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Kertem kerítésén a patakon túl 
él egy kicsi szürke nyúl. 

Reggelenként meglátogat, 
s akkor várja sok jó falat!

A PATAKON TÚLRÓL
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ÜGYES KENGURU

Az erszényem ritkán üres 
sokan mondják; milyen ügyes. 

Mérföldeket átugrálom, 
Kenguru a gyermekem, s a párom.
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SZÜRKE DE NEM ANNYIRA

Szomorkás a szürke marha, 
szarva mint fák széttárt karja, 

patáin a rétek nyoma, 
legel, baktat ide-oda.
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PÓK-SZÖVŐ

Égfelé szálló sóhajok,
hogy én csak egy Pók vagyok,
Fonok, kötök, hálót szövök,
végül szőttes közepébe ülök!
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CSENDES JUHOK

V-alakú szép fején,
csavart szarv a tetején,

racka-juhok elmélkednek,
némán egymásra figyelnek!

9



BOLDOG MEDVE

BARNAMEDVE
 

Boldog volt a barnamedve,
kedve egyre kerekedve,

mézet, málnát ad az erdő
és az égen sincs egy felhő!

Fák odvának mézes nedve
csábít ugye, Barnamedve

Becsúztatod a mancsodat,
ezer darázs reá lecsap.
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BARNAMEDVE
 

Fák odvának mézes nedve
csábít ugye, Barnamedve

Becsúztatod a mancsodat,
ezer darázs reá lecsap.
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A VÁGTA JÓ

Fufrud homlokodba hullott,
szép paripám a vágta jó!

Egyedül te tudod ilyen fiúsan
A futamnak vége, pihenj 
“NÉVTELEN” sárga LÓ!

Tereken sétáló, városlakó
Etetnek, elűznek, kinek mi jó!
Életed repkedő nagy kaland,

Életünk része vagy kék-galamb!
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Tereken sétáló, városlakó
Etetnek, elűznek, kinek mi jó!
Életed repkedő nagy kaland,

Életünk része vagy kék-galamb!
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FEHÉR SIRÁLY

Stégnek végén vajon mi áll?
Ni-csak, Ni-csak fehér sirály,

Korábban egy halat fogott,
Én meg csak itt lustálkodok!
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SIRÁLY-DAL

Vízen, földön, levegőben,
mindenhol otthon vagyok,

csak a hangom nem túl ékes,
sikoltók a sirály dalok.
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KIS SZÜRKE

Mire felnézek már messzejár
A kedves, szürke kis szamár.
Azt hittem együtt ballagunk,

s egy IÁ-t tőle majd hallhatunk!
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CSACSI

Nicsak Csacsi! - kiáltott Öcsi
mikor meglátta a szamarat.

IÁ, IÁ  válaszolt  Csacsi -
Én láttalak meg hamarabb!
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ŐZ-UGRATÓ

MEGKERESEM PÁROMAT

 
Karcsú testem oly kecses,

erdő, vadon oly becses,
lomb-kunyhó az otthonom,

Őz-suta a barátom.

Tavasz után itt az ősz,
elszáguldok,  ifjú őz.

Megkeresem páromat,
felépítem sátrunkat!

18



PUSKÁT NE HOZZ!

 
Szárnyam nincs hát száguldom,

erdő, mező otthonom.
Puskát ne hozz magaddal,

hogy találkozhass őz-bakkal!



BÖLCS BAGOLY

Váram ablakában éjjel
figyelek két éles szemmel.

Azt mondják, hogy bölcs vagyok!
Osztják ezt a Bagoly-ok!
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NYUSZIKA

Állj csak meg egy kedves szóra
szólt nyuszihoz a róka.

Dehogy állok, hisz sietek,
a medvével reggelizek!
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TANGÓZÓ FLAMINGÓ

A tó vizénél áll a báll,
fodros ruhában sok-sok pár,

Mindenki táncolhat  argentin tangót,
ha felkér egy kecses, szép flamingót!
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RÓZSA-ÁLOM

Rózsaszínben, mint egy kűrben
jégen, vízen táncoló,

nagy csapatban összegyűlő,
mint mesében tovatűnő rózsa-álom flamingó!
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MINDENEMET MEGMOSDATOM

Étkem, bundám ápolgatom,
minden este megmosdatom

Mosómedve vízzel ápol
nem is egyszer inkább százszor.
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MOSÓMEDVE NAPJA

Megint itt van az én napom,
Mosnom kell de nagyon-nagyon,

Mosás nélkül nem ehetem
meg kell mosnom arcom, kezem.
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LEHETTEM VOLNA BÁRMI

Egy délután elgondolkodtam nagyon,
miért vagyok én éppen majom?

Lehettem volna bármi talán, 
de nagyszerű, hogy én vagyok az okos orángután!



KICSI NEKEM MINDEN TÓ

Kicsi nekem minden tó,
morgolódik víziló,

lustán szundikál a vízben,
de azért Ő nagyon éber!
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DOMBOK KIRÁLYA

Tollam fényes, harcias,
Dombok királya volnék: Kakas

Reggel jön az udvartartás
Tyúkok, jércék, sok minden más

Rikácsolt a szarka,
lábával dobbantott az üres tál fölött,
Krrrrrrrrrr – rázta szét a szárnyát, 

Közben, türelmetlen társa körül röpködött!



ÉS A SZARKA

Rikácsolt a szarka,
lábával dobbantott az üres tál fölött,
Krrrrrrrrrr – rázta szét a szárnyát, 

Közben, türelmetlen társa körül röpködött!

Kr
rr

rrr

rrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
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30PELIKÁNÉK TUTAJON

KÉT-PELIKÁN = NÉGY PELIKÁN
 

Mi vagyunk a pelikánok,
halra váró csőr-pecások,

ha lelépünk vizes lesz lábunk,
használjuk inkább a szárnyunk!

Öreg folyó tutaján
áll két kecses pelikán,

lassan érnek ki a partra,
másik kettőn csodálkozva.

 

Íme itt áll pelikán
Öreg tutaj ág-bogán.

Ketten eveznek a partra,
De nicsak, már négyen vadásznak a halra!



PECÁZÓ SZÁRNYASOK
 

Mi vagyunk a pelikánok,
halra váró csőr-pecások,

ha lelépünk vizes lesz lábunk,
használjuk inkább a szárnyunk!

Öreg folyó tutaján
áll két kecses pelikán,

lassan érnek ki a partra,
másik kettőn csodálkozva.
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SÜNI-SÉTA

Szúrós bundám, gomb szemem,
este felkerekedem.

Bejárom a kertek alját, 
és sünfekhelyre érkezem.
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A GYEREKEK SZERETNEK

Nem visznek el tolvajok,
mert én egy tüskés sün vagyok!

A gyerekek szeretnek,
nem simiznek, nevetnek!

Rajtam ezer tüske áll,
mégsem vagyok tüskevár.
Tüskéimre almát tűzök,

minden szúnyogot elűzök!
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A KÍGYÓ

Ssssssssssssssssssssssszzzzzzzzzzzzzz!
sziszegett a kígyó! 

Ne mozdulj! – hogyne, hogy majd elkaphass?  
napok óta üres ez a vég nélküli hüllő has.
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FÓKA-MÓKA Ettől nincs is jobb kis móka,
mint egy rád kacsintó fóka.

Ha csúnyán nézel vissza rája,
Becsobban az Óceánba.
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CSIGA-CSÓK

Már-már ránk köszönt az este,  szólt a csiga nagy sietve,

én már kora reggel óta igyekszem a randevúra.

Házamból is kinyújtózva

érkeztem a csiga-csókra.
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