
Illyés Gyula: Régi tél 

 

Ha fáztam, ha nagyon fáztam, 

Kiszaladtam, korcsolyáztam, 

Befűtöttem magamat, 

Keringve a kert alatt, 

Körözve a Séd jegén 

Kályha lettem magam én! 

 

Piros képpel, mint a kályha, 

Futottam be a szobába. 

Tüzeltem, mint a parázs. 

Ámult-bámult csak a ház. 

Hamarább, mint Benedek, 

Zsákban hoztam meleget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kovács András Ferenc: Nekeresdország királya 

 

Nekeresdország 

királya vagyok: 

nekeresdkertemben 

nekeresdlelkem két 

virága ragyog. 

 

Lassanként bolond 

Nevenincs leszek: 

egyik szemem sír, 

másik meg nevet. 

 

Búsabb szememből 

ömlik a tinta: 

őszi felhővel 

törli Krisztinka. 

 

Boldog szemem lát 

bolyhot suhanni: 

benne tavaszfényt 

mosolyog Fanni. 

 

Nekeresdorcám 

négy szeme vagyok: 

mindkettő párás, 

mindkettő ragyog. 

 

Legvégül senki, 

Nevenincs leszek: 

ezer szemem sír, 

ezer meg nevet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nagy Lajos Gábor: Kutya-macska barátság 

 

Ajtó előtt kis tarka macska, 

Egérrel játszik a kis csacska, 

Megenni - ő nem ilyen macska, 

Inkább jó neki a mákos laska. 

 

Udvarban él kint a kutyuska, 

Bizony, mondják rá, butuska. 

S miért eszik ő is mákos laskát, 

Csak kergetni szereti a macskát, 

 

Így lett kutya-macska jó barát, 

Egy tányérból eszik meg a kaját. 

Bár egymást fél szemmel figyelik, 

Lesz baj, ha a tányért felbillentik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzelman János: Százlábú bosszúja 

 

Százlábúék rosszcsont fia 

Sírva-ríva ment haza. 

Kilyukadt a játszótéren 

Száz lábán a zoknija. 

 

A sok lyukas zokni láttán 

Az anyja a haját tépi. 

Ki fogja a rakás zoknit 

Reggelre mind megfoltozni? 

 

Elvitte hát Mekk-mesterhez, 

Hogy meg kéne stoppolni. 

A mester csak annyit mondott, 

Meg fogjuk ezt oldani. 

 

A mester nem szeretett 

Túl sokat gondolkozni, 

Elkezdte hát szélsebesen 

A zoknikat foltozni. 

 

Minden zoknin ahány lyukat 

Talált, azt mind bevarrta, 

Hogy azt lábra tudják húzni, 

Nem gondolt ő most arra. 

 

Reggel, mikor a százlábú 

Ezt a munkát meglátta, 

A káposztát mérgében 

Mekk-mester fejéhez vágta. 

 

Otthon a fiának is 

Remegve csak azt mondta, 

Ezúttal majd mezítláb jársz 

Iskolába, ebadta. 

 

 

 

 

 



József Attila: Tiszta szívvel 

 

Nincsen apám, se anyám, 

se istenem, se hazám, 

se bölcsőm, se szemfedőm, 

se csókom, se szeretőm. 

 

Harmadnapja nem eszek, 

se sokat, se keveset. 

Húsz esztendőm hatalom, 

húsz esztendőm eladom. 

 

Hogyha nem kell senkinek, 

hát az ördög veszi meg. 

Tiszta szívvel betörök, 

ha kell, embert is ölök. 

 

Elfognak és felkötnek, 

áldott földdel elfödnek 

s halált hozó fű terem 

gyönyörűszép szívemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tóth Krisztina: A tigris 

 

Szekrény mögött van egy rés,  

vigyázz, oda be ne nézz!  

Szekrény mögött, bent van a résben,  

(Hogy bújt oda? Én sem értem!)  

a szekrény és a fal között  

valami beköltözött!  

Néha fújtat, néha mormog,  

néha azt hiszed, hogy nincs is,  

de ha a lámpát leoltod,  

látni, oda bújt a tigris! 

 

Ott a tigris, bent a résben!  

Hogy bújt oda? Én sem értem! 

 

Hozok neki néha enni:  

kérsz egy cukrot? Itt van egy szem,  

de több nincsen, mára ennyi,  

többet el ne lopd a kekszem!  

Eldugta a papucsomat,  

meg a zoknit is vagy tízszer,  

morzsát is hagyott egy csomót,  

mindent telefröcskölt vízzel!  

Elég malac ez a tigris.  

De hogy szóljak rá, ha nincs is? 

 

Oda bújt be szégyenében,  

ott lakik most, bent a résben! 

 

Ha sötét van, ott a bajsza,  

mozog a falon a rajza,  

de ha felgyújtom a lámpát,  

megérzem a tigrisszagot,  

belefeküdt az ágyamba,  

ott is tigrisnyomot hagyott:  

jól tenné, ha békén hagyna.  

A mackók is megijedtek:  

ha megint jön, majd kap egyet! 

Nyugi, tigris, házitigris,  

maradj ott bent, látlak így is! 



Szabó Lőrinc: Szél meg a nap 

 

Licskes-lucskos szürke bácsi 

(Hujj, hujj, én a Szél vagyok!) 

kék udvarban seprűjével 

megkergette a Napot. 

Szél mondta: Hujj, hujj, hujj! 

Nap mondta: Bújj, bújj, bújj! 

Szél kergette, 

utolérte, 

jól megverte a Napot; 

megkergette, 

utolérte, 

összetörte, 

kék udvarból kiseperte, 

kendőjébe bekötötte, 

mondjátok meg: hova tette? 

Zsebbe tette a Napot. 

Zsebre tette? Zsebre ő! 

Azért van most rossz idő 

 

Érzed? Jön a tavasz, 

a fák alá 

már tarka-fátylú verőfényt havaz. 

A messzeségből hírnök érkezett: 

madár lebeg a rónaság felett, 

s fény szállt a holt avarra: Hóvirág. 

Ugye testvér, 

csábítanak most halk melódiák, 

ezer kis visszatérő róna-dal, 

S ugye neked is tarka a világ, 

s az álmaid megannyi könnyű lepkék: 

már nemsokára zöldül a levél, 

és visszaszáll a tavasz és a fecskék, 

és a fecskékkel ő is visszatér... 

Ha jönne már... 

úgye testvér, megálmodod mi lenne?... 

S egy kis meleg 

belopódzik halkan a szívedbe... 

 

 



Donászy Magda: Hóvirág 

 

Hóvirágom, virágom, 

mi újság a világon? 

 

Véget ért a hosszú tél, 

simogat az enyhe szél, 

melegebben süt a nap 

újra szalad a patak. 

Hallottam a cinegék 

kikeleti énekét, 

tavasz jár a határon.  

 

Ó, be szép ez virágom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K. László Szilvia: Vörös bundás Cirmi cica 

 

Élt egyszer egy kópé cica, 

vörös bundás Cirmi. 

Fejét mindig azon törte, 

hogy lesz egyenesből görbe, 

minden egyes nap a héten 

meg kellett őt szidni. 

 

Egy szép napon mit talált ki, 

el sem fogod hinni! 

Elutazott a kis család, 

két hétig csak övé a ház, 

úgy döntött hát Cirmi cica, 

vendéget fog hívni. 

 

Varjú Vili épp arra járt, 

behívta a házba. 

Kihozta a lyukas sajtot, 

mézes tejet, bort is bontott, 

lekvárt, diót előhozott, 

vajjal megkínálta. 

 

Ettek-ittak, jól mulattak, 

aludtak egy hétig. 

Gyomruk korgott, úgy ébredtek, 

újra ittak, újra ettek, 

énekeltek, táncot roptak, 

míg csak tudtak lépni! 

 

Igen ám, de eltelt a hét, 

hazajött a család. 

Sajtot, vajat, bort nem leltek, 

mézet hiába kerestek... 

A pincében varjút láttak. 

És hortyogó cicát! 

 

Dühös lett ám a gazdasszony, 

pergett csak a nyelve! 

Máshogy hangzott ez a nóta, 

seprű volt a koppantója! 



Dínom-dánom mulatságnak 

gyorsan véget vetve: 

Varjú Vili, Cirmi cica 

távozott sietve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arany János: Both bajnok özvegye 

 

Hunyad alatt, egy kis házban, 

Élt az özvegy, talpig gyászban; 

Mint gyümölcs a fát, lehajtja 

Nehéz gondja, gondolatja:  

Neveletlen négy magzatja. 

 

"Gyertek elő - monda - gyertek 

Négy apátlan árva gyermek:  

Hadd szelek most a kenyérből, 

Nem puhából, nem fehérből:  

Csak az árvai szegényből! 

 

Hatalommal a rokon-had 

Elfoglalta birtokunkat:  

Ide látszik a ház orma, 

Ide barnúl régi tornya, 

Ide villog a vitorla. 

 

Jaj! mert aki védelmezze, 

Messze van az tőlünk, messze:  

Levél oda el nem juthat, 

Izenő szó oda nem hat, 

Követ onnan hírt nem hozhat. 

 

Mert szószóló nyelve néma, 

Ótalmazó karja béna; 

Sírba szállott szemünk fénye, 

Az özvegynek a reménye, 

Az árvának a törvénye! 

 

Cserna vizén zúg a malom:  

Más veszi a vámot azon; 

Másnak zöldell a domb hátja, 

Másnak a völgy selyem ágya, - 

Még az Isten is megáldja! 

 

 

 

 



Kérdezi majd a jövevény:  

Bothi Bajnok hol van szegény? 

Both elesett, a hű bajnok, 

És az árvák, és az anyjok, - 

Tudja Isten, merre vannak!" 

 

Hunyad alatt egy kis házban 

Ül az özvegy, földig gyászban; 

Mint gyümölcs a fát, lehajtja 

Nehéz gondja, gondolatja:  

Neveletlen négy magzatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arany János: A walesi bárdok 

 

Edward király, angol király 

Léptet fakó lován: 

Hadd látom, úgymond, mennyit ér 

A velszi tartomány. 

 

Van-e ott folyó és földje jó? 

Legelőin fű kövér? 

Használt-e a megöntözés: 

A pártos honfivér? 

 

S a nép, az istenadta nép, 

Ha oly boldog-e rajt’ 

Mint akarom, s mint a barom, 

Melyet igába hajt? 

 

Felség! valóban koronád 

Legszebb gyémántja Velsz: 

Földet, folyót, legelni jót, 

Hegy-völgyet benne lelsz. 

 

S a nép, az istenadta nép 

Oly boldog rajta, Sire! 

Kunyhói mind hallgatva, mint 

Megannyi puszta sir. 

 

Edward király, angol király 

Léptet fakó lován: 

Körötte csend amerre ment, 

És néma tartomány. 

 

Montgomery a vár neve, 

Hol aznap este szállt; 

Montgomery, a vár ura, 

Vendégli a királyt. 

 

Vadat és halat, s mi jó falat 

Szem-szájnak ingere, 

Sürgő csoport, száz szolga hord, 

Hogy nézni is tereh; 



 

S mind, amiket e szép sziget 

Ételt-italt terem; 

S mind, ami bor pezsegve forr 

Túl messzi tengeren. 

 

Ti urak, ti urak! hát senkisem 

Koccint értem pohárt? 

Ti urak, ti urak!… ti velsz ebek! 

Ne éljen Eduárd? 

 

Vadat és halat, s mi az ég alatt 

Szem-szájnak kellemes, 

Azt látok én: de ördög itt 

Belül minden nemes. 

 

Ti urak, ti urak, hitvány ebek! 

Ne éljen Eduárd? 

Hol van, ki zengje tetteim – 

Elő egy velszi bárd! 

 

Egymásra néz a sok vitéz, 

A vendég velsz urak; 

Orcáikon, mint félelem, 

Sápadt el a harag. 

 

Szó bennszakad, hang fennakad, 

Lehellet megszegik. – 

Ajtó megől fehér galamb, 

Ősz bárd emelkedik. 

 

Itt van, király, ki tetteidet 

Elzengi, mond az agg; 

S fegyver csörög, haló hörög 

Amint húrjába csap. 

 

„Fegyver csörög, haló hörög, 

A nap vértóba száll, 

Vérszagra gyűl az éji vad: 

Te tetted ezt, király! 

 



Levágva népünk ezrei, 

Halomba, mint kereszt, 

Hogy sírva tallóz aki él: 

Király, te tetted ezt!” 

 

Máglyára! el! igen kemény – 

Parancsol Eduárd – 

Ha! lágyabb ének kell nekünk; 

S belép egy ifju bárd. 

 

„Ah! lágyan kél az esti szél 

Milford-öböl felé; 

Szüzek siralma, özvegyek 

Panasza nyög belé. 

 

Ne szülj rabot, te szűz! anya 

Ne szoptass csecsemőt!…” 

S int a király. S elérte még 

A máglyára menőt. 

 

De vakmerőn s hivatlanúl 

Előáll harmadik; 

Kobzán a dal magára vall, 

Ez íge hallatik: 

 

„Elhullt csatában a derék – 

No halld meg, Eduárd: 

Neved ki diccsel ejtené, 

Nem él oly velszi bárd. 

 

Emléke sír a lanton még – 

No halld meg Eduárd: 

Átok fejedre minden dal, 

Melyet zeng velszi bárd.” 

 

Meglátom én! – S parancsot ád 

Király rettenetest: 

Máglyára, ki ellenszegűl, 

Minden velsz énekest! 

 

 



Szolgái szét száguldanak, 

Ország-szerin, tova. 

Montgomeryben így esett 

A híres lakoma. – 

 

S Edward király, angol király 

Vágtat fakó lován; 

Körötte ég földszint az ég: 

A velszi tartomány. 

 

Ötszáz, bizony, dalolva ment 

Lángsírba velszi bárd: 

De egy se birta mondani 

Hogy: éljen Eduárd. – 

 

Ha, ha! mi zúg?… mi éji dal 

London utcáin ez? 

Felköttetem a lord-majort, 

Ha bosszant bármi nesz! 

 

Áll néma csend; légy szárnya bent, 

Se künn, nem hallatik: 

„Fejére szól, ki szót emel! 

Király nem alhatik.” 

 

Ha, ha! elő síp, dob, zene! 

Harsogjon harsona: 

Fülembe zúgja átkait 

A velszi lakoma… 

 

De túl zenén, túl síp-dobon, 

Riadó kürtön át: 

Ötszáz énekli hangosan 

A vértanúk dalát. 

 

 

 

 

 

 

 



Kányádi Sándor: Nyergestető 

 

Csíkországban, hol az erdők 

zöldebbek talán, mint máshol, 

ahol ezüst hangú rigók 

énekelnek a nagy fákon, 

s hol a fenyők olyan mélyen 

kapaszkodnak a vén földbe, 

kitépni vihar sem tudja 

másképpen, csak kettétörve, 

van ott a sok nagy hegy között 

egy szelíden, szépen hajló, 

mint egy nyereg, kit viselne 

mesebeli óriás ló. 

Úgy is hívják: Nyergestető; 

egyik kengyelvasa: Kászon, 

a másik meg, az innenső, 

itt csillogna Csíkkozmáson. 

Nemcsak szép, de híres hely is, 

fönn a tetőn a nyeregben 

ott zöldellnek a fenyőfák 

egész Csíkban a legszebben, 

ott eresztik legmélyebbre 

gyökerüket a vén törzsek, 

nem mozdulnak a viharban, 

inkább szálig kettétörnek. 

Évszázados az az erdő, 

áll azóta rendületlen, 

szabadságharcosok vére 

lüktet lenn a gyökerekben, 

mert temető ez az erdő, 

és kopjafa minden szál fa, 

itt esett el Gál Sándornak 

száznál is több katonája. 

Véres harc volt, a patak is 

vértől áradt azon reggel. 

Támadt a cár és a császár 

hatalmas nagy hadsereggel. 

De a védők nem rettentek 

- alig voltak, ha kétszázan -, 

álltak, mint a fenyők, a harc 



rettentő vad viharában. 

Végül csellel, árulással 

délre körülvették őket, 

meg nem adta magát székely, 

mint a szálfák, kettétörtek. 

Elámult az ellenség is 

ekkora bátorság láttán, 

zászlót hajtva temette el 

a hősöket a hegy hátán. 

Úgy haltak meg a székelyek, 

mind egy szálig, olyan bátran, 

mint az a görög háromszáz 

Termopüle szorosában. 

 

Nem tud róluk a nagyvilág, 

hőstettükről nem beszélnek, 

hírük nem őrzi legenda, 

dicsőítő harci ének, 

csak a sírjukon nőtt fenyők, 

fönn a tetőn, a nyeregben, 

s azért zöldell az az erdő 

egész Csíkban a legszebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kovács Barbara: Majd megfagytam 

 

Három sálat tekertem a nyakamra, 

pulóverből négyet vettem magamra. 

Négy kesztyűt a két kezemre, 

kettő sapkát a fejemre, 

négy pár zoknit a lábamra,  

erre jött a bundás csizma. 

Felvettem az összes ruhám  

amit télre kaptam. 

Aztán mire ideértem  

Mégis majd megfagytam. 

József Attila: Altató 

 

Lehunyja kék szemét az ég, 

lehunyja sok szemét a ház, 

dunna alatt alszik a rét - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

Lábára lehajtja fejét, 

alszik a bogár, a darázs, 

velealszik a zümmögés - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

A villamos is aluszik, 

- s mig szendereg a robogás - 

álmában csönget egy picit - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

Alszik a széken a kabát, 

szunnyadozik a szakadás, 

máma már nem hasad tovább - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

Szundít a lapda, meg a sip, 

az erdő, a kirándulás, 

a jó cukor is aluszik - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

 

 

 



A távolságot, mint üveg 

golyót, megkapod, óriás 

leszel, csak hunyd le kis szemed, - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

Tüzoltó leszel s katona! 

Vadakat terelő juhász! 

Látod, elalszik anyuka. - 

Aludj el szépen, kis Balázs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rónay György: Mondd, szereted az állatokat? 

 

Mondd, szereted az állatokat?  

A kutyát, macskát, csacsit, lovat  

s a madarakat: a verebeket,  

rigót, galambot, pintyeket,  

akik a Földön veled élnek,  

s bundájuk, tolluk melegében  

nekik is van szívük, csak éppen nem beszélnek? 

 

Mondd, szereted az állatokat,  

s figyeled õket néhanap:  

hogy mit csinálnak, hogyan élnek,  

s a maguk nyelvén mit mesélnek,  

vagy mirõl hallgatnak, mikor komor  

csöndjükbe burkolózva ülnek,  

és titokzatos, hallgatag  

külön világukba merülnek?  

 

Én szeretem az állatokat.  

Elnézem õket,  

ha játszanak, alszanak vagy tûnõdnek  

titkaikon és a világon.  

Hidd meg, barátom,  

nekik is vannak titkaik,  

s csak annál nehezebb talán  

számukra ez a sok talány,  

mert nincsenek rá szavaik.  

 

Tégy próbát, hisz ember vagy: értsd meg  

a bennük szorongó miértet;  

segíts nekik, mond ki helyettük  

azt, ami ott ködlik a testük  

vaksi lelkében - vidd közelebb  

az állatokhoz az embereket,  

hogy megértsenek végre minket.  

 

S mi is õket, kissebb testvéreinket. 

 

 

 



Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez 

 

Főldiekkel játszó  

     Égi tűnemény,  

Istenségnek látszó  

     Csalfa, vak Remény!  

Kit teremt magának  

     A boldogtalan,  

S mint védangyalának,  

     Bókol úntalan.  

Síma száddal mit kecsegtetsz?  

     Mért nevetsz felém?  

Kétes kedvet mért csepegtetsz  

     Még most is belém?  

Csak maradj magadnak!  

     Biztatóm valál;  

Hittem szép szavadnak:  

     Mégis megcsalál.  

 

Kertem nárcisokkal  

     Végig űltetéd;  

Csörgő patakokkal  

     Fáim éltetéd;  

Rám ezer virággal  

     Szórtad a tavaszt  

S égi boldogsággal  

     Fűszerezted azt.  

Gondolatim minden reggel,  

     Mint a fürge méh,  

Repkedtek a friss meleggel  

     Rózsáim felé.  

Egy híjját esmértem  

     Örömimnek még:  

Lilla szívét kértem;  

     S megadá az ég.  

 

Jaj, de friss rózsáim  

     Elhervadtanak;  

Forrásim, zőld fáim  

     Kiszáradtanak;  

Tavaszom, vígságom  



     Téli búra vált;  

Régi jó világom  

     Méltatlanra szállt.  

Óh! csak Lillát hagytad volna  

     Csak magát nekem:  

Most panaszra nem hajolna  

     Gyászos énekem.  

Karja közt a búkat  

     Elfelejteném,  

S a gyöngykoszorúkat  

     Nem irígyleném.  

 

Hagyj el, óh Reménység!  

     Hagyj el engemet;  

Mert ez a keménység  

     Úgyis eltemet.  

Érzem: e kétségbe  

     Volt erőm elhágy,  

Fáradt lelkem égbe,  

     Testem főldbe vágy.  

Nékem már a rét hímetlen,  

     A mező kisűlt,  

A zengő liget kietlen,  

     A nap éjre dűlt.  

Bájoló lágy trillák!  

     Tarka képzetek!  

Kedv! Remények! Lillák!  

     Isten véletek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lackfi János: Felhőevő Dorottya 

 

Reggel iskolába menet 

felhőt szedek, eszegetek. 

 

Ködnek hívják, ül vastagon 

az utcákon, az ágakon. 

 

Mindenütt porzik, mint a por, 

bolyhos, mint a vattacukor. 

 

Hozzá mindenfélét falok: 

sok köddel meszelt ablakot, 

 

ködös fákat, ködös tetőt 

és ködös madáretetőt, 

 

ködkrumplipürével rakott 

villanydrótot szopogatok, 

 

hozzá még elropogtatok 

sok ropi-villanyoszlopot: 

 

mire pár házat lenyelek, 

a hasam majd kireped. 

 

Szerencsére épp annyi hely 

marad bennem, amennyi kell, 

 

és belém fér az iskolás 

reggeli: kakaó, kalács 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne 

 

Ha a világ rigó lenne,  

Kötényemben ő fütyülne,  

Éjjel-nappal szépen szólna,  

Ha a világ rigó volna. 

 

De ha a világ rigó lenne,  

Kötényembe nem is férne,  

Kötényem is honnan volna,  

Ha egész világ rigó volna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szalai Borbála: Csacska macska 

 

Csacska macska korán kelve, 

Kiment a virágoskertbe. 

Virágok között mit látott? 

Csodálkozva felkiáltott: 

  

– Kandúr Bandi, gyere gyorsan! 

Nézd mi mozog a bokorban! 

Egér ez, vagy egy madárka? 

Vigyük haza vacsorára! 

  

Kandúr Bandi odasurran, 

s nézi mi van a bokorban. 

Tanácstalan ő is persze, 

hozzányúlni sincs nagy kedve. 

  

– Ilyet én még sose láttam, 

Pedig sokfelé vadásztam... 

Zöld a feje, zöld a háta, 

Brekeg, s be nem áll a szája! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kamarás Klára: Csacska Macska bálba készül 

  

Nagy az öröm macskáéknál 

mert az a hír járja 

a háztetőn csuda muri, 

macskabál lesz máma. 

  

Odakinn már hangoskodik 

a kandúr dalárda, 

Csacska macska szíve dobog 

ennek hallatára. 

  

Reméli, ha kiöltözik 

ő lesz a bál szépe, 

hónapokig emlegeti 

majd a macskák népe. 

  

Készülődik a kis hiú, 

próbálja a táncot. 

Előkapar egy dobozból 

szalagot, nyakláncot. 

  

Nézegeti a tükörben 

melyik állna jobban, 

minden egér rajta vihog 

benn az egérlyukban. 

  

Indulna már Csacska macska, 

de jaj, akkor látja, 

zárva minden ablak, ajtó: 

nem mehet ma bálba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Csukás István: Tavaszi vers 

 

Az ablakhoz nyomul az orgona 

az ablaküvegen át rám nevet 

amit nem tudok megunni soha 

a kékszemű tavaszi üzenet. 

 

Gyerek leszek egy percre újra én 

örökzöld időmből kipislogok 

a létezés halhatatlan ívén 

a teremtésig visszacsusszanok. 

 

Boldog részecske, együtt lüktetek 

s kinyílok mohón, mint tavaszi ág 

ledobjuk, unt kabátot, a telet 

s szívemmel ver a születő világ. 

 

Mert jó élni, e gyermeki hittel 

így fordulok én is a fény felé 

s tudom, hogy majd a többi szelíddel 

lelkem földi jutalmát meglelé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kőszeghy Miklós: Hóhelyzet 

 

Már öt centi hó van,  

legyintek rá, hogy: jól van!  

legalább betakarja a kipattanni vágyó  

rügyeket,  

szeretem a fehér paplanba öltözött  

természetet.  

 

Már tíz centi hó van,  

bólintok rá, hogy: jól van!  

Szánkózhatnak, hógolyózhatnak  

a gyerekek.  

Mit is tehetnének ilyen időben  

egyebet?  

 

Már húsz centi hó van.  

A járdáról mindet letoltam.  

E testmozgást ugyan nem igazából  

kedvelem,  

de száz kiló fölött jól tudom, hogy:  

kell ez nekem!  

 

Már harminc centi hó van,  

a garázsig sóval leszórtam.  

Most egészen eltakarta mind  

a levendulát,  

fogaim közt mormolgatni kezdem  

a teremburát.  

 

Már negyven centi hó van!  

Keresem a macskát, hol van?  

Csak a farka tarka vége az, ami  

még látszik,  

úgy látom, bajuszára fagyott a jég,  

azzal játszik.  

 

 

 

 



Már ötven centi hó van!  

Nagyon bízom a hótolóban!  

A járda két oldalán lankás hóhegyek  

emelkednek,  

Kissé meglepődöm, de azért örülök  

az eszkimógyereknek.  

 

Már egy méternyi hó van!  

Pingvinek frakkban, az udvaromban?  

A két jegesmedvét viszont csak később  

vettem észre,  

amikor a tuják tetején lustán elnyúltak  

heverészve.  

 

Már nem látszom a hóban!  

Kissé soknak tűnik ez, valóban!  

Olyan sarkvidékivé fagyott ez a bizarr,  

magyar valóság,  

de legalább az vigasztal: most tényleg  

előre megmondták! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petőfi Sándor: Pató Pál úr 

 

Mint elátkozott királyfi 

Túl az Óperencián, 

Él magában falujában 

Pató Pál úr mogorván. 

Be más lenne itt az élet, 

Ha egy ifjú feleség... 

Közbevágott Pató Pál úr: 

„Ej, ráérünk arra még!” 

Roskadófélben van a ház, 

Hámlik le a vakolat, 

S a szél egy darab födéllel 

Már tudj’ isten hol szalad; 

Javítsuk ki, mert maholnap 

Pallásról néz be az ég... 

Közbevágott Pató Pál úr: 

„Ej, ráérünk arra még!” 

 

Puszta a kert, e helyett a 

Szántóföld szépen virít, 

Termi bőven a pipacsnak 

Mindenféle nemeit. 

Mit henyél az a sok béres? 

Mit henyélnek az ekék?... 

Közbevágott Pató Pál úr: 

„Ej, ráérünk arra még!” 

 

Hát a mente, hát a nadrág, 

Ugy megritkult, olyan ó, 

Hogy szunyoghálónak is már 

Csak szükségből volna jó; 

Híni kell csak a szabót, a 

Posztó meg van véve rég... 

Közbevágott Pató Pál úr: 

„Ej, ráérünk arra még!” 

 

Életét így tengi által; 

Bár apái nékie 

Mindent oly bőven hagyának, 

Soha sincsen semmije. 



De ez nem az ő hibája; 

Ő magyarnak születék, 

S hazájában ősi jelszó: 

„Ej, ráérünk arra még!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél 

 

Találtam egy falevelet, 

gesztenyefa levelét. 

Mintha megtaláltam volna 

egy óriás tenyerét. 

Ha az arcom elé tartom, 

látom, nagyobb, mint az arcom. 

Ha a fejem fölé teszem,látom, 

nagyobb, mint a fejem. 

Hogyha eső cseperegne, 

nem bánnám, hogy csepereg, 

az óriás nappal-éjjel 

óriási tenyerével 

befödné a fejemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadányi Zoltán: A kutyám 

 

A kutyám 

halkan lépked lépteim után. 

Hőt, fagyot 

boldogan tűr értem, nem hagy ott. 

Szél ha tombol, 

jég ha ver: nem veri el a nyomomból. 

Ő azért van, hogy kísérjen engem, 

négy év óta kísér, mint az árnyék. 

Ha nem volna, idegenül állnék 

a mezőn, a kék-zöld végtelenben. 

Hátra nézek. Ott van. Mindig ott van. 

Jön utánam halkan és nyugodtan. 

  

Nem nemes faj, korcs eb ivadéka, 

a hűsége minden érdeme, 

meg hogy úgy néz a szemembe néha, 

mintha mindent, mindent értene. 

Le-lehajlok, hogy megsimogassam, 

Ő hátára fordul erre lassan 

és ott érzem ujjaim hegyén 

dobogó kis szívét. Ó szegény. 

  

Néha aztán – vannak külön utak – 

otthon kell őt hagynom, ez a sorsa. 

Ekkor ő, mint akit szíven szúrtak, 

leroskad a kapunál a porba. 

Ott találom, mikor visszatérek, 

akkor tér meg ő belé a lélek. 

  

Ó, hogy megörül, 

ha megérkezem! 

Hogy ugrál körül! 

Nyalná a kezem. 

Kaputól az ajtóig követ, 

ott megáll és hűség és remény 

csillog a szemén:  

hátha belyebb is jöhet? 

  

 



A bundája ázott, talpa nedves, 

de olyan szépen néz rám. Jöjj be kedves. 

Jöjj be, ha ez neked gyönyörűség. 

Ne csalódjék a Remény, a Hűség.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Romhányi József: A teve fohásza 

 

Monoton  

üget a süppedô homokon  

a sivatag lova,  

a tétova teve  

tova.  

Hátán rezegve  

mozog a  

rozoga  

kúp  

alakú púp.  

A helyzete nem szerencsés.  

Apró szemcsés  

homokkal telve  

a füle, a nyelve.  

Sóvár szemekkel kutat  

kutat.  

Még öt-hat nap  

kullog baktat.  

Az itató tava távol,  

s oly rettentô messze még az oázis.  

Erre utal az alábbi fohász is: 

 

- Tevék ura!  

Te tevél tevévé engem eleve,  

Teveled nem ér fel tevefej tétova veleje.  

Te terved veté a tevevedelô tavat tavaly távol,  

de tévednél, vélvén,  

vén híved neved feledve  

elvetemedve  

vádol.  

Nem! Vidd te tevelelkem hovatovább tova,  

mivel levet - vert vederbe  

feltekerve - nem vedelve  

lett betelve  

a te tevéd szenvedelme.  

Te nevedbe  

legyen eme  

neveletlen tevetetem  

eltemetve! 



 

S evezzevel ava teve  

levelkévét kivilevelhevelteve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Móra Ferenc: A cinege cipője 

 

 

Vége van a nyárnak,  

hűvös szelek járnak,  

nagy bánata van a  

cinegemadárnak.  

 

Szeretne elmenni,  

ő is útra kelni.  

De cipőt az árva  

sehol se tud venni.  

 

Kapkod fűhöz-fához,  

szalad a vargához,  

fűzfahegyen lakó  

Varjú Varga Pálhoz.  

 

Azt mondja a varga,  

nem ér ő most arra,  

mert ő most a csizmát  

nagyuraknak varrja.  

 

Darunak, gólyának,  

a bölömbikának,  

kár, kár, kár, nem ilyen  

akárki fiának!  

 

Daru is, gólya is,  

a bölömbika is,  

útra kelt azóta  

a búbos banka is.  

 

Csak a cingének  

szomorú az ének:  

nincsen cipőcskéje  

máig se szegénynek.  

 

 

 

 



Keresi-kutatja,  

repül gallyrul gallyra:  

"Kis cipőt, kis cipőt!" -  

egyre csak azt hajtja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nagy László: Balatonparton 

 

Balatonparton a  

nádi világban  

megbújtam egyszer  

s csuda szépet láttam  

bóbitás nádon  

nádi veréb fészket  

sás bokor alján  

kis vízicsibéket.  

 

Vad ruca moccant  

topogott a vízre  

barna liléit  

vízi útra vitte  

senki se látta  

csak magam csodáltam  

ott a víz partján  

még sokáig álltam.  

 

Játszott a nádas  

széllel és derűvel  

s hazaindultam  

nádi hegedűvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Móra Ferenc: A csókai csóka 

 

Csókai csókának  

Mi jutott eszébe?  

Föl szeretett volna  

Öltözni fehérbe.  

Unta szegény jámbor,  

Hogy ő télen-nyáron  

Örökkön-örökké  

Feketébe járjon.  

 

Ahogy így tűnődik  

Ághegyen a csóka,  

Arra ballag éppen  

Csalavér, a róka.  

Attól kér tanácsot,  

Mit kellene tenni,  

Hófehér galambbá  

Hogy kellene lenni.  

 

"Nincsen annál könnyebb -  

Neveti a róka -  

Fürödj meg a hóban,  

Te fekete csóka!  

Olyan fehér galamb  

Lesz rögtön belőled,  

Hogy magam sem tudom,  

Mit higgyek felőled."  

 

Nagyeszű rókának  

Szót fogad a csóka,  

Nagy vígan leugrik  

Az ágról a hóba.  

Az orra hegye se  

Látszik ki belőle,  

Kérdi is a rókát,  

Mit hisz most felőle?  

 

 

 



"Azt hiszem, galamb vagy" -  

Csípte meg a róka,  

S csapott nagy ozsonnát  

Belőle a hóba.  

Róka csípte csóka,  

Csóka csípte róka -  

Így lett fehér galamb  

A csókai csóka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szabó Lőrinc: Nyitnikék 

 

Alszik a hóban 

a hegy, a völgy; 

hallgat az erdő, 

hallgat a föld. 

 

Mikor legutóbb 

jártam itt, 

nyár nyitogatta 

pipacsait, 

 

a nyár nyitogatta, 

temette az ősz; 

és volt, aki vesztett, 

és nincs, aki győz. 

 

Lombnak, virágnak 

nyoma sehol, 

fekete csontváz 

a fa, a bokor, 

 

s halotti csipke 

a díszük is, 

az a törékeny 

tündéri dísz, 

 

mit rájuk aggat 

éjszaka 

fehér kezével 

a zuzmara. 

 

Alszik a hóban 

a hegy, a völgy, 

hallgat az erdő, 

hallgat a föld. 

 

Egyszerre mégis 

rezzen a táj: 

hármat fütyül 

egy kis madár. 



 

Háromszor hármat 

lüktet a dala, 

vígan, szaporán, 

mint éles fuvola. 

 

Az a fuvolás 

a Nyitnikék! 

Már kezdi is újra 

az énekét: 

 

kék füttyre mindig 

'kvart' lefelé: 

nem sok, de örülni 

ez is elég. 

 

Nyitni kék, fütyüli, 

nyitni kék, 

szívnek és tavasznak 

nyílni kék! 

 

Nyitni, de - nyitni, 

de - nyitni kék! 

Fütyülöm én is 

énekét. 

 

Nyitni kék, fütyüli, 

nyitni kék, 

a telet bírni 

illenék! 

 

Bírni és bízni 

illenék! 

Fütyül és elszáll 

a Nyitnikék. 

 

Nyitni kék! – 

fütyülök utána 

s nézek az eltűnő 

madárra. 

 



Nyitni kék, fütyülöm, 

nyitni kék, 

hinni és bízni 

kellenék, 

 

mint az a fázó 

kis madár, 

aki sírja, de bírja, 

ami fáj, 

 

akinek tele rosszabb, 

mint az enyém, 

és aki mégis 

csupa remény. 

 

Nyitni kék, indulok, 

nyitni kék, 

fog az én szívem is 

nyitni még. 

 

Nyitni kék! Ébred 

a hegy, a völgy, 

tudom, mire gondol 

a néma föld. 

 

Ő volt a szája, 

a Nyitnikék, 

elmondta a holnap 

üzenetét: 

 

a hitet, a vágyat 

fütyülte szét, 

kinyitotta a föld 

örök szivét: 

 

fütty-fütty-fütty, nyitni kék, 

nyitni kék – 

Nyisd ki, te, versem, 

az emberekét! 

 

 



Donkó Sándor: Bohóc 

 

Ez a krumpli nem az orrom, 

bár most az orromon hordom, 

farsang van, jó tréfa az, 

ha a zsűri rám szavaz. 

Bohóc vagyok én a bálon, 

a táncot is megpróbálom, 

ha nagy cipőm fenn akad, 

a publikum rám kacag... 

A fődíj egy dobostorta, 

bohócnak való az volna, 

hogyha talán megnyerem, 

lisztes számmal elnyelem... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nemes Nagy Ágnes: Mennyi minden 

 

Ez az ösvény sose fösvény, 

akármilyen keskeny ösvény. 

 

 

Van itt minden, mennyi holmi! 

Hogy is tudnám elsorolni? 

 

Cipőfűző, pléhdoboz, 

fenyőfáról két toboz, 

szódásüveg cserepe, 

gesztenyefa levele, 

zöld csigák, zöld kövek, 

fű alatti bőrövek, 

gerle tolla, kréta, gyufa, 

fényképen a Verne Gyula, 

és a többi de szép, de szép! 

 

Ezek, 

azok, 

izék, 

mizék. 

 

Bámulok csak ennyi kincsen: 

mennyi minden, mennyi minden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Csoóri Sándor: Dióbél bácsi 

 

Ki lakik a dióhéjban?  

Nem lakhat ott bárki,  

Csak Dióbél bácsi.  

Ha rácsapsz a dióhéjra  

Kinyílik a csontkapuja  

És cammogva előmászik  

Vén Dióbél bácsi-  

Csak a szádat  

Tátsd ki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bartos Erika: Nem akarok! 

 

Nem akarok felkelni még, 

ilyen korán reggel! 

Nem akarok piros pulcsit, 

kérlek anya, tedd el! 

Nem akarok reggelizni, 

kicsit fáj a hasam. 

Nem akarok fésülködni, 

ne húzd meg a hajam! 

Nem akarok cipőt venni, 

nem látom a párját! 

Nem akarom cipelni a 

hátamon a táskát! 

Nem akarok tornazsákot, 

nem bírok el ennyit! 

Nem akarok, nem akarok, 

nem akarok semmit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nagy Bandó András: Az én anyukám 

 

Szeretem, amikor felkelek, 

jó lesz a kedvem, ha felnevet. 

 

Szeretem, amikor enni ad, 

azt is, ha álmából felriad. 

 

Van úgy, hogy ilyenkor morcosabb, 

és persze, kicsinykét kócosabb. 

 

Nem bánom azt sem, ha mérgesebb, 

ilyenkor talán még édesebb. 

 

Szeretem, amikor jót mesél, 

azt is, ha énvelem mendegél. 

 

Szeretem, amikor ad puszit, 

s húsvétkor hozza a kis nyuszit. 

 

Szeretem, amikor megdicsér, 

És ha a suliig elkísér. 

 

Szeretem, amikor rám hajol, 

homlokon csókol és átkarol. 

 

Szeretem, amikor dolga van, 

meglátom rajta, ha gondja van. 

 

Szeretem, amikor ölbe vesz, 

azt is, ha esténként kádba tesz. 

 

Szeretem, amikor kérdezem, 

jó-e ha öleli két kezem? 

 

Szeretem nagyon, ez nem vitás, 

annyira és úgy, mint senki más! 

 

 

 

 



Lackfi János: Szupermen 

 

Az volt a régi-régi tervem, 

kellene nekem egy szupermen. 

 

Fát kell vágni, apu? Na, rendben, 

szétkaratézza majd a Szupermen. 

 

Asztalt lerakni? Eszméletlen: 

tányér, pohár röpdös töretlen. 

 

Labdát autó elől kimentsen? 

Belül van tizedmásodpercen. 

 

Viszi nénik szatyrát helyettem, 

betol Trabantot, csak úgy reccsen. 

 

Soha senkit nem kéne vernem, 

elintézné azt ő helyettem. 

 

Azért egy igazi Szupermen, 

bevallom, néha kellemetlen. 

 

Ha gyújtogatok, áll mellettem, 

gyufám elfújja rendületlen. 

 

Copfot húzok, ott terem menten, 

s a lányt védi, persze, nem engem. 

 

Peti alá rajzszöget tettem, 

kipöckölte remek ütemben! 

 

Köpőcsővel rizst eregettem, 

röptében kapta el Szupermen. 

 

Helyes fiú ez, így merengtem, 

de nyaktól fölfelé fejletlen. 

 

Hiszen meszet azért nem ettem, 

sosem bulizni lehetetlen. 

 



Még egy ilyen húzás, Szupermen, 

s többé nem hordlak a zsebemben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kosztolányi Dezső: A rút varangyot véresen megöltük 

 

A rút varangyot véresen megöltük. 

 

Ó iszonyú volt. 

Vad háború volt. 

A délután pokoli-sárga. 

Nyakig a vérbe és a sárba 

dolgoztunk, mint a hentesek, 

s a kövér béka elesett. 

Egész smaragd volt. Rubin a szeme, 

gyémántot izzadt, mérgekkel tele. 

A lába türkisz, a hasa zafir, 

a bőre selymek fonadéka, 

s regés kincsével elterült 

a gazdag, undok anya-béka. 

Botokkal nyomtuk le a földre, 

az egyik vágta, másik ölte, 

kivontuk a temető-partra, 

ezer porontya megsiratta, 

s az alkonyon, a pállott alkonyon 

véres szemével visszanézett. 

Kegyetlenül, meredten álltunk, 

akár a győztes hadvezérek. 

 

Most itt vagyunk. A tiszta kisszobában. 

Szép harc után. A szájunk mosolyog. 

Maró fogunk az undort elharapja, 

s gőggel emeljük a fejünk magasra, 

mi hóhérok, mi törpe gyilkosok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szabó Lőrinc: Szamártövis 

 

Lilabóbitás útszéli gyom, 

árokpart árva éke, 

talpig fegyverbe öltözöl, 

pedig lelked csupa béke. 

Neved gúnyolva mondja: szamár! 

s gyűlölve mondja: tövis! 

Pedig te csak élni akarsz, ha hazád 

mostoha is. 

 

 Porban s napban sorvadva virulsz 

torzonborz vértezetedben: 

sok kín szerezte neked e jó 

páncélt a sebek ellen! 

Ne bánts! - jajdul fel a kéz, amely 

megbántott - Jaj ne bánts! 

(Ő bánt, és bűnös, ugye, te vagy, 

szegény bogáncs?) 

 

 Nekem szép vagy, dacos virág, 

sivatag utak éke: 

hol az élet mást megöl, te megállsz, 

talpig fegyverben a béke: 

s mintha tudnál valamit, 

barátságtalan, bús virág, 

amit nem tudnak, csak sasok 

és katonák. 

 

 Mozdulatlan katona vagy: 

befelé őr, őre magadnak! 

Őrt állsz és szárnyas gyermekeid 

a messze jövőbe szaladnak: 

és állsz még, állsz még akkor is, 

mikor az ősz maró 

esőiben megrothad a rét 

és jön a hó. 

 

  

 

 



Mint múzeumban holt lovagot 

páncélja idéz kevélyen, 

szuronyos csontvázad úgy zörög 

december jég szelében: 

de mint holt őr, helyeden maradsz 

egészen az új tavaszig, 

melynek, a nyár halálakor, 

üzentél valamit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



József Attila: Mama 

 

Már egy hete csak a mamára 

gondolok mindíg, meg-megállva. 

Nyikorgó kosárral ölében, 

ment a padlásra, ment serényen. 

Én még őszinte ember voltam, 

ordítottam, toporzékoltam. 

Hagyja a dagadt ruhát másra. 

Engem vigyen föl a padlásra. 

 

Csak ment és teregetett némán, 

nem szidott, nem is nézett énrám 

s a ruhák fényesen, suhogva, 

keringtek, szálltak a magosba. 

 

Nem nyafognék, de most már késő, 

most látom, milyen óriás ő - 

szürke haja lebben az égen, 

kékítőt old az ég vizében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petőfi Sándor: Szeptember végén 

 

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, 
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, 
De látod amottan a téli világot? 
Már hó takará el a bérci tetőt. 
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár 
S még benne virít az egész kikelet, 
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már, 
A tél dere már megüté fejemet. 

Elhull a virág, eliramlik az élet... 
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide! 
Ki most fejedet kebelemre tevéd le, 
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe? 
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre 
Könnyezve borítasz-e szemfödelet? 
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme, 
Hogy elhagyod érte az én nevemet? 

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, 
Fejfámra sötét lobogóul akaszd, 
Én feljövök érte a síri világból 
Az éj közepén, s oda leviszem azt, 
Letörleni véle könyűimet érted, 
Ki könnyeden elfeledéd hivedet, 
S e szív sebeit bekötözni, ki téged 
Még akkor is, ott is, örökre szeret! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kányádi Sándor: Betemetett a nagy hó 

 

Betemetett a nagy hó  

erdőt, mezőt rétet.  

Minden, mint a nagyanyó  

haja, hófehér lett.  

Minden, mint a nagyapó  

bajsza, hófehér lett,  

csak a feketerigó  

maradt feketének. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



József Attila: Ringató 

 

Holott náddal ringat, 
holott csobogással, 
kékellő derűvel, 
tavi csókolással. 

Lehet, hogy szerelme 
földerül majd mással, 
de az is ringassa 
ilyen ringatással. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



József Attila: Altató 

 

Lehunyja kék szemét az ég, 

lehunyja sok szemét a ház, 

dunna alatt alszik a rét - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

Lábára lehajtja fejét, 

alszik a bogár, a darázs, 

velealszik a zümmögés - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

A villamos is aluszik, 

- s mig szendereg a robogás - 

álmában csönget egy picit - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

Alszik a széken a kabát, 

szunnyadozik a szakadás, 

máma már nem hasad tovább - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

Szundít a lapda, meg a sip, 

az erdő, a kirándulás, 

a jó cukor is aluszik - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

A távolságot, mint üveg 

golyót, megkapod, óriás 

leszel, csak hunyd le kis szemed, - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

Tüzoltó leszel s katona! 

Vadakat terelő juhász! 

Látod, elalszik anyuka. - 

Aludj el szépen, kis Balázs. 

 

 

 

 

 

 



Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra… 

 

Itt van az ősz, itt van ujra, 

S szép, mint mindig, énnekem. 

Tudja isten, hogy mi okból 

Szeretem? de szeretem. 

 

Kiülök a dombtetőre, 

Innen nézek szerteszét, 

S hallgatom a fák lehulló 

Levelének lágy neszét. 

 

Mosolyogva néz a földre 

A szelíd nap sugara, 

Mint elalvó gyermekére 

Néz a szerető anya. 

 

És valóban ősszel a föld 

Csak elalszik, nem hal meg; 

Szeméből is látszik, hogy csak 

Álmos ő, de nem beteg. 

 

Levetette szép ruháit, 

Csendesen levetkezett; 

Majd felöltözik, ha virrad 

Reggele, a kikelet. 

 

Aludjál hát, szép természet, 

Csak aludjál reggelig, 

S álmodj olyakat, amikben 

Legnagyobb kedved telik. 

 

Én ujjam hegyével halkan 

Lantomat megpenditem, 

Altató dalod gyanánt zeng 

Méla csendes énekem. – 

 

Kedvesem, te űlj le mellém, 

Űlj itt addig szótlanúl, 

Míg dalom, mint tó fölött a 

Suttogó szél, elvonúl. 



 

Ha megcsókolsz, ajkaimra 

Ajkadat szép lassan tedd, 

Föl ne keltsük álmából a 

Szendergő természetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juhász Magda: Hová lett az ellenőrző? 

 

Anyu kérdez, apu faggat:  

- Ellenőrződ hová raktad?  

Ezt kérdezik napok óta,  

unalmas már ez a strófa.  

 

Nem találom! Mondtam bátran.  

Ott maradt az iskolában,  

vagy a padban felejtettem,  

vagy útközben elvesztettem.  

 

Vagy a cica vihette el!  

Próbálkoztam újabb trükkel.  

Tegnap bebújt a táskámba,  

mérges is lettem csudára.  

 

A lábammal dobbantottam,  

ki is ugrott onnan nyomban.  

Ellenőrzőm csak elvitte,  

ejnye vajon hová tette?  

 

Így sorolom egyre tovább,  

keresve a rejtély okát.  

Anyu hallgat. Jaj de ciki.  

Tudja, hogy füllentek neki.  

 

A szobába apu lépett,  

vágtam csodálkozó képet.  

Ellenőrzőm ott volt nála,  

szőnyeg alatt megtalálta.  

 

Na majd elverem a cicát,  

beírt neked egy szekundát!  

Mondta apu nagy mérgesen,  

rögtön eltört a mécsesem.  

 

Ne verjétek meg a cicát,  

nem ő adta a szekundát!  

Tanító nénitől kaptam,  

mert az órán rosszalkodtam!  



 

Apu és az anyu nevet:  

- Örülök, hogy jó a szíved!  

Ne félj nem bántjuk a cicát,  

de kijavítsd a szekundát! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Benedek Elek: Mikor én… 

 

Mikor én kis fiú voltam, 

Lovazásért majd megholtam. 

Lóra ültem, hogyha ló volt, 

Ha nem: a vessző is jó volt. 

 

Ám mióta öreg lettem, 

Haj de hogy megcsendesedtem! 

A lovazást nem kívánom, 

Legjobb a puha divánon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gazdag Erzsi: Hull a hó 

 

Hull a hó, hull a hó,  

mesebeli álom! 

Télapó zúzmarát 

fújdogál az ágon. 

 

A kis nyúl didereg, 

megbújik a földön: 

Nem baj, ha hull a hó, 

csak vadász ne jöjjön! 

 

Parányi ökörszem 

kuporog az ágon, 

vidáman csipogja: 

„Süt még nap a nyáron!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weöres Sándor: Olvadás 

 

Csipp, 

csepp, 

egy csepp, 

öt csepp 

meg tíz: 

olvad a jégcsap, 

csepereg a víz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Varró Dániel: Szeszélyeskedő 

 

Hétfőn hú, nagy az én haragom 

azt, aki bosszant, megharapom. 

 

Kedden a kedvem pont közepes, 

se jó, se rossz, mint a krumplileves. 

 

Szerdán szépen szót fogadok, 

intelligensen bólogatok. 

 

Csütörtökönként úgy alakul, 

hogy csínyeket csinálok csintalanul. 

 

Pénteken egy pukkancs vagyok én, 

dacosabb, mint a saját kisöcsém. 

 

Szombaton szeppent vagyok és szende, 

semmi komiszság nem jut eszembe. 

 

Vasárnap aztán verekedek, 

visítok, amíg berekedek, 

vigadok duhajul, végtére 

mi másra való a hétvége? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Varró Dániel: Badar állathatározó 

 

Szép állat a krokodil, 

minden este bekakil. 

Bepisil, bekakil, 

szép állat a krokodil. 

 

Szép állat a zebra, 

nincsen gondja zabra. 

Hogyha elfogy, zabrál, 

szép állat a zebra. 

 

Szép állat a panda, 

csak egy kicsit randa, 

ezért nem jár strandra. 

Szép állat a panda. 

 

Szép állat a hódpatkány, 

üldögél az útpadkán. 

Útpatkán elpatkol, 

szép állat a hódpatkány. 

 

Szép állat az oroszlán, 

felfal minden korosztályt, 

kedvence az orosz lány, 

szép állat az oroszlán… 


