
INGALAKÚCSÍKOSBLÚZ

Az ingalakúcsíkosblúz ül a fotelen,
várva, hogy én felvegyem,
nem veszem.

A blúzalakúingescsík várva vár,
a vár ablakán könyököl 
az ingbe bújt király.

A csíkalakúingesblúz zsebe tele van,
madár repül, zebra megy 
gondtalan.
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HA MEGKAPOM A RÉG  
ÓHAJTOTT BICIKLIM...

kitekerek egyre
a hegyre

kibiciklizek kettőre
az erdőre

kitekerek háromra
a várromra

kibiciklizek négyre
a térre

kitekerek ötre
a ködbe

kibiciklizek hatra
a partra

feltekerek hétre 
az égre

felbiciklizek nyolcra
a holdra
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GYEREKNAP
 
Ma hívnak a játszóterek, 
jó sok fagylaltot megeszek,

ma minden fát megölelek, 
s engem ölelnek a szelek, 

ma enyém a virágillat, 
senki semmit meg nem tilthat,

ma még kiáltani is ér, 
ahogy csak torkomon kifér,

ma szobám cirkuszi porond, 
ahova a jókedv beront,

ma szobám báli táncparkett, 
nekem játszik a plüsskvartett, 

ma ugrálok, mint egy tornász, 
míg beköszönt az izomláz,

ma vidámabb a körhinta, 
megpihen tollban a tinta,

a lecke – papírgalacsin, 
ma felköszöntött a macim.
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TEOFIL

Íme, ő Teofil, a leleményes tapír!
Csak a szabadidejében néha fakír.
S nincs erről sehol egy becsületes papír, 
Hogy a negyediken lakik egy fakír tapír.

Dicső szoborként áll, meg se rebben.
Pózolni nála senki sem tud szebben.
Így van minden a legnagyobb rendben.
Kettesben tökmagot eszegetünk csendben.

S ha felütné fejét nálunk az unalom,
Teofil így szól: „Nyugalom, nyugalom!
Elindulunk együtt járatlan utakon.”
Gondolatban vele messze utazom.

Nem piszkol, nem zajol, s főképp nem harap,
Jól áll a fején minden szalmakalap.
Jegyezzék jól meg, hogy mi az alap:
Teofil becsületes, jópofa alak.
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CSUJOGATÁSOK  
GYEREKEKNEK

Szól a zene, áll a bál,
a sok táncos kiabál.
Fülig ér mindenki szája,
az egész ház ropja-járja.
Hujujujujujujú!

Keringünk, keringünk,
tiszta víz lett az ingünk.
Lecseréltük, rázzuk magunk,
amíg megint kiizzadunk.
Hujujujujujujú!

Forgunk, pörgünk, szédülünk,
jobb lesz, hogyha leülünk.
Ez aztán a turpisság!
Forog velünk a világ.
Hujujujujujujú!
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Mondjon akármit akárki,
este legjobb táncot járni.       
A szomszédbácsi is ropja,
hallom, hogy kopog a botja.
Hujujujujujujú!

A lábam már tántorog,
de csak tovább táncolok.
Álmomban a táncparketten
a mackómmal járjuk ketten.
Hujujujujujujú!



UTAZÁS

szaladnak a szőlődombok
szedik a lábuk a szénakazlak
kocognak a kuckók
futnak a fenyők
nyargalnak a nyárfák
rohannak a rétek
loholnak a ligetek
trappolnak a tölgyek
vágtatnak a városok
elviharzanak az erdők

mi pedig egy helyben állunk,
sosem érkezünk már meg!



KISUTCA

rozsdafarkú 
tehenek 
éleshangú 
verebek 
kerítések 
apró pók 
kergetőznek 
pillangók 
eperfüzér 
madárdal 
lovasszekér 
lovakkal 
rózsakertek 
cserepek 
kergetőznek 
gyerekek 
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ERDEI SÉTA

Gombacsalád,
erdőszél.
De szép nagyra
megnőttél!

Rókagomba,
csiperke,
mondd majd meg,
hogy ízlett-e!

Őzlábgomba,
nagyerdő.
A kalapja
napernyő.

Csupaszcsiga,
csigacsík.
Itt legeltek
a csacsik.

Galambgomba,
tinóru,
virágból font
koszorú.
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