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NEGYVEN FECSKE 
 
Negyven fecske ül a dróton, 
negyven füstös ficseri, 
ki a tájat figyeli: 
– Jön az ősz, jön, itt van már,  
fújnak hűvös szelei – 
mindegyik ezt fecsegi. 
 
Mind a negyven partifecske, 
mintha negyven kicsi kecske 
volna, s mind a zöld mezőn 
ugrándozna, melegedne – 
bukfencezve, repesőn 
veti magát a szelekbe, 
negyvenfelé szétcikázva 
éles hangon kiabálja: 
– Jön az ősz, jön, itt van már, 
fecskeszárnyon száll a nyár. 
 
 
SZŐLŐ 
 
De finom a szőlő! 
Jó illatát szelek adták, 
felhők kövérre itatták, 
édesítette a nap. 
 
Hamm, szőlő, bekaplak! 
Erős leszek, mint a szél, 
kövérebb a felhőnél, 
és a napnál vidámabb. 
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MUST 
 
Aki szőlőt szüretel, 
jókedvében énekel, 
mert a fürtök nagy szeme 
édes lével van tele. 
 
Lám, ez itt egy kicsi prés, 
az oldalán sok rés, 
szorítsd, ahogy csak tudod, 
s minden résen must bugyog. 

 
DINNYE 
 
gömbölyödtem egész nyáron, 
habzsoltam a meleget, 
egy indázó hosszú száron 
ittam vizet eleget. 
 
kövér lettem, mint egy püspök, 
elöntöttek bíborok. 
Pocakomban sok kis ördög 
szurtos képpel vigyorog. 
 
 
SZILVA 
 
Megérett a szilva, 
kék, akár a tinta. 
Madárka, madárka, 
szállj ide a fára. 
Hamvas a szilva, ízletes, 
néked is hagytunk, csipegess! 
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DIÓVERÉS 
 

Mikor érik a dió? 
Jól tudja azt minden gyermek, 
kifütyüli a rigó. 
 
Zúg a föld a fa körül, 
mintha jég vagy zápor 
zuhogna a tiszta ég 
kéklő magasából. 
 
Persze, nem a jég kopog, 
az eső sem csepereg, 
rázzák, verik a diót 
vidáman a gyerekek. 
 
Hol a dió földre koppan, 
a sok gyerek oda toppan. 
Csireg-csörög a zsebük, 
csillog-villog a szemük. 
 
 
SZEDERSZEDÉS 
 
Szemelgetem  
szedremet, 
teleszedem  
vedremet. 
 
Száz szem szedret 
összeszedtem, 
szinte üres 
még a vedrem. 
 
De szeretnék 
sok, sok szedret, 
vagy legalább 
kisebb vedret. 
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SZÖCSKEVERS 
 
Szöcske úrfi 
kinn tanyázik, 
az esőben ázik-fázik, 
de ha nap süt 
fönn az égen, 
ugrabugrák 
a nagy réten. 
 
Megfogná őt 
szöszke Böske, 
ha tova nem 
szállna-szökne, 
de mert mindig 
tovaszökik, 
mérgesíti  
kicsi Bözsit. 
 
Bözsikének  
hull a könnye: 
tovatűnt a  
fürge szöcske, 
s a tenyerét 
megszúrta egy 
görbe tüske. 
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CSENGŐK HÍVNAK 
 
Rakoncátlan szelek hátán 
megjött már az ősz. 
Édesedő szőlőt őriz, 
pipázik a csősz. 
 
Sárgák, barnák és pirosak 
mind a levelek, 
beborítják az utakat, 
játszótereket. 
 
Csengők hívnak, 
ajtók nyílnak, 
tárul sok csoda. 
Induljunk hát, kis pajtások, 
vár az iskola. 
 


