
Családom és egyéb állatfajták
Antológia

1. Zigány Árpád: Pincsi kutya…

,,Pincsi kutya büszkén jár-kel,
akár csak egy gavallér!
Makra-pipa a szájában,
a nyakán fehér gallér!
Félrecsapja a süvegét,
fülét csáléra veti,
Széles kedvében az egész
világot kineveti.
Nincs párja a kerek földön,
ámbár csak kutya szegény: 
De nagyon sok szép dologra
jól megtanitottam én.”

2. Gryllus Vilmos: Kutyát kérek!

,,Kutyát kérek, kiskutyát!
Okosat és nem butát!
Lehet kis vagy nagy fülű,
hosszúkás vagy gömbölyű.
Lehet rajta bármi jel.
Lehet tacskó, spániel.



Kutyát kérek, kiskutyát!
Okosat és nem butát!
Aki hozzám hű marad,
nekem mindig szót fogad:
Tedd le! Hozd el! Fekszik! Ül!
Sose lennék egyedül.”



3. Gryllus Vilmos: Lepke és virág

,,Reggeli harmat kelti a lepkét.
Virág a réten tárja a kelyhét.

Látja a lepke, billen a szárnya,
Virágkehelyben reggeli várja.”

4. Galambos Bernadett: Hernyónóta

,,Erőszakos fráter vagyok,
állandóan rágcsálgatok.
Addig eszek, addig rágok,
amíg mozdulatlan bábbá válok.
Színem tarka, szivárványos,
pöttyös, foltos, csíkos, sávos.
Talán nem is tudhatod,
hol rejtőzök, lapulok?
Hátulról is fejnek látszom,
elölről is fejnek látszom,
így hát vigyázz jól, barátom,
megijeszthet az álarcom!
Néha olyan turpis vagyok:
nem láthatod, merre bújok.
Életben csak így marad,
kit ..szeretnek a madarak..
És, ha eljön az az idő,
vár a puha, csendes bölcső,



álmodok egy csoda álmot,
csúf hernyóból "széppé" válok!”

5. Fecske Csaba: Lepkehívogató

,,Szállj le, lepke, magot adok!
Ha megeszed, többet adok.
Mint a szirom, szép a szárnyad,
ékessége vagy a nyárnak.
Tarka lepke, szállj kezemre!
Mondd csak, mi szél hozott erre?
Ha majd vége lesz a nyárnak,
hová repít gyönge szárnyad?”



6. Gazdag Erzsi: Száll, száll a pillangó

,,Száll, száll a pillangó,
rét fölött libegő,
víz fölött villogó.
- Rét fölött libegő,
víz fölött villogó,
szállj le hozzám, szállj le,
pávaszempillangó!
- Nem szállok le hozzád;
tenyeredbe zárnál.
Szabad szállásom van
minden kis virágnál.””

7. Mentovics Éva: A pillangó tánca

,,Napsugaras rét felett
táncos kedvvel lépeget.
Harmatvízben megfürödve
reggelre már víg a kedve.
Tarka szárnya libbenő,
lábán pöttöm cipellő.
Jobbra perdül, balra táncol,
nektárt gyűjt a szép akácról.
Kémleli a kék eget,
virágszirmon lépeget.
Csillámporos fodros szárnya
pillekönnyen perdül táncra.”



8. Donászy Magda: Odvas fában
 

,,Odvas fában vadméhek
Don-diri-dongó
Zongó-bongó
Gyűjtik a zamatos,
Friss mézet.
Éhes mackó széjjelnéz:
Brummogi mackót
Irgum-burgum
Csalja a zime-zum
Lépesméz.

Zengő méhek, nézzétek!
Brummogi mackó
Torkos mackó
nyalja a zamatos,
Friss mézet.

Loncsos mackó, megjárod!
Zümmögi méhek
Nem sajnálják
Tőled a zime-zum
Fullánkot.

Odvas fában vadméhek
Brummogi mackót
Százan szúrják,
Vége van a falánk
Kedvének.”



9. Nagy Bandó András: Nyolc pók

,,Templom mellett paplak van,
paplakban nyolc ablak van.
Nyolc pók él a paplakban,
nyolc hálóban, ablakban.
Nyolc ablakban háló van,
nyolc pók vár a hálóban.
Nyáridőben ott lógnak,
egy éve is ott voltak.
Pókhálók az ablakban,
nincs is légy a paplakban.”

10. Duga Boglárka: Szurikáta

,,Örvend a kis szurikáta,
Mert mégsem kap szurikát ma.
Napok óta gyengélkedik,
Teát iszik, alig eszik.

Szegénynek még tegnap este
Oly lázas volt pici teste.
Vacogott a paplan alatt,
Úgy sírt, könnye alig maradt.

Aggódott is mamája,
Nincs gyógyír a bajára.
Egész éjjel őrködött,
S hajnalban felöltözött.”



11. Czóbel Minka: Az ő mosolya
(Részlet)

,,Sipol az erdőn végig,
Szavára mind megáll
Kis béka, gyík, giliszta,
Nyul, őz, hernyó, bogár.

A vizből felbukkannak
Üvegszemü halak,
Az ágon himbálóznak
Lágy tollu madarak.

A fűből kimagasló
Virágok ezre mind



Kaczér illat-mosolylyal
Halkan feléje int.

Csak megy az erdőn végig,
Majd vigan felkaczag,
Ha rémült béka ugrik
A kecskeláb alatt.”

12. Gulyás Pál: Egy anya-aligátornak

,,Nahát, látod, te, te,
kikölt a sok pete,
jön már a friss tojásból
a sok kis aligátor,
alig tojtál, alig,
s jönnek a fiaid -
s mind hangosak, merészek,
s mind szellemtörténészek,
csöpp test és óriás hang
már bennük is tojás van!”



13. Czóbel Mónika: Három fehér hattyú

,,Három fehér hattyú
Egymás után halad,
Esti szürkületben,
Árnyékos sötétben
Sötét fenyük alatt.

Három sötét holló
Egymás után halad,
Reggeli napfényben,
Harmatos fövényen
Ezüst füzek alatt.”

14. Benedek Elek: A veréb

,,Csirip, csirip, éhes vagyok,
Csirip, csirip, majd megfagyok!
Így sír, rí a veréb télen.
Ó, adjatok, ne hagyjatok
Elpusztulni engem éhen!

Csip, csip, csip, csip, csipegetek,
Búzaszemet ellegetek,
Így csipog a veréb nyáron.
Ide-oda röppengetek,
Hej, huj, a bolondját járom!”



15. Benedek Elek: A gyik

,,Kis gyíkocskám, aranyoskám,
Ne félj tőlem, gyere hozzám
Jere, jere, édesem!
Kötényemmel betakarlak,
Ringa-ringa elringatlak
Lassan, lágyan, csendesen.

Kis leánykám, aranyoskám,
Köszönöm, hogy jó vagy hozzám
S ne bántson, hogy nem megyek.
Van énnékem édesanyám
Éjjel-nappal vigyáz reám,
Elaltat ő engemet."


