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Erdő szélén… 
 
Erdő szélén 
Vakondváros, 
túrt út visz a 
kapujához. 
Ez a kapu 
csudazáros, 
őrizője 
mindig álmos. 
Prémes fejét 
le-leejti, 
szolgálatát 
elfelejti. 
Hej, pedig a  
föld alatt 
vakondnépség 
fúr-farag.  
Készítik az  
alagutat, 
végnélküli vándorutat. 
Ezen a jó  
vakondgyerek 
nyaralni új 
túrásra megy.    
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Volt nekem 
 
Volt nekem egy szamaram, 
Makacsabb, mint jómagam. 
Nem evett, csak rántottát, 
Hét határon rántott át. 
 
Volt nekem négy kerekem, 
Nem jártam csak szekeren. 
Beleragadt a sárba – 
A szamár sír utána! 
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A borbélynál 
 
A borbélynál cengős csacsi – 
Üld meg Árpi, szaporán! 
Bólint rám a borbély bácsi: 
Pattanj rá, vagy félsz talán? 
Dehogy félek, csak elnézem, 
Milyen borzas e csacsi, 
Szürke nagy sörénye mögül 
Csak a füle látszik ki. 
Pedig hányszor ülnek hátán 
Frissen fésült gyerekek – 
Borbély bácsi, előbb ezt a  
Lompos csacsit nyírja meg! 
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Ha a mese igaz lenne… 
 
Ha a mese igaz lenne, 
Még a nap is kétszer kelne. 
Kétszer kelne: reggel, este, 
Soha be nem sötétedne. 
És én mindig játszanék… 
 

Tornyot raknék, 
 akkorát, 
Tetejéből  
 látszana a 
nagy világ. 
És én tovább játszanék… 
 

Valamennyi 
  veszekedőt, 
    civakodót, 
      váratlanul 
        gyorsan nyakon 
          öntenék. 
 
Játszanék, csak játszanék… 
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A cicához 
 
Cica, szereted a cukrot? 
Ugye, nem? 
Elárulok egy nagy titkot 
Iziben: 
Immár én is tejet iszom, 
Az a jó, 
Cicáknak és gyermekeknek 
Ez való! 
Cicamicám, mondok én még 
Egyebet, 
Most már tisztán ejtem ki a  
nevedet. 
Bizony sokat gyakoroltam, 
Kis cicám, 
Mondogatta velem az én 
Anyukám: 
Cicamicát, cukrot, cinkét, 
Cinegét – 
Többé sose feledem el 
Én a cét! 
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Fut az idő 
  
Fut az idő 

szaladok utána. 
Versenyezünk: 

kit bír jobban lába. 
Olyan gyors, hogy 

nem tudom beérni. 
Hátrakiált: 

sokat kell még nőni! 
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A nevem, az én vagyok… 
 
Unatkozott egy leányka, 
Elvitték az óvodába. 
Neve Ilma, nem is furcsa, 
S óvodában mindenkinek 
Mégis Irma, mégis Vilma. 
 
Apja lánya, makacska, 
A nevét, azt nem hagyja! 
Mondják csak az igazit, 
Akkor ő sem igazít! 
 
Mert a szék nem asztal, 
S nem ajtó az ablak. 
A nevem az én vagyok, 
S mást senki nem adhat! 

 



 8

Három molnár búzát őrölt… 
 
Három molnár búzát örölt, 
fehér lisztje földre hullt. 
Szél felkapta s messze vitte, 
füttyös kedvvel hintegette, 
csupa fehér lett az út. 
 
Varjú Vince virradatkor 
az ablakán kitekint. 
Károg, csapkod tollát rázva, 
Dér úrfi ült ajtajára, 
szálldos a hó odakint. 

 


