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KOVÁCS ANDRÁS FERENC 

Gyermekeknek 

 
  Hódolat Bartók Bélának 

Téli falucska 

Kis falu, nagy falu, 
kanyarog az útja – 
Hóval a tél szele 
Befedi, befújja… 
 
Kis kapu, nagy kapu 
Könyököl az útra – 
Kavarog a fagyos ég, 
Havazik a kútra… 
 
Kis kutya, nagy kutya 
Ki-kifut az útra – 
Didereg az ökör is, 
Ha kimegy a kútra. 
 

Karácsonyi énekek 

I. 

Messze van, messze van 
Nagykálló, Kiskálló! 
Van bennük rakott csűr, 
Van tág, jó istálló. 
Arra tart három bölcs, 
Vén csillagvizsgáló. 
 
Messze van, messze van 
Nagyajta, Kisajta! 
Van bennük sovány csűr, 
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Van roskadt, kis pajta. 
Oda tart három bölcs – 
Nem tudni, mifajta… 
 
Messze van Betlehem, 
Nagyajta, Kiskálló! 
Van bennük bedőlt csűr, 
Sok pajta, istálló! 
Arra tart három bölcs, 
Kis Jézust instáló! 

II. 

Ó, nagy, havas kékség, 
Dicsőség, fényesség, 
 Megjött a három király! 
Boldog istállóban 
Leborulnak szótlan 
 Gáspár, Menyhárt, Boldizsár! 
Csillagos palástjuk 
Csupa szakadás, lyuk, 
 Csillagpor, sár, holdsugár! 

III. 

Porka havak hulladoznak, regő reme róma, 
Csonka gyertyák gyulladoznak, regő reme róma. 
Duda dunnyog, kutya nyávog, regő reme róma, 
Repedt égről hull a vályog, regő reme róma. 
 
Nem vagyunk mi hitvány népek, regő reme róma, 
Csak az élet cibált, tépett, regő reme róma. 
Nincs aranyunk, drága mirhánk, regő reme róma, 
Fonák, rongyos már az irhánk, regő reme róma.  
 
Hát betértünk a gazdához, regő reme róma, 
Kössön minket szamarához, regő reme róma. 
Áldassék meg a marhája, regő reme róma,  
Kis családja, nagy karámja, regő reme róma. 



36  tiszatáj 
 

Ha van néki egy rőt ökre, regő reme róma, 
Tele lesz a seprős vödre, regő reme róma. 
Ha van szíve s szalonnája, regő reme róma, 
Ragyogóbb lesz a dunnája, haj regő-rejtem! 

 

Reggeli zápor 

Felhőt rázó 
Erdő éled: 
Zivatart zokogón 
Ébred az élet.  
 
Felhős fákról 
Feslő fények: 
Sugarak fonalán 
Lépdel az ének. 
 

Gyermekek és madarak 

1. 

Hallod-e, te Ferikó? 
Szól a fekete rigó! 
Hallod-e, te Terike? 
Dalol a kenderike! 
 
Te Terike, te Ferikó, 
mit mond a fekete rigó? 
Te Ferikó, te Terike, 
hova csal a kenderike? 

2. 

Rétre ki, rétre ki, játszani jót! 
Kémleli Ilka, Renáta, Mihók: 
zeng-e pacsirta, poszáta, pirók? 
 
Játszani, végre ki, rétre ki, fel! 
Pisti fülelgeti, Évi figyel: 
zeng-e a zöldike, réti pityer? 
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3. 

Trillalalázgat a nappali víg levegő: 
tengelicékkel a pinty meg a billegető! 
Zenghet a lombos, a fényt zizegő, kerek ég: 
kék cinegékkel a dalt sisegő füzikék! 

4. 

Szuszka, fakusz, geze, sárga csicsörke 
csőrt csücsörítve csicsergi ki körbe,  
hogy csupa dallam a föld ma körösleg, 
s zeng az ökörszem, a csíz, a vörösbegy: 
nincs dalolásba hiány, sem a füttybe fölösleg! 

5. 

Gyere, Teri, gyere, Feri: 
ma dalol a csalogány! 
Teri fut, a kicsi Feri 
kidöcög a falován… 
 
Gyere, Teri, gyere, Feri: 
ma este is felemeli 
a dalát a fülemüle, 
s lombok közt a csalogány 
dala sose halovány! 
 
Gyere, Teri, gyere, Feri: 
fülemüle felemeli 
az ég felé a dalát! 
Aki legény, odalát, 
ahol ül a fülemüle, 
s ha dalol a csalogány – 
egy kislány se halovány! 




