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Egy lyukon bebújsz,

Nyelve van, de nem beszél,

Négy testvérnek egy kalapja,

Mézet is hoz nekem,

két lyukon kibújsz.

orra van, de nem szagol.

mindenfélét esznek róla.

mérget is hoz nekem.

Mikor gondolod,

(Cipő)

Mi az?

Mi az?

(Asztal)

(Méh)

hogy bebújtál,
akkor már ki is bújtál!
Mi az?
(Nadrág)

33

40

49

53

Szép, fehér vitézek,

Egy évben négyszer

Aranyalma fenn az égen.

Este hosszú,

csontvillás, szakállas,

ruhát vált.

(Nap)

délben kurta,

mekegő vitézek,

Mi az?

falon néha

füvet legelésznek.

(Fa)

igen furcsa.

Kutyaugatásra

Mi az?

szétfutnak szegények.

(Árnyék)

Mi az?
(Kecske)

64

70

74

81

Fehér pokróc egész Földön,

Két gazdasszony asztalt terít,

Hány feje van minden

Egy hordón hét lyukacska.

nem itt szövik, az égből jön.

de csak évente egyszer,

embernek?

(Az ember feje)

Mi az?

az kedves zöld abroszával,

(Öt: fej, kézfejek, lábfejek)

(Hó)

ez meg tiszta fehérrel.
(Nyár és tél)

87

105

115

122

A földben születik,

Egy kis hordóban, kétféle bor,

Lábon járó párna,

Füvek sűrűjében

nagy tűzben égetik,

sárga és fehér.

gúnár úr a párja.

barna zenész csücsül,

karikára nyújtják,

Ha egyszer csapra vered,

(Liba)

senki sem kéri rá,

az ujjadra húzzák.

többé be nem zárod.

ő mégis hegedül.

(Gyűrű)

Mi az?

Mi az?

(Tojás)

(Tücsök)

123

136

143

148

Hosszú száron zöld baba,

Zsákocskából egy sereg,

Szekeremnek van kereke: négy,

A két testvér egymást nézi,

korán nő a bajusza,

minden zsákban öt gyerek.

de azzal te sehová se mégy.

nem tudják egymást elérni.

egyszer aztán szétfeslik,

Mi az?

Én sem ültem rajta soha még,

Mi az?

és a babát kiveszik.

(Borsó)

messze van az ide, mint az ég.

(A folyó két partja)

(Kukorica)

Mi az?
(Göncölszekér)

150

161

173

181

Se keze, se lába,

Kerek egy ég alatt

Hústenger legközepébe,

Ha egy szobában van

kaput mégis kitárja.

Istenkének fája,

egy kismadár kerek fészke.

négy macska,

Mi az?

egyik ágán nő fekete levél,

Mi az?

minden sarokban, egy macska,

(Szél)

másik ágán nő fehér levél.

(Köldök)

akkor hány macska néz

(Éjszaka, nappal)

egymásnak szembe?
(Két macska)

218

225

239

256

Kézzel vetegetik,

Háta bársony,

Ha feldobom, egy,

Fekete kancsóból kiömlött

szájjal aratgatják.

hasa vászon,

ha leesik, ezeregy.

a tej, folyva folydogál,

Mi az?

szeme pilla,

(Mák)

mégse folyik el.

(Könyv)

farka villa,
feje bot.
Mi az?
(Fecske)

(Tejút)

259

277

286

301

Mindenütt van,

Egy anyának tizenkét gyermeke,

Ház tetején gyalogösvény.

Senki, És, Valaki laktak

hol két hegy van.

s ötvenkét unokája van tőle.

Mi az?

egy házban.

(Völgy)

(Év, hónapok, hetek)

(A fej tetején, a haj választéka)

Senki elment vadászni,
Valaki madarászni.
Ki maradt otthon?
(És)

305

321

349

392

Tíz húz négyet.

Miképpen lehet két almát

Hegyen hó, völgyben tó,

Melyik tű nem szúr?

Mi az?

három személy között

malomban egy kő se jó;

(A betű)

(Fejik a tehenet)

úgy elosztani,

többet hátra, mint elé,

hogy mindegyiknek egy egész

mindennap már lefelé.

alma jusson?

(Öregember ősz haja, könnyes szeme,

(Semmiképpen)

elromlott fogai,
az életéből már többet leélt,
mint ami előtte van)

