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Kántor Péter 

Körúti szél 

https://egyszervolt.hu/vers/koruti-szel.html 

Kántor Péter: Körúti szél   —   vers 

A Nagykörúton 

szalad a szél, 

bárki beszél, ő 

belebeszél, 

 

Belepofázik, 

belemorog, 

belenevetgél, 

belezokog, 

 

Belehuhog vagy 

beletütül, 

ha fütyörészel, 

belefütyül, 

 

Bárcsak akadna 

jó úti cél! 

sóhajt a kócos 

körúti szél, 

 

Karodba karol, 

tovacibál, 

kalapot lop a 

Nyugatinál, 

 

Levelet pörget, 

ugrik, oson, 

körbekering az 

Oktogonon, 

 

Torombitázik, 

hegedüdül, 

meglát egy padot, 

csüccs, lecsücsül. 

  

https://egyszervolt.hu/vers/koruti-szel.html


Kiss Ottó 

Állatos album 

https://egyszervolt.hu/vers/allatos-album.html 

Szép ez az állatos album, 

nagypapa ötlete, vették, 

nagymama mondta: – Vigyázz rá! 

Nagypapa meg, hogy: ez emlék. 

 

Szép ez az állatos album, 

benne a kenguru ugrál, 

itt a kanári, a delfin, 

ott a zsiráf, az oroszlán. 

 

Hűsöl a nagy hal a vízben, 

kúszik a parton a kígyó, 

gólya vadássza a békát, 

ugrik a béka – ez így jó. 

 

Néz a menyétre a róka, 

görcsöl a hörcsög a lyukban, 

itt a kakas meg a gőte 

– hú, de recés tarajuk van! 

 

Jó sok az állat a könyvben, 

szállnak az éjjeli lepkék, 

mászik az erdei mókus, 

szép ez az állatos emlék. 

 

Hallgat a nádi poszáta, 

csendes a kis sün, a gébics, 

alszik a tóban a teknős, 

alszik a hód, velük én is. 

 

  

https://egyszervolt.hu/vers/allatos-album.html


Kiss Ottó 

Mindenki nevessen 

 

http://www.barkaonline.hu/primer-primor/3783-kiss-otto-ne-felj-apa 

 

Mindenki nevessen, 

mondja apa, amikor fényképez, 

de csak anya nevet, 

mert én így nem tudok, 

engem mindig meg kell nevettetni, 

ezért apa leteszi a fényképezőt 

egy alkalmas helyre, 

ez pont alkalmas hely lesz, 

mondja ilyenkor, 

aztán bekapcsolja az időzítőt, 

és lehajol, hogy megnyomja 

az exponáló gombot, 

és amikor szaladni kezd, 

már tényleg mindenki nevet, 

anya is, apa is és én is, 

mert mindenki tudja, 

hogy úgysem ér oda időben, 

az ilyen fényképeken apának 

mindig csak a háta látszik. 

 

  

http://www.barkaonline.hu/primer-primor/3783-kiss-otto-ne-felj-apa


Kovács András Ferenc 

Mackónóta 

https://reader.dia.hu/document/Kovacs_Andras_Ferenc-Hajnali_csillag_peremen-3658 

Mackónóta 

Jó mackóhoz illőn én is 

csak várom a tavaszot – 

táncos talpam beledermedt, 

míg a hegyen havazott. 

Úgy aludtam barlangomban 

durmolgatva, mint a tej – 

azt álmodtam, hogy csiklandoz 

pimaszul egy hópehely… 

Ami kevés mézem maradt, 

béfagyott a csöbörbe, 

míg álmomban a Télapó 

bajuszomat pödörte… 

Jó mackóhoz illőn lomhán 

csak a tavaszt lesem én, 

mert az morcos mackólelket 

melengető esemény! 
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Lackfi János 

A botsáskatartás előnyei 

https://www.lackfi-janos.hu/a-botsaskatartas-elonyei/ 

Rendes állat a botsáska, 

nem támad rá a postásra, 

sem a vízórásra, 

heje-huja-haj. 

Rendes állat a botsáska, 

nem kell neki túrós táska, 

bukik nádra, sásra, 

heje-huja-haj. 

Rendes állat a botsáska, 

hagyjuk szegényt borostásra, 

nem költ borotvára, 

heje-huja-haj. 

Rendes állat a botsáska, 

önmagát úgy elálcázza, 

sose lelsz nyomára, 

heje-huja-haj. 

Rendes állat a botsáska, 

ha van, ha nincs, úgyse látja 

soha a gazdája, 

heje-huja-haj. 

  

https://www.lackfi-janos.hu/a-botsaskatartas-elonyei/


Lackfi János 

Dinók és emberek 

https://www.lackfi-janos.hu/dinok-es-emberek/ 

Tudjuk, a dinoszauruszok 

mind irdatlan nagy állatok. 

Voltak. 

Agyuk viszont alig nagyobb 

mint egy tojás. 

Kihaltak. 

Mondják, elfelejtettek bután 

enni és még inni is 

talán. 

És hát akik ilyen buták, 

azoknak nincsen hátra más, 

mint a kihalás. 

De egy könyvben azt olvasom 

most mutatta a kisfiam 

Simon: 

„A dinók kihaltak csakugyan, 

de negyvenmillió év után 

csupán.” 

Na most, húszmillió éve él 

ember a Földön, hát kérdem én: 

hol leszünk, 

mi, emberek, még egyszer ennyi év 

után, megtart-e még 

a nagy eszünk? 

Ezt a kérdést eldönteni 

húszmillió év múlva ugyanitt 

találkozzunk mindannyian! 

  

https://www.lackfi-janos.hu/dinok-es-emberek/


Lackfi János 

Dorottya és a gyűjtögetés 

https://www.lackfi-janos.hu/dorottya-es-a-gyujtogetes/ 

Rettentő sok cserebogár, 

Másik nevén cserematyi 

Potyog le most mindenfelé, 

Azt is be lehet gyűjteni. 

Aztán leszedjük szárnyukat, 

Mikor már mindegyik halott, 

Johanna kézzel tépdesi, 

Én persze fogok egy botot. 

Már egy kicsit sem fáj nekik, 

Ha nem repül, minek a szárny? 

Kabátzsebem szárnnyal tele, 

Mégsem repülök, de nem ám. 

Majd gyűjtögetek még sokat, 

A patikába elfutok, 

Tudom, gyógyszernek kell nekik, 

Pénzt adnak érte egy csomót. 

Még pár nap, s meggazdagodom, 

A zsebem aranytól dagad, 

Kimegyek a piacra, és 

Veszek igazi szárnyakat. 

  

https://www.lackfi-janos.hu/dorottya-es-a-gyujtogetes/


Lackfi János 

Dorottya legyőzi a hisztit 

https://www.lackfi-janos.hu/dorottya-legyozi-a-hisztit/ 

A hiszti sós-zsák lehet, 

Százötven kiló, 

Lábamra csimpaszkodik, 

Mint óriási ló. 

Felemelni nem tudom, 

A hiszti nehéz, 

Lerogy alatta a láb, 

Megfájdul a kéz. 

Rángat össze-vissza csak, 

Jobbra-balra ráz, 

Földre húz, ordíttat is, 

Zeng belé a ház. 

Kifacsarja a szemem, 

A könnyem csöpög, 

Orromból üveg folyik, 

Kövörösödök. 

Bármit kérnek tőlem, az 

Nem tetszik neki, 

Biztat, mondjak rá NEMet, 

Lábam tekeri. 

De ha apa megölel, 

A simogatás 

A száz kilót leszedi, 

Majd cipelje más. 

Ha majd apa felemel, 

Elbír engemet, 

Könnyű lufi lettem, és 

Szinte lebegek. 

  

https://www.lackfi-janos.hu/dorottya-legyozi-a-hisztit/


Lackfi János 

Johanna rendbe rakja a világot 

https://www.lackfi-janos.hu/johanna-rendbe-rakja-a-vilagot/ 

Nem kívánok túl sokat, 

csak azt akarom, 

legyen enyém a világ, 

– szétosztogatom. 

Postás néni kap követ, 

hadd cipelje majd, 

kukás bácsi szemetet, 

úgyis arra hajt. 

Földmunkás nagy kupacot, 

lapátolja el, 

hómunkás nyáron havat, 

hadd tornyozza fel. 

Vízszerelő sok csövet, 

beléjük vizet, 

gázszerelő zsáknyi gázt, 

lángot, kékeset. 

Maltert kap a kőműves, 

festő ecsetet, 

a zöldséges savanyút, 

boltos ecetet. 

Mindenki megkapja, mit 

legjobban szeret, 

két marokkal szórom a 

sok-sok kincsemet. 

  

https://www.lackfi-janos.hu/johanna-rendbe-rakja-a-vilagot/


Lackfi János 

Mi jár a maci fejében 

https://koltogeto.blog.hu/tags/r%3Agyerekek_kedvencei 

Maci feje fő: Nőjek, ne nőjek? 

Lehetne még belőlem szőnyeg, 

vagy elmehetnék lábtörlőnek. 

Csoszognának rajtam a talpak, 

a hangosak is meg a halkak, 

attól függ, hogy ki milyen alkat. 

Vagy elmehetnék épp költőnek, 

ki folyton verseket hörpölget, 

és versbe törülközik főleg. 

(Mért ne? Jó meleg a bundám, 

a kotlást mindig átaludnám, 

a verstojás meg mind kikelne, 

és csirke hangon énekelne. 

A kérdés nekem túl fárasztó. 

Alszom rá egyet, s maradok mackó. 

 

  

https://koltogeto.blog.hu/tags/r%3Agyerekek_kedvencei


Lackfi János 

Simon és a bennszülöttek 

https://www.lackfi-janos.hu/simon-es-a-bennszulottek/ 

Jó a bennszülötteknek, 

De milyen jó, bizony, 

nem kell tudniuk, mennyi 

az iksz meg ipszilon. 

Azt se kell tudniuk, hogy 

főemlősök vagyunk, 

hol a vérkeringésünk, 

hány lebeny az agyunk. 

Nem kell megenniük az 

undok tojáslevest, 

a répafőzeléket, 

s még sok feleslegest. 

Egész nap vadászgatnak, 

alszanak nagyokat, 

fürdenek vízesésben, 

nem baj, ha sárosak. 

Mint egy Verne-regényben, 

húst sütnek a tüzön, 

egész nap játszhatnak a 

számítógépükön. 

  

https://www.lackfi-janos.hu/simon-es-a-bennszulottek/


Lackfi János 

Szupermen 

https://www.lackfi-janos.hu/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! 

 

  

https://www.lackfi-janos.hu/szupermen/


Lackfi János 

Vízgereblye 

https://www.lackfi-janos.hu/vizgereblye/ 

Az eső 

vízcsapja 

mintha megeredne, 

vize autó ablakán 

pereg le, 

száz csápja 

gereblye, 

lefele 

iramodik a cseppje, 

az ifja 

szalad sietve, 

lassan 

araszol az öregje, 

fényt dobál 

valaki az üvegre, 

csurog a patakja, 

gyöngyözik a habja, 

ablaktörlő 

két szélre 

kicsapja 

az ég 

az egereket itatja. 

  

https://www.lackfi-janos.hu/vizgereblye/


Molnár Krisztina Rita 

Lecke 

http://csodaceruza.hu/?p=3390 

Anya, még egy kicsit 

hadd legyek madár, 

anya, kalitkába 

még egy kicsit ne zárj. 

Anya, a lecke ráér, 

még annyi dolgom akadt, 

még le kell győznöm a sárkányt, 

lapul a szekrény alatt. 

Téged akar megenni, 

nem láttad a kardomat? 

Pedig kikészítettem, 

épp a sárkány miatt. 

Minden éjjel eljön, 

de anya, te ne félj, 

én megvívok vele, 

és levágom fejét. 

Jól van, anya, értem, 

hogy íráslecke van, 

de Zsuzsa néni tudja, 

hogy a sárkány fontosabb. 

  

http://csodaceruza.hu/?p=3390


Nagy Bandó András 

Tizenkét szín 

https://www.facebook.com/gyerekvers/posts/745383402236412/ 

Sötétbarna, mahagóni, 

paripán jó lovagolni. 

Cukor, liszt vagy só az égen? 

Bárányfelhők hófehérben. 

Felhő sincsen, ragyog az ég, 

óceánszín, tolul a kék. 

Ózon kell az öreg Földnek: 

pompáznak az örökzöldek. 

Tulipánfa lila lepel, 

szirmát bontja, úgy ünnepel. 

Nem nő narancs Karancsságban, 

csak ott, ahol narancsfánk van. 

Piros nadrág, vörös mente, 

vérrel festett naplemente. 

Felhőt színez rózsaszínre, 

ilyen hát a rózsa színe. 

Mikor se Nap, se Hold nincsen, 

verébszínű szürke minden. 

Koromnál is feketébbre 

kéményseprő fest az égre. 

Fölhúzzuk a vekkert mára, 

sárga lesz az okker párja. 

Már csak ez a nóta kellett: 

sárgarigó énekelget. 

  

https://www.facebook.com/gyerekvers/posts/745383402236412/


Nagy Bandó András 

Az én anyukám 

https://koltogeto.blog.hu/tags/r%3Aaktu%C3%A1lis_kedvenceink 

 

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! 

  

https://koltogeto.blog.hu/tags/r%3Aaktu%C3%A1lis_kedvenceink


Muskát Zsuzsa 

Manó 

https://egyszervolt.hu/vers/mano.html 

Háztetőn egy Manó ült 

Szalmaszállal hegedült. 

 

Anyám mondta � ő nem látta 

Apám mondta � ő sem látta. 

 

Öreganyám, öregapám 

Sokat látott � mégsem látta. 

 

Pedig ott ült a tetőn 

Átlátszott a levegőn. 

 

Aztán a kéményre ült 

Többet már nem hegedült. 

 

Hegedűszó hangja után 

kéményfüstön elrepült. 

 

  

https://egyszervolt.hu/vers/mano.html


Szabó T. Anna 

A láthatatlan állatok 

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/gyerekversek-a-formak-a-tubusbol-cimu-konyvhoz/ 

Zöld domb, sárga domb, 

fekete fákon fekete ág, 

lila patakban, barna patakban, 

sárga iszapban fekete rák. 

Két piros fa összefogózik, 

vadlila szélben hajlanak ők, 

mindig együtt sutyorog a lombjuk, 

nem riadoznak az alkony előtt. 

Fogd meg a krétát: sárga maszatba, 

sárga iszapba húzz vonalat: 

fess lila békát, feketepiros fát, 

húzz ceruzádba, zsírkrétádba 

egyetlen szál kék fonalat! 

  

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/gyerekversek-a-formak-a-tubusbol-cimu-konyvhoz/


Szabó T. Anna 

Alma 

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-alma-adventi-kalendarium-8/ 

 

Tégeteket megölellek, 

tégemet is ölelj meg! 

Én vagyok az almajáró, 

álmomban is ölellek! 

Óriási nagy vagyok most, 

a zsebembe beteszlek, 

te meg onnan csikizel meg, 

hogy nagyokat nevessek! 

Álmom alma, almám áll ma, 

figyel, mint a fülelés, 

almajáró almasága 

almasárga ölelés. 

Ha álmomban átölellek 

nincs nevetés, nincs csiki – 

dúdolás és ringatás van, 

megint nagy vagy, s én kicsi. 

  

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-alma-adventi-kalendarium-8/


Szabó T. Anna 

Déltenger 

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/gyerekversek-a-formak-a-tubusbol-cimu-konyvhoz/ 

Zöld tér. Sok csík. Gömb száll – kapd el! 

Gombok. Gömbök. Labdák? Vagy fej? 

Hat kar lendül. Hat láb ugrál. 

Zászlós ujjak. Egy szem, fél száj. 

Zöld víz. Hallod? Hullám loccsan. 

Labdák szállnak, szél leng. Dél van. 

Tág zöld űrben pördül kék föld… 

Rajzolj csíkot, kört és félkört! 

  

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/gyerekversek-a-formak-a-tubusbol-cimu-konyvhoz/


Szabó T. Anna 

Gyorsvonat 

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/gyerekversek-a-formak-a-tubusbol-cimu-konyvhoz/ 

Dinami-dinami-dinamika… 

Dinami-dinami-dinamika…. 

Tudod-e, mi az a dinamika? 

Robog a hídon a vasparipa: 

háromszög a mozdony orra, 

leng a füstje erre-arra – 

ha ott állnál a korlátnál, 

mintha pergő filmet látnál: 

két korlát közt dübögő dallam, 

minden mozdul, lódul, villan, 

kerék csattog, szikra pattog, 

sárga, piros, kék ablaka kattog, 

háromszög, kör, sok pergő szín – 

firkálj gyorsan egy cikkcakkot! 

  

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/gyerekversek-a-formak-a-tubusbol-cimu-konyvhoz/


Szabó T. Anna 

Rajzolgató 

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-rajzolgato-adventi-kalendarium-23/ 

Belülről az ablakomra 

négy üvegmatrica fér, 

kívülről az ablakomra 

virágot lehelt a dér. 

Szép a színes, teremtett tér, 

a sok rajzolt hópihe, 

de szebb, dér, mit teremtettél 

és lefestettél ide. 

Képeslapot rajzolgatok, 

tél-mintásat, színeset, 

narancshéjat szagolgatok, 

kóstolgatok ízeket. 

Karácsonyos esti mesét 

összebújva olvasunk – 

nálunk minden este ünnep – 

hurrá, ebben jók vagyunk! 

  

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-rajzolgato-adventi-kalendarium-23/


Szabó T. Anna 

Sapka 

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-sapka-adventi-kalendarium-2/ 

 

Egy nap eltelt, telik kettő – 

csak kibírom valahogy! 

Még akkor is, ha a felhő 

eltakarja a napot, 

ha mindenki köhög, krákog. 

ha sál, kesztyű, sapka kell, 

akkor is, ha varjú károg 

(ő azt hiszi: énekel), 

ha szél csavarja a fákat, 

és nátha az orrokat, 

és mindenki bágyadt, fáradt, 

engem mégse morcogat 

semmi bú és semmi bánat, 

hisz van párnám, takaróm – 

álomlátni hív az ágyam, 

inni hív a kakaóm. 

  

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-sapka-adventi-kalendarium-2/


Szabó T. Anna 

Szerencsejáték 

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-szerencsejatek/ 

Eljön a nyeremény-hétfő, 

de ma nem nyerhet, csak két fő, 

hiába a nyeremény-kedd, 

nyereményben ne reménykedj, 

szerda, szerda, dobszerda – 

újabb szelvényt dobsz el ma, 

csütörtökön nem nyersz, megint, 

pénteken sem ezek szerint – 

majd a szombat! Á! Hiába. 

Ma sem indulsz Ázsiába. 

Vasárnap már meg se nézed – 

aztán hétfőn – hogyan, hogy nem? – 

újrakezded az egészet. 

  

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-szerencsejatek/


Szabó T. Anna 

Tél 

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-tel-adventi-kalendarium-22/ 

Tél,te, tél te, tele tál, 

mit ettél és mit ittál? 

Éhes bendőd mit kapott? 

Locspocsot és jégcsapot? 

Ládd, én itt benn, melegben, 

három bejglit megettem, 

fűszereket kóstoltam, 

megtapsoltam: most jól van. 

Minden úgy jó, ahogy van. 

Mackót tartok karomban, 

nézek ki az ablakon, 

szánlak, te tél, most nagyon. 

Jó érzés a tele bendő – 

neked is jut elegendő? 

Tente, tente, telem, tente, 

bejglit álmodj éjjelente. 

  

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-tel-adventi-kalendarium-22/


Szabó T. Anna 

Vásárfia 

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-vasarfia-adventi-kalendarium-17/ 

 

Sült kolbásszal, forralt borral, 

fagyos ujjal, piros orral, 

fajátékkal, ajándékkal, 

itt a téli vásár! 

Ideje, hogy mázas bögrét, 

nagy kemencét, kis szelencét, 

böbebabát, bubát, bábut, 

sajtos lángost lássál! 

Forgolódtam forgatagban, 

forró teát kortyolgattam, 

vettem egy kis fa-angyalkát, 

aranytoll a szárnya. 

Vásárfiám hazaviszem, 

otthon az ablakba teszem, 

hogy az ünnep éjszakáján 

örömünket lássa. 

  

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-vasarfia-adventi-kalendarium-17/


Szabó T. Anna 

Zúzmara 

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-zuzmara-adventi-kalendarium-12/ 

 

Zúzmara lepi be a fákat, 

a kertet, a köveket, az ösvényt. 

Zúzmara lepi be a dőlt füvek élét, 

csikorog a csizma. 

Belepik a tiszafa bozontját, 

belepik a zúzmaraszőrök, 

belepik a drótokat, a kerítés sodronya 

csupa puha szálka. 

Csend van, a ködnek ütődnek 

a tompa zajocskák, 

alszanak a madarak, csipkepalota ma 

az otthonuk, ágyuk, 

az ezüstszínű baldachinok közt 

mesebelit álmodik a feketecinke. 

  

http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-zuzmara-adventi-kalendarium-12/


Turbuly Lilla 

Kakaófelhő 

http://kantin.arnolfini.hu/2018/01/turbuly-lilla-lakner-zsuzsa-kakaofelho/ 

Anya szerint jobb lett volna, 

ha akkor öntöm a kakaót a kanapéra, 

amikor még a régi barna huzat volt rajta, 

nem a szép új vajszínű. 

Apa szerint anyának is lehetne annyi esze, 

hogy amíg ilyen kelekótya a gyereke, 

marad a barna huzatnál, 

mert azon fel se tűnik a kakaófolt. 

Szerintem meg teljesen úgy néz ki, 

mint egy felhő. 

De kellene mellé még egy. 

  

http://kantin.arnolfini.hu/2018/01/turbuly-lilla-lakner-zsuzsa-kakaofelho/


Varró Dániel 

A nyúl tavaszi éneke 

https://verspatika.wordpress.com/2008/04/08/varro-daniel-nyul-tavaszi-eneke/ 

Mert, jaj, a nyár, mint lepke röppen 

és ősszel minden oly riadt, 

és télen sűrű, lassú ködben 

dideregnek a nyúlfiak. 

Tavasz, te cuppanásnyi szikra, 

ha tappancsod a sárba lép, 

vidorság száll a kis nyuszikra, 

s megédesül a sárgarép’. 

Bajuszt pödörsz a napsugárból, 

s ugrálsz, mint gyönge, lenge nyúl. 

Ó, jaj, tavasszal szép a zápor 

és sokkal később alkonyul. 

  

https://verspatika.wordpress.com/2008/04/08/varro-daniel-nyul-tavaszi-eneke/


Varró Dániel 

Személyeskedő 

https://koltogeto.blog.hu/tags/r%3Aaktu%C3%A1lis_kedvenceink 

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? 

 

 

 

https://koltogeto.blog.hu/tags/r%3Aaktu%C3%A1lis_kedvenceink

