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BENKİ GABRIELLA 
 
Béka királyfi - szójáték  
 
Megy a kislány, neve Réka,  
kosarában sárgarépa.  
Nem is volt rá soha példa.  
Útjába ugrott egy béka.  
 
Hová sietsz, Te kis Réka?   
Kérdi tıle a zöld béka.   
Hazamegyek! Vár a véka,   
kosaramban a sok répa.   
 
Engem vigyél a kosárban,  
otthon alszom ágyacskádban.  
Hideg van kint a mocsárban!  
-szólt a béka így magában.  
 
A kis Réka csodálkozott.  
Mit kérsz tılem? Te kis mocsok!  
Hiszen csupa sár a hátad,  
zöld mocsaras a két lábad.  
 
Nem bánod meg, Te kis Réka!  
Meghálálom! -szólt a béka.  
Királyfi volt az én nevem,  
a varázsló végzett velem. 
  
Megsajnálta a kis Réka.   
Jaj, megörült most a béka,  
és ahogyan megígérte,  
minden szavát tett követte. 
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Királyfi lett a rút béka,  
királyasszony a szép Réka.  
Most is élnek boldogságban, 
Valahol, Tündérországban. 
 
 
 
Toronto egyik utcájában…  
 
Toronto egyik utcájában,  
a diáksereg forgatagában,  
várom leányom egy délután,  
a napfény játszva fut a szél után.  
 
İsz van, a gyerekek kabátban,  
és a fák vetkıznek, hamarjában.  
Így készülnek a hideg télre,  
lassan vetkıznek meztelenre.  
 
Óvatosan vetik a ruhát,  
mintha lesne kulcslyukon a világ.  
Mikor a legszebb a mennyasszony?  
Vagy mikor az utcalány a sarkon,  
 
pirosra festette a haját,  
most dobja le a lenge ruhát.  
Vetkızik lassan a természet,  
marad a puszta ág, és enyészet.  
 
Mire a tél beáll, a fagy kemény,  
nem marad más hátra, csak a remény.  
Remény! Új tavasz virágzik majd.  
Remény! A kemény fagy hamar olvad. 
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A szerelem olyan… 
 
A szerelem olyan, mint egy rózsaszál, 
tövisei szúrnak, mint a kínhalál. 
Illatával kedveskedik szerényen. 
Ha letéped a szép bársony szirmait, 
lehullatja, s eldobja leveleit. 
 
 
 
 
DÁNIEL NAGY LÁSZLÓ 
 
Az itteni ıszrıl… 
 
Itt 
az İsz 
- a megszokott hulló falevelekkel – 
a  tó partján söpör  
szél karjaival, bár messze elér, 
a nyári napok hevével  
mégis 
az utcákon futkározik 
fel s alá  
legszívesebben. 
 
Ne kérdezd, miért oly ostoba, 
még sok a dolga a közelgı fagyásig. 
Munkája harc az elemekkel. 
Szakálla rıt,  
nyelve érzékien lobban, 
vívódik sok gazzal, 
elvacakol sok lim-lommal. 
Nekiiramodik újra 
a volt pusztaságnak, 
árapálynak, árdagálynak. 


