Versek – Mikulásra – Mikulásról

1.  / Egyszerű mozdulatokkal kísérjük a sorokat – közösen, együtt mondjuk!/
Esik a hó, fúj a szél…. - kör-körös mozdulat
Jó Mikulás útra kél.  - helyben járás
Pásztorbot van a kezében, - mintha fognánk a jobb kezünkkel
püspöksüveg a fejében. - rajzoljunk a süveget a fejünk fölé
Nagy csizma van a lábán, - emeljünk-mutassuk meg a lábunkat -egyiket, másikat 
tele puttony a vállán.- erőlködve-nyögve hajoljunk előre
Puttonyában sok-sok jó, - vidám, kicsi ritmusos taps – jobbra-balra
játék, alma, mogyoró. - számoljunk az ujjunkon 
De csak az kap belőle, - játékos fenyegetés
kinek nevét előre, - a fenyegetés folytatása másik kézzel
Aranyos angyalka – keresztbe font kéz 
ezüst könyvbe beírta. - író mozdulat
Én Istenem, de jó lenne, - elől széttárt kérő mozdulat
ha az enyém is benne lenne! - a kérés folytatása 
Édes kedves őrangyalkám, szépen kérlek gondolj reám –összetett kéz,kedveskedő vigyázba állás
Írd be majd a nevemet, - író mozdulat - 
Ígérem, hogy jó leszek! - lehajtott fej, hátul összetett kéz 


2./Érdemes egy hittancsoportban kiosztani – gyermekeként 1-1 versszak/

Tele van a templom, kicsi és nagy, mindenki csak vár:
Biztos eljön? Ugye, itt lesz a Mikulás?

Nekem valaki azt mondta a múltkor, hogy butaság!
Hogy igaziból nincs is, csak a mesében van a Mikulás!

Megnézhetem, menjek el a boltba, és látni fogom,
Ott van a csomag, a szaloncukor a polcokon!

Igen, láttam egy csomó csoki-Mikulást, 
szaloncukrot, virgácsot meg minden mást!

Szédültem, annyi volt, és biztos, hogy finom volt,
De ez egészen más!
Nem ez az igazi Mikulás!

Amit én kapok csomagot, abba beleremeg a szívem!
Minden kis darabkája a szeretetről üzen!

Amit én kapok csomagot, az csak úgy ott lesz!
Az egész egy nagy meglepetés, nem a fizetés a lényeg!

Amit én kapok csomagot, abba mindig jut virgács,
Ilyen kedvesen figyelmeztet engem jóra a Mikulás!

Nem érdekel, ki mit mond, egy egészen biztos már:
Ha nem volna, ki kellene találni a Mikulást!



3. Egy kis tévedés    / Egy gyermeknek – kicsinek /

Tegnap este a sötétben, öreg bácsit láttam.
Ez csak a Mikulás lehet, mindjárt kitaláltam.
Nem szaladtam el előle, köszöntöttem szépen,
a sapkámat megemeltem, s a szemébe néztem.
Rám mosolygott és egy szép piros almát tartott felém a kezében.
Nekem adta, és azt mondta: Jó fiú vagy látom, 
el is küldöm a Mikulást hozzád kis barátom.
	Ni, nem is a Mikulás volt, - akkor vettem észre,

mikor Nagyapó nevetve kapott az ölébe.


4. /Értelem szerint ez is megosztható több gyermek között!/

Mikulás Bácsi, köszöntelek, olyan jó, hogy itt vagy,
Alig vártalak már, hogy végre elmondjam.
Olyan sok mindent beszélnek össze-vissza,
Hogy már kezdtem azt hinni, hogy nem is vagy.
Pedig vagy, ezt lehet látni, nem is fogom bizonygatni.
Persze, én már nagy vagyok, és azt is nagyon jól tudom, 
Hogy ki is az a Mikulás igaziból.

Tudom, te egy ember vagy, egy nagyon-nagyon jó ember,
Aki Szent Miklóst utánozod, hogy nekünk örömet szerezz!

Tudom, hogy én is lehetek, ilyen örömet sugárzó kisgyerek,
És ha nincs is Miklós-ruhám,
És ha nincs is pásztorbotom, püspöksüvegem,
Azért még Mikulás én is lehetek,
Ha titokban meglepetést, örömet szerzek.

Ugye így van? Ugye, jól tudom?
Ezért is készítettem én is ajándékot.
De azt azért elárulom, kedves jó Mikulás,
Hogy a sok ajándék közül, amit kaptam,
A legfinomabb az volt, amit te adtál.



5. / Felosztható két gyermeknek/
Mikulás Bácsi, látsz engem?
Nemcsak most, hogy itt vagy,
Hanem mikor anyu mondja:
Tanuljál már, fiam!

Vagy azt mondja, hogy pakoljak,
vagy a tesómra vigyázzak!
Olyan nehéz szótfogadni!
Nézz engem, akkor hátha könnyebb lesz,
Mikulás Bácsi!

6.  /Egy, nem egészen kicsi gyermeknek/

Kedves jó Mikulás, olyan jó, hogy itt vagy,
Alig vártalak már, hogy titkom elmondjam.
Néhány nappal ezelőtt, teljesen véletlen,
meghallottam, hogy nagymamám egy nénivel beszélgetett.
Valami titkos sütést említett Nagyanyám, 
Hívta a nénit is, legyen Mikulás.
Érdekelt engem is a dolog, hát füleltem,
Bár azt hiszem, sok mindent nem értettem.
Valami olyasmit beszéltek, hogy örömet szereznek,
Nemcsak az unokáknak, hanem minden gyereknek.
Kicsi kis ajándék, nagy-nagy szeretettel,
Titkos adakozás, megáldja az Isten.
Ilyeneket mondtak, és olyan szépek voltak,
Mint egy igazi mesében két jóságos anyóka.
Ennyi hát a titkom, kedves jó Mikulás,
Hogy jóságos tündér az én Nagymamám!



