
 

Jºncsik�Pál�
 

¿ºlált�toll¿ºlált�toll¿ºlált�toll¿ºlált�toll����
 

Ott találtam ezt a tollat, 
írótollat, golyóstollat, 
ahol őzek és mókusok 
ugrándoznak, bolondoznak. 
 
Erdő adta, rigó küldte, 
mátyásmadár ajándéka, 
amit írok, tollba mondja 
surranó gyík, lomha béka. 
 
Hallhatod az erdőzsongást, 
csobogását vízereknek, 
szelek füttyét — fönn az égen 
gyapjas felhőt terelgetnek. 
 
Érzed könnyű illatát is 
a réteknek, száz virágnak, 
és azt is, hogy arcon simít, 
rabul ejt egy jó varázslat. 
 
Megrakodva megyek haza, 
de a nevem mégse tolvaj. 
Ékeskedem, büszkélkedem 
az idegen, talált tollal. 

 
BúzºtáBúzºtáBúzºtáBúzºtáblºblºblºblº����

 
Búzatábla, aranysárga, 
ringó, hajló, zengő tenger. 
Kalászfejek, nagy ékszerek, 
tele kövér gyöngyszemekkel.  
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Pitymallik a hegyek felől. 
Zúg a sárga búzatábla. 
A fölkelő nap bevonja 
szivárványos ragyogásba. 

 

PulykºPulykºPulykºPulykº����
 

Méregzsák a pulyka, 
azért olyan rusnya. 
Feje, nyaka vereslila, 
meredez a tolla. 
 
Peckes a járása, 
mintha gyöngyön járna. 
Talán a baromfinépnek 
hódolatát várja. 
 
Amért olyan büszke, 
neveti a jérce. 
„Szebb a páva, mint a pulyka” — 
csúfolja a csirke. 

 

DongóDongóDongóDongó����
 

Selymes, bársony-síkos, 
a potroha csíkos, 
fekete a feje, 
pici pont a szeme. 
 
Ha a dongó rászáll, 
a gyönge virágszál 
a súlyától szinte 
lehajlik a földre. 
 
Zimmeg-zümmög egyre, 
virágos a kedve, 
hiszen reggel óta 
a szirmokat dongja. 
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Elöl szívókája, 
hátul meg fullánkja. 
Szállj el, dongó, hess el 
mérges fegyvereddel. 

 

SzitºkötőSzitºkötőSzitºkötőSzitºkötő����
 

Mint finom mívű szerkezet, 
oly sima, fényes, kényes ő, 
mint ritka, drága ékszerek, 
olyan ez a szitakötő. 
 

Ha pihen — mozdulatlan ül. 
Ha száll — cikázva libbenő. 
Csak bámulod értetlenül, 
hány mutatványra képes ő. 
 

Vadászni rá s megfogni kár. 
Villanjon szabadon elő, 
így szép és ékes ő, akár 
magyar neve — szitakötő. 

 

¿oronydºru¿oronydºru¿oronydºru¿oronydºru����
 
Hosszú karú toronydaru 
dolgozik a telepen, 
lendül le és föl a karja, 
meg is fordul kereken. 
 

Ámulattal nézi Péter: 
Hű, de remek szerkezet! 
Ilyen óriást vezetni 
csuda jó dolog lehet. 
 

Majd ha megnő — úgy gondolja —, 
ő is az lesz, építő, 
akinek a keze nyomán 
az épület ily szaporán 
készül, szépül, égre nő. 



 

P.�Buzogány�Árpád�
 

Ã�gºgyi�fºjtº�tºrkº�szºrkºÃ�gºgyi�fºjtº�tºrkº�szºrkºÃ�gºgyi�fºjtº�tºrkº�szºrkºÃ�gºgyi�fºjtº�tºrkº�szºrkº����
 

 
Gagy faluban most is 
rengeteg a szarka 
és a legtöbbjük a 
mai napig tarka. 
 

Egyszer nagy gondban volt 
ám egy szegény szarka, 
hogy a kelleténél 
rövidebb a farka. 
 

Lenne hosszabb bár egy 
csöppel — ezt akarta 
s gondterhelt kis fejét 
szárnyával vakarta. 
 

Lelkét legbelül a 
vad irigység marta: 
az övénél hosszabb 
minden szarka farka! 
 

Póttollat keresett 
— valamennyi tarka —, 
a szabóhoz vitte 
s az neki felvarrta. 
 

Gyönyörködve nézte 
az a gagyi szarka, 
hogy az új farokrész 
milyen tarka-barka! 
 

Már éppen másnak is 
mutatni akarta 
s látja, hogy a szabó 
rosszul szabta-varrta! 
 

De jó, hogy társait 
még ide nem csalta — 
rajta nevetne az 
egész szarkafalka! 
 

Szalad a szabóhoz 
mérgesen a szarka, 
hogy a farokpótlást 
bizony nem jól varrta. 
 

Mondja a szabó, hogy 
ő csak jól akarta, 
de... és mutatja, hogy 
üres még a marka. 
 

Csakhogy azt hiába 
mondja, hogy akarta. 
Nincs egy krajcárom se — 
vallja be a szarka. 
 

Csúffá tett a cudar — 
kesergett a szarka 
s búnak ereszkedett 
feje meg a farka. 
 

Nem tartotta már a 
fejét oly magasra, 
könnycseppekkel telt meg 
szemeinek sarka. 
 

Nem volt bizony ekkor 
egy csöppet se nyalka, 
mint az új farkával 
mutatni akarta! 
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Eddig gondba esett 
kis fejét vakarta, 
most meg könnyes szemét 
szégyellve takarta. 
 

Végre egy jó ötlet! — 
villant meg a farka 
s a tenni vágyástól 
bizsergett a marka. 
 

Szempillantás múlva 
a csirizt kavarta. 
Így lesz jó, nem ahogy 
a szabó akarta! 
 

Végül csirizes lett 
feje s mindkét sarka, 
de háromszor hosszabb 
lett a kurta farka! 
 

Hétig bámulta egy 
egész szarkafalka... 
Büszke volt ám nagyon,  
hogy ő milyen nyalka! 
 

Hét határ szarkáját 
bizony ette-marta 
a sárga irigység, 
de ő ezt akarta! 

Büszkén sétált, habár 
viszketett a talpa — 
sóváran figyelt egy 
egész szarkafalka. 
 

Álmos meg éhes lett 
az ebadta szarka, 
de a dicsőséget 
oly nagyon akarta! 
 

Esőhozó szellő 
a port felkavarta — 
hazafelé röppent 
minden bámész szarka. 
 

Hanem a mi szarkánk 
a fejét vakarta: 
elröpülni sem tud, 
oly nehéz a farka. 
 

Cseperegni kezdett, 
de be sem takarta 
semmivel se magát 
az a csalfa szarka... 
 

Leázott a vízben  
a ragasztott farka – 
bizony így járt az a 
buta gagyi szarka! 

 

 
 

Nagy Zsolt illusztrációja



 

Ráduly�János�
 

Fut�º�nyárFut�º�nyárFut�º�nyárFut�º�nyár����
 

Fut a nyár, szaladgál, 
versenyzik a széllel, 
hátán a puttonya 
telis-tele fénnyel. 
 
Temérdek sok fényét 
vajon hol is vette? — 
Mit a tavasz elszórt, 
összeszedegette. 

����
ÉjszºkºÉjszºkºÉjszºkºÉjszºkº����

 
Hold az égen ezüstfényből 
gyöngyöt fűz, 
Morzsa kutyánk az udvaron 
patkányt űz. 
 
Kémény szélén a bagoly 
így kiabál: 
 — Virradatig én vagyok 
a kiskirály! 

 
LábujjhegyenLábujjhegyenLábujjhegyenLábujjhegyen����

 
Lábujjhegyen ki matat? 
Szellő tévesztett utat. 
 

Szélanyó sír: — Istenem, 
hol, merre van gyermekem? 
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Hét�szellőfiHét�szellőfiHét�szellőfiHét�szellőfi����
 

Janka-Panka 
kint a parkban 
hét kockával 
házat játszik,  
 
míg fölötte 
 — piros kedvvel — 
hét szellőfi 
citerázik. 

 
ƒendégségƒendégségƒendégségƒendégség����

 
Nyuszigazda 
vendéget vár, 
nyusziszakács 
főzöget. 
— Jaj, ezt a sok 
finomságot 
vajon majd ki 
eszi meg? 
 
Nyusziszékre 
ült a vendég. 
nyusziasztal 
előtte, 
nyuszigazda 
szakácsának 
minden főztjét 
megette.



 

Mészely�József�
 

MºdárMºdárMºdárMºdár-versekversekversekversek����
 

PitypºlºttyPitypºlºttyPitypºlºttyPitypºlºtty����
 

Pity-palatty, 
pity-palatty! 
Pitymallatkor  
pitypalatty, 
palattyoljad 
az égnek: 
Napot adj!  
Napot adj! 

 
ŐszºpóŐszºpóŐszºpóŐszºpó����

 
Nyughatatlan, 
nyűhetetlen, 
ág-trapézon  
verhetetlen. 
Ő a legjobb  
kötéltáncos, 
akrobata  
mutatványos. 

 
BºrázdºbillegetőBºrázdºbillegetőBºrázdºbillegetőBºrázdºbillegető����

 
Eke nyomán  
friss barázda, 
illeng rajta, 
billeng rajta. 
Bárcsak mindig  
szántanánk, 
egész évben  
láthatnánk! 

ƒörösbegyƒörösbegyƒörösbegyƒörösbegy����
 

Buzgó begyén  
vörös petty, 
neve ezért  
vörösbegy. 
Lehet, tüske  
karcolta, 
mert vérvörös  
a foltja. 

 
Fekete�rigóFekete�rigóFekete�rigóFekete�rigó����

 
Testem tolla  
ében-fakó, 
füttyös dalom  
messze hangzó, 
s talán azért 
fülbemászó, 
mert a hangom  
fuvolázó. 

 
Zöld�küllőZöld�küllőZöld�küllőZöld�küllő����

 
Klügeti: 
klű-klű-klű, 
hangya kell, 
nem zöld fű ! 
Nem kell fű, 
csak hangya, 
vagy annak  
tojása, tojása! 
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FüzikeFüzikeFüzikeFüzike����
 

Kikeletet 
ékítő, 
kakukktojást  
kiköltő, 
csilp-csalpoló  
kis flótás, 
pajkos kedvű  
szép nótás! 

 
SzºjkóSzºjkóSzºjkóSzºjkó����

 
Kalitkában  
szajkó, 
búbja  
borzolódó. 
Kiáltja: 
Mátyás, 
szűk ez a 
szállás! 

 
BºrátkºBºrátkºBºrátkºBºrátkº����

 
Barátka, 
barátka, 
hamuszürke  
csuháska, 
kis filkó, 
pirinkó, 
dalos torkú  
tilinkó! 

 

BerekszóBerekszóBerekszóBerekszó����
 

Szól a berek Berekszón, 
minden gallyon bársony trón. 
Minden trónon madár ül, 
arany kürtöt köszörül. 

HºrkályHºrkályHºrkályHºrkály����
 

Éjjel-nappal  
kopácsolok, 
vájat-várat  
így ácsolok. 
Odúváram  
míves munka, 
csőröm faragta  
és fúrta ! 

 
FogolymºdárFogolymºdárFogolymºdárFogolymºdár����

 
Fogolymadár, 
fogolymadár, 
rejteget a  
tágas határ. 
Kalász hajlik  
fészked fölé, 
sose kerülj  
kasza elé! 

 
FecskeFecskeFecskeFecske����

 
A nyarunkat  
cifrázó, 
villás farkú  
cikázó, 
azt ficsergi: 
Őszre jár, 
gyülekezni  
kéne már! 

 

GólyºGólyºGólyºGólyº����
 

Pózna ormán a gólya, 
régi fészke lakója. 
Fél lábon áll, kelepel, 
tőle derűs a reggel. 
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DºruDºruDºruDºru����
 

Fennen kereng  
a daru. 
Jaj, de miért  
szomorú? 
Azt krúgatja, 
hogy árva, 
elhagyta már  
a párja! 

 
FecskékFecskékFecskékFecskék����

 
Ti már gyülekeztek, 
repülni messzire, 
pedig alig köszönt be 
szeptember eleje. 
 
Még harmatgyöngyös a fű, 
még cirpel a tücsökhegedű, 
de ti már útra készen 
búcsúzkodtok serényen. 
 
S szálltok délre, messzire, 
szinte a világ végire, 
de visszatértek, tudom, nem soká, 
fészket csókolni ereszünk alá. 

����
Ã�szegény�ember�húsvétjºÃ�szegény�ember�húsvétjºÃ�szegény�ember�húsvétjºÃ�szegény�ember�húsvétjº����

 
Hol volt, hol nem, valahol, 
hol még az álom országol, 

élt egyszer egy szegény ember, 
kinek korán csöngött a vekker, 
hogy hajnaltól napnyugtáig, 

jaj, látástól vakulásig 
dolgozzon a nagygazdánál, 
kis falujuk nagy uránál. 
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Igyekezett, nem volt tunya, 
keze alatt égett a munka, 
mégis, mégis nélkülözött, 
a családja sokat éhezett, 
mint a templom egere, 

kinek bőven jut Isten hidege, 
de szűken az ostya-morzsa, 
ami az éhét csillapítsa. 

 
Épp közelgett húsvét ünnepe, 

és, hogy kalácsot süthessen a neje, 
a nagygazdához elsietett 
kérni egy kis búzalisztet. 

De az nemhogy adott volna, 
elkergette ripakodva. 

 
Felejteni a szégyent, a haragot, 
fából egy kalácsot faragott, 
és bánatában a felesége 
becsúsztatta a kemencébe, 
ahol kisült ropogósra, 

mosolygósan szép pirosra. 
Húsvét reggel azt vitték, hát, 
meg a néhány hímes tojást 
a templomba megszentelni, 
bőségükért áldást kérni. 

 
A nagygazdáék is katolikusak voltak, 
az ételszentelésen ők is ott toporogtak, 
kalácsuk úgy mosolygott, mint a nap, 

amit véletlenül a szegényével összecserélt a pap! 
 

És amikor végre hazaértek, 
a húsvéti lakomához készülődtek, 
a kalácsukat a kés nem vágta, 
mert az fából volt kifaragva, 
csak reszelte, fűrészelte, 
de nem szelte szeletekre! 

Sipította is a nagygazda felesége 
hüledezve és szörnyülködve: 
„Azért meredt a kalácsunk fává, 

mert kend a szegénytől a lisztet sajnálá!” 
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Úgy megpuhult erre a nagygazda szíve, 
hogy zsáknyi lisztjüket a szegényhez vitte, 
sőt, megtoldotta félelme ajándékát, 

a liszt mellé tett még füstölt kolbászt, sonkát… 
 

Ugye, így is van ez rendjén?! 
Legalább ünnepkor ne éhezzen szegény, 

mert Isten a szegényt is szereti, 
betevő falatját így-úgy, de kirendeli! 
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