
Kertem alatt ://
Arat három varnyú ://
Tücs  ö  k gyűjti ://  
Szúnyog köti kévét ://
Bolha izog, bolha ugrál
Bolha izog-ugrál, 
Szekérre kévét hány ://
Mén a szekér a malomba,
Három macska hajtja, 
Három tarka macska
Ez itt szitál :// az meg rostál
Ez itt szitál :// az meg rostál://
A harmadik vágja, 
Malomkövet vágja.
Szürke szamár vizet hoz 
Egy akós hordóban,
Szürke szamár vizet hoz
Két akós hordóban.
Kilenc akós hordóból
Tekenőbe tölti.
Lúd, lúd dagasztja,
Ludak rakják.
Medve várja://
Kisült-e a cipó:// a cipó
Tyúk a cipót csipegeti ://  3  
Tyúk a cipót eszi.
Hangya, hangya morzsát szedi ://
Morzsát szedi, eszi.
Tyúk a cipót eszi,
Hangya morzsát szedi
Morzsát szedi, sej haj
Sej haj ://   4  
Hangya morzsát 
Szedi, eszi ://   4  
Eszi, szedi, eszi.

Kèrtèm ålått ://
Åråt három vårgneou ://

Tütchök dyűyti ://
Sougneog köti kévét ://

Bolhå izog, bolhå ougrál
Bolhå izog-ougrál, 

Sèkérrè kévét hágne ://
Mén å sèkér å målombå,
Három måtchkå håytyå, 

Három tårkå måtchkå
Èz itt sitál :// åz mèg rochtál

Èz itt sitál :// åz mèg rochtál://
Å hårmådik váguyå, 
Målomkövèt váguyå.

Sürkè såmár vizèt hoz 
Èdy åkóch hordóbån,
Sürkè såmár vizèt hoz
Két akóch hordóbån.

Kilènts akóch hordóból
Tèkènőbè tölti.

Loud, loud dågåstyå,
Loudåk råkyák.
Mèdvè váryå://

Kichült-è å tsipó:// å tsipó
Tyouk å tsipót tchipèguèti ://3

Tyouk å tsipót èsi.
Håndyå, håndyå morját sèdi ://

Morját sèdi, èsi.
Tyouk å tsipót èsi,

Håndyå morját sèdi
Morját sèdi, chèy håy

Chèy håy :// 4
Håndyå morját 

Sèdi, èsi :// 4
Èsi, sèdi, èsi.

Hors de mon jardin, 
Trois corneilles moissonnent.

La cigale ramasse,
Le moustique attache les gerbes.

La puce gigote, la puce sautille,
La puce gigote-sautille,

Elle lance les gerbes sur la charrette.
La charrette va au moulin,

Trois chats la mènent,
Trois chats bariolés.

Celui-ci tamise, celui-là crible,
Le troisième coupe,

Il coupe la meule.
L'âne gris apporte de l'eau

Dans un tonneau de cinquante litre.
L'âne gris apporte de l'eau

Dans un tonneau de cent litre.
D'un tonneau de 500 l, 

il verse dans une bassine.
L'oie pétri,

D'autres oies font les portions.
L'ours attend,

Est-il cuit, le petit pain?
La poule picore le pain,
la poule mange le pain,

La fourmi ramasse les miettes.
Elle ramasse et elle mange les miettes.

Ramasse et mange les miettes.
La poule mange le petit pain,

La fourmi ramasse les miettes,
Ramasse et mange...
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