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ESŐ UTÁN 
 
Csupa gyöngy az erdő 
varottas szoknyája, 
a szegélyén a piros csík 
földieper, málna. 
 

Haját eső mosta, 
szellő megfésülte, 
nap a fényét, mint egy ékszert, 
tincseibe tűzte. 
 

Dalol is az erdő, 
dalol jókedvében, 
vállkendője, a szivárvány, 
tündölkik az égen. 
 
  
KI VAGYOK? 
 
Hempergek a tengeren, 
lebegek a fellegen, 
hegycsúcsokon ragyogok. 
Tudod-e már, ki vagyok, 
 

Lenyugszom és fölkelek. 
Én hozom a meleget. 
Bőröd tőlem fekete. 
Ki vagyok, már tudod-e? 
 

Engem mindenki szeret. 
Látom, kész a felelet, 
minden gyerek tudja már: 
én vagyok a napsugár. 
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ISMERKEDÉS 
 
Fagyok, havak már nem őrzik, 
ág nyújtózik, lengetőzik. 
Szelíd szellők, pisze őzek 
hancúroznak, kergetőznek. 
  

Esőben fürdött az utca, 
az erdőre visz az útja. 
Megyek rajta unokámmal, 
ismerkedünk a világgal. 
 
ZÁPOR 
 
Most igazából  
porzik a zápor, 
csengve patakzik, 
futva aláfoly. 
 

Fellegek alján 
cikkan a villám. 
Búvik az ember, 
illan a cickány. 
 

Zúgnak a lombok. 
Mintha kioldott 
csapból, a sok lé 
mossa a piszkot. 
 

Visszakacagva 
megy le a nap ma. 
Tiszta ezüstté 
válik a tócsa. – 
 

Szűnik a zápor, 
futva aláfoly. 
Éled az élet 
most igazából. 
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HARMAT 
 
Árnyas erdő rejtekén, 
fodormenta levelén 
kora reggel mi ragyog? 
Pici csillagdarabok? 
 

Nem csillag az – harmat, 
szomjas madaraknak. 
A nap is, ha felkel,  
abból iszik reggek. 
 
KÁNIKULA 
 
Hosszan lóg a kutya nyelve, 
mintha levet lefetyelne, 
nehéz neki a bundája, 
lehe-liheg nyitott szája. 
 

Kajsza lett a macska bajsza, 
egérért se menne napra, 
az árnyékba behúzódik, 
lassan, lustán elnyújtózik. 
 
A virágok kókadoznak, 
hűs esőre áhítoznak. 
A kakas is, ha kukorít, 
közben az égre hunyorít: 
 

nem kerekedik-e szellő, 
nem közeledik-e felhő, 
dörgő-morgó vizeshordó, 
az élőknek enyhet osztó? 
 

De felhő egy folt se látszik, 
csak a npfény sziporkázik. 
Ez a hőség bizony kutya, 
a neve is kánikula. 
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JÉGESŐ 
 
Hol beborul, hol kisüt. 
Vizes a föld mindenütt. 
Még ha csupán eső volna... 
Mint sok ezer fehér bolha, 
ugrabugrál szerteszét, 
lombot, szirmot ver a jég, 
tör-zúz, mindennek csak árt, 
tönkreteszi a határt, 
s hogyha nem óvakodom, 
betöri a kobakom. 
 
ALTATÓ VERS 
 
Susog a, zúg a 
harmatos búza, 
kalászok lengnek 
egymáshoz bújva. 
Reggel learatják, 
cséplőgépbe rakják, 
viszik a malomba, 
malomból a pékhez, 
a pék összegyúrja, 
kemencébe tolja, 
s ránevet a hajnal  
a kerek cipóra. 
 

Tente, ne hulljon 
szép szemed könnye, 
tente, aludj el, 
anyuka gyöngye. 
 

Jönnek a méhek, 
hozzák a mézet, 
tágas mezőről, 
magas tetőről, 
kinyílott virágról 
illatos virágport. 
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SZAMÓCA 
 
Szamóca virágzik 
erdei fű közt, 
szirmai selymén 
darázs dala zümmög. 
 

A szél lecibálja 
a szirmot a földre, 
meglátszik a száron 
zsenge gyümölcse. 
 

Majd eljövök erre, 
ha ég pici lángban. 
A jó aromás ízt 
már érzem a számban. 
 
ALMA 
 
Kerek az alma, 
piros az arca. 
Amíg beérik, 
fények becézik. 
 

Mind földre rázom, 
ládába zárom, 
jut majd belőle 
napjára három. 
 
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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SZILVA 
 
Megérett a szilva, 
kék, akár a tinta. 
Madárka, madárka, 
szállj ide a fára. 
Hamvas a szilva, ízletes, 
néked is hagytunk, csipegess! 
 
KÖRTE 
 
Súlyos a körte, 
hullna a földre. 
Mint pacsirta dallal, 
tele van zamattal. 
 
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. 
 
AZ ŐZ 
 
Az őz megáll a fák között, 
a fülét forgatja, figyel. 
Léptek neszére hirtelen 
nagyot ugrik, úgy tűnik el. 
 

Gergő meglepve néz körül. 
Elillant, többé sose látja. 
Tán megégette lábait 
a kis szamócák gyönge lángja? 
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A GÓLYA 
 
Te gólya, te gólya, 
háztetők lakója, 
fél lábadon úgy állsz, mintha 
más dolgod se volna. 
 
Szalmából a fészked. 
Fehér toll az éked. 
A lábad a láp vizében  
óvatosan lépked. 
 
Békát fog a csőröd. 
Fiókáid költöd. 
Házak drága békességét 
kelepelve őrzöd. 
 
Fakul a táj fénye. 
Elszállsz más vidékre. 
De tavasszal véled tér meg 
a derű az égre. 
 
 
SÁRKÁNY 
 
Hát ez vajon mi lehet? 
A magasban mi lebeg? 
Szelek szárnyán feszülő 
színes sárkányrepülő. 
 

Ez aztán a csoda jó! 
Bátorságra oktató 
valós álom – repülés, 
légtengerbe merülés. 
 

Aki ott fenn szállva száll, 
a sasokkal cimborál. 
Nincsen dolga semmi más, 
csak a boldog suhanás. 
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A SZÚNYOG 
 
A szúnyog, a szúnyog... 
dinnyeg-dunnyog, 
ide száll, oda száll, 
citerál, muzsikál. 
Hiába is óvnád 
tőle kényes irhád, 
muzsikál, citerál, 
oda száll, ide száll, 
megleli a pillanatot, 
jól összecsíp – vakarhatod. 
 
SZÖCSKEVERS 
 
Szöcske úrfi 
kinn tanyázik, 
az esőben ázik-fázik, 
de ha nap süt 
fenn az égen, 
ugrabugrál 
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. 
 



 13 

 
SZARVASBOGÁR 
 
Szarvasbogár sétál, 
biceg, lassan ballag. 
Szarva között csillog 
egy távoli csillag. 
 
Szarvasbogár, hol vagy? 
Várlak, egyre hívlak: 
gyermekkorom fénye 
szarvad közt csillag. 
 
Jön az öreg bogár, 
biceg, alig baktat. 
Szarvai hegyéről 
égre kelt a csillag. 
 
 
VARJÚTÁVÍRÓ 
 
Hát te, varjú, mit csinálsz? 
Csak nem lettél távírász? 
Oszlopodnak drótja sincsen, 
hogy akarsz hírt adni innen? 
 
Oszlopomnak nincsen drótja, 
de csőrömnek van diója. 
Lyuggatom, kopogtatom, 
hírül szerte így adom, 
hegyen, völgyön hallható, 
tudja minden földlakó: 
kemény bár, de csoda jó 
a megérett, friss dió. 
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CSIGAHÁZ 
 
Csodaház a csigaház, 
elköltözött a gazdája, 
benne a szél fuvoláz. 
 

Csigaházban csigalépcső. 
Csupa márvány. Nem is mészkő! 
Körbe-körbe tekeregve 
visz a három emeletre. 
 
Lakott itt egy vöröshangya, 
nagy volt a ház, odahagyta. 
Kibérelte egy bogárka, 
ő is elment: „Nagyon drága...” 
Beköltözött egy giliszta, 
de kitették, nem volt tiszta. 
 
Üres most a csigaház, 
csupasz fala csupa mész, 
benne a szél fütyörész. 
 
 

ZSIGA MEG A CSIGABIGA 
 
Hallotáttok-e Zsigát? 
Így csúfolta a csigát: 
„Csigabiga, hova mész, 
erdőre, mezőre, 
fényes hegytetőre? 
Tél lesz, mire odaérsz!” 
 

Így válaszolt a csiga: 
„Te is próbáld meg, Zsiga, 
vidd a házad, merre mész, 
erdőre, mezőre, 
fényes hegytetőre. 
Lássuk, vajon odaérsz?!” 
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JEGENYÉK 
 
Kérdik a kis jegenyék: 
– Messze van-e még az ég? 
 
Növekednek s megint kérdik: 
– Sok van hátra még az égig? 
 
Magasodnak s kérdik újra: 
– Hegyünk már az eget szúrja? 
  
Nyújtózkodnak s kérdik ismét: 
– Nőhetünk még egy kicsinykét? 
 
Sudárodnak s kérdik egyre: 
– Feljutottunk az egekbe? 
 
Akkor lesznek végre bölcsek, 
amikor nem nőnek többet. 
 
Nehezen bár, de megértik: 
Nem nőnek a fák az égig. 
 
 
TEHERVONAT 
 
Csupa vas és csupa súly. 
Rajta teher tornyosul. 
Kattog, csattog, dübörög, 
amerre megy, reng a rög. 
 
Völgyek ölén zeng a fütty. 
Nincsen korom, gőz, se füst. 
Alagúton, hídon át 
áram hajtja mozdonyát. 
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JÁTÉKOK 
 
Faragtam egy taligát, 
eléfogtam a csigát. 
Nincs több ilyen paripa, 
mint e taligás csiga. 
 
Készítettem egy hajót, 
belétettem egy mackót. 
Nincs ily bátor tengerész, 
mint e dörmögő vitéz. 
 
Eszkabáltam vonatot, 
tettem belé malacot. 
A malacka úgy visít 
éppen, mint a vonatsíp.   
 
Autót is szereltem, 
Bundást is beültettem. 
Jobbra fordul, balra tér, 
el nem éri a sintér. 
 
Készítettem repülőt, 
szelek szárnyán feszülőt. 
Kormos kandúr vezeti, 
farkát a szél lengeti. 
 
Szerkesztettem rakétát: 
kifaragtam egy répát. 
Ebbe csakis én ülök, 
egy csillagról 
más csillagra 
repülök. 
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KARIKÁZÁS 
 
Volt nekem egy karikám, 
az volt az én paripám. 
Mint egy göndör barika, 
kezes volt a karika. 
 

Fürge láb és hajóbot: 
a karika száguldott. 
Puszta kézzel, mezítláb 
a karika „paripább”. 
 

Réten, úton, aszfalton 
nyargalásztam szabadon. 
Egyszerű volt a világ, 
mint a kerek karikák. 
 

Ez bizony már régen volt. 
A karika elgururlt. 
De mi lehet az  oka? 
Nem divat a karika. 
 
 

SZALONNASÜTÉS 
 
Rőzsét gyűjtök, gallyat török, 
leguggolok, mint egy török, 
száraz ágból máglyát rakok, 
tüzet gyújtok – szemem ragyog. 
 

Ropog a tűz, lobog a láng, 
mint egy sárkány, olyan falánk. 
Megroskad a máglyarakás, 
hamu alatt fűl a parázs. 
 

A szalonna hosszú nyárson 
serceg, pirul a parázson. 
Hagyma, kenyér, sült szalonna – 
nem ettem még jobbat soha. 



 18 

A GÖNCÖL SZEKERÉN 
 
Az ott fenn a Göncölszekér, 
a kereke ezüstfehér, 
gyémántokból van a rúdja, 
de nincs lova, ami húzza. 
 

Itt a Pejkó, itt a Fakó, 
a két tüzes, gyors csodaló, 
befogom a Göncöl elé, 
úgy vágtatunk hazafelé. 
 

A Tejúton véges-végig 
csillagpor száll föl az égig. 
Jó nagyokat kurjongatok, 
ostorommal pattogtatok. 
 
A MADÁRKA S A PALATÁBLA 
 
Kinn az utcán egymagában 
ugrándozott egy madárka. 
Hát egyszer csak azt látja, 
jön felé egy palatábla. 
 

– Hová mész, te palatábla? – 
kérdi tőle a madárka. 
 

– Én bizony az iskolába – 
válaszol a palatábla. 
– Iskolába? Mi a kánya! – 
csodálkozik a madárka. – 
Nem is tudtam, mostanába 
nem a gyerek, de a tábla 
jár tanulni az iskolába..! 
 

Nevetett a palatábla, 
megbillent egy kicsit hátra, 
akkor látta a madárka, 
hogy mögötte kiscsizmába 
ott lépeget Aladárka. 
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MARIÓRA MEG AZ ÓRA 
 
Szomszédunkba volt egy kislány, 
úgy hívták, hogy Marióra. 
Nem akarta megtanulni, 
mit mutat a falióra 
mutatója. 
 

Egyszer aztán azt álmodta 
Marióra: 
a helyéről lekecmereg, 
félhangosan kotyog-ketyeg, 
iceg-biceg furcsa módra, 
jön felé a falióra: 
lába lett a sétálója. 
 

„Tiktak, tiktak, Marióra, 
mondd meg szépen, hány az óra? 
 

Megijedt most Marióra, 
azon nyomban mondta volna, 
igen ám, ha tudta volna, 
mit mutat a falióra 
mutatója. 
 

Azt mondta a falióra: 
„Holnap este ilyenkorra 
megtanuld ám, mit mutat a 
számlapom két mutatója!” 
 

Bezzeg másnap megtanulta 
Marióra. 
 

Este némán hallgatózva 
várta, leste, 
mikor jön a falióra, 
mikor fogja vallatóra. 
 

Az békésen ketyegett, 
tán magában nevetett. 
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Elaludt hát Marióra. 
 

Ezután ha megkérdezték, 
azt is szépen megmondotta 
első szóra, 
mit mutat a toronyóra 
mutatója.  
 
SÉTA 
 
Kerekeken görög Gergő, 
kezében csörög a zörgő. 
(Vagy inkább zörög a csörgő?) 
Sétálni megy nagyapjával, 
ki – mint tudjuk – nagy tekergő. 
 
Gyülekezik fönn a felhő, 
súg-búg, zeng és zúg az erdő, 
távolban csapkod a mennykő. 
Siess haza, öreg vándor, 
meg ne ázzon kicsi Gergő. 
 
KAPTÁR, KÉPTÁR, NAPTÁR 
 
Lép mellett lép – ez a kaptár. 
Kép mellett kép – ez a képtár. 
S hogy napokból áll a naptár, 
ez világosabb a napnál. 
 
Kaptárba járnak a méhek. 
A képtárba meg a képek 
kedvelői, csodálói, 
no és persze – ócsárlói. 
 
Kis Gergő ezt még nem érti. 
Naptárhoz jut? – széjjeltépi. 
Bánhat az idővel könnyen, 
van neki belőle bőven. 
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ENDRE MEGY A HEGYRE 
 
Egy cikázó fecske 
azt csicsergi egyre: 
„Hallod-e, te Endre, 
eredj föl a hegyre, 
őz, nyúl, kicsi kecske 
vár ott a gyerekekre.” 
 
Szemekerekedve 
nézi kicsi Endre: 
hát ezt meg mi lelte, 
viccel ez a fecske? 
Bármikény szeretne, 
hogyan is mehetne, 
hiszen egy telecske 
sem múlt el felette, 
olyan cseppecske még 
ez az emberecske. 
 
Hallod-e te, fecske, 
tréfálkozz kedvedre, 
kinek neve Endre, 
megnő rendre, rendre, 
mint az ugri kecske, 
s kinek víg kedve, 
nekikerekedve 
indul a hegyekbe. 
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CSODABOLT 
 
Van nálunk egy csodabolt, 
Péter vásárolni volt. 
 
Vett a napnak kalapot, 
harapósnak haragot. 
 
Szálló szélnek szárnyakat, 
alkonyatnak árnyakat. 
 
A szánkónak kereket, 
forró nyárnak meleget. 
 
Tüzet vett a katlannak, 
hósipkát a havasnak. 
 
Kőházat a csigának, 
illatot a virágnak. 
 
Magának egy csillagot, 
mely az égen fenn ragyog. 
 
Egyebet is vett volna, 
ha a boltban lett volna. 
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A TÓ, A SZARKA MEG A GYŰRŰ 
 
Volt egyszer, hol nem volt, 
olyan régen, hogy az égen 
akkor még tán hold sem volt, 
volt egy tó az erdőszélen. 
 
Egy napfényes reggelen, 
a magasban, messze fenn, 
csőre között gyűrűt tartva, 
arra járt egy tolvaj szarka. 
Amint szállt a tó felett, 
a szép fényű aranygyűrű 
a csőréből kiesett, 
leesett, 
beesett 
a tó közepébe. 
 
A szarka csak nézte. 
Majd megszólalt, 
s szép szavakkal 
kérlelte a nagy vizet, 
adja vissza 
a kis gyűrűt, 
hoz helyette más tizet. 
 
De a tó tudta jól, 
ezt is lopta valahol. 
Nem adta a gyűrűt. 
 
Bánkódott a szarka. 
A könnye is megeredt, 
tó tükrére ráesett. 
De az bizony nem sajnálta, 
s hogy a szarkát megtréfálja, 
gyűrűt vetett – ezeret.  


