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Kedves Olvasó! 
 

A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának ezévi má-

sodik számát tartja a kezében. 

Ez a számunk is tematikus kiadvány, a folyóirat a Kép-Versike c. játé-

kunk gyerekeknek szóló - állatokkal kapcsolatos - verseinek válogatását 

tartalmazza. Kiadványunk borítóin a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alap-

fokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak alkotásai láthatók.  

A folyóirat belső oldalaira Baranyai Attila, Baranyai Zoltán, Baranyai 

Zoltánné, Bodó Csiba Gizella, Csöreginé Baranyai Anita, Fetykó Judit, 

Gősi Vali, Kellős Éva, Kondra Katalin, Mentovics Éva és Szabolcsi Erzsé-

bet csodálatos fotói kerültek.  

A folyóirat elektronikus változatát továbbra is megtalálják a 

http://www.kepzeldel.hu oldalon. 

Írásainkat fogadják szeretettel! Folyóiratunk olvasásához kellemes 

időtöltést kívánok!                Keszy-Harmath Dániel (Danó) 

*** 
 

 
 

Epres Virág (13 éves): Jegesmedve
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Bivaly 
 

 
 

Mentovics Éva: Akár a szekérrel együtt…  
   

Bivalyerős ez az állat; vontathat, vagy akár szánthat,  

s lehet bármi teher rajta, a bivalyt az ösztön hajtja,  

és ha netán vizet érez, rimánkodhatsz istenéhez,  

mert hiába nincs biztatva, belegázol az iszapba. 

 

Varga Katalin: Csalóka a szarvam 
 

Alig látszom ki a vízből, így hűsölök lomhán. 

Bivaly vagyok, jámbor jószág, őshonos a fajtám. 

Ne félj tőlem, nem bántalak, csalóka a szarvam. 

Elhiheted, életemben senkit sem bántottam. 
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Mentovics Éva: Szomorkodik a bivaly  
   

Szomorkodik a bivaly, megint rossz a kedve,  

egész nap a süppedős sárban hemperegne. 

Ám csak néhány csepp esett tegnap, virradóra,  

nem lel máshol vizet sem, csak az itatóba’.  
 

Czégény Nagy Erzsébet: 

Fürdőzés 
  

Hú, de jó itt heverészni, 

Bivalybőröm kiáztatni. 

Csak vigyázzak, legyek résen, 

El ne kapjon ellenségem. 
 

Czégény Nagy Erzsébet:  

A lustaság 
  

Kérődzik a méla bivaly, 

Tülkös szarván jó nagy csavar. 

Nyakig fekszik dagonyába, 

Ki sem látszik a lába. 
 

Keszy-Harmath Dániel:  

Bánatos bivaly 
 

Mondd, kis bivaly, 

mi a baj? 

M'ért vagy így letörve? 

Nem vagy tán betörve? 
 

Kondra Katalin: Sárfürdőzés 
  

Csuda meleg ez a nyár, 

de jólesik ez a sár! 

Sárfürdőzik a bivaly, 

nem lesz ebből semmi baj. 

Szabóné H. Anna:  

Jó a közérzetem 
  

Jólesik az iszapfürdő, 

Bivaly módra lenyűgöző. 

Békén hagynak a bogarak, 

masszíroznak napsugarak. 
 

Szabóné H. Anna:  

Ősi fajta vagyok 
  

Ősi múltam cipelem 

iszaptól fénylő hátamon, 

bivalyszarvat fejemen, 

kemény patákat lábamon. 
 

Szabóné H. Anna:  

Mit bámultok? 
  

Erős vagyok, mint egy bivaly, 

de mi ez a harsány zsivaj? 

Fényképeztek, s kinevettek, 

talán nem is fürödhetek?  
 

Szabóné H. Anna: Most már elég! 
  

Lusta vagyok megkergetni, 

de ajánlom, hagyj pihenni! 

Ne incselkedj a bivallyal, 

meglocsolhat sáriszappal!  
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Csiga  
 

 
 

Kamarás Klára: Világjárás csigamódra 
  

Három kövér csigabiga  

elindultak vándorútra.  

Három centit alig mentek,  

már azt mondták: megpihennek. 

 
Bodó Csiba Gizella: Csiga-csók 

 

Már-már ránk köszönt az este, szólt a csiga nagy sietve, 

én már kora reggel óta igyekszem a randevúra. 

Házamból is kinyújtózva 

érkeztem a csiga-csókra. 
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 Molnár Szilvia: Csigatánc 
 

Csigafiú, csigalány 

csacska csigacsárdást jár. 

Csetlenek és botlanak, 

csigalábon csusszannak. 

 

S. Farkas Zsuzsanna:  

Két kis csiga 
  

Két kis csiga a fű között, 

összebújik csendben. 

Zöld bokor a házuk fölött, 

itt laknak a kertben. 

 

Szabóné H. Anna: Tavasz 
 

Tavaszt érez a két csiga. 

Naptól fénylik csigaházuk. 

Azt keresik, hol a moha, 

rajta lesz majd puha ágyuk. 

 

Golán Angéla: Csigaversek 1. 
 

A csigának nincsen lába, 

mégsem bújik el az ágyba, 

elcsusszan a salátába, 

leveleket jól megrágja. 

 

Kamarás Klára: Csigarandi 
  

Csiga Bandi Csiga Pannit 

meghívta egy randira. 

Mivel csigalassún másztak 

nem találkoztak soha. 

Kondra Katalin: Csiga Csaba 
  

Csiga Csaba hason csúszik 

Hátán van a háza, 

Szarvon ülő szemeivel 

A tájat vigyázza. 

 

S. Farkas Zsuzsanna:  

Sugdolózó csigabigák 
  

Csigabigák sugdolóztak, 

összevissza gabalyodtak. 

Szarvacskájuk is kidugták, 

pletykálták a többi csigát. 

 

Szabóné H. Anna: Este 
 

Hogyha az est lopakodna, 

két kis csiga elaludna. 

Összebújva édesen 

álmodnának békésen… 

 

Golán Angéla: Csigaversek 2. 
 

Bármerre is keresed, 

nyálkaútján megleled. 

S ha figyelmesen követed 

a csigákat meglesheted. 

 

Mentovics Éva: Csigaúton  
   

- Csigabiga, merre mész?  

- Ez a levél csenevész,  

inkább mászom amarra,  

vagy alszom az avarba’.
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Darázs 
 

 
 

Mentovics Éva: Az ínyenc  
   

Csuda ínyenc darázs vagyok, imádom a gyümölcsöt.  

Nyáron epren, ízes málnán, ősszel szőlőn ücsörgök.  

Kedvelem a nektár ízű, illatozó ebédet,  

megtalálsz a kertedben is, gyakran szállok felétek. 

 
Mentovics Éva: Tudnivalók a darázsról  

   

Nem bánt ez a darázs téged, csak ne kergesd! Megígéred?  

Mert ha netán veszélyt észlel, megszúrhat a fegyverével,  

arra jó az apró dárda… és hogy tudd; az nagyon fájna, 

s meglehet, hogy be is dagad. Ne bántsd hát a darazsakat! 
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Szakáli Anna: Darázs nóta 
 

Fekete-sárga csíkom jelez: 

veszélyes vagyok, ruhám nem jelmez. 

Ellenségem gyurgyóka madár, 

magához csábít a gyümölcskosár. 

 

Keszy-Harmath Dániel:  

Kinek a hibája? 
  

A képen itt egy darázs, 

nem méh ő, nem hibás, 

hogy így hasonlít rája, 

a természet bánja. 

 

Kondra Katalin: Figyelmeztető 
  

Ne fogd meg a darazsat, 

mert a fullánk megszúrhat! 

Hagyd nyugodtan röpködni, 

Az életnek örülni. 

  

Varga Katalin: Darázs Dani 
  

Csak azt szeretném mondani. 

Hogy a nevem Darázs Dani. 

Nagyobb vagyok, mint a méhek. 

Egész nap csak döngicsélek. 

 

Szakáli Anna: Harcos darázs 
 

Félni tőle sohasem kell, 

de vigyázzon jól az ember, 

mert a darázs harcias, 

fullánkszúrás fájdalmas. 

Szakáli Anna:  

Darázs nemzetség 
 

Sok fajtája él a földön, 

hártyásszárnyú darázsnép, 

belakta már nemzetsége 

az egész nagy földtekét. 

 

Kamarás Klára: Darázs 
  

Nevem darázs. Ennyi elég. 

A derekam darázsderék. 

Ne nyúlj hozzám, kis barátom,  

mert beléd szúrom fullánkom!  

 

 Szabóné H. Anna: Szőlőben 
  

Ha nem bántasz, én sem bántlak. 

Szőlőskertek engem várnak. 

Darázs látta szőlőszemet 

bekaphatod, édes lehet. 

   

Szabóné H. Anna: Reppenve 
  

Darázsszárnyam reppenni készül. 

Tarka mező virágtól szépül. 

Édes méze hív csalogatón, 

s szállok selyemszirmára mohón. 
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Elefánt  
 

 
 

Mentovics Éva: A fürdőző elefánt  
   

Nézd a szürke elefántot, csupa por a háta!  

Azért vesszük a fajtáját régtől csodaszámba,  

mert ha netán kedve szottyan, leballag a tóra… 

úgy működik az ormánya, mint egy zuhanyrózsa. 

 
S. Farkas Zsuzsanna: Ha felnövök… 

  

Még kicsike vagyok, de füleim nagyok, 

hosszú ormányomra nagyon büszke vagyok! 

Hogyha majd felnövök, nagyobb leszek nálad, 

én leszek a világ legszebb elefántja! 
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Varga Katalin: Neked trombitálunk 
 

Lapát a fülem és hosszú ormányom van. 

Elefánt vagyok, ismernek engem sokan. 

Látod ugye, mamámmal együtt sétálunk? 

Üdvözlünk téged, és vígan trombitálunk. 

 

Golán Angéla Gabriella 

(Gambia): Elefántológia III 
  

Az elefánt tipeg topog, 

foga alatt a fű ropog. 

Ha rátalál egy banánra 

fű helyet inkább azt rágja! 

 

Gősi Vali: Földig érő ormány 
 

Állatkerti rács mögött  

két elefánt sétál. 

Különös, hogy földig ér 

kicsi és nagy ormány… 

 

Kamarás Klára: Az elefánt bébi 
  

Náthás lett a kiselefánt. 

Így sírt: nem értem, hogy mi bánt... 

Gyere anyu, nem bánom, 

töröld meg az ormányom! 

 

Kondra Katalin: Csodaállat 
  

Csodaállat az elefánt: 

Nagyra nőtt az orra, 

Keze helyett is használja, 

S az a locsolója. 

Gősi Vali: Hol született az 

elefánt? 
 

Azt mondják, a kiselefánt 

néha feledékeny. 

Emlékszik-e, hol született, 

s vajon melyik évben? 

 

Szabóné H. Anna: Biztatóan 
  

 - Dugd elő az ormányodat, 

azzal keresd a csemegét! – 

Így oktatja az elefánt 

a kicsi, suta csemetét. 

     

Szabó Kila Margit: Nevem 
 

Én vagyok az elefánt. 

Nagy a testem, fülem lapát. 

Ormányommal prüszkölök, 

Trombitálok, fröcskölök.  

  

Kondra Katalin: A legszebb 
  

Szeretem az elefántom, 

Legszebb állat a világon. 

Nincsen nála nagyobb fajta, 

Csak a farka kurta rajta.  
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Fekete hattyú  
 

 
 

Varga Katalin: Hattyúhűség 
  

Nincs hűségesebb madár a fekete hattyúnál. 

Örök hűséget fogad, ha egyszer párra talál. 

Szeretetben nevelik fel fehér fiókáikat. 

Együtt úszkálva, így töltik el a napjaikat. 

 
Schvalm Rózsa: Nézd csak ott a szép, zöld fűben 

 

Nézd csak ott a szép, zöld fűben, milyen csodás látvány: 

egy fekete hattyúcsalád kék vizű tó partján. 

Hattyú mama hat fiókát szárnya alá várja, 

hattyú papa figyelmesen vigyáz családjára. 
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Black Smile: Nyáron 
 

Fekete hattyú családját óvja, védi, 

kis gyermekeit a napra tereli. 

Hogy a nap sugara melegen simogassa, 

Szép tollát a szellő finoman cirógassa. 

    

Mentovics Éva: Hol enni ád a tó  
   

Éjszínű tollak, fenséges pompa –  

fekete hattyú ballag a tóra.  

Hogyha a víz már újra feléled,  

könnyebben lelnek majd hal-ebédet. 

 

Szabó Kila Margit: A nevem 
 

Hosszú, kecses a nyakam, 

Szénfekete a tollam. 

Szép piros csőröm a díszem, 

Fekete hattyú a nevem. 

 

Szabóné H. Anna: Napozva 

 

Napozik a hattyúcsalád. 

Körbeülik mind a mamát. 

A papa is féltőn figyel, 

ismerkednek a zöld fűvel. 

 

Péter Erika: Atyafiak 
 

Ámuldozik fenn a varjú: 

- Lám csak, egy fekete hattyú! 

 Tolla olyan, mint a korom, 

de nem hiszem, hogy rokonom! 

Mentovics Éva: Éjszínű a tolla 

 

Éjszínű a tolla, piroslik a csőre, 

csibéivel ballag ki, a legelőre. 

Nézd, a testük pelyhes, sötétlik a csőrük, 

de fekete hattyú válik majd belőlük! 

 

Szabóné H. Anna: Napfürdőben 
 

Fekete hattyúk pihennek 

a vízparti pázsiton. 

Meleg napfényben fürdenek 

lágy, puha fűszálakon. 

 

Kondra Katalin: Hattyúfiókák dala 
  

Egyszer én is megnövök, 

Hogyha jó sokat eszek, 

Pelyhes testem tollra vált: 

Fekete hattyú leszek.
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Fekete rigó  
 

 
 

Mentovics Éva: A cseresznye-csipegető  
   

Lám, a rigónk fekete, s csőrében a csemege  

úgy piroslik, úgy ragyog! Kedveli, hisz tudhatod.  

Érett meggy, vagy cseresznye… ezzel tömi degeszre  

nyaranta a csepp begyét. Csuda ízes eleség! 

 
Mentovics Éva: A téli rigó  

  

Decemberi hó alatt jól jönne pár jó falat,  

ám a tél biz’ cudar ám, elbújtatja tucatszám  

a lárvát, a kukacot. Ha éhezem, kutatok,  

rigómódra keresek, fürkészem a kerteket.  
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Varga Katalin:  

Hajnalban dalolok 
  

Tollam fényes, fekete. 

Csőröm sárga, tudod-e? 

Már hajnalban dalolok. 

Fekete rigó vagyok. 

  

Kondra Katalin: Énekes 
  

Rigó vagyok fekete, 

Mért szeretnek, tudod-e? 

Mert a hangom dallamos, 

És a csőröm aranyos. 

 

Szabóné H. Anna: Ki vagyok? 
  

Tollam színe nevem adta, 

rigólétem ismert fajta. 

Énekemet hallgatni jó. 

Mondd hát ki: fekete rigó. 

  

Mentovics Éva: Kánonban  
   

Feketerigó fütyörész a fán,  

elámul a szél dala hallatán.  

Ő is dalba kezd - énekelni jó -,  

víg kánont dalol szél és a rigó. 

 

 Szakáli Anna: Rigófütty 
 

Feketerigó az ágon, 

nótás kedvű kis barátom. 

Vidám füttye ébresztget, 

köszönti a jó reggelt! 

Szakáli Anna:  

Sohasem bántanám 
 

Élelmet ad a kert, erdő, mező és rét, 

rigók pusztítják minden kártevőjét. 

Jótett helyébe jót vár a jóság, 

Sohasem bántanám a madárfiókát. 

 

Szakáli Anna: Vidám éneke 
 

Várom a Napot, hogy felkeljen, 

várom a rigót, énekeljen. 

Szorgos kis madár, ápol kertet, 

vidám éneke megnevettet. 

 

Szabó Kila Margit: Szeretem 
 

Szeretem a cseresznyét, az almát, 

Mindenféle cserebogár-fajtát. 

Felrepülők a fa tetejére, 

Feketerigó társam fészkére. 

 

Szabóné H. Anna: Lazán 
  

Ágról ágra, fáról fára repülök, 

közben víg rigótrillákat fütyülök. 

Szép is ez a feketerigó-élet. 

Megkóstolok mindent, ami már érett. 

 

Mentovics Éva: A vidám rigó  
   

Feketerigó szökdécsel a fa alatt.  

Láttatok-e már ilyen vidám madarat?  

Hogyha jóllakott, felreppen a faágra,  

táncot rop a szél messze szálló dalára. 
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Gyík  
 

 
 

Keszy-Harmath Dániel: Két kisfiú beszélgetése a gyíkokról 

ugrálás közben 
 

- Egyik, 

másik. 

- Egy gyík 

má' sík! 

 

Kondra Katalin: Süss nap, süss 
 

Süss nap, süss meleget a kőre, 

Előjön a gyík, felmelegszik tőle. 

Süss nap, süss meleget a földre, 

Előjön a gyík sugarad fényére.  
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Kamarás Klára: Félénk gyíkocska 
  

Zöld gyíkocska  langyos kövön 

pihent a nyári csendben.. 

Csak megzizzent egy falevél, 

máris eltűnt ijedten. 

 

Molnár Szilvia: Női trükk 
 

Nagyra nőtt a körmöd, látom, 

alig férünk el az ágyon. 

Ezért kacsóm rád helyezem - 

így születhet gyíkszerelem? 

 

Bodó Csiba Gizella: Gyík-páros 
 

Forró kövek, forró homok, 

gyíktársammal társalkodok. 

szava csendes, nyelve fürge, 

együtt vagyunk főve, sülve. 

 

Golán Angéla Gabriella  

(Gambia): Gyíkviselet 
 

Patak partján ül a gyík, 

a hátán egy barna csík, 

s azt gondolja magában, 

bár lenne színes ruhában! 

 

Szabóné H. Anna: Intőn 
  

Ne olyan hevesen, barátom, 

hisz már a kő szélét súrolom! 

Másszál csak beljebb, gyíktestvér, 

nehogy óvatlanul lelökjél!

Gősi Vali: Napozó gyíkok 
 

Kövek közt két gyík lakik, 

megbújnak ott hajnalig. 

Napsugár, ha melegít, 

gúnyájukat levetik. 

 

Bodó Csiba Gizella: Gyík-hűség 
 

Forró kövek, forró homok, 

gyík leánynak udvarolok, 

rá sem nézek más hüllőre, 

siklok hozzá Küküllőre.  
 

Golán Angéla Gabriella  

(Gambia): Gyíküdülés 
  

A naptól a gyík nem fél, 

patak partján ott henyél. 

s ha valaki zavarja, 

elbújik az avarba. 

 

 Szabóné H. Anna: A napon 
  

Napozgassunk még egy kicsit, 

hisz a nap melegen virít. – 

szól párjához gyíkmama, 

kérlelőn marasztalja. 
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Szabó Gitta: Keresztszemes minta 
 

Gyíkbőrünkön keresztszemes a minta, 

Vagy tán gyöngyökkel van kirakva? 

Ügyes kezű kicsi lány hímezhet, 

Ily szép kiszámolós képeket. 

 

Varga Katalin: Fürge gyík vagyok 
 

Hüllő vagyok, egy fürge kis gyík, kígyó rokona. 

Ugye, milyen mutatós bőröm tarka mintája? 

Csak lassan közelíts felém, mert én félős vagyok. 

Ne akarj megfogni sem, mert akkor elszaladok. 

 

Szabó Kila Margit: Kicsi gyík 
 

Én vagyok a kicsi gyík, 

Fürge testem úgy siklik. 

Kőhalmokon napozok, 

Legyet, tücsköt bekapok. 

 

Szabó Kila Margit: Napozunk 
 

Szeretjük a napfényt, 

a sziklás lyukakat. 

Gyík társaim a fényben 

órákig is alszanak. 

 

Molnár Szilvia: Női sirám 
 

Az itteni gyíkélet sivár, 

pihennünk a fű közt kijár - 

heverésszünk hárs alatt, 

mást lássunk, ne  kőfalat. 

Mentovics Éva: A büszke rokon 
   

Képzeld kicsim – gyík szavamra –,  

rokonom a szalamandra!  

Tudd meg, te is, te gyíkgyermek,  

ez a titka szép színemnek.  

 

  Mentovics Éva: A fürge  
   

Figyeld csak a fürge gyíkot,  

az imént ott, aztán itt volt,  

úgy suhant el, mint az árnyék…  

azt suttogják, párra vár még.  

  

Mentovics Éva: A napimádók  
   

Nincs is ennél nagyobb öröm;  

napozunk a forró kövön,  

mert a gyíknép (ugye, tudod?) 

nem csípi a hideg zugot. 
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Jegesmedve 
 

 
 

Szabó Gitta: Frizurázás 
 

Fröccsen a víz jobbról balra, 

Jegesmedve pancsikolja. 

Vizes bundáját kirázza, 

Loncsos lesz a frizurája. 

 
Czégény Nagy Erzsébet: A pancsikoló jegesmedve 

 

Jegesmedve, jaj, de ügyes! 

pedig nem is ugrifüles. 

Jól úszik a jeges vízben, 

pancsikol is örömében. 
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Kamarás Klára: Strandon 
 

Itt strandol egy jegesmedve, 

míg vízben van, jó a kedve. 

Nem bírja a meleget, 

locsizik hát, míg lehet. 

 

Szabóné H. Anna: Meleg van 
 

Ott fürdik a jegesmedve, 

hancúrozni van most kedve. 

Vastag bunda meleg rajta, 

ha felhevül, vízbe mártja… 

 

Szabóné H. Anna: Vágyódva 
 

Mókázik a jegesmedve, 

úszást mímel fel sem nézve. 

Vizet dobál szerteszéjjel, 

álmodik a messzeséggel… 

 

Mentovics Éva: Talány 
 

Halat fog a jegesmedve? 

Hogy látjátok, gyerekek? 

Mit gondoltok, kapnak ők is 

a hal mellé kenyeret? 

 

Mentovics Éva: A figyelmes 
  

Ez a kópé jegesmedve 

olyan, mintha kedveskedne. 

Vizet fröcsköl teneked,  

hogy ne legyen meleged.  

Szabóné H. Anna: Ki vagyok? 
 

Enyém ez a medence. 

Bundám mosom kedvemre. 

Fürdést, játszást kedvelem. 

Jegesmedve a nevem. 

 

Szabóné H. Anna: Folt a bocson 
 

Én vagyok a jegesmedve. 

Anyámnak nincs mosógépe. 

Bundámat így én tisztítom, 

Kiáztatom málnafoltom… 

  

Mentovics Éva: A hűsölő 
  

Pancsikol a jegesmedve,  

pedig hóban hemperegne. 

- Vízben hűtöm magam éppen. 

Nem lehetne havat kérnem? 

     

Mentovics Éva: A szomorú 
 

Jegesmedve, jegesmedve, 

ne légy úgy elkeseredve! 

Lesz itt még tél: deres, jeges… 

szomorkodnod felesleges.
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Szakáli Anna: Tavaszi öröm 
 

Elmúlt a tél, előbújik 

a vén jegesmedve, 

friss fürdőt vesz, megmosakszik, 

prüszköl örvendezve. 

 

Szabó Gitta: Hol a másik fele? 
 

Jegesmedve fehér feje 

Kandikál a medencéből. 

De jaj! Hol a másik fele? 

Lefelejtették a képről? 

 

Hajdu Mária: Medveuszoda 
 

Állatkerti uszodában 

úszni kezd a jegesmedve, 

nehéz ebben a bundában, 

mégse hagyja el a kedve. 

 

Szakáli Anna: A halász 
 

Jegesmedve áll a jégen, 

vastag talpa tenyeres, 

a lék száját lesi éppen, 

fókára, vagy halra les. 

 

Péter Erika: A hempergőző 
 

Bukfenc, a kis jegesmedve 

jégtáblákon játszik, 

folyton hóban hemperegne, 

s még csak meg sem fázik. 

Kondra Katalin: Jégfürdőzés 
 

Jegesmedvemama mondja 

Gyertek, lurkók, menjünk sorba 

Jégfürdőzni jeges vízbe, 

Fehér lesz a bundánk tőle. 

 

Hajdu Mária: Úszólecke 
 

Úszni ment a jegesmedve, 

éppen ehhez van most kedve. 

Vizet fröcsköl, fejét rázza, 

nem ázik át a bundája. 

 

Szakáli Anna: Fürdés 
 

Ha süt a nap, és meleg van, 

beugrik a vízbe, 

állatkertben így hűtőzik, 

a nagy jegesmedve. 

 

Varga Tibor: Jéggé lett 
 

Jéggé lett a jeges medve, 

Úgy találták megdermedve, 

Ám itt, ez a jegesmedve 

hancúrozik, víg a kedve. 
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Kecske 
 

 
 

Varga Katalin: Ne rángasd a szakállam 
  

Le ne hajolj, vigyázz, mert megbök a kecske. 

Ha nem vagy óvatos, lekerülsz a földre. 

Szakállát se rángasd, erre nagyon kényes. 

Tudtad, hogy a teje nagyon egészséges? 
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Kamarás Klára: Kecske és gidája 
  

Kora reggel, délben,  este, 

mindig finom a tejecske. 

Kecskemama nekilát, 

megszoptatja a gidát. 

  

Keszy-Harmath Dániel:  

Kecsketej 
 

Kecskelányka tejet adott, 

volt is buli emiatt ott. 

Első tejért büszke mama, 

meg az egész família. 

 

Gősi Vali: A mohó kecskegida 
  

Ez a kicsi kecskegyerek, 

lehajolva ivott tejet. 

Mohó volt, hát orra esett. 

Éhes maradtam! - mekegett.  

 

Szabóné H. Anna: Egyél! 
  

Gyere, kecskegyerekecske, 

itt vár a finom tejecske! 

Ettől leszel szép és erős, 

ugribugri és mekegős. 

  

Szabóné H. Anna: Van tej bőven 
  

Ó, te csacsi kis kecske, 

nem fogy el a tejecske. 

Marad bőven reggelre, 

ihatsz mindig kedvedre.  

Kondra Katalin: Kecskebeszéd 
  

Dadog szegény Mekk Elek, 

ő így mondja: mekegek, 

mert a kecske így beszél 

s nem úgy, mint az Elemér. 

   

 Mentovics Éva:  

Az egészséges ital 
 

Hiába is nevetgéltek,  

a kecsketej becses étek. 

Betegségtől gyakran véd meg, 

azt ajánlom, szeressétek! 

 

Schvalm Rózsa: Mint a zerge 
 

Kicsi kecske, mint a zerge, 

Ugrándozik szökdécselve. 

Legelészni nincsen kedve, 

Jobban ízlik a tejecske. 

 

Szakáli Anna: Tejet kérek! 
 

Mami! Kérlek, adjál tejet! - 

Így szólt a kis kecskegyerek, 

s mohó étvággyal, a dőre, 

ráfejelt a kecsketőgyre. 

 

Czégény Nagy Erzsébet: Estebéd 
 

Alkonyatkor az anyakecske  

gidájának szól mekegve: 

Gyere, kincsem, tálalva van, 

itt a tőgyem, vacsizz gyorsan. 
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Kutya - Boxer 
 

 
 

Mentovics Éva: A távolságtartó  
   

Ki lehet az? Szomszéd, postás, vagy talán egy zord rokon?  

Akárhogy is kedveskedik, nem csókolom homlokon.  

Elvégre én boxer vagyok, és e hírhedt kutyafaj  

nem paroláz’ s barátkozik idegennel túl hamar.  
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Szabóné H. Anna: Megfontoltan 
 

Gondolkodom, nem látjátok? 

Homlokomon boxer-ráncok. 

Megfontolt, bölcs kutya vagyok, 

akárkit én nem ugatok… 

 

Szakáli Anna: Hűség 
 

Gombszeme csupa értelem, 

boxerhűség, szerető érzelem. 

Mozdulok, máris figyel rám: 

mit parancsolsz, kisgazdám? 

 

Kondra Katalin: Kutyadolog 
  

Őrző-védő kutya vagyok, 

Csak néha-néha harapok, 

Ha veszélyben az ebédem, 

Az a dolgom, hogy megvédjem. 

 

Ábrahám Istvánné:  

Esdeklő szemek 
 

Van egy kutyám, barna boxer. 

Az ő becses neve Axel. 

Könyörögve néz most énrám: 

Édes gazdim, hol a tálkám? 

 

Mentovics Éva: A bizalmatlan 
 

Ugassak vagy ne ugassak? 

Az a kutya most rokon? 

Akármilyen vérvonal is, 

nem rendít meg posztomon. 

Szabóné H. Anna: Hűség 
 

Kutyahűség bújt bundámba. 

Én vigyázok a tanyára. 

Ha közel jössz, megugatlak, 

boxer módon megfuttatlak… 

 

Péter Erika: A búsuló boxer 
 

Szomorú a boxerkölyök, 

pofájácskáján a bőr lötyög, 

nyugtatja a család feje: 

ez a mi fajtánk védjegye!  

 

Schvalm Rózsa: Ünneplőbe… 
 

Rozsdabarna a bundája, 

hófehér a nyakkendője, 

ez a kutya oly szép tiszta, 

felöltözött ünneplőbe. 

 

Keszy-Harmath Dániel:  

Boxer-szerelem 
 

Lelkes kutya Boxer Elem, 

jutott neki bók, szerelem, 

kedvese a Boxer Dalma, 

holnap lesz a lakodalma. 

 

Mentovics Éva: Az éber boxer 
 

Nem lehetek soha álmos, 

hátha rabló jön a házhoz. 

Tudod, az a kutya dolga, 

hogy a simlist kiszagolja. 
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Láma 
 

 
 

Golán Angéla Gabriella (Gambia): Láma szépség 
  

Nézd, milyen szép ez a láma, 

Fekete a szempillája, 

és a szőre: fehér csuda, 

simogasd meg, igen puha. 
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Mayer Zsó: Vágyakozó 
 

Vágyakozva néz a láma, 

Inkább kintre vinné lába, 

De a gazda keze tartja, 

Meg ne szökjön, simogatja. 

 

R Vitál Mária:  

Ma született láma 
 

Képzeljétek el, hogy mára, 

Született egy kicsi láma. 

Meglepődött, mikor látta, 

Ketrec mögé van bezárva? 

 

Molnár Szilvia: Árván várva 
 

Olyan, mintha árva lenne 

a képen a kicsi láma. 

Gondozója van most vele, 

anyukáját sírva várja. 

 

Szabóné H. Anna: A szerény 
 

Láma vagyok, csendes jószág, 

szememből is süt a jóság. 

Ha engedik, ficánkolok, 

ugrándozni vidám dolog. 

 

Szakáli Anna: Milyen vagyok? 
 

Hosszú nyaka, rövid farka, 

nagy a szeme, szempillája, 

hegyes füle, hosszú gyapja, 

szelíd jószág ez a láma. 

Péter Erika: A szemtelen láma 
  

Teherhordó lett a láma, 

hátán lötyög egy nagy málha.  

Kötözködött vele Böske,   

a láma meg szembeköpte! 

 

Torma Zsuzsanna:  

Iskoláskorú a láma 
 

Tevefélék családjába 

Született meg a kis láma, 

Megnőtt éppen akkorára, 

Hogy már mehet iskolába. 

 

Mayer Zsó: Farsangi kívánság 
 

Könyörögve néz a láma, 

Menne már a láma-bálba, 

Táncot járna négy kis lába, 

Hadd kopogjon a patája! 

 

R Vitál Mária: Elfogadó láma 
 

Lám, a nyakát átöleli, 

láma sem mond ellent neki. 

Ha már nincs itt a családja, 

Legyen csak egy jó barátja! 

 

Hajdu Mária: Teve, vagy nem teve 
 

Nem teve Ő, hanem láma, 

távol él a rokonsága. 

Okos szeme csodálkozik, 

emberekkel barátkozik. 
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Levelibéka  
 

 
 

Mentovics Éva: Az ínyenc  
   

Béka vagyok – leveli -, ki a hasát szereti.  

Várnak rám a levélhegyek, ízes legyet ebédelek.  

Jöhet minden, ami repül, mi a tónál elém kerül.  

Kedvelem az ínyencséget, partidra is hívj meg, kérlek!  
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Varga Katalin: Álruhás kiályfi 
  

Álruhás királyfi vagyok, egy levelibéka. 

Ha megcsókolsz, láthatod, így történik a csoda. 

Rút békából neked én majd átváltozom hamar, 

Lovagod leszek, mert külsőm arany szívet takar. 

 

Gősi Vali: Zöldfülűeknek 
 

Mi mozog a fa tövén? Talán moha sétál? 

Zöldfülű, ki nem nevet egy nagyot e tréfán! 

Azért nő az erdőben a moha és a páfrány: 

sátor legyen s fűtakaró a levelibékán! 

 

Szabóné H. Anna: Jóllakottan 
 

Zöld a bőröm, guvad szemem, 

ugrik, úszik izmos lábam. 

Levelibéka a nevem, 

épp legyecskét lakomáztam… 

 

Molnár Szilvia: Napimádó 
 

Mért zöld a levelibéka? 

Mert faágon van hajléka. 

Leveleken tanyázik, 

élesen gurgulázik. 

 

S. Farkas Zsuzsanna:  

Tóparton 
 

Kék tó partján jólesett a séta, 

a nádasból rám ugrott egy béka. 

Ijedtemben beestem a vízbe, 

kis levelibéka nevetve figyelte. 

Péter Erika: A levelibéka dala 
 

Zöld levelibéka Gregor, 

hangja szép lírai tenor, 

a Levéláriát fújja, 

békakottából tanulja. 

 

Szabó Kila Margit: Kecses 
 

Az én lábam hosszú és színtelen. 

A kecses lábujjam tapad könnyen. 

A rokonaim teste kék, meg barna: 

Több színű lehet a levelibéka. 

 

Máté László: A béka nyelve 
  

A fa alatt lustálkodott a levelibéka, 

és bár ásítozott, körbelesett néha. 

Óriásszúnyog repült éppen arra, 

Ebédért a nyelvét ölti, majdnem 

két araszra. 
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Macska  
 

 
 

Mentovics Éva: A „bátor” macska  
   

Lehet erre sok egér, cirmos cicánk sose fél.  

Legendás a „bátorsága”; elbújik a hálózsákba,  

hogyha veszély fenyeget, és jönnek az egerek. 

Ám ha éhes, úgy miákol, ki is futnak a világból. 

 
Mentovics Éva: Az értékes macska  

   

Azt mondja a kisegér, ez a macska kincset ér.  

Ahelyett, hogy egerészne, egész nap csak heverészve  

dorombol a verandán, így én inkább eladnám.  

Bátran szólj, ha kell neked, viheted, ha megveszed! 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA    KÉPES VERSEK: ÁLLATOKRÓL 1. 

29 

Mentovics Éva: A lusta dáma  
   

Cecil cica ül a fűben; unatkozva, egykedvűen.  

Ha mancsában egér lenne, meg is volna elégedve,  

de nagysága lusta dáma, csak miákol unalmába’, 

s várja, hogy a cserfes Örzse kis tálkáját teletöltse. 

 

Kondra Katalin: Lusta cirmos 
  

Csíkos Cirmos házimacska 

Nagyon kedves, jámbor fajta. 

Ahelyett, hogy egerészne, 

Egész nap csak heverészne. 

 

Schvalm Rózsa: Macska magány 
 

Itt a fűben magányosan, 

hol engem senki nem zavar, 

macskazenét gyakorolok, 

napsugárnak dorombolok. 

 

Szabó Kila Margit: A macskám 
 

Az én macskám 

Szép, aranyos. 

A bundája 

Szürke, csíkos. 

 

Czégény Nagy Erzsébet:  

Lustálkodás 
 

Cirmos cica gondolt egyet, 

selymes fűbe heveredett. 

Sütkérezni nagyon szeret, 

s vadászni az egereket. 

Bodó Csiba Gizella: Cirmos 
  

Cirmos vagyok, hasznos vagyok,  

ős hazám volt Afrika, 

szelíden a társad lettem,  

várom hívjál:  Cicc, Cica! 

 

Szabó Kila Margit: Éhes 
 

Nyávog a macska, 

Korog a gyomra. 

Megissza a tejecskét, 

Lustálkodik kicsikét. 

   

Szakáli Anna: Bandi cica  
   

A mi cicánk tigriscsíkos, 

nagyon pajzán ez a bajszos! 

Whiskast eszik, nem egeret, 

egész nap egy labdát kerget.  

   

Szakáli Anna:  

Egeret fogott a Cirmi 
 

Egeret fogott a Cirmi! 

Hősi tettét ünnepelni 

bemutatja trófeáját: 

simogassák meg bundáját. 



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2011/2. SZÁM 

 30 

Szitakötő 
 

 
 

Varga Katalin: Egy villanás 
 

Víz volt bölcsőm, kicsiny lárvaként megszülettem. 

Szitakötő vagyok, egy villanás karcsú testem. 

Lágy szárnyaimon táncot jár a pajkos napsugár, 

Körülölel a szellő, víg nyári illatár. 

 
Mentovics Éva: A tréfás névadó  

   

Szitakötő, szitakötő, honnan jött a te neved?  

Ily törékeny végtagokkal szitát kötni nem lehet.  

Nem lehet más, csak egy móka, kópé csínytett az egész.  

Ki e nevet megálmodta, elképzelni nem nehéz. 
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  Mentovics Éva: Szállj velem!  
   

- Mi legyen a lakoma, szitakötő-vacsora?  

- Gyere pajtás, szállj velem, nézd, amott, az ághegyen  

vár az ízes, jó falat, ha nem eszed, ottmarad.  

Kapjuk hát el reptében, légy mára a vendégem!  

 

Kovács Anna: Mi a mestersége? 
  

Kenyérlapát, kemence: 

Kenyérsütő kedvence. 

Kötőtű meg szitatál: 

Szitakötő mást csinál! 

 

Szabóné H. Anna: Szederágon 
  

Szederágon szitakötő. 

Teste kecses, szárnya fénylő. 

Lakmározni készül éppen 

a zöld levél hűvösében. 

  

Molnár Szilvia: Kemény kérdés 
 

szitakötő, büszkén állhatsz, 

induláskor ám vigyázhatsz; 

bárhogy óvod díszeit - 

üvegszárnyad elrepít?  

 

Kondra Katalin: Ha jön a nyár 
  

Víz fölött száll, szitakötő. 

Nem madár, de nem bánja ő. 

 Szárnyán táncol a napsugár, 

Örömében, ha jön a nyár. 

Golán Angéla: Szépség I. 
 

Erre libben, arra lebben 

senki nem repülhet szebben. 

Szitakötő színes szárnya 

felcsillan a napsugárba’. 

 

Szabóné H. Anna: Nézlek 
  

Ezüst szárnyú szitakötő, 

szép vagy, víz felett tündöklő. 

Selymes fényed vonzza szemem, 

tekintetem rád helyezem. 

 

Molnár Szilvia: Simogatás 
 

szitakötő szárnyát tárja: 

szárítgatja Nap, csodálja - 

mily gyönyörű rajzolata, 

mintha rózsaablak volna. 

 

Kondra Katalin: Mire jó? 

  

Mire jó a szitakötő? 

Ne hidd azt, hogy szitát köt ő! 

Fátyolszárnnyal boldogan él, 

S nem bánja, ha fújja a szél.    
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Szurikáta 
 

  
 

Gősi Vali: A szurikáta randevúja 
 

Ki látott még szurikátát, 

ki így fönnhordja az orrát? 

Talán bizony randevúra 

várja párját tegnap óta? 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA    KÉPES VERSEK: ÁLLATOKRÓL 1. 

33 

Molnár Szilvia: A kis őr 
 

Szurikáta, szurikáta, 

m’ért is maradtál te állva? 

Kémleled a terepet, 

így véded a telepet? 

 

Szabóné H. Anna: Lesben 
 

Az éber kis szurikáta 

figyel egy tuskóra állva. 

Veszély közeledtét lesi, 

míg más az ebédet eszi. 

 

Szakáli Anna: Szirti macska 
 

Szirti macska, szurikáta, 

hány nevem van még nekem? 

Van, hogy mongúznak becéznek,  

barna szavanna színem. 

 

Mentovics Éva: A körültekintő  
  

Körülnéz a szurikáta, 

kémleli a terepet. 

- Őrködöm, hogy amíg esztek, 

biztonságban legyetek.  

 

Hanyecz István (shf):  

Falka őre 
 

ügyeletes szurikáta 

őrzi a falka nyugalmát  

és ha észlel ellenséget 

rögtön riasztja a falkát   

Varga Katalin: Bemutatkozom 
 

Cibetmacskaféle, ez a fajtám. 

Namíbia, Fokföld az őshazám. 

Nevem szurikáta. Ugye látod? 

Kíváncsian nézem a világot. 

 

Szabóné H. Anna: Csendesen 
 

Figyelme távolba pásztáz, 

szőrös testét jól kihúzza, 

szurikáta fülel, vigyáz, 

míg párja álmát alussza. 

 

Szakáli Anna: Az őr 
 

Mint a szálfa, oly mereven, 

mongúz áll a magaslesen. 

Szurikáta másik neve, 

nem riasztja a Nap heve. 

 

Mentovics Éva: Az őrszem 
  

Lesben áll a szurikáta  

ágaskodik, úgy figyel... 

riasztja a fajtársait,  

hogyha netán futni kell. 

. 

Péter Erika:  

Sivatagi őrszolgálat  
  

Őrt állnak a szurikáták,  

ám a stázsák kicsit kábák, 

egymást mindig váltva védik, 

aki ásít, lecserélik. 
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Teknős 
 

 
 

Bodó Csiba Gizella: Víztükörben 
 

Teknős mama, teknős papa, teknős tesike, 

izgatottan szurkol nekem, vízbe ugrom-e? 

Lenézek a kék-zöld mélybe, bátor vagyok-e? 

Víztükörben biztatva int egy kis teknős feje! 

 
Gősi Vali: Teknős Tóni 

  

Teknős család hazaballag, lassan, lankadatlan, 

ha elfárad Teknős Tóni, apjára fölpattan. 

Tojáshéj van még a hátán, kicsi még és gyenge,  

de jövőre kemény páncélt süt a nap fölötte! 
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Szakáli Anna: Hosszú életű 
 

Hosszú éltét, bölcsességét sok mese idézi, 

lábát, fejét, egész testét kemény páncél védi. 

Számtalan sok faja között egyik szebb, mint másik, 

teknős tojást homokba rak, és vízben tanyázik. 

 

Kondra Katalin: Vízparton 
 

Teknős család minden tagja 

Fölmászott egy fadarabra. 

Elegük lett a sok vízből, 

Nem félnek a napsütéstől. 

 

Szabóné H. Anna:  

Nehéz páncélban 
 

A víz felett sorban állunk, 

ugorhassunk, arra várunk. 

Teknőspáncél nehéz holmi, 

nehéz benne gyalogolni… 

 

Szabóné H. Anna: Tempó 
 

-Tempósabban, gyerekek, 

öreg lábam megremeg. 

Teknősbéka családnak 

csak egy hidat csináltak… 

  

Mentovics Éva: Megfontoltan 
  

Tó medréhez tart a csapat, 

minden teknős lassan halad. 

Nem száguld és nem is csörtet, 

bandukolni mégis könnyebb. 

Mentovics Éva: A szűkös hely 
  

Ne hidd azt, hogy viccnek szánom: 

jött pár teknős (tizenhárom),  

de amint a partra értek, 

a hídra csak hatan fértek. 

 

Golán Angéla Gabriella  

(Gambia): Teknösjáték 
  

Futkározna önfeledt’, 

de páncéllal nem lehet. 

így hát a folyó felett 

teknősbéka ténfereg. 

 

Mentovics Éva: Séta közben 
  

Folyópartra tart a séta, 

meg-megállunk néha-néha, 

főleg itt, a keskeny rönknél… 

- Teknős Csilla, fel ne lökjél! 

  

Szakáli Anna: Teknős család 
 

Szépen sorban, gyerekek, 

másszatok a fára, 

onnan csobbanjunk a vízbe, 

teknősuszodába!
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Tigris  
 

 
 

Czégény Nagy Erzsébet: A nagy vadász 
  

Gyönyörű bundámat télen, nyáron hordom, 

Nesztelen’ lépkedem hatalmas mancsomon. 

Tigrisnek neveznek, nagy vadász vagyok, 

Elkapom a vadat, éhes nem maradok. 
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Bodó Csiba Gizella: A cica 
  

Jaj, cica milyen nagyra nőttél, 

bundácskádra mennyi csíkot szőttél! 

Dorombol-e olykor a szigorú ábrázat? 

Tán nem is cica vagy… tigris e káprázat? 

 

Mentovics Éva: Nála bátrabb nincs is  
   

Settenkedve lépdel, akár egy nagy macska,  

pihe-puha párnás mind a négy tappancsa.  

Csíkos öltözékben bandukol a tigris,  

tudod, a vadonba’ nála bátrabb nincs is. 

 

Kovács Anna: Csíkos pizsamában 
 

Csíkos tigris pizsamába' 

Lépett ki a Fő utcára. 

Ásításra tátott szájat,  

Elijesztett csordát, nyájat. 

 

Szabóné H. Anna:  

Tigrisbőrben 
  

Mókás csíkok kergetőznek 

fejemtől a farkamig. 

A tigrisek így öltöznek 

hétfőtől vasárnapig. 

 

S. Farkas Zsuzsanna: A tigris 
 

Ragadozó állat vagyok, 

félnek tőlem kicsik, nagyok. 

Bundám csíkos, gyorsan futok, 

kit elkapok, hamm, bekapok! 

Gősi Vali: Tigrisszemek 
 

Csíkos árny oson feléd, 

megdermedsz a fényben: 

tigrisszemek villannak 

lámpásként az éjben. 

  

S. Farkas Zsuzsanna:  

Tigris vagyok 
 

Nézd a léptem, milyen csendes. 

Vadászgatok a dzsungelben. 

Bár az arcom kedves, cicás, 

Tigris vagyok, vigyázz, ha látsz! 

 

Kellős Éva: Tigris 
 

Ázsiai dzsungel mélyén 

él a tigris, s nem kell kérvény, 

ha vadászni támad kedve, 

ő az úr itt, nem a medve! 
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Vaddisznó  
 

 
 

Czégény Nagy Erzsébet: A szeszélyes veszélyes 
 

Jó erős a sörtém, s hosszú az orrom, 

vaddisznóként a földeket túrom. 

Találok is benne finom csemegéket, 

de meg ne zavarj, mert neked megyek! Érted? 

 
Mentovics Éva: Az erdőlakók  

   

Erdő mélyén fut a vadkan - nem csörtetett sose halkan.  

Vaddisznóként keres, kutat - feltúrva a keresztutat,  

mert a gyökér ízes étek. Tudd, hogy ők nem zsírsertések:  

erdőlakók, mint a róka, s vadász les az itt lakókra. 
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Gősi Vali: A vaddisznó bánata 
  

Bánatos a vaddisznó, nincsen vacsorája. 

Ráadásul kiderült a kölyke turpissága: 

Vadász elől menekült az egyik aprósága, 

futás közben elszakadt a csíkos, új ruhája. 

 

Kovács Anna: Borz vagy vaddisznó? 
  

Fekete és agyara van, a szőre meg torzonborz. 

Ki látott már ilyen csodát? Nem lehet ily torz egy borz! 

Nem lehet az se torz, se borz, egyszerűen vaddisznó. 

Megfürdött a pocsolyában, amely kissé’ fullasztó. 

 

 Kovács Anna:  

Két disznó találkozik 
 

„Hosszú agyar, szőrös vádli, 

Nem rózsaszín... Nem is házi?!" 

"Fura ez a kövér fickó,  

Otthonülős egy vaddisznó?!" 

 

Szabó Kila Margit: Éjszaka 
 

Éjszaka én úgy sétálok, 

Kukoricában dúskálok. 

Mocsarakban dagonyázok, 

Vaddisznóként kiabálok. 

 

Kondra Katalin: Erdőlakó 
 

Hol lakik a vaddisznó? 

Ő bizony erdőlakó. 

Makkot keres, ez a dolga, 

Orrával a földet túrja. 

Szabóné H. Anna:  

Mindenevő vagyok 
  

Bár makkal álmodom, 

bármivel beérem. 

Vaddisznó mivoltom 

mindenevő, kérem! 

 

Szabóné H. Anna: Felnőttem 
  

Csíkos ruhám már kinőttem, 

vaddisznóvá gömbölyödtem. 

Vezér vagyok a kondában, 

jót fürdök a dagonyában. 

  

Szabóné H. Anna: Származásom 
  

Röfögök, mert ezt tanultam. 

Vaddisznó volt apám, anyám. 

Oldalukon makkot túrtam. – 

Tőlük a szép sörtebundám. 
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Vadkacsa  
 

 
 

S. Farkas Zsuzsanna: Kacsa csapat 
  

Nézd, a nádas szélén vadkacsa család! 

Egymás mellet úsznak, mint halk vitorlák. 

Színpompás ruhában az apa-kacsa, 

óvón körbetekint: megvan csapata? 

 
Mentovics Éva: A gácsérok dísze  

   

Hej, de szép a tollruhád; csuda ékes pompa.  

Tolladat a természet smaragdszínbe vonta.  

Olyan fényes, csillogó vadkacsatoll-díszed…  

hogy lehet, hogy ez az ék csakis gácsért illet?  
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S. Farkas Zsuzsanna: Kövön figyelek 
  

Elég volt az úszkálásból, most már pihenek. 

Várnak rám a tó mentén a nap-meleg kövek. 

Tollászkodom, szárnyam rázom, csendben figyelek: 

Vajon merre kószál a legkisebb vadkacsagyerek? 
 

Kondra Katalin: Kacsabeszéd 
  

Színes tollú vadkacsák 

Fürdenek a tóban, 

Kérdezgetik egymástól: 

– a rokonság jól van? 
 

Tatár Judit: Egy, kettő… 
 

Három a kislány?  Egy frászt három! 

Egy, csak egy ül rajt’ a tojáson. 

Két gácséron szép ruha, fejdísz: 

vadkacsajoznak. Ez ám a szerviz! 
 

Czégény Nagy Erzsébet:  

A hivalkodó gácsér 
  

Vadkacsának ékessége 

Násztollának színessége. 

Persze csak a gácséroknak, 

Hivalkodón bájolognak. 
 

Schvalm Rózsa:  

Vadkacsának lenni jó 
 

Vadkacsának lenni jó, 

otthonunk a hűs folyó. 

Tiszta vize csillogó, 

lubickolni nagyon jó.

Szabóné H. Anna: Jó itt 
  

Jó itt a vízparton pihengetni. 

Aztán menjünk megint versenyt úszni! 

Terített asztal a friss tavacska, 

imád is itt élni minden vadkacsa. 
 

   Kondra Katalin: Tilosban 
  

Szeretnék vadkacsa lenni, 

éjjel-nappal vízbe menni! 

Mit egy kacsa megtehet, 

a gyermeknek nem lehet. 
 

Bodó Csiba Gizella:  

Pletyka 
  

Tóban pletykál a vadkacsa, 

tiszta lett mindhármuk hasa, 

Fejük színe smaragd ékszer, 

totyog, háp-háp, hívjad kétszer. 
 

Schvalm Rózsa:  

Tó vize oly ringató 
 

Tó vize oly ringató,  

sima tükre ragyogó. 

Úsznak rajt’ a vadkacsák, 

a  gyerekek csodálják. 
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Zebra 

 

 
 

Czégény Nagy Erzsébet: Csíkos zakós zebraló 
 

Én vagyok a zebraló 

Csíkos zakóm csudajó 

Farsangba ha elmegyek 

Nem kell hogy jelmezt vegyek 
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Mentovics Éva: Éhes vagyok! 
 

Bohókás az egész lényem. 

Látod, most is vihogok. 

Zebra vagyok, adj már szénát! 

A nyálam is kicsorog. 

 

Mentovics Éva: A modell 
 

Fényképezel? – így a zebra. 

Kattintsd már el, ne bomolj! 

Gyorsan, fürgén, mert a végén 

arcomra fagy a mosoly! 

 

Szakáli Anna: Zebra I. 
 

Csíkos ruhát szabott rám, 

Az én zebra anyukám. 

Nagyon csinos lehetek… 

Nézzétek csak: nevetek! 

 

Szabóné H. Anna:  

Zebra versek 1. 
 

Rabruhában bájos mosoly: 

Nyelvét ölti rád a zebra; 

Ne légy te se olyan komoly, 

Hahotázzál inkább vissza! 

 

Mentovics Éva: Jó bőr 
  

Ugye, milyen jól mutatok  

zebracsíkos gúnyámban? 

Jó bőrből van, nem gyűrődik, 

pedig sokat ugráltam. 

Mentovics Éva: Zebra-vágy 
  

Tudjátok, a zebrafajnak 

legjobb hely a szavanna. 

Ott ennél a kifutónál  

jobb helyem is akadna. 

 

Mentovics Éva: A csíkos család 
 

Csíkos volt az apám, anyám, 

minden zebra testvérem. 

Aki minket megálmodott, 

nem spórolt a festéken. 

 

Szakáli Anna: Zebra II. 
 

Feketén és fehéren, 

Divat élni merészen… 

Nézzétek a csíkjaim, 

Küldöm zebra csókjaim! 

 

Szabóné H. Anna:  

Zebra versek 2. 
 

Zebra vagyok, jókedvű, 

Rabruhámhoz mindig hű. 

Állatkertben várok rád: 

Hozd magaddal kamerád! 

 

Mentovics Éva: Zebragönc 
 

Nem tudod, hogy ki lehetek? 

Figyeld csak a bundámat! 

Ilyen csodás, csíkos göncben 

csak egy zebra ugrálhat. 
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Hajdu Mária:  

Ki van a rács mögött? 
 

Állatkerti ketrecében 

rám nevet a zebra, 

ő úgy látja, hogy én vagyok 

rácsok mögé zárva. 

 

Szabó Kila Margit: Kiáltás 
 

Ketrecében van a zebra, 

Vágyik vissza a vadonba. 

Nagyokat kiált, hogy hallják, 

Csíkos ruháját csodálják. 

 

Kellős Éva: Zebra 
 

Zebra vagyok, nem láma, 

s lám a csíkom nem sárga, 

sárga lenne,  tigris lennék, 

minden rácsot átugranék! 

 

Tatár Judit: A tanulás rabja 
 

Mintha átlátszó, kockás irkalap mögül 

vigyorogna. Bőre vonalas füzetként hat. 

A sorokra ujjammal simítva írnám 

a Z-t, az E-t, a B-t, az R-et és az A-t. 

 

Szakáli Anna: Zebra III. 
 

Ha rám nézel, nevessél, 

Vigyázz, hasra ne essél! 

Milyen mókás ez a nap… 

Zebra hord csak csíkokat? 

Mentovics Éva: 

Az egészségtudatos 
 

Tarts ide egy tükröt, kedves, 

megnézem a fogsorom. 

Azt mondta a zebra doktor, 

dolgozik a foltokon. 

 

Mentovics Éva: A rács mögött 
 

Ott les a sok csíkos hátú, 

te meg kint, a rács mögött. 

- Mókás népség – szól a zebra, 

s önfeledten rád röhög. 

 

Mentovics Éva: Balga banda 
 

M’ért raktok egy zebra köré 

ilyen fura kerítést? 

Ez a mókás, balga banda 

érdemel egy nyerítést. 

 

Mentovics Éva: Az álmodozó 
 

Itt lófrálok éjjel-nappal, 

pedig vár a szavanna. 

Zebra vagyok, s gondozóim 

nem hallgatnak szavamra.  

 

Mentovics Éva: Cserélünk? 
 

- Irigyled a csíkjaimat? – 

szól a zebra nevetve. 

- Nézd csak ezt a sűrű rácsot! 

Lennél-e a helyembe’? -
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Zsiráf 
 

 
 

Mentovics Éva: Az állatkertben  
   

Huszonhárom lépcsőfoknyi magasságból figyelem,  

m'ért bámul a kifutónknál az a sok-sok idegen? 

Ennyi bámész, bamba népet ugyan bizony ki látott?  

Nem láttak még falombok közt legelésző zsiráfot?  
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Kovács Anna: Tornaóra 
  

Kezdődik a szavannán a testnevelés: 

Fontos cél az erőteljes felépítés. 

Tornasorba rendeződnek, legmagasabb legelébb: 

Zsiráf után kocognak az oroszlán s a vakegér. 

  

Mentovics Éva: Otthonom a szavanna  
   

Éltem egykor állatkertben, ám hiába tagadnám,  

itt érzem csak otthon magam; itt, a napos szavannán.  

Azt mondják, hogy mókás vagyok, pedig nem is nevetek,  

zsiráf módra falevelet, zsenge hajtást legelek.  

 

Czégény Nagy Erzsébet:  

Zsiráf bébi 
 

Hú, micsoda magasra nőttem!  

Zsiráf vagyok, de még növőben. 

Majd ha én is felnőtt leszek, 

elérem a leveleket. 

 

Kondra Katalin: Képzeld el… 
  

Mekkora sál kéne a zsiráf nyakára, 

hogyha ő is járna télen óvodába? 

 Hosszú lábaira akkora csizma kell 

mint egy óriásnak, de ki öltözteti fel? 

 

 Szabóné H. Anna: Vágyódás 
  

Finom zsiráfcsemege jár uzsonnára. 

Illata emlékeztet a szavannára. 

Álmomban már jártam ott vendégségben. 

A rokonaim élnek ott szerénységben. 

Szabóné H. Anna:  

Vidám zsiráf 
  

Zsiráf vagyok – hosszú nyakú – 

legelem, amit elérek. 

Nem vagyok túl ínyenc hasú, 

állatkertben vígan élek. 

  

Mentovics Éva: Mert imádnak  
   

Öltözékem zsiráfmintás,  

nyakam hosszú, zsiráfnyak.  

Úgy hallottam, ez az oka,  

amiért úgy imádnak.  

 

 Gősi Vali: Unatkozó zsiráf 
 

Hosszúnyak, a zsiráf vagyok! 

Nem harapok, csak ásítok, 

s azért ilyen jó magason: 

ne lássák, hogy unatkozom.  
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Tudós macska 
 

 
 

Gősi Vali: Macska-logika 
 

Fénymásolón ül a macska, 

egérre les a hamis. 

Azt hiszi, ha egyet elkap, 

másol arról százat is. 

 
Keszy-Harmath Dániel: Kényelmes fekvő pozícióban 

 

Odanézz hát, mit csinál a 

buta Berci macska? 

Ráfeküdt a masinára! 

Ó, de milyen csacska! 
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Kovács Anna: Tudós macska 
 

Lexikonok, egérfogók, tejes doboz teteje: 

Ebből áll a pápaszemes tudós macska lakhelye. 

„Min dolgozol-gondolkozol, nagy bajuszú professzor?" 

„Hogy felejtsem el a bajom, ha az agyam processzor?" 
 

*** 
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