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MIRE VÁRTOK? 

 
– Mire vártok, öles fák? 
S te, nyújtózó, gyönge ág, 
ág hegyében kis rügyek, 
most zsendülő friss füvek? 
 
Hát ti, bugris barikák, 
istállóban paripák, 
tollászkodó madarak, 
kis halak és nagy tavak? 
 
Mire vársz itt, szép világ, 
barna magban kék virág, 
vén folyok, víg csermelyek, 
öregek és gyermekek? 
 
– Várjuk, várjuk a csodát, 
tavasztündér mosolyát. 
Dideregtünk eleget, 
várjuk már a meleget. 
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MIT TANÁCSOLSZ, CINEGE? 
 
Fölvegyem vagy ne vegyem 
sapkám, csizmám, bekecsem? 
Hát esernyőt vigyek-e? 
Mit tanácsolsz, cinege? 
 
Lám, a szegény szarkapár 
azt hitte, már itt a nyár. 
Várták reggel a napot. 
És mi történt? Havazott. 
 
Régi igazság: hamis,  
huncut vagy te, április. 
Nem bánom, ha az vagy is, 
fő, hogy itt a tavasz. 
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MÁJUSI ESŐ 
 
Jön az eső, lóg a lába, 
árnyékot terít a tájra. 
Friss zuhanya üdít, vidít, 
a nyomában virág virít. 
 
Keveredik az orgona 
 meg a gyöngyvirág illata. 
Hófehér szirom az ágon, 
olyan, mint egy édes álom. 
 
Jázmin, zsálya és pipitér… 
Ez az eső aranyat ér. 
Aranynál is értékesebb: 
búzát érlel, új kenyeret. 
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ZÖLDÜL A HATÁR 
 
Lassan zöldül a határ, 
dalol a pacsirta már, 
vaksi rügyek bomlanak, 
áldott esők omlanak. 
 
Hát én mit kívánhatok? 
Eső után szép napot, 
aztán újra langy esőt, 
itassa meg a mezőt. 
 
Se árvizet, se aszályt. 
Kalászrengető határt. 
Mit kívánnék egyebet: 
jó termést, víg szüretet. 
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VERŐFÉNYBEN 
 
Verőfényben fürödnek 
a cserepek, 
az ereszek, 
a szekerek, 
a kerekek, 
a levelek, 
a verebek, 
a gyerekek. 
 
A kemény tél után 
délelőtt, délután 
ízlelik és élvezik, 
kóstolják és majszolják 
a meleget. 
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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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A KÓTYAGOS VILLAMOS 
 
Hajdan-kincses Kolozsváron  
kanyarog a Kis-Szamos. 
Mennydörögve megy a hídon, 
csikorog a villamos. 
 
Fölszálltunk rá unokámmal, 
aki már húsz hónapos, 
úgy találtuk, derék jószág, 
csak egy kicsit kótyagos. 
 
Megtaszít, mikor elindul, 
meglök, amikor megáll, 
elesel, ha nem fogózol – 
nekünk mégis imponál. 
 
Balra rángat, jobbra lódít, 
csitteg-csattog, dübörög, 
leszálláskor úgy érzed, hogy 
itt jártak az ördögök. – 
 
Kincsenincsen Kolozsváron 
kanyarog a Kis-Szamos, 
mennydörögve megy fölötte  
a kótyagos villamos. 
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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? 
Bármiként szeretne, 
hogyan is mehetne, 
hiszen egy telecske 
sem múlt el felette, 
olyan cseppecske még 
ez az emberecske. 
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KÖSZÖNTŐ ÉDESANYÁMNAK 
 
A hófelhők, esőfelhők 
elmentek a téli széllel, 
mégis eső – csillageső 
hullott kinn a réten éjjel. 
 
Kora reggel arra jártam, 
mindegyikre rátaláltam, 
egy-csokorba szedtem őket, 
így mondom el köszöntőmet: 
 
A hóvirág fehér csillag, 
véle a tavasz kacsingat. 
Kék csillag az ibolya, 
ő a tavasz mosolya. 
 
Ahány virágot a rétek, 
számlálj te is annyi évet, 
s mint a virág, maradj vidám 
és fiatal, édesanyám! 
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KICSIK ÖNTÖZŐVERSE 
 
Kék az ég, és zöld az ág. 
Tavaszodik a világ. 
A locsolóm vízzel tele… 
Hol a tojás? Ide vele! 
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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! 
 
 
 


