ,a'araregÉ

„Urrak, urrak kedvére. ”

Égeraracsa, 2002. szeptember 22.

„Csepp, csepp, esőcsepp,
Szomjas a föld,
Itasd meg!”
hívogató

,ppe'őse ,ppe' ,ppe~y
,dlöf a sajmo°
YXgem dsatI
ótagovíh

sátatziB

Biztatás

(nájpala !ámo"ahjá%)

(szájhagyomány alapján)

,ado' men ,őse wisE
.anobag ,tér a wizÁ
,anotaq a wi%garaH
.avol a wizágem treM

Esik eső, nem csoda,
Ázik a rét, gabona.
Haragszik a katona,
Mert megázik a lova.

Xanotaq ,rám jgorom eN
,adoma őhlef a "eM
,ak'opan a tüsiq djaM
.ak'avol a dará%geM

nabávah ótnobgéj .111711 ,tsepsiQ

Ne morogj már, katona!
Megy a felhő amoda,
Majd kisüt a napocska,
Megszárad a lovacska.

Kispest, 2003. február 10.

„Egy, kettő, három, négy,
Jó cimborám, hová mégy?
Elmegyek én Aradra,
Te meg maradsz magadra!”
kiszámoló

,"én ,moráh ,őtteq ,"Ey
x"ém ávoh ,márobmic óJ
,ardarA né we"emlE
YXardagam %daram gem eT
ólomá%iq

ttőle ak'ójúB
(nájpala !ámo"ahjá%)

,"én ,moráh ,őtteq ,"E
."él "e tllá% ardorro zA
xóJ _ Xdsegreq ,tllá%ár ah"oH
Xó!uh a tsom "av et treM

nabávah a!adlöf .11711 ,a'araregÉ

Bújócska előtt
(szájhagyomány alapján)

Egy, kettő, három, négy,
Az orrodra szállt egy légy.
Hogyha rászállt, kergesd! – Jó?
Mert te vagy most a hunyó!

Égeraracsa, 2002. szeptember 19.

,bálaraq ,apéragráSy
Yxbbáramah edi ré iq
akódnom ipén

„Sárgarépa, karaláb,
ki ér ide hamarább?”
népi mondóka

ótagola~

,ere" ,ereˇ

Csalogató

Gyere, gyere,

,mobmalag siq

kis galambom,

walráv ,walráV

Várlak, várlak

.no"an degét

téged nagyon.

ne'nin ikneS

Senki nincsen

,dalán bbasro"

gyorsabb nálad,

,ramah ereˇ

Gyere hamar,

Xdabál a dde%

szedd a lábad!

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. január 31.

tagovíh nognah at%iT
takajú ,tekeigér

Tiszta hangon hívogat
régieket, újakat

ű//egne~

igniligni~
:őgne' a gne~
Xgnil-gnil-gni'
nőgnez e%%eM
.gnireq wa'

Csengettyű

Csingilingi
Cseng a csengő:
csing-ling-ling!
Messze zengőn
csak kering.

igniligni~
,ttőnlef ajllaH
;were" ajllah
tő witrégeM
.werebme za

Csingilingi
Hallja felnőtt,
hallja gyerek;
Megértik őt
az emberek.

igniligni~
avllá% ava°
,ótagomis
arálad "áL
.ój intagllah

Csingilingi
Szava szállva
simogató,
Lágy dalára
hallgatni jó.

nabávah netsipan .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. június 3.

:aksiraM ,mo!ál wa' dzéN
Xafzűf a rám ttotjahiq

Nézd csak lányom, Mariska:
kihajtott már a fűzfa!
Csilingelő

őlegnili~

.

t++aG
tjah
,gá za

-leF
leq
,pan a

Felkel
a nap,

Gallyt
hajt
az ág,

tnI
tniq
.gáriv

-laT
lap
.pap a

Talpal
a pap.

Int
kint
virág.

_ gne~
gnez
,lad a

_ %eT
%ev
:dnom sé

Tesz –
vesz
és mond:

Cseng –
zeng
a dal,

-laD
lal
.la'iq

'niNy
'niq
Y .dnog sé

„Nincs
kincs
és gond. ”

Dallal
kicsal.

pé°
péq
:gnah sé

Xtti~
tti
,ját a

Csitt!
itt
a táj,

Szép
kép
és hang:

_ gnoQ
gnob
.gnarah

loH
ló%
:já! a

Hol
szól
a nyáj:

Kong –
bong
harang.

ráJ
rám
,cnát a

_ gni~
gnil
ráv sé

Csing –
ling
és vár

Jár
már
a tánc,

-kiS
,wil
cnál tnim

,máL
már
.rá! a

Lám,
rám
a nyár.

Siklik,
mint lánc.

_ dniM
dnim
,gno= "ú

dlöZ
dlöf
,bmol sé

Zöld
föld
és lomb,

Mind –
mind
úgy zsong,

-neF
nen
.gnobi=

-tÁ
tál
.bmod a

Átlát
a domb.

Fennen
zsibong.

nabávah ré!eq jú .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. augusztus 26.

lotah men meletré za ávohAy
Ytujle sézré za ,eb
arutnevanoB .t°

„Ahová az értelem nem hatol
be, az érzés eljut”
Szt. Bonaventura

ólolaD

Daloló

(evtísénezgem)

(megzenésítve)

Xmál ,mál ,máL
Xmádiv "éL
za 'ibég tnim
.nánogro

Lám, lám, lám!
Légy vidám!
mint gébics az
orgonán.

Xmol ,mol ,moL
:mololaD
'nis erimmes
.modnog "í

Lom, lom, lom!
Dalolom:
semmire sincs
így gondom.

Xmel ,mel ,meL
:mezré "Ú
wa' t%avat a
.melevdeq

Lem, lem, lem!
Úgy érzem:
a tavaszt csak
kedvelem.

Xmál ,mál ,máL
:má degéT
,weltere% "ú
Xmáku!a

Lám, lám, lám!
Téged ám:
úgy szeretlek,
anyukám!

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. december 11.
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„Ahová az értelem nem hatol
be, az érzés eljut”
Sz. Bonaventura

Daloló

Lám, lám, lám!
Légy vidám!
mint gébics az
orgonán.
Lom. lom, lom!
Dalolom:
semmire sincs
így gondom.
Lem, lem, lem!
Úgy érzem:
a tavaszt csak
kedvelem.
Lám, lám, lám!
Téged ám:
úgy szeretlek,
anyukám!

Kispest, 1999. álom havában

2

,argáliv a tllá% géstétöSy
Yargásdámi gnarah a gnoq
akódnom ipén

„Sötétség szállt a világra,
kong a harang imádságra”
népi mondóka

ó%gnarah iléD

gnarah a ló% nógnob-nőgne~
:nabámóR atsinivláq
YXgnah a nojló% nebléd nedniMy
.apáp a etledner "í _
,tínat lórrávréhefrodnáN
:ózgnahle za wi%kélme s
tida!uH őrevköröt A
.ó%gnarah a iré'id
témlező" sőh ra"am "an A
:gém ajllav wanéágam
,pén ilút noknurátah A
.géstezmen bre% sé námor

Déli harangszó

Csengőn-bongón szól a harang
kálvinista Rómában:
„Minden délben szóljon a hang!”
– így rendelte a pápa.
Nándorfehérvárról tanít,
s emlékszik az elhangzó:
A törökverő Hunyadit
dicséri a harangszó.
A nagy magyar hős győzelmét
magáénak vallja még:
A határunkon túli nép,
román és szerb nemzetség.

,nav lohnednim ődiléd mÁ
:rájebröq wnüdlöf a ?%ih
nannohnednim nátuza "Í
.rám mab-mib a wizgnahlef

Ám délidő mindenhol van,
hisz' a földünk körbejár:
Így azután mindenhonnan
felhangzik a bim-bam már.

natnofe%%ö laggnah őgneZ
:tsom gáliv a nebűrű"
naltatahtnob űrű" e sÉ
.zorágus tetetere%

Zengő hanggal összefontan
gyűrűben a világ most:
És e gyűrű bonthatatlan
szeretetet sugároz.

nabávah telekiq .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. március 10.

tazára"aM

Magyarázat

necerbeD _ amóR atsinivláq

kálvinista Róma – Debrecen

,wánret%ap ,weter ,apéRy
YXwánotaq a wennöj tsom
akódnomkere"

„Répa, retek, paszternák,
most jönnek a katonák!”
gyerekmondóka

őt%erbÉ

,sakaq siq ,úkirukuQ
Xssagllah en tnékneleggeR
,tletle rám aka%jé zA
Xtlegger ój wnüken jnávíQ

nabávah molá .12711 ,tsepsiQ

Ébresztő

Kukurikú, kis kakas,
Reggelenként ne hallgass!
Az éjszaka már eltelt,
Kívánj nekünk jó reggelt!

Kispest, 2006. december 20.

arsátílnosahe%%ö wepennü zA
tegésőtehel wanda

Az ünnepek összehasonlításra
adnak lehetőséget

téh téq _ téh "E

Egy hét – két hét

,téh téq _ téh "E
Xtévsúh a ttI

Egy hét – két hét,
Itt a húsvét!

,lét a tlúmlE
.lé% a tahjúF

Elmúlt a tél,
Fújhat a szél.

ttala wetreQ
.pan a go"aR

Kertek alatt
Ragyog a nap.

,i%u! a nöJ
.i%uˇ djam zéN
,sálo'ol %eL
.sájot soriP
,téh téq _ téh "E
Xtévsúh a ttI

nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ

Jön a nyuszi,
Néz majd Gyuszi.
Lesz locsolás,
Piros tojás.
Egy hét – két hét,
Itt a húsvét!

Égeraracsa, 1996. szeptember 5.

,ileb ,abab ,ileBy
Yilet laggássimah
őtíredne% ógná'

„Beli, baba, beli,
hamissággal teli”
csángó szenderítő

mosagof téq tlov re%"E

Egyszer volt két fogasom

(evtísénezgem)

(megzenésítve)

,mosagof "e meken naV
.mopalaq a gnü' atjaR
ahos tjáf men wanmosagoF
.agof a mes ,ejef a meS

Van nekem egy fogasom,
Rajta csüng a kalapom.
Fogasomnak nem fájt soha
Sem a feje, sem a foga.

,mosagof wisám "e tloV
.nocaip a mettev nniQ
,arsógopor mettötüsgeM
.aródarriv mettegem djaM

Volt egy másik fogasom,
Kinn vettem a piacon.
Megsütöttem ropogósra,
Majd megettem virradóra.

,nolaf a sagof wi"E
.nolát a gidep wisáM
,molá men sé tlov gásólaV
Xmotárab siq ,detehihlE

Egyik fogas a falon,
Másik pedig a tálon.
Valóság volt és nem álom,
Elhiheted, kis barátom!

nabávah te%é!e .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. november 15.

tazára"aM

Magyarázat

jdula * ileb
a ,wéttetjelefle wógná' a\
|tsétnelej a wájdut worugoj

beli — aludj
(a csángók elfelejtették, a
jogurok tudják a jelentést)

1

„Beli, baba, beli
hamissággal teli”
csángó szenderítő

Egyszer volt két fogasom

Van nekem egy fogasom,
Rajta csüng a kalapom.
Fogasomnak nem fájt soha
Sem a feje, sem a foga.
Volt egy másik fogasom,
Kinn vettem a piacon.
Megsütöttem ropogósra,
Majd megettem virradóra.
Egyik fogas a falon,
Másik pedig a tálon.
Valóság volt és nem álom,
Elhiheted, kis barátom!

Égeraracsa, 2001. enyészet havában

2

,ejere za "an na+o wankám igacraq Ay
za rebme za inleq ríb men löf gidda "oh
Ynablát a tál tsetér sokám wa' gím ,lótlat%a
aróM

„A karcagi máknak olyan nagy az ereje,
hogy addig föl nem bír kelni az ember az
asztaltól, míg csak mákos rétest lát a tálban”
Móra

wár ,wám ,wá= ,wáF

Fák, zsák, mák, rák

,wáf a wanllá ttO
.wá= a wutjar góL
wám a nav enneB
.wár anrab "e sÉ

Ott állnak a fák,
Lóg rajtuk a zsák.
Benne van a mák
És egy barna rák.

,wáf a rám wizrÉ
.wá= a %el sakuL
,wár a ajgáriQ
.wám a dnim lluhiQ
,wáfoq a wennöJ
.wámoq a wüleV
xtál tim wám ,wá= ,wáF
.dár wangacaq dniM

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

Érzik már a fák,
Lukas lesz a zsák.
Kirágja a rák,
Kihull mind a mák.
Jönnek a kofák,
Velük a komák.
Fák, zsák, mák mit lát?
Mind kacagnak rád.

Kispest, 1996. december 13.

,ág-ág-ág :ajdnom abiLy
xággáliv wnü"em rokiM
,páh-páh-páh :ajdnom a'aQ
xpál a za nav eri%%eM
,túr-túr-túr :ajdnom ak+uP
xtúgola" a gém ú%%oH
,eeb-eeb-eeb :ajdnom akriB
xebdetreq a wejnemlE
,wem-wem-wem :ajdnom ek'eQ
Xwelköbgem trem ,jlofú' eN
,úm-úm-úm :ajdnom újroB
Xúromo% "él esahoS
,för-för-för :ajdnom ón%iD
Xvö datjar ne"el gidniM
,'ád-oq-toq :ajgosrah wú˛
YXsájot "e arpan nedniM
akódnomkere"

talugnah isulaF

„Liba mondja: gá-gá-gá,
Mikor megyünk világgá?
Kacsa mondja: háp-háp-háp,
Messzire van az a láp?
Pulyka mondja: rút-rút-rút,
Hosszú még a gyalogút?
Birka mondja: bee-bee-bee,
Elmenjek a kertedbe?
Kecske mondja: mek-mek-mek,
Ne csúfolj, mert megböklek!
Borjú mondja: mú-mú-mú,
Sohase légy szomorú!
Disznó mondja: röf-röf-röf,
Mindig legyen rajtad öv!
Tyúk harsogja: kot-ko-dács,
Minden napra egy tojás!”
gyerekmondóka

Falusi hangulat

,'ápalaq ,őllü za gne~
.'ávoq gív a rev tasaV
:cákos ,dnev rám tza ajduT
.'ádoktokat%uP tti zE

Cseng az üllő, kalapács,
Vasat ver a víg kovács.
Tudja azt már vend, sokác:
Ez itt Pusztakotkodács.

,ulaf siq sotalugnaH
;ól gem dúl ,wú/ noravdU
újaratek/eh "e sÉ
.ótídnolob tekécréJ

Hangulatos kis falu,
Udvaron tyúk, lúd meg ló;
És egy hetyketarajú
Jércéket bolondító.

,ón%id a widokcalaM
;llá a+óg a nobálléF
,óhob a ,akcalam A
.láni' takogásón%iD

Malackodik a disznó,
Féllábon a gólya áll;
A malacka, a bohó,
Disznóságokat csinál.

,meken ze ulaf sevdeQ
;metelé mötlöt enneB
,mekemre" ,detehihlE
Xmetere% lőbmeví% "oH

Kedves falu ez nekem,
Benne töltöm életem;
Elhiheted, gyermekem,
Hogy szívemből szeretem!

nabávah sádlá .111711 ,a'araregÉ
tazára"aM
gésitezmen |vál%\ névol% _ bro% "av dnev
tropo'pén |vál%\ távroh _
cákos

Égeraracsa, 2003. július 5.
Magyarázat
vend vagy szorb – szlovén (szláv) nemzetiség
sokác
– horvát (szláv) népcsoport

,'nin wenimmes an%ah italrokaˇy
Yóllálüde"e sé űre%"an ,pé% ima
cnereF gecreH

„Gyakorlati haszna semminek nincs,
ami szép, nagyszerű és egyedülálló”
Herczeg Ferenc

we!éF

Fények

,nabsoráv !éfapmáL

Lámpafény városban,

;negé za !éfgalli'

csillagfény az égen;

,nannojú !éfapmáL
.negér !éfgalli' a

nabávah ré!eq jú .111233334555567 ,a'araregÉ

Lámpafény újonnan,
a csillagfény régen.

Égeraracsa, 1998. augusztus 14.

!émelév a men trodnáV
néketdlöf a tá tezev

Vándort nem a vélemény
vezet át a földtekén

X mámoksiq ,edi jle"iF

Figyelj ide, kiskomám !

:gáliv ój a nav norá˘
."á ttetev gáliv-gá%rO
:lé nagív ólrodnáv A
.lé%ógrof a tnim ,"em-nöJ

Nyáron van a jó világ:
Ország-világ vetett ágy.
A vándorló vígan él:
Jön-megy, mint a forgószél.

,rátahtál a so'apiP
.rá%uh-haB tnim ,si látéS
:teseveq tré zehnedniM
.tteseleb ado-edI

Pipacsos a láthatár,
Sétál is, mint Bach-huszár.
Mindenhez ért keveset:
Ide-oda belesett.

,tegniket arlab-arbboJ
.tegni za assom agaM
,calamsiq a tnim ,ír meN
.%dalah "ú ,%ém elev aH

Jobbra-balra tekinget,
Maga mossa az inget.
Nem rí, mint a kismalac,
Ha vele mész, úgy haladsz.

,jet a tnim ,wi%la lejjÉ
.lekené ,lü/üf lappaN
,nákéb a rő% |a\ tnim ,eznéP
xmákéh ,e"u _ del"iri ,máL

nabávah ré!eq jú .1112711 ,a'araregÉ

Éjjel alszik, mint a tej,
Nappal fütyül, énekel.
Pénze, mint (a) szőr a békán,
Lám, irigyled – ugye, hékám?

Égeraracsa, 2008. augusztus 23.

,egégdúl sé wa!abiLy
Yegév a bbojgelsegel
akódnom ipén

„Libanyak és lúdgége,
legeslegjobb a vége”
népi mondóka

arad a őF

Fő a dara

,asáq a go%op ,go%oP

Poszog, poszog a kása,

,asákal a nabkézaf

fazékban a lakása,

,nöjőfgem rám "oh ,wujráV
.nöjőngem ar"an ój "oh
wüjde%iq djam ,ttőfgem aH

Várjuk, hogy már megfőjön,
hogy jó nagyra megnőjön.
Ha megfőtt, majd kiszedjük

.wü"egem "oh ,arré!át

tányérra, hogy megegyük.

,wujró%gem lavóakaQ

Kakaóval megszórjuk,

.wujlotsóq si gem nebzöq
xzí monif ne+im ,dezrÉ
.zírgebjet "oh ,wájvíh "ú

nabávah ré!eq jú .11233334555567 ,a'araregÉ

közben meg is kóstoljuk.
Érzed, milyen finom íz?
úgy hívják, hogy tejbegríz.

Égeraracsa, 1997. augusztus 7.

:negér-segér avrí nav geMy
YXnebéjedi za tnednim "ét
akódnom ipén

„Meg van írva réges-régen:
tégy mindent az idejében!”
népi mondóka

ú'úba+óG

we%éfa+óg a rám serÜ
.wen!éméq a nebéjeteT
,dalah tto epén rodnáV
.ttala gé wereq a ,ttO
,rátahótál a %el serÜ
Yxrádama+óg ,%lüper ávoHy
,eri%%em né we"emlEy
Y .erégév gáliv a lE
,weréta%%iv nabsuicráMy
.we!émer a ttü"e meleV
:rávazah si temegnE
Y .rá! a za ,we%éf a zE

nabávah ré!eq jú .1711 ,a'araregÉ

Gólyabúcsú

Üres már a gólyafészek
Tetejében a kéménynek.
Vándor népe ott halad,
Ott, a kerek ég alatt.
Üres lesz a látóhatár,
„Hová repülsz, gólyamadár?”
„Elmegyek én messzire,
El a világ végére. ”
„Márciusban visszatérek,
Velem együtt a remények.
Engemet is hazavár:
Ez a fészek, az a nyár. ”

Égeraracsa, 2001. augusztus 31.

,tój nednim netsI nojdAy
,tós ó'lo ,té!e'ep ,troB
YXtósrob wos gem tobab woS
gásnávíkój siq

„Adjon Isten minden jót,
Bort, pecsenyét, olcsó sót,
Sok babot meg sok borsót!”
kis jókívánság

wóradaH

,atsor a sábiH
atsop a leviM
,atzoh gola" wa~
.atsopatel sÉ

lénkevökagárd a _ táraq
gés"e+ús tlán%ah
=ir ttot%affup _ iziz
lazzám sorkuc

Hibás a rosta,
Mivel a posta
Csak gyalog hozta,
És letaposta.

Xtárab ,%uvre°
.táraq rezE
XtáraM dezzéN
.tárad ttozoH

Szervusz, barát!
Ezer karát.
Nézzed Marát!
Hozott darát.

,i%i° were" óJ
.iziz a évÖ
,isiM were" óJ
Xi%ip a i%iH

Jó gyerek Sziszi,
Övé a zizi.
Jó gyerek Misi,
Hiszi a piszi!

nabávah te%é!e .1711 ,tsepsiQ

tazára"aM

Hadarók

Kispest, 2001. november 29.

Magyarázat
karát – a drágaköveknél
használt súlyegység
zizi – puffasztott rizs
cukros mázzal

,nalatni' ,tláni~
sévet!í' sele'

Csinált, csintalan,
cseles csínytevés

nabánadjaH

Hajdanában

(evtísénezgem)

(megzenésítve)

,mattál tóiD
.mat%ám aráf
.nabánad _ nabánadjaH

Diót láttam,
fára másztam.
Hajdanában – danában.

,metde%el djaM
.matgáv erbe=
.nabánad _ nabánadjaH

Majd leszedtem,
zsebre vágtam.
Hajdanában – danában.

,metnem ebűF
.mettevőle
.nabánad _ nabánadjaH

Fűbe mentem,
elővettem.
Hajdanában – danában.

tóid wos A
.mettegem dnim
.nabánad _ nabánadjaH

A sok diót
mind megettem.
Hajdanában – danában.

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. december 28.

1

Csinált, csintalan,
cseles csínytevés

Hajdanában

Diót láttam,
fára másztam.
Hajdanában – danában.

Fűbe mentem,
elővettem.
Hajdanában – danában.

Majd leszedtem,
zsebre vágtam.
Hajdanában – danában.

A sok diót
mind megettem.
Hajdanában – danában.

Kispest, 1998. álom havában

2

lanjah ódokalot A
alálah aka%jé za

A tolakodó hajnal
az éjszaka halála

lanjaH

Hajnal

,lanjah a rám lükő°
Xmettöjgem _ :nö%ökeb
abúdo llá% +ogaB
.mettögöm avnahus

Szőkül már a hajnal,
beköszön: – megjöttem!
Bagoly száll odúba
suhanva mögöttem.

,wantagolób wáf A
.wugáriv a ógnir
:wenzederbé nassaL
.wumlá za rám wilúm

A fák bólogatnak,
ringó a viráguk.
Lassan ébredeznek:
múlik már az álmuk.

,rádam a gno= nék%éF
;saq a nebsehém tnim
návíq tlegger ój sÉ
.sakaq űvdekój a

Fészkén zsong a madár,
mint méhesben a kas;
És jó reggelt kíván
a jókedvű kakas.

nabávah ré!eq jú .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. augusztus 2.

:%pél takórpa aHy
.%ré eri%%em
:%tuf lüklén %é aH
Y%kub tako"an
akódnom ipén

„Ha aprókat lépsz:
messzire érsz.
Ha ész nélkül futsz:
nagyokat buksz"
népi mondóka

ótagovíH

Hívogató

,pél ,abab a péL

Lép a baba, lép,

.péq a ze si pé°

Szép is ez a kép.

,bál siq téq gemeR
.bbávot "em si meN
:ráv a!asedÉ
Xrám ergév jludnI

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

Remeg két kis láb,
Nem is megy tovább.
Édesanya vár:
Indulj végre már!

Kispest, 1997. január 31.

,wöt jludól ,e!!id jludroFy
YXwöröt a gável trájdniM
akódnomkemre"

„Fordulj dinnye, lódulj tök,
Mindjárt levág a török!”
gyermekmondóka

x lálat na"oH

,lánakaf ,ré!átpére~
xlálat ?"oh tsoko nulaF
,rétó%táj ,atnihgelréM
.ré ertseP ah ,ludrofgeM

nabávah te%é!e .1711 ,a'araregÉ

Hogyan talál ?

Cseréptányér, fakanál,
Falun okost hogy' talál?
Mérleghinta, játszótér,
Megfordul, ha Pestre ér.

Égeraracsa, 2001. november 19.

,artévsúh táh mettöjlEy
.artélkú/ a tdaka%el
:sálo'ol a widődzeQ
YXsájot "e ráj si meken
akódnom ipén

„Eljöttem hát húsvétra,
leszakadt a tyúklétra.
Kezdődik a locsolás:
nekem is jár egy tojás!”
népi mondóka

wosumgir itévsúH

Húsvéti rigmusok

1

1

,mettögöm nav tú "aN
:wollá ttőle ótja
,mettöj indoklo'oL
Xworáv tsájot sorip

Nagy út van mögöttem,
ajtó előtt állok:
Locsolkodni jöttem,
piros tojást várok!

11
nabrátpan a soriP
,ajpan wantévsúh a
,ak!ál nednim lürÖ
.ajda tsájot a ah
111
lessemíh roktévsúH
,ótjaka% a elet
,neseví% wallo'oL
.óbmiba=ór őlsef
1111
,táláh wnujda ,ttötnö%ökeB
.elegger wantévsúh a
tálá%a=ór záh a ,medréq
xe-tehel inzötnögeM

nabávah wele% .233334555567 ,a'araregÉ

2
Piros a naptárban
a húsvétnak napja,
Örül minden lányka,
ha a tojást adja.
3
Húsvétkor hímessel
tele a szakajtó,
Locsollak szívesen,
feslő rózsabimbó.
4
Beköszöntött, adjunk hálát,
a húsvétnak reggele.
kérdem, a ház rózsaszálát
Megöntözni lehet-e?

Égeraracsa, 1995. április 17.

:ze zagi ,mes "av ,de%iHy
Y%el őse ,tsüf a pa'el
aluger it%arap

„Hiszed, vagy sem, igaz ez:
lecsap a füst, eső lesz”
paraszti regula

meletnI

Xmaifsiq ,gem dzén sé jdala°
xtsü za rám gelem géle "oh
Xerzűt a "ét táf sene"E
.tsüf a llá% nébrög neppéksám

nabávah ré!eq jú .1111233334555567 ,a'araregÉ

Intelem

Szaladj és nézd meg, kisfiam!
hogy elég meleg már az üst?
Egyenes fát tégy a tűzre!
másképpen görbén száll a füst.

Égeraracsa, 1999. augusztus 1.

,tegelem zzoh ,aknilataQy
YXtelevel dlöz wanáf _ wenűf
akódnom ipén

„Katalinka, hozz meleget,
fűnek – fának zöld levelet!"
népi mondóka

rá! a ttI

,acitaq siq ereˇ
Xrágobacitaq
,"av tti ah"oh ,moduT
.rá! a tti delev

nabávah molá .11233334555567 ,luZ

Itt a nyár

Gyere kis katica,
katicabogár!
Tudom, hogyha itt vagy,
veled itt a nyár.

Suhl, 1997. december 18.

,wedeneB ,fe=óJ ,rodnáSy
Ytegelem wanzoh nabká=
aluger it%arap

„Sándor, József, Benedek,
zsákban hoznak meleget”
paraszti regula

%avat a ttI

;telet a i%e a/uQ
,telekiq nöj larrodnáS
tegelem djam zoh fe=óJ
.tegele lekkedeneB
,ebsétüspan wannov tedlöF
;ergé za lef lüper rádaM
:ertér a iq si et rám ssuF
Xebrézüf pé% togáriv jnoF
,akiraq ,adbal ráv dáR
,akirab siq a lárgU
,akilaP danátu tuF
XakiraM ,nasro" jdala°
,noját a llá% rédnüt %avaT
;molá "e tnim ,ő pé% na+O
,nogá nednim t%akaf te"üR
.motál "oha ,tnih tömörÖ

nabávah telekiq .11233334555567 ,tsepsiQ

Itt a tavasz

Kutya eszi a telet;
Sándorral jön kikelet,
József hoz majd meleget
Benedekkel eleget.
Földet vonnak napsütésbe,
Madár repül fel az égre;
Fuss már te is ki a rétre:
Fonj virágot szép füzérbe!
Rád vár labda, karika,
Ugrál a kis barika,
Fut utánad Palika,
Szaladj gyorsan, Marika!
Tavasz tündér száll a tájon,
Olyan szép ő, mint egy álom;
Rügyet fakaszt minden ágon,
Örömöt hint, ahogy látom.

Kispest, 1997. március 15.

:tré iknednim zehimalaV
tréze lótsám wnutahlunat

Valamihez mindenki ért:
tanulhatunk mástól ezért

ógzom-őgzI

,amrofkere" ógzom-őgzI
Xanlov si ój ,anlunat ah
:allot a %%or ,dut mes inrÍ
.allotomgödrö nevele

nabávah őtevgam .1111233334555567 ,a'araregÉ

Izgő-mozgó

Izgő-mozgó gyerekforma,
ha tanulna, jó is volna!
Írni sem tud, rossz a tolla:
eleven ördögmotolla.

Égeraracsa, 1999. október 3.

ed ,ttotagga%gem wolocrah ddaHy
Y…Xttala dól%áz setelü'eB
sonáJ adjaV

„Hadd harcolok megszaggatott, de
Becsületes zászlód alatt!…”
Vajda János

wnüpékleJ

Jelképünk

,ógobol :nav nelétöq aH

Ha kötélen van: lobogó,

.ól%áz :llá nadráli% ah

ha szilárdan áll: zászló.

levéní% dlöz ,réhef ,soriP
.ótatgobod teknüví% a

nabávah a!adlöf .2711 ,a'araregÉ

Piros, fehér, zöld színével
a szívünket dobogtató.

Égeraracsa, 2005. szeptember 17.

nolfum a ahujdav apóruE

Európa vadjuha a muflon

wohuJ

,apa za soq a ttI
.a!a za akrib a
,!áráb a were" A
.már zén nedíle% +em?
,itezev ráma% A
ileret %áhuj a
,ajá/uq s ,tajá! A
.anátu tuf ilup

Juhok

Itt a kos az apa,
a birka az anya.
A gyerek a bárány,
'mely szelíden néz rám.
A szamár vezeti,
a juhász tereli
A nyájat, s kutyája,
puli fut utána.

,nőzem-nődre wanráJ
.nőlegel :nnikado
,nabábus si neléT
.nabábo% gelem men s

Járnak erdőn-mezőn,
odakinn: legelőn.
Télen is subában,
s nem meleg szobában.

nabálatlá ó+koT
.nabároq lataif
ekrej a %el akriB
.e%rep _ őnlef ah ,djam

Toklyó általában
fiatal korában.
Birka lesz a jerke
majd, ha felnő – persze.

:ajátjaf iazaH
.ajágic sé akcar
lóbsoq a %el ürÜ
.órút lőbjethuj a s

nabávah te%é!e .233334555567 ,a'araregÉ

Hazai fajtája:
racka és cigája.
Ürü lesz a kosból
s a juhtejből túró.

Égeraracsa, 1995. november 5.

tazára"aM
111133-1113 even huj a _ ó+kot
nabároq sopanóh
bbalataif lénsevé"e za _ ekrej
even !áráb !étsőn
soq ttotínalatravi nolataif _
ürü

Magyarázat
toklyó
jerke
ürü

– a juh neve 13-24
hónapos korában
– az egyévesnél fiatalabb
nőstény bárány neve
– fiatalon ivartalanított kos

Őshazája hegyes vidék

wédiv se"eh ajázahsŐ

wék'eQ

,apa za wab a ttI
.a!a za !étsőn a
,adig a were" A
.argubargu siq a

Kecskék

Itt a bak az apa,
a nőstény az anya.
A gyerek a gida,
a kis ugrabugra.

,anokor wohuj A
.azzodnog rebme za
tallá nelet!égI
.lalláka%ek'eq siq

A juhok rokona,
az ember gondozza.
Igénytelen állat
kis kecskeszakállal.

,dolálpát ah ,sáláH
.todála' "e tálle
:even a ttel trézE
.enehet we!ége%

Hálás, ha táplálod,
ellát egy családot.
Ezért lett a neve:
szegények tehene.

,legel nabdaba% aH
.lleq inzá"iv no"an
avgárel te"ür A
.nabkáf a zoko tráq

Ha szabadban legel,
nagyon vigyázni kell.
A rügyet lerágva
kárt okoz a fákban.

,sárgukab :asárgU
.gástalum sotájas
,tegrekgem lavávra°
.tehlelkö si lef gém

Ugrása: bakugrás,
sajátos mulatság.
Szarvával megkerget,
még fel is öklelhet.

nabávah te%é!e .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. november 25.

„Ez a kislány gyöngyöt fűz,
ég a szeme, mint a tűz”
játékos mondóka

,zűf tö"nö" !álsiq a zEy
Yzűt a tnim ,eme% a gé
akódnom sokétáj

X ttü"e wüssereQ

Keressük együtt !

(evtísénezgem)

(megzenésítve)

_ Xráq ed _ tteseeL
.rásoksórrav A
avlurobiq amlatrat A
.rám tlurugetre°

Leesett – de kár! –
A varróskosár.
A tartalma kiborulva
Szertegurult már.
Szörnyű nagy a gond:
Elgurult a gomb.
Cérna, olló, mérőszalag
Ágy alá bújt pont.

:dnog a "an ű!rö°
.bmog a tluruglE
gala%őrém ,óllo ,anréC
.tnop tjúb ála "Á

Keresd meg a tűt,
Én meg a gyűszűt!
Hadd varrjak a babácskámnak
Ruhát, gyönyörűt!

,tűt a gem dsereQ
Xtű%ű" a gem nÉ
wanmák'ábab a wajrrav ddaH
Xtűrö!ö" ,táhuR
:rám matrrav si geM
.ráj nabáhur jÚ
,nebémörö seper eví°
.rádamsiq a tniM

Meg is varrtam már:
Új ruhában jár.
Szíve repes örömében,
Mint a kismadár.

nabávah getegref .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. január 21.

1

„Ez a kislány gyöngyöt fűz,
ég a szeme, mint a tűz”
játékos mondóka

Keressük együtt !
(gyerekdal alapján)

Leesett – de kár! –
A varróskosár.
A tartalma kiborulva
Szertegurult már.

Keresd meg a tűt,
Én meg a gyűszűt!
Hadd varjak a babácskámnak
Ruhát, gyönyörűt!

Szörnyű nagy a gond:
Elgurult a gomb.
Cérna, olló, mérőszalag
Ágy alá bújt pont.

Meg is varrtam már:
Új ruhában jár.
Szíve repes örömében,
Mint a kismadár.
ismeretlen szerző

Kispest, 2004. fergeteg havában

2

,"á apu' _ apu' _ apu~y
Y"áv wa' 'nin enneb anráp
akódnom ipén

„Csupa – csupa – csupa ágy,
párna benne nincs csak vágy”
népi mondóka
nebmetreQ

,wo"av nebtreQ
wobab a loh?
ará% ótuf
.aráf dala%
,modnog sám 'niN
,moloroslef
meret im "oh
:nebéjdlöf a
mo'idaraP
,mo%i tével
:sedé tnim ,bböt
.segés%ége
weter a XdzéN
,wereq ejef
ré!eq sorí=
.réfle éllem
akrobu zA
,amrot ttögöm
,gör "e tto-tti
.wöt a loggug s

Kertemben

Kertben vagyok,
'hol a babok
futó szára
szalad fára.
Nincs más gondom,
felsorolom,
hogy mi terem
a földjében:
Paradicsom
levét iszom,
több, mint édes:
egészséges.
Nézd! a retek
feje kerek,
zsíros kenyér
mellé elfér.
Az uborka
mögött torma,
itt-ott egy rög,
s guggol a tök.

me+e=erteP
,mede% téjdlöz
,torpaq éllem
.tórpa ,trellez

Petrezselyem
zöldjét szedem,
mellé kaprot,
zellert, aprót.

,apéragráS
Xarkéram dgof
:erőd "él en
.előt %lü/üf

Sárgarépa,
fogd marékra!
ne légy dőre:
fütyülsz tőle.

,am"ah a ttO
,am takírgem
nednim im ,mál
.nebmetreq őn

nabávah sádlá .11233334555567 ,a'araregÉ

Ott a hagyma,
megríkat ma,
lám, mi minden
nő kertemben.

Égeraracsa, 1997. július 1

„Az ifjúság a leggyönyörűbb és
legmúlandóbb dolog a világon”
Linklater Erik

sé bbűrö!ö"gel a gásújfi zAy
Ynogáliv a golod bbódnalúmgel
wirE retélkniL

moravaq _ mereveQ

Keverem – kavarom

wnüjde% tö'lömüˇ
Xebizí
wnütí%éq trávkeL
.erilét

Gyümölcsöt szedjünk
ízibe!
Lekvárt készítünk
télire.

,távli% a wüzzőF
,tsü za llá
,rámmi si go/oR
.tsüf a llá%

Főzzük a szilvát,
áll az üst,
Rotyog is immár,
száll a füst.

,arbboj mereveQ
,si na//or
abmorokkemreˇ
.%iva%%iv

Keverem jobbra,
rottyan is,
Gyermekkoromba
visszavisz.

%ége matto%táJ
,nátuléd
ré!eq sorávkeL
.máer tráv

Játszottam egész
délután,
Lekváros kenyér
várt reám.

,mettev ebzéq téQ
,soráp "í
mettel gilüf djaM
.sorávkel

Két kézbe vettem,
így páros,
Majd fülig lettem
lekváros.

,arlab mereveQ
,rám tlúmle
nassal ődi zA
.trájle lój

Keverem balra,
elmúlt már,
Az idő lassan
jól eljárt.

nálat sőremsI
xzí za ze
:lánaq a llágeM
.zí za %éq

Ismerős talán
ez az íz?
Megáll a kanál:
kész az íz.

nabávah te%é!e .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. november 21.

,lás pé% náka! iluPy
.látés nebőse zA
,lláté% erő% rödnöG
Ylát +ém ajótatI
akódnomkere"

„Puli nyakán szép sál,
Az esőben sétál.
Göndör szőre szétáll,
Itatója mély tál”
gyerekmondóka

x nebőse láni' tim ,iQ
(nájpala !ámo"ahjá%)

Ki, mit csinál esőben ?
(szájhagyomány alapján)

,gerepe' ,őse wisE

Esik eső, csepereg,

.gereseq akinnaP A

A Pannika kesereg.

xláni' tim eksöB a táH
.láti% tsom ,tüs tere!eQ

nabávah a!adlöf .11711 ,a'araregÉ

Hát a Böske mit csinál?
Kenyeret süt, most szitál.

Égeraracsa, 2002. szeptember 16.

,widózokadut sé dut sódut Ay

„A tudós tud és tudakozódik,

,ajdut mes tza naltadut a ed

de a tudatlan azt sem tudja,

Ywéjdózokadut si lőrim "oh

hogy miről is tudakozódjék”

gésse'löb ipén

népi bölcsesség

x iQ

Ki ?

ttotál iQ

Ki látott

rám

már

,togáliv

világot,

ttede% iq

ki szedett

rám

már

xtogáriv

virágot?

ttözű iQ

Ki űzött

rám

már

,tógnallip

pillangót,

ttollah iq

ki hallott

rám

már

xtó%gnarah

harangszót?

ttotál iQ

Ki látott

rám

már
erdőt, rétet,

,tetér ,tődre
tlozjar iq

ki rajzolt

rám

már

xtepéq akrat

tarka képet?

1

ttollah iQ

Ki hallott

rám

már

,tógir seh+ep

pelyhes rigót,

ttede% iq

ki szedett

rám

már

xtóid sakul

lukas diót?

ttotál iQ

Ki látott

rám

már

,tokatap

patakot,

ttogof iq

ki fogott

rám

már

xtogo!ú%

szúnyogot?

ttopaq iQ

Ki kapott

rám

már

,tálobaz

zabolát,

ttoda iq

ki adott

rám

már

xtálorap

parolát?

xiq _ iq _ iQ

Ki – ki – ki?

nabávah sádlá .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. július 5.

tazára"aM

Magyarázat

óláglo% arsátí!ári _ albaz

zabla – irányításra szolgáló

nabájá% ól a sav

vas a ló szájában

ságofzéq _ alorap

parola – kézfogás

2

Ymolá za anokor lálah a ,negIy
cnereF akrarteP

„Igen, a halál rokona az álom”
Petrarca Ferenc

telekiQ

nabákpisóh ek'e"ür A
.telet a tá a%%ula
lavá+osom ah ,derbéleF
.telekiq a tnö%ökár

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Kikelet

A rügyecske hósipkában
alussza át a telet.
Felébred, ha mosolyával
ráköszönt a kikelet.

Kispest, 1998. december 31.

,lá%dán a gellib ,gellIy
.lágodjúf őlle% a aH
,lá%amla% ,lá%dáN
YXlláiq za ,mezgév nikA
akódnom ósavloiq

„Illeg, billeg a nádszál,
Ha a szellő fújdogál.
Nádszál, szalmaszál,
Akin végzem, az kiáll!"
kiolvasó mondóka

wólomá%iQ
1

xsakaq a "oH
Xsarag moráh
xwú/ a táH
Xwujda men
,lá%amla% _ lá% _ li°
,retéP ajllah
.láP ajtál

Kiszámolók
1

Hogy a kakas?
három garas!
Hát a tyúk?
nem adjuk!
Szil – szál – szalmaszál,
hallja Péter,
látja Pál.

xwatap a +éM
Xwa/al őrem
xré za táH
Xré gidrét
,zívó+of _ zív _ zűT
,bérev izén
.zí' a%%i

Mély a patak?
merő latyak!
Hát az ér?
térdig ér!
Tűz – víz – folyóvíz,
nézi veréb,
issza csíz.

xi'a' a loH
Xi'oq ajráv
xdúl a táH
Xdut inráj
,rápkéreq _ ráp _ ríP
wétáj a ze
.ráv dáret

Hol a csacsi?
várja kocsi!
Hát a lúd?
járni tud!
Pír – pár – kerékpár,
ez a játék
terád vár.

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. január 16.

abni/ukuQ matráj novoLy
.nabni=amraq őré gidréT
,téksöB mattáL
.ték'ö% metde°
,őtteqnezit :őtteq ro%taH
YXőtegreq ój a za "av eT
akódnom ósavloiq

„Lovon jártam Kukutyinba
Térdig érő karmazsinban.
Láttam Böskét,
Szedtem szöcskét.
Hatszor kettő: tizenkettő,
Te vagy az a jó kergető!”
kiolvasó mondóka

wólomá%iQ
11

Kiszámolók
2

nereke% ,neregE
,"él a wos
sirám ,sirbÁ
x"ém ávoh

Egeren, szekeren
sok a légy,
Ábris, máris
hová mégy?

we"em rokkA
,avohráb
we%el ah ,djaM
.anotaq

Akkor megyek
bárhova,
Majd, ha leszek
katona.

notnáp _ notnÁ
,nofitit
novli% _ novlI
.nofilaq

Ánton – pánton
titifon,
Ilvon – szilvon
kalifon.

ákar _ ákA
,if i'iq
ákat _ ákiT
Xiq %ém et

Aká – raká
kicsi fi,
Tiká – taká
te mész ki!

,éláq !arA
;érágirig
wetehel meN
.émábab a

Arany kálé,
girigáré;
Nem lehetek
a babámé.

,őkre% tsüzE
;őlecibrög
,wövöngem aH
Xő %el mé!e

nabávah őtevgam .11711 ,a'araregÉ

Ezüst szerkő,
görbicelő;
Ha megnövök,
enyém lesz ő!

Égeraracsa, 2002. október 6.

,éleb /oQy
;élavli°
%ujab a gáV
YXéleftéQ
akódnom

„Koty belé,
Szilvalé;
Vág a bajusz
Kétfelé!”
mondóka

eksele!toQ

Kotnyeleske

(evtísénezgem)

(megzenésítve)

,%é i'iq nebjef "an "E

Egy nagy fejben kicsi ész,

.%évado ,na//okgem aH

Ha megkottyan, odavész.

, _ Xlój dodut _ za sele!toQ

Kotnyeles az – tudod jól! – ,

.ló%eleb ebnednim iQ?

'Ki mindenbe beleszól.

nabávah te%é!e .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. november 23.

1

„Koty belé,
Szilvalé;
Vág a bajusz
Kétfelé”
mondóka

Kotnyeleske

Egy nagy fejben kicsi ész,
Ha megkottyan, odavész.
Kotnyeles az – tudod jól! – ,
'Ki mindenbe beleszól.

Égeraracsa, 2001. enyészet havában

2

,dejigem wemre" ?+emAy
Yteis ebélö aj!a
akódnom ipén

„Amely' gyermek megijed,
anyja ölébe siet”
népi mondóka

ólák'ukuQ

,rataviz a gorom ,gúZ
xrapaq im nabkalba za
,lévelaf göröz-geriZ
.léq artú :ajjúf lé% ah
,ekihém gömmüz-gemmiZ
.ekinéB siq a izén
ttala wáf ógnir-ógnI
.tdala%le rataviz a

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Kukucskáló

Zúg, morog a zivatar,
az ablakban mi kapar?
Zireg-zörög falevél,
ha szél fújja: útra kél.
Zimmeg-zümmög méhike,
nézi a kis Bénike.
Ingó-ringó fák alatt
a zivatar elszaladt.

Kispest, 1998. december 29.

,ilkedré men tólosám'luq A
talosám a %el 'luklá "oh

A kulcsmásolót nem érdekli,
hogy álkulcs lesz a másolat

wák'o'luQ

wék'eví% a wótahti˘
,ne!!öq la’’luq siq téq a
:nebővöj a dstjelef eN
XWÉSSET sé MÖNÖ°ÖQ "oh

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

Kulcsocskák

Nyithatók a szívecskék
a két kis kulccsal könnyen,
Ne felejtsd a jövőben:
hogy KÖSZÖNÖM és TESSÉK!

Kispest, 1996. december 13.

Megbecsülhetetlen segítőtárs

srátőtíges neltetehlü'ebgeM

wá/uQ

,apa za naq a ttI
.a!a za aku% a
,wö+öq a were" A
.wörö agástárab
a/uk%ádav sevdeQ
.al=iv ra"am pé% a
,t%avuq a deremsI
xt%airgem gidnim +em?
,atjafra"am moráH
:a/ukro%áp soko
ilup sé rodnomoQ
.imup i'iq a gem
ráviq ,tjah takadaV
.rága ra"am sro" a
óhob siq ne+im XdzéN
.ópoq i+édre za
llá tti négév mesreV
:+ába% a avríel
,dstnáb en sé dzoníq eN
Xtá/uq a gem dlü'eb

nabávah te%é!e .233334555567 ,a'araregÉ

Kutyák

Itt a kan az apa,
a szuka az anya.
A gyerek a kölyök,
barátsága örök.
Kedves vadászkutya
a szép magyar vizsla.
Ismered a kuvaszt,
'mely mindig megriaszt?
Három magyarfajta,
okos pászorkutya:
Komondor és puli
meg a kicsi pumi.
Vadakat hajt, kivár
a gyors magyar agár.
Nézd! milyen kis bohó
az erdélyi kopó.
Versem végén itt áll
leírva a szabály:
Ne kínozd és ne bántsd,
becsüld meg a kutyát!

Égeraracsa, 1995. november 10.

ókaf ,+eseq ,sereD
ój wenní%ól jep a s

Deres, kesely, fakó
s a pej lószínnek jó

wavoL

,apa za rödő' A
.a!a za acnaq a
,óki' a were" A
.ój intagomis tő
tápa za nevén sáM
.wájvíh si wenném gém
,seném a ttel lőbbE
.segév amá% wen+em?

Lovak

A csődör az apa,
a kanca az anya.
A gyerek a csikó,
őt simogatni jó.
Más néven az apát
még ménnek is hívják.
Ebből lett a ménes,
'melynek száma véges.

:itegreq sóki' A
,ileret tseném a
návol ajtatgottaP
.tárotso sákiraq

A csikós kergeti:
a ménest tereli,
Pattogtatja lován
karikás ostorát.

,atjaf %uinón naV
.apirap ótuf lój s
inlepic tehret A
.izökarum a ój

Van nóniusz fajta,
s jól futó paripa.
A terhet cipelni
jó a muraközi.

,anokor a ráma°
.anrab ,réhef ,ekrü%
,rév%ö wükéreveQ
.rétle lótinóp a

Szamár a rokona,
szürke, fehér, barna.
Keverékük öszvér,
a pónitól eltér.

nabávah te%é!e .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. november 4.

tazára"aM
lakkalá% réhef ní% tétös
nábál ól a ní%komoh
ní% agrássékrü%
ní% anrabad=or
ól űsét%é!et ra"am
ném ttotínalatravi

Magyarázat
_
_
_
_
_
_

sered
+eseq
ókaf
jep
%uinón
apirap

deres
kesely
fakó
pej
nóniusz
paripa

–
–
–
–
–
–

sötét szín fehér szálakkal
homokszín a ló lábán
szürkéssárga szín
rozsdabarna szín
magyar tenyésztésű ló
ivartalanított mén

,%ut a dula notAy
Y%ut agem %ua% siv
!évtjeró%

„Aton alud a tusz,
vis szausz mega tusz”
szórejtvény

noplatdúL
(nájpala !ámo"ahjá%)

,dúl a tnim ,tallá bbe% 'niN
.túgola" ikén lleq meN
,rájiq ah ,erőzem A
.rá! a tti !ozib rokkA
,dúl a tnim ,bbasoko 'niN
.túgola" ikén lleq meN
,tá netér ráj báltízeM
.támzi' a ilémíkgeM

nabávah a!adlöf .11711 ,a'araregÉ

tazára"aM
, ?%útá dúl a nót A
?%útá gem ?%úa%%iv

Lúdtalpon
(szájhagyomány alapján)

Nincs szebb állat, mint a lúd,
Nem kell néki gyalogút.
A mezőre, ha kijár,
Akkor bizony itt a nyár.
Nincs okosabb, mint a lúd,
Nem kell néki gyalogút.
Mezítláb jár réten át,
Megkíméli a csizmát.

Égeraracsa, 2002. szeptember 17.

Magyarázat
A tón a lúd átúsz' ,
visszaúsz' meg átúsz'

widok%agar zeh+ehókal a bbáknI

Inkább a lakóhelyhez ragaszkodik

wák'aM

,apa za rúdnaq A
.a!a za !étsőn a
,acic a were" A
.amis :erő% ahup
,si am wnützöq lé "Ú
.sirgit i'iq "e tnim
,cudráp a anokoR
.zúih sé nál%oro
,asállah a selÉ
.asátál a gém táh
,terege za ajgoF
.teseveq si men sé
:lukala eme% A
.lugátiq nebtétös
ne%ége ,wizotláv S
.neb!éf ,ákkí' !ekseq
gidnim djam evseeL
,wise aráplat a
,ttedegéle ah sÉ
.tegele lobmorod

nabávah te%é!e .233334555567 ,a'araregÉ

Macskák

A kandúr az apa,
a nőstény az anya.
A gyerek a cica,
puha szőre: sima.
Úgy él köztünk ma is,
mint egy kicsi tigris.
Rokona a párduc,
oroszlán és hiúz.
Éles a hallása,
hát még a látása.
Fogja az egeret,
és nem is keveset.
A szeme alakul:
sötétben kitágul.
S változik, egészen
keskeny csíkká, fényben.
Leesve majd mindig
a talpára esik,
És ha elégedett,
dorombol eleget.

Égeraracsa, 1995. november 26.

wojavlot "an a narkaˇy
Ytekebbesiq a gem witetnüb
%ublaB .C

„Gyakran a nagy tolvajok
büntetik meg a kisebbeket”
C. Balbus

őtegrekak'aM

Macskakergető

acic somriC
,etse za tne' tlöfjet
a!o%%adzaG
:ettegreq levűrpös

Cirmos cica
tejfölt csent az este,
Gazdasszonya
söprűvel kergette:

,nenni jnemlEy
Xak'am et ,rám cripis
ne"iv crévdúL
YXatdamozidrom _ táh

„Elmenj innen,
sipirc már, te macska!
Lúdvérc vigyen
hát – mordizomadta!”

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. február 9.

we/nip őlé nebte%émret Ay

„A természetben élő pintyek

Ywenlekené nabsáló%ját

tájszólásban énekelnek”

rodnáS sadloH

Holdas Sándor

javi=rádaM

Madárzsivaj

:elüf elü% a ajllaH

Hallja a szüle füle:

.elümelüf a gotta'

csattog a fülemüle.

: ?zátólf ah ,óknilám A

A málinkó, ha flótáz' :

. ?zálovuf t- Yóid ój ?+imy

„mily' jó dió” -t fuvoláz' .

wégenic wige/nip tzA

Azt pintyegik cinegék

YXwékinti!y :"oh ,la%%avat

tavasszal, hogy: „nyitnikék!”

,lef ebgé llá% atri'aP

Pacsirta száll égbe fel,

.lekené naódará s

s áradóan énekel.

geresdah ek'efitsüF

Füstifecske hadsereg

.gere'i' ,lekére'if

ficserékel, csicsereg.

,jáv túdo sé wi%úq náF

Fán kúszik és odút váj,

.+ákrah a nekkö% _ Ywkürt-wki'y

„csikk-trükk” – szökken a harkály.

ajókal we%éf sagaM

Magas fészek lakója

.a+óg a evlepeleq

kelepelve a gólya.

:ge/ip sé tnakkir ógiR

Rigó rikkant és pityeg:

Yxge/if a ge/i "oh ,sony

„nos, hogy ityeg a fityeg?”

_ XwukabaH _ ajdnom téveN

Nevét mondja – Habakuk! –

.wkukaq a war men tek%éf s

s fészket nem rak a kakukk.

,egi!ev ,adnirede°

Szederinda, venyige,

.ekizüf pla'pli' lé tto

ott él csilpcsalp füzike.

:!évevö% alad s ,gorá~

Csárog, s dala szövevény:

.!évevöj a +égeres

seregély a jövevény.

xlekedré ekő/nip A

A pintyőke érdekel?

.lekené nesötsüze

ezüstösen énekel.

1

YXráqY :ajdnom lappan újraV

Varjú nappal mondja: „kár!”

.rám gohuh +ogab lejjé

éjjel bagoly huhog már.

,tekené tne//üf wóriP

Pirók füttyent éneket,

.tege'i' gem e=e= a

a zsezse meg csicseget.

,nebgél a tagúrq uraD

Daru krúgat a légben,

.netér a //alap/ipjrüf

fürjpitypalatty a réten.

,ráj elreg avlokébruT

Turbékolva gerle jár,

.rápbmalag gereseq ,gúb

búg, kesereg galambpár.

,ava% sas gojjiv _ Ywkilq-wkilQy

„Klikk-klikk” – vijjog sas szava,
„ki jő' ?” – az ölyv panasza.

.a%anap v+ö za _ Yx ?őj iqy
,dahbérev a lepiri~

Csiripel a verébhad,

. Ywa'-wa'-wa'y :gerre' akra%

szarka cserreg: „csak-csak-csak” .

,tegette' ak%u' náf A

A fán csuszka csetteget,

.tegele tlokir +áris

sirály rikolt eleget.

,gola" nnel gosrah siraH

Haris harsog lenn gyalog,

.golavir negé ú//ah

hattyú égen rivalog.

,lój gopás ,gopáh ecéR

Réce hápog, sápog jól,

.lokivuq gem wivuq a

a kuvik meg kuvikol.

,nabrá'om a rís cibíB

Bíbic sír a mocsárban,

.nabdán a gorroq wö'öv

vöcsök korrog a nádban.

,cilegnet a ló% na"áL

Lágyan szól a tengelic,

. Ycil egit ,cil-gity :alad

dala: „tig-lic, tige lic” .

,rádam a %el "í sognaH

Hangos így lesz a madár,

.rátah a lótladrádam s

s madárdaltól a határ.

nabávah ré!eq jú .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. augusztus 12.

2

,a'rah a wos nabnotalaBy
YXa'raM ,tágam astrat netsI
akódnom ipén

„Balatonban sok a harcsa,
Isten tartsa magát, Marcsa!”
népi mondóka

ak'am ak'a' a gem a'raM

Marcsa meg a csacska macska

,ták'or ak'aq ttopaq a'raM
.ták'ó wa' ed ,ták'abbo"aN
,ak'am "e tlé nabák'or A
.ak'a' a ,tléf ak'am a sÉ

Marcsa kapott kacska rocskát,
Nagyobbacskát, de csak ócskát.
A rocskában élt egy macska,
És a macska félt, a csacska.

,ták'alah "e ázzoh ttopaQ
.ták'avat gém ttotál men +eM?
,a'rah a tlov ak'alah A
.a'raM atkar si abák'oR

Kapott hozzá egy halacskát,
'Mely nem látott még tavacskát.
A halacska volt a harcsa,
Rocskába is rakta Marcsa.

,tá%jab a'rah atgof ak'aM
.tákraf ak'am a gem a'raH
,ak'ó sé tlov ak'aq leviM
.ak'or ak'aq a tteseté°

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

Macska fogta harcsa bajszát,
Harcsa meg a macska farkát.
Mivel kacska volt és ócska,
Szétesett a kacska rocska.

Kispest, 1996. december 13.

tazára"aM

Magyarázat

selüf úkala púq _ ak'or
lóbkágnod !éde

rocska – kúp alakú füles
edény dongákból

,wezéceb tekemre" órpa aHy
:iken nótatzib modnom tzA
,dekénet modatá rám me+eH
YXiq et jluriv ,wodavreh nÉ
rodnáS niksuP

„Ha apró gyermeket becézek,
Azt mondom biztatón neki:
Helyem már átadom tenéked,
Én hervadok, virulj te ki!”
Puskin Sándor

tese ttesegeM

,tte%evle tlov men iteP
,tteseliq nokalba za

Megesett eset

Peti nem volt elveszett,
az ablakon kilesett,

,ttese lój gem nnikado

odakinn meg jól esett,

,tese za gem tnétröt "ú

úgy történt meg az eset,

;tteseel allot a "oh

hogy a tolla leesett;

,tteseiq ,tlú! anátu

utána nyúlt, kiesett,

,ttese lój :tlov sé'nere%

szerencsés volt: jól esett,

.teseveq "e ttegre/ip s

s pityergett egy keveset.

nabávah wele% .3711 ,etemerairáM

Máriaremete, 2010. április 30.

Yajtrops emle za !évtjer Ay
fe=óJ recérG

„A rejtvény az elme sportja”
Grätzer József

neltetehtjefgeM

,arnála' a llá% go!ú% aH

Megfejthetetlen

Ha szúnyog száll a csalánra,

:t!álat wa' tahzoko za

az okozhat csak talányt:

,togo!ú% a ipí' nála~

Csalán csípi a szúnyogot,

xtnála' a wnugo!ú% "av

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

vagy szúnyogunk a csalánt?

Kispest, 1998. december 24.

,ajab nav weniknedniM
ajdagat si na"ohráb

Mindenkinek van baja,
bárhogyan is tagadja

x aktit a iM

,aktu'amla ttogárel zA

Mi a titka ?

Az lerágott almacsutka,

;aktuJ ,a'nA dut lój te+em?

'melyet jól tud Ancsa, Jutka;

:aktit a im "oh ,men tza ed

de azt nem, hogy mi a titka:

xaktir tréim ólloh réhef

fehér holló miért ritka?

nabávah a!adlöf .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. szeptember 28.

,őkinE ,dzéNy
Xődre za gÉ
,ő=eD ,dotáL
YXőzem wil!éF
roksálmálliv

„Nézd, Enikő,
Ég az erdő!
Látod, Dezső,
Fénylik mező!”
villámláskor

ebémle"if iknedniM

iz"ejgem ikrákA
_ ttegégem re%"e ah _
,ilüreq s ;te+eh a
.tehgégem arjú trem

nabávah netsipan .123711 ,dlöfsá/áM

Mindenki figyelmébe

Akárki megjegyzi
– ha egyszer megégett –
a helyet; s kerüli,
mert újra megéghet.

Mátyásföld, 2016. június 10.

,"eb!ara ,óknilám!arAy
Yóríbaglo% ,eh+ev agrás
ieven ipén ógiragrás a

x ógiragrás a zedréq tiM

:ó%alovuf a neblezöq wizgnahleF
.ógir a lü/üf nobmod irávtópiL

„Aranymálinkó, aranybegy,
sárga velyhe, szolgabíró”
a sárgarigó népi nevei

Mit kérdez a sárgarigó ?

Felhangzik közelben a fuvolaszó:
Lipótvári dombon fütyül a rigó.

xódale nav imy :melőt izedréq tzA

Azt kérdezi tőlem: „mi van eladó?

Yxóillim * wos-wos ,úif ,óid e-naV

Van-e dió, fiú, sok-sok — millió?”

nabávah ré!eq jú .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. augusztus 28.

””em a wiré _ "E
őnket neltekenef _ őtteQ
moráv táro'av a _ moráH
X"ém men ado _ "éN
wöt a wiré _ tÖ
dap a dasah _ taH
wép a tüs tsom _ téH
clop a wil!éf _ clo˘
cnereF a űjefsiq _ cneliQ
zív a at%it _ zíT
,a%%iv ddiv ,at%it men aHy
YXa%%igem ráma% a ttO
mír ólomá%

Egy – érik a meggy
Kettő – feneketlen teknő
Három – a vacsorát várom
Négy – oda nem mégy!
Öt – érik a tök
Hat – hasad a pad
Hét – most süt a pék
Nyolc – fénylik a polc
Kilenc – kisfejű a Ferenc
Tíz – tiszta a víz
„Ha nem tiszta, vidd vissza,
Ott a szamár megissza!”
számoló rím

wákódnoM
1

Mondókák
1

””em a ttala "eh
őtnem a nőtjel
norá! tlov moráq
"él a tnim ,"ú "ét
döq a er"e ttőn
dah anocram dav
tér akrat a pé%
'lo" nabkoras tlov
cnelel a cnereF
zív at%it rám %irq

Ł
Ł
Ł
Ł
Ł
Ł
Ł
Ł
Ł
Ł

"e
őtteq
moráh
"én
tö
tah
téh
clo!
cneliq
zít

egy
kettő
három
négy
öt
hat
hét
nyolc
kilenc
tíz

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

hegy alatt a meggy
lejtőn a mentő
károm volt nyáron
tégy úgy, mint a légy
nőtt egyre a köd
vad marcona had
szép a tarka rét
volt sarokban gyolcs
Ferenc a lelenc
Krisz már tiszta víz

"emle neppé ze
ődzeq a ráj "í
moráv gila tze
x"ém ávoh et táh
Xttöjle "oh ,ój ed
tahráv gém lezze
Xtéhip a wa' djúf
xclop a loh dotál
cnevdeq a %el ő
zí za ze monif

Ł
Ł
Ł
Ł
Ł
Ł
Ł
Ł
Ł
Ł

"e
őtteq
moráh
"én
tö
tah
téh
clo!
cneliq
zít

egy
kettő
három
négy
öt
hat
hét
nyolc
kilenc
tíz

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

ez éppen elmegy
így jár a kezdő
ezt alig várom
hát te hová mégy?
de jó, hogy eljött!
ezzel még várhat
fújd csak a pihét!
látod hol a polc?
ő lesz a kedvenc
finom ez az íz

nabávah getegref .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. január 18.

Hétfőn–hetibe
Kedden–kedvibe
Szerdán–szűribe
Csütörtökön–csűribe
Pénteken–pitvarába
Szombaton–szobájába
Vasárnap–a vásárba
játékos hét

ebiteh _ nőftéH
ebivdeq _ neddeQ
ebirű% _ nádre°
ebirű' _ nökötrötü~
abáravtip _ neketnéP
abájábo% _ notabmo°
abrásáv a _ panrásaV
téh sokétáj

wákódnoM

Mondókák

11

2

,ppot-ppit * ppoq-ppiQ
,ppoh-ppih * ttam-wkas
.tto-tti * ddev-ddet
,óbmiba=ór ógnib-ógnI
,őgneremle őgnel-őgnet
.ódnomtakos ógnob-ógnoq
,akraf ulaf * elüf soráV
,atramad=or * etrevőse
.akrabakrat * ellip a%óq

nabávah netsipan .1711 ,a'araregÉ

Kipp-kopp — tipp-topp,
sakk-matt — hipp-hopp,
tedd-vedd — itt-ott.
Ingó-bingó rózsabimbó,
tengő-lengő elmerengő,
kongó-bongó sokatmondó.
Város füle — falu farka,
esőverte — rozsdamarta,
kósza pille — tarkabarka.

Égeraracsa, 2001. július 3.

,abál a waná/uq a jáFy
;abámla% a ettötüeB
Xabábál a wéjjúb ónaM
Yxabáknápot azzúh men tréiM
ladkemre"

„Fáj a kutyának a lába,
Beütötte a szalmába;
Manó bújjék a lábába!
Miért nem húzza topánkába?”
gyermekdal

wákódnoM
111

Mondókák
3

:ráv ,ráv ,ráV
,rás neltekenef
:ráq ,ráq ,ráQ
.rám innemeleb

Vár, vár, vár:
feneketlen sár,
Kár, kár, kár:
belemenni már.

:ráb ,ráb ,ráB
,rác né wo"av men
:ráj ,ráj ,ráJ
.rá! a si meken

Bár, bár, bár:
nem vagyok én cár,
Jár, jár, jár:
nekem is a nyár.

:rát ,rát ,ráT
,ráz a nattaplef
:rám ,rám ,ráM
.ráp wo"av delev

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Tár, tár, tár:
felpattan a zár,
Már, már, már:
veled vagyok pár.

Égeraracsa, 2001. október 17.

,"eh wi"e za "em arrAy
."eh wisám "e nöjebme°
,"e si et gem ,"e si nÉ
Y"em er"e ze "í wnükeN
akódnomkere"

„Arra megy az egyik hegy,
Szembejön egy másik hegy.
Én is egy, meg te is egy,
Nekünk így ez egyre megy”
gyerekmondóka

wákódnoM
1111

Mondókák
4

,iráfirál ,ilbud ,ilbreF
,irámilim ,ilgum ,ilkivC
,i'áb ilaP silorap dlöZ
.itnát ittoL ,inén itteB

Ferbli, dubli, lárifári,
Cvikli, mugli, milimári,
Zöld parolis Pali bácsi,
Betti néni, Lotti tánti.

,ó/nipiluq "e re%"e tloV
;ó/niluP siq a tlé nabbA
,rebé géle emlekő ráB
.rené'a' "oh ,atdnom mesgéM

Volt egyszer egy kulipintyó,
Abban élt a kis Pulintyó;
Bár őkelme elég éber,
Mégsem mondta, hogy csacséner.

,atsipis a rám tagno//u°
;ak%ipakru% a e'ebleB
Xmorállit jah ,ecifeceR
.norá! a djam %el neppéksáM

nabávah !adlőf .111711 ,a'araregÉ

Szuttyongat már a sipista,
Belbecse a szurkapiszka;
Recefice, haj tillárom!
Másképpen lesz majd a nyáron.

Égeraracsa, 2003. szeptember 6.

Magyarázat

tazára"aM
wétája/ráq
má%tnop tré men le ,setéq
nebzöq wétáj tez+eh zéhen
rebme óríb men levőre=árav
even igér !o%%asejet a
trrav arákótjah a
sézlejmenrev"ef

_
_
_
_
_
_

ilbref
ilbud
ilkivc
ilgum
irámilim
ilorap

,inén itteB
wékinén ó"ahkörö icárg tlév _ itnát ittoL
asádnomeb settü"e rá%á' "én a _
rené'a'
sá/ráq óla' ttözgörgem _
atsipis

ferbli
dubli
cvikli
mugli
milimári
paroli

–
–
–
–
–
–

kártyajáték
kétes, el nem ért pontszám
nehéz helyzet játék közben
varázserővel nem bíró ember
a tejesasszony régi neve
a hajtókára varrt
fegyvernemjelzés

Betti néni,
Lotti tánti – vélt gráci örökhagyó nénikék
csacséner – a négy császár együttes bemondása
sipista
– megrögzött csaló kártyás

„A mese a költészet ősforrása”
Čapek Károly

Yasárrofső te%étlöq a esem Ay
+oráQ wepa~

x nav loh ,aN

Na, hol van ?

(evtísénezgem)

(megzenésítve)

xós a ttel ávoH
.ónam a ajduT
:lőbknüsevel a wiz!áiH
.ój men lunaltóS

Hová lett a só?
Tudja a manó.
Hiányzik a levesünkből:
Sótlanul nem jó.

xdloH a ttel ávoH
.tló% elümelüF
:lóbáka%jé za wiz!áiH
.tlov tto gém pangeT

Hová lett a Hold?
Fülemüle szólt.
Hiányzik az éjszakából:
Tegnap még ott volt.

xpaN a ttel ávoH
.pap a isereQ
:lőrknüge wéq a wiz!áiH
.paq mes immes t!éF

Hová lett a Nap?
Keresi a pap.
Hiányzik a kék egünkről:
Fényt semmi sem kap.

xtér a ttel ávoH
XtérmI wa' dzedréQ
lój tehel tto inlágdala°
.té%ana% -etre°

Hová lett a rét?
Kérdezd csak Imrét!
Szaladgálni ott lehet jól
Szerte- szanaszét.

nabávah sádlá .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. július 15.

1

„A mese a költészet ősforrása”
Čapek Károly

Na, hol van ?

Hová lett a só?
Tudja a manó.
Hiányzik a levesünkből:
Sótlanul nem jó.

Hová lett a Nap?
Keresi a pap.
Hiányzik a kék egünkről:
Fényt semmi sem kap.

Hová lett a Hold?
Fülemüle szólt.
Hiányzik az éjszakából:
Tegnap még ott volt.

Hová lett a rét?
Kérdezd csak Imrét!
Szaladgálni ott lehet jól
Szerte-szanaszét.

Égeraracsa, 2004. áldás havában

2

„Ha eső nincs György nap előtt,
sár lepi el a legelőt”
paraszti regula

,ttőle pan "röˇ 'nin őse aHy
Ytőlegel a le ipel rás
aluger it%arap

nebsétüspaN

,pan a tüs negelem óJ
.ttala gé za dlöz nedniM
,wáf a rám wandosobmoL
.tábak"an a lürekeL
té%etre% nokáf sagaM
.tékené ajjúf ógiR
,lad a ló% neűrö!öˇ
.lataif ,gerö lürÖ
,lepeleq ,a+óg a llÁ
.leselef gem bérev A
Xtér a tto ,si et jdala°
.pé%ado' "í telé zA

nabávah telekiq .1233334555567 ,tsepsiQ

Napsütésben

Jó melegen süt a nap,
Minden zöld az ég alatt.
Lombosodnak már a fák,
Lekerül a nagykabát.
Magas fákon szerteszét
Rigó fújja énekét.
Gyönyörűen szól a dal,
Örül öreg, fiatal.
Áll a gólya, kelepel,
A veréb meg felesel.
Szaladj te is, ott a rét!
Az élet így csodaszép.

Kispest, 1996. március 12.

,nabánadjah ,re%"Ey
,erzűt mettet táf %%or
pannednim tsom sé
Yejtsüf "em ebmeme%
tá%kiM

„Egyszer, hajdanában,
rossz fát tettem tűzre,
és most mindennap
szemembe megy füstje”
Mikszáth

gerem/eP sé ne//iráN

_ mezénle _ wi%et lohA
.nepékrét a atjar 'nin
:nabros pé% le wetéstnöD
xnalat%ah "av ,ze son%ah

Nárittyen és Petymereg

Ahol teszik – elnézem –
nincs rajta a térképen.
Döntsétek el szép sorban:
hasznos ez, vagy hasztalan?

té%etre% nebne//iráN
.té'nel a wájtísopal
,gerem/eP lezöq ázzoH
.tegej a wájla%a tto

Nárittyenben szerteszét
laposítják a lencsét.
Hozzá közel Petymereg,
ott aszalják a jeget.

:tój wen%et nabmo/irpI
.tósrob a wití+öbmög
ináF a tíges wikeN
.inlárad tetecerob

Iprityomban tesznek jót:
gömbölyítik a borsót.
Nekik segít a Fáni
borecetet darálni.

,gém mes za ótahdut meN
.géstíges a lleq rokim
:wotájdut rám ,melémeR
Xwotláni' tim ,"ednim men

nabávah molá .1111711 ,tsepsiQ

Nem tudható az sem még,
mikor kell a segítség.
Remélem, már tudjátok:
nem mindegy, mit csináltok!

Kispest, 2004. december 27.

,tza itetrégem emle sogáliv Ay
Ygem tré mes agam tima
láP irélaV

gésse'löb ipéN

ingud tébi' ála sóltoQ

„A világos elme megérteti azt,
amit maga sem ért meg”
Valéry Pál

Népi bölcsesség

Kotlós alá csibét dugni

Xmekén le ddih ,segelselef

felesleges, hidd el nékem!

:intuf lleq le s ,nöj ajéh aH

Ha héja jön, s el kell futni:

.nepé% wanjúb si lótkugam

maguktól is bújnak szépen.

nabávah wele% .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. április 10.

,akra% a görö' ,görö~
akraf a gorof ebröq

Csörög, csörög a szarka,
körbe forog a farka

ótagrofvle˘
(nájpala !ámo"ahjá%)

Nyelvforgató
(szájhagyomány alapján)

óro"om ,weter ,apéR

Répa, retek, mogyoró

.ótahráv arra ,errE

Erre, arra várható.

nógárob legger nároQ

Korán reggel borágón

.ógir a tnakkir náktiR

Ritkán rikkant a rigó.

nabávah a!adlöf .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. szeptember 18.

tazára"aM

Magyarázat

%ilanicifo ogarob _ ógárob itreq

kerti borágó – borago officinalis

egésneltemle"if lét a %avat A

A tavasz a tél figyelmetlensége

X iq lájlí˘

, ?őtteq-"e ,léT
:Xabtus a
.ráz a goroki'
,ő%%ev!arA
:a+obi
Xrám lájlí! ,lájlí!

Nyíljál ki !

Tél, egy-kettő' ,
a sutba!:
csikorog a zár.
Aranyvessző,
ibolya:
nyíljál, nyíljál már!

,tév lét a aH
:őj %avat
.rátiq takupaq
,tér sogáriV
:őzem dlöz
.rávis mes immes

Ha a tél vét,
tavasz jő:
kapukat kitár.
Virágos rét,
zöld mező:
semmi sem sivár.

,pan őlekleF
:dloh ado'
.gáliv wereq ,pé%
a tto"oflE
:dlo= eknic
Xdámi tré takos

Felkelő nap,
csoda hold:
szép, kerek világ.
Elfogyott a
cinke zsold:
sokat ért imád!

nabávah ótnobgéj .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. február 2.

,tokám a möröt ,möröTy
.to'álaq deken wötüS
,allotom ógzom-őgzI
Yaró% ój moda dekeN
akódnomkere"

„Töröm, töröm a mákot,
Sütök neked kalácsot.
Izgő-mozgó motolla,
Neked adom jó szóra”
gyerekmondóka

cnátröq a%%iv-adO

Oda-vissza körtánc

(evtísénezgem)

(megzenésítve)

,tóid a ,tóid a wiröt nobmoD

Dombon törik a diót, a diót,

.tóro"om ,tóro"om a gem neb"löV

Völgyben meg a mogyorót, mogyorót.

Xrám a%%iv ,rám a%%iv wnüjnem ,atjaR

Rajta, menjünk vissza már, vissza már!
Fűbe csücsül a szamár.

.ráma% a lü'ü' ebűF
X’’ü~

Csüccs!

nabávah a!adlöf .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. szeptember 15.

1

„Töröm, töröm a mákot,
Sütök neked kalácsot.
Izgő-mozgó motolla,
Neked adom jó szóra”
gyerekmondóka

Oda-vissza körtánc
(szájhagyomány alapján)

Dombon törik a diót, a diót,
Völgyben meg a mogyorót, mogyorót.
Rajta, menjünk vissza már, vissza már!
Fűbe csücsül a szamár.
Csüccs!
ismeretlen szerző

Égeraracsa, 2002. földanya havában

2

avgof lánámlatrat vaslá%kO
.nav asátah ótísorákmuiclaq
lejjet lü%éq trézE

Oxálsav tartalmánál fogva
kalciumkárosító hatása van.
Ezért készül tejjel

ttel ájjaraP

,ado' si men ,ár %remsi meN
;adobal a ttel ájjarap
,tóneps :even widamrah A
.tómeheb a sőre lőtte

nabávah telekiq .711 ,tsepsiQ

Parajjá lett

Nem ismersz rá, nem is csoda,
parajjá lett a laboda;
A harmadik neve: spenót,
ettől erős a behemót.

Kispest, 2000. március 10.

,'ávoq a rebme wéreDy
Y'ápalaq a nehip men
akódnom ipén

„Derék ember a kovács,
nem pihen a kalapács”
népi mondóka

óloktaP

:ipoq-ipiq gnez-gne' e%%eM
.i/ot-i/it a lápalaq

Patkoló

Messze cseng-zeng kipi-kopi:
kalapál a tityi-totyi.

,ihup-ihi' :tí%éq tóktaP

Patkót készít: csihi-puhi,

.i/um-i/ut ő "í %el men

nem lesz így ő tutyi-mutyi.

,iduR akóR irev ikA
.ikuM akóM iken tíges

Aki veri Róka Rudi,
segít neki Móka Muki.

:inatína" rám tza teheL

Lehet azt már gyanítani:

.inatínat tekő lleq men

nem kell őket tanítani.

,icap icip gozom-gezI

Izeg-mozog pici paci,

.icaL ,iciM lumáb-lumá

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

ámul-bámul Mici, Laci.

Kispest, 1997. január 24.

,ak!álsiq a ze goroF
ajá!ko% a %el ődef

Forog ez a kislányka,
fedő lesz a szoknyája

Pergő-forgó guggolós

sóloggug ógrof-őgreP
(evtísénezgem)

(megzenésítve)

,ósro za göröp ,göröP

Pörög, pörög az orsó,

.ósroq siq a ttörötlE

Eltörött a kis korsó.

,epere' a ttolluh wnáR

Ránk hullott a cserepe,

Xerre%"e el wnujlogguG

Guggoljunk le egyszerre!

nabávah a!adlöf .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. szeptember 14.

1

Forog ez a kislányka,
fedő lesz a szoknyája

Pergő-forgó guggolós
(szájhagyomány alapján)

Pörög, pörög az orsó,
Eltörött a kis korsó.
Ránk hullott a cserepe,
Guggoljunk le egyszerre!
ismeretlen szerző

Égeraracsa, 2002. földanya havában

2

ttellem eteremsi wala za am tadalef Ay
Yagam eteremsi telé za ttölöf e sé
óttO namreH

wniaradam ózodagaR

„A feladat ma az alak ismerete mellett
és e fölött az élet ismerete maga”
Herman Ottó

Ragadozó madaraink

Xjlagra! ,mavol ,jlagra˘
.+avraq a rám nahuS
,agrás abál ,eme°
.a!ámká= a béreV

Nyargalj, lovam, nyargalj!
Suhan már a karvaly.
Szeme, lába sárga,
Veréb a zsákmánya.

,wav lappan wa' +ogab A
.war tek%éf nabúdo zA
iq lüper nanno etsE
.in%ádav lünelet%eN

A bagoly csak nappal vak,
Az odúban fészket rak.
Este onnan repül ki
Nesztelenül vadászni.

,a!áq anrab ,a!áq söröV
.a!rá% ú%%oh lüper ne!!öQ
naltaludzom s ,sálliv akraF
.nabsagam a gnireq la!!rá°

nabávah molá .12711 ,tsepsiQ

Vörös kánya, barna kánya,
Könnyen repül hosszú szárnya.
Farka villás, s mozdulatlan
Szárnnyal kering a magasban.

Kispest, 2006. december 18.

,aró% ój a wiljaHy
Yarój a tezev za
akódnom ipén

„Hajlik a jó szóra,
az vezet a jóra”
népi mondóka

woráv wotáR

Rátok várok

(evtísénezgem)

(megzenésítve)

,wotlágodllá takoS
;wotá% a ráj takoS
avgojavi= "oh ,tte+ehA
.wotándala% edI

Sokat álldogáltok,
Sokat jár a szátok;
Ahelyett, hogy zsivajogva
Ide szaladnátok.

,woráv er"e ,woráV
;wotárit wa' woráV
_ erőtteq-"e _ wöttöj men aH
.wotájnábgem no"aN

Várok, egyre várok,
Várok csak tirátok;
Ha nem jöttök – egy-kettőre –
Nagyon megbánjátok.

,wollá növöq wereQ
;wotál tatuq wereQ
avzúh teziv lóbtúq wereQ
.wotár mölök'örfté°

Kerek kövön állok,
Kerek kutat látok;
Kerek kútból vizet húzva
Szétfröcskölöm rátok.

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. október 21.

1

„Hajlik a jó szóra,
az vezet a jóra”
népi mondóka

Rátok várok

Sokat álldogáltok,
Sokat jár a szátok;
Ahelyett, hogy zsivajogva
Ide szaladnátok.

Várok, egyre várok,
Várok csak tirátok;
Ha nem jöttök – egy-kettőre – ,
Nagyon megbánjátok.

Kerek kövön állok,
Kerek kutat látok;
Kerek kútból vizet húzva
Szétfröcskölöm rátok.

Égeraracsa, 2001. magvető havában

2

,tenétröt siq a ze gerÖy
Ydaram jú gidnim _ gidnim ed
wirneH enieH

„Öreg ez a kis történet,
de mindig – mindig új marad”
Heine Henrik

roksádakaf"üR

dakaf "üR
,wilsef "av
ár %tahráV
.gitsepan
,dezén aH
,ludzom men
:%ludrofgeM
.ludólgem

Rügyfakadáskor

Rügy fakad
vagy feslik,
Várhatsz rá
napestig.
Ha nézed,
nem mozdul,
Megfordulsz:
meglódul.

lutucnuH
,gacakiq
nasro" sÉ
.dakafiq

Huncutul
kikacag,
És gyorsan
kifakad.

rokimráB
,detehsel
na"ohráB
.detehzén

Bármikor
lesheted,
Bárhogyan
nézheted.

,dotál meN
,%avar trem
nöj rokiM
.%avat a

Nem látod,
mert ravasz,
Mikor jön
a tavasz.

nabávah ótnobgéj .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. február 28.

'nin an%ah nebételÉ

Életében haszna nincs

wesétreS

,apa za naq a ttI
.a!a za esme za
,calam a were" A
.%dala% ah ,dogofgem

Sertések

Itt a kan az apa,
az emse az anya.
A gyerek a malac,
megfogod, ha szaladsz.

,erő za %ánaq A
erőlegel ajtjah s
,legger rám téhrü' A
.leklef pan a rokim?

A kanász az őre,
s hajtja legelőre
A csürhét már reggel,
'mikor a nap felkel.

azah nöj erétsE
.abló arjú lüreq s
,ődlüs :ón%id siq A
.őnlef nokélsom ed

Estére jön haza
s kerül újra ólba.
A kis disznó: süldő,
de moslékon felnő.

sádnoq a ajtjahiQ
,tádnoq a la%savat
a%%iv lüreq le%%Ő
.abló za lőbődre

Kihajtja a kondás
tavasszal a kondát,
Ősszel kerül vissza
erdőből az ólba.

,acirokuq a lleQ
.acilagnam ajráv
!átrá %el lóbnaq A
.návráv arrotón%id

Kell a kukorica,
várja mangalica.
A kanból lesz ártány
disznótorra várván.

nabávah te%é!e .233334555567 ,a'araregÉ

tazára"aM
sopanóh 2 sétreskédnevön _ ődlüs
giároq sevé 1 lótároq
naq ttotínalatravi nolataif _ !átrá

Égeraracsa, 1995. november 5.

Magyarázat
süldő – növendéksertés 5 hónapos
korától 1 éves koráig
ártány – fiatalon ivartalanított kan

,wogocnuq temledegnEy
Ywodoktucnuh men tebböT
akódnom ipén

„Engedelmet kuncogok,
Többet nem huncutkodok”
népi mondóka

nájpanahoS
(nájpala !ámo"ahjá%)

,"af ah ,djaM
,"an %el óH

Sohanapján
(szájhagyomány alapján)

Majd, ha fagy,
Hó lesz nagy,

si aka%jÉ

Éjszaka is

,pan a tüS

Süt a nap,

doké!rá sÉ
."ahadO

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

És árnyékod
Odahagy.

Kispest, 2000. december 13.

Xssuh Xssuh Xssuh :dodnom tza aH
sumum a llá%le rokka

Ha azt mondod: huss! huss! huss!
akkor elszáll a mumus

ótagloroS

Sorolgató

mokúb-mokú˛
.go/ot-ge/it
nék/ep-nék/eH
.go/oq-ge/iq
.akó/ipir _ akó/ip _ akó/I

Tyúkom-búkom
tityeg-totyog.
Hetykén-petykén
kityeg-kotyog.
Ityóka – pityóka – ripityóka.

mákéb-mákéH
.go/om-ge/im
mósrob-mósroQ
.go/ol-ge/il
.akó/ipir _ akó/ip _ akó/I

Hékám-békám
mityeg-motyog.
Korsóm-borsóm
lityeg-lotyog.
Ityóka – pityóka – ripityóka.

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. december 30.

,wekere" ,wekereˇy
.tecerep a witere°
,tasós ,tasajaV
.tasógopor óJ
,%el wanna wa' ,%ev ikA
Y%el sehé ,%ev men ikA
akódnomkere"

„Gyerekek, gyerekek,
Szeretik a perecet.
Vajasat, sósat,
Jó ropogósat.
Aki vesz, csak annak lesz,
Aki nem vesz, éhes lesz”
gyerekmondóka

lunaltóS
(nájpala !ámo"ahjá%)

Sótlanul
(szájhagyomány alapján)

,óllagniG

Gingalló,

,ótaQ siQ

Kis Kató,

Xtásáq zzőF

Főzz kását!

.ós ne'niN

Nincsen só.

rám nöj mÁ

Ám jön már

,ópa"aN

Nagyapó,

alán naV

Van nála

.ós ?sotziB

Biztos' só.

,ne'nin aH

Ha nincsen,

,ój si "Ú

Úgy is jó,

,ós gém %eL

Lesz még só,

XóllagniG

Gingalló!

nabávah a!adlöf .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. szeptember 23.

,gáriv wos nav la%%avaTy
YXgáliv ój má %el rokka
akódnom ipén

X jloknácif ,jlárgu ,jdala°

ttala treq a ,lutáh ,ttO
.tdala%le lét a :mattál
,dopa'géj a göröpö~
.tto"ah tti ,tláv énneltűh
:mámoksiq ,ttel si geleM
Xnáropa% _ arpan a jjöj
,de%etel devdeq%%or aH
.devdekój a djam nöjgem
,lekedré ah ,modnomlE
.lekené im tnikado
: X?zzegelél en ,wa' dsagllaH
.ze wené úkrafad=or
,%évene' ,nav si ekpeL
.zéhen +o ingofgem ráb
,rágobsiq acitaq A
.llá% ebgél a lórdajju
,jlocnáhiv ,ergév jludzoM
Xjloknácif ,jlárgu ,jdala%

nabávah wele% .11233334555567 ,a'araregÉ

„Tavasszal van sok virág,
akkor lesz ám jó világ!”
népi mondóka

Szaladj, ugrálj, ficánkolj !

Ott, hátul, a kert alatt
láttam: a tél elszaladt.
Csöpörög a jégcsapod,
hűtlenné vált, itt hagyott.
Meleg is lett, kiskomám:
jöjj a napra – szaporán!
Ha rosszkedved leteszed,
megjön majd a jókedved.
Elmondom, ha érdekel,
odakint mi énekel.
Hallgasd csak, ne lélegezz'! :
rozsdafarkú ének ez.
Lepke is van, csenevész,
bár megfogni oly nehéz.
A katica kisbogár,
ujjadról a légbe száll.
Mozdulj végre, viháncolj,
szaladj, ugrálj, ficánkolj!

Égeraracsa, 1997. április 17.

,lüreq eb+é%eVy
Ylükenemgem ed
sáráj%é ikemre"

„Veszélybe kerül,
de megmenekül”
gyermeki észjárás

sázoklábórp!rá°

Szárnypróbálkozás

ttala wek%éfa+óG
,dahbérev ttotagzi
:őtehtré ne%ih eD
.őtetzáh a e%%em

Gólyafészkek alatt
izgatott verébhad,
De hiszen érthető:
messze a háztető.

:lomá% apapbéreV
.lovát na+o si 'nin
ak'am névöt pol%O
Xahtáh :widek!émer

Verébpapa számol:
nincs is olyan távol.
Oszlop tövén macska
reménykedik: hátha!

wanludni wákóiF
.wanvát a nódokpa'
:sésem !émdere zA
.sélüper ősle za

Fiókák indulnak
csapkodón a távnak.
Az eredmény mesés:
az első repülés.

nabávah terégí .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. május 22.

wölüt a avra% serü lüleB

Belül üres szarva a tülök

wáhramsavra°

,apa za akib A
.a!a za néhet a
,újrob a were" A
.upakjú :lumáb tim?
,sá+ug a takákiB
sádro' tekenehet
,nabá+ug ilereT
.nabádro' neppé "av

Szarvasmarhák

A bika az apa,
a tehén az anya.
A gyerek a borjú,
'mit bámul: újkapu.
Bikákat a gulyás,
teheneket csordás
Tereli gulyában,
vagy éppen csordában.

,a+ug a legel tniQ
.at%up a ajázah
,gi%ő lót%avat ráM
.gigév ekrü% a ed

Kint legel a gulya,
hazája a puszta.
Már tavasztól őszig,
de a szürke végig.

,tádro' a nebnellE
,wájtjahiq ah ,legger
,etse wájtjaha%%iV
.ek'ejet ne"el "oh

Ellenben a csordát,
reggel, ha kihajtják,
Visszahajtják este,
hogy legyen tejecske.

:gédnev men ő%ü zA
.wédnevön lataif
,lünév ah ,ónit A
.lügévgel %el rökö

Az üsző nem vendég:
fiatal növendék.
A tinó, ha vénül,
ökör lesz legvégül.

nabávah te%é!e .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. november 4.

tazára"aM
-savra% !étsőn lataif a _
ő%ü
gisélle ősle za even ahram
even akib ttotínalatravi za _ ónit
giároq sevé 1111
even akib ttotínalatravi za _ rökö
nátu aroq sevé 1111

Magyarázat
üsző
tinó
ökör

– a fiatal nőstény szarvasmarha neve az első ellésig
– az ivartalanított bika neve
4 éves koráig
– az ivartalanított bika neve
4 éves kora után

:dálag na+o ará wev!öq A
tágam itjer égöm dóklanov

A könyvek ára olyan galád:
vonalkód mögé rejti magát

sádopara" imelle°

Szellemi gyarapodás

;tezifár ,inlunat raka lüklén v!öq iQ?

'Ki könyv nélkül akar tanulni, ráfizet;

.teziv a inrem laváti% tnim ,za na+o

olyan az, mint szitával merni a vizet.

nabávah getegef .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. január 4.

,negé za ,nnef ,galli' i'iQy
YXmekén le ddnom ,"av im ,"av iQ
akódnomkere"

„Kicsi csillag, fenn, az égen,
Ki vagy, mi vagy, mondd el nékem!”
gyerekmondóka

Szenderítő

őtíredne°
(evtísénezgem)

(megzenésítve)

1

1

,lájdula ,abab ,etneT
.galli' a rám ttöjleF
,lágodllá mes ak!áráB
.gallab élefazaH

Tente, baba, aludjál,
Feljött már a csillag.
Bárányka sem álldogál,
Hazafelé ballag.

loka za ajloraktÁ
.nelé%ulaf a ,nniQ
,lobmorod si sucic A
Xnepé% le lájdulA

Átkarolja az akol
Kinn, a faluszélen.
A cicus is dorombol,
Aludjál el szépen!

nabávah getegref .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. január 18.

1

„Kicsi csillag, fenn, az égen,
Ki vagy, mi vagy, mondd el nékem!”
gyerekmondóka

Szenderítő
1

Tente, baba, aludjál,
Feljött már a csillag.
Bárányka sem álldogál,
Hazafelé ballag.
Átkarolja az akol
Kinn, a faluszélen.
A cicus is dorombol,
Aludjál el szépen.

Kispest, 2004. fergeteg havában

2

,aránráp ,abab ,etneTy
Yarámla% a/uq i'iq
ladő'löb

„Tente, baba, párnára,
kicsi kutya szalmára”
bölcsődal

Szenderítő

őtíredne°
(evtísénezgem)

(megzenésítve)

11

2

:werege za wai'návíQ
xwere" a ze rám e-wi%lA
,ját a nebröq aj!uh téme°
.jáf mes immes nabmolá zA

Kíváncsiak az egerek:
Alszik-e már ez a gyerek?
Szemét hunyja körben a táj,
Az álomban semmi sem fáj.

,nebésötnöq jaz a luklaH
.negé za dloh widokapoL
tá ilelö soknáv ahuP
.tájah i%ö% avtagomiS

Halkul a zaj köntösében,
Lopakodik hold az égen.
Puha vánkos öleli át
Simogatva szöszi haját.

,+ém nesekéq regnetmolÁ
.jé za el tnih totamrahóH
nejgebel ní% tnékógnalliP
Xne"eh=árav ,no!rá%ekpeL

Álomtenger kékesen mély,
Hóharmatot hint le az éj.
Pillangóként szín lebegjen
Lepkeszárnyon, varázshegyen!

nabávah getegref .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. január 23.

1

„Tente, baba, párnára,
kicsi kutya szalmára”
bölcsődal

Szenderítő
2

Kíváncsiak az egerek:
Alszik-e már ez a gyerek?
Szemét hunyja körben a táj,
Az álomban semmi sem fáj.
Halkul a zaj köntösében,
Lopakodik hold az égen.
Puha vánkos öleli át
Simogatva szöszi haját.
Álomtenger kékesen mély,
Hóharmatot hint le az éj.
Pillangóként szín lebegjen
Lepkeszárnyon varázshegyen!

Kispest, 2004. fergeteg havában

2

,abrás "an ,abóh siQy
Yabrásáv a we"em
akódnomkere"

„Kis hóba, nagy sárba,
megyek a vásárba”
gyerekmondóka

nétsetne°
(eksőlev)

:tráv avráv a ttöjle ergéV

Szentestén
(velőske)

Végre eljött a várva várt:

,epennü savah tetere°

Szeretet havas ünnepe,

.dála' a ttü"e rokima

amikor együtt a család.

:nokáfő!ef a nalli' !éF

Fény csillan a fenyőfákon:

,eb itnih gnála/re" deví°

Szíved gyertyaláng hinti be,

.!o'áraq útalliő!ef

nabávah te%é!e .233334555567 ,a'araregÉ

fenyőillatú karácsony.

Égeraracsa, 1995. november 15.

rokka ,tlürekis imalav aHy
Ytnétröt na"oh :sekéllem
ik%násreT

„Ha valami sikerült, akkor
mellékes: hogyan történt”
Tersánszky

ekneL-etre°

,ekneL even ,!álsiq "e lÉ
.ekneletrih éssiq "e iq?
etnelet "oh ,lój tza wujduT

Szerte-Lenke

Él egy kislány, neve Lenke,
'ki egy kissé hirtelenke.
Tudjuk azt jól, hogy telente

.etnemelpan a nöj nasro"

gyorsan jön a naplemente.

,etneletse ludrofőlE

Előfordul estelente,

.ekneL i'iq wizoktanu

unatkozik kicsi Lenke.

,ettetmeret ,ettevetde°y

„Szedtevette, teremtette,

YXeknelte"ü na+o "él en

ne légy olyan ügyetlenke!”

etneteh "oh ,za ój no"aN

Nagyon jó az, hogy hetente

.etneveL siq wi%táj elev
ekneL i%ö% a atózA
.ekneletre% na+o men rám

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

vele játszik kis Levente.
Azóta a szöszi Lenke
már nem olyan szertelenke.

Kispest, 1997. január 30.

za tlov bba%%oh nabrokkemreˇ
ita!okla za lótríplanjah ősle
pan irá! ótrat gisálognálrobíb

Gyermekkorban hosszabb volt az
első hajnalpírtól az alkonyati
bíborlángolásig tartó nyári nap

//irif/if a ló°

a ló% rokiM

Szól a fityfiritty

Mikor szól a

x//irif/if

fityfiritty?

gáriv rokiM?

'Mikor virág

.tíriviq
ját a rokiM?
,tíredlef
tnednim rokim?

kivirít.
'Mikor a táj
felderít,
'mikor mindent

.tíret dlöz

zöld terít.

pan a rokiM?

'Mikor a nap

,tíripel
sátuf rokim?
.tíremiq
ól a rokiM?
,tíre!lef
calam rokim?
.tísivár
rá! a rokiM?

lepirít,
'mikor futás
kimerít.
'Mikor a ló
felnyerít,
'mikor malac
rávisít.
'Mikor a nyár

,tídivlef

felvidít,

a ló% rokka

akkor szól a

X//irif/if

nabávah sádlá .11233334555567 ,a'araregÉ

fityfiritty!

Égeraracsa, 1997. július 6.

esétegötlö absám"e wava% A
őle'nilibel tehel si

A szavak egymásba öltögetése
is lehet lebilincselő

cnáló°

Szólánc

,moráh ,őtteq ,"E

Egy, kettő, három,

,morráv men ráv a

a vár nem várrom,

,ráv men morráv a

a várrom nem vár,

,rá! men lét a

a tél nem nyár,

,lét men rá! a

a nyár nem tél,

,léd men tse za

az est nem dél,

,tse men léd a

a dél nem est,

,tseP men aduB

Buda nem Pest,

,aduB men tseP

Pest nem Buda,

,atub men soko za

az okos nem buta,

,soko men atub a

a buta nem okos,

,sorop men at%it a

a tiszta nem poros,

,at%it men sorop a

a poros nem tiszta,

Xat%irQ ,"av se"ü ed

de ügyes vagy, Kriszta!

,wanráv trem ,azah jnem

menj haza, mert várnak,

Xwaná!a tesrev jdnom

mondj verset anyának!

nabávah sádlá .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. július 22.

xtotfum e-lofi ,atfiP _ y
Ywodalaf trem ,mofi meN _
dé%ebráp e%öp

„ – Pifta, ifol-e muftot?
– Nem ifom, mert faladok”
pösze párbeszéd

rokterü°

,=árav%ő ne"ehsőlő°
.=árap őb nézütrobáT
,=árad a nabdáksérfeC
:=álaB siq ajdnom ikeN
,ma=arad ,lotahkallóJy
.ma=arap wizzi :dotáL
,masah a elet lattsuM
Y .nassal pé% lü%éq +ökröT

nabávah ré!eq jú .111711 ,a'araregÉ

Szüretkor

Szőlőshegyen őszvarázs,
Tábortüzén bő parázs.
Cefréskádban a darázs,
Neki mondja kis Balázs:
„Jóllakhatol, darazsam,
Látod: izzik parazsam.
Musttal tele a hasam,
Törköly készül szép lassan. ”

Égeraracsa, 2003. augusztus 28.

tazára"aM
samlakla ersét%ejre
trüfőlő% ttozúze%%ö
élőlő% tlotjasiq
nátu sálotjasiq őlő% a
e%ér ódarama%%iv
tsum tludni wensédejre

Magyarázat
_

erfec

_
tsum
_ +ökröt
_

icrum

cefre

– erjesztésre alkalmas
összezúzott szőlőfürt
must
– kisajtolt szőlőlé
törköly – a szőlő kisajtolás után
visszamaradó része
murci – erjedésnek indult must

,lálat ah ,tnor sá/áMy
Yláni' ,lálat men ah
aluger it%arap

„Mátyás ront, ha talál,
ha nem talál, csinál"
paraszti regula

...nav la%savaT

Tavasszal van...

,óh a "of ,dlöf a degnE
.ótagro!uhme% pan A
dár gacaq nabguz ttedéV
.gárivóh űjefmori°

Enged a föld, fogy a hó,
A nap szemhunyorgató.
Védett zugban kacag rád
Sziromfejű hóvirág.

:gásakrat nebévöt wáF
.'ábodob őtlökőreV
,nakkic ek'ef negé zA
Xnav tti arjú "oh ,ój eD

Fák tövében tarkaság:
Verőköltő bodobács.
Az égen fecske cikkan,
De jó, hogy újra itt van!

,we%en wlah wendeléleF
.ze!esrev leddlöz a dlöZ
,gá za rám tev tobmol-"üR
.gáriv a argá lüiq S

Felélednek halk neszek,
Zöld a zölddel versenyez.
Rügy-lombot vet már az ág,
S kiül ágra a virág.

nabávah ótnobgéj .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. február 18.

„Ha fénylik gyertyaszentelő,
az íziket vedd elő!”
paraszti regula

,őletne%a/re" wil!éf aHy
YXőle ddev tekizí za
aluger it%arap

négév léT

Tél végén

Xóhah ,óhaH
ótahdnomlE
:!ét a zA
ergé-erdlöF
ergév nöjgeM
.!éfpan A

Hahó, hahó!
Elmondható
Az a tény:
Földre-égre
Megjön végre
A napfény.

,go"ar nédÜ
wo"av godloB
;nátuléD
,dut ah ,%avaT
tupaq rám ráT
.náduB-tseP

Üdén ragyog,
Boldog vagyok
Délután;
Tavasz, ha tud,
Tár már kaput
Pest-Budán.

lőtléd gé zA
lőbgéstétöS
;wi%táliQ
,moká=silpmurQ
,motál "ohA
.wizárí~

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

Az ég déltől
Sötétségből
Kilátszik;
Krumpliszsákom,
Ahogy látom,
Csírázik.

Kispest, 1997. január 12.

„Azt hallottuk felőle:
Semmi sem lett belőle”
népi mondóka

:előlef wuttollah tzAy
Yelőleb ttel mes immeS
akódnom ipén

…tdaram noragU

Ugaron maradt…

,atlá%aq iteP galraP

Parlag Peti kaszálta,

,ettetlü iziL atsuL

Lusta Lizi ültette,

,atlápaq ilaP jéraP

Paréj Pali kapálta,

.etledzűt iraM rahuM

nabávah te%é!e .1711 ,a'araregÉ

Muhar Mari tűzdelte.

Égeraracsa, 2001. november 5.

,tza ajtísólavgem %avat A
dut mes inlezpékle lét a tima

A tavasz megvalósítja azt,
amit a tél elképzelni sem tud

sédeléájjÚ
(eksőlev)

:sopa'géj a ,%ere lumáB
agrás etzöq ,dajras űf A
.sopat hém a nogárivpan

Újjáéledés
(velőske)

Bámul eresz, a jégcsapos:
A fű sarjad, közte sárga
napvirágon a méh tapos.

:óillim _ ní% ,talli ,telÉ

Élet, illat, szín – millió:

,akrádam a nabtaludóB

Bódulatban a madárka,

.óillibir a widődzeq s

nabávah ótnobgéj .1233334555567 ,tsepsiQ

s kezdődik a ribillió.

Kispest, 1996. február 29.

tazára"aM

Magyarázat

ságnorrof ,amrál _ óillibir

ribillió – lárma, forrongás

„Szép dolog a tavasz, de ha ősz
nem volna, gyönyörködne a
szem, ám gyomrunk üres volna”
Logan

%ő ah ed ,%avat a golod pé°y
a endökrö!ö" ,anlov men
Yanlov serü wnurmo" má ,me%
nagoL

ógnojjU

,wékinti! a ló% nabbartáB
.%éq inlí! sé ajllah óbmiB
,ekpel a nöj lóbgásgof"aF
.ek'e"ür a lóbgásgofgaM

Ujjongó

Bátrabban szól a nyitnikék,
Bimbó hallja és nyílni kész.
Fagyfogságból jön a lepke,
Magfogságból a rügyecske.

:avtagopat ludni telÉ
Yxarpanloh "af e-ótahráVy
:melerüt a "ofle nátzA
YXne"el gáriv ,sátjah ,léveLy

Élet indul tapogatva:
„Várható-e fagy holnapra?”
Aztán elfogy a türelem:
„Levél, hajtás, virág legyen!”

,wobáb wanlí! ,wő'löb wanlí˘
.wotál t!émer tró% leggésőB
:lüsepéneb őgevel A
.lüper tdemred i!dráilliM

Nyílnak bölcsők, nyílnak bábok,
Bőséggel szórt reményt látok.
A levegő benépesül:
Milliárdnyi dermedt repül.

nótálűred ógnod gecléD
,nokáf a tá wizákic ráM
,t%ajras tevüf ,tídnigem táF
Xt%avat sápmop :wotál tádo~

Délceg dongó derűlátón
Már cikázik át a fákon,
Fát megindít, füvet sarjaszt,
Csodát látok: pompás tavaszt!

nabávah wele% .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. április 5.

;ráv //üfrádam ,%ludnáriq aH
ráj //üf!odzom ,lozatu ah

Ha kirándulsz, madárfütty vár;
ha utazol, mozdonyfütty jár

nebzöktÚ

Útközben

,mozatu notúsaV

Vasúton utazom,

.nogav a lotakaz

zakatol a vagon.

,wekereq wangottaQ
.teke"eh a mezén
,takavlaf pé% wotáL

Kattognak kerekek,
nézem a hegyeket.
Látok szép falvakat,

.wavat a wandala%

szaladnak a tavak.

,meken tni ópmoroS

Sorompó int nekem,

.mettellem nahor nís

sín rohan mellettem.

,gora!aq tanov A
.goroki' nabra!aq
,wiljaheb tórd!ögrüS
.gipol%o za dala%
,were" et ,wa' jle"iFy
YXtede"ej a meréq

A vonat kanyarog,
kanyarban csikorog.
Sürgönydrót behajlik,
szalad az oszlopig.
„Figyelj csak, te gyerek,
kérem a jegyedet!”

,wnutanov a dlugá°

Száguld a vonatunk,

.wnujah a si gobol

lobog is a hajunk.

:sogáliv djam ,tétöS

Sötét, majd világos:

.sorávsiq ,túgala

alagút, kisváros.

,tagtatla avtagniR

Ringatva altatgat,

.tahlopís nebzöktú

útközben sípolhat.

,ráj nasro" ná+áp A

A pályán gyorsan jár,

.rám tíssal :sámollá

állomás: lassít már.

:rét er%é ,tdula iQ?

'Ki aludt, észre tér:

Xré tegév wnutu za

az utunk véget ér!

nabávah ré!eq jú .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. augusztus 6.

,egrü tucnuHy
,iq ,iq ,iq
walgofgem djaM
YXikedi
ótatzib sokétáj

„Huncut ürge,
ki, ki, ki,
Majd megfoglak
ideki!”
játékos biztató

sétnöegrÜ
(nájpala !ámo"ahjá%)

Ürgeöntés
(szájhagyomány alapján)

ebrödög sedlöf agráS
.egrü za ttosá taku^
,rám laggam atkareleT
.ráj tocnát nebémörÖ

Sárga földes gödörbe
Lyukat ásott az ürge.
Telerakta maggal már,
Örömében táncot jár.

Xweltnöiq ,egrü ,jllágeM
.de'ekeb a %el seziV
,má "ofle dőgevel A
.náropa% nanno %%öjiq S

Megállj, ürge, kiöntlek!
Vizes lesz a bekecsed.
A levegőd elfogy ám,
S kijössz onnan szaporán.

nabávah a!adlöf .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. szeptember 20.

a si pé% eDy
,te%émret "an
,wilkodlah loh
YXdelé gem loh
+oráQ ótariS ókmaT

„De szép is a
nagy természet,
hol haldoklik,
hol meg éled!”
Tamkó Sirató Károly

tlov ótahráV

tto"ah si ttI
topap-topa~
,wnület droz A
.wnülev rám 'niN

Várható volt

Itt is hagyott
Csapot-papot
A zord telünk,
Nincs már velünk.

ebé+eh ttöJ
ebtegil A
,rádam ,gáriV
.ráv ak'opan S

Jött helyébe
A ligetbe
Virág, madár,
S napocska vár.

akrabakraT
allirt-alliM
,lüröq tsom %eV
.lürö nedniM

Tarkabarka
Milla-trilla
Vesz most körül,
Minden örül.

XwukabaH tne°
,wkukaq a ló°
:ő itedrih S
Xődi%avaT

nabávah te%é!e .1111711 ,a'araregÉ

Szent Habakuk!
Szól a kakukk,
S hirdeti ő:
Tavaszidő!

Égeraracsa, 2004. november 7.

Xak'újrav wav ,akó' ,pi'-pi~y
xak'úif siq a e-tlov óJ
,ak'úif siq a tlov ój aH
YXak'újrav wav ,tő gem dpí' eN
akódnomkemre"

„Csip-csip, csóka, vak varjúcska!
Jó volt-e a kis fiúcska?
Ha jó volt a kis fiúcska,
Ne csípd meg őt, vak varjúcska!”
gyermekmondóka

ladújraV

,rá%uh%á" a dnom timA
;ráq _ :atón divör
ő rokka tehel na"oH
xrádamsekené

nabávah ótnobgéj .711 ,tsepsiQ

Varjúdal

Amit mond a gyászhuszár,
rövid nóta: – kár;
Hogyan lehet akkor ő
énekesmadár?

Kispest, 2000. február 6.

,insel tla"na ahén ój na+Oy
tzöq wogalli' a evsel tla"na s
Yinserekgem téreke% netsI
treblA saV

„Olyan jó néha angyalt lesni,
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni”
Vass Albert

moráv avráV

gidnim ervé lőrvÉ
.!o'áraq a nöjle
,witelü% !éf eleV
.moráv gila téttöj

Várva várom

Évről évre mindig
eljön a karácsony.
Vele fény születik,
jöttét alig várom.

réteb lavásádlÁ
.abzáh se"e nednim
tréze téletevöJ
.ajráv rebme wos-wos

Áldásával betér
minden egyes házba.
Jövetelét ezért
sok-sok ember várja.

nedeklel tá nojllá°
.tatíhá za sé dne'
etetere% a "Ú
.tatitá si degét

Szálljon át lelkeden
csend és az áhítat.
Úgy a szeretete
téged is átitat.

nabávah molá .12711 ,tsepsiQ

Kispest, 2006. december 19.

Xiq ere" ,agibagi~y
.ikedi dazáh a gÉ
,donábgem ,iq %%öj men aH
YXdotárab a we%el meN
akódnomkere"

„Csigabiga, gyere ki!
Ég a házad ideki.
Ha nem jössz ki, megbánod,
Nem leszek a barátod!”
gyerekmondóka

neb!éfőreV
(nájpala !ámo"ahjá%)

norÁ am ttotál tá+óG

Verőfényben
(szájhagyomány alapján)

Gólyát látott ma Áron

.norátahe"em a lúT

Túl a megyehatáron.

,nobálléf llá men ikA

Aki nem áll féllábon,

Xnorá! a za %el ráma°

nabávah a!adlöf .11711 ,a'araregÉ

Szamár lesz az a nyáron!

Égeraracsa, 2002. szeptember 21.

wangorof-wengörüSy
.wá"nah a evteiS
ludrof si erősE
Ywájtrat tza _ ődi zA
aluger ipén

„Sürögnek-forognak
Sietve a hangyák.
Esőre is fordul
Az idő – azt tartják”
népi regula

Vetkőznek a fák

wáf a wenzőkteV
(evtísénezgem)

(megzenésítve)

,wanjúf wele% gediH
.wanlágodjúf ,wanjúF
nabábus rot%áp A
anátu netér A
.wanjá! a rám golluQ

Hideg szelek fújnak,
Fújnak, fújdogálnak.
A pásztor subában
A réten utána
Kullog már a nyájnak.

,a+óg ,ek'ef rám 'niN
.e%%em wetlüperlE
,wágrás welevel A
.gáaf a ttel %apoQ
.erre ráj gedih A

Nincs már fecske, gólya,
Elrepültek messze.
A levelek sárgák,
Kopasz lett a faág.
A hideg jár erre.

,wide% tá!ogrub A
.wenröt tácirokuQ
,ekpel ,rágob lülE
.ebdlöf a tjúb egrÜ
.wenleterü% nakoS

A burgonyát szedik,
Kukoricát törnek.
Elül bogár, lepke,
Ürge bújt a földbe.
Sokan szüretelnek.

,őse wise narkaˇ
.etneteh ,atnopaN
,wi%ú lá!rökö zA
.giákob dagad ráS
.ergelem a wnu"áV

Gyakran esik eső,
Naponta, hetente.
Az ökörnyál úszik,
Sár dagad bokáig.
Vágyunk a melegre.

Pestszentlőrinc, 2015. november 25.

nabávah te%é!e .23711 ,cnirőltne%tseP

1

„Sürögnek-forognak
Sietve a hangyák.
Esőre is fordul
Az idő – azt tartják”
népi regula

Vetkőznek a fák
(megzenésítve)

Hideg szelek fújnak,
Fújnak, fújdogálnak.
A pásztor subában
A réten utána
Kullog már a nyájnak.

A burgonyát szedik,
Kukoricát törnek.
Elül bogár, lepke,
Ürge bújt a földbe.
Sokan szüretelnek.

Nincs már fecske, gólya,
Elrepültek messze.
A levelek sárgák,
Kopasz lett a faág.
A hideg jár erre.

Gyakran esik eső,
Naponta, hetente.
Az ökörnyál úszik,
Sár dagad bokáig.
Vágyunk a melegre.

Pestszentlőrinc, 2015. november 25.
2

,ój ,at%it ajpanrÚ aHy
Yóid wos ,%el gáriv wos
aluger it%arap

„Ha Úrnapja tiszta, jó,
sok virág lesz, sok dió”
paraszti regula

treksogáriV

Virágoskert

treksogáriV
,pé% ,akrat
ajtno deken
.téní% zá%

Virágoskert
tarka, szép,
neked ontja
száz színét.

i!!agem tniM
,akiltnáp
a gebil "ú
.akitát a

Mint megannyi
pántlika,
úgy libeg a
a tátika.

,a=óra=aB
;moilil
ejrev en ,jaj
Xmo" a lef

Bazsarózsa,
liliom;
jaj, ne verje
fel a gyom!

nabkalba zA
xintál tim
sorip lluhiq
.iltáksum

Az ablakban
mit látni?
kihull piros
muskátli.

,űfge% wöröT
,aloiv
,tnicáj ,a=ór
.ailád

Török szegfű,
viola,
rózsa, jácint,
dália.

a!ko% sordoF
:ettellem
ainútep
.even a

Fodros szoknya
mellette:
petúnia
a neve.

űme%galli~
,téragram
,gárivgnarah
.pé%ado'

Csillagszemű
margarét,
harangvirág,
csodaszép.

ajgof nekleL
treq a ze
leviení%
.trebme za

Lelken fogja
ez a kert
színeivel
az embert.

nabávah sádlá .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. július 29.

„Saroltakor eső nem jó:
nem lesz dió és mogyoró”
népi regula

:ój men őse rokatloraSy
Yóro"om sé óid %el men
aluger ipén

nátu ropáZ

,ráz a wilí˘
rát si tupaQ
.ráv sagam A
Xráq _ ttogohuZ
,rás a lok%iP
.ráj gola" aH
,rá! a geleM
rám si tírá°
.ráguspan A

nabávah ótnobgéj .111711 ,tsepsiQ

Zápor után

Nyílik a zár,
Kaput is tár
A magas vár.
Zuhogott – kár!
Piszkol a sár,
Ha gyalog jár.
Meleg a nyár,
Szárít is már
A napsugár.

Kispest, 2003. február 12.

Kis magyarázat a versekhez
A mottók

– (általános gondolatot kifejező tömör idézetek) valamilyen módon kapcsolódnak az alapgondolathoz. Az aláírás nélküliek saját alkotások.
(mítosz → hitrege, legenda → csodarege, epigramma → velőske)

Népmese
Néprege
Hitrege
Csodarege
Monda

–
–
–
–
–

a nép ajkán született, vagy külföldről átvett elbeszélés.
valóságos személyhez vagy tárgyhoz kapcsolódó meseszerű történet.
a világ keletkezéséről, természeti jelenségekről szóló olvasmány.
Istenhez, Jézushoz, szentekhez és csodákhoz fűződő (olvasandó) esemény.
népi emlékezeten alapuló történelmi valóságot feldolgozó hagyomány.

A mottóknál feltüntetett nevek magyaros változata:
Karl Immermann – Immermann Károly,
Cesare Lombroso – Lombroso Cézár,
Lothar Kusche – Kusche Lotár,
Raymond Smullyan – Smullyan Rajmund,
Francis Bacon – Bacon Ferenc,
Charlotte Brontë – Brontë Sarolta,
Małgorzata Musierowicz – Musierowicz Margit,
Oscar Wilde – Wilde Oszkár,
Bo Carpelan – Carpelan Bodó,
Johannes Lehmann – Lehmann János,
Claudia Graf – Graf Klaudia,
Enrico Castelnuovo – Castelnuovo Henrik,
Su Towsend – Towsend Zsu' ,
Grazia Deledda – Deledda Grácia,
John Muir – Muir János,
Frances Elisa Hodgson – Hodgson Franciska Eliza,
Roland Gööck – Gööck Lóránt,
Francesco Petrarca – Petrarca Ferenc,
Heinrich v. Ofterdingen – Ofterdingen Henrik,
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