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Az állatkertben 
 
1.  
 
Műcsontot rágcsál a kutya, 
Műmaradékot nem ehet, 
Nadrágban jár pórázvégen, 
És paplanos ágyba fekhet. 

 



 

 

 

Rokona a farkas-barkas, 

Ki már csak mesékben lakik. 

A múzeumban kitömve, 

Sárga fogakkal vicsorít. 

 

 



 

 

 

Műcsont helyett ólmot kapott, 

Műmaradéka sem akadt. 

 - Farkas-létből kutyaélet - 

Állatkertben, ha megmaradt. 

 

 



 

 

Ha a kutya nagyon éhes, 

Zöldre váltja szép szemeit. 

Hosszú nyelve piros zokni, 

Dühös farkasként vicsorít. 



 

 

 

 

 

 

 



 

2.  

Buliba készül a macska, 

Lötyögös a farmer rajta. 

Bajszát tigrismód hegyezi, 

De ordítását felezi. 



 

 

Nyávog, prüszköl a kis tigris, 

Vadmacska, ha régen volt is. 

Körme-karma, ordítása, 

Fordított a nadrágszára. 



 

3. 

Volt nekünk egy szép madarunk, 

- Túzok névre sem hallgatott - 

Magas fűben téblábolva, 

Totyogásáért meglakolt. 



 

 

 

Jött az íjas, puskás ember, 

Lelőtt minden jó túzokot, 

Maradéka magas fűben, 

Mindhiába ott duzzogott. 

 



 

 

 

Most már itt az állatkertben, 

Barátunknak mondjuk őket, 

Babusgatunk, simogatunk 

Túzokot és farkas-főket. 

 

 



 

Birka‑firka 

 
irka firka 
firka irka 
benne birka 
s firka nyírfa 
 
cifra nyírfa 
irka birka 
cirka pirka 
szarka‑firka  



 
 
 
pirka birka 
cirka pirka 
cifra szikra 
irka nyírfa 
 

a sok firka 
se nem birka 
nem is nyírfa 
hanem szikra 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Egérút 
 
Volt egy egér, 
neve Dorka. 
Beteges volt,  
fájt a torka. 
 
Nem mehetett 
iskolába, 
ahol várta 
a tanára. 



 
 
Bagoly néni  
tudás fáján, 
szemüvege  
csillog orrán. 
 
A járdán meg 
furcsa nyomok, 
Torkos egér 
arra robog 
 



 
 
Képzelt beteg, 
nyomot kémlel. 
Gyermeteg, 
kicsi ésszel. 
 
Sajtra vágyik 
az ő foga, 
nem is kényes  
már a torka. 
 



 
 
Lombtalan  
a tudás fája, 
kicsi egér  
tudománya. 
 
A baglyok is 
sűrűn mondják, 
egereknek 
nagy-nagy gondját: 

 



 

 
Jó, ha a fej, 
nemcsak kívül 
belül is nagy, 
és felderül. 
 
Amit bagoly 
mond verébnek, 
illik tudni 
az egérnek. 
 



 
 
Nagy a feje, 
búsul a ló. 
A bagolynak 
ez nem való. 
 
Az egerek 
cincogjanak, 
iskolába  
tanuljanak. 
 



 
 
Dorka torka 
kendőzetlen 
tudást  cincog 
rendezetten. 
 
A fa alatt 
tanulgatva, 
szépen telik  
minden napja. 
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